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Alkusanat 

Jäljempänä annetut ohjeet on tarkoitettu suosituksiksi tie- ja 

vesirakennuspiireille tienkäyttäjiin suunnattua tiedotustoimin-

taa harjoitettaessa. 

Ohjeilla pyritään edistämään, yhtenäistärnään ja aktivoimaan 

tie- ja vesirakerinuspiirien tiedotustoimintaa. 

Tarkoituksenmukaisella tiedotustojrnjnnalla voidaan välttää vää- 

rinkäsityksiä ja parantaa tie- ja vesirakennuslaitoksen toiminta-

edellytyksiä. 

Tie- ja vesirakennushalljtus on hyväksynyt jäljempänä annetut 
ohjeet 	6.3.1984. 
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1. Yleistä 

Tienkäyttäj iin suunnatulla tiedotustoiminnalla tarkoite-
taan jäljempänä tie- ja vesirakennuslaitoksessa harjoi-
tettavaa ulkoista tiedottamista, jonka tarkoituksena on 
edistää turvallista ja joustavaa liikkumista ja tienkäyt-
täjien oikeaa asennoitumista tieolosuhteisiin ja tien-
pitoon. 

Tie- ja vesirakennushallituksen tehtävänä on hoitaa edel-
lä inääriteltyä tiedotustoimintaa lähinnä yleisluontoises-
ti koko valtakunnan alueella ja tie- j vesirakennuspii-
rien tehtävänä on tiedottaa lähinnä oman piirinsä aluetta 
koskevista asioista. 

Tienkäyttäjiin suunnattua tiedotustoimintaa harjoitetaan 
joukkotiedotusvälineiden tai tienkäyttäjäjärjestöjen vä-
lityksellä taikka se kohdistetaan tienkäyttäjiin suoraan. 
Tiedotustoiminta on joko oma-aloitteista eli aktiivista 
tai ulkopuolisten kyselyihin perustuvaa eli passiivista. 
Tiedotustoiminnan painopisteen tulee olla aktiivisessa 
tiedottarnisessa. 

2. Tiedotustoiminnan tarve ja jatkuvuus 

Tienkäyttäjiin suunnattua tiedotustoimintaa tulee harjoit-
taa jatkuvasti yhteyden ylläpitämiseksi tienkäyttäjiin, 
joita tie- ja vesirakennuslaitoksen toiminta palvelee. 
Tiedottamisen jatkuvuudella tarkoitetaan tässä yhteydes-
sä sitä, että tietoa tarjotaan aina silloin, kun selvää, 
konkreettista ja tiedottamisen kohderyhmien kannalta tär -
keää tietoa on tarjottavana. Tiedottaminen ei saa muodos-
tua vain itsetarkoitukseksi siten, että tiedon vastaanot-
tajat ja välittäjät menettävät mielenkiintonsa tarjottua 
tietoa kohtaan. 

Tiedottarnisen tai tiedon saannin tarvetta syntyy käytän- 



nössä silloin, kun 

- tiedottamisesta on määräyksiä laeissa, asetuksissa tai 

muissa määräyksissä, kuten asia on mm. lauttaliiken-

teen jne. kohdalla, 

- tie- tai liikenneolosuhteissa tapahtuu liikenteen kan-

nalta merkittäviä muutoksia, jotka johtuvat vuodenajan 

vaihtumisesta, tiestöllä tehtävistä toimenpiteistä, teil-

lä sattuneista vaurioista ja vahingoista jne. 

- tienpidossa ilmenee esim. rahoituksesta johtuvia ongel-

mia, joiden takia tietyn hankkeen toteuttaminen supis-

tuu tai viivästyy tms., 

- tienkäyttäjien kannalta tarpeellista tai heidän käyt-

töönsä tarkoitettua tie- ja liikenneolosuhteita koske-

vaa tietoa tai aineistoa valmistuu (esim. piirikohtai-

set onnettomuusriskikartat ja ongelmallisista tieosuuk-

sista kertova aineisto) ja 

- joudutaan järjestämään ja ylläpitämään sellaisia tila-

päisiä liikennejärjestelyjä kuten talviteitä. 

Tiedotustoimintaa voidaan edistää luomalla pysyviä yhteyk-

siä paikallisiin tiedotusvälineisiin, joiden kanssa yh-

teistyössä tiedotustoimintaa voidaan lisäksi mandollises-

ti harjoittaa toistuvasti lähetettävässä radio-ohjelmas-

sa tai lehdessä toistuvasti julkaistavalla liikennepais-

talla. 

3. Tiedottamisen sisältö ja määrä 

Tiedotettavan asian tulisi sisältää riittävästi uutta tie-

toa. Saman mallisena ja saman sisältäisenä toistettu tie-

dottaminen kadottaa ajan mittaan kLinnostavuutensa. Uutta 

voivat olla esimerkiksi erilaisten tienpitotoimenpiteiden 
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uudet kohteet ja paikat ja uusien menetelmien käyttöön-

otto tienpidossa. 

Vuosittain toistuvassa tiedotustoiminnassa ei voida täy-

sin välttää eräiltä osilta samojen asioiden toistamista 

mm. talviliukkaudesta varoitettaessa ja kelirikon alkami-

sesta tiedotettaessa. Tällöinkin tiedottamiseen tulisi 

saada mukaan jotain uutta tietoa aiheesta tai avata jo-

kin uusi näkökulma siihen. Kaikki tieto tulisi esittää 

niin yleistajuisesti kuin mandollista. 

Tiedotustoiminnassa tulee ottaa huomioon kaikkien tien-

käyttäjäryhmien tarpeet. Tietoja tulee antaa ja tiedot 

tulee kohdistaa niin ajoneuvojen kuljettajille kuin ke-

vyelle liikenteellekin. 

Tärkeimmät tiedotustoiminnassa käsiteltävät aiheet ovat 

talvikunnossapito, talvikelit, kelirikko ja kesäajan tie-

työt. Niistä tulee pyrkiä tiedottamaan vuosittain. Niiden 

lisäksi on syytä tiedottaa tarpeen mukaan myös muista ku-

nakin vuonna ajankohtaisista aiheista tai paikallisista 

tekijöistä johtuvista aiheista, jotka voivat koskea min. 

kunnossapitoa, talvi- ja jääteiden liikenteen hoitoa, 

liikenneruuhkia tai liikenneturvallisuutta ja nopeusra-

joituksia. Tiedotteiden julkaisuajankohdat riippuvat osit-

tain siitä, mitkä aiheet ovat ajankohtaisia kunakin vuon-

na, mutta tiedottamista pitäisi riittää kuitenkin kaikille 

vuodenajoille. Tiedottamisen ajoituksessa kannattaa kiin-

nittää huomiota myös siihen, ettei tiedotteita tarjota 

julkisuuteen sellaisina ajankohtina, joina tiedotusväli-

neiden ja yleisön mielenkiinto suuntautuu pää- 

asiassa muualle kuin tiehen ja liikenteeseen (kuten esi-

merkiksi vaaleihin tai valtiovjerajlujhjn). 

Tietyömaista ja kelirikosta tiedottamisesta on annettu 

erilliset ohjeet, jotka ovat liitteissä 1 ja 2. Liittees-

sä 3 on käsitelty muita mandollisesti kyseeseen tulevia 

tiedottamisen aiheita, niiden ajankohtia ja tiedotteiden 
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sisältöä. Niitä koskevia tiedotteita voidaan julkaista joko 

erillisinä tai yhdistettyinä muihin samana ajankohtana jul-

kaistaviin tiedotteisiin. 

