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Esipuhe  

Lapin  tiepiirin  vision lähtäkohtina  ovat tiehallinnon arvot  ja  visio. 
 Vision  sanomaa  on  sovitettu vastaamaan paremmin  Lapin  kehit-

tämisen tavoitteita  ja  olosuhteita. Visio näyttää suunnan tulevai-
suuteen. 

Visio  on  perustana toiminnan strategiselle suunnittelulle  ja  sitä 
kautta vuosittaiselle tavoitteiden asettamiselle. Visio  on  tarkoitet-
tu yhteiseksi päämääräksi  Lapin  tiepiirin omalle väelle,  ja  se  osoit-
taa asiakkkaillemmme  ja yhteistyökumppaneillemme  tiepiirin ke-
hittämisen suunnan. 

Tiejohtaja  Tapani Pöyry 



1.  Lähtökohdat  

U uden vision  laatiminen  on  välttämätöntä, koska tiehatlinto 
 ja  tuotanto ovat eriytyneet Tielaitoksen sisällä erillisiksi 

organisaatioiksi, joiden yhteistyö perustuu keskinäisiin so- 
pimuksiin. Jotta tiepiiriä voidaan kehittää edelleen päämää-
rätietoisesti,  on  luotava yhteinen näkemys siitä, millaista tiepiiriä 
halutaan  ja  tarvitaan tulevaisuudessa.  Lapin  tiepiirin  vision  pe-
rustana ovat "Tiehallinnon visio  2005", "Tiehallinnon  arvot" liiken-
neministeriön julkaisut "Liikenteen toimintalinjat  2020"  ja  "Suomen 
liikennejärjestelmä  2020",  talouspoliittisen ministerivaliokunnan 
Tielaitoksen kehittämisestä antama päätös  20.5.1997 perus-
teluineen,  "Pohjois-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma" sekä 
tiepiirin henkilöstön tekemän ryhmätyön  tulos  19.5.1998.  Liiken-
neministeriön julkaisuissa  on  asetettu seuraavat liikennejärjes-
telmän tavoitealueet: 

+Talous 
Yhteiskunnallinen tehokkuus 

». 	Yritystalouden  kilpailukyky  ja logistiikan  kehittäminen 

•.  Alueellinen  ja  sosiaalinen tasa-arvo 
Liikkumisen alueellinen tasa-arvo 

'- Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo 

•.  Ympäristö  ja  turvallisuus 
Ihmisiin  ja  luontoon kohdistuvien haittavaikutusten 
minimointi 

- Liikennejärjestelmän  sopeutuminen rakennettuun 
ympäristöön 

-  Luonnonvarojen säästäminen  
Lapin  tiepiirin rooli, vastuut  ja  toimintatavat määritellään visiossa 
edellä mainittujen lähtökohta-asiakirjojen  ja  niissä esitettyjen 
tavoitealueiden mukaan niin, että tiepiiri  tie-  ja tieliikenneviran-
omaisena  voisi tulevina vuosina toteuttaa omalta osaltaan Poh-
jois-Suomen  ja  Lapin liikennejärjestelmän  kehittämiselle asetet-
tuja tavoitteita mandollisimman hyvin. 
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2. Lapin  tiepliri  2005 

L apin  tiepiiri  on  maakunnallisesti,  kansallisesti  ja  Ba-
rentsin alueella arvostettu tieliikenteen  ja  tienpidon 

 asiantuntija.  Sillä  on  vastuu yleisten teiden tienpidosta,  
ja  se  vastaa asiantuntija yhteistyössä muiden vaikuttajien 
kanssa  Lapin  tieliikennesektorin  kehittämisestä osana  koko 

 liikennejärjestelmää.  

Lapin  tiepiiri  edistää toimillaan maakunnan hyvinvointia ta-
loudellisesti  ja  kestävän kehityksen periaattein päämääränään 
sujuva  ja  turvallinen liikenneympäristä. Tiepiiri toimii eri 
asiakasryhmien tarpeista  ja  toiminnan tuntemuksesta lähti-
en  ja  sovittaa yhteen erilaiset tarpeet voimavarojensa puit-
teissa avoimella  ja  vuorovaikutteisella toimintatavalla. 

Tiepiiri  hankkii tienpidossa  ja  tieliikenteessä tarvittavat tuot-
teet  ja  palvelut mandollisimman edullisesti markkinoilla 
toimivilta tuottajilta kilpailuttamalla sekä edistää toimivien 
alan markkinoiden kehittymistä. 

