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HÄMEEN TIEPIIRIN  JOHTOAJATUKSET  

Hämeen  tiepiiri  on  yksi  Tielaitoksen  yhdeksästä  tiepiiristä,  jotka vastaavat laitoksen  aluehallinnos
-ta.  Tiepiiri  vastaa  9502 kilometristä  yleistä  tieverkkoa  (12,2 %  Suomen  tieverkosta),  josta  valtateitä 

 on 1089  kilometriä  (12,7 %  Suomen  valtateistä).  Päivittäinen  liikennesuorite  piirin  tieverkolla  on 
5032  miljoonaa  ajoneuvokilometriä/vuosi  (17,2 %  Suomen yleisten teiden  liikennesuoritteesta).  
Hämeen  tiepiiri  toimii kolmen maakunnan, Pirkanmaan,  Kanta-Hämeen  ja  Päijät-Hämeen alueil-
la.  Tiepiiri  tarjoaa  tienkäyttäjille  edellytykset  sujuvaan  ja  turvalliseen liikkumisen sekä huolehtii 
tieverkon kunnon säilymisestä.  

Vislo  

Hämeen  tiepiiri  on tienpidon  ja  liikenteen asian- 
tunti  ja ja  Iiikenneinfrastruktuurin  rakennuttaja. 

Toimintaidea  

Tiepiiri  tarjoaa turvalliset  ja  sujuvat  päivittäiset 
liikkumismandollisuudet  sekä huolehtii tieverkon 
kunnon  ja  arvon säilymisestä.  Tienpidossa  otetaan 
ympäristö huomioon  ja  tuetaan kestävän kehityk-
sen periaatteita. 

Strategia  

Toimintastrategiamme  on  muodostettu piirin  tie-
verkon  kehittämissuunnitelmien, aluekehittämis

-ohjelmien  ja  Tielaitoksen PTS:n  mukaisesti Piirin 
toiminnassa korostuu yhteistyö maakuntien liitto-
jen,  ympäristökeskusten,  työvoima-  ja  elinkeino- 
keskusten  ja  alueen kuntien kanssa. 

Keskeiset  tienpidon painopisteet  toiminta-  ja ta
-loussuunnitelman ohjelmakaudella  2000-2004 

 ovat tieverkon päivittäinen  liikennöitävyys, liiken-
neturvallisuus,  liikenteen sujuvuus sekä ympäristö. 

Arvot 

Hämeen  tiepiiri  on  asiantuntijana vastuussa  tienpi
-don palvelutasosta  ja  tieverkosta. 

Asiakkaittemme  tarpeet ovat työmme perusta. Toi-
mimme aktiivisesti  ja  vuorovaikutteisesti  yhteis-
työssä heidän kanssaan.  

Tielaitos  arvostaa  henkilökuntansa  monipuolista 
osaamista, kokemusta  ja  luovuutta sekä korostaa 
jokapäiväisessä työskentelyssä yhteistyötä, keski-
näistä luottamusta  ja  yksilön kunnioittamista.  

Tienpidon ohjausmalli 

Tiehallinnon  arvot  viitoittavat  tietä kohti tulevai-
suuden visiota  ja  antavat pohjan  yhteisille  peli

-säännöille. Tienpidon  strategiat  ja  toimintatavat 
perustuvat yhteisesti hyväksyttyihin arvoihin, jotka 
ovat yhteiskunnallinen vastuu,  asiakaslähtöisyys  se-
kä osaaminen  ja  yhteistyö. Strategiat määrittelevät, 
miten  tiepiiri  etenee kohti visiota eli tulevaisuuden 

 tahtotilaa.  

Merkittävimmät strategiat  tienpidon  puolella ovat 
pitkän tähtäimen suunnitelmat  (PTS),  toiminta-  ja 

 taloussuunnitelmat (TTS)  sekä vuosittaiset  tulosso-
pimukset.  Vastaavasti  tiehallinnon  toimintatapoja 
ohjaavat  toimintastrategiat  ja  toimintaohjeet. 

