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Johdanto 

Vuoden toimintaa kuvaava julkaisu ilmestyy nykyisessä muodossaan toi-
sen kerran. Vuosi  on vierähtänyt  edellisestä  ja  olemme nyt  sen  verran 
vanhempia  ja ... kokeneempia.  Samoin  on  käynyt tiedolle.  Se on  vuoden 
vanhempi. Tietoa  on  käytetty  koko  vuosi.  Se on  väsynyt  ja  kaipaa lepoa. 
Tarpeettomaksi  se  ei ole käynyt - ei -  sillä  aina palaammme entiseen. 

Toiminta  1991 -  julkaisun asiasisältö noudattelee pitkälti edellisvuoden 
mallia lukuunottamatta ulkoasua,  jota  on  pyritty vääntämään tielaitok

-sen julkaisuohjeen  mukaiseen muotoon - siinä osin onnistumatta. Toimi- 
tuksessa  on painiskeltu  tiedon olomuodon muutoksen kanssa, eli koottava 
tieto  on  joskus työläästi hyödynnettävissä. Useimmat ongelmat liikkuvat 
linjalla: paperi <-> tiedosto <-> paperi. Tämän päivän sana  on  tiedosto, 
joten tuotamme niitä. 

Toiveita julkaisun asiasisällön kehittämiseen  tai  arvioita  sen  tar-
peellisuudesta  on  tullut sangen  niukasti, jopa sitäkin vähemmän. Urhool-
lisesti elämme kuitenkin toivossa. Maailmasta eivät  asiat  lopu..,  on 

 löydettävä sopivia, joten etsimme niitä. 

Ilmestymisajankohta  on  jälleen kerran valunut kohti kesää, vaikka tar-
koitus  on  ollut toinen.  Asiat  etenevät, mutta eivät aina kuin  on  suunni-
teltu. Ensi vuonna sitten... 

Tämä julkaisu  on  koottu piirin esikunnassa, mutta tieto, josta  se  muo-
dostuu  on  saatu eri puolilta taloa - kiitettävästi. Tästä pisteet Teille. 

Luku hetkiä toivoo,., 

Esikunnan tytöt  ja  pojat  
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Organisaatio 

Organisaatio 

Piiri-insinääri  
rakennusneuvos 	I J........  

Pentti  Ikonen 	V 
.. 	Paallikkö,  apulaispiiri -insinoori  

I 	Raimo Kannisto  
_____________________ ________ - tienpidon suunnrttelu  ja  sidosryhmaasiat  

I 	 -  ohjelmoinnin koordinointi  
tulostavoitteiden  valmistelu 

Sihteeri  
( 

 Suunnittelu  
Helena  Jokipii  I  Päällikkö Esko Perälä  

___________________1 
esisuunnittelu 

- liikenneturvallisuus  

IL  - tiesuunnittelu  
Tiedotus  -  kartoitus  ja  geoteknineri  suunnittelu 

Anja  Garanväigyi  J  
IProiektit  

Päällikkö Seppo Kananen  
I 	- moottoriväylähankkeiden  ja  muiden erikseen  

Revisio 
( 	

sovittavien  suurten hankkeiden toteuttaminen  
Ulla  Talonpoika  _____________________________________ 

Tieal  u  eet:  
Raahen  tiealue  
Päällikkö  Matti  011ikainen  
Alueinsinööri  Pentti Kerttula 

Oulun  tiealue  
Päällikkö Väinö Luttinen  
Alueinsinööri Teuvo Tapaninen 

Koillismaan tiealue  
Päällikkö Tuomo Kanniainen  
Alueinsinööri  Jouko Kangas  

Tiealueet  vastaavat alueellaan yleisen tieverkon 
hoidosta,  kunnostuksesta  ja  peruskorjauksesta.  

Tekniset palvelut 
Päällikkö Juho  Junnikkala 
- päällysteasiat 

___________________________ 
-  maa-ainesasiat 
- konekalusto,  hankinta-  ja  varastopalvelut 

Hallintopalvelut 
Päällikkö Liisa  Rossi  
- henkilöstöhallinto 
-  yleis-  ja  taloushallinto 

- tiepalveluasiat 
-  kuljetus-  ja  tien  tilapälset  käyttöluvat 
- yksityistieasiat 
-  silta-  ja  talonrakennusasiat 
- VSS -asiat  

- 

- tietohallinto 
-  kiinteistö-  ja  tiekorvausasiat 
- piirikonttorin  sisäiset palvelut  



Oulun tiepiinn toiminta  1991  
Organisaatio 

Rauni Sipola 	 Ari Forstadius 
- tiestrateg  joiden suunnittelu 	- ohjelmoinnin koordinointi 

Aini Sarkkinen Pentti Lauronen Jorma Kostama 
- tarveselvitykset - liikenneturvallisuusseuranta - tiesuu nnittelu 
- yleisuunnitelmat -  taajamien tieverkko-  ja - rakennussuunnittelu 
- tierekisterin yäpo liikenneturvallisuussuunn. - suunnittelupalvelut  
ja tietopalvelut -  Ii ikenneturvallisuushankk. 

- liikennetutkimukset priorisointi 
- tiealoitteet -  liikenteen ohjaus 
- tieympäristöasiat - kaavousasiat  

lupa-  ja  lausuntoasiat  

Pertti Moilanen 
-  mittaus  ja kar1ous  

Vesa Kallio  
- geotekninen  suunnittelu 

Olavi  Holma 	 Veikko  Kukkoaho 
________  Vt.  4  Kempele-Kiviniemi 	Pt. 18693 Sangin  sia 

Vt.  4  Kello-Räinänperä 	Vt.4 Linnanrnaa-Kello 
Vt.4  Kiviniemi-Laanjia 

Arvo Rajala 	 Paavo  Holmi 
työmaanpäällikkö 	 työmaanpääilkö  

Pentti Keränen Eino Pakkanen Hannu  Sally  
Raahen tmp 	Rantsilan tmp 	Piippotan tmp 

Väinô Pitkälä 	Tuomo  Holma 	Sulo Koskela 
Oulun tmp 	Kempeleen tmp 	in tmp  

Pentti  Ruonala  
Hailuodon lautta  

Matti  Kuparinen 
rakennustyömaa 

Pertti Marttinen Toivo  Henttunen  
Muhoksen tmp 	rakennustyämaa  

Heikki  Heikkilä Veikko Jaakkola  Teuvo  Määttä 	Kaarlo Stenius Kalervo  Karjalainen  
Pudasjärien tmp  Taivalkosken tmp Kuusamon tmp 	rakennustyömaa rakennustyömaa 

Esko Laitinen 
- päällystepalvelut 
- öljysora -asema 
-  materiaalin 

jalostamisasiat 
- murskausasema 
- ajoratamerkinnät  

Tapio  Mikkola 
- tienpitoalneiden 

 etsintä 
- laboratono  

Pentti  Paajo 
- konekalusto 
-  korjaamo  
- hanki'inat 
- varastotoiminta  

Vilho Vartiainen  
- tiesää-  ja  keli-infot 
-  hankalat tieosat 
-  kuljetus-  ja  tien tilap. 

käyttöluvat 
-  tekninen kehittäminen 

Esko Hämäläinen 
 -  sitta-asiat  

- talonrak.  asiat  

Olavi Merjanaho 
- tietoimitukset 
- ainespaikkahankinnat 
- kiinteistökaupat 
-  valtion maan luovutt. 
- aluerekisteri 

Tapani  Pihlajainen 
- maksatus 
-  kirjanpito 
- avust. lakiasioissa 
-  arkisto  ja  kirjaamo 

Eero Heikkinen  Kauko Kanerva  
- tietotuotanto 	-  toimitilat 
-  tietopankit 	- konttoripalvelut 
-  atk-tukipalvelut - työolosuhteet 
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TIEPHRIN  TAVOITTEET 

Tiepilrin  tavoitteet 
Liikenteen sujuvuus 
Tila  1990  
Ruuhkaolosuhteissa,  jolloin joudutaan ajamaan 
jatkuvissa jonoissa,  on liikennesuorite 4,8 % pääteiden 
Ukennesuoritteesta. Ruuhkautuvia  teitä  on 18 km.  

Tavoite  1991  
Ruu hkautuvien  teiden parantamiseksi tavoitteeseen 
pyritään vuonna  1991  seuraavanlaisella suunnitelma-
valmiudella:  

Vt.  20 Hintta-Korvenkylä -yleissuunnitelma  lähetetään 
lausunnolle viimeistään  31.12.1991 
*  Vt.  20/ vt.5 Toranginahon eritasoristeyksestä  toimen-
pidepäätös  31.12.1991 
* Vt.4 Linnanmaa-Kello -moottonliikennetien  rakennus- 
suunnitelma, lukuunottamatta ympäristö-  ja  valaistus- 
suunnitelmaa  on  valmis viimeistään  31.12.1991. 
*  Vt.  4 Joutsentie-Laanilan  tiesuunnitelma  on  valmis 
vahvistettavaksi  31.12.1991 

Liikenneturvallisuus  

	

Tila  1988 	243 kpl 

	

1989 	229 

	

1990 	233  "(ennuste) 

Tavoite  1991  
Henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia tapahtuu 
vähemmän kuin  233 kpl,  joka oli vuoden  1990 

 toteutuma. 

Ympäristö 

Tila  1990  
Tieympäristön  tilaa ei ole systemaattisesti selvitetty. 
Tienpdon  ja  liikenteen ympänstölle aiheuttamia haittoja 
ei piirin alueella tiedetä. 

Tavoite  1991  
-  Piirin ympäristön  titan  selvitystä koskeva toimintaoh

-je  on  valmis. 
-  Hankkeiden tavoitteisiin sisältyy ympäristötavoitteita. 
- Ympänstöasiain hoidon organisointi piirissä suoritettu. 
- Avainhenkilöiden ympäristökoulutus aloitettu. 

Teiden kunto 

Tila  1990  
- Kestopäällystetyillä  teillä  on  yli  20 mm  syviä uria  1 
km.  Kantavuus  on 197  km:llä  alle  70 % 
tavoitekantavuudesta. 

- Öljysoratiestöllä  on  sallitun vaurioasteen ylittäneitä 
teitä  620 km.  Kantavuus  on 532  km:llä  alle  70 % 
tavoitekantavuudesta. 
- Päällystettyjen  teiden tasaisuus ei ole täysin tiedossa. 
- Sorateillä  on kelirikkoisia  teitä  1052 km.  

Tavoite  1991  
- Kestopäällysteisillä pääteillä  taajamien ulkopuolella 

 on  yli  20  mm:n uria korkeintaan  2 km päällystekauden 
 päättyessä. 

- Oljysorateitä  kunnostetaan  130 km  ja  rakenteita 
parannetaan  25 km. 
- Päällystettyjen  teiden tasaisuus mitataan vuosittain. 
- Sorateiden kelirikkopituus ei lisäänny. Sorateitä 
parannetaan  35 km.  

Tuotannon taloudellisuus 

Tavoite  1991  
Sekä rakentamisen että perustienpidon taloudellisuus 
paranee  1,5 %. 

Kustannusarvioiden  pysyvyys 

Tavoite  1991 -1 995  
Kehittämishankkeiden kustannusarviot  pysyvät reaa-
lisesti vuonna  1990 todetulla  tasolla. 

Yleiskustan nukset  

Tavoite  1991  
Yleiskustannukset ovat enintään  12,4% perustienpi-
don  kustannuksista. Yleiskustannukset eivät reaalisesti 
lisäänny. 

Tulosohjaus  

Tila  1990  
Tuotantoa ohjataan tulostavoitteilla. Tukipalvelujen 
tulosohjausta kehitetään. Tavoitteiden mittaamisessa 

 on  puutteita. 