Siitä huolimatta, että tiedottamiseen on paneuduttu huo-

lella ja yritetty ottaa huomioon asiaan vaikuttavat teki- 

jät, saattaa käydä niin, ettei tarjottua tietoa julkis-

teta tiedotusvälineissä tai julkaistettavassa tiedossa 

ilmenee tiedon välityksen aikana syntyneitä vääristymiä. 

Toisinaan käy myös niin, että välitettäväksi tarjottu ai-

he ei yksinkertaisesti kiinnosta. Tällöin on syytä mah- 

dollisuuksien mukaan tarkistaa epäonnistumisen syyt ja 

pyrkiä löytämään entistä parempia menetelmiä. 

4. Tiedotuskanavien valinta 

Tietoa tarjottaessa voidaan käyttää apuna mm. joukkotie-

dotusvälineitä (radion, televisioa, sanoma- ja aikakaus-

lehtiä ja tietotoimistoja), erilaisia kuljetus- ja liiken-

nealan järjestöjä, muita viranomaisia ja organisaatioita 

ja laitoksen omia julkaisuja. 

Suurelle yleisölle tarkoitetut tiedot menevät perille par-

haiten joukkotiedotusvälineiden kautta. Tie- ja vesiraken-

nuspiirien tiedotustoiminnassa tärkeimmät joukkotiedotus- 

välineet ovat paikallisradio- ja lehdistö. Määrätyille, 

lähinnä ammattimaisessa liikenteessä mukana oleville tien-

käyttäjäryhmille tarkoitetut tiedot menevät perille par-

haiten niitä edustavien järjestöjen tai ko. liikenteessä 

käytettävää kalustoa omistavien kautta. Muille viranomai-

sille ja organisaatioille tai niiden välityksellään edel-

leen muille tienkäyttäjille tarkoitetut tiedot välitetään 

suoraan niiden aluehallinnon tai -organisaatioiden kautta. 

Tienkäyttäjiin suoraan kohdistuvaa tiedotustoimintaa voi- 

daan harjoittaa mm. esitteiden, tienvarsitiedottamisen, 

näyttelyiden ja huoltoasemien välityksellä. 

Joissakin tapauksissa tieto otetaan vastaan paremmin pas- 
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siivisen tiedottamisen kautta. Tiedottavan viranomaisen 

on syytä varautua tienkäyttäjien tai tiedonvälittäjien 

puolelta tulevaan tiedon kysyntään. Tie- ja vesirakennus-

piireissä olisi syytä sopia kunkin toiminta-alueen tie-

dottamisesta vastaavista henkilöistä ja heidän vastuu- 

alueistaan tienkäyttäjiin suunnatussa tiedotustoiminnassa. 

Tiedottamista hoitavien henkilöiden työn tueksi tulisi 

valmistaa riittävästi tarpeellista kirjallista ja kuval-

lista materiaalia sekä muuta tiedotustoiminnassa käyttö-

kelpoista ainesta soveltuvista aiheista. Liitteissä 4 ja 

on käsitelty yleisimpien tarjolla olevien tiedotuskana-

vien hyväksikäyttöä. 

5. Työnjako tie- ja vesirakennuslaitoksessa 

Työnjaosta tie- ja vesirakennuslaitoksen harjoittamassa 

ulkoisessa tiedotustoiminnassa on annettu yleisiä ohjeita 

laitoksen ulkoista tiedotuspolitiikkaa sekä tiedotustoi-

minnan toimivaltaa ja vastuuta käsittelevän työryhmän 

muistiossa ja laitoksen tiedotuskäsikirjassa. Niissä 

esitettyjen periaatteiden mukaan tienkäyttäjiin suunna-

tussa tiedotustoiminnassa tie- ja vesirakennushallituk-

selle kuuluvat tiedotustoiminnan ohjaus ja koordinointi, 

tie- ja vesirakennushallituksen omien toimien tiedotta-

minen ja koko laitosta tai maata koskevista asioista tie-

dottaminen sekä erikseen sovituissa tapauksissa suurten 

ja valtakunnallisesti merkittävien tiedotustapahtumien 

hoitaminen. Tie- ja vesirakennuspiireille kuuluvat nii-

den omien toimien ja niiden alueella tapahtuvien asioi-

den tiedottaminen. Tie- ja vesirakennuspiireissä on syy-

tä määritellä, mistä asioista tiedottaa piirikonttori ja 

mistä tiemestaripiiri tai tietyömaat. Tietyissä tapauk-

sissa kaksi tai useampia tie- ja vesirakennuspiirejä 

voi toimia yhteistyössä. Jos tie- ja vesirakennushalli-

tus ja tie- ja vesirakennuspiiri joutuvat tiedottamaan 

samasta asiasta, tie- ja vesirakennushallituksen tiedotus- 

toiminnassa pyritään yleiserapään valtakunnalliseen tarkas-

teluun ja tie- ja vesirakennuspiirin tiedotustoiminnassa 

sitä oman alueen osalta täydentävään esitykseen. 



LIITE 1 

OHJEET TIETYÖMAISTA TIEDOTTAMISESTA 

1. Yleistä 

Yleisen liikenteen käytössä olevilla teillä tehtävät tie-

työt aiheuttavat liikenteelle vaaratilanteita ja hanka-

luuksia. Liikenne tietyön alaisella tiellä puolestaan vaa-

rantaa tietyömaan työntekijöiden turvallisuutta ja vai-

keuttaa töiden tekemistä. Sekä yleisen liikenteen että 

tietyömaan työntekijöiden turvallisuuden vuoksi tietyö- 

maat merkitään käyttäen varoitusmerkkejä, asettamalla 

olosuhteiden edellyttämä nopeusrajoitus sekä ohjaamalla 

liikennettä erilaisin liikenteenohjauslaittein. 

Liikennejärjestelyistä on hyötyä vain, jos tienkäyttäjät 

toimivat halutulla tavalla. Tähän voidaan vaikuttaa to-

teuttamalla pienilläkin työmailla liikennejärjestelyt mie-

lekkäästi ja noudattaen tietyömaiden liikenteen järjes-

telyistä annettuja ohjeita. Tällöin voidaan välttyä puut-

teellisten järjestelyjen aiheuttamilta turvallisuusris-

keiltä ja tarpeettomien merkitsemisien aiheuttamaita tien-

käyttäjien turhautumiselta. 

Tienkäyttäjien toimimiseen halutulla tavalla voidaan vai-

kuttaa myös tiedotustoiminnalla. Tiedotustoiminnalla py-

ritään poistamaan tienkäyttäjien kielteinen suhtautuminen 

tietöihin sekä antamaan tietoja tietyömaiden liikennöitä-

vyysolosuhteista ja neuvoja liikennekäyttäytymisestä lii-

kenteen alaisilla tietyömailla. 

2. Tiedotuksen sisältö 

2.1 Tiedotettavat kohteet 

Tienkäyttäjille on tarpeellista tiedottaa vain sellaisis-

ta tietyömaista, jotka hankaloittavat merkittävästi lii- 
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kennöintiä. Haitan määrään olennaisesti vaikuttavia te-

kijöitä ovat viivytys matka-aikaan vapaisiin olosuhtei-

siin verrattuna sekä tien pinnan laatu. Yleensä on tar- 

peen tiedottaa vain sellaisista tietyömaista, joissa 

- tie on kokonaan liikenteeltä suljettu, 

- matka-aikaan aiheutuu vapaisiin olosuhteisiin verrat-

tuna huomattava viivytys, 

- tiellä on yli 1 km matkalla runsaasti kuoppia, irto-

kiviä jne. ja 

- liikenne on ohjattu kiertotielle, joka aiheuttaa huo-

mattavaa hankaluutta liikenteelle. 

