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1 JOHDANTO 

Tiehallinnon prosessien ja erillistoimintojen strategioiden ja toimintalinjojen kevään 2006 
päivityskierrokseen liittyen johto päätti toteuttaa myös kiinteistötoimintalinjojen päivityk-
sen.. 
Päivitysprojekti toteutettiin täydentämällä edelliseen toimintalinjat-julkaisuun valittua pro-
jektiryhmää tarvittavin osin. 
Proj ektiryhmän puheenjohtajaksi valittiin tiejohtaj a Mauri Kimpimäki. 
Maanhankinnan ja kiinteistönpidon tavoitetilan selvitysprojekti käynnistettiin 10.3.2006. 
Selvitystyön tuli valmistua 31.5.2006 mennessä. 

Projektiryhmään ovat kuuluneet: 
Tiejohtaja Mauri Kimpimäki, V, puheenjohtaja (tiejohtajien edustaja) 
Maanhankintavastaava Jouni Airaksinen, L 
Hankintapäällikkö Heikki Ikonen, H (hankintapäälliköiden edustaja) 
Johtava lakimies Seppo Kaasinen, PK 

• 	 Kiinteistöpäällikkö Pekka Korhonen, PK, työryhmän sihteeri 
Maanhankintavastaava Juhani Vahtera, U 
Maanhankintavastaava Johanna Vehkala, H 

Kiinteistötoimintalinjojen päivittämisessä on kysymys strategisista valinnoista ja arvioista, 
joiden vaikutus voidaan varmuudella todeta vasta jälkikäteen. 
Tässä projektissa työryhmän ehdottamia toimenpiteitä on myöhemminkin tarkasteltava 
kriittisesti ja tarvittaessa toimintoja on linjattava uudelleen, jos tienpidon rahoitus ja hank-
keiden laajuus muuttuvat olennaisesti nykyisestä. 

Maa-alueiden hankkiminen liikenneväyliä varten lähtee yhteiskunnan tarpeista ja lunastus-
toiminnalla on laaja julkinen merkitys. Tiehallinto on maan suurin alueiden lunastajaja 
käyttää siihen rahaa yli 20 M€ vuodessa. Tienpitoon tarvittavia alueita lunastetaan vuosit-
tain yli 2 000 hehtaaria ja lunastustoiminta kohdistuu noin kymmeneen tuhanteen kiinteis-
töön. 

Tiehallinnon maanhankintapolitiikkaa on tietoisesti kehitetty vapaaehtoisen korvaamisen 
suuntaan. Mandollisuus hankkia maa-alueita myös vapaaehtoisin kaupoin on nopeuttanut 
maanhankinnan toteuttamista monissa tiehankkeissa, vähentänyt korvausriitoja ja luonut 
Tiehallinnosta positiivisen ulkoisen kuvan. 

Maanhankinnanja kiinteistönpidon henkilöresurssit eivät nykyisin jakaannu tienpidon pai-
nopistealueiden edellyttämällä tavalla ja siitä syystä projektin tehtävänä on esittää ne alu-
eelliset resurssit, joilla tehtävät hoidetaan vuonna 2011. 

Alenevat TTS —puitteet perustienpidon rahoitukselle aiheuttavat uusien tiehankkeiden vä-
hentymisen ja siten myös maanlunastus ja sen henkilöresurssien tarve vähenevät. 
Alueyhteistyömallin mukaisesti henkilöresursseja voidaan käyttää alueen (HTU, KSK ja 
VOL) sisällä siten, että kunkin tiepiinn toiminta on turvattua. 

Tiehallinnon kiinteistökantaan kuuluu jatkossa pääasiassa rakentamattomia kiinteistöjä se-
kä maa-ainesalueita. Tiehallinnolla on lisäksi pieni määrä muita kiinteistöjä kuten virkis-
tyskäytössä olevia vanhoja lossitupia. Niiden käytöstä päätetään erikseen, eikä niitä käsitel-
lä tässä raportissa. Tiealueet ovat kiinteistöjä v. 2006 alusta. 



