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tiimipohjaisuuteen,  oma
-aloitteisuuteen  perustuvaa 

 toimintatapaa  otettiin käyt-
töön.  Talvihoitotöissä  tiepii-
rin henkilöstön  tuloskuntoa 

 pidettiin yllä monin  kam
-panjoin  ja  virkistys-  ja  kult-

tuuritoiminnan keinoin. 
 Sairauspoissaolot  henkilöä 

kohden lisääntyivät kuiten-
kin edellisvuoden muutoin-
kin korkealta tasolta.  Syinä 

 tähän olivat osaltaan henki-
löstön  suhteefflsen  korkea 
keski-ikä  (47,1 v)  ja  muutok-
sesta johtuva huoli omasta 
tulevaisuudesta.  

Vuosi  1996  oli  Tielaitoksen 
ympäristövuosi. Ympäris-
töteema  oli esillä useissa eri 
tapahtumissa  ja  tilaisuuksis-
sa. Rovaniemellä järjestet-
tiin  laitoksemme  ympäristö- 
vuoden valtakunnallinen 
päätapahtuma, jossa julkis-
tettiin  Tie  paikallaan -kilpai-
lun tulokset. Ei riitä, että 
ainoastaan yhtenä teema- 
vuotena tienpitoon liittyviä 
ympäristöasioita tuodaan 
aktiivisesti esille, vaan ne 
tulee jatkuvasti ottaa huo-
mioon  työssämme.  Kaikilla 

 organisaatiotasoila  kehite-
tään toimintatapoja  ja  ope-
tellaan hallitusti sovitta-
maan yhteen  tienpidon 

 intressit  ja  kestävän kehityk-
sen periaatteet.  

Lapin tiepiirissä  muutettiin organisaatiota toiminta-
vuoden alussa  Tielaitoksen  kehittämisen suuntavii-
vojen mukaisesti.  Viranomais-  ja  tilaajaroolissa  toi-
miva  tiehallinto eriytettiin  entistä enemmän  iliketa-
loudeffisin  periaattein toimimaan  opettelevasta  tuo-
tannosta.  Tiehallinnossa  oli kolme  ja  tuotannossa 
neljä  tiejohtajalle raportoivaa  yksikköä. Hallinto- 
asiat  hoidettiin erillisenä  tiehallintoa  ja  tuotantoa 

 palvelevana  yksikkönä. 

Vuonna  1996  oli  Lapin tiepiirissä  käytössä  tienpidon 
 määrärahoja yhteensä  342  Mmk. Näistä  inves-

tointiluonteiseen  toimintaan käytettiin  103,8  Mmk. 
 Työliisyysrahoituksen  osuus  kokonaiskehyksestä  oli 

 9,8 %. Edeifisvuoteen  verrattuna  kokonaisrahoitus 
 väheni  11 % (42  Mmk). 

Piirin palveluksessa, vakinaisessa työ-  tai  virkasuh- 
teessa oli vuoden lopussa  590  henkilöä. Uutta  

Toinuntavuonna  sekä piirin 
 tiehallinnolla  että tuotan-

nolla oli oma pääjohtajan 
 ja  tiejohtajan  yhdessä hy- 

väksymä  tulossopimus. 
 Kummankin toiminnan  tulostavoitteet  toteutuivat 

erittäin hyvin. Piirin kiinteät kulut vähenivät  edeffis
-vuodesta  16 %.  Piirin tuotannon  tulos  oli  22,5  Mmk, 

joka  on 7,2 %  tuotoista. Tuotannon käytössä olevan 
sidotun pääoman  kiertonopeus  parani hieman  ja 

 oli  2,58. 

Kiltän  Lapin  tiepiirin henkilöstöä  ja  kaikkia  yhteis-
työkumppaneitamme  vuoden  1996 tulokseffisesta 

 toiminnasta. 

Rovaniemellä  27.3.1997 

Tiejohtaja 
 Tapani Pöyry  
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Lumi, lohi, kulta  ja  joulupukki näkyvästi esillä 
toimintaympäristössä 

Edellisvuoden tasolle jää-
nyttä liikenteen kysyntää 
hillitsi jälleen vuoden alus-
sa toteutettu polttoaineiden 

 hinnan  10 %:n  korotus. 
Uusia autoja rekisteröitiin 
kuitenkin edellisvuosia  
enemmän. Autojen keski-ikä  on 

 jatkuvasti noussut  ja  oli kerto-
musvuonna yli  10  vuotta. 

Liikennesuorite  pysyi edellisvuo-
den tasolla.  Raskas  liikenne kasvoi 
kuitenkin yli  4 %.  Piirin  gateway- 
asema heijastuu uudessa toiminta- 
ympäristössä Suomen liityttyä EU:iin. Tornion, Aava-
saksan, Pellon, Kolarin, Kilpisjärven  ja  Näätämön rajan-
ylityspaikkojen raskaan liikenteen maara t  ovat kasvu- 
uralla. 