Ohjausmallin  tavoitteena  on  viime kädessä tarjota 
 tienpidon  palveluita, joihin piirin asiakkaat ovat 

tyytyväisiä, joiden tuottaminen  on  tehokasta,  ja 
 jotka pitkän päälle ovat valtiolle eli omistajalle ta-

loudellisesti edullisia.  
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TIEJOHTAJAN  KATSAUS VUODESTA  1999 

I  

Hämeen tiepiiriä  ja sen  toimintaa sävyttivät vuonna  
1999  positiivinen kehitys toimintaympäristössä. 
Keskushallinnon asettamat tulostavoitteet saavu-
tettiin oivallisesti. Tienkayttäjille osoitettu asiakas-
tyytyväisyystutkimus näytti hieman parannusta 
edelliseen vuoteen verrattuna. Myös henkilöstön 
työtyytyväisyys parani. Toki haasteita jäi tuleville 
vuosille useilla toiminnan alueilla. 

Henkilöstö 

Vuoden lopussa tiepiirin palveluksessa oli  88  vaki-
naista  ja  5  määräaikaista henkilöä. Vuoden aikana 
piiristä lähti eläkkeelle  5  henkilöä  ja  muun työnan-
tajan palvelukseen  1  henkilö. Piiriin rekrytoitiin 
vuoden  1999  aikana kaksi uutta henkilöä. Vakinai-
sen henkilöstön keski-ikä oli  49  vuotta (vuonna 

 1998 se  oli yhtä paljon). 

Tapahtumat  

Tielaitos  täytti  200  vuotta 
Lempäälässä  ammuttiin  4.1.1999  valtatien  3 moot-
toritietyömaalla alkupaukku Tielaitoksen 200-vuo-
tisjuhlavuodelle,  jota  vietettiin monin eri tavoin 

 koko  vuoden ajan. Aunessillan lOO-vuotisjuhla 
elokuussa oli Hämeen tiepiirissä yksi mieleenpai-
nuva tilaisuus, jossa kerrottiin kansalaisille Tielai

-toksen  pitkästä historiasta. Juhiavuosi huipentui 
 17.12.  Kangasalla  Tie-  ja liikennemuseo Mobiliassa 

 pidettyyn päättäjäistilaisuuteen. 

Kurhila—Hillulä  tie  palkittiin 
Hämeen tiepiirin suunnittelema  ja parantama 

 maantie  317 Kurhila—Hillilä palkittiin  "Tie  pai-
kallaan - katu kohdallaan  1999"  -palkinnolla. 

Teiden hoito  ja  ylläpito  

Tienpidon  palvelutason ylläpitäminen niukentuvan 
rahoituksen aikana edellyttää toiminnan jatkuvaa 
tehostamista, mutta myös tienpidon priorisointia. 
Maaseudun alemman tieverkon talvikunnossapi-
toon  ja sorateiden kelirikkokorjauksiin  ei ole voitu 
panostaa siinä määrin kuin asiakkaamme olisivat 
halunneet. Tämä näkyi tienkäyttäjäasiakkaiden  an-
tamana  runsaana palautteena  ja tiehallinnon  asia-
kastyytyväisyystutkimuksen tuloksissa. 

Tiejobtaja  Mauri  Pukkila 

Päällysteitä  uusittiin  381  kilometriä, kun vuonna 
 1998  vastaava määrä oli  282  kilometriä. 

Investoinnit 

Piirin alueella valmistui jälkirahoitushankkeena to-
teutetun valtatien  4  moottoritien toinen ajorata 
välillä Mäntsälä—Lahti.  Yhtenäinen moottoritiejak

-so  ulottuu nyt Helsingistä Lahteen. Nelostie Oy 
toimii moottoritien tienpitäjänä vuoteen  2012 

 saakka. Tielaitoksen etuja valvoo keskushallinto. 

Valtatiellä  3  Helsingin—Tampereen  moottoritiellä 
 on  työn  alla  35  kilometrin pituinen uusi moottori-

tiejakso Kuljun  ja littalan  välillä.  Se  valmistuu lo-
kakuussa  2000,  jonka jälkeen Tampereelta  on  tur-
vallinen  ja  sujuva tieyhteys Helsinkiin. Siitä tulee 
pisin  (161  kilometriä) yhtenäinen moottoritie Suo-
messa. 

