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KUOPION TIEPIIRIN PALVELUKUVATUTKIMUS 

Piiri lähettää Kuopion yliopiston koulutus-  ja  kehittämis-
keskuksen tekemän palvelukuvatutkimuksen. 

Läänin asukkaiden  ja  tiepiirin henkilökunnan vastauksista 

 on  koottu erilliset raportit. Raporttien yhteenvedossa  on 

 verrattu henkilöstön  ja  läänin asukkaiden mielipiteitä. 

Tutkimus tehtiin lokakuussa  1990 kyselytutkimuksena  noin 

 1 000  Kuopion läänissä asuvalle  ja  90  tiepiirin palveluk-
sessa olevalle. Tutkimuksella selvitettiin, miten tiepii-
nfl  alueella asuvat  ja  henkilöstö kokevat tiepiirin palve-
lut. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mihin suuntaan 
tieplirin toimintaa  on  tulevaisuudessa kehitettävä. Lisäk-
si haluttiin selvittää, onko Suomen  Gallup  Oy:n  pari  vuot-
ta sitten tekemään tielaitoksen palvelukuvatutkimukseen 
verrattuna piirin palvelukuva parantunut tavoitteena ol-
leet  10 %  ja  arvostaako  henkilökunta työtään enemmän. 

Tutkimuksen  on  tehnyt Kuopion yliopiston tutkija Sinikka 
Hiltunen professori  Matti Koirasen  johdolla. Ohjausryhmäs

-sä  ovat toimineet piirin toimialojen edustajina  Matti Tui-

reino,  Eeva-Liisa Ryynänen, Pekka Leviäkangas  ja  Vuokko Hy-
värinen sekä henkilöstön edustajana Erkki Eskelinen. 

Toimintamme tuloksen tulisi kohdata kansalaisten odotuk-
set. Meidän tulee käyttää tutkimustuloksia palvelumme pa-

rantamiseen  ja  toimintamme oikein kohdentamiseen. 

Tutkimustuloksia  on  aiheellista käsitellä kaikissa yksi-

köissä  ja  myös koulutustilaisuuksissa sekä kehittää toi-
mintaa toivottuun suuntaan. Palvelujen parantamisen kehit-
tämiseksi tultaneen muutaman vuoden kuluttua tekemään uusi 

seurantatutk imus. 

Lähempiä tietoja tutkimuksesta voi antaa Vuokko Hyvärinen. 

Piiri-insinööri 	Pekka Taskinen 

POSTIOSOITE 	 KAYNTIOSOITE 	 PUHEUN 	 TELEFAX  
PL1117 	 Maaherrankatu27 	 (971)199111 	 (971)199399 
70101  KUOPIO  



2  

JAKELU 	A 	Piiri-insinööri, toimialapäälliköt  

0 
R 
B  Insinöörit  ja  ryhmäesimiehet  

C3. 1  Työmaapääl  1  iköt 
 C4.1  Ylitiernestari 

 C4.2  Tiemestarit  
Piirin yhteistyötoimikurinan jäsenet 
Luottaniusiniehet 
Tiehallitus  5  kpl 
Tiehallituksen  kirjasto 
Piirin kirjasto 

Vuokko Hyvärinen/MRS 



SISALLYSLUETTELO  

I 	Yhteenveto 	 Sivu  

1. Tutkimuksen tavoite  ja  kohderyhmä ........................ 1 

2. Tutkimuksen sisältä ...................................... 1 

3. Vastaajien perustiedot ................................... 2 

4. Yleiskuva tiepiiristä .................................... 4 

4.1.  Tiepiiri 	organisaationa .................................. 4 
4.2.  Tiepiirin 	yleisarvosana .................................. 4 
4.3.  Tiepiirin 	määrärahankäyttö ............................... 4 
4.4.  Tiepiirin 	rahoitus ....................................... 5 

4.5.  Yksityistäminen .......................................... 5 
4.6.  Tiepiirin 	tiedotus ....................................... 5 

5. Tiepiirin palvelut ....................................... 6 

5.1. 	Palvelujen tärkeysjärjestys .............................. 7 

5.2. 	Tärkeimmät liikenneturvallisuusasiat ..................... 8 

5.3. 	Tärkeimmät ympäristösuojeluasiat ........................ 10 
5.4. 	Arvosanat tiepiirin palveluista ......................... 12 

5.5. 	Ympäristönsuojelun arvosanat ............................ 13 

5.6. 	Asiakaspalvelun  arvosanat ............................... 14 
5.7. 	Liikennejärjestelyiden  arvosanat ........................ 14 

6. Palvelujen kehittäminen................................. 16 

6.1 	Tärkeimmät kehitettävät palvelut ........................ 17 
6.2. 	Kuopion tiepiirin lähivuosien työt ...................... 18 
6.3 	Eri käyttäjäryhmien huornioonottaminen ................ 19-20 
6.4. 	Palveluiden kehittämisen esteet ......................... 19 

7. 	Vaikuttaminen ........................................... 19  



YHTEENVETO 

Tutkimuksen tavoitteena  on  selvittää Kuopion tiepiiriin ulkoista 
palvelukuvaa. 