2.2 Tiedotettavat asiat 

Tietyömaista tiedotetaan vain sellaiset asiat, jotka 

ovat tärkeitä tienkäyttäjän kannalta. Tällaisia tieto-

ja ovat mm: 

- tietyömaan sijainti 

esim. Padasjoki, mt 319, Auttoinen - Taulu 

- tietyömaan arvioitu kestoaika 

esim. 1.5. - 31.8. 

- nopeus-, paino- sekä mandolliset ajoneuvokohtaiset ra-

joitiikset 

- hankaluuden aiheuttaja 

esim. valo-ohjaus, toinen ajokaista suljettu liiken-

teeltä jne. 

- liikenteelle haitallisen tieosan pituus 

- valinnaiset reitit ja mandolliset kiertotiet sekä pääl-

lysteen laatu ja kunto niillä 

esim. kiertotie mt 659 - mt 5511, hyvä sorapinta 

- tietyömaan tyyppi 

esim. päällystys-, rakenteen parantamistyö jne. 
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- vuorokausittainen työmaan käynnissäoloaika 

esim. työt käynnissä arkipäivisin klo 7.00 - 18.00 

3. Tiedottaminen eri organisaatiotasoilla 

3.1 Tie- ja vesirakennushallitus 

Tie- ja vesirakennushallitus julkaisee päällystyskauden 

aikana kuukausittain tiedotteen liikenteelle hankalista 

tieosuuksista päätieverkolla. Tiedotteessa on luettelon- 

omaisesti esitettynä työmaiden sijainti, kestoaika, osuu-

den pituus, työn laatu sekä tien pinnan laatu. Lisäksi 

annetaan tarpeen mukaan tietoja työmaan olosuhteista, mah-

dollisista kiertoteistä jne. Tiedotteeseen liitetään kart-

taesitys tietöiden vuoksi liikenteelle hankalista tie- 

osuuksista valta- ja kantateillä. Tiedote perustuu tie- 

ja vesirakennuspiirien lähettämiin, tietyömailta koottui-

hin tietoihin. Lisäksi tie- ja vesirakennushallituksesta 

saa virka-aikana puhelimitse tietoja liikenteelle hanka-

lista tieosuuksista ympäri vuoden. 

Tarpeen mukaan esim. uusien liikenteenohjausjärjestely-

jen tai liikennemerkkien käyttöön ottamisen yhteydessä 

tie- ja vesirakennushallitus järjestää myös tiedotusti-

laisuuksia ja -kaxnpanjoita sekä julkaisee valituille koh-

deryhmille tarkoitettuja tiedotteita. 

3.2 Tie- ja vesirakennuspiirit 

Tie- ja vesirakennuspiirit huolehtivat oman alueensa tie-

työmaista tiedottamisesta. Piiristä tulee voida saada riit-

tävästi tietoa kaikista niistä tietyömaista, joiden voi-

daan katsoa olevan liikenteelle hankalia kohdan 2.1 mu-

kaisesti. Tietoja tällaisista työmaiE;ta annetaan puhelin-

palveluna ja julkaisemalla tiedotteita. 



Tie- ja vesirakennuspiirien tulee määritellä, kuinka tie-

työmaista tiedottaminen piirissä hoidetaan. On suositelta-

vaa nimetä henkilö vastaamaan tästä tehtävästä. Tämän hen-

kilön tulee olla jatkuvasti ajan tasalla piirin alueen tie-

työmaista sekä antaa virka-aikana puhelimitse tietoja lii-

kenteelle hankalista tietyömaista. Tietyömaat ovat puoles-

taan velvollisia ilmoittamaan tiedottamisesta vastaavalle 

henkilölle niistä työrnailla tapahtuvista muutoksista, jot-

ka vaikuttavat liikennöimiseen. 

Tie- ja vesirakennuspiirien tulee laatia tiedote alueen-

sa tietyömaista ainakin päällystyskauden aikana kauden 

ulkopuolella. Jos tiedotettavaa on riittävästi, tällai-

nen tiedote on syytä julkaista kerran kuukaudessa kuukau-

den viimeisellä viikolla. 

Tiedote voi olla esimerkiksi seuraavan sisltöinen: 

- piirin alueella käynnissä olevat ja seuraavan kuukauden 

aikana aloitettavat, kohdan 2.1 mukaisesti liikenteelle 

hankalat tietyömaat esitetään luettelonomaisesti 

- luettelossa esitetään kunkin työmaan osalta kohdassa 

2.2 luetellut tiedot mandollisuuksien mukaan 

- piirin alueen karttapohjalle laaditaan esitys työmaiden 

sijainnista 

- tiedotteeseen liitetään palvelevan puhelimen numero 

ts. numero, josta tarvittaessa saa virka-aikana lisä- 

tieto ja 

Tiedotetta jaetaan tarpeen mukaan seuraaville: 

- liikkuvan poliisin lääninosasto 

- lääninhallituksen poliisitoimisto 

- lääninhallituksen pelastustoimisto 

- postipiirikonttori 

- linja-autoliiton paikallinen osasto 

- kuorma-autoliiton lääninyhdistys 

4 
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- puutavarakulj etustenantaj ien lääninyhdistys 

- paikalliset sanomalehdet 

- alueradiot 

3.3 Tietyömaat 

Tietyömailta suoraan tapahtuva tiedotustoiminta on yleen-

sä tarp3erl tapauksissa, joissa tie joudutaan tietyön vuok-

si kokonaan sulkernaan liikenteeltä tai tietyö muutoin 

hankaloittaa poikkeuksellisen paljon liikennettä. Tie-

dotuskeinoina tiedotettaessa yksittäisistä tietyömaista 

käytetään kirjallisia tiedotteita, puhelininformaatiota 

ja tiedotustauluja. Tiedottamisesta tulee tietyömaan so-

pia piirikonttorin kanssa. 

Kirjallisten tiedotteiden tekeminen ja jakaminen on yleen-

sä syytä hoitaa piirikonttorin kautta. Eräissä tapauksis-

sa, esimerkiksi jos taajamaolosuhteissa tietyömaa aiheut-

taa merkittäviä liikennejärjestelyjä, voidaan tietyöstä 

kertovia tiedotteita jakaa myös paikallisille asukkaille. 

Jos tietyö aiheuttaa tien sulkemisen liikenteeltä, on työ-

maan ilmoitettava tästä puhelimitse paikalliselle polii-

sille, aluehälytyskeskukselle ja niille linja-autoliiken-

nöitsijöille, joilla on säännöllistä linja-autoliiken-

nettä ko. tiellä, ja huolehdittava linja-autopysäkkijär-

jestelyjen vaatimasta tiedottamisesta linja-autojen matkus-

taj ille. 

Tiedotustaululla voidaan tienkäyttäjille kertoa esim. 

työn laadusta, kestoajasta ja liikenteelle hankalan tie-

osuuden pituudesta. Tämäntyyppiset tiedotukset soveltu-

vat parhaiten työmaille, joiden kestoaika on yli 2 viik-

koa ja jotka olennaisesti hankaloittavat liikennöintiä 

(kirje Kl-122/6.6.l980). Tiedotustaululla voidaan osoit-

taa myös karttamuotoisena eityksenä kiertotien sijainti. 



