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TOIMINTA-AJATUS 

Turun tiepiiri vastaa tielaitoksen  tulos- 
yksikkönä alueensa yleisistä teistä  ja 

 luo tienkäyttàjille turvallisen  ja  sujuvan 
liikenneympäristön tiestölla. Toimin-
nan lähtökohtina ovat yhteiskunnan  ja 
tienkäytthjien  tarpeet, joita piiri tyydyt-
tää markkinahinnoin keskushallinnon 
kanssa sovittavassa laajuudessa  ja  ta-
sossa. Pürin toiminnalliset tulostavoit

-teet ja toimintalinjat  sopeutetaan  tie-
laitoskokonaisuuteen. 

TIEPIIRI PÄHKINÄNKUORESSA  

1991 	 1992  

Piirin alue Turun  ja  Porin lääni Turun  ja  Porin lääni 
Maakunnat  Varsinais-Suomi  ja  Satakunta Varsinais-Suomi,  Satakunta  

ja osa Pirkanmaasta ja osa Pirkanmaasta  
Kuntia  95,  joista  17  kaupunkia  95,  joista  17  kaupunkia 
Alueen  pinta-ala  23 600 m2  23 600 m2  
Asukkaita  720 000 720 000 
Ylemen  tieverkko  9 620 km + ramppeja 37 9 626 km + ramppeja 41 
Päällystysaste  67 % tiepituudesta, 68 % tiepituudesta,  

yli  96 %  liikenteestä  96,5 %  liikenteestä 
Siltoja  1 725,  joista painorajoitettuja  69 1 758,  joista painorajoitettuja  63  
Lautta-ja lossivälejä  22 = 32 km 22 = 32 km 
Liikennesuorite  3 839  milj .autokmlvuosi  3 871  milj .autokmlvuosi 
Vuorokausiliikenne keskim.  1 090 autoa/vrk keskim.  1103 autoa/vrk  

(vaihtelu  50-34 000)  (vaihtelu  50-34 000) 
Pääkalusto  311, käyttöaste 54 %  313, käyttöaste  56 % 
Vakinamenhenkilöstö  1 063 1 010  
Tuotot  636,5  Mmk  811,7  Mmk 
Toimintakulut  562,7  Mmk  722,4  Mmk 
Tilikauden  tulos  58,9  Mmk  74,8  Mmk  
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MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT  1992  

Mynämäen hoitoalue  yhdistettiin 
Raision hoitoalueeseen  1.1.1992.  

Liikenneturvallisuutta tuettiin 
osallistumalla turvallisuustee-
maila toukokuussa Turussa jär-
jestettyyn "Raskaiden ajoneuvo-
jen ajotaitokisaan  ja  -näytte-
lyyn", kesäkuussa Huittisten 
Messuille  ja  syyskuussa koulu-
laisille suulmattuun "Koulut al-
kavat" -kampanjaan. 

Koulut alkavat  - 
 kampanja toteu-

tettiin  koko  tiepii-
rin alueella  ja  sii-
hen osallistui yli 

 2200  koululaista. 

Uuden korjaamon harj annos-
tajaisia vietettiin syyskuussa 
Kärsämäessä. 

Piiri otti ensimmäisenä Suomes- 
sa käyttöön keskitetyn aluepäi- 
vystyskeskuksen  kelin-ja  sään- 

Parainen - Nauvo välille otettiin Toimintavuoden aikana valmis- seurannan tehostamiseksi talvi- 
kesäkuussa liikenteeseen  200 

 tonnin alutta-alus  "Sterna"  (va-
lokuva sivulla  9).  Samalle välille 
tilattiin alkuvuodesta myös toi-
nen,  150  toimin lautta-alus.  

tai  useita tieympäristön nykytila-
selvityksiä,joista merkittävim-
mät olivat "Suolauksesta pohja- 
vesille aiheutuvat haitat", "Vaa-
rallisten aineiden kuljetuksista 
pohjavesille aiheutuvat riskit" 

 ja "Liikennemeluselvitys".  

kauden aikana. 