TutkimusotoS  käsitti  1000  Kuopion läänin asukasta  ja  90  tiepii-
nfl  omaa henkiloa. Suurelta yleisöltä aatiin vastauksia  408  kpl 

 ja  omalta henkilökunnalta  56  kpl.  Otos  on  tilastollisesti  mer
-kittavä.  

Tutkimuksen kysymykset jakaantuivat seuraaviin aihepiireihin: 
perustiedot vastaajista, yleiskuva tiepiirista, tiepiirin tarjo-
amat palvelut, palvelujen kehittäminen sekä vaikuttaminen  ja 

 tiedonsaanti  palveluista.  

1.  YLEISKUVA TIEPIIRISTA 

Tiepiiriri  todettiin olevan julkisilla varoilla toimiva 
organisaatio, joka huolehtii tiestöstämme. 

Yleisarvosafla:  

Suuri yleisö 	Hyvä 	36,3  % 
Tyydyttava 	51,6  %  

Oma henkilöstö 	Hyvä 	57,7  % 
Tyydyttava 	32,7  %  

Suuresta yleisöstä  74,0 %:n  ja  omasta henkilökunnasta 
 54,7 %:n  mielesta mäarärahankäyttöä  voisi parantaa. 

Vastanneiden enemmisto oli  sita  inielta,  etta  tielaitos
-ta  ei pida muuttaa liikelaitokseksi  ja  nykyinen rahoi-

tusmuoto  on  paras.  

Tiepiiriin  palvelujen yksityistämistä, ei halunnut suu-
ri yleiso eika myoskään oma henkilöstö. 

Tiepiirin tiedotLlksen arvosanat olivat enemmistön osal-
ta tyydyttavia, oma henkilökunta antoi hieman paremmat 
arvioinnit. 



2  .TIEPIIRIN PALVELUT 

Tärkeys järjestys palveluissa: 

Suuri yleiso 

-  nykyisten teiden parantaminen 
-  liikenneturvallisuudesta huolehtiminen 
- paallysteiden  kunnostaminen 
-  kevyen liik. vylien rakentaminen 
- teiden auraus 

Oma henkilost6 

-  nykyisten teiden parantaminen 
- paallysteiden  kunnostaminen 
-  uusien teiden suunn.  ja  rakent. 
-  liikenneturvallisuudesta huolehtiminen 
- teiden aurais 

Tärkeimmät  liikenneturvallisuusasiat:  

Suuri yleiso 

- näkyvyysolosuhteiden  parantaminen 
- teiden leventaminen 
-  kevyen liik. vaylien rakentaminen 

Oma henkilästd 

-  teiden leventäminen 
- näkyvyysolosuhteiden  parantaminen 
- kevyen liik. vaylien rakentaminen 

Tärkeimmät  yinpäristönsuojeluasiat:  

Suuri yleisd 

-  maiseman huoxnioiminen 
-  melu  ja  pakokaasut 
-  tienvarsien siisteys  ja  suolan kaytto 

Oma henkilosto 

-  maiseman huomioiininen 
-  melu  ja  pakokaasut 
-  suolan käyttá  ja  vesiensuojelu  

Palvelujen arvosanat: 

Suuri yleisô 

Vanhojen teiden kunnostaininen, teiden päällys-
täminen  ja  sorateiden  kunnossapito saivat kes-
kiarvon tyydyttavän  ja  valttavan  valilla ja  



muiden keskiarvot olivat tyydyttävän  ja  hyvän 
 valilla.  

Oma henkilöstö 

Vanhojen teiden kunnostaminen, jalankulku-  ja 
 pyöräteiden rakentaminen seka sorateiden kun-

nossapito saivat keskiarvon tyydyttavän  ja 
välttavän valilla.  Muiden keskiarvo oli hyvan 

 ja  tyydyttävän välillä. 