Tiepiirin omalla perustienpidon rahoituksella 
käynnistettiin syksyllä  1999 kantatiellä 65  ohikul-
kutien rakentaminen Ylöjärven  ja Kyrönlanden  vä-
lille. Ilman piirin omaa panostusta tämän hyvän  ja 

 tarpeellisen hankkeen toteutuminen tieverkon ke-
hittämisen rahoituksella olisi siirtynyt vuosikym-
menen eteenpäin. 

Perustienpidossa  tehtiin mittavasti yksittäisiä pie-
niä, mutta tarpeellisia investointeja. Kevyen liiken-
teen väyliä rakennettiin  11  kilometriä, alikulkuja  5 

 kappaletta, uusia kiertoliittymiä  6  kappaletta,  run-
kokelirikkoisia  sorateitä korjattiin  23  kilometriä. 
Lisäksi perusparannettiin vanhoja teitä  37  kilomet-
riä. Siltoja rakennettiin  tai kunnostettiin  kaikkiaan 

 30  kappaletta. 
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Valtatien  3  moottoritietyömaan alkupaukku 
Lemp/hulässcI  4.1.1999.  

Tiepääoma  

Tiepiirin vastuulla olevan, teihin  ja siltoihin  sido-
tun tiepääoman arvo  on 12  miljardia markkaa, joka 

 on 13,5  %  Suomen yleisen tieverkon arvosta.  Tie-
piirin pääoma  on  viime vuosina noussut vuonna 

 1998  piiriin liitettyjen uusien alueiden vuoksi  9 
 miljardista markasta  12  miljardiin markkaan. 

Liikenne 

Liikenteen lisääntyminen piirin pääteillä jatkui 
edelleenkin suurempana kuin maan keskiarvo  ollen 

 3,5  %  (koko  maa  2,9  %).  Vakavien  liikenneonnet-
tomuuksien määrä kääntyi kasvuun Päijät-Hä-
meessä, kun taas  Kanta-Hämeessä  ja Pirkanmaalla 

 henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet py-
syivät edellisen vuoden tasolla.  

Tampereella toimii liikenteen valtakunnallinen  oh
-jauskeskus,  joka päivystää ympäri vuorokauden. 

Liikenteen sujuvuutta  on  parannettu tehostamalla 
liikennetiedotusta, ottamalla käyttöön muuttuvia 
nopeusrajoituksia valtatiellä  9  Tampereen ja  Ori-
veden välillä  ja  vähentämällä viivytyksiä tietyö - 
maiden  kohdilla. 

Asiakaspalvelu  

Tiepiiri  kirjasi tienpidon palvelutasosta antamansa 
lupaukset palvelusi toumukseen. Siinä kerrotaan 
tienkäyttäjille, mitä  he  voivat odottaa tiepiiriltä  ja 

 minkälaiseen palvelutasoon Hämeen tiepiiri sitou-
tuu. Palvelusitoumus  on  voimassa  vv. 2000-2001.  

Asiakaspalautejärjestelmä  otettiin käyttöön vuoden 
 1999  alussa.  

Piirin  tulostavoitteet  

Hämeen tiepiiri saavutti vuoden  1999  tavoitteet 
erinomaisesti. Piirin tavoitteiden  tulos  oli  4,1  pis-
tettä (tavoitetaso  on 3  pistettä  ja  maksimi  on 5  pis-
tettä). 



TIENPITO  
Hämeen  tiepiiri  palvelee alueellaan tienkäyttäjiä, elinkeinoelämän kuljetuksia  ja  paikallisia asuk-
kaita. Lähtökohtana  on  vuoden  1999 toteutuneerl tienpidon peilaus  Hämeen tiepiirin toiminta-  ja 
taloussuunnitelman  1999-2003  ensimmäisestä vuodesta annettuja lupauksia vastaan. 