Eestinja  Suomen tielaitoksen 
yhteistyöohjelmaan liittyen 
Turun piiri aloitti yhteistyön 
Tarton tiepiirin kanssa. 



Merkittävimpiä valmistuneita 
hankkeita olivat Nakkilan eri-
tasoliittymä valtatie 2:lla (liiken-
teelle) elokuussa, Panelia-Eura-
koski hankkeen viimeinen vaihe 
Eurakosken keskusta (marras-
kuussa) sekä Turun ohikulku-
tiellä tieosuudet  Raision keskus-
ta-Raisionlahti  sekä Kuninkoja-
Kärsämäki (marraskuussa). 

Tienkäyttäj ilie  suunnatuista pal-
veluista merkittävimmät olivat 
ajorataan maalatut turvavälimer-
kinnät  (3  kohteessa)  ja  huolto-
asemille sijoitetut  tie-info  -lait-
teet  (4  laitetta). Valmistelun  alla 

 olivat myös tienvarsille sijoitet-
tavat nopeuden-ja tienpinnan 

 lämpötilan näyttötaulut  (5  tau-
lua). 

Loppuvuodesta valmistui 
"Tienvarsipaivelujen kehittä-
misohjelma", jonka tavoitteena 

 on  palveluja kehittämällä luoda 
valta-  ja kantateille  noin  30  mi-
nuutin ajomatkan välein vähin-
tään peruslevähdysalueen tasoa 
vastaava palveluverkosto. 

Parainen - Nauvo kiinteän yhteyden yleissuunnitelma valmistui joulukuussa. Yleissuunnitelmassa tarkas-
tellaan sekä silta- että tunnelivaihtoehtoa. 
Selvitys Parainen - Nauvo kiinteästä yhteydestä tullitienä valmistui myös vuoden lopulla.  
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TIEJOHTAJAN  KATSAUS 

Poikkeuksellisen syvästä lamas-
ta huolimatta liikenne tiepiirim

-me  alueella kasvoi viime vuon-
na prosentin verran.  Lama  ei 
muutenkaan vielä vaikeuttanut 
toimintaamme. Oikeastaan  sen 

 vaikutus kiristyneen kilpailun 
aiheuttaman hintojen alenemi-
sen muodossa oli myönteinen. 
Valtionhallinnon säästötoimet-
kaan eivät tuntuneet edes siinä 
mitassa, mihin olimme omaeh-
toisesti varautuneet. 

Tuloksemme  muodostui erittäin 
hyväksi niin tienpidollisesti 
kuin taloudellisestikin. 
Liikenneturvallisuus parani  ja 

 ajo-olosuhteet tiestöllä kohen-
tuivat tavoitetta paremmin. 
Suuret investointihankkeet  etc-
nivät  hyvin joskin takaiskuna 
koimme Helsingintien suunni-
telman käsittelyssä Turun kau- 

pungin osuudella esiintulleet 
ongelmat. 
Liikenneympäristökysymyksissä 
etenimme selvittelyvaiheen  lop-
pusuoralle  ja  kiinni haittojen 
torjuntaan. Taloudelliset  tan-
nuslukumme  muodostuivat 
kautta linjan tuntuvasti tavoitet-
ta paremmiksi. Lähes joka kym-
menes markka oli säästetty 
markka. Säästöillä olemme voi-
neet laajentaa ohjelmiamme  ja 

 nopeuttaa investointeja. 