Asiakaspalvelun  arvosanat: 

Asiakaspalvelua  arvioitiin väittäinillä, joihin 
pyydettiin vastaamaan taysin samaa mieltá, 
jokseenkin samaa rnielta, jokseenkin eri mielta 

 ja  täysin  er.  mieltä. 

Vastanneet jaettiin kahteen ryhmään  sen  mukaan 
ovatko olleet yhteydessa tiepiiriin vai ei.ät. 

Mielikuva asiakaspalvelusta  on kielteisempi 
henkiloillä,  jotka eivät ole olleet yhteydessä 
tiepiiriin. 

Omalta henkilöstöltä saatiin kaikkiin väittä-
mun  hieman paremmat arvioinnit kuin suurelta 
yleisöltä. 

Tietyömaiden  liikennejärjestelyt: 

Suurin  osa  sekä suuresta yleisöstä että omasta 
henkilökunnasta piti tietyömaiden liikenriejär-
jestelyjä hyvänä  tai tyydyttäväna. 

3.  PALVELUJEN KEHITTÄMINEN 

Tärkeimmät kehitettävät palvelut: 

Suuri yleisö 

-  nykyisten teiden parantaminen 
-  liikenneturvallisuudesta huolehtiminen 
- jalankulku-  ja pyorateiden  rakentaminen 
- teiden päällystäminen 
- liittyinat  

Oma henkilöstö 

-  nykyisten teiden parantaminen 
- liittymät 
-  liikenneturvallisuudesta huolehtiminen 
- liukkauden torjuminen 
- ympäristonsuojelu 



Lähivuosien tärkeimmät työt: 

Lähivuosien tärkeimmäksi työksi osoittauttui 
valtatie  5  korjaus  ja  uusiminen. 

Seuraavina olivat liikenneturvallisuuden pa-
rantaminen  ja päällystettyjen  teiden  paranta-
ininen.  

Eri  tienkäyttäjäryhmien  huomioonottaminen: 

Eri tienkäyttäjäryhmien huomioonottaminen sai 
keskiarvon tyydyttävän  ja hyvan valilla,  pait-
si tienvarren maanomistajien huomioonottaminen 
sai keskiarvon tyydyttävän  ja välttavän  välil-
lä. 

Henkilöautol'ii.kenne  on  vastaajien mielestä 
otettu parhaiten huomioon. 

Oma henkilöstö antoi kaikki  keskiarvot tyydyt-
tavan  ja hyvan valilla ja myos heilla henkilo

-autoliikenteen huomiolminen sai parhairninan 
arvioinnin. 

Palveluiden kehittämisen esteet: 

Suuren yleisön mielestä suurimpana esteenä 
tiepiirin palvelujen kehittämiselle  on  maara-
rahojen vahyys,  67,1 %:n  mielesta.  Toiseksi 
suurimpana kaluston vähyys  ja paätoksenteon 

 hitaus  21,3 %:n  mielesta.  Kolmantena kehityk-
sen esteenä koettiin  se,  että tiepiiri ei  tie- 
da laanin  asukkaiden tarpeita. 

Myös oma henkilöstö piti suurimpana kehityksen 
esteenä niaarärahojen vahyyttä,  77,4  %  vastan-
neista. Toiseksi suurimpana esteena oli henki-
lökunnan vähyys  ja  kolmantena kaluston vahyys.  

4.  VAIKIJTTA14INEN  JA  TIEDONSAANTI  

Sanomalehdistä oli saanut eniten tietoa  66,7  % 
 vastaajista  ja  seuraavaksi eniten paikallisra-

diosta  13,7  %.  Eniten mielipiteisiin tiepii-
ristä oli vaikuttanut tieston kunto  43,4  %  ja 

 seuraavana omat kokemukset  42,1  %.  

Vastanneista  91,6  %:ri  mielestä heille ei oltu 
varattu tilaisuutta vaikuttaa tiepiirin palve-
luihin.  8,4 %:n  mielesta  oli varattu tilaisuus 
vaikuttaa  ja  heistä  78,6 %:n  toivomukset oli 
otettu huomioon. 



1. TUTKIMUKSEN TAVOITE  JA  KOHDERYHMA  

Tutkimus  on  tehty Kuopion yliopiston koulutus-  ja ke-
hittämiskeskuksessa  Kuopion tiepiirin toimeksiannos-
ta. Tutkimuksen tavoitteena  on  selvittaa  Kuopion  tie-
piirin palvelukuvaa  ja  mihin suuntaan tiepiirin toimin-
taa  on  tulevaisuudessa kehitettava. 

Tutkimusotos  käsitti  90  tiepiirin henkilöä.  