Tiepiirin toiminta perustuu tiehallinnon arvojen mukaisesti 
joustaviin  ja  tehokkaisiin prosesseihin  sekä henkilöstön kor-
keaan osaamisen tasoon  ja  yhteistoimintaan kansallisissa  ja 

 kansainvälisissä yhteistyöverkoissa. 
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2.1Maakunnan  hyvinvoinnin  

edistäjä  

L apin tiepiiri  edistää toimillaan lappilaisten  ja koko  yhteis-
kunnan hyvinvointia, missä keskeisinä toimintaperiaatteina 
ovat: 

+Tieliikenteen tarpeiden yhteensovittaminen Pohjois-Suomen 
 ja  Lapin liikennejärjestelmän  kehittämiselle asetettujen tavoit-

teiden kanssa ottamalla huomioon myös yhteydet naapurimai-
hin. Lapissa tieliikenteellä  on  tulevaisuudessakin keskeinen 
asema,  koka  muiden liikennemuotojen kattavuus  on  vähäistä. 

+  Tieliikenteen turvallisuuden  ja toimintavarmuuden  parantami-
nen 

••  Elinkeinoelämän kuljetusten taloudellisuuden  ja  kansainväli-
sen kilpailukyvyn turvaaminen sekä toimintaedellytysten luo-
minen  ja  ylläpitäminen ottamalla huomioon erityisesti  Lapin 

 ihmisten hyvinvointiin vaikuttavat elinkeinot  mm.  matkailu, 
puunjalostusteollisuus, kaivos-  ja  metalliteollisuus sekä poron- 
hoito 

+  Tasapuolisten liikkumismandollisuuksien  ja peruspalvelujen 
 saatavuuden turvaaminen eri tienkäyttäjäryhmille  koko  Lapis-

sa syrjäseutuja unohtamatta 

+  Joukko-  ja kevytllikenteen  toimivuuden edistäminen 

+  Tienkäyttäjien palvelun parantaminen  ja  monipuolistaminen 

+  Lapin aluekehitysohjelman  toteuttaminen omalta osaltaan 



VISIO 	 LAPIN TIEPIIfl 

2.2  Vastuullinen asiantuntija  

L apin tiepiiri  on  kansallisesti  ja  Barentsin alueella arvostettu 
liikenteen  ja tienpidon  osaava asiantuntija. Tiepilri  on 

 osana tiehallintoa alueellaan  tie-  ja liikennealan  ke- 
hittämisen suunnannäyttäjä.  Se  vastaa yleisten teiden tienpidon 

 ja  tieliikenteen vaikutusten huomioon ottamisesta  Lapin  koko 
liikennejärjestelmän  toimivuudessa. Vastuu edellyttää laajempaa 

 ja  syvällisempää lilkennejärjestelmätuntemusta.  

Lapin tiepiiri on  mukana  tie-  ja liikennealan  tutkimus-  ja kehit-
tämistoiminnassa  erityisesti pohjoisen arktisiin olosuhteisiin  ja 

 Lapin  liikenteeseen liittyen. Tiepiirin ydinosaamista ovat tiever-
kon hoito, ylläpito  ja  kehittäminen, tieliikenteen palvelut sekä asi-
akas-  ja sidosryhmäsuhteet.  

Asiantuntijana tiepiiri toimii aktiivisesti yhteistyöverkoissa alueel-
listen  ja  valtakunnallisten yhteistyökumppaneidensa kanssa. 
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2.3  Asiakaslähtöinen toimija  

L apin  tiepiiri  selvittää, tulkitsee  ja  yhteensovittaa  erilaisten 
maakunnallisten  asiakasryhmien  tarpeita  ja  vaikuttaa nii-
den pohjalta liikenne-  ja  tiepolitiikan  suunnitteluun.  Tiepiiri  

tutkii jatkuvasti asiakkaidensa tarpeita, mittaa säännöllisesti 
 asiakastyytyväisyyttä  ja  palvelujen tasoa. 

Asiakkaiden tarpeiden, saadun palautteen  ja  tieliikennejärjes-
telmän  tavoitteiden pohjalta  tiepiiri  suunnittelee  ja  toteuttaa tarvit-
tavat tieliikenteen  ja  tienpidon  tuotteet  ja  palvelut. Tuotteiden  ja 

 palvelujen suunnittelu  ja  toteuttaminen tehdään avoimessa vuo-
rovaikutussuhteessa eri  intressipiireihin  ja  niiden laatua varmis-
tetaan  mm.  palvelusitoumusten  avulla.  

Tiepiiri  on  aktiivisesti mukana kehittämässä myös uusia, asiakas
-lähtöisiä  tuotteita  ja  palveluja.  