Vieraiden palvelujen aihaisen 
hintatason ohella  on  hyvän tu-
loksen takana oman väkemme 
aktiivinen panos. Tunnustuk-
seksi siitä piirille muodostui 
oikeus jakaa henkilöstölle  tulos-
palkkioina  2,8 % bruttopalkka

-summasta. Olemme pyrkineet 
pysymään tielaitoksessa tapah-
tuvan kehityksen kärjessä, kehi- 

tyksen, joka kulkee kohti liike-
laitostumista  ja  joka kaikin ta-
voin tähtää niin tuotteiden  ja 

 palvelujen kuin toiminnan  tu-
loksenkin  parantumiseen. 
Päämääränämme  on  ylläpitää 

 ja  kehittää kilpailukykyämrne 
siten, että piirimme tulevaisuu-
dessakin myös itse tuottaa  tie- 
ja liikennepalveluja ja  että sitä 
voidaan edelleen pitää turvalli-
sena työpaikkana. Uskon, että 
meillä jatkossakin riittää val-
miutta muuttaa  ja  muuttua. 
Sitä päämäärämme toteutumi-
nen vaatii.  

Sven-Åke  Blomberg 

H  



Eteläinen tienpitoalue 
Pekka Jokela 

Sihteeri  
Ulla Viikilä 

Tiejohtaja  
Sven-Åke 

 Blomberg  

Keskinen tienpitoalue 
Seppo Lohijoki 

Pohjoinen tienpitoalue 
Mikko Jokela 

ORGANISAATIO  

Tiestötalous  
Pekka Vahala Esikunta-, tuki-  ja tulosryhmä  

Kehittäminen 	 Suunnittelu 	 Suunnittelu- 	Suunnittelu 
Antti Korventausta 	 Matti  Vehviläinen 	 alueet 	työmaat 

Hoitoalueet  (7) A  
Työmaat  

S  

Hoitoalueet  (6) 
Työmaat  A 

K  

K  Hoitoalueet  (7) 
Työmaat  

A 

A 

T  
Projekti valtatie  I  

Tapio  Jussila 
Sisäinen 
tarkastus 

Ritva Kekäläinen 

Tuotannonohjaus  
Antti Yli-Paunu 

Laadunohjaus  
Jussi Rahiala 

Projekti kantatie  40  
Sakari Seppälä 

Henkilöstö- 
hallinto 

Veikko  Linkoala  

Oikeuspalvelut  
Eija Kata 



TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ  MUUTOKSIA 

LIIKENTEEN 
KEHITYS 

Liikenteen automaattisista  mit-
tauspisteistä  saadun tiedon mu-
kaan liikenne pääteillä kasvoi 
vuoden  1991  liikenteeseen ver-
rattuna  1,4 %. Tierekisteristä 

 laskettu  koko  tieverkon liiken-
nesuorite vuonna  1992  oli  0,8 % 

 suurempi kuin vuonna  1991. 
 Suurinta liikenteen kasvu oli 

Varsinais-Suomen teillä, Raision 
pohjoispuolella jopa  5 %. Tiepii-
rim  pohjois-ja  itäosissa liikenne 
pysyi likimain ennallaan. 

KUSTANNUSTASON  KEIIITYS 

Suunnitelmat kertomusvuodelle eli  6 %  suunniteltua alhaisempi, 
laadittiin tienrakennuskustan-  mikä johtui  mm.  kireästä kilpailu-
nusindeksin tasoon  138.  Vuoden tilanteesta. Kustannustason  ale- 
1992  toteutunut indeksi oli  130  

neminen  mandollisti ohjelmien, 
 mm. päällystysohjelman,  laa-

jentamisen. 

JULKISEN HALLINNON SANEERAUS 

Momstajulkisen  hallinnon  sa-
neeraustoimenpiteistä tiepiiriin 

 kohdistui määräys henkilöstön 
supistamisesta  1,7 %:lla.  Vireillä 
olleista muutosprojekteista val-
tion konekorjaamoprojekti tullee 
lähiaikoina varmimmin vaikutta-
maan piirin toimintaan. 