Tällöin tulee taulussa ilmoittaa tekstillä selvennys kar-

tasta, esim. "Kiertotie Kajaaniin,Ylivieskan ja Nivalan 

kautta". Milloin karttamuotoista tiedotustaulua käytetään, 

on kiinnitettävä huomiota siihen, että tienkäyttäjän on 

pystyttävä kiertotiellä käyttämään suunnistamisessa apu-

naan olemassa olevaa viitoitusta. Milloin tie on koko-

naan liikenteeltä suljettu, on kiertotien viitoitus jär-

jestettävä niistä erikseen annettujen ohjeiden mukaises-

ti (TVH 742000) 



LIITE 2 

OHJEET KELIRIKOSTA TIEDOTTAMISESTA 

1. Tiedottamisen tarkoitus 

Kelirikosta tiedottamisen tarkoituksena on ensinnäkin se, 
että kuljetukset kelirikon uhan alaisten teiden kautta suo-

ritettaisiin mandollisimman suuressa määrin ennen kelirik- 

koa ja sen jälkeen tai että niille valittaisiin sellainen 

reitti, johon ei sisälly heikosti kantavia teitä. Tällä 

tavoin pyritään pitämään kelirikon vaivaamia teitä niin 

pitkälle kuin mandollista ajokelpoisessa kunnossa. Lisäk-

si tiedotustoiminnan tarkoituksena on antaa tietoja keli-

rikon kehityksestä, laajuudesta ja liikennerajoitusten 

alaisista teistä. 

Tiedottamisessa käytetään hyväksi julkisia tiedotusväli- 

neitä, alan ammattilehtiä ja kuljetusten suorittajien 

ja tarvitsijoiden järjestöjä. 

2. Tie- ja vesirakennuspiirien tiedotustoiminta 

Tie- ja vesirakennuspiirit hoitavat alueellaan tiedotus-

toimintaa seuraavasti: 

A. Kuukausitiedotus 

Kelirikosta tiedottamiseen riittävät yleensä tiedotteet, 

jotka laaditaan 

1. Ennen keljrjkkokauden alkua 

2. Huhtikuun lopulla, kun kelirikon sen keväisen kehi-

tyksen todennäköinen suunta on nähtävissä 

3. Kun kelirikon huippu on ohitettu 

4. Kelirikkokauden päätyttyä 

Niistä julkaistaan kelirikkorajoitusten vuosittaisen mää-

rän ja kelirikon vaatiman tiedottamisen tarpeen edellyttä-

mät tiedotteet. 
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Näiden tiedotteiden jakeluun kuuluvat: 

- paikallisradio 

- lehdistö 

- TVH:n liikennetoimisto ja kunnossapitotoirnisto 

- kuljetusten tarvitsijoita ja suorittajia edustavat 

järjestöt 

- liikkuvan poliisin lääninosasto ja lääninhallituksen 

poliisitoimisto 

B. Erityistiedotus 

Erityistiedotteita on tarpeen laatia vain, jos kelirikon 

kehittymisessä on tapahtunut olennaisia muutoksia. 

Jakeluun kuuluvat 

- liikennetoimisto 

- paikallisradio 

- lehdistö 

- muut asiasta kiinnostuneet 

Lisäksi piirit tiedottavat puutavarakuljetuksien sekä 

tarpeen mukaan muille raskaiden kuljetusten suorittajil- 

le ja tarvitsijoille kelirikosta erikseen järjestettä-

vässä neuvottelutilaisuudessa ennen kelirikkokauden al-

kua. 

Kelirikkorajoituksista ilmoittamisesta tie- ja vesiraken-

nushallitukselle on annettu erikseen ohjeet. 

3. Tiemestaripiirien tiedotustoiminta 

Tiemestarit hoitavat tiedotustoimintaa kelirikosta alueel-

laan tiedottamalla siitä paikkakunnalla ilmestyvälle leh- 

distölle ja kuljetusten suorittajien ja tarvitsijoiden 

edustajille (esim. puutavarayhtiöiden työnjohdolle ja lan-

noitteiden välittäjille) 



LIITE 3 

TIENKYTTÄJIIN SUUNNATTUUN TIEDOTUSTOIMINTAAN VALITTAVISSA 

OLEVAT TIEDOTTEET 

Jäljempänä oleva luettelo sisältää toimintojen ja ajan- 

kohtien mukaan järjestettyinä ne aiheet, joista voidaan 

tiedottaa, ja antaa suosituksia tiedotteiden julkaisu-

ajankohdiksi ja sisällöksi. Niistä valitaan julkaista-

vaksi piirien käsitysten mukaan vain kulloinkin tärkeim-

mät aiheet, ja jos tarvetta tiedottamiseen ei ole, eh-

dotettu tiedote voidaan jättää kokonaan julkaisematta. 

Tiedotteissa tulisi keskittyä vain muutamaan tärkeimpään 

aiheeseen ja käsitellä mieluummin tavanomaisesta toimin-

nasta poikkeavia ja liikennettä hankaloittavia asioita 

kuin kertoa vuosittain samanlaisena toistuvista toimin-

noista. Tiedotteiden ajankohtasuositukset on laadittu 

koko maan keskimääräisten olojen perusteella, ja niistä 

voidaan poiketa, jos ko. tiedottamisen aihe osuu piirin 

alueella selvästi eri aikaan. Eri toimintoja koskevat, 

suunnilleen samaan aikaan ilmestyvät tiedotteet on syytä 

yhdistää. 

1. Kunnossapitotyöt ja teiden kunto 

1.1 Talvitiedote 1 

Ajankohta l.-15.11 

Aiheet: 

- kunnossapito: lumenpoisto, liukkauden torjunta, päivys-

tysjärjestelmään siirtyminen, lauttaliikenteen loppumi-

nen, erityisten talviteiden tekeminen ja railolossien 

paikoilleen asettaminen, (rakenteen parantaminen,) au-

rausviitat 

- kunto: rumpujen painumat, routanousut, jääpolanne, suo-

lattujen teiden pinnan liukkaus 

Sisältö: 

- katsaus alkaviin ja käynnissä oleviin töihin 
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- ennustus tulevan talven kehityksestä (mm. paljonko 

on varattu rahaa talvikunnossapitoon) 

- selvitys odotettavissa olevasta hoitotasosta, hoitota-

sotavoitteet 

- varoitus tien kunnon aiheuttamista haitoista 

1.2 Talvitiedote II 

Ajankohta 1.2 

Aiheet: kuten 1.1/kunnossapito 

Sisältö 

- katsaus käynnissä oleviin töihin 

- katsaus talven kehittymiseen ja kunnossapitoon uhrattu-

jen resurssien käyttöön 

- katsaus tavoitteiden toteutumiseen ja odotettavissa 

olevaan lopputalven tasoon 

1.3 Kevättiedote 

Ajankohta 15.3. - 1.4. 