Tienpidon  palvelutaso 

Alkuvuosi varsinkin Etelä-Hämeessä oli runsaslu-
minen. Talvihoidon tasoa voi luonnehtia sopimus-
ten vaatimuksiin nähden tyydyttäväksi. Jonkin ver-
ran kirjattiin laatutason alituksia erityisesti alem-
maila tieverkolla  ja  taajamissa. Suolan käyttö piirin 
alueella väheni selvästi. 

Kevään kelirikko oli keskimääräistä lievempi. Pai-
norajoituksia asetettiin  588  kilometrille. Kesä oli 
hyvin kuiva  ja loppusyksy  erittäin sateinen.  Pää- 
tiestön hoitotaso pysyi hyvänä. Muun tiestön hoito- 
taso oli pääsääntöisesti tyydyttävä, paikoin välttävä. 
Erityisesti sorateillä hoidon taso vaihteli alueittain 

 ja teittäin.  Laatutaso huononi  ja  jopa alittui, kesän 
loppua kohti. Syyssateiden aikana  osa sorateistä 

 pehmeni,  ja  laatutaso alittui toistuvasti.  

Loka—marraskuussa hoidon taso pysyi helpoista  sää- 
olosuhteista johtuen hyvänä, mutta loppuvuosi oli 
hankala, koska säät vaihtelivat  ja lumimyräköitä 

 osui viikonloppuihin. Talvihoidon taso jäi välttä-
väksi. Laatualituksia tapahtui,  ja liukkaudentorjun-
nan  ennakointi päätiestöllä epäonnistui muutaman 
kerran. 

Tienkäyttäjiltä  tuli runsaasti asiakaspalautetta, eri-
tyisesti talvihoidosta. Suuri  osa  siitä kohdistui 
alemman tieverkon auraukseen  ja  liukkauden tor-
juntaan. Alemmalla tieverkolla tienkäyttäjille tar-
jottua talvihoidon laatutasoa ei koettu riittäväksi. 

Asiakaspalautteesta  käy myös ilmi, että suolan vä-
hentäminen päätiestöllä vaikeuttaa raskaan liiken-
teen sujuvaa  ja  turvallista liikkumista. Samanaikai-
sesti henkilöautoili joilta saatiin palautetta suolaus

-ta  vastaan. 

Kesän  1999 palvelutasotutkimuksessa  tienkäyttä-
jien tyytyväisyys liikenteen sujuvuuteen parani ver-
rattuna edelliseen vuoteen. 

Tiestön kunto  

Pääteiden pintakunto  säilyi hyvänä. Laatutason 
alittaneiden vilkasliikenteisten teiden määrä lisään-
tyi  5  kilometriä. Muun tieverkon kunto heikkeni 
edellisvuoteen verrattuna. Teiden kunnon heikke-
neminen näkyi etenkin kohtalaisesti liikennöidyn 
(keskimääräinen vuorokausiliikenne eli  KYL  350-
6000)  tieverkon vaurioiden lisääntymisenä. 

Hämeen tiepiirissä oli vuoden  1999  lopussa yh-
teensä  713  kilometriä kuntotavoitteen alittavia 
päällystettyjä teitä. Valtateistä  ja  muista vilkaslii-
kenteisistä teistä  (KYL>  1500)  huonokuntoisia oli 

 181  kilometriä. Kantavuudeltaan riittämättömiä 
teitä oli  95  kilometriä. 

Sorateiltä inventoituja runkokelirikkokohteita  kor-
jattiin  23  kilometriä.  Sillä  vähennettiin liikenteelle 
aiheutuvaa haittaa  14  prosenttia. 

Huonokuntoisimpia  siltoja korjaamalla  ja  uusi-
maIla  on liikenneturvallisuus silloilla  varmistettu 

 ja  pahimmat kuntopuutteet saatu poistetuksi. Sil-
tojen ikääntymisestä johtuva kunnostustarve li-
sääntyy kuitenkin nopeammin kuin siltoja kunnos-
tetaan, joten  osa uusimis- ja korjaustarpeesta  ka-
saantuu tuleville vuosille. 