2. TUTKIMUKSEN SISALTO 

Tutkimus tehtiin kyselytutkimuksena. Kyselylomake  on 
 liitteessa  1.  

Kysymyksissä ovat seuraavat aihepiirit: 

Perustiedot, joissa ovat mukana vastaajien sukupuoli, 
asuinpaikka, liikkumisalue, liikkumisvaline, liikkumis-
tarkoitus, ajomäärä  ja  yhteys tiepiiriin. 

Yleiskuva tiepiiristä, yleisarvosana, määrärahankäyttö, 
tiepiirin rahoitus, liikelaitoskysymys, tiedotus, yksi-
tyistäminerr, organisaatiokysyinys. 

Kuopion tiepiirin palvelut, palveluiden tärkeysjärjes-
tys, palveluiden arvosanat, liikenneturvallisuus, ympä-
ristonsuojelu, arvosana ymparistonsuojelusta, arvosana 
asiakaspalvelusta  ja liikennejärjestelyistä.  

Palvelujen kehittäminen, tärkeimmät kehitettävät palve-
lut, lähivuosien tärkeimmät työt, palveluiden kehittä-
misen esteet seka eri kayttäjaryhmien huomioiminen. 

Vaikuttaminen  ja tiedonsaanti,  onko vastaajat voineet 
vaikuttaa palveluihin  ja  onko heidan toivomuksensa o-
tettu huomioon. Mistä vastaajat ovat saaneet eniten 
tietoa tiepiirin palveluista  ja  mikä  on  vaikuttanut 
eniten mielipiteisiin. 

Parannusehdotukset,  kyselyyn osallistuvilta pyydettiin 
Kuopion tiepiirille parannusehdotuksia. Ehdotuksia saa-
tiin kaikkiaan  146  kpl. 



3.  VASTAAJIEN PERUSTIEDOT 

Vastausprosentti kyselyssä oli  62.2  %.  Vastaajien  pe-
rustiedot  ovat kuvissa  1-6.  
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4.  YLEISKUVA  TIEPIIRISTA  

	

4.1. 	Tiepiiri  organisaationa  

Kysymysloinakkeessa  annettiin neljä eri vaihtoehtoa  tie- 
piiristä organisaationa. Vastaajien piti valita näistä 
yksi vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten Kuopion tiepii

-nä.  

Vastausten jakauma oli seuraava: 

-  julkisilla varoilla toimiva organi- 
saatio, joka huolehtii tiestostainine 	36,4  % 

- palveluorganisaatio,  joka palvelee 
tienkäyttäjiä,  suunnittelemalla toi- 
mintansa itsenaisesti myonnetyn 
rahoituksen puitteissa 	 23,6  % 

-  valtion virasto, joka toteuttaa 
sille maaratyt tehtävat 	 14,5  % 

-  tehokkaalla tavalla toimiva jous- 
tava organisaatio, joka huolehtii 
tieståsta  annettujen varojen puitteissa 	25,5  %  

	

4.2. 	Tiepiirin  yleisarvosana  

Tiepiirin yleisarvosanaa kysyttäessä saatiin vastauk-
seksi:  

-  kiitettävä  5,8 	% 
-  hyvä  57,7  % 
- tyydyttava  32,7 	% 
- välttava  3,8 	% 
-  heikko  0,0 	%  

4.3.  Tiepiirin  määrärahankäyttä  

Määrärahan käytön tehokkuutta selvitettiin kysymyksellä 
miten tiepiiri käyttää määrärahansa. 

Kaikkien vastanneiden mielipiteet jakaantuivat seuraa-
vasti: 

- määrärahankäyttö  on  tehokasta 	 43,4  % 

-  tehokkuutta määrärahankäytössä 
voisi parantaa 	 54,7  % 

- niäärärahankäyttö  on  tehotonta 	 1,9  % 

4. 



5. 

4.4. 	Tiepiirin rahoitus 

Vastaajien enemmistö  (81,8  %)  oli sitä mieltä, että 
tielaitosta ei pida muuttaa liikelaitokseksi  ja  18,2  % 

 muuttaisi tielaitoksen liikelaitokseksi. 

Nykyisen rahoituksen kannalla-oli  73,6  %  vastaajista, 
tienkäyttäjiltä kerättävää inaksua kannatti  13,2  %  ja 

 joku muu rahoitustapa oli  13,2 %:n  mielesta  paras.  

