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ESIPUHE 

Vuonna  1990  tapahtui tielaitoksessa  ja  Kuopion tiepiirissä merkittäviä muutoksia. 
Vuoden alussa otettiin käyttöön  koko tielaitoksessa tulosjohtamisjärjestelmä, jota 

 oli kokeiltu Kuopion tiepiirissä  jo  vuosina  1 988-89.  Maaliskuun alusta toteutet-
tu tielaitosuudist siirsi vesitietehtävät merenkulkulaitokseen. Samalla  tie-  ja  ye

-sirakennuslaitoksesta  tuli tielaitos  ja  Kuopion  tie-  ja vesirakennuspiiristä  Kuopion 
tiepiiri. Tehtävä-  ja nimenmuutosten  lisäksi tiepiirin toimintatapoja kehitettiin  pal

-veluyrityksen  suuntaan. Vuosi  1990  oli myös juhlavuosi. Kuopion tiepilrin perus-
tarnisesta tuli syyskuun  17.  päivänä kuluneeksi  130  vuotta. 

Tämän julkaisun tarkoituksena  on  antaa yleiskuva Kuopion tieplirin toiminnan tu-
loksista vuonna  1990  ja  niiden vaikutuksesta Kuopion läänin liikenteeseen  ja lii-
kenneolosuhteisiin.  Julkaisussa  on  kuvattu myös ne panokset, joilla tiepiirin tu-
lokset  on  aikaansaatu. 

Tieplirin  toimintaa ohjataan tulosjohtamisjärjestelmän mukaisesti tulostavoitteilla. 
Kuopion tiepliri saavutti vuoden  1990  tulostavoitteensa  hyvin. Kuopion läänin lii-
kennemäärä kasvoi vuoteen  1989  verrattuna  7%.  Kasvavasta liikennemäärästä 
huolimatta henkilôvahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä saatiin las-
kuun, niitä sattui  11  %  edellisvuotta vähemmän. 

Teiden kuntotavotteet saavutettiin täysimääräisenä lukuunottamatta päällystys- 
kohteiden tasaisuustavoitteita. Kestopäällystetyillä pääteillä ei ollut syksyllä yli 

 20  millimetriä syviä uria  ja heikkokuntoisia  sorateitä parannettiin  70  kilometriä. 
Painorajoituksia oli hyvän kevaa n  ansiosta  vain 300  kilometrin matkalla. Fainora-
joitettujen sihojen määrä  on  vähentynyt suunnitellussa aikataulussa. 

Tienpidon  taloudellisuus parantui edelliseen vuoteen verrattuna  10,2  %.  Varsin-
kin rakentamisen taloudellisuus parani huomattavasti. Tiepiirin yleiskustannukset 
säilyivät edellisvuotisella tasolla  ja  hankkeiden yhteiskustannukset pienenivät  4,5 

 %  edellisestä vuodesta. 

Kuopion tiepiirin tavoitteena  on  asiakkaidemme,  tienkäyttäjien palvelun paranta-
minen. Toimintoia kehitetään asiakkaiden tarpeiden pohjalta, johon vuonna  1990 

 tehty palvelukuvatutkimus antaa hyvät lähtökohdat. 

Kuopiossa kesäkuun alussa  1991  
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1  TIETJA  LIIKENNE 
	 kestopäällystettyjä. 

Ti  everkko  

Kuopion tiepiirin yleisten teiden pituus oli  1.1.1991 
5789 km,  josta ramppeja  ja lauttavälejä  oli  23 km. 

 Vuonna  1990  tiepiirin yleisten teiden pituus kasvoi 
 23 km  eli  0,4 %.  Tiestö jakautui eri toiminnallisiin 

luokkiin seuraavasti: 

Tieverkko,  km 1 990 1 991  Muutos 
vuoden alussa  90-91,  % 

Valtatiet  422 422 0.0  
Kantatiet  343 343 0.0  
Seudulliset  tiet  573 570 -0.5  
Kokoojatiet  1023 1 024 +0. 1  
Yhdystiet  3381 3407 +0.8  
YHTEENSÄ  5742 5766 +0.4  
(rampit  ja lauttavälit uupuvat tiepituuksista)  

Hallinnollisen luokituksen mukaan yleiset tiet jae-
taan valtateihin, kantateihin, muihin maanteihin  ja 
paikallisteihin.  Niiden pituudet olivat: 

Tieverkko,  km 
vuoden alussa  

1 990 1 991  Muutos 
90-91,  % 

Valtatiet  422 422 0.0  
Kanfatiet  343 343 0.0  
Maantiet  2292 2278 -0.6  
Paikallistiet  2707 2723 +0.ó  
Rampit  21 22 +4.8  
Lauttavälit  1 1 0.0  

YHTEENSÄ  5766 5789 +0.4  

Tiepiirin yleisillä teillä oli neljä lauttaväliä yhteispi-
tuudeltaan  1 .1 km.  Kevyen liikenteen väyläHä va-
rustettuja teitä oli vuoden lopussa  131 km,  mikä oli 

 5 km (4 %)  enemmän kuin edellisen vuoden lo-
pussa. Valaistujen tieosien pituus kasvoi  11 km  ja 

 oli vuoden lopussa  242 km.  

