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Oulun  tiepiinn  toiminta  1990-1995 
 Piiri-insinöörin katsaus 

Piiri-insinöörin katsaus 

Vuonna  1986  teimme tielaitoksessa ensimmäisen 
pitkäntähtäyksen tienpidon suunnitelman, jonka nimi 
oli  TIE 2000.  Suunnitelmassa oli tienpidon pääpaino 
vuosille  1986-2000  teiden peruskorjauksessa, johon oli 
suunniteltu  koko  kauden rahoituksesta  42  %.  Toiseksi 
tärkein toimenpidealue oli teiden kehittäminen, johon 
oli suunniteltu  24  % kokonaiskustannuksista.  Teiden 
päivittäiseen hoitoon varattiin tuolloln  18  %  kustannuksista 

 ja päällysteiden  uusimiseen sekä muuhun kunnostukseen 
noin  16  %.  

Kun tuosta pitkän tähtäyksen suunnitelmasta  on  nyt 
kulunut ensimmäiset viisi vuotta, voidaan todeta, että 
kokonaisrahoituksessa olemme jääneet jälkeen noin 

 12-13  %  suunnitellusta. Tämä merkitsee noin  170 
 milj.markkaa  eli  80-luvun puolenvälin yhden vuoden 

rahoitusosuuden verran. Teiden hoitoon  ja päällysteiden 
 uusimiseen sekä muuhun kunnostukseen  on  panostettu 

vuosina  1986-1990  enemmän kuin mitä oli suunniteltu. 
Teiden kehittämiseen  on  suurin piirtein käytetty  se 

 osuus mikä vuonna  1986  suunniteltiin.  Sen  sijaan 
teiden peruskorjauksesta  on  jouduttu tinkimään  jo  9%.  

Tässä julkaisussa selostetaan piirin toimintaa seuraaval-
la suunnittelujaksolla, joka ulottuu vuoteen  1995.  Näihin 
hankkeisiin  ja rahoituskehyksiin  ei ole valtionvarainmi-
nisteriö eikä valtioneuvosto ottanut kantaa. Ne ovat 
tiepiirin suunnitelmia, jotka tarkentuvat vuosittain tulo-
ja menoarvioesityksien yhteydessä. Liikenteen ennakoi-
tua huomattavasti suuremman kasvun takia  on  tietoi-
menpiteitä  edelleenkin suunnattu - enemmän kuin vuonna 

 1986  suunniteltiin - päätieverkolle, jossa liikenneturval-
lisuus  on  heikoin  ja  jossa liikennemäärä  on  suurinta. 

Teiden kehittämiseen panostetaan tässä suunnitelmassa 
noin  30  % kokonaisrahoituksesta.  Hoito pysyy suurin-
piirtein entisellä tasolla,  sen  sijaan peruskorjauksessa 

 ja liikenneympäristön  parantamisessa joudutaan 
edelleenkin tinkimään; panostus  on  nyt  20%.  

Piirin tavoitteista  on  kaikkein tärkein liikenneturvallisuuden 
parantaminen.Tavoitteena  on  saada henkilävahinkoihin 
johtaneiden onnettomuuksien määrä putoamaan noin 

 9  %  tämän vuoden toteutumasta. Erillislin liikenneturval-
lisuustoimenpiteisiin kohdistetaan varoja kokonaisra-
hoituksesta noin  7  %.  Suurimman erän rahoituksesta 

 vie  moottoriliikenne-  ja moottoriteiden  rakentaminen 
Oulun seudulla. Tämä teiden kehittämissuunnitelma 
edellyttää  40  %:ia kokonaisrahoituksesta.  On  kuitenkin 
todettava, että nämä toimenpiteet ovat samalla myös 
kaikkein tehokkaimpia liikenneturvallisuustoimenpiteitä. 
Teiden kunto pyritään pitämään suurinpiirtein 
nykyisellään. Sorateiden kelirikkomäärä ei tule 
lisääntymään, äljysorateitä parannetaan  ja  kunnostetaan 

 1126 km  ja kestopäällysteisillä  teillä ei tule olemaan 
päällystyskauden päättyessä ylisuuria,  20 mm  syvempiä 
uria.  

Tiepiirin organisaation rakennetta  on  muutettu siten, 
että kolme ahjeellista tiealuetta vastaa akieellaan kakesta 
tienpidosta, hoidosta rakentamiseen. Poisluettuna  on 

 ainoastaan moctori-  ja moottonliikennetiet,  jotka tehdään 
keskitetyn rakennuttajatoimiston, projektitoimiston 
toimesta. Tietoimenpiteiden suunnittelua  ja ohjelmointia 

 varten  on  penjstettu  piiri-insinöörin esikunta, joka huolehtii 
tiestön tilan seurannasta, sidosryhmien odotuksista  ja 
tienpidon  pitkän  ja  keskipitkän tähtäyksen suunnittelusta 
sekä ohjelmoinnista. Vastuualueiden päällikät esittelevät 
tässä julkaisussa omat tavoitteensa sekä alueellaan 
tapahtuvat suurimmat hankkeet. 

/ 	Pent1 onen 
Rakènnusneuvos 

 Piiri-insinööri 
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Organisaatio 

Piiri-insinööri 	1.1 	(  Esikunta 
rakennusneuvos 	 Paallikko, apulaispiiri-insinoori 

Pentti  Ikonen 	 Raimo Kannisto 
- tienpdon  suunnittelu  ja sidosryhmäasiat 
-  ohjelmoinnin koordinointi 
- tulostavoitteiden  valmistelu 

Sihteeri 
 Helena  Jokipii 

Tiedotus 
Anja Garanvälgyi 

Revisio  
Ulla  Talonpoika 

Suunnittelu 
Päällikkö Esko Perälä 
- esisuunnittelu 
- liikenneturvallisuus 
- tiesuunnittelu 
-  kartoitus  ja geotekninen  suunnittelu 

Projektit 
Päällikkö Seppo Kananen 
- moottoriväylähankkeiden  ja  muiden erikseen 
sovittavien suurten hankkeiden toteuttaminen 

Hallintopalvelut 
 Päällikkö Liisa  Rossi  

- henkilöstöhallinto 
-  yleis-  ja taloushallinto 
- tietohallinto 
-  kiinteistö-  ja tiekorvausasiat 
- piirikonttorin  sisäiset palvelut 

Tiealueet:  
Raahen tiealue 
Päällikkö  Matti  011ikainen 
Alueinsinööri Pentti Kerttula 

Oulun tiealue 
Päällikkö Väinö Luttinen 
Alueinsinääri 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 
- tiepalveluasiat 
-  kuljetus-  ja  tien tilapälset käyttäluvat 
- yksityistieasiat 
-  silta-  ja talonrakennusasiat 
- VSS-asiat 
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Organisaatio  

Rauni Sipola 	 Ari Forstadius 
- tiestrategioiden  suunnittelu 	- ohjelmoinnin koordinointi 

Aini Sarkkinen Pentti Lauronen Jorma Kostama 
tarveselvitykset - liikenneturvallisuusseuranta - tiesuunnittelu 

- yleisuunnitelmat -  taajamien tieverkko-  ja - rakennussuunnittelu 
- tierekisterin  ylläpito liikenneturvallisuussuunn. - suunnittelupalvelut  
ja tietopalvelut - liikenneturvallisuushankk. 

- liikennetutkimukset priorisointi 
- tiealoitteet -  liikenteen ohjaus 
- tieympäristöasiat - kaavoitusasiat 

-  lupa-  ja lausuntoasiat  

Pertti Moilanen 
-  mittaus  ja  kartoitus 

Vesa Kallio 
- geotekninen  suunnittelu 

Olavi  Holma 	 Veikko Kukkoaho  
Vt.  4  Kempele-Kiviniemi 	Pt. 18693  Sangin  silta  
Vt.  4  Kello-Räinänperä 	Vt.4 Linnanmaa-Kello 

Vt.4  Kiviniemi-Laanila 

Arvo Rajala 	 Paavo  Holmi 
tyämaanpäällikkö 	 työmaanpäällikkö  

Pentti Keränen Eino Pakkanen Hannu Säily 
Raahen tmp 	Rantsilan tmp 	Piippolan tmp 

Väinö Pitkälä 	Tuomo  Holma  Sulo Koskela 
Oulun tmp 	Kempeleen tmp  lm  tmp  

Pentti Ruonala 
Hailuodon lautta  

Heikki  Heikkilä Veikko Jaakkola Teuvo Määttä 
Pudasjärven tmp Taivalkosken tmp Kuusamon tmp 

Matti  Kuparinen 
rakennustyömaa 

Pertti Marttinen Toivo Henttunen 
Muhoksen tmp 	rakennustyömaa 

Kaarlo Stenius Kalervo  Karjalainen  
rakennustyömaa rakennustyömaa 

Esko Laitinen 
- päällystepalvelut 
- öljysora-asema 
-  materiaalin 

jalostamisasiat 
- murskausasema 

- ajoratamerkinnät  

Tapio  Mikkola 
- tienpitoaineiden 

 etsintä 
-  laboratorio 

Pentti Paajo 
- konekalusto 
-  korjaamo 
-  hankinnat 
- varastotoiminta  

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

käyttöluvat 
-  tekninen kehittäminen 

Esko Hämäläinen 
- silta-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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Tiepiirin tavoitteet 

Liikenteen sujuvuus 
Tila  1990  
Ruuhkaolosuhteissa,  jolloin joudutaan ajamaan 

 jatkuvissa jonoissa,  on hikennesuorite 4,8% pääteiden 
liikennesuoritteesta. Ruuhkautuvia  teitä  on 18 km.  

Ennuste  1995  
Ilman toimenpiteitä  ruu hkaolosuhteissa  ajettava 

 liikennesuorite  on 7,8% pääteidenliikennesuoritteesta. 
Ruuhkautuvia  teitä  on 35,5 km.  

Tavoite  1995  
Ruuhkaolosuhteissa  ajettava  liikennesuorite  on 5 % 
pääteiden liikennesuoritteista. Ruuhkautuvia  teitä  on 
30 km. 

Ruuhkautuvien  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

-pidepäätäs  31.12.1991 
* Vt.4 Linnanmaa -Kello  -moottoriliikennetien  rakennus- 
suunnitelma, lukuunottamatta ympäristö-  ja  valaistus- 
suunnitelmaa  on  valmis viimeistään  31.12.1991. 
*  Vt.  4 Joutsentie-Laanilan  tiesuunnitelma  on  valmis 

 vahvistettavaksi  31.12.1991  

Liike  nn  etu rva  II isu us  

	

Tila  1988 	243 kpl 

	

1989 	229 

	

1990 	233  "(ennuste) 

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

Tavoite  1991  

-  Piirin ympäristön tilan selvitystä koskeva  toimintaoh
-je  on  valmis.  

-  Hankkeiden tavoitteisiin sisältyy  ympäristötavoitteita. 
- Ympäristöasiain  hoidon  organisointi  piirissä suoritettu. 

 - Avainhenkilöiden ympäristökou lutus  aloitettu. 

Tavoite  1995  
Nykytilan  selvitys  on  valmis  ja  toiminta  ympäristäasi-
oissa  piirin  strategian  mukaista.  Avainhenkilölden  tie-
tous  ympäristäasioissa  kattaa  tienpidon  ja  liikenteen 
haittavaikutukset.  