Tavoite  1991-1995  
Piirin toimintaa ohjaavat tulostavoitteet. Tulosseuran

-ta  toteutetaan siten, että tulosryhmien jäsenillä  on 
 mandollisuus todeta tulosryhmänsä osuus tavoitteiden 

toteutumisessa.  

fl 
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Vastuualueiden 
tulostavoitteet  1991  

3.2  Suunnittelutyôryhmå 
 Pors tadius 

Poh  j  anen  
Toiviainen 
Tiealueidefl pä&lliköt  tarvittaessa  

2  .AVAINTULOSALUE 
 LIIKENTEEN TURVkLLISUUS 

 

[1  

.  

Esikunta  
1.  AVAINTULOSM..UE  

LIIKENTEEN SUJUVUUS  JA  TEIDEN KUNTO 

Tila  1990  
-Ruuhkaolosunteissa a,ettava liikenresuorte  on 
4,8  % aateiden Liikennesuoritteesta. Ruuhkauru

-via  teitä  on 18 kin.  
-Kestooaällvsteteillä  on  yli  20 min  svvia ur:a  I 
km.  Kantavuus  197  km:lli<  70%  tavoitekantavuudes

-ta. 
-ÖljYsoratiestolla  on  saLlitun vaur:osum,nan yht-
taneita teita  620 km.  Kantavuus  on 32  km:lla  al-
la  70  % tavoitekantavuudesta. 
-Paallystettyjen  teiden tasaisuus IRI-arvolla mi-
tattuna ei. ole täysin tiedossa 
-Sorateillä  on  kehirikkoisia teita  1052 km. 
-Tie- tai  tiealuekohtaisia tiestrategioita  ei ole 
(muutamaa poikkeusta lukuunottamatta) Laadittu. 
-TIE-2000  ohelma  on  seka tavoitteiden  etta  rahoi-
tuksen osalta varihentunut. 

Tavoite 
Esikunnan tulee valmistella tuiossuunnittelua pal-
veleva aineisto, jonka avulla  piirillä  on  valmiu-
det ajantasalla  olevien perustietojen, kuten lii-
kenne, liikenteen kehittyminen, liittymien toimi-
vuus, onnettomuus  ja  teiden kunto, saavuttaa  val - 
uudet kehittamishankkeiden vaikutuksien selvittä-
giseksi,  kannattavuuden laskemiseksi  ja tãrkeys-
järjestyksen yhläpitäaiseksi. 
Perustienpidon  aineistolla tulee pystyä yhdenmu-
kaistamaan  tie-  ja tiaaluekohtaista toimenpideva-
lintaan  liittyvää päätöksentekoa. 

Keinot  
l.Esikunnan  tulee laatia piirin teiden, kehittami-
sohjelma  TIE 2010  tiehallituksen  ohjeiden mukai-
sesti. 
2.Piirin tiealueiden  käyttöön 	tulee esikunnan 
suunnitella tietoimenpiteideri strategia, ATS  2010 

 tiealueittain  tai tie  jaksoittain.  
Suunnitelman perusteet, sisältö  ja kohdeluettelo 

 tärkeysjärjestyksessä tulee olla valmis  30.9.91  ja 
 suunnitelman isatiminen tulee aloittaa tàmän vuo-

den aikana. 
3.Esikurinan  tulee suunnitella yhteistyössä tjea-
lueiden  ja  teknisten tukipalvelujen kanssa piirin 
tiepolitiikkaan  ja tiestrategioihin  soveltuva 
päällysteiden KTS. 

Vastuu  
1. TIE-2010  Oulun tiepiirin keliittamisohjelsa 
Kannisto, kokonaisvastuu 
Sipola, hanketiedot  ja  ajoitus 
Keinänen,  Garavölgyi, Pakonen, Sorvari-Huhtanen, 
raportin suunnittelu, kokoa,,,inen  ja painatus 

2.Perustienpidon  tie-ja tiaaluekohtaisten strae-
giolden  sisällön suunnttelu:  
2.1  Työtä ohjaava  ja  edistymistä tukeva työryhmä 

 Ikonen  
Kannisto 
Porstadius 
Perälä 
Piirin  johtoryhaä  tarvittaessa  

2  •  2  SuunnittelutyÖryhu*  
Si pola  
Keinänen 

 Pakonen 
Tiealueiden pA&lliköt  tarvittaessa  

3.  Paällysteiden KTS  
3.1  TyÖtä  ohjaava  ja  edistymistä tukeva työryhmä 

Kannisto  
Si pola 
K.inän.n 

 Laitinen 
Piirin johtoryhmä tarvittaessa  

Tila  1990  
Henkkilövahinko-onnettamuukajen  kehitys oiir:ssa  
1988 	243  kpl  
1989 	229  kpl  
1990 	233  kpl 
Tielajtoksen  mandollisuudet liikenneturvajhisuus-
tavoitteen osalta  on  arviolta tO %, joka jakaantuu 
fyysisiin toimenpiteisiin, kuunossapitoon  a no

-peuksien saatelyyn. Liikenneturvalh:suusta'oi. 
 teen  vaikutukset tielaitoksen osalta jakaarituvat 

edeleeen siten, että nopuksien säätelyLlä vaikut-
taa  60  %  ja kunnosapito  fyysiset toimenpiteet 

 40  %.  

Tavoite 

Esikunnan tulee kabjttäã muiden liikennesektorilla 
toimivien hajljntovjranomaisten kanssa säännölli-
nen yhteistyömuoto, jonka avulla liikenneturvahli-
suustavoite voidaan jakaa eri hallintoviranomais

-ten  kesken. 

Keinot 
Esikunnan johdolla  on  liikenneturvallisuusyhte5.. 
tyostä  laadittava suunnitelma Poliisin, Liikenne-
turvan,  Lääninhallituksen  ja kouluviranomajsten 

 kanssa käytivistä yhteistyömuodoista  30.5.91 me-
nenssä,  

Vastuu 
Yhteistyön käynnistäminen  

Ikonen  
Kannisto 
Jokipii 

Yhteistyösuunnitelman laatuininen  
Ikonen  
Kannisto 
Lauronen 
Tiealueidej, päälljköt tarvittaessa 
Piirin johtoryhmä tarvittaessa  

3.AVAINTULOSLJ 
TULOSOHJAUS  

Tila  1990  

Piirin tulosohjauksen suunnittelussa  on  kaytossa 
erllai.sia keskitettyjä tietopankkeJa  kuten tiere-
kisteri, hiikennetiedot, onnettomuusrekjsteri ,  PMS,  Alue-TOA  sekä tulevaisuudessa tien paäolna-ar',oa 
mittaava )arjestelma, jonka suunnittelutyö ayn-
nistyj vuonna  1990.  

Tavoite 

Eaikunnan  tulee laatia koekãyttöön ylläpitojnves-
toinnin tavOitemaili J.Kankaisen sittausta käyt-
täen. 

Keinot 

l.T1epäoma-arvoa varten mittaavan järjestelman 
 pro  jektikuvaug  ATK-osaa tulee olla valmis 

 30.4.1991,  
2 .tiepaaomarvo_protoversiolla  on  testattu Oulun tiealuuen tiestbä  30.6.1991.  
3.Mittarjn  ATK-työvaihe  on  aloitettu  1.8.1991.  

Vastuu  

1. Projektikuvaus  valmis  30.4.1991  
Ikonen 

 Kannisto 
Forstad  jug  
Sipola 
Tiaalueiden  päälliköt tarvittaessa 
Piirin johtoryhma tarvittaessa  

2. Testaug  Oulun tiealueella 

Forstadius 
Luttirien  
Toiviainen 

Mittarin ATK-työn suunnittelu  ja aio:ztan:en 
Ikonen 
Forstadius 
Tielueiden paälliköt,  Kannisto  ja Sipola 

 tarvittaessa 
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 VASTUUALUEIDEN TULOSTAVOIrrEET 

Suunnittelu 
Avaintulosalueet  Nykytila 	 Tavoite 	 Toimenpiteet 	Vastuu 
Avainteht€v€t 	 Yhteisty•  

1. Liikenteen 
 nu juu uus 

2. Liikenneturval- 
I isuus 

3. Ymparist•  

6. Suunnittelun 
laatu  

7. Yleiskustan-
nuk  set 

8. TulosohjauS 

Tienpidon  vaikutuksia 
 i ikennesuoritteeseen 

 ei tunneta.  

Vt.  20 Hintta -Korven-
kyl€ yleissuunnitelma 
laadittavana.  Rak. 

 alkaa  v. 1994.  

Vt. 20/et.  5 Torangin
-aho yleissuurinitelma 

l€hes valmis.  
Rak,  alkaa  v. 1994.  

Vt.  4 Linnanmaa-Kello 
 tiesuunnitelma tlk:ssa 

 Rak,  alkaa  v. 1992  

Vt.  4 Joutsentie- 
Laani  le  tiesuunnitelma 
tlk:ssa.  Rak,  alkaa  
v. 1993.  

Piirien henkilovahin-
koihin johtavat onnet-
toniuudet ovat kehit-
tyneet seuraavasti: 
-  88 243 kpl/v 
-  89 229 - - 
-  90 253 --  (ennuste) 

Tieyrnp€riSt•n  tilaa 
ei ole systemaatti-
sesti selvitetty. 
Suunnittelussa ei 
ymp€rist€lle ole 
asetettu erityis-
tavoitteita. Ohjeet 
puuttuvat.  

Ma ank € y  t tO s uu nn it  te lu 
 sek€ tieverkko-  ja 

esisuunnittelu  tapah-
tuu usein eriaikai-
sesti. Kaavan vahvis-
taminen  on viiv€styt-
t€nyt  tiesuunnitelman 
vahvistamista. 

Esisuunnitelmiefl  vai-
ku  tus  se lv ityk set 

 puuttuvat  tai  ovat 
hyvin puutteellisia. 

Suunn  i te Ima -as  i ek jr- 
jet  eiv€t sis€ll‚ 
hankeperustelu  i ta. 

 Ha  nk  e perus  te lu  
tehd€€n erillisin€ 
TMAE:n nukaisista 
koh  te  is  ta.  

Suunnittelun yleis-
kustannukset  v. 1990 

 ovat  4,5  mk eli  
ii. 20 %  suunnittelu- 
kustannuksista. 

Suunnittelun ohjaami-
nen tulostavoitteilla 
k€ynnistynyt. Tavoit-
teiden mittaamisessa 
puutteita. 

Rakennussuunni  te ima 
 valmis  31.121991 

 lukuunottamatta ymp€-
rist•-  ja  valaistus-
suunniliiiaa. 

Tiesuunnitelma valmis 
vahvistettavaksi  
31. 12. 1991.  

Alueellisen yhteisty•n 
k€ynnist€minen  tie- 
alueiden, poliisin, 
lilkenneturvan  ja  kun-
tien kanssa eri vaiku-
tustahojen tiedonvaih-
don  turvaamiseksi  ja 

 asiantuntemuksen koh-
dentamiseksi liikenne- 
turva  il isuustoimenpi-
teiden suunnittelussa. 

tiensuunnittelun  ja 
maank€ytt•suunn i tte-
lun samanaikausuutta 

 tieverkko-, esi-  ja 
 t iesuu nfl it  te lu  s  sa 

 tulee parantaa. 

Esisuunnitelmiin  tulee 
lis€tƒ vaikutusselvi-
tykset kulloinkin  har-
kittavassa laajuu-
dessa. 

Hankeperustelut  tulee 
sis€llytt€€ suunnitel-
ma-asiakirjoihifl tai 
p€at•ksentekoes  i tyk-
seen.  

Suunnittelun vastuu- 
alueen toimintaa 
ohjaavat tulostavoit-
teet. Tulosseuranta 

 toteutetaan niin, 
ett€ tulosryhisien 
j€senill€  on  mandol-
lisuus todeta  tulos- 
ryhm€ns€ osuus tavoit-
teiden toteutumisessa. 

Projektiryhm€ty•s- 	JK/ 
kentely,  riitt€v€t 	ts- 
resurssit, 	 ryhm€ 

Neuvottelut sidos- 	JK  
ryhmien kanssa. 