4.5.  Yksityistäminen 

Kuopion tiepiiri tekee osan tehtävistään itse  ja  teet-
tää osan ulkopuolisilla  min.  urakoitsijoilla  ja konsul- 
teilla.  Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa kenen  pi- 
taisi suorittaa, tiepiirin, yksityisen, kunnan, kysy-
myksessä luetellut tehtävät. 

Yksityistämiskysymyksessä  tuli esille, että selvästi 
suurin  osa,  98,1  %  halusi tiepiirin suorittavan kysy-
myksessä luetellut tehtävat.  

71,7 %:n  mielestä  kunnat  hoitavat kuntakeskusten  pää- 
väylät.  

4.6.  Tiepiirin tiedotus 

Vastaajilta pyydettiin arvosanaa tiepiirin tiedotukses
-ta  seuraavien tehtavien osalta: 

teiden suunnittelu, teiden rakentaminen, tei-
den kunnossapito, korjattavat tieosuudet, tu-
levat tietyöt, keliolosuhteet, liikenneturval-
lisuus  ja  muu toiminta. 

Arvosanat näistä toiminnoista annettiin asteikolla ku-
tettäva,  hyva, tyydyttava, valttava,  heikko. Enemmisto 
vastaajista antoi hyvän arvosanan tiedotuksesta. 

Keskiarvot tiedotuksesta  olivat: 

Teiden suunnittelu  2.07  
Teiden rakentaminen  2.07  
Teiden kunnossapito  2.66  
Korjattavat tieosuudet  2.16  
Tulevat tietyot  2.59  
Keliolosuhteet  2.61  
Liikenneturvallisuus  2.92  
Muu toiminta  2.94  



5.  TIEPIIRIN PALVELUT  

5.1  Tiepiirin palvelujen tärkeys järjestys 

Kysymyksellä  1?  selvitettiin tiepiirin palvelujen  tär-
keysjarjestysta.  Vastaajien piti valita  18  eri  tiepii-
nfl  palvelusta  mielestaän  3  tärkeinta  palvelua  ja  ase-
ttaa ne tärkeysjärjestykseen.  (Kuva  7)  

Tärkeimmät palvelut:  

-  nykyisten teiden parantaminen 	46,3  % 
-  uusien teiden  suunn.  ja  rakentaminen 	14,8  % 
-  teiden  auraaluinen 	 11,1  % 
- päällystettyjen  teiden kunnostaminen  ja 

 liikerineturvallisuus 	 7,4  %  

Toiseksi tärkeimmät palvelut:  

- päällystettyjen  teiden kunnostaminen 	20,4  % 
-  liukkauden torjuminen 	14,8  % 
-  nykyisten teiden parantaminen 	14,8  % 
- liikenneturvallisuus  ja  uusien teiden  

suunn.  ja  rakentaminen 	11,1  %  

Kolmanneksi tärkeimmät palvelut:  

-  nykyisten teiden parantaminen 	18,2  % 
-  liukkauden torjuminen 	14,5  % 
- liikenneturvallisuus 	 14,5  % 
-  ympäristönsuojelu 	 10,9  %  

I  



PALVELUJEN TÄRKEYSJÄRJESTYS 
Oma henkilöstö 
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ri  

5.2.  Tärkeimmät liikenneturvallisuusasiat 

Liikenneturvallisuuskysyinyksessävastaajien  piti valita kolme 
tärkeinta tehtavaä, jotka lisaavat liikenneturvallisuutta 

 (Kuva  8).  

Tärkeimmät 

Teiden leventäminen 
Nakyvyysolosuhteiden parantaminen 
Moottoriteiden rakentaminen 

Toiseksi tärkeimmät 

Näkyvyysolosuhteiden  parantaminen 
Teiden leventäminen 
Kevyen liikenteen vaylat  ja  
ii  ittyinien  parantaminen 

Kolmanneksi tärkeimmät 

27,8 % 
24,1 % 
13,0 % 

22,2 % 
20,4% 

16,7 % 

Liittyinien  parantaminen 	 22,6 % 
Kevyen liikenteen vaylat 	 18,9 % 
Näkyvyysolosuhteiden  parantaminen 	 18,9 % 
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TÄRKEIMMÄT  LIIKENNETURVALLISUUSASIAT  
Oma henkilöstö 

27.6 
Teiden  leventäminen  

Kevyt  Iiik.  väylät  

11.1 
11.1 
I 13.2 

13  

	

Moottoriteiden  rak 	iJ  19 
7.6  

—  1.9  

	

Muut 	1.9 
5.7 

o 	5 

%  

Tärkein 	L.  Toiseksi tärkein 	.  .i  Kolmanneksi tärkein  

KUVA  8:  LIIKENNETURVALLISUUSASIAT 

Näky  vyysolosu hteet 

Aurauksien tehost.  