Tielaitoksen  omasta aloitteesta 
päatettiin tiepiirien määrää supis-
taa vuosina  1993-94  kolmesta- 
toista yhdeksään  ja  uudistaa  tie- 
hallituksen organisaatio  1.1.1993 

 Laitoksen pyrkimys siirtyä sovel-
tamaan liiketalousperiaatetta toi-
minnassaan eteni suotuisasti. Esi- 

merkiksi valtion vuoden  1993 
 talousarviossa tielaitos siirtyi 

nettobudjetoinnin piiriin, mikä 
merkitsee sitä, että laitos myy-
dessään palveluja ulkopuolisil-
le voi käyttää saamansa tulot 
omiin tarkoituksiinsa. 
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PIIRIN 
SUPISTAMINEN 

Sisäministeriö päätti siirtää 
kuusi Pirkanmaan kuntaa: 
Kihniö, Parkano, Ikaalinen, Hä-
meenkyrö, Viljakkalaja Mou-
hijärvi Hämeen lääniin  1.1.1993 

 lukien. Tiepiirin alueella  se  mer-
kitsee Parkanonja Hämeenky-
rön hoitoalueiden sekä osan 
Vammalan hoitoalueesta siirty-
mistä Hämeen tiepiiriin. Muutos 
supistaa Turun tiepiirin tiestöäja 
liikennettä noin  10  prosentilla. 

LIIKENNEYMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT MUUTOSPAINEET 

Rakennuslain  muutos syksyllä 
 1990  vahvisti yleiskaavojen ase-

maakaavoitusjärjestelmässä. 
Muutoksen vaikutus näkyi piirin 
toiminnassa vasta kertomus- 
vuonna. 
Yleiskaavalausuntojen  määrä li-
sääntyi,ja vahvistamiseen liitty-
vä viranomaisneuvottelumenet-
tely otettiin käyttöön. 

Lakiluonnos ympäristövaikutus
-ten arviointiprosessista  (YVA) 

 valmistui  1992.  Luonnoksen 
mukaan laki koskee moottori-  ja 
moottoriliikenneteitä  sekä  hank-
keita,joilla  oletetaan olevan 
merkittäviä ympäristövaikutuk

-sia,  kuten esim. suuret siltahank-
keet. 



TOIMINNAN KUVAUS  

TIENPIDON  SUUNNITTELU 

Tienpitoon kuuluvat toiminnat 
eriasteisesta suunnittelusta raken-
tamisen kautta teiden kunnossapi-
toon. Tiepiiri  on  saanut lisää  vas-
tuutaja  vapautta toimintansa 
suunnitteluun, kun lukuisia toi-
mmtokohtaisiamomentteja valtion 
talousarviossa  on  yhdistetty.  Vain 
talonrakennustyötja  isot tietyöt 
suunnitellaan valmiiksi valtakun-
nan tasolla,joskin niihinkin tiepiiri 
voi tehdä esityksensä. 
Perustienpidoksi nimitetty toiminta 

 on  tiepiirin suunniteltavissa. 

Ohjauskeinoinakeskushallinto 
 käyttää tulostavoitteita  ja koko-

naiskustannuskehystä.  Tavoitteet 
ovat sekä tiepiirin toimintaa että 
toiminnan vaikutuksia kuvaavia. 
Kertomusvuonna tienpidon suun-
nitteluun vaikuttivat toimintaan si-
dotun pääoman tuottovaatimuksen 
kasvaminen sekä ympäristö-  ja 
liikenneturvallisuustavoitteidenko-
rostuminen. Tienpidon  pitkäjäntei-
syyden vuoksi muutokset eivät kui-
tenkaan näkyneet heti täysimääräi-
sesti  sen  paremmin toiminnassa 

kuin tuloksissakaan. Vireille pan-
tiin käyttöomaisuuden supistaminen 

 ja suunnitelmavaraston  rajoittami-
nen. Investointien suuntaamista 
ympäristöäja liikenneturvallisuutta 
parantaviin kohteisiin lisättiin. Tei-
den pintakuntoaja rakennetta kos-
kevat tavoitteet taas ohjasivat kun-
nossapitoa.  