Tiepiirin yleisistä teistä oli vuoden lopussa päällys-
tetty  50 %,  kun  koko  maan tiestöstä oli päällystetty 

 61 %.  Piirin tiestöstä oli  15 % kestopäällystettyjä  ja 
 35 % kevytpäällystettyjä  (sis.  SOP). Pääflystetyn 

 tieverkon pituus kasvoi  66 km  ja sorateiden  pituus 
lyheni  41 km.  Kaikki valtatiet  ja kantateistä  56 %  oli 

0 a a4  li -i  
I. 	 I.:: 	 .1:  

Tieverkon pituudesta  82 %  matkalla oli yleisrajoi
-tus  60 km/h  ja  11 %  matkalla  100 km/h  nopeusra-

joitus. Pääteillä (valta-  ja kantatiet)  oli nopeusrajoi-
tus  100 km/h 70 %  pituudesta. 

Tieluokka  
1.1.1991  

Nopeusrajoitus (km/H)  
YI.raj. 	50 	60 	80 
% % % % 

100  
% 

Valtatiet - - 	3 25 72  
Kantatiet -  2 	1 30 67  
Seudulliset  tiet  77 2 	2 5 1 4  
Kokoojatiet  97 2 	1  - - 

Yhdystiet  96 3 	1  - -  

Yleiset tiet  82 2 	1 4 11  

Tiellikenne  

Tiepiirin yleisten teiden Ilikennesuorite oli vuonna 
 1990 1 568 milj.autokm. Liikennesuorite  kasvoi 

vuoteen  1989  verrattuna  6,7 %. Pääteiliä  ajettiin 



liikennesuoritteesta  noin  60  %  ja  niillä liikenteen 
kasvukin oli yli  9  %.  Muiden maanteiden liikenne 
kasvoi  5  %  ja  paikailisteiden liikennesuorite  piene-
ni  0,5  %.  

Keskimääräinen vuorokausiliikenne (K\JL) oli tiepii-
nfl  yleisillä teillä  747  autoalvrk  ja  se  oli  6,3  %  suu-
rempi kuin vuonna  1989.  Valtateiden KVL  oli  4840 

 autoa/vrk  ja  kantateiden KyL  oli  1 549  autoalvrk. 
Kestopäällystettyjen  teiden KVL oli  3421  autoalvrk 

 ja  kevytpäällystettyjen  teiden KVL oli  494  autoalvrk. 
Sorateiden KVL  oli  154  autoalvrk. 

Uikenneonnettomuudet  

Vuoden  1990  aikana tapahtui Kuopion läänin ylel
-sillä  teillä  770  onnettomuutta. Kuolemaan johtanei-

ta onnettomuuksia sattui  23  ja  vammautumiseen 
johtaneita onnettomuuksia sattui  178.  Onnettomuuk-
sien määrä väheni vuodesta  1989 3  %  ja  henkilöva-
hinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä 
väheni  11  %. 

UIKENP'IEONNETTOMUUDET YLEISILLA  TEILLA 
 KUOPION LAANISSA  1986-90  

Kuopion läänin liikenteestä ajetUin päällystetyillä tejilä 
 90  %  (vuonna  1989 89  %).  Vaikka sorateitä  on 

 puolet piirin tiestöstä, niillä ajettiin  vain 10  % liiken-
nesuoritteesta.  

- - 
- 

— —  

400 

I 986 	1  aei 	I 988 	1989 	1990  
vuc 

- êJKXj ONNETT. - - - - KUOL.JOHT. 
VANM.JOKT. 	- - AJON.VAURIOIHIN JOHT.  

Teiden kunto  

Päällysteen  kuntoa mitataan urautuneisuudelta, 
epätasaisuudella  ja  vaurioiden määrällä. Uranhittaus - 
ten  mukaan syksyllä  1990  oli pääteillä yli  20 mm  



syviä uria  300  metrin matkalla, kun niitä oli ollut 
syksyllä  1989  noin  8 km  matkalla. 

Kelirikosta  johtuvia painorajoituksia oli keväällä  1990 
300 km  matkalla. Kelirikon uhanalaisia teitä oli yli 

 1400 km.  Heikkokuntoisia  sorateitä parannettUn  70 
km  pituudelta. 

Kuopion läänin yleisillä teillä oli vuoden  1990  lo-
pussa  779  siltaa. Painorajoitettujen siltojen määrä 
oli vuoden  1990  alussa kokonaispainojen korotuk-
sien vuoksi  43  siltaa  (v. 1989 10  siltaa)  ja  määrä 
väheni vuoden aikana  37  siltaan. Lisäksi tehoste

-tussa tarkkailussa  oli  31  siltaa. 

Tiestön palvelutasoa kuvaa liikenteen sujuvuus: 
vapaista ajo-olosuhteista ruuhkautuneisiin teihin. 
Ruuhkaolosuhteissa ajettava liikennesuoriteosuus 
pääteillä oli vuonna  1990  Iisalmen  ja  Varkauden 
kaluosuudet mukaanlukien noin  12  %  (vuonna  1989 
11  %javuonnal988l0%).  

Tiestön hoitotoimenpiteillä varmistetaan teiden päl-
vittäinen liikennekelpoisuus. Talvihoitotason alituk

-sia  oli vuonna  1990  kunnossapitoluokan  1  teillä  7,5 
 %, kunnossapitoluokan  2  teillä  6,3  %  ja  kunnossa-

pitoluokan  3  teillä  0,5  %. Sorateiden  keskimääräi-
nen kuntoluokka oli kunnossapitoluokassa  II 3,4  ja 
kunnossapitoluokassa  Ill 3,2. 