Tilaajana Tiehallinto tarvitsee myös tietyn määrän omia maa-ainesalueita varmistaakseen 
terveen kilpailutilanteen. Tiehallinnon tehtävänä ei ole toimia maa-ainesalueitten omistaja-
na, jos on olemassa kilpaillut kiviainesmarkkinat. 
Tiehallinto tarvitsee strategisia kiviainesalueita mm. kovan päällystekiviaineksen niukkuu-
den takia sekä markkinoinnin toimivuuden varmistamiseksi. 

Tiehallinnon kiinteistötietorekisteri ei enää vastaa tämän päivän vaatimuksia. Valtion ta-
louden tarkastusvirasto on vaatinut Tiehallintoa selvittämään rekisteristä puuttuvat kiinteis-
töt. Selvitystyö on käynnistynyt ja puuttuvia kiinteistöjä on jo tähän mennessä löytynyt yli 
500 kappaletta. Ne ovat pääasiassa liitännäisalueitaja tiealueiden lunastusyksikköjä. Tie- 
hallinnon on kyettävä luotettavasti dokumentoimaan kiinteistömassansa ja tästä syystä kun-
teistörekisterin uudistaminen on perusteltua. Rekisteriä voidaan myös yksinkertaistaa, kos-
ka rakennetut kiinteistöt luovutetaan pois ja toisaalta Maanmittauslaitos on parantanut omia 
rekistereitään. 

Tässä julkaisussa tehdyt ehdotukset ovat pääosin voimassa olevien toimintalinjojen päivi-
tyksiä. Selvitystyöryhmä jättää jäljempänä esitetyt ehdotukset Tiehallinnon johtoryhmän 
käsiteltäväksi. (Tiehallinnon johtoryhmä hyväksyi kiinteistötoimintalinjat 19.6.2006) 

Helsingissä 23.05.2006 

Projektiryhmä 
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2 KIINTEISTÖTOIMINTALINJOJEN PÄIVITTÄMINEN 

2.1 TAVOITETILA 2011 

2.11 Prosessi 
Kiinteistöt -erillistoiminto koostuu maanhankinnasta ja kiinteistönpidosta. 
Erillistoiminto on organisoitu valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla 
ja se on tiepiireissä osa hankintaprosessia. Erillistoimintoa ohjataan strategisesti keskushal-
linnostaja operatiivisesti tiepiireistä siten, että tiepiint toimivat yhteistyöalueittain yhdessä 
sovitun piirin koordinoidessa toimintaa. 

2.12 Henkilöresurssit 

Tiehallinnon nykyiset kiinteistötehtävien henkilöresurssit ovat 36 henkilötyövuotta. 
Maanhankinnan tehtävät koostuvat maantietoimitusmenettelystä, vapaaehtoisista kaupoista 
ja korvauksista, korvausten maksatuksesta, kiinteistöjen ylläpidosta ja kiinteistörekisterin 
hoidosta. Lisäksi maanhankintaa konsultoivat muut yksiköt erilaisissa tienpitoon liittyvissä 
korvausasioissa. 
Maantietoimituksia on vireillä yli 1 000 kappaletta ja niitä lopetetaan noin 400 vuosittain. 
Tulevaisuudessa maanhankinnan oman työn määrä tulee vähenemään, koska tiehankkeiden 
lukumäärä näyttää vähenevän ja maanhankinnan ulkopuolisia ostopalveluja lisätään. 
Teiden rajaamistoimitukset saadaan päätökseen viimeistään v. 2015 , mikä vähentää edel-
leen resurssien tarvetta. 

Maanhankinnan henkilöresurssit 2011 mitoitetaan siten, että niillä voidaan riittävin osin 
turvata tiealueiden hankinta toimitus- ja sopimusmenettelyllä. Maanhankinnan maksatus- 
tehtävien hoito selvitetään tarkemmin valtion palvelukeskusten muodostamisen yhteydessä. 
Lisäksi omilla resursseilla hoidetaan maa-ainesalueiden hallinnointi ja Tiehallinnon kun-
teistötietojärj estelmä tarpeel lisin osin. 

Tiehallinnolla ei ole lakisääteistä pakkoa maanhankinnan vapaaehtoiseen korvaamiseen, 
vaan korvaukset voitaisiin jättää maantietoimituksen ratkaistavaksi. Kuitenkin sopimusme- 

• nettelyyn pyritään erityisesti silloin, kun luovuttaja menettää koko kiinteistön, tai merkittä-
vän osan siitä, tai hän menettää vakituisen asuntonsa, tai kysymyksessä on liiketoiminnan 
menetys. Lisäksi lunastustoiminnan kustannukset suuret kustannukset puoltavat vapaaeh-
toista sopimista kuten myös pyrkimys lievimmän keinon käyttämiseen. 