Yhteisty• k€ynnis- 	PL/ 
tet€€n  kolmella 	tie- 
tiealueella. 	 alueet 
Yhtei sty•osapuo  let: 
- tm-piiri/tiealue 
- nimismiespiiri/ 

 poliisilaitos 
- ao.  kuntien  Lt-
henk  i l€t 
K€ynnistystapa: 
-  pidet€€n yhteis-
ty•tarpeita kartot-
tottava aloitus- 
kokous. 

Suunnitteluohjel- 	VHe/tms -ryhm€  
mista  tiedottaminen, AS/es-ryhm€ 
aloituskokous, PL/lt-ryhm€ 
hankkeen toiminnan- JK/ts-ryhm€ 
suunnittelu. 

Tehd€€n TIEH:n 	AS/ 
ohjeluonnosten 	es- 
mukaan, 	 ryhm€ 
Objetta  ei ole viel€ 
saatu. 

Tehd€€n TIEI4:n 	AS/es-ryhin€ 
ohjeluonnoksen 	JK/ts-ryhm€ 
mukaan. Ohjetta ei 
ole viel€ saatu. 

Tulosryhrnien tavoit-  S-p€€ll.  
teet  koskevat  koko 	ryhmien 
ryhm€€. Kehitet€€n 	vet€j€t 
selke€t mittaamis- 
menetelm€t. 

Tienpidon tulokselli- 	Suunnitelma piirin 	AS/ 
suutta  tulee voida 	liikernesuoritteen 	es- 
mitata liikennesuo- 	mittaamiseksi  ja 	ryhm€ 
ritteen  hinnalla. 	hallinnaksi. 

Yleissuannitelma lau- 	Hankkeen toiminnan-  VM/ 
sunnolle  viimeist€€n 	suunnittelu  ja 	ts- 
31.12.1991. 	 pro jektiryhm€tyos- 	ryhm€ 

kente  ly. 

Yleissuunnitelman 	Tiedottuminen  ja 	JT 
toirnenpidep€€t•s 	neuvottelu sidos- 
31.12.1991  menness€, 	ryhmien kanssa. 

Hankkeen tavoittei- 	Hankkeen toiminta- 	AS/ 
sun  sis€ltyy ymp€- 	suunnitelman laati-  es- 
rist•tavoitteita.  minen ja  seuranta, ryhm€ 

 JK/ 
 ts- 

ryhm€ 

Yleiskustannukset  pie- Toiminnansuunnit- 	VH/ 

nenev€t  v. 1990 ver- 	telu 	 tms- 

rattuna  ja  ovat 	 ryhm€ 

enint€€n  3,6  mk eli  
n. 12,5 %  suunnittelu- 
kustannuksista. 

. 
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VASTUUALUEIDEN TULOSTAVOITTEET 

	
TD(NISET PALVUT  

Tekniset palvelut  

Avaintulosal ueet 	Nykytila 	 Tavoite 	 Toteamistapa Toimenpitee(  

2. 	Li 	kenne- 	Keli-infoa 	annetaan Tienk€ytt€jien neu- 	Todetaan muu- Suunnitellaan 	puhelimen 
turvalhsuus 	paikallisradioissa vontaa 	 ja 	informaa- 	 tokset  nyky- avulla 	tapahtuva 	tielii- 

dainuisin. 	Ouluntullin tiota 	lis€t€€n 	k•yt- 	tilaan. kenteen 	neuvoritajarJes- 
opastuspiste 	toimii. t€en  hyv€ksi 	s•hkoisi€ telm€ 	31.3.91 	menness€. 
Liikenneturvallisuu- viestirni€.  Tiedotusta 	keli- 	 ja 	lii- 
den  koordinointi kenneolosuhteista 	lis€- 
laanitaolla 	heikko t€€n 	paikallisradioissa 	 ja 
ja 	yhteisty‚ 	polii- 
sien kanssa 	vahaist€. selyitet€an  Tele -Sampon 	 ja  

Teksti -TV:n 	k€yttomandolli- 
suudet. 
Ouluntullin 	infopisteeri 
palveluvarustusta  paran- 
ne  ta  a fl 
2  saaasemaa  hankitaan. 

Liikenneturvallisuus-  Todetaan  syn-  U€nintasoisesta s€€nn5lli- 
yhteisty‚n edistami- 	tynyt k€y- 	sest€ yhteisty‚st€ sopimi - 
flea. 	 t€nt‚. 	 minen  (Poliisitark./Tiepiiri) 

Tieniestaripiirin  ja  nimis-
miespiirin  (tai vast.)  v€li-
sen  s€€nn‚llisen yhteisty‚n 
k€ynnist•ininen yhteisty‚ss€ 

 ii  ikenneturval  1  isuusinsin‚O-
rin  kanssa.  

3. Ymp€rist‚ 	Ymp€rist‚n tilaa ei 	Piirin ymip•rist‚n 	Toirnintaohjeen Perustetaan ty‚ryhm€ 
ole systemaattisesti 	tilan selvityst€ 	valmistaminen.  (3-4 h)  miettim€€n  ja  
tutkittu eik€ miu- 	koskeva toimintaohje 	 laatimaan ehdotusta 
toksista  yll€pidetty 	valmis  30.4.91 men- 	 toimintaohjeeksi.  
seurantaa. 	 ness€. 	 J€senet suunnittelusta, 

rakentamisesta  ja  tekn. 
 palveluista sek€  tie- 

alueelta. 
Avainhenkil‚ideri ymp•-  Koulutus- 	Valmistellaan ymp€rist‚- 
rist‚koulutus aloi- 	ohjelma 	koulutusohjett€ yhdess€ 
tettu. 	 hallinnon vastuualueen 

kanssa. 
Hankkeiden tavoittei- Tulostavoit- 	Maamateriaalieii etsint€- 
sun  sis€ltyy yulp€ris- teiden  to- 	ryhns€  ottaa huomioon 
t‚tavoitteita. 	 tearninen. 	tienpitoaineiden  otto- 

paikkoja etsiess€€n 
alueen ymp€rist‚n€k‚kohdat 

 ja  tOimii  siten, ett€ 
tutkimuksen ymp€ristohai-
tat  j€•v€t m.andollisiiimian 

 v€h€isiksi. 
Laboratorion toiminnan 
ymp€rist‚haitat selvitet€€n. 
Ongelmaj€tteiden kierron 
selvitt€minen  ja  ehdotuksen 
laatiminen.  

4. Teiden kunto 	Vuosittain  on  mitattu P€€llystettyjen tei- 	Raportti 	Mittausauto ohjelnidaan  
vain  osa  p€€llyste- 	den  tasaisuudet  ovat 	 mittaamaan kaikki p€€llys- 
tyst€ tieverkosta. 	tiedossa. 	 tetyt tiet  v. 1991  loka - 

Mittaukset  on  tehnyt 	 kuun loppuun menness€. 
VTT. 	 Osa  teist€ mitataan sek€ 

kev€€ll€ ett€ syksyll€. 
IRI-luokitusrajat otetaan 
k€ytt‚‚n teiden kunnon 

 arv  ioinn issa.  

5. Tuotannon 	Kunnossapidon  tabu- 
taloudellisuus dellisuuden mittauk- 

sessa  on  tilanne 
ep€selv€. Organisaa-
tion tarkistaminen 
miuttaa totuttuja 
raporto mt k€yt€n-
t‚j€.  

Taloudel  1  isuuden 
mi ttaamisj€rjestelr€ 
kunnossapidossa  on 

 selvill€. 
Piirin johdon  ja 

 alueiden k•yt‚ss€ ovat 
heid€n tarvitsemansa 
piiritasoiset  tabu- 
de  Iiis uus  raportit 

Todetaan k€y- Uusi taboudellisuuden 
t€nnOt 	 laskentaj€rjestelm€ 

otetaan k€ytt‚‚n heti  sen 
va  lm is  tu  t  tua  
Sovitaan piiri-insin‚‚rin 
kanssa tuotettavista 
raporteista  ja  raportointi-
tiheydesta  sek€ aloitetaan 
raportointi. 
Sovitaan alueiden kanssa 
raportoi nt ik€yt€nn‚st€. 

7.  Yleiskustan- 	Vastuualueen  yleis- 
nukset 	 kustannukset muun- 

nettuna  vastaamaan 
 v. 1991  tilannetta 

ovat  7.900  Uk. 

Vastuualueen  yleis- 	Raportti. 
kustannukset eiv€t 
reaalisesti bis€€nny. 

Henkil•st€€  ei lisƒt€  jo 
 sovitusta  ja  budjetoi-

dusta  tasosta. 
Kustannusten huolellisella 

 ja  s€€nn‚llisell€  seuran- 
nalla  vareistetaan  niiden 
hallinta. 
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 VASTUUALUEIDEN TULOSTAVOITTEET  

Tekniset palvelut 

Avaintulosalueet 	Nykylila 	 Tavoite 	 Toteamistapa  Toimenpiteet  

3.  Tiiosohjaus 	Vastuualue  uusi. 	 Toimintaa ohjaavat 	Todetaan 	Tulostavoitteet  laaditaan  
Ryhrnat tottunot 	 tu1ostavoittt. 	kaytant€. 	kaikille  tulosryhmilte 
tUlosjohtamiseen 	 Tulosryhmien jasenilla 	 yhteisty€ss• ryhmien  

on  mandollisuus todeta 	 kanssa.  
tulosryhmans•  OSUUS 	 TulOStavoitteiden  seuranta- 
tavoitteiden  toteutu- 	 tilaisuuksia pidet••n  ryh.- 
misessa. 	 mitt•in v•h. 3.kertaa  

vu ode s  sa  

Vastuualue  uusi. 
 Tekn  i sten  pal 

 Vuodenvaihteessa 
 jen toimintasUun.- 

 uusiutuvat  litterat  nittelu 	 ja  hankenumerointi 
Suurinittelumal  tia 

 ei ole olemassa. 

Raahen tiealue 

Toiminnansuunn  i  ttelun Suuno  i  telmat 
ajantasalla  pit•minen.  ja  raportit. 

Toiminnansuunnittelu  siir-
ret••n  atk:lle.  
Tietojen  p•ivitys  tehd••n 
kerran kuukaudessa. 

 Seurantaraportit  ajetaan 
 kuuk  au s it  ta  in.  

.  

Avaintulosalueet 
	

Nykytila 
	

Tavoite 
	

Toteamistapa  

1. Liikenteen 
Sujuvuus  

1.1  Liikenteen 
ohjaus  ja  
ty€naikainen 

 liikenteen 
j•rjestely  

2. Liikennetur-
valt i  suus  

2.2  Talvihoidon 
laa  tu ta  so  

Osa  ty€kohteista  on 
 pitk•hk€n ajan huo-

nosti  liikenn€it•vi•. 
 Li  ikennemerkk  ten 

 k•yt€ss•  on  puutteita. 
Informaatio  tienk•yt-
t•jille  on  puutteel-
lista. T€iden ajoi-
tuksessa  on  toivomisen 
varaa.  

Tavoitekunnon  (4) 
 alituksia kp-luo-

kassa  1: 

	

v. 1988-89 	32  %  

	

v. 1989-90 	5  % 

Parantamishankke  iden 
ja  kunnostuskohteiden 
itikenteelle  aiheut-
tamat haitat j••v•t 

 v•h•jsjksj  erikoisesti 
suurien  liikerinern••-
rien  aikana.  

Tavoitekunnon  ali-
tuksia <  8  %. 
Superluokassa  pysy-
t••n  toimenpide- 
ajoissa.  

Asiantuntijoi 
 den  ja  vastuu- 

henkil€iden 
arviointi. 

Tahi iho  idon 
laaturapoi-ttj  

fl  
Tavoitekunnon  (3) 

 alituksia kp-luo-
kassa  II:  

	

.  1988-89 	16  %  

	

v. 1989-90 	4  

Tavoitekunnon  ali-
tuksia <  8  %. 