2  TULOSTAVOITTEET  1990 

 Yleistä  tulosohjauksesta 

Tielaitoksessa  otettiin vuoden  1990  alussa käyttöön 
tulosjohtamisjärjestelmä. Kuopion tiepiirissä järjes-
telmää oli kokeiltu  jo  vuosina  1988-89.  

Tutosjohtaminen  on  hyvien tulosten saavuttanhiseen 
tähtäävä johdon,esimiesten  ja koko  henkilöstön ajat-
telu-  ja  toimintatapa, joka: 

-tähtää aineellisten, henkisten  ja  muiden voi-
ma varojen kohdentamiseen tulosten kan-
nalta olennaisimpaan toimintaan  ja merkittä

-vim pun  asioihin  ja 
-  koko  työ yhteisön omaksumana mandollis-

taa sovittujen avaintulosten  ja -  päämäärien 
saavuttamisen sekä organisaatio - että yksilö-
kohtaisesti. 

Tulosjohtarnisen  etuina  voidaan mainita tuottavuu-
den  ja  yhteistoiminnan paraneminen, tavoitteiden 
sisäistäminen, johtamisen järjestelmällisyys, selvä 
vastuujako, menestymisen arviointimandollisuus 
sekä oikeudenmukainen palkitseminen (tulospalk

-klo). 

Tulosjohtamisessa  yksiköiden  ja  ryhmien toimintaa 
ohjataan tulostavoitteilla, jotka perustuvat ylemmän 
tason tavoitteisiin  ja  yksikön visloihin. Tulosryhmät 
muodostetaan luonnollisista toim intakokonaisuuk

-sista,  joille voidaan asettaa tulostavoitteet.  Tulos- 
tavoitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti.  Tie- 
laitoksessa tulostavoitteet laaditaan kalenterivuodek

-si  kerrallaan. 

Tulospalkkiojärjestelmässä  on  yhteisesti hyväksy-
tyt periaatteet siitä, miten tulosyksikkö palkitaan ase-
tettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta  ja  miten 
tulospalkkio määritetään. Tulostavoitteiden saavut-
taminen arvioidaan tunnusluvuUla. Tulospalkkio  on 

 muusta palkkauksesta erillinen  bonus,  joka laske-
taan suhteellisena osuutena bruttopalkasta. 





3  TIENPIDON  KUSTANNUKSET 
	

Tienpidon  kustannukset jakaantuivat toimialoittain 

JA  TOIMENPITEET 
	 seuraavasti: 

Kustannukset  ja  määrärahat 

Vuonna  1990  olivat Kuopion tiepiirin tienpi  don  kus-
tannukset  357  Mmk  (trind.  130).  Tienpidon  määrära-
hat olivat  331  Mmk. 

KUOPION TIEPIIRIN MAARARAHAT VUOSINA  1980-90  

MMK  

I 
II 
I\ 

It •9? II i4 L 

o 81 	82 83 84 85 86 87 88 89 90  

KTJNNOSS.&P1TO 	-. 
SI8.TAWNRAXENNLJeI 	RA)NTM4IN 

SLiUNNITTELLJ 	 VESmET  

Kustannukset jakautuivat toimenpiteittäin seuraa-
vasti: 

Tienpidon  kustannukset  1 990  Kustannus 
tr.ind. 	130  Mmk 

Perustienpidon 
toimenpidekusfannukset  1 67.4  

Tieverkon kehittäminen  11 8.3  

Maa-a'ueet  ja  korvaukset  1 2.2  

Maksulliset paIveut  0.8  

Yleis-  ja  yhteiskustannukset  58.2  

YHTEENSÄ  356.9  

TOIMIALOJEN  OSUUDET KUSTANNUKSISTA  1990 

Teiipidon kuS.tflut yiteeflM  357  Mmk  Tr  Ind.1 

HaiIIr#D+rruut  
9%  

Kuflfl$8i  
48% 

45%  

Kustannuslajeittainen  jakauma oli: 

Talonrakennukseen  käytettiin yhteensä  3,3  Mmk, 
josta  2,8  Mmk meni Kuopion konekorjaamon muu-
tostäihin  ja  0,5  Mmk Leppävirran  ja  Nilsiän tiemes-
tariplirien tukikohtien korjaukseen. 

I 	300 

I 	200 

100 

0 
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Kalustohankintoihin käytetthn  7,9  Mmk. 

Perustienpidon  toi  menpidekustannukset 

Perustienpidon toim enpidekustannukset  olivat yh-
teensä  167  Mmk  ja  ne jakaantuivat seuraavasti: 

Perustienpidon  kustannukset 
vuonna  1 990  (tr.ind. 	1 30)  

Kustannus 
Mmk 

Hoito  46.0  

Kunnostus  72.4  

Peruskorjaukset  37.1  

Lilkenneympöristön  parantaminen  4.3 

Tie- 	a  siltasuunnittelu  7.5  
YHTEENSÄ  167.4  

Päällystyskustannukset  olivat  45,7  Mmk  ja paaIlys
-teitä uusittiin  358 km  matkalta (vuonna  1989 419 

km).  Kestopäällysteitä  uusittiin  187 km (170 km), 
 kevytpääilysteitä  138 km (202 km)  ja pintauksia  33 

km (48 km).  Päällystyskustannuksista  meni  70  % 
kestopäällysteisiin,  28  % ke'vytpäällysteisiin  ja  2  % 
pintauksiin. 