Vaikka tämä toiminta sitoo muutaman henkilötyövuoden resurssit, on vapaaehtoisesta kor-
vausmenettelystä Tiehallinnolle kiistatonta hyötyä. Monet tiensuunnittelukysymykset voi-
daan ratkaista jo alkuvaiheessa, vältetään korvausriidat maantietoimitusvaiheessa ja no-
peutetaan maanhankintaa ja siten koko tiehanketta. 
Vapaaehtoista sopimista on tarkoitus edistää sopivissa kohteissa myös yhdistämällä maan- 
hankinta tieurakkaan,. 



Työryhmän ehdotus nro 1 

Työryhmä ehdottaa henkilöresurssien supistamista nykyisestä 36 henkilötyövuodesta 21 
henkilötyövuoteen. Tällä henkilömäärällä voidaan työryhmän näkemyksen mukaan hoi-
taa maanhankintaja kiinteistönpito vuonna 2011. Samalla työryhmä toteaa, että vapaa-
ehtoista sopimusmenettelyä jatketaan edelleenkin maantietoimitusmenettelyn rinnalla. 

Henkilömäärä mitoitetaan yhteistyö-alueittain siten, että keskushallinnossa on yksi hen-
kilö, HTU:ssa 8,5 henkilöä, KSK:ssa 6,5 henkilöä ja VOL:ssa 5 henkilöä, eli yhteensä 
21 henkilötyövuotta. Kunkin yhteistyö-alueen tiejohtajat päättävät alueiden sisäisestä 
resurssien jaosta. 

Tukitehtävät on tarkoitus hoitaa osana piirin moniosaajien tehtäviä, joten 
niitä ei ole erikseen resursoitu tässä. Tarvetta on eniten HTU -alueella n. 1,5 htv. 

Kiinteistöt -erillistoiminnon henkilötyövuodet 2011 

YKSIKKÖ Resurssit Resurssit 
3 1.12.2008 

Henkilöresurssit 2011 
/ ALUE 

___________ 

1.4.2006 

_________ __________ 
Ohjaus 
________ 

Maanh. 
________ 

Maksatus 
__________ 

Tuki 
______ 

Kiint. 
_______ 

2011 
Yhteensä 

Kh 2 1 1 _______ ________ _____ _____ 1 

U 6,5 6,5 _______ 3 0.5 ______ ______ _________ 

T 4 4 _______ 2 0.5 _____ ______ ________ 
H 4 4 _______ 2 0.5 _____ ______ ________ 

XhL .iA i4 ______ 2 L _____ _____ _______ 

KaS 4 4 _______ 2 1 _____ ______ 3 
SK 4,5 3 _______ 2 0 _____ ______ 2 
KeS 2 2 _______ 1 0,5 ______ ______ _________ 
Xhi ________ 2 ______ _______ L. _____ _____ ________ 

V 4 4 ___ 2 1 __ ___ 3 
0 2 1 ___ 1 0 ___ ___ 1 
L 3 1 ___ 1 0 __ ___ 1 

2 ________ ______ 4 .1. _____ _____ ________ _________ 

Xhi _______ ________ 1 1 4 _____ _____ ________ 

Oheinen taulukko on tarkoitettu mitoitusperusteeksi. Maanhankinnan tehtävien hoito näillä 
henkilöresursseilla on esitetty tarkemmin kohdassa 2.2 Toimintamalli 2011. Toimintamalli 
perustuu yhteistyöaluemalliin, jonka operatiivisesta toiminnasta tulosyksiköt päättävät alu-
eittain yhdessä tarkemmin. 

Henkilöresurssien supistuminen edellyttää ulkopuolisten ostojen lisäämistä. 

. 



Näistä tulevat erityisesti kyseeseen tiealueiden haltuunoton valmistelu, erityisarvioinnit, 
sekä korvausten maksatus ja maksatuksen valmistelu. 