Aiheet: 

- kunnossapito: päällysteen paikkaus, kinostimien ja au-

rausviittojen poistaminen, kuivatusjärjestelmän hoito, 

jääteiden ylläpidon lopettaminen ja lauttaliikenteen al-

kaminen, lauttojen vuosikorjaukset, sorateiden vaurioi-

den korjaaminen 

- kunto: routavauriot, soratien pinnan pehmeneminen 1. 

pintakelirikko, nastojen kuluttama päällyste, pois han-

kautuneet ajoratamerkinnät 

- mandollisesti kelirikko (vrt. liite 2) 

Sisältö 

- katsaus alkaviin töihin 

- varoitus tien kunnon aiheuttamista haitoista ajoneuvolla 

ajamiseen 



3 

- luettelo tai kartta nastojen pahasti kuluttamista pääl-

lysteosuuksista tärkeirnmällä tieverkolla 

1.4 Kesätiedote 1 

Ajankohta 1.5 

Aiheet: 

- kunnossapito: sorateiden tasaus ja pölynsidonta, ajo-

ratamaalausten ja kestomerkintöjen tekeminen, siltojen 

hoito, teiden ja liitännäisalueiden puhtaanapito, le-

vähdys- ja pysäköintialueiden varustaminen, uudelleen 

päällystystyöt, avo-ojien kunnostus, (sorateiden vau-

noiden korjaaminen, päällysteen palkkaus) 

- tulvan katkaisemat yleiset tiet 

- mandollisesti tietyömaat (vrt. liite 1) 

Sisältö 

- katsaus alkaviin ja käynnissäoleviin töihin 

- "ennustus" tulevan kesän kehityksessä (mm. määrärahat) 

1.5 Kesätiedote II 

Ajankohta 15.6. - 1.7 

Aiheet: 

- kunnossapito: kuten kohdassa 1.4, lisäksi vesakontor- 

junta, viheraluetyöt, rumpujen ja siltojen kunnostus 

- kunto: sorateiden maakivet ja pölyäminen, päällystetyt 

tiet yleensä hyväkuntoisia (korjattu kevään jäljiltä) 

- mandollisesti tietyöt (vrt. liite 1) 

Sisältö 

- katsaus käynnissäoleviin töihin 

- katsaus kesän kehittymiseen ja kunnossapitoon varattu-

jen resurssien käyttöön 

- varoitus tien kunnon aiheuttamista haitoista 
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1.6 Syystiedote 

Ajankohta 1.-15.9 

Aiheet: 

- kunnossapito: aurausviitoitus, kinostimien pystytys, 

hiekoitushiekan varastointi, soran ja murskeen lisää-

minen kulutuskerrokseen, rakenteen parantaminen, sora- 

tien tasaus, vesakontorjunta, tien- ja liitännäisaluei-

den puhtaanapito, avo-ojien (ja rumpujen) kunnostus) 

- kunto: soratien pintavauriot ja -haitat syyssateilla, 

kulumaurissa vettä sateella, musta jää 

- mandollisesti tietyöt (vrt. liite 1) 

Sisältö 

- katsaus alkaviin ja käynnissäoleviin töihin 

- varoitus tien kunnon aiheuttamista haitoista 

2. Liikennettä koskevat tiedotteet 

2.1 Pääsiäisliikenne 

Ajankohta noin viikkoa ennen pääsiäistä 

Aiheet: 

- liikenneruuhka tärkeiminällä tieverkolla 

Sisältö 

- tiekohtaista tietoa ruuhkien esiintymisajoista ja nii-

den aiheuttamista vaikeuksista 

- ruuhkien välttäminen (ajankohdat, vaihtoehtoiset reitit) 

2.2 Kesäliikenne 

Ajankohta 15.5 

Aiheet: 

- liikenneruuhka tärkeirnmällä tieverkolla ja lauttapal-

koilla 
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Sisältö 

- tie- ja lauttakohtaista tietoa ruuhkien esiintymisajois-

ta ja niiden aiheuttamista vaikeuksista 

- ruuhkien välttäminen (ajankohdat, vaihtoehtoiset reitit) 

2.3 Juhannusliikenne 

Ajankohta noin viikkoa ennen juhannusta 

Aiheet kuten kohdassa 2.1 

Sisältö kuten kohdassa 2.1 

2.4 Joululiikenne 

Ajankohta noin viikkoa ennen joululiikenteen alkamista 

Aiheet kuten kohdassa 2.1 

Sisältö kuten kohdassa 2.1 

3. Liikenneturvallisuus 

3.1 Talvitiedote 

Ajankohta 15.12 

Aiheet: 

- hiihtolatujen johtaminen yleisten teiden ylitse 

Sisältö 

- hiihtolatujen sijainti ja merkitseminen 

- vilkkaimmat hiihtoajat 

- tilastotietoja aiheelle tyypillisistä liikenneonnetto-

muuksista 

- onnettomuuksien välttämin3n 



3.2 Kevättiedote 

Ajankohta 1.3 

Aiheet: 

- edellisen vuoden liikenneonnettomuustilastot 

- kuluvan vuoden liikenneturvallisuushankkeet 

Sisältö 

- tilastotietoja 

- yleisiinmät onnettomuustyypit 

- liikenteelle vaaralliset tienkohdat ja tieosuudet 

- onnettomuuksien välttäminen 

- parantamiskohteet 

3.3 Syystiedote 

Ajankohta 10.10 

Aiheet 

- hirvien liikkuminen 

Sisältö 

- vaarallisimmat tieosuudet ja ajankohdat 

- tilastotietoja hirvionnettomuuksista 

- onnettomuuskuvauksia 

- onnettomuuksien välttäminen 
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LIITE 4 

T IEDOTUSKANAVAT 

1. Joukkotiedotusvälineet 

1.1 Radio 

Tienkäyttäjiin suunnatussa tiedotustoiminnassa radio- 

ohjelmissa on neljä käyttökelpoista ohjelmaryhmää: Yleis-

radion ja STT:n uutislähetykset, ajankohtaisohjelmat ja 

reportaasit, liikenneohjelmat ja alueohjelmat. Uutislä-

hetykset, ajankohtaisohjelmat ja reportaasit ovat selväs- 

ti valtakunnallista ohjelmatoimintaa ja siten lähinnä 

tie- ja vesirakennushallituksen tiedotustoiminnassa käy-

tettäviä viestimiä. 

Liikenneohjelmat ovat myös selvästi valtakunnallista oh-

jelmatoimintaa, mutta liikenneradiossa voidaan asioita 

tarkastella myöskin alueellisesta näkökulmasta. "Tänään 

iltapäivällä"-lähetykseen sisältyvä liikenneradio sovel-

tuu hyvin lähes kaikenlaiseen tienkäyttäjille suunnattuun 

tiedotustoimintaan: liikennettä, tiestöä ja keliä koske-

vien tiedotteiden lukemiseen, ajankohtaisten liikenneasioi-

den käsittelyyn, liikennevalistukseen ja teiden eri käyt-

töinuotojen ja tiellä tapahtuvien toimintojen esittelemi-

seen. Liikennevinkki on tyypillinen tietoiskuohjelma. Lii-

kenneohjelmat ovat tyypiltään toimituksellisia ohjelmia. 

Niiden tekemiseen tieviranomaisilla on mandollisuus vaikut-

taa asiantuntijoina joko antamalla haastatteluja tai toi-

mittamalla ohjelmassa tarvittavaa materiaalia. 

Yleisradion aluetoiminnan organisaatioon kuuluu aluetoi-

minnan keskustoimisto Helsingistä ja kymmenen aluetoimi-

tusta. Alueohjelmat ja aluetoimitukset on esitelty liit-

teessä 5. 

1.2 Televisio 

Tienkäyttäjiin suunnatussa tiedotustoiminnassa televisiol- 
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la on yleensä vain valtakunnallista merkitystä (ei varsi-

naisia alueohjelmia). 