Rakennustoimiala  käytti peruskorjauksiin  27,5  Mmk 
 ja kunnossapitotoimiala  9,6  Mmk. Vuonna  1990 

 käynnissä olleet suurimmat peruskorjaukset olivat 
 vt  5  Pöljä - Mäntylahti  ja mt  5517  Tervo - Utrianlah

-ti.  

Lilkenneympäristön  parantamiseen käytettiin  4,3 
 Mmk. Tärkeimmät kohteet olivat  pt 16453  Uuden-

kyläntie  ja mt  5905  Sukevan  kohdalla. 

Tieverkon kehittäminen 

Tieverkon kehittämiseen käytettiin  118,3  Mmk, jos-
ta päätieverkon kehittämiseen meni  104,7  Mmk, 
muiden teiden kehittämiseen  3,1  Mmk sekä  tie-  ja 
siltasuunnitteluun  10,5  Mmk. Käynnissä olleet ke-
hittärnishankkeet olivat:  

Tie  Hanke  Kust. 
 arvio  

Mmk  

Pituus 
km  

Vt  5  Vuorela-Siilinjärvi  263 1 4  
Vt  5  Pitkälahti-Jynkkä  93 4 
Mt 542  Mikkelin  pr. -Pajumäki  37 31  
Kf  69  Kivisalmi -Rautalampi  24 14  
Kf  69  Toholahti -Koskelo  14 9  

Vuonna  1990  vahvistettiin  mm.  seuraavat  tie-  ja ra-
kennussuunnitel  mat:  

-  vt  5  Hiltulanlahti-Pitkälahti.  Kuopio 
- mt  542  Ruskila-Pajumäki.  Tuusniemi 
- mt  549  Fellesmäki-Kurkimäki,  Kuopio 
- mt  5775  Sääskiniemen mt.  Nilsiä 

Pääsuuntaselvityksiä  hyväksyttiin yksi: 

-  vt  5  Varkaus-Vehmasmäki, Leppävirta, 
Kuopio 

Edellisten lisäksi valmistuivat: 

-  vt  5  Iisalmen ohikulkutie, tiesuunnitelma 
-  vt  5  Vehmasmäki-Hiltulanlahti, yleissuun

-nit el ma  
-  vt  5  Siilinjärvi-Pöljä, yleissuunnitelma 
-  vt  5  Slilinjärvi-lisaimi, pääsuuntaselvitys 
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4  PALVELUTOIMINTA  

Yksityisten teiden valtionavut 

Yksityisten teiden valtionavuilla tuetaan alemman 
tieverkon ylläpitoa  ja  parantamista. Vuonna  1990 

 valtion kunnossapitoavustusta sai  1514  tietä (yht. 
 5003 km) yhteissummaltaan 10,3  Mmk. Yksityistei

-den  tekemisen avustusta sai  17  tietä yhteissum-
maltaan  4,2  Mmk. 

Tiealoitteet 

Tielaitokselle  voi tehdä aloitteen yksityisen tien 
muuttamisesta yleiseksi tieksi  tai  uuden yleisen tien 
rakentamiseksi. Tiepilri antaa aloitteista lausunton-
sa  ja  lähettää ne edelleen välittää tiehallituksen 
kautta liikenneministeriön päätettäväksi. 

Vuoden  1990  aikana tiepiiriin saapui kolme aloitet- 
ta yksityistien muuttamisesta paikallistieksi. Vuoden 
aikana käsiteltiin 'viisi aloitetta, joista puollettiin neljää. 

Maanlunastus-  ja  tiekorvausasiat  

Kiinteistöjen omistajilla  on tielain  mukaan oikeus 
saada korvaus tienpitäjälle luovuttamistaan maa- 
alueista. Vuonna  1990 tiepiiri  käytti maanlunastuk

-sun  ja tiekorvauksiin  yhteensä  13  Mmk. 

Luvat 

Tiepiiri  antaa viranomaispalveluna yleisiin teihin liit-
tyviä lupia, joita ovat (lukumäärä  v. 1990) 

- liittymäkrvat  (150) 
- kuljetusluvat  (281) 
-  opasteita  ja viitoituksia  koskevat luvat  (73) 
-  teiden alitus-  ja ylitysluvat  sekä  (22) 
- työluvat tieaiueefla  (17). 

Liittymälupien  lukumäärä ei sisällä tiemestarien 
myöntämiä lupia paikallisteille kaava-alueiden ulko-
puolella.  
Lupien myöntämismenettelyllä  varmistetaan liiken-
neturvallisuus  ja  oikeiden reittien valinta. Alitus-  ja 
ylitysluvilla  varmistetaan tierakenteeseen kuulumat-
tomien laitteiden oikea sijainti  ja rakentamistapa ja 

samalla varmistetaan, että ulkopuoliset laitteet ovat 
tiepiirin tiedossa. 

Lausunnot 

Tiepiiri  antaa tieviranomaisena kaavalausuntoja kaa-
voja laativille viranomaisille. Lisäksi tiepiiri antaa lau-
suntoja rakentamisen poikkeuslupa-asioissa kun-
nille  ja  lääninhallitukselle. 

Vuonna  1990  annettiin  48 kaavalausuntoa  ja  29 
 lausuntoa poikkeusl upa-asioissa. 

