
Tielaitos 	VÄLIRAPORTTI 2/1993 

Helsinki 1993 

Keskushallinto 
Esikunta 



Tielaitos 
Kirjasto 

Doknro: 
Nidenro: 	3/&/ 

/___.(• 



Väliraportti 2/1993 

Tielaitos 
Keskushallinto 
Esikunta 

Helsinki 1 993 



Tielaitos, Esikunta 

Keskushallinto 
Opastinsilta 1 2 A 
PL 33 
00521 HELSINKI 
Puh.vaihde (90) 148 721 



1 eaitos 	

93I20IEs-1 12 28.10.1993 	
134/92/20 

Liikenneministeriö 

VÄLIRAPORTTI 2/1 993 

Tielaitoksen johtoryhmä käsitteli väliraportin 11.10. ja tie laitoksen 
johtokunta hyväksyi sen 28.10. pidetyssä kokouksessa. 

Tielaitoksen tulosennuste vuodelle 1993 on hyvä. Laitoksen kaik-
ki tulostavoitteet toteutuvat lukuunottamatta sidotun pääoman 
tuoton yhtä osatavoitetta. Sidotun pääoman kiertonopeus alenee 
keskeneräisten hankkeiden määrän kasvaessa. 

Ensimmäisessä väliraportoinnissa laskelma kokonaistaloudelli-
suudesta oli negatiivinen. Elokuun lopun tilanteessa tavoitteen 
ennuste on parempi ja tavoite saavutetaan. 

Liikenneturvallisuus paranee. Onnettomuuksien määrän on 
ennakkotietojen perusteella ennustettu pienenevän noin 3700 
onnettomuuteen. Laskennallinen onnettomuuksien vähenemäta-
voite saavutetaan. 

Tiestön kunto, ympäristö- ja talvihoidon taso -tavoitteet toteutu-
vat. 

Yleiskustannustavoite saavutetaan. Myös henkilöstömenojen 4 
%:n yleinen säästötavoite toteutuu. 

Pääteiden liikenne on koko maassa vähentynyt viime vuoden 
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kustannustason ennuste-
taan atenevan viime vuoden tienrakennuskustannusindeksin 
luvusta 130 lukuun 127. 

Maksullinen toiminta näyttää jäävän arvioitua vähäisemmäksi. 
Julkisoikeudellisten suoritteiden (luvat) kysyntä on ollut n. 30 % 
arvioitua pienempää. Lupamyynnin kokonaismääräksi arvioidaan 
n. 3,2 milj.mk. Liiketaloudellisten suoritteiden myynnin arvioidaan 
jäävän n. 22 % budjetoitua vähäisemmäksi. Vuoden kokonais-
myynniksi arvioidaan n. 56 milj.mk, josta vientikeskuksen osuus 
on n. 40 milj.mk. 
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Tielaitoksen kuluvan vuoden tulospalkkioprosentiksi ennustetaan 
1,6 % palkkasummasta (2,5 % vuonna 1992). 

Jouko Loikkanen 

Tiedoksi: 	 Johtokunta 
J ohtajisto 
Tiejohtajat 
Yhtymätoiminnot 

Marita Solla 
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	LIIKENNETURVALLISUUS 

3. 

Tulos- 	1993 Tielaitoksen toimin vähennetään ainakin 45 henkilövahinko- 
tavoite 

	

	 onnettomuutta. Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien 
määrä on alle 4300. 

Päämäärä 	1996 Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 
3900 ja liikennekuolemien määrä on alle 380. 

Visio 	 Parlamentaarinen liikennekomitean mietintö: 
Vuonna 2000 liikennekuolemien määrä on enintään puolet vuoden 
1989 määrästä. 

Tila 	 Henkilövahinko- 
Vuosi 	onnettomuuksia Kuolleita 

1988 	 4778 455 

1989 	 4851 518 

1990 	 4335 434 

1991 	 4156 429 

1992 	 3599 417 

VÄLIRAPORTTI 31.8.1993, 
TULOSENNUSTE VUODELLE 1993 

Tielaitoksen tavoite saavutetaan. 

Tiepiirien omia tavoitteita tiukennettiin 1 väliraportoinnin yhteydes-
sä. 

Tulosennuste: 	 Heva - onnettomuusvähenemä 57. 
Heva - onnettomuusmäärä 3 700. 

Tienpidon suunnittelu / Saara Toivonen 
11.10.1993 
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tO8 
	 TALVIHOIDON TASO 

Tulos- 	1 993 	Kunnossapitoluokan Isk, Is ja 1 teillä (paljaana pidettävät päätiet ja 
tavoite 

	

	 muut vilkkaasti liikennöidyt tiet) talvihoidon tavoitetason alitus on 
korkeintaan 12%. 