19,9 	

HI  

14.4 

85 	86 	87 	88 	89  
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18  -  
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Tavoite  1995  
Henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia tapahtuu 
enintään  230 kpl/v.  

Ympäristö 

Tila  1990  
Tieympäristön  tilaa ei ole systemaattisesti selvitetty. 

 Tienpidon  ja  liikenteen  ympänstölle  aiheuttamia haittoja 
ei piirin alueella tiedetä.  

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. 
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Tavoite  1991  

- Kestopäällysteisillä pääteillä  taajamien ulkopuolella 
 on  yli  20  mm:n  uria  korkeintaan  2km 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 %.  

Tavoite  1992-1 995  
Rakentamisen  ja perustienpidon  taloudellisuus paranee 
keskimäärin  1  %/vuosi.  

lINK0-0NNEUoMUUSTEEN  KEHITYS VUOSINA  
I- i990 JA  TAVOITE VUOSILLE  1991-1995 

Kustannusarvioiden  pysyvyys 

Tavoite  1991-1995  
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. 

Tavoite  1995  
Yleiskustannukset vähenevät suu  nnittelukaudella  1991-
1995. 

Tulosohjaus  
I 	91 	92 	93 	94 	95 I  

Tavoite  1995  

- Kestopäällysteitä  kunnostetaan  354 km  ja  rakenteita 
parannetaan  25 km. 
- Oljysorateitä  kunnostetaan  951 km  ja  rakenteita 
parannetaan  175 km. 
- Päällystettyjen  teiden tasaisuus  on  tiedossa.  
- Sorateiden kantavuuspuutteet  eivät aiheuta huomat-
tavia haittoja liikenteelle. 

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

 on  puutteita. 

Tavoite  1995  
Piirin toimintaa ohjaavat  tulostavoitteet. Tulosseu  ran-
ta  toteutetaan siten, että  tulosryhmien  jäsenillä  on 

 mandollisuus todeta  tu losryhmänsä  osuus tavoitteiden 
toteutumisessa.  



Vastuualueet 
Esiku nta  

Oulun tiepiiri  on  siirtynyt  1 .1 .1991  uuteen organisaatio- 
muotoon. Tämä  on  tapahtunut perusteellisen valmis-
tautumisen kautta. Sysäyksen antajina ovat olleet val-
tionhallinnossa käyttöönotettu tulosjohtamisjärjestelmä, 
tielaitoksen visio  -92  ja  tietenkin piirin oma halu kehittää 
toimintojaan. 

Esikuntapäällikkö 
Apulaispiiri-insinööri 
Raimo Kannisto 

Nyt käynnistyneeseen organisaatioon kuuluu uutena 
toimintona esikunta, joka  on  nähty tarpeelliseksi  em. 

 uusia ajatuksia  ja  näkemyksiä sovellettaessa käytäntöön. 
Esikunnan päätehtäviä ovat piiri-insinöörin avustami-
nen piirin tiepolitiikkaa suunniteltaessa, tienpidon oh-
jauksessa  ja  eritasoisten  tavoitteiden suunnittelussa. 
Esikunta ei toimi yksin. Piirin asiakkaat sekä ulkoinen 

 ja  sisäinen yhteistyö eri ryhmien  ja  yhteisöjen kanssa 
tulevat olemaan tärkeitä. Toivon esikunnan voivan 
auttaa omalta osaltaan tiepiiriä tavoitteiden saavutta-
misessa. 

lo 	
Oulun  tiepiinn  toiminta  1990-1995  
Vastuualueet 

Vastuualueen  tehtäviä ovat tieverkko-, esi- sekä  tie-  ja 
 rakennussuunnittelu, liikenneturvallisuusasiat, geotek- 

niset asiantuntijatehtävät  sekä lausunto-  ja  lupa-asiat.  

Vastuualueen  päätavoitteita vuodelle  1991  ovat: selvi-
tyksen tekeminen piirin liikennesuoritteen mittaami-
seksi  ja  hallinnaksi  sekä seuraavien suunnitteluval-
miustavoitteiden toteuttaminen: 

-  Vt.  20:n  Hintta-Korvenkylä yleisuunnitelma  lähetetään 
lausunnolle  31.12.1991  mennessä 
-  Vt.  20:n  ja vt.  5:n  Toranginahon  risteyksen yleissuun-
nitelmasta saadaan toimenpidepäätös  31.12.1991 

 mennessä. 
-  Vt.  4:n  väli Linnanmaa -Kello  -moottoritien rakennus- 
suunnitelma  on  valmis  31.12.1991  mennessä lukuun-
ottamatta ympäristö-  ja  valaistussuunnitelmaa 
-  Vt.  4:n  väli Joutsentie-Laanila tiesuunnitelma lähe-
tetään vahvistettavaksi  31.12.1991  mennessä. 
-  Alueellisen yhteistyön kehittäminen liikenneturvalli-
suusasioissa tiepiirin, kuntien, poliisin  ja  liikenneturvan 
kanssa 
- Ympäristötavoitteiden sisällyttäminen  hankkeen ta-
voitteisiin  ja  suunnitteluun. 
- Tiensuunnittelun  ja  maankäyttösuunnittelun tandista

-minen  samanaikaisesti tieverkko-  ja  esisuunnittelussa. 
-  Hankkeen vaikutusten selvittäminen esisuunnittelu-
vaiheessa 
- Hankeperusteluiden  laatiminen  ja  niiden sisällyttämi-
nen suunnitelma-asiakirjoihin. 

Suunnittelun avainsanoja ovat: avoimuus, vuorovai-
kutteisuus  ja  osallistuminen. Tämä tarkoittaa, että 
yhteistyön määrä sidosryhmiin päin lisääntyy.  Sen 

 luonne myös muuttuu. Tämä johtuu siitä, että tiensuun-
nittelu hahmotetaan jatkossa nykyistä selvemmin osaksi 
yhdyskuntasuunnittelua, jolloin tiehankkeiden suunnit-
telu-  ja  päätöksenteko liittyvät kuntien, seutukaavaliit-
tojen  ja  ympäristöviranomaisten suunniteluun  ja 

 päätöksentekoon. Tielaitos tulee suu nnitteluproses-
sissa tästä eteenpäin toimimaan nykyistä enemmän 
yhteistyön osapuolena  ja  oman sektorinsa asiantunti-
jana. 

Hallintopalvelut  
Hall  intopalvelujen vastuualueen  tehtävänä  on  tarjota 
niitä piirin sisäisiä palveluja, joiden tuottaminen  on 

 piinkokonaisuuden  ja  yhtenäisyyden kannafta tarpeellista 
hoitaa keskitetysti. 
Vastuualue  vastaa henkilöstöhallintoon, yleishallintoon, 
tietohallintoon, taloushallintoon, kiinteistö-  ja 

 tiekorvausasioihin  sekä piirikonttorin sisäisiin palveluihin 
liittyvistä tehtävistä. 

Suunnittelu 

Suunnittelun vastuualue toimii tiepiirissä suunnittelun 
asiantu ntijayksikkönä  ja  tuottaa asiakkaiden tarvitse-
mia  ja  tilaamia suunnittelupalveluja  erikseen sovittujen 
tavoitteiden  ja  reunaehtojen  mukaan. 

Suunnittelupäällikkö 
Esko  Peräla  

Perään virkavapauden 
aikana  1.1.-31.3.1991 on 

 sijaisuutta  hoitanut  Dl  Aini 
Sarkkinen. 
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Vastuualueet 

Hallintopalvelujen  henkilöstöhallinnon ryhmä vastaa 
 virka- ja työehtojen  soveltamisesta, keskitetystä 

palkanlaskennasta, henkilöstön kehittämisen koordi-
noi nnista, työsuojelusta  ja työterveyshuollosta.  

Hallintopäällikkö 
Liisa  Rossi  

Yleis-  ja taloushallintoryhmän  tehtäviin kuuluu vastuu 
piirin tilihallinnosta sekä kirjaamo-  ja arkistotoiminnasta. 

 Sisäiset palvelut huolehtii piirin keskitetyistä toimisto- 
palveluista  ja toimitiloista. Tietohallintoryhmä keskiteyistä 

 atk-palveluista  ja  piirin atk-asioiden koordinoinnista. 
Kiinteistö-  ja tiekorvausryhmä  vastaa piirin maanlu-
nastustoiminnasta.  

Hall  intopalvelujen vastuualu een  tavoitteena  on  hoitaa 
tehtävänsä mandollisimman taloudellisesti  ja  tehokkaasti 
muiden vastuualueiden palveluodotusten mukaisesti. 

Tekniset palvelut  

Vastuualu een  tehtävänä  on  tarjota ne sisäiset tekniset 
palvelut, jotka piirin edun kannalta  on  katsottu tarkoi-
tuksenmukaiseksi toteuttaa keskitetysti. Lisäksi  vas

-tuualueen  tehtäviin sisältyy valtionapu-  ja lupapalveluja 
 (mm.  kuljetusluvat)  sekä tienkäyttäjien informaatio. 

Vastuualueen  päätavoitteita ovat: 
-  tienkäyttäjien informaatiopalvelun kehittäminen  ja 

 lisääminen 
- tiesääpalvelujärjestelmän  kehittäminen  ja  uusien atk- 

sovellusten käyttöönotto piirissä. 
-  yhteistyön edistäminen liikenneturvallisuusasioissa 
eri viranomaisten kesken 
-  toiminnasta aiheutuvien mandollisten ympäristöhait-
tojen selvittäminen  ja  niiden hallinta 
-  teiden kunnon mittaamisen kehittäminen  ja kuntotie-
dostojen  hyväksikäyttö ohjelmissa. 

Tällaisia teknisiä palveluja ovat  mm.  teiden päällystämi
-seen,  maa-ainesten etsintään  ja  jalostamiseen sekä 

tutkimiseen, kaluston kunnossapitoon  ja  hankintaan, 
varastopalveluihin, silta-asioihin sekä työmenetelmien 
kehittämiseen  ja  markkinointiin liittyvät tukipalvelut 

Teknisiin palveluihin kuuluu myös riittävän maa-aines-
varaston turvaaminen tulevien vuosien tienpitotoimen-
piteitä varten  ja tienpidon  taloudellisuuden mittaa-
misjärjestelmien kehittäminen  ja  hyväksikäyttö. 

Projektit  

Vastuualueen  tehtävänä  on  toteuttaa toimenpideoh-
jelmassa olevat moottoriväylähankkeet  ja  muut erikseen 
sovittavat päätiehankkeet sekä niiden rakennussuun-
nittelun teettäminen. 