1.3 Lehdistö 

Lehdistön kolme pääryhmää ovat sanomalehdet, aikakausleh-
det ja ilmaisjakelulehdet. Levikkialueensa ja levikkinsä 
perusteella sanomalehdet jaotellaan valtakurinallisiin leh-
tiin 1. suuriin ykköslehtiin, markkinointialueiden ykkös-
lehtiin, alueellisiin ykköslehtiin, kakkoslehtiin ja pai-
kallislehtiin. Aikakauslehdet taas jaotellaan yleisöleh-
tim ja kohderyhmälehtiin. 

Tienkäyttäjiin suunnatussa tiedotustoiminnassa sanomaleh-

tiä voidaan käyttää kaikkien tiedottamisen aiheiden kä-
sittelyyn. Kyseeseen tulevia esitysmuotoja ovat uutiset, 
erityisartikkelit, lehtien liikennepalstat ja kuulutukset. 

Viimeksi mainittujen sisällöstä ja kustannuksista vastaa-
vat tieviranomaiset (tiedottajat). Aiheiden käsittelyn 

tarkkuus ja syvällisyys riippuu lehden levikkialueesta 
siten, että mitä pienempi alue sen tarkemmin yksittäistä 
tiedottamisen aihetta voidaan käsitellä, ja aiheiden lu-
kuisuus samoista seikoista mutta päinvastaisella tavalla. 
Tie- ja vesirakennuspiirien tiedotustoiminnassa käytettä-
vinä tulevat kysymykseen valtakunnallisia lehtiä lukuun-

ottamatta muut sanomalehdet: koko piiriä koskettavissa 

asioissa markkinointialueiden lehdet ja alueelliset leh-
det ja paikallisissa asioissa paikallislehdet. 

Aikakauslehtien ryhmässä käyttökelpoisimpia ovat kohde-

ryhmälehtiin kuuluvat arnrnattilehdet. Ainmattilehdet on tar-
koitettu ao. alalla ammatissa toimiville lukijoille ja va-
listuneille harrastajille. Tämä näkökohta määrää yleensä 

myös lehtien sisällön. Tästä syystä tienkäyttäjiin suun-
natussa tiedotustoiminnassa kyseeseen tulevat yleensä vain 

liikenne- ja kuljetusalan ainrnattilehdet. 

1 .4 Tietotoimistot 

Tienkäyttäjiin suunnatussa tiedotustoiminnassa tietotoi- 
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mistoilla on yleensä vain valtakunnallista merkitystä. 

2. Kuljetus- ja liikennealan järjestöt ja organisaatiot 

Tärkeimmät kuljetusalan ammattijärjestöt ovat Kuorma- 

autoliitto, Linja-autoliitto ja Taksiliitto. Järjestöt 

ovat kuljetus- ja liikennealan etujärjestöjä, joilla ei 

ole työmarkkinaroolia. Järjestöjen yhteinen jäsenmäärä 

on noin 22 500 ja niiden hallinnassa on noin 36 000 au-

toa. Järjestöt edustavat alaansa 80.. .99 %:sesti. 

Kuorma-autoliitolla ja Taksiliitolla on 12 lääninyhdis-

tystä (Uusimaa ja Helsinki erikseen) ja näissä noin 300 

paikallisyhdistystä, Linja-autoliitolla ainoastaan 18 

itsenäistä paikallisosastoa. 

Tienkäyttäjiin suunnatussa tiedotustoiminnassa nämä jär-

jestöt muodostavat varsin hyvän tiedotuskanavan, kun tie-

toa halutaan viedä erityisesti ammattiautoilijoiden suun-

taan. Liikenteenharjoittajien osalta tavoitettavuus on 

noin 85 % (KA 80 %, LA 99 %, TA 93 %) ja ajoneuvojen osal-

ta noin 50 % (40 %, 75 %, 93%) . Tiedottamisen aiheista 

tulevat kysymykseen erityisesti sellaiset aiheet, joilla 

voidaan vaikuttaa raskaan liikenteen reitinvalintaan tie-

tyissä olosuhteissa ja tiettyinä aikoina, joko liiken-

nöitsijöiden tai tienpidon eduksi. Esimerkkeinä mainitta- 

koon tienpitäjän kannalta tilapäiset liikennekiellot tai 
painorajoitukset tietöiden aikana ja kelirikko sekä ras-

kaan liikenteen kannalta talviliukkailla hankalat tie- 

osuudet. 

Tienkäyttäjiin suunnatussa tiedotustoiminnassa tie- ja 

vesirakennushalljtuksen vastuualueeseen kuuluvat em. jär-

jestöjen keskustoimistot ja tie- ja vesirakennuspiirien 

vastuualueeseen lääninyhdistykset, paikallisosastot ja 

paikallisyhdistykset. Tie- ja vesirakennuspiirjen harjoit-

tamassa tiedotustojmjnnassa näiden aluejärjestöjen mer-

kitys tiedonvälittäjänä tienkäyttäjille on monesti hyvin 
merkittävä. 
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Muita kuljetus- ja liikennealan järjestöjä ja organi-

saatioita ovat kuljetusten antajien järjestöt, suuret 

teollisuuslaitokset, joilla on omia kuljetuksia, kunnal-

liset liikennelaitokset ja liikennealan aatteelliset jär-

jestöt. 

3. Tie- ja vesirakennuspiirien omat tiedotuskanavat 

Tie- ja vesirakennuslaitoksella on myös mandollisuus 

toimia itse oman tietotuotantonsa välittäjänä. Ajankoh-

taisia asioita voidaan esitellä tiedotustilaisuuksissa. 

Niissä esitetyt tiedot leviävät ns. suuren yleisön tietoon 

kuitenkin useimmiten joukkoviestimien välityksellä. Tie- 

ja vesirakennuslaitoksen esittelyyn sopivat mm. näyttelyt, 

esittelymateriaali, dia-ääninauhaesitykset ja filmit. Koh- 

deryhminä näissä tapauksissa ovat erilaiset pienryhmät 

(ns. päättäjät tai asiantuntijat) tai suuri yleisö (esim. 

messuilla) 

Neuvontapalvelu tarkoittaa pääasiassa puhelimitse tapahtu-

vaa passiivista tiedonvälitystä. Sen edellytyksenä on, et-

tä yksityisille tienkäyttäjille syntyy tiedontarvetta tie- 

ja liikenneolosuhteista ja että nämä ottavat siinä tarkoi-

tuksessa yhteyttä tie- ja vesirakennuslaitoksen edustajiin. 

Suosituimpia tiedustelujen aiheita lienevät edullisimmat 

ajoreitit ja eri ajoreittien varsilla kohdattavat liikennet-

tä hidastavat tai haittaavat tekijät. Virallisesti ei tie- 

ja vesirakennuslaitoksessa ole organisoitu neuvontapalvelua 

eikä sen tarvitsemaa tiedonhankintaa järjestetty, mutta 

epävirallisesti järjestelmä toimii kaikilla organisaatio- 

tasoilla saatavilla olevan tiedon asettamin rajoituksin. 