Ta  lv  iho  idon 
laaturaportti  

2.1  Liikenneymp•-  Piirin tavoitteen 	 Toteutetaan  Ruonaojan-  Todetaan  vuo- 
ristdn  paran-  mukaan  henkil€vahin- 	tien  ja  Vntgsten 	den  lopussa. 
tammen 	koihin  johtavia 	 pt:n  kevyen liikenteen 

onnettomuuksia  tapah- 	j•rjestelyt sek•  aloi- 
tuu v•hengnan  kuin 	 tetaan Piehingin  
240  kpl. 	 kevyen liikenteen  v•y_  

l•n  rakentaminen.  

3. 	nparjst 	Ymp•rist€n tilan 
selvitys  on  teke-
m•tt•. Toimintalinja 

 ymp•rist€asioissa 
 puuttuu.  

Tulosryhien  tavoit-
teisiin  sis•llyte-
t••n yuip•rist€tavoit-
teita.  

Tavoitteet voivat 
olla seuraavista toi

-rnenpiteist•:  1-  ja 
 P-alueiden kunnostus, 

maa-ainesten otto- 
alueiden  aisemointi, 

 pohjaveden laadun 
seuranta, taajamien 
istutukset  ja  siis-
teys yms. 

Todetaan tu-
losyksik€iden 
tavoitteista 

 ja  vuoden 
lopussa toteu-
tuminen.  
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VASTUUALUE DEN  TULOSTA VOITTE  ET  

Avaintulosalueet 	Nykytila  

4.  Teiden kunto  

4. lKp-tiet 
	

Kantavuuspuute on 
66  km:ll€.  

Tavoite 

Kp-tien kantavuutta 
parannetaan  4,4 km. 

11 

Toteamistapa 

P€€l lystysoh-
,jelman toteu-
tumaraportti 

4.2  €s -tiet  

4.3 Sr-tiet  

Kantavuuspuute  on 
km: I l€.  

Sallitun vauriosum-
man ylitt€neit€  teit€ 

 on 226 km. 

V. 1990  oli sorateit€ 
paino  ra  joitet  tu  na  

km.  
Sorateit€, joiden  KYL 

 350 on  alueella  
km.  

Os-tien kantavuutta 
parannetaan  19 km  ja 

 tiet€ kunnostetaan 
15km.  

Sr-teitA  parannetaan 
 ja  p€€llystet€an  

9,0 km.  
Parantaminen aloite-
taan mt:n  821  v€lill€ 
Vorna-Pihkala. 

. 

4.4  Valmistuvat 
hankkeet  

5. Tuotannon 
taloudellisuus  

5.1  Hoito  ja 
 kunnostus 

5.2  Rakentaminen  

6. Tulosohjaus  

Oulun  tiealue 

P€€llysteen tasaisuu-
den  ja  kantavan ker-
roksen kantavuuden 
osalla  on  ollut puut-
teita. 

Yks ikk‚hinnat  ovat 
 v. 1987-89  olleet 

%piirin kesk)-
arvoa  

lulosohjauksessa  on 
 puutteita. Kaikilla 

esimiehillA ei ole 
 tu Ios  to inie nkuv  ja  

P€€llysteen  tasaisuus 
 ja  tien kantavuus 

t€ytt€v€t ty€selityk-
sess€  ja  suunnitel-
massa esitetyt arvot.  

.  

t.aadunva  (von-
taraport it  

Alueen taloudellisuus Raportti 
paranee  1,5 %.  

Alueen taloudellisuus Raportti 
paranee  1,5 %. 

tloudatetaan ig.io.iggo  Todetaan  pro- 
sovittua tulosohjaus- sessin kulu- 
prosessin aikataulua. essa. 
Tulosryhmien  j€senten 

 on  oltava mukana ta-
voitteiden asettami-
sessa ja  toteuturnien 

 seurannassa. Esimie-
hille laaditaan  tulos-
toinienkuvat  ja  muille 
toimihenkil€ille 
teht€v€kuvat. 

Avaintulosalueet  Nykytila Tavoite Toteamistapa  Toimenpiteet Raportointi  

I. 	LIIXEHTEE9  Piirin tavoite Toteutetaan 	viisi Todetaan  tu-  Rahoituksen 	varmistus  Ala-  Toteuturna_astear v  
SUJUVUIJS  JA  vuodelle 	1991 	on  liikenneturvalhsuuh-  lokset  telinneksen 	 ja 	I in 	tievalais-  3  keraa/ 
TURVAlLISUUS  v 240  kpl  HERA.  hanketta 	(2  tievalais- tuksio sekƒ  Muhoksen 

onnettoimiuksia. tusta  ja  3  jk.pp -tie-  Kellon ja  Kuivaniemen  
hanketta). 	Tievelais- jkvpp.tiehankkeisjin 
tukset  ovat valmiina  
31.8.1991 	nnessa. 

Tienpit€jA 	 ja 	poliisi- Valvontaa  ja  turvalli- Asiantuntioi- Yhteistyoneuvottelut.  Arviot 	toteutumasi viranomaiset hukkaavut suusviestirit€€ 	tehd€an  den  ja  vastuu- Yhteiset 	tietOiSkut eri  3  krt/yuosi.  
voimavaroja 	liikenne- yhteisty‚ssa  nykyist€ henkil‚iden tilaisuukisa. 
turvallisuusty‚ss€ enesinan.  arviointi. 
erikseen toimiessaan. 

Tiety‚n  aikainen Tiety‚kohde  on  pitk€h- 
liikenteenjar-. 	 k‚n  ajan huonosti 
jestely  ja 	liikenn‚itav€  ja  
palvelutaso 	inforicinti tietdisti  

on  puutteellista. 

T‚iden ajoituksessa 
 Ii  ikennehuippuihin 

 n€hden  on  paranta-
mista. 

Tietoiden  liikenteelle Asiantuntijoi. 
aiheuttamat haitat 	den  ja  vastuu- 
j€€nat vahaisiksi. 	henkil‚iden 
Tydnaikainen tienpinta  arviointi. 
piateilid tayttaa sora- 
tien tasaisuasvaatimuk-
set.  

T‚iden ajoituksessa  
Ii  ikennehuiput  otetaan 
nykyist€ pareilmiin pai-
teilla  huomioon. 

Tulosryhmien  tavoitteisiin Arviointitiedot  hi 
 sis€llytetaan  tarpeelliset taas  3  krt/vuosi. 

 keinot. 



12 
	

Oulun tiepiirin toiminta  1991 

VASTUUALUEIDEN TULOSTAVOITTEET  

Oulun tiealue 

Avaintulosalueet 	Nykytila 
	

Tavoite 	 Toteamistapa 	Toimenpiteet 	Raportointi 

- Talvihoidon 	I  kunnossapitoljo. 	Tavoitetason alituksia  Raportti 
laatutaso 	 kassa  talvihoijon 	on  enirstaan  12  %.  

1  aatu  tasoa  i  tuk  sia  
oli seuraavasti  

	

1988-89 	%  

	

1989-90 	% 

- Tiestoinfor- 	tiestbinformaaton 	Informaatio hellA- 	Asantuntijoi. 
naatio 	 laadussa-  ja  ajoi- 	liikkujille  on  asian- 	den  ja  vastuu- 

tuesessi  on  parasta- 	mukaista  ja  saannol- 	heck  Ijiden  
mista  (kel/liken- 	 lista, 	 arviointi. 
teelle hankalat 
tieosat).  

2.  YMPARISTcI 

- Tienvarsi-  ja 	Tienvarsilla  ja  tuki- 	SiisteyttA kohotetaan 	Asiantuntijo- 
tukikohta- 	kohdissa esiintyy 	nykytasOsta. 	 den  ja  vastuu- 
alueiden 	 epasisteytta. 	 henkloden 
sisteys 	 arviointi. 

-  Maa-ainespaik- 	jUlk it€ita ei tehdk 	jUlk ity€t teldaan maa- 	-- 

kojen  jalkityot 	ajoissa. Toiden laa- 	aineslupaan sisaltyv•n 
dussa  on  parantamista, suunnitelman mukaisesti 

heti, kun  se on  mah- 
dollista.  

As  tanmuka  sen  kaluston 	Toteutuma  info  
hankinta. 	 kevaalla  ja  vuode 
tyoakajarjestelyt 	 lopulla. 

Tulosryhmien  tavoitteisiin Arviontitiedot 
osallytetaar tarpeelliset kootaan  3  krtivuo 

 keinot. 

Tulosryknien  tavoitteisiin Arvioint  it  iedot 
sisallytetaan  tarpeelliset kootaan  2  krt/no 

 keinot. 

Maaritetaan  v. 1991  siis- 	Arviointitiedot 
tittavat  alueet  ja vara- 	kootaan  2  krt/vuo' 
taan  niihin rahoitus. 
Otetaan ao. tulosryhman 
tavoitteisi  in. 

3. 	TEIDEN KUNTO 

- KestopaAllyste- Syksylla 	1990 	piirissA  Oulun tiealueella Raportti PAAllystetoimenpiteideii  Arvio 	kevaalia 	la  
tiet oli 	 alle 	1 	km 	yli paallystekauden 	paat-  oikea kohdentaminen  ja  totetuisa 	no 	syk- 

20  m:n uria  taajamien tyessa  on  alle 	1,5 km  rahoituksen varaaminen. sylla.  

ulkopuolella. yli 	20 	sen:n 	uria  
taajamien ulkopuolella. 

- Oljysoratiet  Oulun tiealueella  on  ‚ljysorapaallysteita  Todetaan Toden ohjelmointi 	 ja  
km 	sallitun uusitaan  57 km, 	josta  tie -km:t.  rahoituksen varuamnen. 

vauriosunenan ylitta-  kantavuuden  paranta- 
neitUos-testa.  mista  on  ainakin 
Kantavuuspuute  on 28,6 km.  
teke:  1 la.  

- 	Soratiet  Oulun 	tiealueelli  on  Sorateiden kelirikko- Kelirikko- Kunnostustoiden  kandesta- Toteutumainfo  

km  kelirkkos-  pituus ei 	lisaanny tilasto giinen 	kelirikkoalttiille kesalla.  

sia 	sorateitU. nykyisesta.  teille. 

-  Valmistuvat PAallysteiden tasaf- PUAllysteideil 	tasai-  tasaisuus- Levitys- 	 ja 	tiivistys- Toteutunainfo  

hankkeet suus  ei 	aina taytU suun taytta• laadun- .ittaus  kaluston kelpoisuuden syksylla.  

vaatimuksia. valvontaohjessa anne-  Varmistaminen.  

tut  arvot. 

Sitomattoicien  kerros- Kerrosten kantavuus- Kantavuus- KUytettUvien  materiaalien Toteutumainfo.  
ten  kantavuusarvot  arvot tAyttUvat suun- uittaus laadunvarmistus.  2 	krt/auosi. 

eivAt  aina taytA niteliman  mukaiset Tilvistystyon  valvonta. 

vaatimuksia, vaatimukset.  

4.  TUOTANNOM  
TALOUDELLISUUS  

Oman  kaluston  ja  henki- Toteutuiiainfo 

-  Hoito- 	 ja  Vuosina  1985-89  Yksikk•hintataso  hal-  Raportti Ikston vUhentuminen.  3 	krt/vuosi.  

kunnostus yksikkohsntataso  on pence  keskimaarin Kustannusnuotojen  tukki- 

alentunut kesk naarin  1.5  %/vuos.  minen.  

a. 	3  %/vuosi. 
Resurssien kAyt€n opti-  Info 	asiasta 

-  Rakentaminen Rakentamisen taloudel- 	Taloudellisuus paranee Raportti filOinti  3  krt/vuosi. 
lisuus  on  vuosina  1,0  %/vuoti. Kilpailuttaminen  

1985-1989  parantunut Optimiajoitus 

keskimaUrin  0,1  %/vuosi 

Yleis- 	 ja  yhteiskustan-  Info 	asiasta  

5.  YLEIS-  JA  Yleis-  ja  yhteiskus- Tiealueen  yleis-  ja  Raportti flusten 	hallinta.  3 	krt/vuosi. 

YHTEISKUSTAN- tannukset eivUt  ole yhteiskustannukset 

NUKSET rittavUsti 	 hallin-  ejvUt 	'eaalisesti 
nassa lisUanny. 