Tiepiirin alueen työttömyysaste oli edelleen korkea 
 27,8 %  ja  tuntuvasti yli maan keskiarvon  19,0 %. 

Työllisyysrahoitusta  piirille myönnettiin kertomus- 
vuonna  22,9  Mmk, mikä oli budjetoitua niukemmin. 
Väestön väheneminen alueella jatkui kuten edellisvuon-
na  ja  muuttotappio oli noin  1500  henkilöä. Laanin 
sisäinen muuttoliike suuntautui Rovaniemen alueelle  

Joulunajan tilauslentollikenne  kasvoi kaikilla  Lapin  len- 
toasemilla.  Rovaniemellä asiaan vaikutti osaltaan Joulu 
pukin uuden pajan valmistuminen matkailijoiden käyttöön. 

Tomionjoesta  on  laskettu pyydetyn lohta kesän  1996 
 aikana pelkästään paikallisten suomalaisten voimin noin 

 35  tonnia  eli  6000 kpl keskimaarin6  kg:n vonkaleita. 

Sodankylän Pahtavaarassa aloitettiin  kullan louhiminen 
ja  jalostaminen tuotantotarkoituksessa heinäkuussa. 
Kaivoksen malmivarat  on  arvioitu  1,5  miljoonaksi 
tonniksi.  Kullan  vuosituotanto  on  noin  1000 kg. 
Kaivokselle  johtava paikallistie peruskorjattiin työllisyys-
varoin lyhyellä varoitusajalla. 

U  
ja  Tornioon. Muut kaupungit  ja 
kunnat  menettivät väestöä. 

Kemin lumilinna ja  Tornionjoen  
loin  olivat liikennettä synnyttäviii 
uusia ilmiöitä, joiden vaikutus 
paikallisiin liikennemääriin oli 
havaittavissa liikennelaskenta-
pisteissä. Lumilinnassa vieraili 

 273 000  kävijää  ja  se  lisäsi lähialu-
een yritysten liikevaihtoa ainakin 

 33  Mmk. 
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Kertomus vuodeksi tekivät piirin  tiehallinto 

 ja keskushallinto  sekä piirin tuotanto  ja 

keskushallin  to tulossopimuksen,  joiden 

mukaiset tavoitteet toteutuivat molempien 

osalta hyvin.  Viranomaistilaajaa  edustavan 

 tiehallinnon  tulos  tavoitteet kohdistuivat  tie- 
ja liikenneoloihin, liikenneturvallisuu  teen 

 sekä tilaaja-  teettämistoimin tojen  kehittä-

miseen.  Tien  pidon tuotteiden toimittajaa 

edustavan tuotannon  tulostavoitteet koh

-distuivat  sidotun pääoman  kiertonopeuteen 

 ja  tuotannon kehittämiseen. Molemmilla oli 

lisäksi tavoitteita, joilla oli tarkoitus vähentää 

kiinteitä kuluja, kehittää  laatujärjestelmiä, 
 huolehtia henkilöstön  tuloskunnosta  ja 

 parantaa ympäristön tilaa.  

Tienkäyttäjille  tarjottiin sujuvat liikenneolot 

Talvihoidon  piirissä kahteen korkeimpaan kun-
nossapitoluokkaan kuului  1952 tie-km,  jotka pidet-
tiin  vain  osan talvea lumisena  tai  suolaten puolittain 
paljaana. Tavoite toteutui kevättalvella erityisen 
hyvin  ja  syystalvella tyydyttävästi. Muu  osa  tiestöä 

 7052 km  pidettiin talvikautena lumipintaisena  ja 
liukkautta  torjuttiin hiekoittamalla. 

Huonokuntoisten päitilystettyjen päateiden maaraoli 
 900 km,  joista vilkkaasti liikennöityjä oli  165 km. 

 Määrä jäi  alle saffitun ja  tavoite saavutettiin. 

Tienkäyttäjän  informaatiota lisättiin  ja  liikenteen 
sujuvuutta edistettiin lisäämällä kelikeskuksen mark-
kinointia, parantamalla tietyökarttojen luotettavuut-
ta, ajoittamalla päiillystystyöt ruuhka-aikojen ulkopuo-
lelle  ja talvimatkailukauden hoitotyöt ns.  vaihto- 
päiviksi. 

Keväällä  1996  ennustettiin kelirikon vaivaamien tei-
den määrä olevan luokkaa  930 km. Kelinkko  toteu-
tui kuitenkin ennätysalhaisena  559 tie-km:llä, mikä 

 on 6,2 %  piirin alueen yleisten teiden määrästä. 

Liikenneturvallisuusmittari  uusimisen 
tarpeessa 

Liikenneministeriö - 
odotti tielaitokselta 
tienpitotolmia, jotka 
vähentävät laskennal-
lisesti henkilövahinko-
onnettomuuksia  vii-
teensä60. Lapin tkpii-
rin  osuus tästä oli  3.6.  
Tulos  2,9 on  välttävä  ja 

 vastaa vajaata  0.3 Iii-
kennekuolemaa  vuo- 
dessa. Useita vuosia käytössä ollut mittari kaipaa 
tarkistamista. Henkilövahinkoon johtaneita onnet-
tomuuksia sattui  177,  joista liikennekuolemaan 
johti  17. 

Henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemää saatiin 
aikaan kevyen liikenteen rakentamishankkeilla  ja 
nopeusrajoituksilla. Taajamahankkeille,joiden  myön-
teiset vaikutukset liikenneturvaifisuuteen  ja  ympä-
ristöön ovat merkittäviä, ei toistaiseksi ole riittävää 
rahoitusta. 
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Tiepiiri panosti  valtioneuvoston pe-
riaatepäätöksen mukaisesti liikenne

-turvallisuustyöhön  tukemalla tien
-pitotoimillaan  vuonna  1996  valmis-

tuneen  läänikohtaisen  suunnitelman 
tavoitteita  ja  toimenpide-esityksiä. 
Piiri osallistui suunnitelman laati-
miseen.  Kertomusvuonna  jatkettiin 
peruskoulun  1-2 -luokkalaisille  suun-
nattua  liikenneturvallisuuskampan

-jaa,  jonka kohteena oli  1350  lasta. 

Tielaitoksen ympäristövuoden 
 päätapahtuma Rovaniemellä  

Tiepiiri  osallistui aktiivisesti laitoksen 
 ympäristöasiakiiiojen  laadintaan  ja  piti 
 ympäristövuositeemaa  esillä eri yh-

teyksissä. Leppäkerttu tuli tutuksi.  

Ympâristöasiat  on  kytketty kiinteästi 
 laatujärjestelmiin.  Kittilän  tiemestaripiiri  toimi  piotti

-kohteena  ympäristöjärjestelmän  kehittämisessä. 
 Tiemestaripiireissä  on  pidetty  ympäristövuositee

-maan liittyen  avointenovien  päiviä.  

Tie  paikallaan -kilpailun tulokset julkistettiin Rova-
niemellä  18.9.1996.  Tornion kaupunki  ja  Lapin 
tiepiiri palkittiinTornion  vanhan  ristikkosillan  onnis-
tuneesta  saneeraustyöstä. Ympäristövuoden  pää- 

laitostavoitteen  mukaisesti  tiehallin- 
toa  kehitettiin edelleen  tilaajaviras- 
tona ja  tuotantoa  liiketaloudeifisin 

 periaattein toimivaksi  yksilcöksi. Tiehailinnossa  ovat 
toimineet  tie-  ja  liikenneolojen suunnittelu-, tien- 
pidon hankinnat-  ja asiakaspalvelu -tulosyksiköt. 

 Tuotannon neljä  tulosyksikköä  olivat rakennus-  ja 
 kunnossapito, suunnittelu, mittaus-  ja maatutkimus 

 sekä  Kemi-Tornio  -projekti.  Hallintopalvelut  toimi 
molemmille yhteisenä  tukitoimintona.  Vuoden alus-
ta  lukien  Kemin ja  Tornion tiemestaripiirit  yhdistet- 

-  

tim Kemin tiemestaripliriksi. 

tahtuman  yhteydessä piirin alueen 
 sidosryhmät  muistivat pääjohtaja 

Jouko  Loikasta  hänen siirtyessä eläk-
keelle. Loikkanen toimi  Tielaitok

-sen  pääjohtajana maaliskuusta  1978 
 marraskuuhun  1996.  

Vt.  4:n maisemanhoitoprojektissa 
 olivat mukana tiepiirin lisäksi  Lapin 

ympäristökeskus  sekä Rovaniemen 
 mik ja  Sodankylän kunta. Hankkee-

seen sisältyi  mm. tienvarsimetsän 
 raivausta  ja ketokasvien istutusta. 

Tiehallinto  ja  tuotanto 
sisäisesti erilleen 

Liikenneministeriön asettaman  
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Konsultointi 	Asiakas 

Kehitysprojektit  

I  

Sekä tiehallinto että tuotanto loivat uutta toiminta-
maillaan kehittämällä Iaatujärjestelmiäan  ISO-standar-
dien periaatteista lähtien. Tiehallinto  ja  tuotanto ovat 
tunnistaneet  ja  kuvanneet ydin-  ja avainprosesseja. 

 Yksiköiden toiminta  on nivottu  prosessien käyt-
töönotolla kokonaisuuksiksi tarkoituksena saada tuot-
teiden  ja  palveluiden laatu asiakasta tyydyttäväksi. 
Laatujärjestelmän luomisella  ja  kehittämisellä vaiku-
tetaan kaikkien muidenkin tavoitteiden toteutumi-
seen. Laatutyöhön  ja  tehokkuuden parantamiseen 
liittyen toimintatapojen muutos itseohjautuvaksi 
tiimityöksi varsinkin talvihoidossa  on  aiheuttanut 
työn valvonnan roolin muuttumisen työn ohjaa-
miseksi. 