LIITE 5 

ALUEELLINEN YLEISRADIOTOIMINTA 1 .1 .1984 

Säännölliset alueohjelmat Kotimaan katsaus -toimitus 
PL 10,00241 Helsinki 24 

- vastaava tuottaja Osmo Kinnunen (90) 401 2121 
- toimitussihteeri Ossi Wallius (90) 152 4647 

RADIO Radion uutistoimituksen aluepalvelu/virastoryhmä 
Virastoryhmä/jakoalue 3, PL 10, 00241 Helsinki 24 

Aluekatsaus 	 ma—pe klo 11.40-11.50 (toimittaa alueille uutismateriaalia pääkaupungista) 
Alueuutiset 	 ma—pe klo 17.20-17.30 - Toimitussihteeri 
Avoin studio alueittain 	ti ja to klo 17.00-17.20 Jarmo Ratinen (90) 152 4551 
Lauantairadio 	la klo 16.30-17.30 - Toimittaja Rolf Streng (ruots.) (90) 152 4549 
Sunnuntaiohjelmat 	su klo 17.00-17.30 
(Kulttuurikanava Kaakkois-Suomessa Uusimaa ja Pohjanmaalla) 
- alueell. uusinta 	ma klo 16.30-17.00 

Paikallisradiolähetykset: Aluckesk us 
PL 95, 00251 Helsinki 25 
Kesäkatu 2,00250 Helsinki 25 (90)441 	141 

Ylen aikainen, pääkaupunkiseudun - Aluepaällikkö 
paikallisradio (90,3 MHz)ma—pe klo 	5.30— 8.00 Mauri Vakkilainen (90) 401 3545 
Aamuradio, Tampereen seudun 
paikallisradio (88,3 MHz)ma—pe klo 	6.15— 8.00 Helsingin Aluetoimitus 

(ke.säaik. klo 	6.05— 8.00) PL 95, 00261 Helsinki 26 
Turun radio, Turun seudun Kesäkatu 2, 00260 Helsinki 26 (90)441 	141 
paikallisradio (96,7 MHz) ma—pe klo 	6.15— 8.00 - Toimittaja Eugen Sundman 

(kesäaik. klo 	6.05— 8.00) (esimies, Uusimaa) (90) 401 3543 
Oulu-Radio, Oulun seudun 
paikalliradio (93,2 MHz) nia—pe klo 	6.15— 8.00 

(kesäaik. klo 	6.05— 8.00) Pääkaupunkiseudun paikallisradio 
Turun urheiluradio, Ylen aikainen 
Turku (96,7 MHz) 	su klo 20.00-20.30 PL 95, 00251 Helsinki 25 

Kesäkatu 2, 00250 Helsinki 25 (90)441 	141 
- Toimittaja Mauri Muuonen (90) 401 3716 

(esimies) 
Ruotsinkieliset: 

Radio Meltannvland 
Journalen 	 ma—pe ja su klo 18.30-18.45 PL 95, 00251 Helsinki 25 
Radio Österbotten myös ma—pe klo 	6.30— 6.40 Kesäkatu 2, 00250 Helsinki 25 (90)441 141 

klo 	7.30— 7.40 - Toimituspäällikkö 
Sunnuntaiohjelmat 	su klo 	9.00-10.00 Stefan Forsman (90) 401 3602 

Paikallisradiolähctykset Porvoon aluetoimitus 
Radio Mcllannyland 	ma—pe klo 	6.15— 8.00 Kaivokatu 40,06100 Porvoo 10 (915) 146 800 
(97,5 MHz) - Aluetoirnituspäällikkö 

Gia Melin (ruots.) (915) 141 520 
- Toimittaja Leena Räihälä (915) 148 485 

TE I FVlStO Tammisaaren aluetoimitus 
Pitkäkatu 13, 10600 Tammisaari (911) 137 00 

kotimaan katsaus TV 1:ssti 	ma klo 20.55-21.20 - Aluetoimituspättllikkö 
- Rolf Wessman (ruots.) (911)125 34 

Regionalen TV 1, joka toinen 	la klo 17.3fl-lS.00 - Toimittaja Reijo Suojanen (911) 148 50 

• 	 Aluetoiminnan keskustoimisto Järvenpään paikallistoimitus 
Kaupungintalo, Mannilantie 4, 

• 04400 Järvenpää 
- Toimittaja Jaana Selin (90) 285 388 

Aluetoiminnan keskustoimisto 
PL 95, 00251 Helsinki 25 
Kesäkatu 2, 00250 Helsinki 25 (90) 441 141 Lohjan paikallistoimitus 

Laurinkatti 56 A 8, 08100 Lohja JO 
- Aluetoiminnan päällikkö - Toimittaja Mcrvi Suhonen (912) 211 44 

Raimo Vanninen (90) 401 3503 
- Sihteeri Eija Eskelinen (90) 401 3513 Hyvinkään paikallistoimitus 
- Aluetoiminnan ohjelma- Kutomonkatu 1, 05800 Hyvinkää 

päällikkö Lasse Aaltio (90) 401 3162 - Toimittaja Leena Valkonen (914) 151 	15 
- Projektisihteeri Seija Piipponen (90) 401 3131 
- Ruots. aluetoiminnan ohjelma- Loviisan paikallistoimitus päällikkö Harry Granberg (90) 401 3667 Tullisilta 5, 07920 Loviisa 2 
- Käyttöpäällikkö - Toimittaja Tuovi Putkonen (915) 535 840 Seppo Kuokkata (90) 401 3647 
- Yliassistentti 

Matti Karhu (90) 401 3625 



Toimintakeskus 
PL 3, 40101 Jyväskylä 10 
Kauppakatu 12, 40100 Jyväskylä 10 

	
(941)211 344 

- Aluepäällikkö Matti Jussila 

Jyväskylän aluetoimitus 
Kauppakatu 12, 40100 Jyväskylä 10 

- Toimittaja Timo Toivanen 
(esimies) 

(941)211 344 

2 

Länsi-Suomi 
Toimintakeskus 
PL 400, 20101 Turku 10 
Kasityölaiskatu 10, 20100 Turku 10 	 (921) 334 300 

- Aluepäällikkö Juhani Lavn  

- Toimittaja Matti Itkonen 
(esimies) 

Riihimäen paikallistoimitus 
Kaupungintalo, 11100 Riihimäki 10 	 (914) 324 02 

- Toimittaja 

Forssan paikallistoimitus 
Linja-autoasema, 11 kerros, 30100 Forssa 10 

- Toimittaja 	 (916) 109 II 
Turun suomenkielinen aluetoimitus 
Kasityöläiskatu 10, 20100 Turku 10 	 (921) 334 300 

- Toimittaja Simo Pasanen 
(esimies) 

Turun ruotsinkielinen aluctoimitus 
Käsityöläiskatu 10, 20100 Turku 10 	 (921) 334 300 

- Aluetoimituspäällikkö 
Lasse Nybom 

Porin aluetoimitus 
P1. 113, 28101 Pori 10 
Etetakauppatori 4, 28100 Pori 10 	 (939) 412 230 

- Toimittaja Toimi Tapanainen 
(esimies) 

Valkeakosken paikallistoimitus 
Niementie 12, 37600 Valkeakoski 

	
(937) 408 83 

Keski- Suomi 

Rauman paikallistoimitus 
Seminaarinkatu 10, 26100 Rauma 10 

- Toimittaja Leena Arjavaara 

Aland Ahvenanmaa 
Regionairedaktion 
Alandsvägen 17, 22100 Mariehamn 
PB 46, 22101 Mariehamn 

(938) 148 13 

(928) 165 00 

Viitasaaren paikallistoimitus 
Urheilutalo, 44500 Viitasaari 

- Toimittaja Markku Möttönen 

Jämsän paikallistoimitus 
Kelhäntie 2, 42J00 Jämsä 

- Toimittaja Arja Paakkanen 

Itä-Suomi 

(946) 219 70 

(942) 114 45 

Al uetoimitus 
Alandsvägen 17, 22100 Maarianhamina 
PL 46, 22101 Maarianhamjna 

- Regionalredaktionschef/ 
Aluetoimituspäällikkö 
Pernilla Cammert 

Häme 

Aluekeskus 
Tohlopinranta 12, 33270 Tampere 27 

- Aluepäällikkö 
Helvi Kolehmainen 

Tampereen aluetoimitus 
Kauppakatu 1,33200 Tampere 20 

- Toimittaja Jussi Hartoma 
(esimies) 