Vastuualueen  tehtäviin kuuluu lisäksi työohjelmien 
laatimiseen  ja raportointiin,  rakentamisen ohjaukseen, 
rakentamisen  teknologian  ylläpitoon  ja  kehittämiseen 
sekä rakennuttamiseen liittyviä, keskitetysti toteutettaviksi 
sovittuja palveluja. 
Päätavoitteena  on,  että vastuualueen tehtäväksi annetut 
projektit toteutuvat sovittujen aika-, laatu-  ja 
kustannustavoitteiden  mukaisesti. Taloudellista tasoa 
pyritään pitämään hyvänä mandollisimman laajan 
kilpailuttamisen kautta. 
Tukipalvelujen  tavoitteena  on,  että projekteilla  ja tiealueilla 

 on  käytettävissään ajan tasalla oleva tieto teknologiasta 
 ja ohjausjärjestelmistä  tehtäessä rakentamista koskevia 

päätöksiä. 
Vastuualueella  on  kaksi projektituotannosta vastaavaa 
organisaatiota, joiden toimistot sijaitsevat Haukiputaan 
Kellossa. Piirikonttorilla oleva esikuntaryhmä palvelee 
näitä organisaatioita tukitoiminnoillaan. 

Teknisten palvelujen 
päällikkö 
Juho Junnikkala 

Rakennuspäällikkö  
Seppo Kananen  
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Oulun flepiirin toiminta  1991-1995  
Vastuualueet  

Tiealueet 

Tiepiiri  on  jaettu kolmeen tiealueeseen, jotka kukin 
toimivat omana vastuualueenaan huolehtien alu-
eensa yleisten teiden ylläpidosta  ja  rakentamisesta 
lukuunottamatta moottoriväylien  ja  muiden suurten 
hankkeiden toteuttamista. Lisäksi tiealueilla  on  vas-
tuu rakenteen parantamistöiden suunnittelusta.  

Ku usa  rñ  o 

1  

1<  

Fuda'Örvi  

Koullismaan tiealue: 
-  Kuusamon tmp 
-  Taivalkosken tmp 
- Pudasjärven tmp 
-  2 rakennusorganisa 

yleisiä teitä  2163 km 
957 km 
456 
755 

tiota  

Oulun tiealue 	yleisiä teitä  1919 km 
-Ouluntmp 	 489km 
- Kempeleen tmp 	450 
-  Muhoksen tmp 	486 
-  lm  tmp 	 497 
-  1 rakennusorganisaatio  

Raahen tiealue 	yleisiä teitä  1393 km 
-  Raahen tmp 	446 km 
-  Piippolan tmp 	524 
- Rantsilan tmp 	423 
-  1 rakennusorganisaatio 
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Vastuualueet  

Raahen  tiealue  

Raahen tiealueeseen kuuluvat Piippolan, Raahen  ja 
Rantsilan  tiemestaripiirit. AlueeUa  on  lisäksi yksi 
rakennusorganisaatio. 

Tiealueella  on  yleisiä teitä  1393 km,  josta 
kestopäällysteisiä  187,5 km, kevytpäällysteisiä 744,5 
km  ja sorapäällysteisiä  461 km. 

-  Lisätään henkilöstön  ja  kaluston taloudellista yhteis-
käyttöä alueella 
-  Kehitetään urakointia kunnossapitotöissä 
- Syvennetään tulosohjaustietoutta  henkilöstön kes-
kuudessa. 

Tieaiueen  merkittävimmät hankkeet 
 v. 1990- 1995 

Raahen  tiealueen  päällikkö  
Matti  011ikainen 	 Tie nro 

Tiealueen  vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden 
 1991  alussa  80  henkilöä. Vuoden  1991  keskimääräinen 

kokonaisvahvuus tulee olemaan noin  110  henkilöä. 
Tielaitoksen omaa kunnossapitokalustoa  on: 13  kuorma- 
autoa,  2 kevytkuorma-autoa,  4  pakettiautoa,  6  tiehöylää 

 ja  4  traktoria. TaMhoitotöitä varten  on  tehty sopimukset 
yksityisten yrittäjien kanssa  10  kuorma-autosta  ja  4 

 traktorista. 

Tiealueella, tiemestaripiireillä  ja rakennusorganisaatiolla 
 on  omat tulostavoitteet, joita toteuttamalla varmistetaan 

piirin tulostavoitteiden toteutuminen. Raahen tiealue 
edesauttaa piirin tavoitteiden toteutumista vuonna  1991 
mm.  seuraavilla toimenpiteillä: 

-  Parannetaan tietyön alaisten tieosien liikennejärjestelyjä 
 ja  tienkäyttäjien informaatiota 

- Suoretaan lumenpoisto-  ja liukkaudentorjuntatehtävät 
 siten, että laitostasoiset laatutavoitteet saavutetaan 

-  Aloitetaan tärkeiden pohjavesialueiden pohjaveden 
laadun seuranta 
-  Lisätään maamateriaalien ottoalueiden maisemointia 
sekä parannetaan tienvarren palvelualueiden sekä 
taajamien tienvarsien siisteytiä 
-  Parannetaan kestopäällysteisen tiestön kantavuutta 

 4,4 km  ja öljysorapäällysteisen  tiestön kantavuutta  19 
km. Kestopäällystettä  uusitaan  27 km  ja öljysorapääl-
lystettä  15 km.  Sorateitä parannetaan  ja  päällystetään 
9km. 

4 Sipolankylä- Rantsila -  90-91 
4  Keskipisteen silta Leskelässä  93-95 
8 Piehinki, jalankulku-  ja polkup.tie  91-92 
8  Keski-Pohj. piirin  raja-Arkkukari 94-95 
19 Ahokylä tievalaistus  92 
19  Piippola-Pulkkila  94-95 
86  Paavolan alikulku  92 
88  Raahe-Vihanti  90,92,94-95 
88 PuIkkila -  Keski-Pohj.piirin  raja -  90-91 
88  Vihanti kk  95 
599  Kiuruvesi-Pyhäntä  93  - 
805  Piippola-Pihkala  92-94 
807 Rantsila  kk  93 
809 Temmes-Metsäperä  93 
811  Revonlahti-Siikajoki  95  - 
818  Pyhäntä-Kestilä  93-95 
821 Vorna-Pihkala  91-92 
8103 Ruonaojantie  90-91 
18531  Viitanen  90-91 
18562 Kurunojan  silta  91 
18565 Ketunperä  90- 
18567 Mattilanperä  92 
18583  Koskenkorvan kanavan silta  92 
18585  Jokela  91 
18596 Paavolakk  94 
18597  Paavola-Jokikylä -  90-91 

Toimenpideohjelma  liitteenä 
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Oulun  hepiinn  toiminta  1990-1995 
Vastuualueet 

Oulun tiealue 

Oulun tiealue vastaa Kempeleen, Muhoksen,  lm  ja 
 Oulun tiemestariplirien alueeseen kuuluvasta perus-

tienpidosta  ja  Hailuodon lauttaliikenteestä. Tällä alueella 
 on 15  kuntaa, joista suurin  on  Oulun kaupunki. 

Vuoden  1991  alussa oli tiealueen palveluksessa  135 
 henkilöä. Omaa pääkalustoa oli  55 kpl.  

Oulun tiealueen päällikkö 
Väinö Luttinen 

Tiestöä  ort  1918 km,  josta valta-  ja kantateitä  271 km, 
maanteitä 852 km  ja paikallisteitä  795 km. Päällystettyä 

 tiestöä  on  yhteensä  1368 km  eli  70 %  alueen tiestästä. 
Oulun tiea)ueen liikennesuorite oli vuonna  1990 

 keskimäärin  2,5  milj.  auto-km/vrk,  josta valta-  ja 
kantateiden  osuus  on  lähes  70 %. 

Tiealueen  hoito-  ja  kunnostustyöt tehdään pääosin 
omin resurssein omana työnä. Vieraiden palvelujen, 

 mm. urakoinnin  käyttöä lisätään kuitenkin vähitellen. 
Rakentamistyöt toteutetaan pääosin kilpailuun perustuen 
joko omana työnä  tai urakalla. Erikoistyöt, mm. 
tievalaistukset  tehdään lähes poikkeuksetta  u rakalla.  

Vuosien  1991-95 merkittävinpiä  tietöitä Oulun tiealueella 
ovat  mm.  Iskon-Alakylän  pt. 18709  parantaminen, kevyen 
liikenteen väylän rakentaminen valtatie  4:n  varteen  lm  
siltojen kohdilla  ja  maantie  834:n  parantaminen välillä 
Laitasaari-Ylikiiminki. Näiden hankkeiden toteuttamisen 
perusedellytys  on  rahoituksen varmistuminen niin, että 
työt voidaan toteuttaa optimiajouksella mandollisimman 
taloudellisesti tuotlamatta liikenteelle kohtuutonta haittaa. 
Tämä tarkoittaa  mm.  sitä, että aloitusvuonna työt voidaan 
aloittaa viimeistään loppukesällä  ja päällysteet  tehdään 
mandollisimman aikaisin lopetusvuoden kesällä. 
Tieliikenteen informaatiota hikenteelle hankalista tieosista 

 on  tarkoitus lisätä  ja  väliaikaista tienpintaa pitää nykyistä 
tasaisempana. 

Tiealueen  merkittävimmät hankkeet  
v. 1990-1 995 

Tie nro 

4 Ojakylä-li tievalaistus  91 
4 Alatemmes-Haaransilta tievalaistus  91 
4  Kuivaniemi jkp  91-92 
4  Kuivaniemi kanavointi  92 
4 lm 	siltojen jkp  94-95 
4  Kiviniemi-Oulu jkp 94-95 
8 Villiperän  alikulku  95 
8 Kaakkurin  liittymä  92 
20 Jääli -Kiiminki  91 
22 Korivaara-Kämä  90-91 
22 Madekosken  risteys, kanavointi  92 
22  Viskaali-Laitasaan, jkp  93 
813  Liminka ylikulkusilta  92 
814  Hakamaan risteyksen kanavointi  93 
815  Kiviniemi-Lentoasema kanavointi  92 
816 Karhuoja-Ervastinkylä  91-92 
816  Hailuoto, jkp  93 
825 Nuutila-Muhos  -90-93 
830  Saarela jkp  91 
830 Oulu -Utajärvi  93-95 
830 Sanginsuu-Sanki  93 
830 Hiukkavaara  94 
830 Sanki-Laukka  94 
833  Korpi-Ylikiiminki  94-95 
834 Laitasaari -Ylikiiminki  94-95- 
849  Kiiminki  -  Yli-li - Ylikärppä  90-92 
851 Yliranta, tievalaistus  92 
852  Kuivaniemi-Hamarinjoki  92-94 
854  Kipinä  -  Yli-li  93-95 
8152  Kempele-Oulunsalo  94 
8152  Kempele-Oulunsalo jkp  94 
8281  Muhos-Leppiniemi, jkp  93 
8484 Virpiniemi  maantie  ja  90-91 

18727 Kellonkylä 
18610 Kolmikannan  silta  92 
18627 Ketunmaa  92-93- 
18637  Murto  92 
18637 Haapamaa-Ketolanperä, jkp  92 
18646  Honkala  93 
18669 Vesikari  92-93 
18669  Liminka-Tupos jkp  92 
18709 Raitotie-Hakoselkä  92-93 
18722 Harjutie  95 
18756  Soronen  95- 
18757  Sorosen paikallistienh. -  lm 	asema  94 

Toimenpideohjelma  liitteenä 
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Vastuualueet  

Koillismaan tiealue 

Koillismaan tiealueen  tehtävänä  on  vastata Pudasjärven, 
Taivalkosken  ja  Kuusamon kuntien alueen tienpidosta. 
Alueeseen kuukiu myös  osa Ylikiimingin  kuntaa nykyisen 
tiemestaripiirijaon mukaisesti. 