Liukkauden torjunta  

Liittynien  parant.  

. 	20 4 
11.3 

24.1  
. 	 .....

22.2 
1 18.9 

5.6 
177 

j 22.6 

11 1  

.. 	18.9 

II 9.3 

35  



5.3.  Tärkeimmät yinparistönsuojeluasiat 

Vastaajilta pyydettiin myás koline tärkeintá asiaa, jotka vai-
kuttavat yTnpáristonsuojeluun  (Kuva  9).  

TÄRKEIN 

Maiseman huomioiminen 	 35,2  %  
Melu  ja pakokaasut 	 20,4  %  
Sudan  káytto 	 18,5  %  

TOISEKSI TÄRKEIN 

Melu  ja pakokaasut 	 25,9  %  
Suolan käytto 	 22,2  % 
Vesiensuojelu 	 22,2  %  

KOLMANNEKSI TÄRKEIN 

Vesien suojelu 	 25,9  %  
Tienvarsien siisteys 	 22,2  %  
Melu  ja pakokaasut 	 22,2  % 



TARK. YMPARISTONSUOJELUASIAT  
Oma henkilöstö  

7,4  

	

Tienvarsien siisteys 	 9,3  
____________ 	____--  22,2 

35,2 

	

M a se m a n h u 0 m  öi  m 	 \\\ 	 \\\ 	 18 5  

______________  16,7 

18,5  

	

Suolan  kaytto 	____________________  22 2  

______  11,1 

20,4  

Melu  ja  pakokaasut ________________________________  25  

______________  22,2 

16,7  

	

Vesiensuojelu 	 22.2 

25,9 

11,9  
Muut 	1,9 

1,9 

0 	10 	20 	 30 	 40  

Tärkein 	 : 	Toiseksi  tárkein  

Kolmanneksi tärkein  

KUVA  9:  YMPARISTONSUOJELUASIAT 



12. 

5.4.  Arvosanat tiepiirin palveluista 

Kysyttäessä arvosanaa tiepiirin palveluista pääosa  vastauk-
sista  sijoittui hyvän  ja  tyydyttavan valille  (Kuva  lO).Kes-
kiarvot  olivat seuraavat  (arviointiasteikko  1  = kiitettava,  2  
=  hyvät  3  =  tyydyttävä.  4  = vaittava  la 5  =  heikko): 

TIEPIIRIN PALVELUJEN ARVOSANAT 
Oma henkilöstö 

Uudet tiet suunn.  2,05 	 -  

Uudet tiet rakent.  2,11  

Vanhojen teid.kunn.  3,2  

Kevyen Iiik.väy.rak. 

Kevyen Jiik.väy.kun. 	-  2,07  

Opastaminen ' 	2.34 

Lev,  ja pys.alueet  2.91  

Liittymien  parant. 	 -  
279  

Ajoratamaalaukset 

Päällysteet  2.74  

Teiden auraus'  2.3  

Liukkauden torjunta  2,25  

Tiedotus  2,17  

Muut tehtävät  2.47  

	

Liikenneturvallisuus 	 '2,59  

	

Sorat.kunnossapito 	 '  3,25 

1 	2 	3 

Kesk iarvo 
 KUVA  10:  PALVELUJEN ARVOSANAT(ka)  

4 	5  

Heikko  



13. 

5.5  Ympäristönsuojelun arvosanat  

Ympäristönsuojeluasiat,  joita arvioitiin olivat: tienvarsien 
siisteys, teiden suunnittelu  ja  rakentaminen, liukkauden torjumi-
nen, asumisviihtyvyys  ja vesiensuojelu (Kuva  11).  

YMPÄRISTÖNSUOJELUN ARVOSANAT 
Oma henkilöstö 

Tienvarsien  slisteys 

 Teiden  suunn.  ja rak 

 Liukkauden torjunta 

 As urn  isv  ii ht y v y  ys 

 Ve sie  n  suo  I e I u 

A 
1  

- 	'2,17 

2,74  

- 	
1 2,94 

2.79  
- 	1 	2 	3 	4 	5  

Kiitettävä 	KESK IARVO 	 Heikko  

KUVA  11:  YMPÄRISTNS.ARVOSANAT(ka) 



5.6.  Asiakaspalvelun  arvosanat 	
14.  

Asiakaspalvelua  arvioitiin tutk 
dettiin vastaamaan täysin samaa 
jokseenkin eri mielta  ja taysin  

Täysin 
samaa 
mieltä 

imuksessa väittäinillä, 
 mieltä, jokseenkin  sa 

 eri mielta  (Kuva  12).  