TIETUOTANTO 

Suunnitteluohjelma  oli laaja,  ja  se 
 toteutui verrattain hyvin. 

Hankepäätöksiä käsiteltiin  5  (noin  
1500  Mmk)  ja toimenpidepäätöksiä  
35.  Yleissuunnitelmia  valmistui  3 

 ja tiesuunnitelmia  30  sekä erillisiä 
rakennussuunnitelmia  3.  Merkittä-
vimmät ohjelmassa olleet suun-
nittelukohteet olivat: 

Vt  8 Turku  -  Pori,  kehittämissuunnitelma 
 Vt  1  Lahnajärvi -  Muurla, yleissuunnitema 

 Mt 180  Parainen - Nauvo, yleissuunnitelma  
Vt  8  Raisio - Marjamäki, tiesuunnitelma  
Vt  8  Hyvelä - Söörmarkku, tiesnunnitelma 

 Rantaradan tiej ärjestelyt, tiesuunnitelmat  

Rakennustuotanto  painottui voi-
makkaasti suurille tieverkon ke-
hittämishankkeille. 
Perustienpitoinvestointien (yllä-
pitoinvestoinnit, pienet liikenne- 
ympäristön parantamiset) osuus 

 koko  rakentamisesta oli  vain 22  %.  
Suurimmat työn  alla  olleet  hank-
keetja  niiden kustannukset  v.1992: 

Vt  1  Paimio -  Turku 	 160  Mmk  
Kt 40  Raisionlahti - Kausela 	98 

 Vt  8  Rauman  et.  liittymän  järjestelyt  25  "  
Pt 13004  Lainpaluoto -  Ahlainen 	24 " 
Mt 2133  Loimaa - Alastaro - Virttaa 	10  " 
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Kunnossapidon  noin  320  Mmk:n 
kustannuksista käytettiin päällys- 
teiden kunnostukseen noin  110 

 Mmk  (34 %),  mikä merkitsee  
17 000  mk päällystettyä tiekilomet

-nä  kohti. Päällysteitä kunnostettiin 
noin  1000 km. Talvihoidon  osuus 
kunnossapidon kustannuksista oli 
noin  51  Mmk  (16 %).  Suolaa käy-
tettiin liukkauden torjuntaan kerto-
musvuonna  19 300  tonnia.  Sora- 
teiden kunnossapito maksoi noin  26 

 Mmk  (8 %),  eli  8200  mk soratie- 

kilometriä kohti. 
Lauttaliikenteen hoidon kustannuk-
set, pääomakustannukset mukaan 
lukien, olivat  56  Mmk, josta käyt-
tökustannukset47 Mmk. Ylikulje-
tuksia oli  2 225 000  henkilöauto- 
yksikköä. Yhden ylikuljetuksen 
hinta oli noin  21  mk. Paraisten - 
Nauvon lauttapaikan välityskyky 
parani kesäkuun alussa  40 %:lla,  
kun uusi lautta-alus  Sterna  aloitti 
liikennöinnin. 

TIEMUSEO  

Piirin tiemuseotoimintajatkuu. 
Museoesinekokoelmienvälivaras-
tointi säilyy Turussa, jonne keskite-
tään lähinnä konekannan keruuja 
konservointi. Tutkimuksista  on 

 käynnissä merkittävä Saaristopro-
jekti,jonka tavoitteena  on  selvittää 
saariston liikenteen muuttuminen 
vene-ja  jäätieliikenteestä  ympäri-
vuotiseksi autoliikenteeksi. 

VIRANOMAISPALVELUT 

Viranomaispalveluistapystyttiin 
 käsittelemään  95 % tavoiteajassa. 