Koillismaan tiealueen 
 päällikkö 

Tuomo Kanniainen  

Tiealue  aloitti toimintansa koeluonteisesti  jo  vuoden 
 1990  alussa, jolloin piirin organisaation kehittämisen 

työryhmän työ oli vielä jonkin verran kesken. Koillismaan 
tiealueen kokemukset olivat pohjana uuden organisaation 
työnjakoa  ja  työjärjestystä koskeville ratkaisuille. 

Vuosien  1990-91  vaihteessa oli tiealueen palveluksessa 
 139  henkeä  ja urakoitsijoilla  20  henkeä. Omaa pääkone

-ja autokalustoa  oli  53, urakoitsjoilla 15.  

Tiealueella  on hoidetlavana on 2163 tiekilometrä,  josta 
valta-  ja kantateitä  419 km,  muita maanteitä  744 km  ja 
paikallisteitä  1000 km. Pää Ilystettyä  tiestöä  on 1122 
km  eli noin  52 %  alueen tiestöstä. Bitumiemulsiolla 
sidottua sorapintaa  on 56 km.  

Piirin kelirikkoinen tiestö sijaitsee pääosin Koillismaalla. 
Vuonna  1989  oli kelirikkorajoitusten alaisena tiestöstä 

 475 km  ja  vuonna  1990 540 km. Kelirikkorajoitukset 
 kohdistuvat pääasiassa sorapintaiselle paikallistiestölle, 

joskin viime vuosina  on  jouduttu painorajoituksia aset-
tamaan yhä enemmän myös öljysorapintaiselle tiestötle. 
Ohjelmakauden  1991-95  tavoitteena  on,  että vuotuinen 
kelirikkorajoitteisten teiden määrä ei yhtä  500 km.  

Tiestön hoito-  ja  kunnostustyöt tehdään eräitä auraus-
reittejä lukuunottamatta omin resurssein omana työnä. 
Urakointia käytetään siellä missä  se on  taloudellista  ja 

 tarkoituksenmukaista. Rakentamistyöt toteutetaan joko 
omana työnä  tai osaurakointina. Erikoistyöt,  kuten 
ajoratamaalaukset, siltojen maalaustyöt sekä tievalais-
tukset toteutetaan pääsääntöisesti urakahla. 

Ohjelmakauden  1991-95  merkittävimpiä töitä Koihhismaan 
tiealueeUa ovat  mm.  Lehtovaaran-Syötekylän maantien 

 862  rakentaminen, Hetekylän-Kaitaojan maantien  8361  

parantaminen, kantatien  78  parantaminen välillä 
Pudasjärvi -Ala-Livo,  valtatien  5  parantaminen välillä 
Patoniemi-Lapin  piirin  raja,  valtatien  5  parantaminen 
Rukan hiittymän kohdalla samoin kuin kehittämishank-
keena toteutettava Toranginahon eritasohiittymän raken-
taminen valtateiden  20  ja  5  risteykseen. 

Vanhojen, öljysorapäählysteisten teiden hiikennekelpoi-
suuden ylläpitäminen  ja  kehittäminen  on tieahueelle 

 suuri haaste. 

Koillismaan tiealueen  yleinen tieverkko lisääntyy lähes 
 24 km  vuoden  1991  aikana, kun liikenneministeriön 

päätösten mukaisesti  I inattijärven yksityistie  Pudas-
järvehlä sekä Riekamon  ja Saapungin yksityistiet 

 Kuusamossa kunnostetaan  ja  muutetaan paikahlisteiksi. 

Lähivuosien tavoitteisiin sisältyy  mm.  tieliikenteen 
palvelujen parantaminen kehittämällä tiestöinformaatiota 

 ja  parantamalla levähdys-  ja pysäköintialueiden 
palvelutasoa. Tienvarsi- ja  tukikohta-alueiden siisteyteen 

 ja  muihin ympäristöasioihin kiinnitetään huomiota 
aiempaa enemmän. 

Tiealueen  merkittävimmät hankkeet  
v. 1990- 1995 
Tie nro 
5 Patoniemi -  Lapin  piirin  raja -  90-91 
5 Rukan liittymän  parantaminen  90-91 94-95 
5 Ruostesuon jkp  92 
5 Sänkikangas - Toranginaho  92-93 
20 Taipaleenharju, tievalaistus  90 
20 Kuohio, tievalaistus  91 
20 Korentokangas-Poijula  92 
20 Poijula-Pintamo  93 
78  Pudasjärvi-Törrönkangas  94-95 
78 Törrönkangas-Ala-Livo 94-95 
81 Singerjärvi -  Lapin  piirin  raja 90,92,94 
81 Vasaraperän  valaistus  92 
840 Itälehto-Taivalkoski  92-93 
843 Poussu-Murlovaara  91-93 
854  Kipinä  - Yhi -hi 93-95 
855 Kalhiosuo-Ritva -  90-91 
857 Ala-Livo - Sarajärvi -  90-91 
860 Poijula-Lehtovaara  91-92 
862  Lehtovaara-Syötekylä  90-92 
863  Taivalkosken -Lapin  piirin  raja -  90-92 
869 Nihonkangas-Paljakka  91,93,95 
894  Taivalkoski-Puolanka,Jänispalo  94-95 
8361 Autioperä-Hetekytä  91-93 
8361 Hetekylä-Kaitaoja  92-94 
18765 Kivivaaransilta  93 
18825 Asmuntinsilta  92 
18882  Pyhäjoen silta  93 

Toirnenpideohjelma  liitteenä  
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Oulun tiepiinn toiminta  1990-1995  
Kehittämishankkeet 

Kehittämishankkeet 

Kehittämishankkeet  ovat 	merkittäviä tieverkon 
liikenteellistä  tasoa parantavia hankkeita, joiden rahous 

 ja  ajoitus suunnitellaan valtakunnallisesti. 

Oulun tiepiirissä  on ohjelmakaudella  seitsemän ke-
hittämishanketta: 

Valtatie  4:n  Kempele-Kiviniemi -moottoriliikennetie  
viimeistellään vuoden  1991  aikana. Tämä, Kempeleen 
taajaman ohittava uusi moottoriliikennetiehän avattiin 
liikenteelle vuonna  1990.  

Valtatie  4:n  välille  Kello -Räinänperä  aloitettiin 
moottorililkennetien rakentaminen vuonna  1990.  Liiken-
teelle tieyhteys avataan vuonna  1993,  mutta viimeis-
telytyöt jatkuvat vuoden  1994  puolelle. Uusi tielinjaus 
ohittaa Haukiputaan taajaman  sen itäpuolea ja  nykyinen 
vanha valtatie  jää  pitkälti paikallisen liikenteen 
käyttöön.Toimenpide poistaa aiemmat läpikulkuliiken-
teestä heijastuneet ongelmat Haukiputaan taajamasta 

 ja  toisaalta parantaa merkittävästi valtatien liikennöitä-
vyyttä  Oulu n-Haukiputaan  välillä. 

Valtatie  4:n  välillä  Linnanmaa-Kello  rakennetaan 
moottoritieksi vuosina  92-94.Toimenpide  parantaa 
tiejakson liikenteenvälityskykyä  ja  liikenneturvallisuutta, 
sekä yhtenäistää vaflatie  4:n  Oulun seudun liikenteellis

-tä palvelutasoa.  Hankkeen yhteydessä toteutettava 
Pateniemen eritasoliittymä parantaa kaupungin 
pohjoisten osien saavutettavuutta  ja  edesauttaa 
maankäytön kehittämistä alueella. 

Valtatie  4:n  väliä Kiviniemi -Laanila täydennetään 
myös moottoritieksi rakentamalla toinen ajorata nykyi-
sen tien itäpuolell. Hankkeen toteuttamisella paranne-
taan tiejakson liikenteen sujuvuutta  ja  erityisesti liiken-
neturvallisuutta. Hanke ajoittuu vuosikymmenen puoli-
väliin vuosille  1993-96  ja  näin  ollen  töitä tehdään osit-
tain yhtäaikaa Linnanmaa -Kello -tiejakson  parantamisen 
kanssa. 

Valtatie  20:n  rakentaminen  4-kaistaiseksi  välillä 
 Hintta-Korvenkylä  jatkaa Oulun seudun valtateiden 

kehittämisohjelmaa vuonna  1 995.Oulun kaupunkialu-
eelle sijoittuessaan vaflatien  parantamisen ohella toteute-
taan myös merkittäviä katuverkon  ja liittymien 
parantamistöitä,  jotka yhdessä helpottavat työmatka- 
liikenteen ruuhkia vuoden  1997  syksyllä, jolloin tiejakso 
avataan liikenteelle. 

Valtatie  5:n  ja  20:n  liittymään rakennettava 
 Toranginahon eritasoliittymä  Kuusamossa  on  ainoa 

Oulun kaupunkiseudun ulkopuolelle sijoittuva kehittä- 

mishanke  tiepiirin vuoteen  1995  ulottuvassa toimen-
pideohjelmassa. Eritasoliittymän rakentaminen 
mandollistaa Kuusamon keskustaajamaan vahvistetun 
osayleiskaavan mukaisen maankäytön toteuttamisen 

 ja  turvallisen sekä sujuvan liikenteen valtateillä 5ja  20.  

Ainoa päätiestön ulkopuolelle sijoittuva kehittämishan-
ke Oulun tiepiirin toimenpideohjelmassa  on  vuosille 

 1991  ja  -92  sijoittuva  Sangin  sillan  rakentaminen 
Oulujoen ylitse. Silta korvaa vuodelta  1955  peräisin 
olevan,  jo  auttamattomasti vanhentuneen  ja 
ylläpitokustannuksiltaan  kalliin lossin. 
Lossin  myötä poistuvat joka syksyiset  ja keväiset liiken-
nekatkokset,  jotka ovat olleet erityisesti työmatkaliiken

-teen  harmina. Sillan  rakentamisen yhteydessä Sangin-
suun paikallistie parannetaan, päällystetään  ja valaistaan. 

 Lisäksi tien varteen rakennetaan kevyen liikenteen 
väylä. Liikenneolosuhteet paranevat tien varressa siis 
tuntuvasti. 