Tilaaja-teettämistoimintaa kehitettiin yhteistyössä 
tuotannon kanssa tekemällä markkinaselvitys tien- 

pidon päatuoteryhmistä hoito, ylläpito, rakentaminen 
 ja  suunnittelu. Selvitykseen liittyen kilpailutettiin 

kolmen tuotteen osalta muodostettuja urakoita 
vapailla markkinoifia. 

Tuotannon toimintaymparistön tuntemusta  on  lisätty 
selvittämällä MVR -markkinoiden volyymia  ja 
kilpailuttamista  yhteistyössä  Lapin  liiton  ja  Maa- 
rakentajien  Lapin piiriyhdistys ry:n  kanssa. Lisäksi 

 on  kehitetty laskentatoimen jäijesteinliä  ja  raportteja. 

Huomattava määrä piirin henkilöstöresursseja  on 
 suunnattu edelleenkin toiminnan kehittämiseen sekä 

laitos- että piiritasolla. 
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Talouden tunnusluvut paranivat tuntuvasti 	Henkilöstön  tuloskunto  huolenaiheena  
muutosvaiheessa  

Talouden tunnusluvut - kiinteät kulut, toiminnan 
 tulos ja  sidotun pääoman kiertonopeus - toteutuivat 

sekä tiehaffinnossa että tuotannossa erittäin hyvin. 

Tieplirin  kiinteät kulut vähenivät edellisvuodesta 
 16 %. Pienkalustoa on  hankittu edellisvuotta vähem-

män  ja  konsuitteja  on  tarvittu aiempaa vähemmän. 
Seurauksena  on  ollut säästöä  mm.  matka-  ja  majoi-
tuskuluissa. Toiminnoissa  on  voitu tukeutua entistä 
enemmän omiin tiloihin, mistä  on  saatu säästöjä 
vuokrakuluissa. Toisaalta kiinteiden  ja  muuttuvien 
kulujen maanttelyperiaatteita  on  aika ajoin muutettu. 

Piirin tuotannon toiminnan  tulos  oli  22,5  Mmk eli 
 7,2 %  tuotoista.  Tulos  parani edeifisvuodesta  4,3 % 

 -yksikköä  ja  syntyi pääosin rakennus-  ja  kunnossa-
pitoyksikön urakoista. Päällekkäistoimintoja karsit

-tim ja  oman työn osuutta lisättiin budjetoitua suu-
remmaksi, jolloin kone-  ja  henkilöresurssit saatiin 
tehokkaaseen käyttöön.  Tulos  ei kohentunut edel-
lisvuodesta hintoja korottamalla. 

Tuotannon käytössä olevan sidotun pääoman kierto- 
nopeus koheni hieman edeifisvuodesta  ja  oli  2,58. 

 Erittäin hyvän tuloksen syntyyn vaikutti oleeffisesti 
aine-  ja  maa-ainesvarastojen  3,5  Mmk:n vähenemä 
sekä keskeneräisen tuotannon valmistuminen. 

Tiepiirin henkilöstön tuloskunnosta  on  huolehdittu 
moninaisin  kampanj  oin  ja  virkistystoiminnan  sekä 
koulutuksen keinoin niin, että jokaisella  on  valmiu-
det jatkuviin organisatorisiin  ja  toiminnallisiin  muu-
toksiin.Tuloskunnon kehitystä kertomusvuoden ai-
kana  on  mitattu ns. työbarometrillä. Tulokset ovat 
olleet tavoitteen mukaisia, joskin sairauspoissaolot 
henkilöä kohden laskettuna ovat lisääntyneet jatku-
vasti viimeiset kolme vuotta. 

Kertomusvuoden  aikana otettiin toimthenkilöille 
käyttöön ns.  Columbus-palkkausjärjestelmä,  joka 
edellytti laaja-alaista keskustelu-, neuvottelu-  ja 

 sopimusmenettelyä.  

Henkilöstön määrän väheneminen jatkui edelleen 
voimakkaana kuten  koko  1990  -luvulla  ja  ikäraken-
ne  on uusrekrytointikiellon  vuoksi vinoutunut edel-
leen. Eri ammattinirnikkeiden mukainen keski-ikä 
vaihtelee rajoissa  46 - 50,5  vuotta. Strategioiden 
mukaan lomauttamisista  ja  irtisanomisista  on 
pidättäydytty. 
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Yhteistyötä yli rajojen  

lapin tiepilrin  sijainti Barentsin euroarktisella alueella 
EU:n pohjoisimpana tiepiirinä luo uusia haasteita 
sidosryhmäyhteistyölle  ja tienpidolle  ylipäätään. 

Kantalandessa  pidetyssä Barent-
sin käytävän kehittämissemi-
naarin, johon tiepilri osallistui, 
korostettiin Salla - Kantalahti 
tieyhteyden kunnostamisen 
loppuunsaattamisen tärkeyttä. 
Rajan avaamisen kansainvälisel-
le ilikenteelle arvioidaan kasvat-
tavan vaihtokauppaa  3 - 4 
-kertaiseksi  nykyisestä  jo  lyhyel- 
lä aikavälillä. EU:n komissio 

onkin tehnyt myönteisen päätöksen Barentsin Interreg 
 II  -ohjelmasta, joka sisältäisi kolme hanketta piirin 

alueelta Venäjän suuntaan. 