2.13 Maa-alueiden hankinta-ja korvausmääräraha (mom. 31 .24.76) 

Tiehallinto on päättänyt säilyttää erillisen maanhankinnan korvausmäärärahan toistaiseksi. 
Määrärahan suuruus on pysytellyt vuosittain yli 20 M€:n tasolla ja se mitoitetaan tiehanke-
ohjelmoinnin mukaisesti. Vuoden 2006 korvausmääräraha on 23,5 M€. 
Määrärahan käyttöä seurataan tiepiireittäin. Maantietoimituksen sujuvuutta, hyvää laatua ja 
kustannusten hallintaa edistetään yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa 

2.14 Maa-ainesalueet 

Tiehallinnon tehtävänä ei hankintastrategian mukaisesti ole varastoida kiviainesta eikä ja-
losteita tulevia hankkeita varten, jos toimivat kiviainesmarkkinat ovat olemassa. 

• 	 Maa-ainesalueita Tiehallinnolla on tällä hetkellä 115 kpl omistusoikeudellaja 196 kpl tie- 
oikeudella. 

Tiehallinnon maa-ainesalueet, omistus- ja liitännäisalueet 

Nykytilanne 1.4.2006 Yksiköiden / Alueiden ehdotus Työryhmän 
ehdotus 

YKSIKKO 

____________ 

Alueiden 1km 

_______ _______ 

Luovutus 2006 

_______ _______ 

Luovutus 
2007 
Tieoik. ____ 

Jää käyttöön 
2008 
_______ _______ 

Jää 2011 

________ _______ 
Omist. Tieoik. Omist. Tieoik. Omist. Oniist. Tieoik. Omist. Tieoik. 

U 16 76 4 38 4 20 8 18 8 0 
T 36 23 4 8 4 8 28 7 1 0 
H 10 12 1 4 0 4 3 8 3 0 

KaS 11 7 0 2 0 0 11 5 11 0 
SK 10 36 0 0 0 0 2 8 2 0 
KeS 18 11 0 0 0 0 11 8 11 0 

V 4 20 0 10 0 10 4 0 4 0 
0 4 3 0 0 1 2 3 1 3 0 
L 6 8 0 0 0 7 6 1 6 0 

Yht. 115 196 9 62 5 51 76 56 48 0 
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Työryhmän ehdotus nro 2 

Tiehallinto luopuu kaikista maa-ainesalueistajajalosteista, lukuun ottamatta niitä alu-
eita, jotka ovat strategisesti välttämättömiä laadun, tai toimivien kiviainesmarkkinoiden 
varmistamiseksL Tiehallinto tarvitsee noin 50 kpl strategisiksi luokiteltavia kiviainesalu-
eita. 
Tarpeettomat omistusalueet myydään vuoden 2011 loppuun mennessä tai luovutetaan 
hallinnansiirtoina. Tarpeettomat liitännäisalueet lakkautetaan samoin vuoden 2011 
loppuun mennessiL 
Uusien maa-ainesalueiden hankinnassa toimitaan hyvä ksytyn hankintastrategian mu-
kaisestL Tienpitoon tarvittavat maa-ainekset hankitaan pääsääntöisesti vapailta markki-
noilta tai poikkeustapauksissa varaam alla otto-oikeuksia tiesuunnitelmien kautta. 
A lueostoja tehdään vain niissä tapauksissa, joissa maa-ainesmarkkinat ovat selvästi häi-
riintyneeL 

2.15 Ulkopuolinen yhteistyö 	
. 

Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Maanmittauslaitos ovat sopineet TieRataMaa-
yhteistyöstä tien- ja radanpidon suunnittelu- ja rakentamishankkeissa. Yhteistyössä pyri-
tään kehittämään tien- ja radanpitoon tarvittavien alueiden yhtenäisiä hankintamenettelyjä, 
valtakunnallisen kiinteistötietojärjestelmän parantamista, sekä paikkatietojen yhteiskäytön 
cdi stämistä. 

TIETO -yhteistyö Maanmittauslaitoksen kanssa jatkuu TieMaa-yhteistyönä (muutos vaatii 
myös MML:n hyväksymisen). Siinä ohjelmoidaan tietoimitusmenettelyn kehittämiseen liit-
tyvät yhteistyöhankkeet. 

2.2 TOIMINTAMALLI 2011 

2.21 Kiinteistöt -erillistoiminto 	

. 