Toteuttamisohjelma  on  sivulla  22  

Tiepiirin viimeinen  -  vuodelta  1955  peräisin oleva 
 Sangin lossi  korvataan sillalla  v. 1991-92 
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VT 4  HAARANSILTA -  POHJOIS -Il 
 Suunnittelu-  ja  rakentamiskohteet 

Räinanperä - Pohiois-lj 

MOL:n pääsuuntaselvitys  
pit. 14,5 km  kust.  203,0  Mmk 
KyL-gO  7500  
ennuste KVL  2010 11 000 

Kello  - Räinänpera  

MOL  rakenteilla  
pit. 19,8 km  kust.  267,4  Mmk 
KyL-gO  10 700  
ennuste KVL  2010 15 400  ____ 

I  

Linnanmaa -  Kello  

pit. 5,5 km  kust.  59,0  Mmk  

I  Linnann( 	

MO:n reIIoj  KVL -90 10 100  > _________ 

____________ 	

ennuste_KVL_2010_15_800  

Kiviniemi - Laanila  Oulu 	
Laan 	

MO:n  tiesuunnitelma 

Lennu ste KVL  2010 24 500 

pit. 7,5 km  kust.  175,0  Mmk 
KVL -90 18 000  

Kiv  in le m  il 

JK  em p  

Kempele - Kiviniemi  

I  MO:n  tiesuunnitelma  
pit. 8,0 km  kust.  182,0  Mmk 
KVL -90 11 200  
ennuste KVL  2010 20 600  

Liminka > 

Haaransilta -  Kempele  
MO :n  tiesuunnitelma  
pit. 10,4 km  kust.  225,0  Mmk 
KVL -90 10 300  
ennuste KVL  2010 17 000  

Haaransilta 

\ 
	

TR-IND.  136 25.2.1991  



Rahoitus  

Perustienpidon  rahoitus vuosina  1990-1995 
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Oulun flepiirin toiminta  1990-1995  
Rahoitus 

Rahoituksen jakautuma vuosina  1990-1995 

2e' 
3.1% 

I,2'- 

7,2'-s  

HOITO  262,1  MMK 

KUNNOSTUS  347,3  MMK 

PERUSKORJAUKSET  313,4  MMK  

KEHIUAMINEI4  563,8  MMK  

LIIKYMPPARANI.  168,3  MMK 

SUUNNITTELU  172,9  MMK 

YLEISKUSTANNUKSET  21 4,7  MMK  

Yl-ITEISKUSTANNUKSET  178,8  MMK  

MUUKALUSTO 64,7MMK 

LAUTTAI-(ANKINNAT  29,0  MMK 

LAUTTOJEN KÄYTTÖ  75,0  MMK  

Tr.ind.  136  



3.500 	___________  
1F 	 2.933  

1 	tI 
Kesto Kevyt  Sop+  Yht.  

Vultat  499 235 0 734 

Kantot  61 223 0 284  

- Seudt  56 414 8 479  

- Kokoolat  32 839 171 1.043  

_____ 

j  
Yhdyst  58 866 2 009 2 

Rumpit  17 0 0 17 
4. 	..tI 

.. 

Yht  724 25782 189 5491 NJ -. 	17  

Tiepituudet päällystelajeittain  
Km 

3.000 

2,500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

VT 	KT 	ST 	KO 	YM  RAM PIT  

Liikennesuoritteen  kehitys  

70 

60 

50 

40 

30 

20  

YLEISTEN TEIDEN  LIIKENNESUORfTTEEN  KEHITYS  
. KUMULATIIVINEN.  KASVU. VUODESTA.  .1.980...................................................  

47l3 

393 

127] 5j 
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Tiestö  ja  liikenne 

Tiepiirin tiestä  ja  liikenne  

1980 	1981 	1982 	1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	199C  

Liikenneon nettomuudet 
Kpl  

1.200 

1.000 

800 

600 

400 

200 

0 	1981 	1982 	1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1 99C  

Sillat  
Oulun tiepiirin alueella  on 848  siltaa.  
Painorajoitettuja  siltoja  on 22  - tehostetussa tarkkailussa  lo.  
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Katsaus vuoden  1990  
toimintaan 
Vuonna  1990  tapahtui  laitoksessamme  suuria muutoksia. Kun  vesitiet  siirrettiin maaliskuun alusta lukien 

 merenku Ikuhallinnon  hoidettavaksi, muuttui  laitoksemme Tielaitokseksi, hallituksestamme  tuli  Tiehallitus  ja 
 piireistä  tiepiirejä.  Myös  laitoksemme  tunnusmerkit  ja  -värit muuttuivat.  1.3.1990  laitoksemme  sai historiansa 

ensimmäisen lipun, joka  on  tuosta päivästä lähtien  liehunut  kaikkien  tiepiirien  ja  tiemestaripiirien lipputangoissa. 
 Lipun keltaisella pohjalla oleva sininen, tyylitelty  T-kirjain  on  uusi  tunnuksemme.  Se  symbolisoi  tieliittymää. 
 Vuoden  1990  aikana  on  Oulun  tiepiinssä  valmistauduttu myös  tulosjohtamisen  vaatimiin  organisaatiomuutoksiin. 

Tieplirin  uusi,  1.1.1991  voimaan  tullut  organisaatio esitellään tässä julkaisussa. 

Maaherra Ahti Pekkala avasi Kempele-Kiviniemi -moortoriliikennetien yleiselle liikenteelle  6.9 .1990  katkaisemalla 
betonitieosuudella olleen terästangon. Kuvassa myös tielairoksen pääjohtaja Jouko Loikkanen  ja  piiri-insinööri, 
rakennusneuvos Pentti  Ikonen 

Merkittävimmät vuoden aikana käynnissä olleet 
 rakennushankkeet  

Valtatie  4:n  välille Kempele-Kiviniemi rakennettiin 
noin  10  km:n mittainen moottoriliikennetie.  Tiejaksolle 

 rakennettiin  4 km  maassamme verrattain harvinaista 
 betonipäällystettä,  jonka soveltuvuutta seurataan  ja 
 saadaan kokemuksia pohjoisen arktisissa olosuhteissa. 

Moottori  Ilikennetien  yhteyteen rakennettuun  Ou  luntul -
lm  palvelukeskukseen  sijoitettiin Oulun tiepiirin  ja 

 lähiseudun kuntien yhteinen, korkeatasoinen palvelu- 

piste  tiesääpalveluineen  ja  elektronisine reittiopaste-
karttoineen. Tiejakso  avattiin liikenteelle syksyllä  1990, 

 mutta  viimeistelytyöt  jatkuvat vuoden  1991  puolelle. 

Valtatie  4  Sipolankylä-Rantsila:  tietä  leventtiin  ja 
 rakennetta parannettiin noin  9  km:n matkalla. Hanke 

valmistuu vuoden  1991  aikana. 

Valtatie  4:n  Kello-Räinänperän  välille rakennettavan 
 20  km:n pituisen  moottoriliikennetien  rakennustyöt 

alkoivat vuonna  1990.  Tiejakso  avataan liikenteelle 
vuonna  1993  ja  viimeistellään  vuonna  1994.  
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Katsaus vuoden  1990  toimintaan  

Valtatie  5: Patoniem  i-Lapin  läänin  raja  -välisen  tien 
suuntausta  ja  rakennetta parannettiin  16.8  km:n matkalla. 
Hanke valmistuu vuoden  1991  aikana. 

Valtatie  22: Maikkulan  ja  Kontiokankaan liittymiä  
paran nettiin  rakentamalla kevyenliikenteen väyliä, 
alikulkukäytäviä  ja ajoneuvoliikenteelle yliku Ikusilta. 

 Hanke valmistuu vuoden  1991  aikana. 

Kantatie  88  Pulkkila  -  Keski-Pohjanmaan piirin 
 raja:  tien rakenetla parannettiin  22  km:n matkalla  ja 

Pukilan  taajamaan rakennettiin kevyen liikenteen väylät 
sekä alikulkukäytävä Hanke valmistuu vuoden  1991 

 aikana. 

Maantie  824: Tupos-Tyrnävä -maantien rakennetta 
parannettiin 11.4km:n matkalla jaTyrnäväntaajamaan 
rakennettiin kevyen liikenteen väylä. 

Utajärven  taajamassa parannettiin Kirkonkylän  pai-
kallistie  18642:n  rakennetta  1.5  km:n matkalla.  Pal-
kallistien  ja  Utajärvi-Puolanka maantien varteen 
rakennettiin myös kevyenliikenteen väylät. 

Tyällisyysrahoituksella,  jota  piiriin saatiin  11 .9  mmk, 
toteutettiin  mm. tiehankkea Haukiputaan  ja  Pudasjärven 
kunnissa: 
- Paikallistie  18741 Keiska-Varepudas  -tien rakennet-
ta parannettiin Haukiputaalla  ja  rakennettiin kevyen 
liikenteen väylä. 
-  Maantie  862 	Lehtovaara -Syötekylä:n  välille 
rakennetaan uutta  13  km:n pituista maantieyhteyttä. 

PääHystystyö  

Vuonna  1 990  levitettiin tiepiirin tieverkolle päällystet
-tä  noin  311000  tonnia. Massamäärällä  tehtiin noin  2.9 

 miljoonaa päällysteneliömetriä. Kevyen liikenteen väy-
lät mukaan lukien päällystettyä tiepituutta kertyi  393 
km. Päällystämisen  kokonaiskustannukset olivat  53.8 

 milj,  markkaa.  

Ku nriossapidon  varsinaisten päällystyskohteiden puus 
ilman kevyen liikenteen väyliä, oli yhteensä noin  310 
km. Rakennuskohteilla päällystettä  valmistui vastaavasti 
noin  48 km. 

Päällystetyypeittäin kilometrit  jakautuvat siten, että 
kestopäällysteitä tehtiin  143 km  ja kevytpäällysteitä 

 215 km. 

Päällystystyöt  vaikuttivat verrattain vähän piirin ties-
tön päällystettyjen teiden kokonaispituuteen,  sillä  noin 

 90% päällystämistöistä  oli päällysteiden uusimista. 
Päällystettyjen teiden yhteispituus lisääntyi  46 km,  eli 

noin  1.4%. Päällystettyjen  teiden kokonaispituus oli 
vuoden  1990 päällystyskauden  jälkeen  3300 km  eli 
tiestöstä  on  päällystetty noin  60 %.  

Henkilöstö 

Oulun tiepiirissä oli vuoden  1990  aikana  730  henkilöä, 
joista  595  vakinaisessa  ja  135  määräaikaisessa  pal-
velussuhteessa.  Edellisvuoteen verrattuna henkilöstö 
väheni  61 :llä.  Kymmenen vuoden aikana henkilöstö 

 on  vähentynyt keskimääräin  38 henkilöäivuosi.  

Kustannukset 

Vuoden  1990 kokonaisrahoitus  oli  334  mmk. 

Teiden hoitoon käytettiin  58  mmk. 
Hoitotoimenpiteet sisälsivät  mm. 
- aurausta 
- liukkaudentorjuntaa 
- sorateiden höyläystä 
- ajoratamerkintöjä 
-  lauttojen käyttöä 

Teiden kunnostukseen käytettiin  50  mmk. 
Kunnostustoimenpiteet sisälsivät  mm. 
- päältysteiden  ja 
- kuivatusjärjestelmien kunnostusta  

Teiden rakentamiseen  ja  peruskorjaukseen  
käytettiin  90.5  mmk. 
Rakentaminen  ja  peruskorjaus sisälsivät  mm.: 
-  rakenteen 
- geometrian  ja 
- Ilikenneympäristön parantamistöitä.  

Tiestön rakenteelliseen ylläpitoon  ja  teiden liikennöi-
tävyyden turvaamiseen; hoitoon, ku nnostukseen, pe-
ruskorjauksiin  ja  rakentamiseen käytettiin siis yh-
teensä  198.5  mmk. 

Teiden kehittämiseen käytettiin  51 .7  mmk. 
Kehittämistoimenpiteet sisälsivät  mm. 
-  moottoritien, 
- moottorillikennetien  ja 
- eritasoliittymien  rakentamista sekä 
-  teiden leventämistä 

Teiden suunnitteluun käytettiin  21 .1  mmk. 
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Keh ittäm ishankkeiden 
toteuttamisohjelma  1990 - 1995 

Nro 	Tie  Hankkeen nimi 	Laji 	Kust 	Käyt 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	Jää 

44 4  KEMPELE-KIVINIEMI  KP  182.0 140.6 	35.4 	6.0 	 . 	 . 