Tieinvestoinnit 

Valtatie  4  välillä Mäntsälä—Lahti  valmistui  moot-
toritienä,  ja  yhtenäinen moottoritiejakso ulottuu 
nyt Helsingistä Lahteen. Uusi turvallinen  tie puo-
littaa  kuolemaan johtavien onnettomuuksien  riskin 
ja  helpottaa merkittävästi vilkkaan kesälomakau

-den viikonloppuliikenteen  ruuhkia. Tielaitos mak-
saa tien rakentaneelle Nelostieyhtiölle liikenne- 
määriin sidottuja sopimusmaksuja  30.8.2012  asti, 
jonka jälkeen  tie  siirtyy valtion omistukseen. 

H 
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Tiepiirin menot  644,5  Mmk vuonna  1999 

4% 4%_ 5% 
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Hoito 
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 Maa-alueiden hankinta  
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Ylläpito  ja  korvausinvestoinnit 
 Suunnittelu 

Tiehallinnon  oma toiminta  
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Valtatie  4  välilld Mdntsdld-Lahti  valmistui moottori-
tienã  ja  yhtendinen moottoritiejakso  ulottuu nyt Helsin-
gistd Lahteen. 

Valtatiellä  3 on  työn  alla  uusi moottoritiejakso 
Kuljun  ja littalan  välillä.  Se  avataan liikenteelle 

 12.10.2000,  jonka jälkeen Tampereelta  on  turval-
linen  ja  sujuva mootroritieyhteys Helsinkiin. Val-
tatien  3  rakentaminen moottoritieksi aloitettiin 
vuonna  1966  Hämeenlinnassa. Työmaan laajuutta 
kuvaa hyvin  sen  236  miljoonan  markan  rahoitus 
vuonna  1999.  

Perustienpidon  rahoituksella käynnistettiin syk-
syllä kantatien  65  rakentaminen välillä Ylöjärvi-
Kyrönlahti. Hanke kilpailutettiin projektinjohto-
palveluna. Suurena hankkeena  se  vaikuttaa perus-
tienpidon hankejoukkoon Pirkanmaalla. Hankkeen 
toteuttaminen tieverkon kehittämisen rahoituksella 
olisi siirtänyt  sen  tekemisen nykyisen PTS-kauden 
ylitse.  

Perustienpidossa  tehtiin vuoden mittaan lukuisa 
määrä pieniä investointeja, joilla parannettiin lii-
kenteen sujuvuutta  ja  turvallisuutta sekä kun- 
nostettiin rappeutuneita teiden  ja  siltojen raken-
teita: 

•  kevyen liikenteen väyliä rakennettiin  11  kilometriä 

• alikulkukäytäviä rakennettiin  5  kappaletta 

• taajamateitä saneerattiin  2,7  kilometriä 

• tasoliittymiä  rakennettiin kiertoliittymiksi  6  
kappaletta 

• sorateiden runkokelirikkokorjauksia  tehtiin  23 
 kilometriä 

•  sorateitä perusparannettiin  20  ja  päällystettiin  
25  kilometriä 

• päällystetyille  teille tehtiin rakenteen parannus- 
töitä  17  kilometriä 

•  uusia siltoja rakennettiin  12  ja  vanhoja kunnos-. 
tettiin  18  kappaletta. 

Suunnittelu 

Vuonna  1999  valmistui seitsemän liikennejär-
jestelmä-  ja yleissuunnitelmaa  sekä suuri jouk-
ko tarveselvityksiä: 

•  Landen seudun liikenne järjestelmäsuunnitelma 

• Forssan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 

•  Vt  3  ja vt  10  Hämeenlinnan aluevaraussuunni-
telma, Paasikiventien jatke 

•  Vt  4  Hartolan kohdan yleissuunnitelma 

•  Vt  3  Tampereen  läntinen kehätie välillä  Kalk-
ku—Soppeenmäki 

•  Vt  4 Lusi—Hartola yleissuunnitelma 

• joukkoliikenteen  toimintaedellytykset  Tampe-
reen kaupunkiseudulla.  