Tulosryhman  ja  piirin 	Piirin tavoite- 

6.  TULOSOHJAUS 	Henkil€st€ ei tieda 	Tiealueen tulosryhinien Henkil€st€- 	tavoitteiden toteutumien 	infon yhteydessa 
riittAvasti  oman 	jUsenille annetaan 	kysely 	 vertailu nan. tyopaikka- 

ryhman  osuutta piirin 	mandollisuus todeta 	 kokouksissa. 

tavoitteiden toteutu- 	oman tulosryhisans 
misessa. 	 osuus tavoitteiden 

toteutumi  sessa.  

. 
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VASTUUALUEIDEN  TULOSTA VOITTEET 

Koillismaan tiealue  

Avaintulosalueet  Nykytila Tavoite Toteamistapa  Toimenpiteet Raportointi  

1. 	 LllKEsJ 
TURVALLISUUS 

HEVA-onnettomuuksia  HEVA.onnettouksjen  Todetaan suo-  Yt-lhttymien  kunnon  ja  Tilanneisfo  
JA  SUJ'JVUUS 

sattui 	 tiealueella  maar€  v. 	 91  eniritaan  den  lopussa  n€kemien  par.,  nopeus-  2  kert./v.  
,  g 	 50 47  rajoitusten  kriittrnen  

tarkastelu 	 yhteisty•  
poronhoitajien  kanssa, 
informaation tehosta- 
minen 	 (radio, 	 lehdist€). 

Toteutetaan kaksi Todetaan Rahoituksen  varinis- 
liikennetursallj  tulokset tammen  ao.  hankkeille.  
suunhanketta  (vt.  20  
valaistus  Kuol  ion  
kohdalla  ja st.  5  
parant. Rutan  mt:fl 
liittyinan  kohdalla).  

Talvihoidon 
laatutaso  

Tavoitekunnon  (4)  Tavoitekunnon alttuk Talvihoidon Keliseurannan  paranta-  !nfo-palavei  
alituksia hoitoluo-  sia  enint€€n  14  % laaturaportti  minen  (tiesaRasemat). toteutumist  
kassa 	 1:  Pivystysjarjestelyje keva€ll€ 	 ja  
v. 	 1987-88 	 % kehittaininen.  vuoden  -  
V. 	 1989-89 	 36,2  %  lopulla.  
v. 	 1989-90 	 14,6  % 

. 

-  Rakenteilla  Tyokohde  usein 
 pitk€hkOn  ajan 

Tiehankkeiden 	 lilken- Asiantunti- Ty•vaiheiden sovittaminen Kunkln  hank - 
olevat  ja  huonosti 	 liiken-  

teelle aiheuttamat joiden  ja  Siten, 	 etta 	 liikenteelle  keen  osalta 
valmistuvat  

ndit€vsss€.  
haitat  j€av€t nIh€i- vastuuhenki-  aiheutuva haitta  mini-  paallystys.  

hankkeet siksi.  l•iden moidaan (ty•vaihesuunn./  kauden  paa- arviointi.  pa€ll.  ohjelma).  tyttya. 

P€€llysteen tasal- Tanaisuus  ja kanta-  Kantavuus- K€ytett€vien materiaalien  Toteutunia- suudessa  ja  kantavan  vs  tytt€v€t  ty•- mittaus. laadun  varmistauninen.  into  kerroksen  kantavuu- selityksess€  ja  Tasaisuus-  liivistysty•n  valvonta.  i 	 kert./v.  dessa  on  ollut Suunnitelmassa  eSl-  mittaus. Tilanteeseen sopivien puutteita.  tetyt  arvot.  ty•suunnitelmjen  t€ytt€- 
mi nen.  
Tuloksen kannalta  knit - 
tisten ty•vaiheiden  ajoi- 
tuksen  optimointi.  
Pl€llysteiden 	 1evitys 	 ja  Toteutuma.  
tilvistyskaluston kelpoi-  informaatio  
suuden  varmistaminen. syksyll€.  
Kuumennetun kiviaineksen 
kaytt•.  

4. TUOTANNON 
TALOUDELLISUUS  

- hoitO-  ja  Yksikk•hinnat  ovat  'rksikk•hintataso Kustannusero-  Ty•menetelmien  kehitt€-  Tunnusluvut  
kunnostus-  v. 	 1986-90  olleit 

3  %  , 	 piirin 
pidet€€n nyky- raportti  minen.  lasketaan 

tyot  keskiarvoa  halveumsat  
tasolla Resurssien  opt  imointi.  3  kert./v. 

(v. 90 
	 3,6  %  hal-  

Vieraiden palvelujen  
kaytt•. 

velnivat) 

-  Rakentaminen  Rakenta.isen  tabu-  Taloudellisuus  para-  Raportti T•iden  ajoltus 
dellisuus  on  vuosina  nec  1,0 %/v.  Kilpailuttaminen.  
1985-89  parantunut Resurssien k€yt•n  opti- 
kekim‚€rin  0,1 %/Y.  aoiflti. 

Ty•menetel.ien kehitt€ - 
amen.  

5. Yl.EIS- 	 JA  Hoidon  ja kunnas-  Yhteiskustannukset Kustannus- Resurssien  kƒyt„n  Info 
YHTEISKUSTAN. tuksen yhteiskus- pysyvat  vuosien raportit  optmOinti  2  kert./v. 
NUKSET  tannutset Oflt  1989-90  tasolla  

v. 1986-90  olleet  
kesk imUrin  
23,5  %  
(v. 	 9023.6  %). 

Rakennushankteiden ._  
yhteiskustannukset 
ovat olleet  
v. 1987-90  kesk  i- 
m€€rin 	 21,2  %  
(v.90 	 18,1 	 %). 

6. TULOSOHJAUS  Tulosohjauksessa  Noudatetaan  19.10.90  Todetaan  Esimiehille 	 laaditaan  
on  puutteita. sovittua  tubosohjaus-  prosessin  tulostoimenkuvat  ja  
Kaikilla  esimiehill€  prosessin aikataulua, kuluessa.  jille 	 toimihenkildible  
ei ole  tulostoimen- teht€v€kuvat.  
kuvia.  Tulosryhmien j€se- Tulosryhmien  ja  piirin Piirin  

net  ovat 	 skana  tavoitteiden  toteutumien  tavoitteiden 
tavoitteiden  asetta-  vertailu  aluepalavereissa yhteydeSSa. 
.isessa  ja  toteutta- 
…i sen  seurannassa.  
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PROJEXT1TSTO 
	

VASTUUALUEIDEN TULOSTAVOITTEET  

Projektit 

Piirin tavoitteista  ja  piiri-insin€€rin tulosodOtuksjsta  on  sovittu 
vastuualueen tavoitealueet  ja  niist•  on  m••ritelty tulosryhmien  ta- voi tteet.  

1  Tavojterakenne:  

PIIRIN TAVOITTEET 
VASTIJUALUEEN TAVO ITEALtJEET 

VASTUUALtJEEN  P‚‚LLIKƒN TAVOITTEET 
VASTUUALUEEN TULOSRYHMIEN TAVOITTEET 
TULOSRYHlIEN KEINOT 

HENKILƒKOHTAISET AVAINTEHT‚VAT 

2.vastuualueen tavoitealueet:  

LIIKENTEEN StJJUVUUS  JA  TURVALLISUUS 
YMP‚RISTƒ 
TALOUDELL  I  SUUS  
LAATU 
KUSTANNUSTEN PYSYVYYS 
PALVELU-  JA  ASIANTUNTIJATEHT‚VAT  
TOIMINNAN SUUNNITTELU-  JA  SEURANTA 
HENKILƒSTƒN KEHITT‚MINEN  
T UL 0 S 0  HJ  AU S 
	

.  

3  .Tulosryhinien  tavoitteita:  

Vt  4  Kempele-Kiviniernj 
P••llyst•mjsen alkatavoite  
Kevyen alikulun kunnostamjsen aikatavoite 
P••llysteen tasalsuustavojte 
Kustannustavo ite  

Vt  4  Kello-R•inanper• 
P••l lystett•vien  kohteiden aikatavoite 
Kiertotiej•rjestelyj  en  keston minimointi 
Jokelan-Martinniemen mt:n paranrarnisajan minimointi 
Ymp•rist€tdiden aikaistamjnen 
Ymp•rist€tjetouden  lis••minen 
Tukikobtien ymp•rist€ 
Kustannustavoite 
Yhte iskustannustavo ite 
Pa•llysteiden tasaisuustavoite 
Sitomattomjen  kerrosten kerrosten kantavuus 
Alusrakenteiden ylapinnan tasai suus 

Vt  20  J••li -Kiiminki, kevyen liikenteen v•yl• 
V•yl•n k•ytt€€notolle aikatavoite 
Yleisen liikenteen tyonaikaisen h•iri€n minimointi 
Sitomattomien kerrosten kantavuustavojte 
Kustannustavoite 
Ymparist€tavoitteet  urakka-as  iakirj  o  issa  

Pt 18693  Sangin  silta 
Silta liikenteelle  1.7.1992  
Tyomuotosuunnittelun  aika-  ja sis•lt€tavojtteet 
Urakkatarjouspyynt€jen  aika-  ja sis•lt€tavoitteet 
Laatuvastuun  k•ytt€ urakoinnjssa 
Ymparist€tavoitteet  urakka-asiakirjoissa  

Vt  4  Linnanmaa-KelIo 
Tyonaikajsen  liikenteen j•rjestelyn suunnittelu 
Tyomuotosuunnitteln aika-  ja sis•lt€tavoitteet 
Kustannusarvion tarkistuksen  aika-  ja sis•lt€tavoit- 
teet 
Ymp•rist€tavoitteet  urakka-asiakirjoissa 

Esikuntaryhm•l  l•  palvelutasotavoitteita 
Rakennuttamispalveluissa  rakentamisen ohjausj•rj  es

-telmien tukipalveluissa,  seurannassa, raportoinnissa 
 ja analysoinnjssa  sek€ tietojen koonnissa  ja  v•lit-

t•mis  es  sa 
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 VASTUUALUEIDEN  TULOSTA VOITTE  ET  

HaHintopalvelut 

Avaintuloosalueet 	Nykytila 	 Tavoite 	 Toimenpiteet 	Vastuu/ 
Aval nte htävät 
	

Yhteistyö  

. 

1. Yleiskustannukset 

2. Hallintopalve-
lujen  palvelu-
taso 

Piirin yleiskustan-
nukset ovat tällä 
hetkellä  31  innk  
(8,7 %  piirin voko-
na  i skustannuk  i  sta 

 12,4 % perustienpidon 
kustannanuks  i sta). 

 Hall intopalvelujen 
vastuualueen  osuus 
piirin kokonaiskus-
tannuks  I  sta  
1987 	1,88 % 
1988 	1,87 % 
1989 	1,90 % 
1990 	1,9 %  koko- 
nej skustannuksi sta  

2,8  ^ perus-
tienpidon  kustannuk-
sista. 
Piirin tavoitteena  on 
KTS -kaudella alentaa 
piirin yleiskustan-
nuksia.  

Hallintopalvelut  on 
 muita vastuualueita 

palveleva  ja avustava 
yks ikkö.  
Hallinnon palvelu- 
tasoa  on  mitattu 
vuosina  1988  ja  1990 

 muille yksiköille 
suunnatussa kyselyssä. 
Vuoden  1990  kyselyssä 
palvelujen määrä koet-
tiin sopivaksi, laatu 
hyväksi (ka.  2,6).  

Vastuualueen  kustan-
nukset säilyvät vuo-
den  1990  tasolla  
(2,8 % perustien

-pidon kustannuksista,  
7,1  mmk).  