85 4  KELLO-RÄINÅNPERÄ KP  267.4  . 	17.0 	80.0 	86.4 	70.0 	14.0 

84 18693  SANOIN SILTA  KM 14.1  . 	 . 	5.0 	9.1 	.  

115 4  LINNANMAA-KELLO  KP  59.0  . 	 . 	 . 	20.0 	26.0 	13.0 

17 4  KIVINIEMI -LAANILA KP  175.0  . 	 . 	 . 	 . 	15.0 	61.0 	62.0 	37.0 

27 5  TORANGINAHON ERITASOLJITTYMÅ KP  23.9  . 	 . 	 . 	 . 	 . 	8.0 	15.9 

112 20  HINTTA-KORVENKVLÄ KP  122.6  . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	20.0 	102.6 

V H TEENS A: 	 140.6 	52.4 	91.0 115.5 111.0 	96.0 	97.9 139.6  

JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA: 	 3.8 	2.3 	0.8 	3.0 	6.0 	10.7 	9.5 	10.0  
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Toimenpideohjelma,  Raahen tiealue 

Toimenpideohjelma  

Raahen tiealue 

1990  -  1995  

Nrc 	Tie  Hankkeen nimi 	 Aosa Aet  [osa  Let Yht. 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	Jää  

Toimenpide Määrä  Kust  

Kestilä  

412 	821 VORNA -PIHKALA 	 2 0 	4 0 7.0 	. 	1.5 	5.5 

Sr -teiden kehittäminen  9700 7.00 

15 	805  PIIPPOLA-PIHKALA 	 1 0 	3 4300 21.4 	. 	. 	5.4 	11.0 	5.0  
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  100 0.04  

Sillan  parantaminen  1 3.00  

ös -teiden parantaminen  14100 9.76 

Os -teiden suunt. parantaminen  5700 8.55 

415 	818 PYHANTA-KESTILA 	 1 0 	6 8478 6.7 	. 	. 	 . 	1.0 	4.0 	1.7  
ts-teiden vahvistaminen  12200 6.80 

Pattijoki  

3065 	89  RAAHE-VIHANTI 	 1 1936 	5 5343 	 9.5 	2.0 	. 	2.5 	. 	2.5 	2.5 

Kevytp. -teiden kunnossapito 	 31700 	9.50 

3038 18585  JOKELA 	 1 2460 	1 6660 	 0.7 	. 	0.7 	. 

Kevytp. -teiden kunnossapito 	 4200 	0.74  

Piippola  

15 	805  PIIPPOLA-PIHKALA 	 1 	0 	3 4300 21.4  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  100 0.04  

Sillan  parantaminen  1 3.00 

Os -teiden parantaminen  14100 9.76 

Os -teiden suunt. parantaminen  5700 8.55 

239 	4  KESKIPISTEEN SILTA 	 346 	8032 	348 548 10.0 

Kp -teiden parantaminen  ja leventäminen  1200 1.80  

Sillan  uusiminen  1 2.50 

Tasoliittymien  parantaminen  1 0.60  

Kevyen liikenteen eritason rakentaminen  1 0.50  

ös -teiden suunt. parantaminen  900 1.10  

ös-tel  den suunt.  parantaminen  3100 3.60 

429 	19 PIIPOLA-PULKKILA 	 20 	0 	21 5045 9.6 

Tasoliittymien  parantaminen  1 1.14  

Yksi tyistien järjestelyt  10000 0.34 

Tievalaistus  2500 0.29 

Os -teiden parantaminen  ja leventäminen  9600 7.83 

5.4 	11.0 	5.0 

	

2.0 	6.0 	2.0 

1.5 	8.1 
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Nro 	Tie  Hankkeen nimi 	Aosa 	Aet Losa 	Let 	Yht. 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	Jää  
Toimenpide 	 Määrä 	Kust  

Pulkkila  

	

58 	88  PULKKILA-KPPR 	13 	0 	13 5000 	12.6 	4.7 	7.4 

s -teiden parantaminen 	 22000 	10.51  

Tievalaistus 	 2000 	0.23  

Kevyen liikenteen  eritason  rakentaminen 	1 	0.69  
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	1000 	0.57 

301 18531  VIITANEN 	1 	160 	1 	662 	0.3 	0.2 	0.1  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	500 	0.29 

	

429 	19  PIIPOLA-PULKKILA 	20 	0 	21 5045 	9.6 
	

1.5 	8.1  

Tasoliittymien  parantaminen 	 1 	1.14  

Yksityistien  järjestelyt 	10000 	0.34  

Tievalaistus 	 2500 	0.29 

Os -teiden parantaminen  ja  leventäminen 	9600 	7.83  

Pyhäntä  

442 	599  KIURUVESI -PYHANTA  

Os -tei  den  parantaminen  

244 	19  AHOKYLA TIEVALAISTUS  

Ti  eval ai stus  

415 	818  PVHÄNTÄ-KESTILÄ  

Os -teiden vahvistaminen  

7 3820 	9 7427 

17300 

12 3180 	13 	415 

830 

1 	0 	6 8478 

12200 

6.5 

6.47 

0.1 

0.11 

6.7 

6.80 

3.3 

0.1 	.  

1.0 	4.0 	1.7  

3.2 

Raahe  

3065 88  RAAHE-VIHANTI  1 1936 5 5343 9.5 	2.0  . 	2.5 	. 	2.5 	2.5  

Kevytp. -teiden kunnossapito  31700 9.50 

294 8103  RUONAOJANTIE  1 600 0 0 4.1 	2.3 1.7 	. 	. 

Tasoliittymien  parantaminen  2 4.11 

3030 18565  KETUNPERÄ  1 1936 1 5436 1.3 	0.2  . 	 . 	 . 	 . 	 . 	1.2  

Tiekohdan  parantaminen  4500 1.34 

3038 18585  JOKELA  1 2460 1 6660 0.7 	.  0.7 	. 	. 

Kevytp. -teiden kunnossapito  4200 0.74 

439 8  PIEHINKI JKP  426 5200 427 6670 0.9 	.  0.3 	0.6 	.  
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  1500 0.90 

3031 18567  MATTILANPERA  1 0 1 4308 0.7 	. . 	0.7 	. 	. 

Kevytp. -teiden kunnossapito  4300 0.69 

557 18583  KOSKENKORVAN KANAVAN SILTA  1 0 1 5000 0.6 	. . 	0.6 	. 	.  

Sillan  uusiminen  1 0.56 

311 8  KPPR-ARKKUKARI  426 0 427 4000 9.0 	. . 	 . 	 . 	3.0 	6.0  

Kp-teiden parantaminen  ja  leventäminen  10600 9.00 
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Nro 	Tie  Hankkeen nimi 	 Aosa 	Aet  [osa 	[et 	Yht. 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	Jää  

Toimenpide 	 Määrä 	Kust 

Rantsila  

18 	4 SIPOLANKVLÄ-RANTSILA 	353 3400 354 7340 
	

24.4 	11.3 	8.9 

Kp -teiden parantaminen 	 9000 
	

24.34 

505 18562 KURUNOJAN  SILTA 	 4 3000 	0 	0 
	

0.6 	. 	0.6 

Sillan  uusiminen 	 1 
	

0.60 

3047 	809 TEMMES-METSÄPERÄ 	 1 	0 	3 2067 
	

1.5 	. 	. 	. 	1.5 

Kevytp. -teiden kunnossapito 	 8800 
	

1.50 

205 	807 RANTSILA  KK 	 1 	0 	1 	600 
	

4.0 	. 	. 	. 	4.0 

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 600 
	

0.34 

Kp -teiden parantaminen 	 600 
	

1.10 

Tievalaistus 	 600 
	

0.09 

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 640 
	

0.46 

Os -teiden vahvistaminen 	 1300 
	

0.34 

Tievalaistus 	 100 
	

0.01 

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 100 
	

0.06 

Tasoliittymien  parantaminen 	 1 
	

0.12 

lis -teiden parantaminen  ja leventäminen 	 640 
	

1.40  

Ruukki  

445 18597  PAAVOLA-J0KIKYLÄ 	 1 	0 	2 	280 	 4.8 	1.9 	1.0 	. 	. 
Sr -teiden kehittäminen 	 9000 	2.90 

305 	66  PAAVOLAN ALIKULKU 	 23 	0 	0 	0 	 0.9 	. 	. 	0.9 	.  
Kevyen liikenteen eritason rakentaminen 	 1 	0.90 

307 18596  PAAVOLA KK 	 1 	0 	1 1575 	 1.6 	. 	. 	. 	. 	1.6 
lis -teiden parantaminen 	 1550 	1.60 

411 	811  REVONLAHTI-SIIKAJ0KI 	 5 	0 	7 7603 	 7.2 	. 	. 	. 	. 	. 	1.6 	5.6 
Sr-teiden kehittäminen 	 15700 	7.17 

Si 1  kaj oki  

411 	811  REVONLAHTI-SIIKAJOKI 	 5 	0 	7 7603 	 7.2 	. 	. 	. 	. 	. 	1.6 	5.6 
Sr -teiden kehittäminen 	 15700 	7.17 

Teimnes  

3047 	809 TEMMES-METSAPERA 	 1 	0 	3 2067 	 1.5 	. 	. 	. 	1.5 
Kevytp. -teiden kunnossapito 	 8800 	1.50 

Vi hanti 

259 	88  VIHANTI KK 	 5 3250 	5 4750 	 6.2 	. 	. 	. 	. 	. 	6.2 

lis -teiden parantaminen 	 1500 	1.50 

Tasoliittymien  parantaminen 	 1 	1.30  

Kevyen liikenteen eritason rakentaminen 	 1 	1.00 

Kp-teiden parantaminen 	 1300 	1.10  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 1300 	1.30 



Kempel  e 

437 18637  HAAPAMAA-KETOLANPERÄ JKP 	1 	1000 1 4000 2.1  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  3000 2.13 

1008 18637  MURTO 	 1 	2214 2 8866 2.1  

Kevytp. -teiden kunnossapito  16000 2.70 

263 814  HAKAMAAN RISTEYKSEN KANAVOI 	1 	0 1 0 0.7  

Tasoliittymien  parantaminen  1 0.74 

434 8152  KEMPELE-OULUNSALO  JKP 	1 	1720 1 4950 2.1  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  3200 2.13 

235 8152  KEMPELE-OULUNSALO 	1 	1146 1 4946 5.7  

Tievalaistus  3100 0.09  

Kp -teiden parantaminen  ja  leventäminen  3100 5.63 

2.1 

2.7 

0.7 

2.1 

5.7  
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Oulun  tiealue 
Nro 	Tie  Hankkeen nimi 	Aosa 	Aet Losa 	Let 	Yht. 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	Jää  

Toimenpide 	 Määrä 	Kust 

Haj  1  uoto  

424 	816  HAILUOTO  JKP 	6 2400 	7 	0 	1.9 	. 	. 	. 	1.9  
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	2300 	1.86  