Tiepiiri konsultoi 
 2-päiväisen  koulutus- 

ja perehdyttämisse-
minaarin  Venäjän  tie- 
laitoksen PRSP  Mur-
manskavtotorin  suun-
nitteluyrityksen  hen-
kilöstölle28.-29.1O. 

1996 Murmanskissa.  Seminaarin aiheina olivat 
suunnitteluprosessi  ja hankesuunnittelu,  mittaus- 
ja maaperätutkimusmenetelmät, geosuunnittelu, 

 cad  -suunnittelu sekä siltojen kunnon seuranta  ja 
 siltojen hallinta. 

Tiepiiri  on  aktiivisesti mukana Barentsin alueen 
liikenneturvallisuusyhteistyössä Ruotsin,  Nolan  ja 

 Venäjän kanssa. Kirkkoniemessä järjestetyssä 
liikenneturvallisuuskonferenssissa paneuduttiin 
erityisesti ajoneuvohallinnon kysymyksiin.  

Lapin tiepiiri  ja  Ruotsin tielaitoksen  Region  Norr  ovat 
sopineet tiepiirin osallistumisesta Luulajassa vuon-
na  1998  pidettävän PIARC -kongressiin  ja sen  järjes-
telyihin. Tiepiirit ovat käynnistäneet myös yhteistyö- 
hankkeen, jonka tarkoituksena  on  parantaa tiedon- 
vaihtoa  ja  kokemuksia hikenneturvallisuustyöstä sekä 
kehittää yhteistyössä toimenpiteitä, jotka edistävät 
liikenneturvaifisuutta tiepiirien alueilla. Hanke esi-
tellään  em.  kongressissa. Lisäksi tiepiirit ovat perus-
taneet yhteistyöprojektin, jonka tehtävänä  on  talvi-
kunnossapidon laatuvaatimusten  ja  laadun seuranta- 
menetelmien kehittäminen  ja  yhtenäistäminen. 

Paikallistasolla Pellon tiemestaripiiri  ja  Ruotsin  Pro-
duktion  Nordin  Pajalan työalue suorittavat teiden 
talvihoidon yhteistyökokeilua. Suomalaiset auraavat 
Ruotsin puolella  18 km paikaifisteitä  ja  ruotsalaiset 
hoitavat vastavuoroisesti Väylänvarrentien talvi-
höyläyksen välillä Naamijoki - Kolari yhteensä  55 km. 

 Suomalainen talvihoitotaso onkin osoittautunut ha-
lutuksi vientituotteeksi Tornionväylän länsirannalla. 

Norjan Tromssan  ja  Ruotsin  Region  Norr -tiepiirien 
 kanssa  on  käynnistetty  E8-tien liikenneselvityksen 

tekeminen välillä Skibotn - Palojoensuu - Muonio. 

Piirin hlikenneturvaffisuusinsinööri  on  osallistunut 
laitoksen vientikeskuksen kautta Liettuan liikenne- 
turvaffisuustyön kehittäniissuunnitelman laatimiseen.  

Minnesotan tielaitoksen MinRoad  -projektin  kanssa 
 on  aloitettu tutkimusyhteistyö maatutkatekniikan 

sekä soramateriaalien tutkimusmenetelmien kehit-
tämisestä. Piiri  on  lisäksi jatkanut tutkimusyhteistyötä 

 Texas Transportation  Instituten  kanssa koskien 
tiemateriaalien sähköisten ominaisuuksien tutkimus- 
menetelmiä. 



= 	 Lapin  tiepiiri  
VUOSIKERTOMUS  1996  

Merkittävimmät suunnittelu  ja  rakennus-  ja  päällystyshankkeet 

SUUNNITTELUHANKKEET  Kunta  Kust.arvio  Pituus Laji Valmis 
Mmk  km  

Vt.  4  Koivu  -  Rovaniemi Roi  mlk  150 45,0  Tas  1997  
Vt.  4 Simon  kr.  - Jokisuu Keminmaa  250 15,5 YS 1997  
Vt.  4  Pohjois-lI -  Kemin kr  Simo  15,5 25,0 YS 1997 
Mt. 944 Luusuantien yleisjärjestely  Kemijärvi  6.0 1,0 YS 1996  
Vt.  4  Ivalon taajamajärjestelyt  man 8,0 2,1 TS 1997  
Vt.  4  Napapiirin kohta  Roi mtk  6,5 1,0 TS 1997 
E4/E75  Tornio  -  Kemi mo  Tornio,  Kemi  370,0 19,0 TS 1996 