Vastuualueen  palve-
lujen saannin, jous-
tavuuden  ja  laadun 
kehittäminen vastaa-
maan tuotannon  vas-
tuualueiden  odotuksia. 
Palvelujen laatutason 
parantaminen, keski-
arvotavoite  2,9. 

Henkilöstösuun- 	LR/TJR 
nittelu  toiminnan- 
suunnittelu  ja 
-  seuranta. 

Palvelujen kehittä- LR/TJR 
mistoimenpiteet,  
pa Ivelu  ta sose lv itys  
syksyllä  1991.  

.  

3. Kehittämis-  ja 	Vastuualueen tulosryhmissä  toteutetaan 

koordinointi- 	seuraavat kehittämishankkeet: 

tehtävät 	 -  Koulutuksen tietojärjestelmän käyttöön- 
otto  ja  informointi.  Hyväksikäytön suunnit-
telu vastuualueiden kanssa. 
- Matkalasku  järjestelmän käyttöönotto  ja 

informointi. 
- Yleiskustannusten  seuranta. Yhteistyö 
vastuualueiden kanssa. 
-  Henki löstösuunnittelutietojen kokoaminen 
HEHASTA. Yhteistyö vastuualueiden kanssa. 
- Lähiverkon käyttöönotto  ja  ATK-keskuksen 
laajennus määräajassa. 
- Aluerekisteri ATK:lle. 
- Tietoimitusten vastinekäytännön  kehittäminen 

(vakiotiedot hankkeilta) 
- Kopiointikeskuksen (tilat/työnkulut) 

 kehittäminen 
- Oiaari-  ja arkistointijärjestelmän  suun-

nittelu piiritasolla. 
- Toimintapolitiikkojen  ja  ohjeistojen 

 tarkistaminen. 
-  Oman  ja tulosryhmien työnkulkujen  kehit-
täminen. Yhteistyön kehittäminen. 
-  Piirin kulu-  ja toimintapääomalaskelman 

 kehittäminen yhteistyössä esikuririan kanssa. 
- Sairauspoissaolotilastointi ATK:lle 
-  Tietojenkäsittelyn kehittämissuunnitelma 

 v. 1991-1995 

Toiminta-  ja 	LR/TJR 
kehitt  äm is  suu  nn  i- 
telmat,  koulutus 	VK, LR/  

vas  tu  u- 
alueet  
TT  ,  MK  ,  LP! 
vast, a lueet 
TP/EH,TK  

VK, 
palk. lask,TK 
EH/RH 

OM/TM 
 OM  

KK 

TP/HL,AM 

LR,SH,LL 

 Kaikki 

TP/AI 

AYK/PK,LR 
EH/RH 
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TYÖOHJELMA 

Tienpidon tyäohjelma  1991  

Työkohde  ja  
sijai ntiku nta 	kustan- 	käytetty 	vuosi  

nusarvio 	aiemmin 	1991  

Yleisten teiden 
hoito  Ja  kunnostus 

Raahen  tiealue 	29420 	 29420  
Oulun  tiealue 	74270 	 74270  
Koillismaan tiealue  37823 	 37823  

Kehittäminen 
ennen vuotta  1991  alkaneet hankkeet  

VT 4  Kello - 
Räinänperä 	267404 	18700 	80000  
Haukipudas  

VT 4  Kempele- 
Kiviniemi 	179869 	173869 	6000  
Kempele,Ou lu  

Kehittäminen; 
vuonna  1991  alkavat hankkeet  

PT 18693  
Sangin  silta 	14076 	 - 	5400 
Oulu  

Perustlenpito;  
ennen vuotta  1991  alkaneet hankkeet  

VT 5  Patoniemi- 
Lapin  piirin  raja 30130 23020 7110  
Kuusamo  

MT8484Virpiniemi,  2100 500 1600 
PT 18727  Keiionkyiä  
Haukipudas 

Oulun  
v-keskusohjaus  1451 1201 250 
Oulu 

KT 88  Pulkkila-Kppr  12300 4900 7400  
Pulkklla  

VT 4  Sipolankyla- 
Rantsila  26200 17300 8900  
Rantsiia  

VT 22  Maikku ian  ja  
Kontiokankaan liitty- 
mäjärjestelyt,  19348 3710 6600 
Oulu 

MT 8103  Ruonan- 
ojantie 	 4100 	2400 	1700  
Raahe  

MT 855 Tan  nila- 
Pudas järvi  5500 3500 2000  
Pudasjärvl  

MT 863  Taivalkoski - 
Lapin  piirin  raja 8740 4900 2100  
Ta lya  1k o ski 

Mt 8341  Ylikilminki- 
Kaarela  6600 1100 1700  
Ylikilminki  

PT 18597  Paavola - 
Jokikylä  4800 3800 1000  
Ruukkl 

Perustlenpito;  
vuonna  1991  alkavat hankkeet  

VT 20  Jääli-Kiiminki 	6300 	 - 6300  
KlImlnkl  

VT 5  Rukan iiittymä 	4600 	 - 4600  
Kuusamo  

MT 8361  Autioperä- 
Hetekyiä 	 3000 	 - 500  

Pudasjårvl  

VT 20  Pahkakumpu - 
Kuusamo 	 6040 	 - 6040  
Kuusamo  

MT 840  Poijula- 
Lehtovaara 	3500 	 - 1500  
Pudasjårvl  

Mt 816  Karhuoja- 
Ervastinkylä 	3300 	 - 1200  
Oulunsalo 

Työllisyystyäohjelma 
Työllisyystyöt  
ennen vuotta  1991  alkaneet hankkeet  

MT 862  Lehtovaara- 
Syøtekylä 	18900 	6900 9600  

. 

. 



. 
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PÄÄLLYSTYSOHJELMA, SUUNNITTELUOHJELMA 

Päällystysohjelma  1991  
Alustavan varsinaisen päällystysohjelman mukaan teitä 
päällystetään  n.320 km.Päällystyskustan nukset  ovat 

 n.40  mmk. Kunnossapidon osuus kokonaismäärästä  on 
n.220 km (n.25 mmk).Rakentamishankkeilla  päällystys- 
töitä tehdään  n.15  mmk:lla  n.100 tiekilometriä.  

Merkittävimmät päällystettävät tiejaksot varsinaisen 
päällystysohjelman mukaan ovat: 

Rakennuskohteet: 
*kestopäällysteet:pituus >  4 km  

Vt  4  Kempele-Kiviniemi  6.5 km  
Vt  4 Sipolankylä-Rantsila 4.5 km  
Vt  20 Pahkakumpu -Kuusamo  18.5 km 

kevytpäällysteet:pituus >  4 km  
Vt  5 Paton iemi-Lapr 11 .6 km 
Kt 88  Pulkkila-Kppr  20.0 km 
Kt 863  Lehtovaara-Syötekylä  12.8 km 

Ku  nnossapitokohteet: 
*kestopäällysteet:pituus >  4 km  

Vt  4 Temmes -  Ala-Temmes 13.2 km  
Vt  8  Saloinen-Pattijoki  7.9 km  
Vt  8 Rautamulta-Revonlahti  15.1 km  
Vt  20 	Hintta-Jääli 9.6 km 

*kevyipäällysteet:pituus >  4 km 
Mt 816  Oulunsalo-Riutunkari  6.7 km 
Mt 830 Oulu -Utajärvi  4.8 km 
Mt 849  Yli-li -  Tannila  14.4 km 
Mt 855  Pudasjärvi-Tannila  15.0 km 
Mt 857 Ala-Livo - Sarajärvi 6.3 km 
Mt 863 Taivatkoski -Posio  17.0 km 
Mt 869  Mäkelä-Jyrcänkoski  7.5 km 
Mt 913 Teeriranta 6.0 km 
Mt 8341 Ylikliminki-Kaarela 11.0 km 
MT 8361 	Ylikiiminki-Kaitaoja  15.5 km 

Pt 18524 Uljua 14.2 km 
Pt 18597  Paavola-Jokikyla  9.2 km 

Pt 18585  Jokela  4.0 km 
Pt 18867  Kajava  5.0 km 
Pt 18884 Rukajärvi 9.5 km  

Suunnitelmien mukaan tielle levitettävä kokonaismas-
samäärä  on  noin  226 000 tonnia.Se on  lähes  30%  vä-
hemmän kuin vuonna  1990,  jolloin päällystemassaa 
käytettiin  311 000  tonnia  Myös arviodut päällystyskus-
tannukset jäävät edellisvuotta noin  30%  pienemmiksi. 

Suunnitteluohjelma  
vuonna  1991  
Hankekohtainen tehtävänjako  ja sijaisuu-
det  sekä hankkeiden suunnittelijat  v. 1991  

Esisuunnittelu 
Pääsuurmittelija  Alni  Sarkkinen, 
sijainen Hilkka Plippo  
S135  Vt  8  Raahen kohdalla: yleisuunnitelma  
S168  Oulun seudun ljikennetutkimus: tieverkkosuunni 

telma  
S169  Oulun seudun lilkennejärjestelylden kehittämi 

nen tieverlckosuunnitelma  
Si 85 VT 4  Haukipudas-Kemi: tieverkkosuunnitelma 

 S201 Mt 815/Vt 4 Ympäristösuunnitelma: yleissuunni 
telma 

S220 00 Toimenpideselvitykset: 
S220 01 Mt 813 Olkijoki-Silkajoki  
S220 02 Mt 599  Kiuruvesi-Pyhäntä  
S220 10 Mt 848  Haukipudas-Kilminki  
S220 ii Mt 855  Tannila-Ritva  
S220 14 Mt 848 Kliminki-Lamukangas  
S220 15 Mt 846 Lamminkangas-Lapr  
S220 20  Vt  5 Sompsanvaara-Patoniemi  
S220 21  Vt  5 Rantalahti-Sompsanvaara  
S220 22 Kt 81 Rantalahti-Lapri  
S220 23 Mt 867  Mäkelä-Heiskasenharju  
S22025 Pt 18897 Juuma  
S220 26 Mt 8693 Käylä-Oulankajoki  
S220 29 Mt 840 Itälehto -Taivalkoski  
5220 30 Mt 842 Karhunoro-Kuoliovaara  
S220 32 Mt 913 Ruottasenpuro-Heinäjoki  
S200 33 Mt 8694 Viipusjärvi-Jyrkänkoski  
S220 34 Mt 8691 Jyrkänkoski-valtakunnan  raja 
S220 35 Pt 18885 Rukajärvi-Petäjävaara  
S220 36 Kt 78 Kapr-Siivikko  

Pääsuunnittelija Pentti Kaustinen, 
sijainen Hilkka Plippo  
Si 84  Vt  4 Temmes-Haaransilta:pääsu untaselvitys 
S186  Vt  8 Lapinkangas- 

Haaransilla:pääsuuntaselvitys 

Pääsuunnitteilja  Vesa Matturi, 
sijainen Jorma  Timonen  
5202  Vt  20 Hintta-Vesalanmäki :yleissuunnitelma 
S203 	Vt  20 Vesalanmäki-Kiiminki:yleissuunnitelma  

Pääsuunnittelija Pentti  Lau  ronen,  
sijainen  Salo lisakka 
Si00  00 	Taajamien tieverkkosuunnittelu:  
Si 00 01 	Ruukin  taajaman tieverkko-  ja lilkennetur 

vallisuussuunnitelma  
S100 03 	Raahen seudun tieverkkosuunnitelma  
S100 10 	Haukiputaan-Kiviniemen tieverkkosuunni 

telma  
Si 00 11 	lm  tieverkko-  ja liikenneturvallisuussuunni 

telma 

. 