Päämäärä 	1996 Kunnossapitoluokan Isk, Is, js 1 teillä talvihoidon tavoitetason alitus 
on korkeintaan 10 % 

Visio 	 Talvihoidon taso pidetään päämäärän muka isella tasolla. 

Päämäärää ja visiota määrittäessä on oletettu, että suolan käyttö on 
sallittua ja että nastarenkaiden käyttö hyväksytään nykyisen asetuk-
sen mukaisena. Mandolliset muutokset em. asioihin edellyttävät talvi- 
hoidon toimintalinjojen ja siten tavoitearvojen uudelleenarvioinnin. 

Tila 	 1992 Tavoitetason alitus 15 % (Tammi-helmikuu) 
Laskennallinen toteutuma koko vuodelle on 12 %. 

VÄLIRAPORTTI 31.8.1993 
TULOSENNUSTE VUODELLE 1993 

Tielaitoksen tavoite saavutetaan. 

Alkuvuoden toteutuma oli 11 %. 

Tulosennuste koko vuodelle on 12 % edellyttäen, että syystalvi on 
jokseenkin normaali. 

Tienpidon suunnittelu! 011i Penttinen 	 11.10.1993 
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YMPÄRISTÖ 
aitos 

Tulos- 	1993 Tielaitos vähentää tieliikenteestä pohjavedelle aiheutuvia haittoja ja 
tavoite 	 meluhaittoja sekä parantaa taajamien liikenneympäristöjä. Tielaitok- 

sen yksiköiden toimintatavoitteet määritellään ympäristöpolitiikan 
pohjalta. 

Päämäärä 	1996 Tievarsien asukkaille aiheutuvia liikenteen meluhaittoja ja pakokaa- 
supitoisuuksia vähennetään. Eri kulkumuotojen yhteisten ympäns-
tösuunnitelmien laadinta on käynnissä kaikilla suurilla taajamaseu-
duilla. 

Visio 	 - Tielaitos ottanut omassa toiminnassaan vastuun ympäristön 
säilymisestä ja hoidosta 

- Tieliikenteestä aiheutuvat haitat vähenevät 

Tila 	 - Paikallisia ongelmia 

- Yleinen huolestuneisuus ympäristön tilasta 

- Liikenteen roolit epäselvät 

VÄLIRAPORTTI 31.8.1993, 
TULOSENNUSTE VUODELLE 1993 

Tielaitoksen tavoite saavutettaneen. 

Pohjavesisuojauksia toteutunee suunnitelmien mukaisesti samalla 
kun suolausta on vähennetty. 

Meluhaittojen torjunnan sekä taajamien liikenneympäristöhankkei-
den osalta ei vielä voida esittää arviota. 

Yksiköiden toimintatavoitteiden määrittely ympäristöpolitiikan 
pohjalta on vasta käynnistymässä. 

Tienpidon suunnittelu / Ulla Priha 
	 11.10.1993 
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	 TIESTÖN KUNTO 

Tulos- 	1 993 	Kestopäällysteisillä pääteillä (valta- ja kantatiet) ei ole päällystys- 
tavoite kauden päätyttyä yli 20 mm:n urasyvyyksiä. Pinnaltaan huonokun-

toisten päällystettyjen teiden määrä on enintään 8300 km siten, että 
niistä rakenteeltaan huonokuntoisia on enintään 1700 km. 

Päämäärä 	1996 	Pinnaltaan huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä säilyy 
vuoden 1991 tasolla siten, että niistä on rakenteeltaan huonokuntoi-
sia korkeintaan 1700 km. 

Visio Päällystettyjen teiden pintakunto ja rakenteellinen kunto pidetään 
sillä tasolla, että liikenteelle ei aiheudu kohtuutonta haittaa ja ylläpi- 
totoiminta on taloudellista. 

Tila Huonokuntoiset tiet 

Vuosi 	 Yli 20 mm uria 	Pintakunto 	Rakenne 

1991 	 4 km 	 8290 km 	1720 km 

1992 	 1 km 	 8217 km 	1219 km 

VÄLIRAPORTTI 31.8.1993, 
TULOSENNUSTE VUODELLE 1993 

Tielaitoksen tavoite saavutetaan. 

Tiepiinen omia kuntotavoitteita on tiukennettu 1 väliraportoinnin 
yhteydessä. 

Tulosennuste: Urautuneita teitä on noin 9 km. 

Pinnaltaan huonokuntoisia päällysteitä on noin 
8150 km, joista rakenteellisesti huonoja on alle 
1700 km. 

Hyvään tulokseen yltää kandeksan tiepiiriä. Hämeen, Pohjois- 
Karjalan ja Lapin tiepiint eivät pääse tiukennettuun tavoitteeseensa. 



7. 