Keminmaa  
Kt. 80 Vaalajärvi -  Sodankylä Sodankylä  26,1 18,8 TRS  1997 
Mt. 950 Hautajärvi -  Niemelä  Salta 8,7 6,3 TRS  1996  
Vt.  21 Sieppijärven  kylän kohta Kolari  11,9 5,0  TAS  1997  
Vt.  4 Maksniemen melueste  Simo  1,4 0,7 TRS  1997 
Kt. 81 Kelloselkä -  Venäjän  raja SaHa  10,2 4,0 TRS  1996 
Kt. 91 Rajajoosepin tullialue nan  3,5 1,0 RS 1997  

Tas = tarveselvitys,  YS = yleissuunnitelma, TS =  tiesuunnitelma, TRS  tie-  ja rakennussuunnitelma, 
 AS = rakennussuunitelma 

RAKEN  N  USHANKKEET 	Kunta 	Kust.arvio 	Käyttö 	Pituus 	Valmis 

	

Mmk 	Mnk 	km  
Kehittäminen 
E4/E75 Miukin  liittymä 	 Tornio 	 56,4 	12,1 	2,0 	1996 

Perustienpito  
Vt.  4 Vuotso -  Iso-ojanpalo 	Sodankylä 	28,0 	6,8 	15,1 	1997  
Vt.  21 Kangosjoki -  Muonio 	Muonio 	 12,1 	6,2 	8,0 	1996  
Vt.  4 Maksniemi -  Veitsiluodon th 	Simo 	 5,6 	4,7 	4,7 	1997  

Työllisyys  
Mt. 956 Tepaston  silta  
Mt. 9624 Luoston matkailual.kohta 
Mt. 950  Niemelä - Kallunki  
Mt. 9694 Kutturan  silta 

 Mt. 924 Taininiemi - Hosio 

PAALLYSTYSHAN KKEET  

Kt. 81 Juotas -  Autti  
Mt. 941 Männikkövaara -  Posio  kr, 

 Kt. 79 Muotkavaara -  Särkijärvi 
 Vt.  4  Korvata - Raudanjoki  

Mt. 945 Isokylä - Soppela  
Vt.  21 Ropinsalmi -  Saarikoski 

 Vt.  5 Vuostimo -  Pelkosenniemi 

Kittilä  9,0 6,4 1,5 1996  
Sodankylä  10,1 5,3 5,4 1997 
Salta 11,0 5,0 8,7 1997 
man 4,6 4,3 1,0 1997  
Simo, Ranua  21,9 4,0 16,7 1998  

Kunta Kustannukset Pituus 
Mmk  km  

Roi mtk  5,0 10,2 
Ranua  4,8 12,7  
Muonio  4,2 13,4  
Sodankylä  4,2 17,9  
Kemijärvi  4,0 5,5  
Enontekiö  3,7 17,0  
Pelkosenniemi  3,6 13,8 



SUUNNITTELUHANKKEET 

RAKENNUSHANKKEET 

PÄÄLLYSTYSHANKKEET  

Kilpisjärvi  

man  

Ivalo 

Enontekiö 

Muonio 

Kittilä 

Kolari 	 Savukoski 

Pello 	 -;: 	( 	.. \ 	Kejnij(( 	
,Aalla  

Rovaniemi  

Posio  

Ranua  
Tornio 

Kemi  
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Rahoitus vuosina  1995  ja  1996  (Mmk)  

mom. 	1995 	 1996  

Perustienpito  
Saldo  edelliseltä vuodelta 
Käyttö  
Saldo  seuraavalle 

Kehittäminen  
SaIda  edelliseltä  vi 

 Käyttö  
Saida  seuraavalle  

Sijoitusmenot tyë 
 turvaamiseksi  

Saldo  edelliseltä  vi 
 Käyttö  

Saida  seuraavalle  

Maanlunastukset  
Käyttö  
Saida  palautus 

Ulkopuoliset työt 
Käyttö  

Talonrakennuksel  
Saida  edelliseltä  vi 

 Käyttö  
Saida  seuraavalle' 

Yhteensä 

Myönnetty  

Saldot  edelliseltä  v 

 Käyttö  

Saldat  seuraavalle  

31 .24.21 	285,5 	 271,4 

	

17,5 	 10,6  



1.1.  -  31.12.1996 
314,5 
242,0 

38,4 

34,1 
11,6 

22,5 
13,4 

11,5 

1.1.  -  31.12.1995 
365,2 
295,5 

47,1  

22,8 
12,0 

10,6 

10,6  

11  

Rahoituksen jakauma  tiehallinnossa  ja  tuotannon  tuloslaskelma 

Tiehallinnon  kulujen  349,8  Mmk jakauma; kiinteät kulut  ja  tienpidon  hankinnat 

Kesähoito  29,2  Mmk 
	 Talvihoito  74,3  Mmk 

Päällystettyjen  teiden 
ylläpito  63,9  Mmk 

Tiehallinnon 
 kiinteät kulut 

 26,5  Mmk 

Tiealueet  8,4  Mmk 

Tyällisyyshankkeet  32,5  Mmk 

Sorateiden  ylläpito  21,9  Mmk 

Siltojen ylläpito  3,2  Mmk 
	

Kehittämishankkeiden suunn.  4,5  Mmk 
Lossiliikenteen  hoito  3,2  Mmk 	 Kehittämishankkeet  11,5  Mmk 