. 
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SUUNNITTELUORJELMA  

• 

Si00  14 	Kempeleen  tieverkko-  ja liikenrieturvati 
su ussu  u fl fl  te  ma 

Si 00 15 Limingan  tieverkko-  ja liikenneturvalli  
Suu  SS U U fl fl  ito I ma 

Si00  16 Oulunsalon  tieverkko-  ja Ilikenneturvalli  
suu  ss  u u finite I ma 

Si 00 20  Pudasjärven tieverkko-  ja liikenneturvalli 
suussuunnitelma  

S100 21 Rukan  alueen tieverkkosuunnitelma 

Pääsuunnittelija  Salo lisakka  
sijainen Pentti Laurnen 
SOO  7 	Li ikenrieturval lisu ussu unnittelu 
S027 Tienvarsipalveluiden kehittämissuurinitelma 
S028 	Viitoitussuunnittelu  

Pääsuunnittelija Hilkka Plippo 
sijainen Pentti Kaustinen 
Si70 	Ranua-Oijärvi: tieverkkosuunniteirna 

Pääsuu nnittellja Vaitterl  Hiltunen 
sijainen Jorma  Timonen  

Suunnittelija Reijo Helomaa, 
sijainen  Kan  Rautio  
S304  Vt  4  Leskelän kylän kohdalla 

Suunnittelija Kari Rautio, 
sijainen Reijo Helomaa  
S308 Mt 805  Piippola-Pihkala 

 S31 1 	Vt  19 Ahokylä tievalaistus 

Pääsuunnitteilja  Jorma  Kostama  
sijainen Timo Mäkikyr  
S008 TIEH, Siltasuunnittelu 
S426  Vt  4 Joutsentie-Laanila  

Suunnittelija Reijo Helomaa  
S409  Vt  4 Haaransilta -Kempele 

Suunnittelija Harri Pousi, 
sijainen Eila Köngäs  
S431 	Vt  4 Linnanmaa-Kello 

Suunnit1elja  Esko Ranua, 
sijainen Timo Mäkikyrö 

 S003 	Tie-atk:n  käyttö 

Pääsuunnittelija Jorma  Timonen 
 sijainen Vesa Matturi  

S207  Vt  4  Mo-tie  Kempele-Kiviniemi 
 S267 Toranginahon eritasoliittymä  

Suunnittelija  Heikki  Riikonen  
S303  Vt  8 Pyhajoen  kunnan  raja-Salainen  
S305 Kt 88  ja mt  790  Vihanti kk  
S306 Kt 86  Paavolan alikulkukäytävä 

 S313 Kt 88 Syrjälänharjun  kohdalla 

Suunnittelija Pekka  Hedman, 
 sijainen Veikko Hirvonen 

 S404  Vt  4 lm  siltojen jkp  
S427 Mt 8481, 

Pt 18742  Haukipudas-Asemakylä  
S435 Pt 18709 Raitotie- Alakylä  

Suunnittelija Veikko Hirvonen, 
sijainen Pekka  Hedman  
S406 Mt 815, mt 816, Pt 18679 liittymien kanavointi 
S414 Mt 851 Yliranta,  valaistus  
S434  Vt  4 Ojakylä-li  valaistus 

Suunnittelija Kari Rautio  
S309 	Ml 821, pt 18540  Kestilä kk 

Suunnittelija Kalevi  Inget,  
sijainen  Heikki  Inberg  
S600 Mt 894  Taivalkoski-Puolanka 

Jänispalon  kohdalla  
S601 Kt 81 Vasaraperän  valaistus  
S602  Vt  5 Ruostesuon pt:n  kohdalla  
S603  Vt  5,  vt  20 Toranginahon eritaso 
S604 Mt 843 Poussu-Murtovaara 
S607 Kt 78 Törrönkangas-Alalivo 

Pääsuuni  
sijainen  J 
S402 90 Tievalaistusten  yleissuunnittelu  
S428 	Vt  20 Hintta- Vesalan  mäki 

Suunnittelija  Pauli  Niiranen, 
sijainen Jaakko Loukonen  
S400 Pt 8637 Haapamaa-Ketolanperä 
S402 20 Valaistusten  uusiminen  
S41 8  Vt  22  Viskaali-Korivaara  
S421 Mt 8281  Muhos-Leppiniemi  
S422  Vt  22 Leppiniemen  liittymä 

Suunnittelija Jaakko Loukonen, 
sijainen  Pauli  Niiranen  
S401 Mt 825 Rautionkylä-Kylmälä 

 S433 Mt 816  Hailuoto jkp 

Suunnittelija  Ulla-Maija  Norman 
S402 00 Mt 814  Kiviniemi-Aimärautio  
S402 10 Mt 814 Kempeleen  kunnan  raja-Kiviniemi, 

tieval.  
S412 Mt 816 Karhuoja-Ervastinkylä 
S415 Pt 18669 Vesikari 
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MITTAUS-JA  KARTOITUSOHJELMA  

Mittaus-  ja  kartoitus- 
hankkeet  
Mittausteknikko  Pertti Moilanen 
sijainen  mittausteknikko  Jaana Karhu  

Perustienpidon  tie-  ja  rakennus- 
suunnittelu  
S004 28 Mt 843  Poussu-Murtovaara:  kartta 
-  43  Vt  4  Rantsilan ohikulku: maastomaUi 
-  45  Vt  4 in  Iiitlymät 
-  46 Ml 825  Rautionkylä -Kylmälä  
-48 Mt  821/Pt  18540  Kestilä kk:maastomalli 
-  51  Vt  4 in  siltojen jkp:kartta 
-  54 Kt  88/Mt  790  Vihanti kk: maastomalli 
-  67 Pt 18637  Haapamaa Ketolanperä: maastomalli 

 -68 Pt 18596  Paavola kk: maastomalli 
-  69 Kt 78  Törrönkangas -  Ala-Live:  maastomalli 
-  88 Mt 805  Lämsänkosken siltapaikka maastomalli 
-  94  Vt  22  Oulun kaupunginraja-Laitasaari kartta 
-  96  Vt  5  Rantalahti-Ruka:kartta 

Tiealueiden  tie-  ja rakennussUun-
nittelu 
-  S004 31 Pt 18678  Salonpää: kartta+maastomalli 
-  34 Pt 18585  Jokela-Koskenkorva: kartta  
-35 Pt 18567  Mattilanperä:  kartta  

-36 Pt 18565  Ketunperän:  kartta  
-37 Mt 816  Salonpää-Riutukari: kartta+maastomalli  
-38 Pt 18637  Ketolanperä -Murto: kartta+maastomalli  
-39 Pt 18663  Varjakka: kartta+maastomalli 
-  40 Pt 1 8676  Karhuoja: kartta+maastomalli 
-  63 Pt 18629  Temmesjoen länsipuoli, kartta+maastom. 

Kehittämishankkeiden  kartoitus 
-  S009 00  Kehittämishankkeiden  kartoitus 
-  17  Projektien erittelemättömät palvelutehtävät 
-  18  Vt  4  Kello-Räinänperä 
-  19  Vt  4  Linnanmaa-Kello 

Kehittämishankkeiden  yleis-,  tie- 
ja rakennussuunnitte 
-  S009 32  Vt  4  Haaransilta -Kempele: maastomalli 
-  33  Vt  22  Muhoksen ohikulkutie:maastomalli 
-  34  Vt  20  Hintta-Kiiminki: maaperätutkimus 
-  42  Vt  20  Hintta-Korverikylä: maastomalli 
-  59  Vt  20  Korvenkylä-Jääli: maastomalli 
-  71  Vt  20  Vesalanmäki -Kiiminki: kartta 
-  72  Vt  4  Räinänperä -Pohjois-li: kartta 
-  74  Vt  8  Lapinkangas-Haaransilta:  kartta 
-  75  Vt  4  Linnanmaa-Kello:  kartta  
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KALUSTOSUUNNITELMA  

Kalustosuunnitelma  
vuodelle  1991 

Raahen tiealue: 

Oulun  tieplirin  kalustohankinnat vuodelle  
1991  ovat  n. 11.1 	mmk 

Suu nniteflut kustannukset jakautuvat vastuualueittain 
seuraavasti: 

Tekniset palvelut  1 .750.000  mk 
Raahen tiealue  1 .650.000  mk 
Oulun tiealue  2.721.000  mk 
Koillismaan tiealue  1.731.000  mk 
Suunnittelu  640.000  mk 
Hallinto  2.300.000  mk 
Projekti  300.000  mk 

Hankinnat  vastuualueittain  

Tekniset palvelut: 
- Sääasemalaitteita  360.000  mk 

(suunnitteluryhmä) 
-  Os -aseman tekn.laitteita  200.000  mk 

(päältysteryhmä) 
- Palvelutasomittausauto  700.000  mk 

(päällysteryhmä) 
- Huoltoauto  300.000  mk 

(kone-  ja varastoryhmä) 
- Maastohenkilöauto  190.000  mk 

(maa-ainesryhmä) 

-  Raskaita kuorma-autoja  1 .247.000  mk  
(2  kpl) 

-  Kevyt kuorma -auto 403.000  mk 

Oulun tiealue: 
-  Raskaita kuorma-autoja  1 .873.000  mk  

(3  kpl) 
-  Kevyt kuorma -auto 403.000  mk 
-  Raskas  pakettiauto  1 75.000  mk 
-  Traktori  270.000  mk 

Koillismaan tlealue: 
- Höyrynkehittimiä 2kpl  120.000  mk 
- Pyöräkuormaaja  375.000  mk 
-  Kevyt kuorma -auto 395.000  mk 
- Tiehöylä  841.000  mk 

Suunnittelu: 
- Liikennelaskentalaitteita  215.000  mk 
•  Tie -atk  ja  muut atk-laitteet  425.000  mk 

Hallinto: 
- Toimistokalusteita  200.000  mk 
- Lähiverkko  ja  atk-laitteita  2.100.000  mk 

ProjektIt: 
- Maastomittaus -atk-  ja  rakentamisen 

laadunvalvontavälineistöä  300.000  mk 

I  

 



Viherrakentajan  koulutus, (aluek.) maaliskuu 
Ympäristöasiain koulutus, (aluek.) huhtikuu 
Rakenteen parantamisen suunnittelu, kevät 
Mittaushenkilöstön kou lutuspäivät (aluek.) kevät 
Tietokoneavusteinen suunnittelu, piirtäjien 
koulutus (aluek.), kevät 
Suu nnittelun vastuualueen neuvottelupäivät, syksy 
Tierekisteri koulutus, ajankohta avoin 
Liikennetutkimuskoulutus,ajankohta avoin 

Teema-,  info- ym.  tilaisuudet 
Kielikoulutus, ruotsi, englanti 
Tiedottamienn-työyhteisökoulutus 

Tiealueiden  ja  projektien järjestämä 
TSS-koulutus, tammikuu, toukokuu, lokakuu 
Ympäristön suojeleminen tienpidossa, syysk. 
Oulun tiealueen neuvottelupäivät, syksy 

Teema-.  info- ym.  tilaisuudet 
Kehittämispäivä,(PR) 
Laatupäivä,(PR)  
Yleiset työselitykset,  (PR) 
Rakennusttamiskäytäntö,  (PR) 
Projektivastuualueen  neuvottelupäivät 
Toimintapäivä  (TAK) 
Tulosjohtamisen  tavoitteet  (TAK)  

.  

Teknisten palvelujen järjestämä 
Laboratoriopäivät,  tammikuu 
Tmp:n asentajien  koulutus,  6.-7.2. 

 Ennakoivan ajon kurssi, helmikuu 
Työnopastajien koulutus, helmikuu 
Urakalla teettäminen, helmikuu 
Suojeluohjaajien kurssi (aluek.), maaliskuu 
Varaosakoulutus (aluek.),  17.-i 8.4.  
Oulun piirin päällystepäivä, huhtikuu 
Yksityisteiden valtionavustukset, kevät 
Tiealueiden tuotannon teemapäivät, lokakuu 
Tiealueiden toimistohenkilöstön  koulutus, marrask 
Poikkeusolojen varautumistoiminta, syksy 
Palveluajatus: 
- tienkäyttäjän  palvelu, syksy 
-  piirin sisäinen palvelu, syksy 
Sukeltajien koulutspäivät (aluek.), ajankohta avoin 
TAHA:n syventäminen (TEPA, tiealueet) 
Tiemestareiden täydennyskoulutus 

fl  

Kou lutusyhdyshenki  lät:  
Esikunta 
Hallintopalvelut 
Suunnittelu 
Projektit 
Tekniset palvelut 
Raahen tiealue 
Oulun tiealue 
Koillismaan tiealue 

Rauni Sipola 
Vuokko Kaiponen 
Valtteri Hiltunen 
Hilkka Pakonen 
Sampo Kinnunen 
Raija Kähkönen 
Mirja Paldanius 
Marja Laine 
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KOULUTUSORJELMA 

• 	• 
-. 