Hauki pudas  

212 8484  VIRPINIEMI  MT JA 18727  KELL 	1 	0 	1 	0 	2.1 	0.5 	1.6  
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	300 	0.17  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	1130 	0.97  

Tievalaistus 	 300 	0.03  
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	850 	0.56 

Os -teiden parantaminen 	 260 	0.31 

246 18709  RAITOTIE-HAKOSELKA 	2 	0 	3 3710 	10.5 	. 	. 	5.3 	5.3 

Os -teiden parantaminen  ja  leventäminen 	6600 	10.52 

11 

251 4  0JAKYLÄ -II  TIEVALAISTUS  409 	2500 409 6550 0.4 	. 	0.4  

Tievalaistus  4600 0.35 

297 851  YLIRANTA TIEVALAISTUS  2 	0 2 1670 0.2 	. 	. 	0.2  

Tievalaistus  1670 0.21 

211 18757  SOROSEN  PTH-IIll  ASEMA  1 	0 1 300 1.0  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  300 0.13  

Kevyen liikenteen  eritason  rakentaminen  1 0.92 

229 4  uN  SILTOJEN  JKP  410 	250 410 1300 9.5  

Sillan  parantaminen  2 8.39  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  1050 1.14 

310 10756  SORONEN  1 	64 1 4187 1.7 

Sr -teiden kehittäminen  4123 1.72  

1.0 

4.2 	5.3 

	

0.6 	1.1 



Oulun tiepiirin toiminta  1990-1995 
	 27  

Toimenpideohjelma,  Oulun tiealue  

	

Nro 	lie  hankkeen ninii 	 Aosa 	Aet  Lose 	Let 	Yht. 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	3ää  

Toimenpide 	 Määrä 	Kust  

Kilminki  

	

232 	20 JLI -KIIMINKI 	 5 	0 	5 4500 	 6.3 	. 	6.3  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 4200 	2.29 

Tievalaistus 	 4200 	0.32 

Tasoliittymien  parantaminen 	 1 	0.10 

Eritasoliittymien  rakentaminen 	 1 	2.63 

	

1051 	833  KORPI-VLIKIIMINKI 	 1 1741 	5 1746 	 6.9 	. 	. 	. 	. 	2.6 	4.3 

Kp -teiden kunnossapito 	 19000 	6.85 

Kul vani emi 

	

421 	4  KUIVANIEMI JKP 	 416 5563 416 7014 	 1.5 	. 	0.5 	1.0 	.  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 1450 	1.28  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 300 	0.21 

	

227 	4  KUIVANIEMI  KAN. 	 416 6900 416 7014 	 1.6 	. 	. 	1.6 	. 

Tasoliittymien  parantaminen 	 1 	0.96 

Tiekohdan  parantaminen 	 1000 	0.64 

	

1041 	852  KUIVANIEMI-RAMARINJOKI 	1 2100 	6 2784 	 8.4 	. 	. 	2.3 	3.7 	2.4 

Kevytp. -teiden kunnossapito 	 26855 	8.40  

Liminka  

245 4 ALATEMMES-HAARANSILTA TIEVA  362 	4325 362 6612 0.2 	. 0.2 	. 	. 

Tievalaistus  2287 0.20 

409 18669 VESIKARI 	 1 	750 0 0 2.5 	. . 	0.6 	1.9 

Tasollittymien  parantaminen  1 0.09  

ös -teiden parantaminen  ja  leventänninen  600 0.44 

Sr -teiden rakenteen parantaminen  + päällyst  1800 1.40 

Tasoliittymien  parantaminen  1 0.12  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  900 0.46 

436 18666  LIMINKA -TUPOS JKP 	 1 	1000 1 2000 0.6 	. . 	0.6 	.  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  1000 0.53 

Tievalaistus  1000 0.11 

230 813  LIMINKA  YLIK.SILTA 	 12 	1000 0 0 2.3 	. . 	2.3 	.  

Sillan  parantaminen  1 2.30 

1002 18627 KETUNMAA 	 1 	0 1 2300 4.8 	. . 	1.0 	1.1 	. 	. 	2.7 

Sr -teiden kunnossapito  7800 4.18 

3047 809 TEMMES-METSAPERA 	 1 	0 3 2067 1.5 	. . 	. 	1.5 

Kevytp. -teiden kunnossapito  8800 1.50 

Lumijoki  

Ei hankkeita 
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Toimenpideohjelma,  Oulun tiealue 

Nro 	Tie  Hankkeen nimi 	 Aosa 	Aet Losa 	Let 	Yht. 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	Jää  

Toimenpide 	 Määrä 	Kust  

Muhos  

418 	825 NUUTILA -MUHOS 	 4 	0 	8 	0 	11.6 	1.7 	1.9 	3.9 	2.9 

lis -teiden vahvistaminen 	 21000 	11.60 

431 	22 KORIVAARA -KÄRNA 	 8 	0 	9 	0 	 1.1 	0.9 	0.2  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 1350 	1.07 

Tievalaistus 	 650 	0.06 

1075 	830  OULU-UTAJÄRVI 	 7 2000 	15 6033 	 7.2 	. 	. 	. 	1.6 	2.9 	2.7 
Kevytp. -teiden kunnossapito 	 41000 	7.21 

253 	22  VISKAALI-LAITASAARI JKP 	6 1600 	6 3400 	 0.6 	. 	. 	. 	0.6  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 1780 	0.50 

Tievalaistus 	 1600 	0.10 

254 8281  MUHOS-LEPPINIEMI JKP 	 1 	0 	1 l200 	 1.5 	. 	. 	. 	1.5  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 1600 	0.50  

Kevyen liikenteen eritason rakentaminen 	 1 	1.00 

255 18646  HONKALA 	 1 	0 	1 1900 	 3.3 	. 	. 	. 	3.3 
Sr -teiden rakenteen parantaminen + päällyst 	1900 	2.13 

Tievalaistus 	 2500 	0.21  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 1900 	1.00 

43 	834 LAITASAARI -YLIKIIMINKI 	2 	0 	3 9000 	20.5 	. 	 5.9 	10.6 	4.0 

Sr -teiden rakenteen parantaminen + päällyst 	19000 	18.06 

Sr -teiden kehittäminen 	 2300 	2.51 

291 	830 SANKI -  LAUKKA 	 2 	215 	5 7203 	 3.1 	. 	 3.1 

lis -teiden parantaminen 	 21000 	3.08 

Oulu 

220 	830  SAARELA JKP 	 1 2400 	1 4400 	 0.9 	. 	0.9  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 2000 	0.92 

Tievalaistus 	 1500 	0.10 

248 	B KAAKURIN  LIITTYMÄ 	 440 2220 	0 	0 	 0.9 	. 	. 	0.9 
Tasoliittymien  parantaminen 	 1 	0.85 

304 	22 MADEKOSKEN  RIST. KANAVOINTI 	3 3600 	4 	250 	 1.0 	. 	. 	1.0 

Tasoliittymien  parantaminen 	 1 	1.00 

246 18709 RAITOTIE-HAKOSELKA 	 2 	0 	3 3710 	10.5 	. 	. 	5.3 	5.3 

lis -teiden parantaminen  ja leventäminen 	 6600 	10.52 

236 	830 SANGINSUU-SANKI 	 1 1000 	5 	0 	 7.5 	. 	. 	. 	7.5 

Tievalaistus 	 2000 	0.16  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 400 	0.08 

Tasoliittymien  parantaminen 	 1 	0.02 

lis -teiden suunt. parantaminen 	 1000 	1.14  

Ös -teiden parantaminen  ja leventäniinen 	 3600 	3.26 

Vksityistien  järjestelyt 	 2100 	0.32  

Sillan  uusiminen 	 1 	2.51 
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Toimenpideohjelma,  Oulun  tiealue  

Nro  Tie  Hankkeen nimi 	Aosa 	Aet Losa  

Toimenpide 
Let  

Määrä  

Yht. 	1990 

Kust  

1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	Jää  

286 830  HIUKKAVAARA 	1 	6500 	2 0 0.4 	. . 	. 	. 	0.4  

Kevyen liikenteen  eritason  rakentaminen  1 0.39 

306 4  KIVINIEMI-OULU  3KR 	367 	0 	401 1096 5.5 	. . 	. 	. 	1.3 	4.2  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  4000 5.45 

291 830  SANKI -  LAUKKA 	2 	215 	5 7203 3.1 	. . 	. 	. 	3.1 

Os -teiden parantaminen  21000 3.08 

293 8  VILLIPERN  ALIKULKU 	440 	1500 	440 1500 0.6 	. . 	. 	. 	. 	0.6  

Kevyen liikenteen  eritason  rakentaminen  1 0.57  

Ouiunsalo  

427 816  KARHUOJA-ERVASTINKYLA 	1 	2851 	2 1300 4.9 	.  1.2 	3.7 	.  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  4800 4.34  

Tievalaistus  6300 0.53 

243 815  KIVINIEMI-LENTOASEMA  KAN. 	2 	715 	2 1050 2.7 	. . 	2.7 	. 

Tasoliittymien  parantaminen  1 1.30  

Tasollittymien  parantaminen  1 1.40  

Tyrnvä  

552 18610  KOLMIKANNAN  SILTA 	1 9400 1 9720 0.8 	. . 	0.8 	.  

Sr -teiden rakenteen parantaminen  200 0.15  

Sillan  uusiminen  1 0.61 

1008 18631  MURTO 	 1 2214 2 8866 2.7 	. . 	2.7 	. 	. 
Kevytp. -teiden kunnossapito  16000 2.70  

Utajärvi  

1075 830  OULU -UTAJARVI 	7 2000 15 6033 7.2 	. . 	. 	1.6 	2.9 	2.7  

Kevytp. -teiden kunnossapito  41000 7.21 

Vii-Ii 

1037 849  KIIMINKI -VLI -II -YLIKÄRP 	5 0 10 2087 4.7 	1.0 2.4 	1.3 	. 	.  

Os -teiden vahvistaminen  25000 4.67 

1046 854  KIPINA -YLI -lI 	6 0 9 3430 5.2 	. . 	. 	1.5 	2.6 	1.1  

Kevytp. -teiden kunnossapito  18000 5.20  

Viikiimiriki  

1051 833  KORPI -VLIKIIMINKI 	1 1747 5 1746 6.9 	. . 	. 	. 	2.6 	4.3  

Kp-teiden kunnossapito  19000 6.85 

261 18722  HARJUTIE 	1 0 1 1400 3.1 	. . 	. 	. 	. 	3.1  
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  1400 0.85  

Tievalaistus  1400 0.16 

Sr -tei  den  rakenteen parantaminen  + pääilyst  1400 2.13  
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Koillismaan tiealue  

Nro  Tie  Hankkeen nimi 	Aosa 	Aet Losa  Let  Yht.  1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	Jää  
Toimenpide Määrä  Kust  

Kuusamo  

31 5  PATONIEMI-LAPRI 	366 	1300 369 2752 28.8 12.5 	7.1 	. 	. 