- 	- 	Perustienpidon  suunnittelu  11,5  Mmk 
Liikenneympäristän 

parantamishankkeet  59,8  Mmk 

Tuotannon laskennallinen tuloslaskelma 

Toiminnan tuotot 
Muuttuvat kulut 
Kiinteät kulut  

Käyttökate 
Poistot 

Toiminnallinen  tulos 
 Satunnaiset erät 

Tilikauden  tulos 

Tunnuslukujen laskentakaavat 

Toiminnall.  tulos 
 Toiminnan  tulos-% = 	 x 100  

Toiminnan tuotot  

Toiminnan tuotot 
Sidotun pääoman kiertonopeus = 

Sidottu pääoma 

Sidottu pääoma = taseen vastaavaa yhteensä - lyhytaikainen koroton vieras pääoma 
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Eräitä  kehitystietoja  tiepiirin alueelta vuosilta  1986  -  1996 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

Tiestön pituus 

Liikennesuorite 

Keirikkotiet 

Heva-onnettomuudet 

Henkilästömäärä 

 Menot  

20 

1986 	1988 	1990 	1992 
	

1994 	1996  

Näkymät vuodelle  1997  

Kevätkaudella  1997 on  jo  saatu rahoituspäätös  EU- 
hankkeille Kelloselkä - Venäjän  raja, Rajajoosepin 
tullialue  sekä Akujärvi - Rajajooseppi kantatien kak-
si heikkokuntoista siltaa. Hankkeiden kansallisen 
rahoitusosuuden odotetaan järjestyvän työminis-
teriön kautta. 

Työffisyysrahoitukseen  odotetaan lisätyöohjelmaa, 
joka kohdistettaisiin tienpidon kannalta liiken-
teeffisesti tärkeisiin kohteisiin vaikeilla työttömyys- 
alueilla. Hankkeelle Akujärvi - Rajajooseppi odote-
taan lisärahoitusta, jotta  se  saataisiin vietyä loppuun 
kohtuullisessa ajassa  ja  taloudellisesti.  

Kemi-Tornio  moottoritien rakentaminen voidaan 
aloittaa loppuvuonna  1997  sen  jälkeen, kun tarvitta-
vat rakennussuunnitelmat  on  laadittu  ja  projekti- 
organisaation toiminta täysipainoisesti käynnistetty  

Em. investointthankkeiden rahoitusperustan  moni-
puolistumisen odotetaan helpottavan henkilöstön 
työllistämisessä. 

Tielaitoksen eriyttainisen  valmistelu jatkuu. Organi-
saatiouudistuksen selkiytymättömile tilanteelle odo-
tetaan ratkaisua  jo  vuoden  1997  alkupuolella. 



Lapin  tiepiirin  toimintaympäristö,  organisaatio  ja  
tulosyksiköt  sekä niiden henkilöstö  31 .12.1996 

TI  ELAITOS 
TIEJOHTAJA  

T.  Päyry  

H1 	
ERITYISASIAT 
	

SIHTEERI 
_ - 

 

TUOTANTO  

I 	IRAKENTAMINEN  JA"  

_________ 	TIENPITOALUE 	 TUKI  
-  P.  Suopajärvi  

43 	TIEHALLINTO 	
[ TIEITPLUE 	

FILYSTÄMINEN  

19 	
TIENPIDON 	1  

SUUNNITTELU  
_________ 	V.  Hytönen  

TI  LAAM  IN EN 
S.  Pirilä  

ASIAKASPALVELU 
 T.  Heikkilä 

13 

TIEHALLINTO  
S.  Siurujoki  

HENKILÖSTÖ-• TALOUS- 
HALLINTO  •  HALLINTO  I KUNNOSSAPITO 

(LÄNTINEN  

590 

494 

407  

( 	 32 
_______ SUUNNITFELU  

J.  Jääskö 

	

ESI-JAYMPARISTÖ- 	I 	TUKI 
SUUNNITTELU  

	

EESUUNNIU 	
SUUNNITTEL  

MITTAUS-  JA 
MAATUTKIM US 

T. Saareketo 

	

I MM-NESTUTKIMUS 	 TUKI  

	

MMPERA- 	 MMSTO-  JA  

	

TUTKIMUS 	TIESTÖMITTAUS 

__ ______ -  
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Avaintietoja  Lapin  tieplirin  alueelta vuosilta  
1985, 1990, 1995  ja  1996 

1985 1990 1995 1996  
Väestö  (1 .000  asukasta)  200,9 200,7 201 ,4 200,6  

Autokanta  (1 .000  kpl)  69,7 88,4 84,5 86,0  
Ensirekisteröinnit  5720 5644 2506 4073  