Vuonna  1999  valmistui  tie-  ja rakennussuunni-
telmia  seuraavasti: 

•  25  tiesuunnitelmaa 

•  15 rakennussuunitelmaa  ja 

•  yksi yhdistetty  tie-  ja rakennussuunnitelma  

81  
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PIIRIN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

.. 

Liikenneministeriö asettaa Tielaitokselle tulosta-
voitteet osana tulosohjausta. Pääjohtaja sopii  tie- 
johtajien kanssa miten Tielaitokselle asetetut ta-
voitteet jyvitetään tiepiireille. Hämeen tiepiiri saa-
vutti tavoitteensa hyvin  ja  pääsi erinomaiseen  4,1 

 pisteen tulokseen (korkein  5),  mikä oli toiseksi  pa-
ras  tiepiirien  joukossa. 

Liikenneturvallisuus  

Liikenneturvallisuudessa saavutettiin riskitason 
pienentyminen, jonka laskennallisesti arvioidaan 
realisoituvari henkilövahinkoon johtavan onnetto-
muuden alenemana noin seitsemällä onnettomuu-
della. Samanaikaisesti kuitenkin muun muassa lii-
kennekurin heikkenemisen  ja  lisääntyneen liiken-
teen myötä henkilövahinko-onnettomuuksien mää-
rä lisääntyi  66  kappaletta vuoteen  1998  verrattuna. 

Piiri keräsi kokemuksia alueellaan toteutetuista 
taajamien liikennesaneeraushankkeista sekä auto-
maattisen liikenteenvalvonnan mandollisuuksista  ja 

 eduista. 

Liikenteen sujuvuus 

Tiepiiri  laati ohjeen "Liikenteen sujuvuuden var-
mistaminen tiellä tapahtuvan työn yhteydessä". 
Ohje sisälsi kaksi tarkastuslistaa, joihin  on  kirjattu 
ryömaiden sujuvuuteen liittyviä asioita. Toinen 
tarkistuslistoista tulee täyttää työmaan alkaessa  ja 

 toinen päivittäin  tai  tehtäessä muutoksia työmaan 
liikennejärjestelyihin. Tarkistuslistojen todettiin 
auditoinnissa olevan hyödyllisiä muistilistoja eten-
kin kokemattomimmille urakanvetäjille. Ohje voi-
daan soveltaa laitostasolle. 

Tieverkon kunto 

Hämeen tiepiirissä oli vuoden  1999  lopussa yh-
teensä  713  kilometriä laatutasotavoitteen alittavia 
teitä. Valtateillä  ja  muilla vilkasliikenteisillä 
(KVL>1500) teillä niitä oli  181  kilometriä.  Kanta

-vuudeltaan  heikkoja teitä oli  95,2  kilometriä. 

Hämeen tiepiiri  on  korjannut sorateiltä inventoi
-tuja  runkokelirikkokohteita  siten, että niiden lii-

kenteelle aiheuttama haitta  on  pienentynyt runsaat 
 14  %  vuotta edeltäneeseen tasoon verrattuna. 

Ympäristö 

Meluesteitä  rakennettiin vuoden  1999  aikana valta-
tien  3  varteen Hämeenlinnassa  ja  Lempäälässä  ja 

 maantien  296  varteen Hollolassa. 
Kaikkiaan nämä hankkeet vähensivät vuonna  1999 

 noin  2 010  asukkaan meluhaittoja  ja  sisälsivät  0,3 
 kilometriä pohjavesisuojauksia. Tiepiiri osallistui 

tienvarsien luonnonhoitohankkeeseen Sysmässä. 
Suolan käyttömäärä väheni Hämeen tiepiirissä  24 

 prosenttia viiden viimeisen vuoden keskiarvosta. 

Tiehallinnon  taloudellisuus 

Vuoden  1999  tiehallinnon  oman toiminnan menot 
olivat  32  miljoonaa markkaa  ja  alittivat  selvästi 
asetetun  33,5  miljoonan  markan  tavoitetason.  Hen-
kilökunnasta poistui kandeksan henkilöä  ja  kaksi 
uutta henkilöitä palkattiin vuoden aikana. 