5  VOIMAVARAT 

Henkilöstä 

Tiepiirissä  oli  31.1.1991  yhteensä  801  henkilöä, 
joista yksityisen palveluksessa oli  101  henkilöä. 
Omaa henkilöstöä oli siten  700  henkilöä. Omasta 
henkilöstöstä toimi hallintotoimialalla  54  henkilöä, 
rakennustoimialalla  257  henkilöä  ja  kunnossapito-
toimialalla  389  henkilöä. Henkilöstö jakautui koulu-
tustasoittain seuraavasti: 

Henkilöryhmä  1  /  1 991  Muutos 
hlöä  90-9 1 

hloa 

Diplorni -insinöörit  8 -3  

Insinöörit, kamreerit, reviisori  24 -4 

Rakennusmestarit, teknikot  1 09 -5  

Työnjohtajat  32 1 

Tstohenkilöt, varastonhoit. ym.  118 -10  
Työntekijät  409 -82  

OMA HENKILÖSTÖ YHT.  700 -103  

Yksit. palveluksessa olevat  101 -43  

PIIRI YHTEENSÄ  801 -146  

NÄISTÄ PIIRIKONTTORILLA  127 -7  

Vesiteiden  mukana siirtyi  47  henkilöä merenkuiku-
laitokseen. 
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Kalusto  

Tiemestaripiirien  kaluston määrä oli vuoden  1 990 
 lopussa yhteensä  128  konetta. Usäksi toimialoilla 

oli käytössä erikoiskalustoa. Losseja oli piirin alu-
eella  4  kappaletta. 

Koneryhmä  1989 1990  
kpl kpl  

Kuorma-autot  51 	(2) 52 	(2)  
Kevytkuorma -autot  ja  

pakethautot  22 24  

Pyöräkuormaajat  11 11  

Tiehöylät  25 	(2) 26 	(2)  

Pyörätraktorit  1 3 11  
YHTEENSÄ  1 22 	(4) 1 24 	(4)  

(suluissa varakalusto) 

Tietojenkäsittely 

Piirin keskustietokoneina ovat DPS  6/95-2,  DPS 
 6000, HP 9000/825  ja  HP 9000/340  -laitteistot. DPS 
 6000  -tietokone hankittiin vuonna  1990.  

Mikrotietokoneita hankittiin  49  kpl  ja  niitä oli vuo-
den lopussa  135  kpl.  

Vieraat palvelut 

Vuonna  1990  rakennuttamisen  osuus oli tietöissä 
 ja murskauksissa  73  %  (vuonna  1989 68  %)  ja sil-

tatöissä  65  %  (47  %)  sekä yhteensä  72  %  (65  %). 
 Vuonna  1990  solmittiin yhteissummaaan seuraa-

vanlaisia urakoita: 

-  tien-  ja sillanrak.  37  Mmk 
- murskaus  (rak.) 	7  Mmk 
- murskaus (kp) 	2  Mmk 
-  päällystys 	45  Mmk 

Suunnittelussa konsuittien käyttö lisääntyi hieman 
edellisestä vuodesta. Vuonna  1990  konsulttitöiden 

 osuus suunnittelukustannuksista oli  32  %  (vuonna 
 1989 28  %). 

Suunnittelukusiannukset 	1 988 1 989 1 990 
r.  nd.  130  

RAKENNUSTOIMIALA  

Yhteensä, Mmk  15.2 17.5 18.1  

Konsulttityöt,  Mmk  4.0 4.2 5.6  
Konsulttitöiden  osuus,  %  26.2 24.1 30.9  

ESISUUNNIUELU  

Yhteensä, Mmk  1 .0 1 .4 0.8  
Konsulttityöt,  Mmk  0.5 1 .0 0.5  
Konsulttiföiden  osuus,  %  50.0 71.4 62.5  

KOKO  TIEPIIRI  

Yhteensä, Mmk  16.2 18.9 18.9'  
Konsulttityöt,  Mmk  4.5 5.2 6.1  
Konsuittitölden  osuus,  %  27.7 27.6 32.3  
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6  KEHITTAMISTOIMINTA  

Vuonna  1990  oli kehittämistoiminta  varsin  laajaa. 
Näkyvimpiä kehittämistehtäviä olivat tiepiirin  vision 

 ja  1990 -luvun toimintalinjojen laatiminen, uuden 
organisaation suunnittelu sekä tiepiirin palveluku

-van  selvittäminen. 

Tiepiirin visio kuvaa sitä tilaa, mihin tiepiiriä pyritään 
kehittämään vuosikymmenen loppuun mennessä. 
Toimintalinjat määrittävät ne suuret päälinjat  ja 

 merkittävät toimintatavat, joiden avulla päästään 
 vision  kuvaamaan yhteiseen tavoitetilaan. Tiepiiri 

haluaa kehittyä  1990-luvun aikana tuloshakuiseksi 
tienkäyttäjien palvelijaksi. Tässä ovat keskeisellä 
sijalla tehokkuuden, yhteistyön, palveluhenkisyyden 

 ja  henkilöstön ammattitaidon sekä johtamisen  ja 
 organisaation kehittäminen. 

Uuden, vuoden  1992  alusta käyttöönotettavan 
organisaation suunnittelu liittyi kiinteästi visiotyöhôn. 
Organisaation uudistamisen tavoitteena ovat parem-
pi palvelutaso  ja  sisäinen tehokkuus. Vuoden  1990 

 aikana suunniteltiin  ja  hyväksyttiin uusi organisaa-
tiomalli  ja toimialojen  tehtävät, nimettiin toimi-
alapäälliköt sekä lähetettiin henkilästölle halukkuus-
kysely sijoittumisesta uuteen organisaatioon. Uu-
dessa organisaatiossa perustienpidon hoitavat tie-
mestaripiirit  ja  hankkeet, jotka muodostavat kaksi 
tienpitoaluetta. Isot kehittämishankkeet toteutetaan 
suunnittelu-  ja rakentarnisprojekteina.  