 Keskimääräinen käsittelyaika alitti 
huomattavasti asetetun tavoitteen. 
Lupa-asioiden määrä väheni run-
saat  10 %  vuodesta  1991. 
Yksityistieasetuksen  muutoksella, 
joka tuli voimaan vuoden  1992 

 alusta, siirrettiin lääninhallituksille 
 ja  liikenneministeriölle kuulunut 

yksityisteidenvaltionavustuksia 
koskeva päätösvalta tiepiireille. 

Turun tiepiinssä oli vuoden  1992 
 lopussa yksityisen tien kunnossapi-

toon valtionavustusta saavia teitä 
 2845,  yhteensä  8463 km,ja losseja 

7.  Valtionavustuksia maksettiin yh-
teensä  19,13  Mmk. 
Avustushakemuksia käsiteltiinja 
avustuspäätöksiä tehtiin  76. 

 Yksityisten teiden tekemiseen piiri 
myönsi vuonna  1992 valtionavus-
tusta 20  hankkeelle yhteensä  2,41 

 Mmk. 

TIELAITOKSEN 
 KANSAINVÄLINEN 

KOULUTUSKESKUS 
(IHME) 

Piiri rahoitti IHMEn toimintaa ku-
luneena vuonna noin  150 000  mar-
kalla. Valtaosa toimintavuoden 
koulutustapahtumista suuntautui 

 Baltian  maihin. 



YHTEISKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN 
TOTEUTUMINEN 

LIIKENTEEN 
SUJU VUUSTASO 
HEIKKENI 

Ruuhkautuviksi luokiteltujen  pää- 
teiden määrä nousi edellisen vuo-
den  208 km:stä 234 km:iin.  Vuo-
den  1992  aikana luovutettiin liiken-
teelle osia  Kt 40 Raisionlahti -Kär-
sämäki  4-kaistaistuksesta,  joka pie-
nensi ruuhkautuvien teiden määrää 

 6  km:llä. Ohjelmassa olevat,  Vt  1 
Paimio-Turku  rakentaminen  moot-
tontieksi  ja  Kt 40 4-kaistaistus 

 vielä Kärsämäki-Kausela välillä, 
turvaavat vuodelle  1995 asetetussa 
paamaarassa  pysymisen. 

LIIKENNE- 
TURVALLISUUS 
KOHENTU! 

Yleisten teiden henkilövahinkoon 
johtavien onnettomuuksien määrän 
osalta tulostavoitteena oli enintään  
715  onnettomuutta. Onnettomuuk-
sia tapahtui yhteensä noin  640.  Tu- 
Ios  on  yli  13 %  vuoden  1991  tulos-
ta parempi. Liikenneonnettomuuk-
sissa vuonna  1992  kuoli  54  henki-
löä. Määrä oli  29 %  pienempi kuin 
vuonna  1991. Onnettomuutiedot 

 perustuvat poliisilta saatuun ennak-
koihnoitukseen. 
Perustienpidon  toimenpiteillä piti 
vähentää vähintään  6  henki  löva-
hinko-onnettomuutta. Toteutetuilla 
toimenpiteillä saavutettiin  8,1  on-
nettomuuden vähenemä. 
Yhteistyö Liikkuvan poliisin kanssa 
oli merkittävää. 

TIESTÖN 
PINTAKUNTO 

 PARANI 

Tiestön kunnon tavoitteena oli, 
että pääteillä ei ole yli  20  mm:n 
uria päällystyskauden päättyessä,  
ja  että pinnaltaan tasaisuus-  ja vau-
riokriteerit alittavia päällystettyjä 

 teitä  on  enintään  1360 km. 
Kuntomittauksien  mukaan vaaralli-
sia uria ei päällystyskauden jälkeen 
ollut. Pintakunnoltaan puutteellis-
ten päällystettyjen teiden määrä 
saatiin alenemaan  1250 km:iin. 