Teettämisen  taloudellisuus 

Piiri järjesti pilottiluonteisia tarjouskilpailuja kah-
desta ylläpidon, kandesta rakentamisen urakasta  ja 

 kandesta suunnittelukohteesta. Mukana oli sekä 
yksityisiä yhtiöitä että Tielaitoksen tuotanto. Kai-
kista merkittävistä hankkeista  on  tehty kirjalliset 
sopimukset  tai  tilaukset ennen varsinaisiin  taken

-nustöihin  ryhtymistä. 

Päällystysurakoiden  valmistelussa yhteistyö laajeni. 
Uusiopäällysteurakka toteutettiin neljän piirin yh-
teistyönä. Muita päällystysurakoita valmisteltaessa 
oltiin myös naapuripiireihin yhteydessä mandolli-
simman kilpailukykyisten urakkakokonaisuuksien 
varmentamiseksi 

Talvihoitopolitiikka tarkistettiin  ja  hyväksyttiin. 
Hoidon urakka-asiakirjoihin sisällytettiin urakka-
kohtaiset täsmähoitokohteet. 

:......:...:.::...  



Henkilöstä  

Tiepiiri  on  määritellyt osaamisen kehittämisen 
 painopistealueet.  Osaamisen  kehittämissuunnitel

-man auditoinnissa  esiin tulleet  parantamiskohteet 
 on  otettu huomioon.  Osaamismatriisia  on  käytetty 
 esimiestyön  välineenä henkilökohtaisten  kehittä-

miskeskute1ujen  yhteydessä.  
Medivire  Oy:n  Työterveyspalvelujen  kanssa  on  teh- 
ty  työkykyä ylläpitävää  yhteistyötä. Työnantaja  on  

järjestänyt  henkilöstölle  virkistys-  ja  liikuntatapah-
tumia.  Piirin henkilöstön  kuntoindeksi  parani vuo-
den aikana. 

Toiminnan kehittäminen 

Omaa toimintaa kehitettiin  mm.  osallistumalla ak-
tiivisesti  tiehallinnon prosessitoiminnan  kehittämi-
seen. Piirin henkilöstö teki  43  tienpitoon liittyvää 

 parannusehdotusta. 



TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT  

Tiepiirissä  on  tekeillä suunnitelma Tienpidon 
linjauksista vuoteen  2015.  Tässä suunnitelmas-
sa määritellään tienpidon päämäärät  ja  toimin-
tatavat pitkällä tähtäyksellä. Lähtökohtana  on 

 liikenneministeriön  ja  keskushallinnon anta-
mat tavoitteet sekä tiepiirin yhteistyötahojen 
näkemykset tienpidosta. 

Hämeen tiepiiri huolehtii siitä, että tiestöön sidot-
tu pääoma säilyy. Tiepiiri edistää toimillaan tielii-
kenteen toimintavarmuutta  ja  liikenneturvallisuut-
ta hallitusohjelman, liikenneministeriön  ja  keskus-
hallinnon antamien tavoitteiden mukaisesti. 

Yhteistyössä muiden liikennesektorilla toimivien 
tahojen kanssa kehitetään liikennejärjestelmää si-
ten, että  se  edistää kansalaisten liikkumismandolli-
suuksia  ja  että siihen käytetyt yhteiskunnan inves-
toinnit ovat mandollisimman tuottoisat. 

Hämeen tiepiirin keskeiset haasteet tienpidossa lä-
hivuosina keskittyvät suurten kaupunkiseutujen 
liikenneväylien, maakuntia yhdistävän runkover

-kon ja  niiden liikenteen toimivuuden parantami-
seen. Myös päällystettyjen teiden pintakunto  ja 
runkokelirikon vaivaamien sorateiden  rakenne vaa-
tii suurta tarkkaavaisuutta.  
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Tiepiiri  kehittää tienpidon teettämismalleja  ja 
 valmentaa sekä Tielaitoksen tuotantoa että yksityi-

siä yrityksiä tulevaisuuden toimintamallin käyt-
töön  ja  avoimen kilpailun vaatimuksiin. 