Tiepiirin palvelukuvatutkimuksen tavoitteena oli 
selvittää, mihin suuntaan tiepiirin toimintaa  on  tule-
vaisuudessa kehitettävä. Tutkimuksen kohderyh-
minä olivat sekä suuri yleisö että piirin oma hen-
kilöstö. Suuri yleisö antoi tiepiirin toiminnasta yleis- 
arvosanoja hyvä (vastanneista  36  %)  ja  tyydyttävä 

 (52  %).  Oma henkilöstö arvio tiepiirin toiminnan 
hyväksi  (58  %  vastanneista). Tiepiirin palveluista 
tärkeimmäksi nähtiin nykyisten teiden parantami-
nen, liikenneturvallisuudesta huolehtiminen, päällys- 
teiden kunnostaminen  ja  teiden auraus. Suuri yleisö 
arvosti myös kevyen liikenteen väylien rakentami-
sen  ja  oma henkilöstö uusien teiden rakentamisen 

 ja  suunnittelun tärkeäksi. Tärkeimmiksi lilkennetur-
vallisuusasioiksi arvostettiln näkyvyysolosuhteiden 
parantaminen  ja  teiden leventäminen. Ympäris-
tönsuojeluasioista tärkeimmäksi nähtiin maiseman 
huomioiminen sekä melu-  ja pakokaasupäästöt. 

 Lähivuosien tärkeimmäksi työksi osoittautui  viltos- 

tien korjaus  ja  uusiminen. Palveluiden kehittämisen 
pahimpana esteenä pidettiin määrärahojen vähyyttä 
(suuri yleisö  67  %  ja  oma henkilöstö  77  %).  Tietoa 
tiepiirin toiminnasta oli saatu pääasiassa sanoma-
lehtien kautta, mutta mielipiteisiin vaikutti eniten 
tiestön kunto. Vastanneista  vain 8 %:n  mielestä heille 
oli varattu tilaisuus vaikuttaa tiepiirin toimintaan  ja 

 heistä  79 %:n  toivomukset oli otettu huomioon.  Pal
-velukuvatutkimuksen  kautta saatujen palautteiden 

jatkotoimenpiteet käynnistettiin. 

Henkilöstöä kehitettiin kouluttamaila yhteensä  2869 
 oppilaspäivaa.  Tästä oli piirin järjestänlää koulutus-

ta  1118  oppilaspäivää,  alueellista koulutusta  626 
 oppilaspäivää, tiehallituksen  järjestämää koulutus-

ta  727  oppilaspäivää  ja  muuta ulkopuolista koulu-
tusta  398  oppilaspäivää. Usäksi  käytettiin noin  1400 

 oppilaspäivää  YT-koulutukseen. Tärkeimmät kou-
lutusaiheet olivat tietojenkäsittety, ammatillinen pe-
ruskoulutus  ja  teknillinen koulutus. 

Muuta piirissä tehtyä kehittämistoimintaa olivat  mm.:  

- tienvarsipalveluiden kehittämissuunnitelma 
- tulosjohtamisen  vaikutusten arviointi -tutkimus 
- kaksiajorataisen tien valaistuksen kehittämi-

nen puupylväsratkaisuna 
-  uusien tiesääasemien  ja  -ohjelmisto-

jen käyttöönotto 
- tietohallinnon  ja  ATK:n kehittäminen 
- kunnossapidon tukikohtaselvitys  (aloitettiin) 
- aloitetoiminnan kehittäminen 
- keskusvaraston  ja  korjaamon tilojen käytön 

kehittäminen. 

Edellä mainittujen lisäksi osallistuttiin aktiivisesti tuo-
tantotekniseen tutkimustoimintaan, kuten kuormaus-
työjärjestelyt teiden kunnossapidossa -tutkimukseen 

 ja sorateiden kelirikkovauriot  -tutkimukseen, joita mo-
lempia veti tielaitoksen Kuopion kehitysyksikkö. 

Uusi päänavaus tutkimustoiminnassa oli Oulun Yli-
opiston rakentamistekniikan osaston kanssa tehty 
tutkimusyhteistyösopimus, jonka puitteissa  on  tar-
koitus tehdä vuosittain noin kaksi diplomityötasoiS

-ta  tutkimusta. 

- 

Ammattitaitoa kehitettiin  ja  kokemuksia saatiin kan-
sainvälisen toiminnan kautta. Piiristä oli kaksi hen-
kilöä kehitysyhteistyötehtävissä Sambiassa  ja  pii-
rissä oli harjoitteli joita Eestistä  ja  Keniasta. 
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Tila  1989 	 Tulostavoite  1990  
Tausta  

AVAINTUIOSALUE 
Avointehtävä  

1  YHTEISKUNNALLISET TAVOIT-
TEET 
(Painoarvo  60  %)  

Liikenteen sujuvuus  a  turval - 
I  isuus  
(Painoarvo  30  %)  

Mitlaus,  arviointi 
tavoitteiden  pisteytysra 1at 

Suunnitelmavolmius  
1  =  Vt  5  htiltulanlohti-Pitkalahti; 

rakennussuunniteima  valmis  

Vi 5  Iisalmen  ohikulkutie, 

tieloin  mukaiseen käsittelyyn  

2=  Edellä olleiden  lisaksi  
Vi 5  Vehmosmäki-Hiltulanlahti; 

yleissuunnitelma  valmis.  