Tehtävät 
Erillistoiminnon tehtävänä on turvata tienpitoon tarvittavien alueiden oikea-aikainen han-
kinta, tienpitäjän edunvalvonta maantietoimituksissa, maanluovuttajien tasapuolinen kohte-
lu, täyden korvauksen periaate, sekä korvausten nopea maksaminen. 

Erillistoiminto ohjeistaa ja valvoo ulkopuolisten ostopalvelujen käytön. 

Enllistoiminto vastaa käytännön kiinteistöyhteistyöstä Maanmittauslaitoksen ja Ratahallin-
tokeskuksen kanssa. 
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Työryhmän ehdotus nro 3 

Ohjaus 
Kjinteistöt -erillistoiminnon strateginen ohjaus hoidetaan edelleen keskushallinnosta. 

Maanhankinta 
Tiehallinto jatkaa toimitusmenettelyn ohella myös vapaaehtoiseen sopimusmenettelyyn 
perustuvaa korvauspolitiikkaa. 
Maanhankintaa koordinoidaan yhteistyö-alueittain. 

Maksatuksen valmistelu 
Maksatustoimi hoidetaan yhteistyöalueittain ja lopullinen järjestely selvitetään valtion 
palvelukeskusten muodostamisen yhteydessä . Maksatustehtäviä voidaan hoitaa tarvit-
taessa myös piiriyhteistyön avulla sekä käyttämällä ulkopuolista palveluntarjoajaa omien 
resurssien lisänä. 

Maanhankinnan tuki 
Tukitehtävät koostuvat inaksattajien sjjaisuuksien hoidosta, maanhankinnan maksatus- 

järjestelmän( MAHA) toimituskortiston ylläpidosta, korvaussopim usten valmistelusta, 
erilaisten asiakirjojen hankinnasta, sekä toim itusasiakirjojen arkistoinnista. Tukitehtä-
viä ei resursoida erikseen Kiinteistöt -eriiistoiminnossa vaan ne hoidetaan tulosyksiköi-
den yhteisresursseilla. 

Kiinteistöhallinnon tehtävät 
Erillistoiminto vastaa tarpeettomien kiinteistöjen luovutuksen valmistelusta, sekä kun-
teistötietorekisterin ylläpidosta sekä toimitilastrategiasta. Osatehtävä hoidetaan samoilla 
henkilöresursseilla kuin maanhankintakin. 

2.22 Ulkopuoliset ostopalvelut ja vapaaehtoinen korvaustoiminta 

S
Työryhmän ehdotus nro 4 

Nykyisin tiepiirit hankkivat kilpailuttamiskelpoisina ostopalveluina n. 5-20 % maanhan-
kinnan kokonaistyöpanoksesta. 
Kilpailuttamiskelpoisten ostopalveluhankintojen määrä pyritään nostamaan tiepiireissä 
keskimäärin 25 %:iin v. 2011 mennessä. 
Tienpidon yhteistyöalueittain muodostetaan ja kilpailutetaan tuotepaketteja, joita voi-
daan tarvittaessa tilata ulkopuoliselta palveluntarjoajalta omien resurssien avuksL 
Erityisen hyvin ulkoa tilattaviksi sopivat arviointi ja haltuunottoa valmistelevat tehtävät, 
kuten haltuunottoalueen merkintä maastoon, omaisuuden inventointi, rakennusten vau -
noiden lähtötilannekartoitus, sekä tieliikennemelun mittaukset. Ostopalveluina voidaan 
hankkia myös tavanmukaisia edunvalvontaja asiantuntijatehtävät. Oulun tiepiirissä on 
käynnistetty laaja maanhankinnan ostopalvelupiottikokeilu v. 2005, jonka tuloksia voi-
daan käyttää hyödyksL 

Maanhankintamenettelyä tehostetaan ja omia resursseja säästetään lisäämällä 
eri osatehtävien kilpailuttamista ja ostamalla tilapäistä asiantuntija-apua ulkoa. 
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Vapaaehtoista korvausmenettelyä kehitetään yhdistämällä maanhankintamenet-
tely sopivissa kohteissa tieurakkaan tai käyttämällä erillistä maanhankintakon-
sulttia. 