Os -teiden parantaminen  ja leventäminen  9600 13.90  

ös -teiden  suunt. 	parantaminen  7200 12.90  

Yksityistien  järjestelyt  16800 2.00 

2005 81  SINGERJÄRVI -LAPIN PR 	29 	0 33 0 6.0 0.1 	. 	3.0 	 . 	2.9 

Os -teiden vahvistaminen  24000 6.00 

441 869  NILONKANGAS-PALJAKKA 	2 	0 9 0 7.5 0.2 	1.5 	. 	3.6 	. 	2.1  

ös -teiden vahvistaminen  29900 1.48 

2010 843  P0USSU-MURTOVAARA 	1 	0 2 0 4.7  . 	1.0 	2.0 	1.7 

Sr -teiden kehittäminen  8200 4.66 

250 5  RUKAN LIITTYMÄN PARANTAMINE  361 	4300 362 300 9.9  . 	4.9 	 . 	 . 	2.0 	3.0  

Tasoliittyniien  parantaminen  1 0.85  

Tievalaistus  3900 0.38  

Risteyssillat  1 1.90  
ts-teiden parantaminen  ja leventäminen  3940 1.77  

ös -teiden parantaminen  ja leventäminen  2900 5.00 

257 20  KUOLIO TIEVALAISTUS 	38 	5500 39 1000 0.3  . 	0.3 	. 	. 

Tievalaistus  2000 0.32 

249 81  VASARAPERÄN  VALAISTUS 	29 	2500 29 5000 0.2  . 	 . 	0.2 	. 

Tievalaistus  2500 0.21 

296 5  RUOSTESUON JKP 	356 	1620 356 1620 2.1  . 	 . 	2.1 	.  
Kevyen liikenteen  eritason  rakentaminen  1 0.74  
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  300 0.16  

Tasoliittymien  parantaminen  1 0.69 

25 5  SÄNKIKANGAS-TOftANGINAHO 	354 	3340 355 6148 9.0  . 	 . 	4.0 	5.0  

Kp -teiden vahvistaminen  6250 7.47  

Tasoliittymien  parantaminen  1 0.50  
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  600 0.30  

Tasoliittymien  parantaminen  1 0.30  

Sillan  parantaminen  2 0.43 

553 18882  PVHÄJOEN  SILTA  0-890 	1 	0 1 2987 0.3  . 	 . 	 . 	0.3  

Sillan  parantaminen  1 0.36  

Sillan  uusiminen  1 0.55  

Pudasjärvi  

2019 	857 ALA -LIVO-SARAJARVI 	1 	0 	12 7929 	5.9 	2.3 	1.1 	. 	. 	. 

Kevytp. -teiden kunnossapito 	41800 	5.88 

443 	855  KALLIOSUO -RITVA 	5 	0 	8 	0 	5.5 	1.2 	2.0 	. 	. 	.  

Sr -teiden kehittäminen 	 18740 	5.44  
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Nro 	Tie  Hankkeen nimi 	Aosa 	Aet Losa 	Let 	Yht. 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	,Jaa  

Toimenpide 	 Määrä 	Kust  

289 	20  TAIPALEENHARJU TIEVAL. 	15 2000 	15 5000 	0,3 	0.3 	. 	. 	. 

Tievalaistus 	 3000 	0.29  

Pudasjärvi  

86 	862  LEHTOVAARA-SYÖTEKYLÄ 	4 	0 	6 	0 	18.9 	6.9 	9.6 	2.4  

Yksi  tyi stien  järjestelyt 	1350 	1.49 

Sr -teiden rakenteen parantaminen  + päällyst 	4500 	4.22  

Uudet  tieyhteydet 	 8600 	9.19  

Sillan  uusiminen 	 2 	1.11  

Kevyen liikenteen  eritason  rakentaminen 	2 	2.29 

312 	860  POIJULA-LEHTOVAARA 	1 	0 	4 	202 	4.8 	. 	2.3 	2.5 

Os -teiden vahvistaminen 	16000 	4.80 

2030 8361  AUTIOPERÄ-HETEKVLÄ 	5 	0 	6 6100 	3.0 	. 	0.5 	1.5 	1.0 

Os -teiden vahvistaminen 	12100 	3.03 

2008 	20  KORENTOKANGAS-POIJULA 	21 	500 	23 	0 	5.1 	. 	. 	5.1  

Kevytp. -teiden kunnossapito 	10800 	5.10 

22 8361  HETEKYLÄ-KAITAOJA 	7 	0 	8 7000 	13.8 	. 	. 	2.1 	1.7 	3.9 

Os -teiden  suunt.  parantaminen 	11280 	13.09  

Tasoliittyrnien  parantaminen 	2 	0.08  

Sillan  parantaminen 	 2 	0.42  

Yksityistien  järjestelyt 	600 	0.21  

ös -teiden parantaminen 	9100 	0.08 

2031 18825  ASMUNTINSILTA  I 0-858 	0 	0 	0 	0 	0.2 	- 	. 	0.2  

Sillan  parantaminen 	 1 	0.23 

2028 	20  POIJULA-PINTAMO 	23 	0 	25 	0 	3.1 
	

3.1 

lis -teiden vahvistaminen 	6900 	3.10 

1046 	854  KIPINÄ-YLI -Il 	6 	0 	9 3430 	5.2 
	

1.5 	2.6 	1.1 

Kevytp. -teiden kunnossapito 	18000 	5.20 

2037 18765  KIVIVAARANSILTA  0-857 	0 	0 	0 	0 	0.3 
	

0.3 

Sillan  parantaminen 	 1 	0.29 

298 	78  PUDASJÄRVI -TÖRRÖNKANGAS 	201 	0 201 3800 	10.1 
	

4.8 	5.4 

Kp -teiden parantaminen 	1500 	3.00  

Sillan  uusiminen 	 1 	0.43  

Tievalaistus 	 3698 	0.60  
Kevyen liikenteen  eritason  rakentaminen 	2 	1.80  

Tasoliittymien  parantaminen 	3 	1.01  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	700 	0.30  
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	3800 	2.96 

80 	78  TÖRRÖNKANGAS -ALA-LIVO 	202 	0 203 3100 	18.7 
	

5.0 	13.7  

Tasoliittymien  parantaminen 	1 	0.20  

Levähdysalueiden  ja  pysäkkien  rakentaminen 	1 	0.14  

lis -teiden parantaminen  ja  leventäminen 	5670 	5.79  

lis-teiden  suunt.  parantaminen 	6000 	12.54 
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Toimenpideohjelma, Koillismaan tiealue 

Nro 	Tie  Hankkeen nimi 	Aosa 	Aet Losa 	Let 	Yht. 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	Jää  

Toimenpide 	 Määrä 	Kust  

Tai  vai koski  

2048 	863  TAIVALKOSKI-LAPR 	1 3400 	8 6200 

Os -teiden vahvistaminen 	 31400 

2045 	840  ITÄLEHTO -TAIVALKOSKI 	4 	0 	7 7800  

Ös -teiden vahvistaminen 	 20600 

425 	894  TAIVALKOSKI-PUOLANKA,,JÄNISP 	1 1400 	1 2900  
Ös -teiden suunt. parantaminen 	1500 

	

8.7 	3.1 	2.1 	1.7 

8.74 

	

5.2 	. 	. 	2.5 	2.7 

5.15 

	

1.9 	. 	. 	.  

1.90 

0.9 	1.1  
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Muistiinpanoja  

Muistiinpanoja  



Oukin beplinn  toiminta  1990-1995 
 Yhteystietoja  

Oulun  tiepiiri 
piirikonttori Ratakatu  13, PI. 261 90101 Oulu 	 981 -570011  
telefax 	 570205  
Piiri-insinööri, rakennusneuvos Pentti  Ikonen 	 570200  

Sihteeri  Helena  Jokipii 	 570201  
Tiedottaja Anja Garanvölgyi 	 570202  

Esikuntapäällikkä,  apulaispiiri-insinööri Raimo Kannisto 	 570250  
Insinööri Rauni Sipola 	 570268  
Insinööri Ari Forstadius 	 570306  

Hallintopäällikkö Liisa  Rossi 570210  
Insinööri Olavi Merjanaho  570243  
Tilikamreeri  Tapani Pihlajainen  570246  
Atk-keskuksen esimies Eero Heikkinen  570216  
Sosiaalipäällikkö  Kauko Kanerva  570220  

Suunnittelupäällikkö Esko Perälä 	 570290 
Di  Aini Sarkkinen 	 570266  
Insinööri Pentti Lauronen 	 570260 
Di  Jorma Kostama 	 570281 
Di  Vesa Kallio 	 570344  
Maanmittausteknikko  Pertti Moilanen 	 570293  

Rakennuspäällikkö  Seppo Kananen 	 570270  
Projektipäällikkö,  ins.  Olavi  Holma (Karpalotie  20 A, 90820  Kello) 	 511852  
- Työmaapäällikkö  Arvo Rajala 	 511694  
Projektipäällikkö,  ins.  Veikko Kukkoaho 	 570280  
-Työmaapäällikkö  Paavo Holmi, Kello 	 511462  

Teknisten palvelujen päällikkö Juho Junnikkala 	 570300  
Insinööri Esko Laitinen 	 570315  
Geologi Tapio  Mikkola 	 570335  
Insinööri Pentti Paajo 	 570325  
Ylitiemestari  Vilho Vartiainen 	 570331  

Raahen tiealueen päällikkö  Matti  011ikainen  570321  
Alueinsinööri  Pentti Kerttula  570284  
-  Piippolan tiemestaripiirin tiemestari Hannu Säily  985-71 361  

-  Raahen tiemestaripiirin tiemestari Pentti Keränen  982-2641 58  
- Rantsilan tiemestaripiirin  tiemestari Eino Pakkanen  982-250119  
- Rakennustyömaan  päällikkö  Matti  Kuparinen, Pulkkila  985-21741  

Oulun tiealueen päällikkö Väinö Luttinen  570320  
Alueinsinööri Teuvo Tapaninen  570330  
-  lm 	tiemestariplirin  tiemestari Sulo Koskela  73070  
- Kempeleen tiemestaripilrin  tiemestari Tuomo  Holma  515262  
-  Hailuodon lauttayhteys, lautan päällikkö Pentti Ruonala  949-282791  
-  Oulun tiemestaripiirin tiemestari Väinö Pitkälä  570429  
-  Muhoksen tiemestaripiirin tiemestari Pertti Marttinen  981-5331397  
- Rakennustyömaan  päällikkö Toivo Henttunen, Hintta,  Oulu 570439  

Koillismaan tiealueen  päällikkö Tuomo Kanniainen  570254  
Alueinsinööri  Jouko Kangas  570310  
-  Kuusamon tiemestaripiirin tiemestari Teuvo Määttä  989-22273  
-  Pudasjärven tiemestaripiirin tiemestari  Heikki  Heikkilä  988-21445  
-  Taivalkosken tiemestaripiirin tiemestari Veikko Jaakkola  988-52341  
- Rakennustyömaan  päällikkö Kalervo  Karjalainen,  Kuusamo  989-22419  
- Rakennustyömaan  päällikkö Kaarlo Stenius, Sotkajärvi  988-33224  
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Ohjelmakartta  

TOIMENPIDEOHJELMA- 
KARTTA  1990-1995 

•  KEHITTÄMINEN 
• PERUSTIEN  PITO 
• LIIKENNEYMPÄRISTÖN 

 PARANTAMINEN 
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