- 	

S.  

Oulun tiepiirin koulutusohjelman mukaan  tie- 
piiri järjestää henkilöstölleen  1 886  oppilaspäi- 
vää,  jotka jakautuvat eri vastuualueille seraa- 
vasti: -  Esikunta  28  opv -  Suunnittelu  303  -  Projektit  1 02  
-Raahentiealue  318  -  Oulun tiealue  386  - Koillismaan tiealue  313  -  Tekniset palvelut  332  -  Hallinto  104 	Yht.  1886  opv  

Tämän lisäksi suunnitelmassa  on tiehallituk
-sen ja  ulkopuolisten järjestämää koulutusta 

 400 opintopäivää. 

Koulutustilaisuudet  

Esikunnan  ja  hallinnon järjestämä 

Toimistohenkilöstön koulutusohjelma,  14.-i 8.1. 
 Henkilöstö-ja taloushallinto  (alkanut  v.1990), 8.-12.4. 

Resurssihallinnon  päivä, 23.1./marraskuu  
TE  KO-tekstinkäsittelykurssi, 24-25.1.!  kevät 

 EA-lll  kurssi (aluek.)  11.-i 5.2.  
Suojelun kertauskurssi (aluek.)  5.-7.3. 
Windows -perusteet sekä  AMI-peruskurssi,  13.-i 4.3. 
Hankesiivoojien koulutuspäivät,  toukokuu 
Tiedotal -  Viesti! -kurssi, toukokuu 
MS.00S-peruskurssi, kevät/syksy  2 
LOTUS 123, kevät/syksy 
HEHA:n  hyödyntäminen (aluek.) syyskuu 
Toimistohenkilöstön koulutusohjelma, jatkokoulutusl 
palautepäivä (koulutusohjelman kayneille) lokakuu 
Sihteerikoulutus "sihteeri tuloksen tekijä" (aluek.) syksy 
Pohjoisten piirien maanlunastuspäivät 
Viestintä - johtamisen voimavara, loppuvuodesta 

Teema-,  info- ym.  tilaisuudet 
Tilihallinnon  muutokset 
Organisaation uudistuksesta aiheutuvat tied.tilaisuudet 
Matkalaskumuutosinfo 
Koulutuksen tietojärjestelmä -info  
Mandolliset yES-  ja  TES-muutokset 
Lähiverkon  käyttö 
Sisäinen tiedotustoiminta uudessa organisaatiossa 
Ohjelmoinnin teemapäivä (HHJ:n  ja  alue-TOA:n käyttö) 

Suunnittelun järjestämä 

Maastomittauskoulutus,  helmikuu 
Rakentamisen mittaukset, maaliskuu 
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TIEDOTUS, JULKAISUT  

I 

Tiepilrin  tiedotus  ja  
julkaisut 

Tiedotus 
Sisäinen: 
- Ookko  Nää  Kuu  flu,  

tiepiirin henkilöstölehti ilmestyy  6 krt 
- Tiljäkkö Nää  -tiedote viikottain 
- Aihekohtaiset  sisäiset tiedotteet 

Ulkoinen 
- tiedotustilaisuudet  julkiselle sanalle 
-  kysy tieasioista - ohjelmat radiossa 
-  osasto Oulun Suurmessuilla  26-31 .7.1991 
- aihekohtaiset tiedotteet, esitleet  ja  

markkinointi 

Esikunta / tiedotus 
Oulun tiepiirin toiminta  1990-1995 

 Oulun tiepilrin esite  1991  
Oulun tiepilrin toiminta  1991  

Vuoden  1991  aikana valmistellaan  TIE 2010  -julkaisua, 
joka ilmestyy vuoden  1992  puolella. 

Tekniset palvelut 

Sisäinen 
Kunnossapidon piiriraporlit 
Toimintaraportit 
Perustienpidon teemapäivät 

 Tulos  ryhmien palaverit 

Ulkoinen 
Palveleva puhelin 
Ouluntullin infopiste 
Kelirikko-  ja kelitiedotteet  

Raahen tiealue 
Sisäinen 
Vastuualueen  raportit 
Tulosryhmän  palaverit  4 kr1  vuodessa 

Ulkoinen 
Avoimien ovien päivät Piippolan, Raahen  ja Rantsilan 
tiemestaripiireissä huhti -toukokuussa. 
Informaatiota paikallislehdille  ja  -radiolle alkavista  ja 
käynnissäolevista  hankkeista  ja työkohteista  sekä keli - 
ja liikenneolosuhteista.  

Oulun tiealue 
Hallinto 
Piirin ohjekokoelmaluettelo 
Asiakirjojen jakelusuunnitelmaluettelo 
Piirin asiakirjahallinto-ohjeisto 
Tervetuloa taloon - tulokasopas 
Mitä kukin - tekee tiepiinssä 
Henkilöstön soslaaliedut 
Postituskoodit  
Piirin koulutusohjelma 

.  Suunnittelu 
Suunnittelun vastuualue tiedottaa  ja  jakaa vuosittain 
tehtävän  3 -vuotisen suunnitteluohjelman sekä  em. 
suunnitteluluettelon  mukaiset raportit  ja  suunnitelmat 
niiden valmistuttua 

Sisäinen 
Oulun tiealueen resurssitarveselvitys, 
valmistuu marraskuussa 
Tiealueen neuvottelupälvät  syksyllä 
Tiealueen/hankkeen kustannusraportit 
Tiealueen johtoryhmätoiminta 

Ulkoinen 
Avoimien ovien päivät Oulun tmp:ssä toukokuussa 

 ja  in tiemestaripiirissä  syyskuussa 
Kelitiedotteita  Oulu -radiossa  ja paikallisradiossa 
Paikallislehdille  tietoja tmp:ien toiminnasta 

Koillismaan tiealue  
Sisäinen 
Vastuualueen  ja tulosryhmien  palaverit  ja  raportit 

Projektit 
Sisäinen 
Rakentamisen rakennuskausiraportit 
Vastuualueen toimintaraportli  1 990 
Vastuualueen  tiedotus-  ja teemapäivät,  syksy 
Tulosryhmien palaverit 

Ulkoinen 
Avoimien ovien päivä  Kellon projektitoimistossa  touko- 
kuulla 
Linnanmaa-Kello  -esite (vuoden lopulla) 
Sangin  sitta - aloitusinfo 

Ulkoinen 
Vt.5 Rukan  liittymä, aloitusinf  0  huhtikuulla 
Mt. 862  Lehtovaara-Syötekylä;  info työmaatilanteesta 
huhtikuulla  
Avoimien ovien päivä Taivalkosken tmp:ssä elokuulla 

 Vt.  5 Patoniemi-Lapin  piirin  raja; info  hankkeen valmis-
tumisesta lokakuulla  
Vt.  5 Rukan  liittymä;  info valmistuniisesta 
Mt. 855 Tan nila-Pudasjärvi;  info  viimeisen soratieosuu

-den parannustölden  valmistumisesta syyskuulla 
Kuumennetun hiekan käyttökokeilu liukkauden torjun-
nassa,  info  kokeilusta marraskuussa 
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HENKILÖSTÖ  JA  OTTEITA TIENVIITOISTAMME  

Henkilöstä 

Vuoden  1991  alussa oli tiepiirin palveluksessa yhteen 
 sä 719  henkilöä, joista oli  600  vakinaisessa  ja  119 

 määräaikaisessa palvelussuhteessa. 

Henkilöstömäärän  kehitys  1981-1990 

20 
1015 

1000 

800 

60 

400  

•  200 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990  

Henkilöstö  vastuualueittain: 
Esikunta  10  vakin. -  

Suunnittelu  62 5  maäräaik.  
Projektit  34 40  
Raahen tiealue  79 13  
Oulun tiealue  150 23  
Koillismaan tiealue  106 	U  35  
Tekniset palvelut  112 3  
Hallintopalvelut  47 	U - 

Henkilöstöstä  on  
- Dplomi -insinöörejä  10  

Insinöörejä  23  
-  Muita korkeakoul.  4  
- Rakennusmestareita  ja teknikkoja  110  
- Työnjohtapa  39  
- Toimistohenkilöstöä  128  
-  Työntekijöitä  271  
- Lauttahenkilöstöä  1 5  

Vakinaisia yht. 	 600  
Määräaikaisia 	 119  

Yhteensä 	 719 

Me,  tielaitoksen  väki 
Osaavat, palvelu-  ja yhteistyökykyiset  ihmiset ovat 
tielaitoksen voima. Osaamista arvostavat sekä asiak 
kaat että tielaitos. Teemme yhdessä tielaitoksen 
tuloksen. 

Viestintämme  
Me  tielatioksessa  kerromme avoimesti toiminnastamme 
henkilöstölle, asikkaille  ja yhteistyökumppaneille. 

 Erityisen tärkeää  on  viestintä suoraan tienkäyttäjille. 
Osallistumme aloitteellisesti yhteiskunnafiiseen keskus-
teluun  ja aktivoimme  tätä keskustelua. Eri suunnilta 
koottu tieto otetaan huomioon tielaitoksen työssä. 

Osaamista  ja  tuloksia 
Palvelykykymme,  osaamisemme  ja yhteistyökykymme 

 ovat tielaitoksen menestymisen avaimet. Vaikutamme 
kaikki laitoksemme tuloksiin omalla työllämme. 

Tielaitos  on  haasteellinen  ja palkitseva  työpaikka. 
Kannustamme joukkoamme aktiiviseen työyhteisömme 
kehittämiseen  ja  tarjoamme kehittymismandollisuuksia. 

Jokainen ihminen haluaa tehdä hyviä tuloksia. Tielaitos 
palkitsee tulosten saavuttamisesta  ja  korostaa yhteistoi-
minnan merkitystä tulosten tekemisessä. 

Tuloksiin pääsy tuo tyytyväisyyttä,  ja  tyytyväisyys 
parantaa tulosta. Työyhteisön rakentaminen henkilöstön 
omaa aktiivisuutta kannustavaksi  on  johtamisen  ja 
esimiestyön  haaste. 

Tielaitoksen  johtamisen  ja esimiestyön  perusasioita ovat 
yhteistoiminta, yksilön arvostaminen, tasa-arvo  ja 

 oikeudenmukaisuus. 

Avoimuutta 
Työpaikan sisäinen tiedonkulku  on  ihmisten työtyytyväi-
syyden perusedellytys. Henkilöstöllä kuuluu olla aina 
saatavilla riittävät tiedot tielaitokseri asioista. 

Asakaspalvelun  onnistuminen vaatii asiakkasden 
kuuntelemista  ja  hyvää tiedonkulkua tienkäyttäjän  ja 
tielaitoksen  välillä. Yhtä tärkeää  on,  että tienvarren 
maanomistajilla  ja yrttyksillä  on  tielaitoksesta  aina oikeat 
tiedot. 

Tielaitoksen  viestintä  on  avointa, aktiivista  ja  aloitteellis-
ta. Tehtävämme  on  huolehtia, että asiakas saa meiltä 
kulloinkin tarvitsemansa tiedot. Meidän itsemme  on 

 tarjottava tietoa, vaikkei sitä huomattaisi meiltä ky-
syäkään.  

Me  kaikki edustamme tielaitosta ulospäin. Jokaisella  on 
 oikeus  ja  velvollisuus tuoda asiantuntemuksemme 

yhteiskunnalliseen keskusteluun. Näin palvelemme 
parhaiten yleisöä  ja  kaikkia niitä, jotka joutuvat muodos-
tamaan mielipiteen tieasioista. 
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