3 TIEHALLINNON TOIMITILAT 

• Valtio on julkaissut syksyllä 2005 oman toimitilastrategiansa (VM:n julkaisu 
16.11.2005) 

Tiehallinnon rakennetut kiinteistöt siirretään lähes kokonaan Senaatti-kiinteistöjen hallin-
taan 1.7.2007 mennessä. Muutamia rakennuksia on jää Tiehallinnolle liitännäisalueille. 
• Tiehallinnon keskushallinto ja tiepiirit toimivat vuokratiloissa. Ratkaisu on viime vuo- 

sina osoittautunut varsin toimivaksi, kun organisaation koko on muuttunut melko no- 
peasti. 

. 

Työryhmän ehdotus nro 5 

Tiehallinto toimii edelleen vuokratiloissa. Toimitilat hankitaan vapailta markkinoilta ellei ole erityistä 
syytä pysyä Senaatti-kiinteistöjen hallitsemissa toimitiloissa. 
Tiehallinto hankkii pääsääntöisesti myös tarvittavat toimitilapalvelut ulkoisilta palveluntarjoajilta. Toi-
mitilojen hankinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita: 

• Suurten toimitilahankkeiden hankesuunnitelma käsitellään Tiehallinnon johtoryhmässä. 
• Toimitiloja ei hankita omistukseen vaan ne otetaan vuokralle. 
• Tilojen varusteluun ja muunneltavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Jos tiloihin 

tehdään muutoksia on muutosten omistussuhteista ja vuokravaikutuksesta sovittava etukä-
teen. 

• Yleensä 5-10 vuotta pitempiä vuokrasopimuksia ei tehdä ja automaattisesti jatkuvia sopi-
muksia on vältettävä 

• Toimitiojen käyttöasteeseen kiinnitetään erityistä huomiota. Edistetään pienehköjen ko-
koontumispisteiden syntymistä työpaikoille kiinteiden huonetilojen ja neuvotteluhuoneide 
asemasta 

• Edistetään erityisesti kuvaan ja äänen perustuvien neuvotteluyhteyksien laajempaa käyt-
töä 

• Erilaisiin etätyösovelluksiin suhtaudutaan rakentavasti 

4. KIINTEISTÖREKISTERIN UUDISTAMINEN JA MUUT KuN-
TEISTÖIHIN LIITTYVÄT TIETOJÄRJESTELMÄT 

Tiehallinto on yksi valtion kiinteistöomaisuutta hallinnoiva viranomainen. Se on velvolli-
nen pitämään rekisteriä käyttöomaisuudestaan, mm. kiinteistöistään. 
Tiehallinnon käyttöomaisuusrekisterissä (Raindance) on erikseen kaikki muut kuin tiealu-
eilla olevat kiinteistöt. Tiehallirmon kiinteistötoimintaan liittyvät myös seuraavat tietojär-
jestelmät: MAHA, JAKO, KTJ, TAKU, KTR ja mandollisesti tuleva ERP-järjestelmä. 
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Käyttöominaisuuksiltaan kiinteistötietorekisteri KTR ja sen ArcView -karttaliittymä eivät 
enää vastaa nykyisiä vaatimuksia. Myös Valtion talouden tarkastusvirasto on kiinnittänyt 
huomiota Tiehallinnon kiinteistötietojen puutteellisuuteen ja vaatinut niiden täydentämistä. 
Tiehallinto selvittääkin maanlaajuisesti rekistereistä puuttuvia kiinteistöjä. 

Työryhmän ehdotus nro 6 

• Työryhmä ehdottaa, että Tiehallinnon kiinteistörekisteri KTR korvataan MML:n 
ylläpitämillä rekistereillä ja muiden järjestelmien tarpeellisuutta selvitetään. 

• Tiehallinto selvittää maanlaajuisesti rekistereistä puuttuvia kiinteistojä. 
• Jokainen yhteistyö-alue vastaa kiinteistötietojärjestelmästä 

ja ilmoittaa tietojen mandollisista puutteista suoraan tietojen tuottajalle. 

Rakennustietoja on Senaatti-luovutusten jälkeen enää erittäin vähän ja ne voidaan tarvitta-
essa ylläpitää esim. Excel-taulukon avulla 
Maa-ainesalueiden osalta käytetään yhtenäistä toimintamallia materiaalikulutuksen ja lupa- 
tilanteen seurantaan. 

. 
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