Tiepiiri  jatkaa edelleen kuntien  ja  muiden yhteis-
työkumppaneiden kanssa liikennejärjestelmäsuun-
nitelmien tekoa  ja  seurantaa. Suunnitelmista val-
mistuu Riihimäen—Hyvinkään seudun suunnitelma. 

Liikenteen ohjaukseen käytetään telematiikan  mab-
dollistamia  keinoja,  ja  kehitetään edelleen liiken-
teen tiedotusta. 

Hämeen tiepiiri  on  seurannut huolestuneena tiepi
-don  rahoituksen kehittymistä siten, että vaurastu

-valla  kansakunnalla  on  yhä niukemmin varaa sijoit-
taa tiestöön. Piiri virittää keskusteluja vaihtoeh-
toista rahoitusmalleista. Tarkoituksena  on  synnyt-
tää kansalaiskeskustelua tiestöön käytettävästä ra-
hoituksesta. 

Tiepiirin saama valtakunnallinen osuus perustien-
pidon määrärahasta vastaa piirin tieverkon pituutta 

 ja liikennesuoritetta.  Puutteita rahoituksen jakope-
rusteissa  on vain  laajennus-  ja uusinvestoinneissa, 

 joiden jakoperusteissa moottoriteiden liikennemää
-rä  ei ole mukana.  
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Tiehallinnon  investoinnit  
(0,28  %)  1,8  Mmk 

Tiepiirin oma toiminta  (4,82  %)  31,3  Mmk 

Maa-alueiden hankinta  (4,07 %)26,5  Mmk  
ja  hoito 	 _________  

Hoito  
110,6  Mmk  (17,02  %)  

Ylläpito  
55,8  Mmk  (8,59  %)  

Suunnittelu  
25,1  Mmk  (3,86  %)  

Investoinnit  398,8  'tnk  
(61,36%)  

HÄMEEN TIEPIIRIN  TULO-  JA  MENOLASKELMA  
VUODELTA  1999  

Mmk 
TULOT 
Toiminnan tuotot  5,0  

Julkisoikeudelliset suoritteet  1,0  
Liiketaloudelliset  suoritteet  0,4  
Muut tuotot  3,6  

MENOT  
Tienpidon  tuotteiden ostot  6 16,8  

Talvihoito  50 9  
Liikenneympäristön  hoito  31,5  
Rakenteiden  ja  laitteiden hoito  7,3  
Sorateiden  hoito  20,9  
Päällysteiden  ylläpito  46,3  
Rakenteiden  ja  laitteiden  yllapito  9 5  
Korvausinvestoinnit  54,3  
Laajennusinvestoinnit  96,3  
Uusinvestornnit  248 2  
Esi-  ja  yleissuunnittelu  5,8 
Tie-  ja  rakennussuunnittelu  19,3  
Maa-alueiden hankinta-  ja  hoitomenot  26,5  

Tiepiirin oman toiminnan menot  31,3  
Tienpidon  suunnittelu  9,1  
Tienpidon teettaminen  6,5  
Liikenteen palvelut  6,4 
[-1  illinto  9,3  

Tiehallinnon  investoinnit  1,8  
Kiinteistöinvestoinnit  1,3  
Muut investoinnit  0,5  

MENOT YHTEENSÄ  649,9 
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YHTEYSTI ETOJA 

Tielaitos 
Tiehallinto  

Hämeen tiepliri 
Akerlundinkatu  5 B 
PL 376 
33101  TAMPERE 

Puhelin 
Faksi 
Sähkäposti  
Internet 
Tienkäyttäjän  linja  

020444154 
0204 44 4002 
hpiiri@tielaitos.fi  
www.tielaitos.fi/hame/  
0200 2100 /ppm  

Toimitus: 
Hämeen tiepiirin viestintä/Anja Laine 

Taitto: 
Viestipaino Oy 

Painopaikka: 
Viestipaino  Oy  2000 



Tielaitos  
Hämeen  tiepiiri 
Akerlundinkatu  5 B 
FL 376 
33101  TAMPERE 

Hämeen  tiepliri 

Piirikonttori 

- Päätiet 
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