	

(928) 165 00 	 Toimintakeskus 
PL 99, 70101 Kuopio 10 
Kotkankallionkatu 12, 70600 Kuopio 60 	(971) 227 222 

- Aluepäällikkö Erkki Janhunen 	(971) 227 161 

Kuopion aluetoimitus 
Kotkankallionkatu 12, 70600 Kuopio 60 	(971) 227 222 

- Toimittaja Mauno Hämäläinen 
(esimies) 

Mikkelin aluetoimitus 

	

(931) 445 455 	 Maaherrankatu 10, 50100 Mikkeli 10 	(955) 365 800 
- Toimittaja Erkki Pitkänen 

(esimies) 

Joensuun aluetoimitus 
Rantakatu 8,80100 Joensuu 10 	 (973) 212 31 

	

(931) 113366 	 - Toimittaja Pertti Hintikka 
(esimies) 

Landen atuetoimitus 
PL 120, 15111 Lahti II 
Aleksanterinkatu 8 

- Toimittaja Kauko Kojonen 
(esimies) 

(918)515 311 

lieksan paikalhstoimitus 
l'ieliscntic 7, 81700 Lieksa 	 (975) 213 42 

Savonlinnan paikallistoimit us 
Olavinkatu 41 A, 57100 Savonlinna 10 	(957) 241 63 

Toimittaja Kari Toiviainen 

Hämeenlinnan aluetoimitus 	 Varkauden paikallistoimil us 

Koulukatu 	 Keskusliikenneasema, 78100 Varkaus 10 	(972) 265 82 
1310() Hämeenlinna JO 	 (917) 637 05 	 - Toimittaja Riitta Matilainen 



(981)337 711 
(981) 33 474 

Toi inint a keskus 
P1. 277, 90101 Oulu 10 
l-lanliiiic 13, 90150 Oulu 15 

- Aluepäällikkö Lrkki H'viinen 

Toim intakeskus 
PL 100, 53101 Lappeenranta 10 
Kristiinankatu 4 
53900 Lappeenranta 90 	 (953) 155 60 

- Aluepäällikkö Asko Kantola 	(953) 126 36 

(951)21350 

Kuusamon paikallistoimitus 
Kunnan virastotalo, 93600 Kuusamo 

- Toimittaja Jaakko Heikkinen 

(982) 3' 7  00 
Raahen paikallistoimitus 
Rantakatu 49, 92100 Raahe 

- Toimittaja Toimi Heikkinen 

Lappi 

Keskusliikenneasema, PL 45 	 (954) 238 88 
55121 Imatra 12 

- Toimittaja Heikki Luukkanen 

Parikkalan paikallistoimitus 
Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala 	 (957) 621 40 

lisalnen paikallistoimilus 
Pohjolankatu 6 8 15, 74100 Iisalmi 10 

- Toimittaja Aune Tossavainen 

Kitcen paikallistoimitus 
Kiteentic 27, 825(X) Kitee 

- Toimittaja Launo Päivätie 

Kaakkois-Suomi 

Pietarsaaren aluetoimitus 
Kanavapuistikko 18, 68600 Pietarsaari 

(977) 225 62 	 - Toimittaja Ritva Karhula 
- Toimittaja Pairik Enlund 

(ruots.) 

Narpiän paikallistoimitus 
Virastotalo, 64200 Niirpiö 

-- Toimittaja Paul Enlund 

Oulun lääni 

(973) 411 313 

(967) 104 66 

(962)41606 

Oulun aluetoimit us 
l-lanhitic 13, 90150 Oulu 15 

- Toimittaja Asko Seppänen 

	

(953) 155 60 	 (esimies) 

Kajaanin aluetoimitus 
Kauppakatu 25, 87100 Kajaani 10 

- Toimittaja Jura Tarvasaho 

	

(952) 288 200 	 (esimies) 

Ylivieskan paikallistoimitus 
Pistotie 4, 84100 Ylivieska 10 

- Toimittaja Marjatta Harju 

Pohjanmaa 

Toiminta keskus 
PL 79, 65101 Vaasa 10 
Kaupungintalo, 65100 Vaasa 10 	 (961) 121 844 

- Aluepäällikkö [leikki Hissa 

Vaasan suomenkielinen aluetoimitus 
PL 79, 65101 Vaasa 10 
Vaasanpuist. 17, 65100 Vaasa 10 	 (961)121 844 

- Toimittaja Iisakki Manninen 
(esimies) 

Vaasan ruotsinkielinen aluetoimitus 
PL 79, 65101 Vaasa 10 
Hovioikeudenpuist. 19 A, 65100 Vaasa 10 	(961) 12l 844 

- Aluetoimituspäällikkö 
Gustav Strömsholm 

Seinäjoen aluetoitnitus 
PL 74, 60101 Seinäjoki 10 
Kalevankatu 12, 60100 Seinäjoki 10 	 (964)142 566 

- Toimittaja Ilkka Pekkala 
(esimies) 

Kokkolan aluetoimitus 
Torikatu 50, 67100 Kokkola 10 	 (968) 177 11 

- Toimittaja Viljo S. Määttälä 
(esimies) 

- Toimittaja Nils Boström 
(ruots.) 

Toiminta keskus 
P1. 113, 96101 Rovaniemi 10 
Varsi(ie 22,961(X) Rovaniemi JO 	 (991) 208 01 

- Aluepäällikkö Jukka Häyrinen 	(991) 168 66 

Rovaniemen aluetoimitus 
Varsitie 22, 96100 Rovaniemi 10 	 (991) 208 01 

- Toimittaja Esko Kähkönen 
(esimies) 

- Toimitussihteeri 
Jorma Talvensaari 

Kemin aluetoimitus 
PL 69, 94101 Kemi 10 
Sankarikatu JO, 9410() Kemi 10 	 (980) 208 71 

- Toimittaja Antti Koskela 	 (980) 235 49 
(esimies) 

Saamelaistoimitus 
99870 man 	 (997) 512 61 

- Toimittaja Juhani Nousuniemi 
(esimies) 

- Toimituksen sihteeri 
Kaarina [laIvan 

Karesuvannon paikallistoimitus 
99470 Karesuvanto 	 (996) 520 37 

- Toimittaja Karl Manncla 

Kemijärven paikallistoimitus 
Vapaudenkatu 8 B 10, 98100 Kemijärvi 	(992) 114 24 

- Toimittaja Pekka Lintula 

Sodankylän paikallistoimitus 
99600 Sodan kylä 	 (993) 122 60 

Lappeenrannan aluetoimitus 
Kristiinankatu 4 
53900 Lappeenranta 90 

- Toimittaja Lauri Kosonen 
(esimies) 

Kotkan aluetoimitus 
Keskuskatu2l A, 48100 Kotka 10 

- Toimittaja Eila Nieminen 
(esimies) 

Kouvolan aluetoimitus 
Salpaussclänkatu 40, 45100 Kouvola 10 

- Toimittaja Pentti Liljanto 
(esimies) 

Imatran paikallistoimitus 

(981) 3 	711 
(981) 339 584 

(986) 23 II 

(989)11833 

(983) 207 33 



ISBN -951-4 6-5600-8 
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