Tiestö  (km) 8784 8901 9004 9010  
valtatiet  1243 1238 1277 1278  
kantatiet  682 684 951 951  
seututiet  781 780 2203 2203  
kokoojatiet  1955 1987  * * 

yhdystiet  4122 4213 4574 4578  

Liikennesuorite (milj.ajon.km )  1362 1738 1622 1618  
valtatiet  606 788 718 719  
kantatiet  193 274 311 309  
seututiet  115 142 313 310  
kokoojatiet  215 266  * * 

yhdystiet  233 268 280 280  

Päällystetilanne  (km)  
kestopäällyste  733 905 1062 1081  
kevytpäällyste  4392 4600 4720 4731  
sorapäällyste  3659 3396 3222 3198  

Jk+pp  -tiet  (km) 304 367 388 421  

SilIat  1030 1142 1213 1226  
painorajoitetut  102 85 50 48  

Lossit  8 6 4 3  

Valaistut tieosat  (km) 587 879 975 1012  

Onnettomuudet 
kuolemaan johtaneet  19 27 20 17  
vammautumiseen johtaneet  210 208 157 177  
ajoneuvovaurioihin  johtaneet  370 330 304 280  

Tiepiirin henkilöstö  1212 991 696 590  
piirikonttori  168 161 153 167  
muut vakinaiset  ja  määräaikaiset  1044 830 543 423  

Oma kunnossapitokalusto 
tiehöylät  45 36 30 30  
kuorma-autot  81 72 70 73  
pyörätraktorit  20 19 19 19  
pyöräkuormaajat  12 12 16 15  

*  luokitus muuttunut  



Lo  
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Kiinteät  toimipaikat  ja  niiden  yhteystiedot  v. 1997  

Pääkonttori  
Opastinsilta  12 A 
FL 33, 00521 HELSINKI 

 puh  020444150 

Lapin  tiepiiri, piirikonttori 
Hallituskatu  1 -3 
FL 154, 96101  ROVANIEMI 
puh.  0204 44 150 

Pää-  ja  sivutukikohdat  

Ivalon  tiemestaripliri  
FL 34, 99801  VALO 

 puh.  0204 44 3876  

Kaamanen  
99910  KAAMANEN 

 puh.  0204 44 3892  

Kemijärven  tiemestaripiiri 
Sysimiehentie7  
98120  KEMIJARVI 

 puh.  0204 44 3811  

Salla  
FL 39, 98900  SALLA 

 puh.  0204 44 3828  

Kemin  tiemestaripiiri 
TIEL  
94500  LAUTIOSAARI 

 puh.  0204 44 3760 

Tornio  
Asemakatu  5 
95420  TORNIO  
puh.  0204 44 3772  

Simo  
TI EL 
95200  SIMO  
puh.  0204 44 3768  

Koivu  
PA 2,  Kivioja  
95300  TERVOLA 

 puh  0204 44 3766  

Aavasaksa  
TI EL 
95620  AAVASAKSA 

 puh.  0204 44 3802  

Kittilän  tiemestaripiiri 
Aakenuksentie  10 
99100  KITTILA  
puh.  0204 44 3850  

Muonion tiemestaripliri  
TI EL 
99300  MUONIO  
puh.  020 444 3860  

Enontekiö  
99400  ENONTEKIÖ 

 puh.  0204 44 3868  

Karesuvanto  
99470  KARESUVANTO 

 puh.  0204 44 3866  

Pellon  tiemestaripiiri 
Kolarintie  
FL 37, 95701  PELLO 

 puh.  0204 44 3795  

Posion  tiemestaripiiri  
FL 13, 97901  POSIO 

 puh.  0204 44 3785  

Ranua  
FL 44, 97701  RANUA 

 puh.  0204 44 3788  

Rovaniemen  tiemestaripiiri 
Aittatie  18 
FL 194, 96101  ROVANIEMI 
puh.  0204 44 3730  

Meltaus 
TIEL  
97340  MELTAUS 

 puh.  0204 44 3750  

Pekkala 
Jaakkolankuja  9 
97630  PEKKALA 

 puh.  0204 44 3752  

Sodankylän  tiemestaripiiri 
Kittiläntie  
FL 47, 99601  SODAN  KYLÄ 

 puh.  0204 44 3841  

Pelkosenniemi  
TI EL 
98500  PELKOSENNIEMI 

 puh.  0204443817  

Savu koski  
TI EL 
98800  SAVUKOSKI 

 puh.  0204 44 3833  

Utsjoen  tiemestaripiiri  
FL 40, 99981  UTSJOKI 

 puh.  0204 44 3887  



Valokuvat: 
Kansi:  T.  Autti 
Sivu  2: Pahtavaaran  kaivos  /  Terra Mining  Oy 
Sivu  15: P.  Tuisku 
Muut:  Tieplirin  valokuva-arkisto  



Tielaitos  
Lapin  tiepiiri 

Hallituskatu  1-3 
96100  Rovaniemi 
Puh.  020444150 
Fax 0204 44 3540 
E-mail: etunimi.sukunimi@tieh.fi 	 Paino: Oy  Sevenprint  Ltd 
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