Lapin  tiepiirillä  on  maakunnassa  ja koko  maassa myönteinen yri-
tyskuva.  
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2.4Liikenneturvallisuuden edistäjä  

T ieviranomaisena Lapin tiepiirillä on  alueellaan keskeinen 
rooli tieliikenteen turvallisuuden edistämisessä  ja  liikenne-
turvallisuustyön koordinoinnissa. Selkeyttämällä liiken- 

neympäristöä, tehostamalla liikenteen ohjausta  ja  liikenne- 
tiedottamista sekä yhteensovittamalla tieliikenteen  ja  maasto- 
liikenteen tarpeita tiepiiri vähentää riski-  ja häiriötilanteita. Tiepiiri 

 vaikuttaa yhdessä muiden vastuutahojen kanssa eri tienkäyttäjä-
ryhmien tietoihin  ja  asenteisiin turvallisen liikkumisen puolesta. 

Tiepiirillä  on  jatkuvasti ajantasalla olevat kattavat tiedot tieliiken-
neonnettomuuksista. Liikenneturvallisuustyö koetaan tärkeäksi, 

 ja  se  toimii tehokkaasti sekä alue- että paikallistasolla  ja  ottaa 
huomioon  Lapin  erityispiirteet. Liikenneturvallisuusnäkökohtien 
huomioonottaminen varmistetaan kaikessa tiepiirin toiminnassa. 
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2.5  Kestävän kehityksen 
periaattein toimija  

L apin  tiepiiri  ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehi-
tyksen periaatteet.  Tiepiiri  edistää turvallisen  ja  ympärisöä 
säästävän liikennejärjestelmän  kehittämistä osallistumalla 

aktiivisesti tieliikenteen asiantuntijana maakunnan,  seutukuntien 
 ja  kuntien maankäytön suunnitteluun.  

Tienpidosta  ja  tieliikenteestä aiheutuneita  ympäristöhaittoja kor-
jataan  ja  haittojen vähentämiseksi kehitetään uusia ratkaisuja. 

 Tienpidon  toimenpiteet suunnitellaan  ja  sovitetaan ympäristöön 
ottamalla huomioon  mm.  arktinen luonto, maisema, materiaalien 

 uusiokäyttö,  kierrätys  ja  virikkeisyys.  Haittojen syntymistä  väIte-
tään  ja  ehkäistään ennakolta.  

Tienpidon hankinnoissa tiepiiri  huolehtii siitä, että rakentamises-
sa  ja  kunnossapidossa  käytetään ympäristön kannalta oikeita työ-
menetelmiä, materiaaleja  ja  koneita  ja  että  eriasteisessa  suunnit-
telussa  ympäristönäkökohdat  otetaan huomioon.  
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2.6Tienpidon  kilpailun  ja 

 markkinoiden kehittäjä  

L apin  tiepiirillä  on  vastuu  tienpidon  tuotteiden  ja  tieliiken-
teen palvelujen hyvästä laadusta  ja  edullisuudesta, mikä 
edellyttää markkinoiden tuntemusta  ja  hintatietoisuutta. 

Tiepiiri  edistää aktiivisesti alan toimivien,  kilpailtujen  markkinoi-
den syntymistä  ja  kehittymistä  ja  kilpailuttaa hankinnoissaan  mark-
kinoilla toimivia tuottajia.  Tiepiiri  edellyttää kaikilta tuotteita  ja  pal-
veluja  tarjoavilta  palvelu-  ja  tuotekokonaisuuksien  ja  niiden vai-
kutusten hallintaa sekä  laatuvastuuta  tehdystä työstä.  Tiepiiri  käyt-
tää  vain  luotettavia,  auditoituja  toimittajia. Kilpailulla  edistetään 

 myös  tienpidon  tuotteiden  ja  liikenteen palvelun tuotekehitystä.  
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2.7Osaava  ja  ammattitaitoinen 

henkilöstö  

L apin  tiepiirin korkeatasoinen osaaminen  ja asiantuntijuus 
 perustuu henkilöstön laajaan kokemukseen, jatkuvaan op-

pimiseen  ja työkiertoon.  Tiepiirin toiminta  on  jaettu  pro- 
sesseihin,  joiden tehtävistä huolehtivat pääsääntöisesti tiimit ase-
tettujen tavoitteiden mukaisesti. 

Käytössä  on  oppivan organisaation malli. Tiepiirin toiminnassa 
korostuvat yhteistyö  ja asiantuntijaverkot  sekä uudet tietotekniset 
ratkaisut. 

Tiepiirin työkulttuurissa korostuvat hyvä johtaminen  ja  yhteistoi-
minta henkilöstön kanssa, henkilöstön palkitseminen työn vaati-
vuuden, henkilökohtaisen suoriutumisen  ja  tulosten perusteella 
sekä henkilöstön kehittäminen  ja työkunnon  ylläpito  ja  paranta-
minen. 

Tiepiirin henkilöstön määrän  ja  rakenteen määrittävät avain- 
prosessit  ja  niissä tarvittava osaaminen. 

Henkilöstön työtyytyväisyyttä  ja  työpaikan työilmapiiriä seurataan 
 ja  analysoidaan säännöllisesti. 
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