Joks. 	Joks.  
samaa 	eri 
mieltä 	mieltä 

joihin pyy- 
maa mielta, 

Täysin 
eri 
mielta 

Asiakaspal.on  ystävällistä  27,8  %  63,0  %  9,2  %  0,0  %  
Henkilökunta toimii 
byrokraattisesti  5,6  %  22,2  %  59,2  %  13,0  %  
Asiakas joutuu kaymaan 
usean henkilon luona  9,4  %  34,0  %  47,2  %  9,4  %  
Palvelujen saatavuus hyvä  24,1  %  55,6  %  18,4  %  1,9  %  
Palveluista tiedotetaan 
riittävästi  11,1  %  48,1  %  29,7  %  11,1  %  
Asioista kerrotaan 
ymmärrettävästi  20,4  %  61,1  %  16,6  %  1,9  % 
Asiapaperit  ovat nionimutk.  11,5  %  50,0  %  34,7  %  3,8  %  
Asioiden käsittely hidasta  13,0  %  27,8  %  50,0  %  9,2  %  
Neuvoja annetaan riittavästi  25,9  %  59,3  %  14,8  %  0,0  %  
Henkilöstö asiantuntevaa  48,1  %  44,4  %  7,5  %  0,0  %  

5.7  Liikenne järjestelyiden arvosanat 

Tietyömaiden liikennejärjestelyjä  arvioitiin 
 va, hyva, tyydyttava, válttavä,  heikko. 

Arvosanat olivat: 	kiitettävä  
hyva 
tyydyttava 

 välttävä 
heikko  

asteikolla kiitettä- 

9,1  % 
 52,7  % 

 32,7  % 
 5,5  % 

 0,0  % 



MIELIPIDE  ASIAKASPALVELUSTA  
Oma henkilöstö 

Täys.samaa 	Joks.samaa 

Joks.  eri 
	' 	Täysin eri  

15.  

As.pal v.ystäväl  Ii  stä 

PaIv.saatavuus  hyvä 

Tiedotus riittävää 

Ym  m är r e  tt  ày  y y S  

Neuvoja riittävästi 

- 	 A'  

_______ 

- 

-___________________  

Asiantuntevuus  hyvä 

Byrokraattisuus '7, 	 '- -___ 
- -------- --- 

Usean henkilön luona 

Asiapap. monimutk.  

Käsittely hidasta 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

%  
KUVA  12:  MIELIPIDE ASIAKASPALVELUSTA 



16. 

6.  TIEPIIRIN PALVELUIDEN KEHITTAI4INEN  

6.1.  Tärkeimmät kehitettävät palvelut 

Kysymyksellä  23  pyritään selvittämään mitkä ovat tärkeimmät toi-
minnot, jossa tiepiiriri pitaisi kehittaa toimintaansa. Kysymyk

-sessa  piti asettaa kolme tärkeinta kehitettavaa toimintaa  (Kuva 
 13).  

TARKEIMMAT KEHITETTAVAT  

52,8  % 
 13,2  % 

 11,3  %  

Nykyisten teiden parantaminen 
Liittymien  toimivuus 
Liikenneturvallisuus 

TOI SEKSI TÄRKEIMMÄT 

Teiden päällystäminen 
Nykyisten teiden parantaminen 
Jalankulku-  ja  pyöräteiden rakentaminen 

KOLMÄNNEKS  I  TÄRKEIMMÄT 

Liikenneturvallisuudesta huolehtiminen 
Teiden päallystäminen 
Liittyinat  

22,6  % 
 13,2  % 
 11,3  %  

15,1  % 
 15,1  % 

 15,1  %  

6.2.  Kuopion tiepiirin lähivuosien työt  

Vastaajilta pyydettiin myos kolmea tiepiirin tärkeintä 
tyota lahivuosien aikana. Valittavana oli kaikkiaan  lo  
eri tehtavaa  (Kuva  14).  

TÄRKEIN 

TOISEKSI 
TÄRKEIN 

KOLMANNEKSI 
TÄRKEIN 

Valtetie  5  korjaus  
ja  uusiminen 	 60,4  % 

Päällystettyjen  teiden 
parantaminen 	 27,3  % 

Sorateiden  korjaaminen 	16,7  % 



PALVELUJEN KEHITTÄMINEN 
Oma henkilöstö 

Uusien teiden  suunn.  