Koko  vuoden  1990  toteutuma 
 ja  tulospisteet 

Matkuksen eritasoliirtymän lisOämisen 

 vuoksi  rakennussuunnitelman  valmistu-

minen siirtyy toukokuuhun  1991  

tiesuonnitelmo  lähetetty  tieloin mukai 

 seen  käsittelyyn  10.12.1990. 

YS  valmistunut toukokuussa  -90 a 
 lähetetty lausuntokierroksen jälkeen  

tiehallitukseri  käsittelyyn  26.10.1990 

Ruuhkaolosuhteisso  alettava liikenne -

suonte  pa  teilla  oli vuonna  1989 
 Iisalmen  a  Varkauden  kaiuosuudet  

mukaanlukien  1 1  % 

Suunnitelmavolmius  ei aseta esteitä 
hankkeiden toteuttamiselle  KIS:n  

mukaisessa aikataulussa  Suunnit-

telutoimenpiieei  kohdistetaan  tulos -

bud1etin  mukaisiin toimenpiteisiin. 
(Painoarvo  10 %l  

Päällysietyillä ieillã  ajettiin  v. 1988 
88%  ja  v.1989 89%  liikennesuorit-

leesla. 

Vuonna  1990  päallystetään  vilkas -

liikenteisiä soraleitä  vähintään  25 
km  IKKVL >  350).  
(Painoarvo  10  %) 

VI 5  Sulin1arvi-Pol1ä; 

yleissuunnitelma  valmis  

3=  EdelId  mainitut  yleissuunnitelmai  

hyväksytty  a 
VI 5  Leppävirta  suunlauspaätäs  

tehty 

Päällystetty  
1=15.0 -249km 

 2= 25.0  -  35.0 km 
3=  >  35 km 

YS  valmistunut toukokuussa  -90 
 lähetetty lausuntokierroksen jälkeen  

tiehallituksen kasittelyyn  12.10.1990.  

Tiehallitus  on  hyvaksynyt yleissuunnitel. 

 maija  lähettanyt  ne  18.12.90  LM:äön 

Tiehallitus  on  tehnyt  hankepaatoksen 

Leppävirran ohituk.sesta  10.12 1990 
 Tulos  2  pistettä  

Vilkasliikenteisia sorotiekohteita paal-

lystettiin  28,9 km.  
Tulos  2  pistettä.  

I- 

-I m  



AVAINTULOSALUE 
Avaintehtövä  

Tila  1989 	 Tulostovoite  1990  
Tausta 

Mittaus, arviointi 

Tavoitteiden  pisteytysrajat  
Koko  vuoden  1990  toteutuma  

ja  tulospisteet  

2(3)  

Poliisin tietoon tulleita henkilävo-
hinkoihin ohtaneita onnettomuuksia 

sattui vuosina  1984-89  seuraavasti: 

 v. 1984 200 v. 1987 199 
v 1985 224 v. 1988 222 
v. 1986 236 v. 1989 226  

Poliisin tietoon tulevia henkiläva-
hirsko-onnettomuuksia tapahtuu yö 

 hemmän  kuin  225.  
lPoirioorvo  1 0  %)  

1=226  -  235 
2= 220  -  225 
3=  <  220 

V. 1990  sattui  201  poliisin tietoon 

tullutta henkilävahinko-onnettomuutta. 

 Tulos  3  pistettä. 

Teiden kunto 

(Painoarvo  30  %)  

Päätellä oli yli  20  mmn uria  syksyllä 	Kestopäällysteisillä paateilla  ei ole  

1989 8  km:n  a  syksyllä  1988 	paällystyskauden  päättyessä yli  20 

0,5  km:n matkalla. 	 mm  syviä uria enempää kuin  5 km  
(Painoarvo  10  %)  

Viime vuosina valmistuneet raken- 
	V. 1990  valmistuvisia rakennuskob- 

nuskohteet  ovat täyttaneet lasoisuus- 	teista pituudeltaan  90  %  täyttää syk- 

vaatimukset eräitä yksittaisiä poikkeuk- 	syllä asaisuuden tavoetetosovaati- 

sia lukuunottamatta  (v. 1989 100  %). muksen. Päällysteiden uusirniskoh

-Päällysteiden uusimiskohleissa tasa- 
	teiden osalta kestopäallysteilla  95  %  

suusvaalimus  on  läyttyriyt  93-98  %:ssa a  kevytpäallysteillä  90  ,€  täyttää 

mittauksista lv.  1989 98-99  %.ssa). 	asetetut tasaisuusvaatimukset  syksyl- 
lä 
)Painoarvo  10 %l  

1=  una  5.1 -10.0km 

 2=  uria  I 0  -  5.0 km  
3=uria< 1.0km 

Rakennuskohteet  (painoarvo  5  %)  
1= 80- 89.9% 
2= 90  -  93 9  %  
3=94  -  100%  
Kestopaol.  uusiminen lpoinoarvo  3  %  
1=90-94.9% 
2= 95  -  969  %  
3=97  -  100%  
Kevytpoall  uusiminen (painoacvo  2  %) 

=  80  -  89.9  %  
2= 90- 93 9  %  
3=94-100%  

Uramittausten  mukaan pääteillä oli 

päällystyskauden päättyessä y1i  20  mm:r 

uria  300  m:n  matkalla.  