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS 
Tielaitos 	 Sidotun pääoman tuotto 

Tulos- 	1993 Tielaitoksen toiminnan tulosprosentti on vähintään 5% ja sidotun 
tavoite 	 pääoman kiertonopeus yli 1,1. 

Tavoitteiden toteuttamiseksi vähennetään palkkakuluja 7% ja pienen-
netään vaihto-omaisuuden arvoa 10% ja käyttöomaisuuden arvoa 
1,5%. 

Tila 	 SPOT % Toiminnan 	SPO:n 	Jalostus - 
tulos % 	 kierto 	arvo (mk) hIö 
tuotoista 

1991 tot. 	5,8 % 	5,8 % 	1,01 	216 000 
1992 tot. 	7,3 % 	7,1 % 	1,04 	232 000 

VÄLIRAPORTTI 31.8.1993, 
TULOSENNUSTE VUODELLE 1993 

Tielaitoksen tulostavoite toteutuu sidotun pääoman tuoton, palkkaku-
lujen vähenemän ja käyttöomaisuuden arvon vähenemisen osalta. 
Muilta osin tavoitteen toteuttamisessa on vaikeuksia: Vaihto- 
omaisuuden arvo kasvaa, joten sidotun pääoman kiertonopeus piene-
nee. 

Tulos- 	SPOT % Toiminnan 	SPO:n 	Jalostus - 
ennuste 	 tulos % 	 kierto 	arvo (mk) hlö 

tuotoista 

1993 	 6,7 % 	7,6 % 	0,88 	236 000 

Vaihto-omaisuus kasvaa keskeneräisten hankkeiden varaston 
kasvaessa. Se aiheuttaa kiertonopeuden huononemisen. Tavoitteen 
toteutumista auttaisi mandollisimman monen hankkeen avaaminen 
liikenteelle vuonna 1993. 

Tavoitteen toteuttamiseksi ovat tiepiint pääasiassa tehostaneet aine- 
ja tarvikevarastojen kiertoa, vähentäneet kuluja ja yhdistäneet tiemes-
taripiirejä sekä kouluttaneet henkilökuntaa. 

Esikunta/Jukka Meriläinen 	 11.10.1993 



8. 

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS 
Tielaitos 	 Kokonaistaloudellisuus 

Tulos- 	1993 Tielaitoksen kokonaistaloudellisuus paranee 1.0 % 
tavoite 

Tila 	 Kokonaistaloudellisuus 

1990/91 	 1,5% 
1991/92 	 7,8% 

VÄLIRAPORTTI 31.8.1993, 
TULOSENNUSTE VUODELLE 1993 

Tielaitoksen tavoite toteutuu. 

Tiepiirien omia tavoitteita on tiukenneftu 1 väliraportoinnin yhtey-
dessä. Tavoitteet ovat keskimäärin 2,0 %:n tasolla. 

Tiepiinen tavoitteet toteutuvat erittäin hyvin kolmea piiriä lukuu-
nottamatta. Häme, Kuopio ja Oulu jäävät alle tavoitteen. 

Esikunta/Jukka Meriläinen 	 11.10.1993 



TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS 
aitos 	 Yleiskustannukset 

Tulos- 	1993 Tielaitoksen yleiskustannukset ovat enintään 608 Mmk. 
tavoite 

1 Päämäärä 	1996 Yleiskustannukset vähenevät 10 % vuoden 1991 tasosta 

Visio 	 Tielaitoksen organisaatiota kehitetään tavoitteena supistaa hallin- 
toa kaikilla tasoilla. 

Tila 	 1991 	678 Mmk (vuoden 1993 perusteilla 649 Mmk) 

1992 	619,2 Mmk (tavoite 663 Mmk) 

VÄLIRAPORTTI 31.8.1993, 
TULOSENNUSTE VUODELLE 1993 

Tielaitoksen tavoite toteutuu. 

Tiepiirien omia tavoitteita on tiukennettu 1 väliraportoinnin yhtey-
dessä. Tiepiirien ja keskushallinnon tiukennetut tavoitteet ovat 
yhteensä noin 580 Mmk. 

Tiepiinen tavoitteet toteutuvat. 

Esikunta/Jukka Meriläinen 	 11.10.1993 
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LIIKENTEEN KEHITYS PÄÄTEILLÄ PIIREITTÄIN 
TAMMI-ELOKUUSSA 1993 

EDELLISEEN VUOTEEN VERRATTUNA 

Uusimaa 	Häme 	Mikkeli 	Kuopio 	Vaasa 	Lappi 	Koko maa 
Turku 	Kymi 	P-Karjala K-Suomi 	Oulu 

TIELAITOS, tutkimuskeskus 1993 	 Lähde: Liikenteen automaattinen mittaus 
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