Uusien teiden  rak. 

 Nykyiset tiet 

Kevyen  Iiik.väyl.rak  

Kevyen  Iiik.väyl.kp  

Opastaminen 

 Lev.  ja  paik.alueet 

 Lilt  tymät 

 Ajo  ratamaala  u  ks  et 

 Teiden  päällystani.  

Teiden  auraus  

Liukkauden torjunta 

Tiedot  tami nen 

Lii  ken n  etu  rva  Iii  suu  s 

 Ympäristö  nsuojelu  

Muut tehtävät  

______ -  il  

:  

0 	 10 	20 	30 
	

40 	50  

%  

Tärkein 	Li  Toiseksi  tarkein 	.  Kolmanneksi tärkein  

KUVA  13:  PALVELUJEN KEHITTÄMINEN  



LÄHIVUOSIEN TÄRKEIMMÄT TYÖT 
Oma henkilöstö  

5 -tien kari,  ja  uus. 

PaàII.teiden 	parant.  _____ 

Liik.ong.vahentam. 

Ymp.ong. vähentãm. 

Liikenneturv.parant. 

Kesäkunnossapito  
1  

Talvikunnossapito 

Sorateiden korj.  

Lev, 	ja 	pys.alueet  

Kelirikon 	vähentäm..  

20 30 	40 
	

50 	60 	70  

%  

Tärkein 	L 	Toiseksi tärkein 	Li  Kolmanneksi tärkein  

KUVA  14:  LÄHIVUOSIEN TÄRKEIMMÄT TYÖT  



19. 

6.3  Eri käyttäjäryhmien huomioonottaininen 

Vastaajilta kysyttiin, miten Kuopion tiepiiri  on  ottanut huomioon 
jalankulku-  ja pyoräliikenteen, joukkoliikenteen,  tienvarren 
maanomistajat, henkilöautoliikenteen, teollisuuden  ja  kaupan seka 
maa-  ja metsataloudet (Kuva  15). 

6.4  Tiepiirin palveluiden kehittämisen esteet 

Suurimpana kehityksen esteenä pidettiin määrärahojen vähyyttä 
 77,4  %  vastaajista, toiseksi suurimpana henkilokuntaa  on  liian 

vähan  38,5  %.  Kolmantena kehityksen esteenä koettiin  se,  että 
kalustoa ei ole riittavasti  34,6  %  vastaajista. 

Tiepiirin palvelujen kehittämisen esteet 

Suurin Toiseksi  Kolman- 
este 	suurin neksi 

este 	suurin 
este 

Tiepiiri  on  byrokraattinen  11,3 13,5 13,5  
Määrärahaa  on  liian vähän  77,4 9,6 3,8  
Henkilokuntaa  on  liian vähän  5,7 38,5 15,4  
Kalustoa ei ole riittävästi  0,0 17,3 34,6  
Henkilokunta  ei toimi tehokkaasti  1,9 3,8 1,9  
Päätöksenteko  on  hidasta  0,0 13,5 15,4  
Henkilokurinan  huono ammattitaito  0,0 0,0 0,0  
Ei tiedeta läänin asukkaiden  tarp. 3,8 3,8 11,5  
Palveluhaluttoinuus  0,0 0,0 3,8 

7.  VAIKtJTTAMINEN  

Eniten mielipiteisiin tiepiiristä oli vaikuttanut omat 
kokemukset  75,0  %.  

Vastanneista  50,0 %:n  mielestä heille ei oltu varattu 
tilaisuutta vaikuttaa tiepiirin palveluihin.  50,0%:n 

 mielesta  oli varattu tilaisuus vaikuttaa  ja heista  50,0 
%:n  toivomukset oli otettu huomioon. 

Kysyttäessä olisiko vastaaja halunnut vaikuttaa tiepii-
nfl  palveluihin  29,8  %  oli kielteisella kannalla. 



ERI  K YTTAJARYHMIEN HUOMIOIMINEN  
Oma henkilöstö  

Jalank.  ja pybräl. 	 2,85 

	

Joukkoliikenne 
	 2,4 

	

Maanom istajat 
	

2,55 

	

H e n k  il  ö au to Iii ke n  ne 
	

2,14 

	

Teollis.  ja  kauppa 
	 2,4 

Maa-  ja metsätal.  
1 
Ktettv  

2,57 
2 	 3  

KESK IARVO  
I 5 

U  ei  k  ko  

KUVA  15: HUOMIOONOTTAM  ISEN KA  
N)  
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