Tulos  3  pistettä.  

V. 1990  valmistuneista rakennuskoh-

teista  87,8  %  täytti asetetut tavaitetaso- 

ulos  1 piste.  
lusituisto kestopaällysteistä  94,9  % 

iytti tavoitetasovoatimuben.  

ulos  1 piste.  

Uusituista kevytpoallysteistä  94,9  % 
taytti tavoitetasovaatimuksen.  

Tulos  3  pistettä.  

Kelirikon uhanalaisten teiden määrä 	Kunnossapidon loimeripiteilla  pa - 

nh  1.1.1990 1400 km. 	 rannetaan  25 km  heikkokuntoisia 

soraleild. 

(Painoorvo  5  %) 

Painoraoitettuja  siltoja  on  vuonna 	Sihtolen uusimisoh1elma slsalryy uuden  

1988 8  kpl,  1989 10  kpl °  vuoden 	KTS:n rahoitusperusteislin  a  KTS:ään  

1 990  alussa kokonaispainojen  koro- 	siten, että vuoden  -95  lopussa paino- 

tuksen vuoksi  43  kpl. 	 raloitettuna  on  korkeintaan  19  siltaa. 

(Painoorvo  5  %)  

1-leikkokuntoisten sorateiden poranla-

miskohteita  on  valmistunut  70  km'n 

 pituudelta.  

Tulos  3  pistettä. 

KTS  1991 -95:n  mukaan painoraloi-

tettuja siltoja  on  vuoden  -95  lopussa 

 11  kpl,  joten tavoite toteutuu.  

Tulos  3  pistettä. 

Paranriettu  määrä 

 1=15.0-249km 

 2= 25 0  -  350 km 
3=  >  35,0 km  

KTSäön  sisältyy siltahankkeista  
1= 80-89.9% 
2= 90  -  94.9  %  
3_.  >  95  %  



AVAINTULOSALUE 

Avaintehtövä  

2  TOIMINNAWSET TAVOUTEET 
 (Painoarvo  30  %) 

Tienpidon  taloudellisuus 

(Painoarvo  30  Ok)  

Tila  1989 
 Tausta  

Tienpidon taloudellisuusluku  oli  v. 988 
103,0  ja  v. 1989 107,5.  Pisteluku  on 

 rakentamisen  ja  kunnossapidon  "bli- 

kon'  kustannubilla  painotettu Leski- 

arvo  

V. 1989  olivat  puno yleiskustonnukset 

 31,4  Mmk  ja  honkkeiden yhteiskustan

-51,1  Mmk  (v.-90  ennokoidussa  kustan

-nustasossa tr.ind.  1 30).  

Tulostovoite  1990  

Fienpidon toloudellisuusluku  on v. 
1990  lopussa  110  
Painoarvo  20  %( 

t'leiskustonnukset  eivät kasva  reaa-

isesti  vuoden  1989  tasosta  enem

-ää  kuin  1  %. 
Painoorvo  5  %) 

1ankkeiden yhteiskustorinukset  pie
-rienevät reoolisesti  3  %  vuoden 

 1989  tasosta.  

Painoorvo  5  %) 

Mittous,  arviointi 

Tavoitteiden  pIsteytysrcllot 

Ialoudellisuusluku 

 1= 107- 109.9 
2=110-113 
3= >113 

1:  Kasvu  1  .  3 k 
2=  Kasvu  0  -  I 
3=  Alenevot  

1=  PJenema  0  -  2  % 

 2=  Aienema  2  -  3  % 

 3=  Alenema >  3  % 

Koko  vuoden  1990  toteutuma 

 ja  tulospisteut  

1. 1 990  taloudellisuusluku  oli rakennus -

ank.keilla  (paino  3/4) 122,7  ja  kunnos-

apitoharikkeilla  (paino  1/4) 105,9, 
 oten  piirin  kokonarstulos  oli  11 8,5.  

lulos  3  pisielia 

iirin yleiskusiannuk.set  1 990  olivat 

 31,4  Mmk eli olivat samansuuruiset 

 win  vuonna  1989.  
[ulos  2  pistettä.  

lank.keiden  yhteiskustannukset  1 990 
 slivai  48,8  Mmk eli  4,5 0k  plenemmat 

 win 1989.  

Fulo  3  pistetta 

3  TUKITAVOIITEET 
 (Painoarvo  10 o/c)  

Piirin yrityskuva  

(Painoorvo  10  %)  

'rityskuvan mittausjärjesteimO  luo- 

Jaon  jo  lähiötilanne tarkennetaan 

Poinoarvo  10  %) 

= Mittausjärjestelmd  luotu  
2=  Mittausjäriestelmä  luotu  a  si - 

sainen  y rityskuva  tarkennettu  
3=  Sekä ulkoinen  etid  sisäinen  yn- 

tyskuva tarkennettu.  

iirin polvelukuvotutkimus  on  tehty siten, 

että ulkoista  ja  sisäistä  polvelukuvaa  

Koskevat kyselyt tehtiin lokakuussa  a 
 utkimusraportit  valmistuivat viikolla  52. 

 Mittausjdrjeslelmä sisaltyy palvelukuva-

utkimukseen.  
Tulos  3  pistettä.  
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