YMPÄRISTÖSELVITYKSISTÄ  HAITTOJEN TORJ UNTAAN 

Tavoitteena oli jatkaa piirin tieympä-
ristön nykytiiaselvityksiä, soveltaa 
ympäristövaikutusten arviomtimenet-
telyä, jatkaa  ja  kehittää ympäristöyh-
teistyötä lääninhallituksen, vesi-  ja 
ympäristöpiirien, seutukaavoittajien 

 sekä maakuntamuseoiden kanssa, to-
teuttaa teiden rakentamisessa  ja  kun-
nossapidossa tieympäristölle asetetut 
vaatimukset sekä tarkistaa piirin vuo-
delta  1989  peräisin olevat ympäristön- 
hoidon periaatteet. 
Vuonna  1991  aloitetut tieympäristön 
nykytilaselvitykset valmistuivat kaik-
ki. 
"Tienpidosta pohjavedelle aiheutuvien 

 haittojen hallinta  ja  ehkäisy" -selvi-
tyksen tuloksena saatiin selville ra-
kenteellisesti suojattavat  ja seurattavat 
tieosuudet. Pohjavesiselvitys  laajen- 

nettiin käsittämään myös vaarallisten 
aineiden kuljetuksista aiheutuvia ris-
kejä. Liikennemelun selvityksessä 
kartoitettiin ongelmalliset kohteet 
yleisten teiden varsilla. Ensisijaisesti 
suojaustoimenpiteitä edellyttävät koh-
teet asetettiin kiireellisyysjärjestyk

-seen.  Liikenteen pakokaasupäästöjä 
yleisillä teillä kartoitettiin laskennalli-
sesti. Päästöt eivät ylittäneet ilman 
laadulle asetettuja  raja-arvoja. Selvi-
tystä vesistöpenkereiden ympäristö- 
vaikutuksista jatkettiin  ja tarkistettiin 

 toimenpiteiden kiireellisyysjärjestys. 
Ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyä sovellettiin piirin merkittävim-
missä kohteissa. Tällainen kohde 
vuonna  1992  oli ensisijaisesti Parai-
nen-Nauvo kiinteä yhteys. 

Lakiluonnoksen  mukaista ympäristö- 
vaikutusten arviointia sovelletaan 

 Helsinki-Turku moottontien  yleis- 
suunnitelmaan välillä Lahnajärvi-
Muurla. 
Piirin ympäristönhoidon periaatteet 
vuosiksi  1993-95  tarkistettiin. 
Läänikohtainen ympäristöyhteistyö

-ryhmä toimi säännöllisesti. Rakenta-
misessa  ja kunnossapidossa  on tie-
ympäristötavoitteiden  toteutumisessa 
kirjavuutta, mutta  tulos  kokonaisuu-
dessaan oli tyydyttävä. 
Liikenteen haittojen torjunnassa rajoi-
tettiin suolan käyttöä muutamilla poh-
javesialueilla. Vuosien  1993-96  toi-
menpideohjelmaan varattiin noin  10 

 Mmk:n rahoitus ympäristöhaittojen 
torjuntainvestointeja varten.  

lo I  



TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN 
TOTEUTUMINEN 

SIDOTUN PÄÄOMAN 
TUOTTO  -  PIIRILLE UUSI 
TUOTTAVUUDEN  JA 

 TALOUDELLISUUDEN 
MITTARI 

Tavoitteena oli sidotun pääoman  
5 %:n  tuoton lisäksi saavuttaa val-
mius liiketaloudellistentunnusluku-
jen käyttämiseen toiminnan ohjaus-
välineinäja analysoida vuosien 

 1990-1992 tuloslaskelmia.  
Sidotun pääoman tuotto oli  6,8 %. 

 Sovitut kolmen vuoden tuloslaskel
-mat  ja  taseet analysoitiin  ja  niistä 

tehtiin tarvittavatjohtopäätökset 
sekä piiri-, yksikkö- että hanke- 
tasolla. Tunnuslukujen käyttöön-
ottovalmius  on  kohtalaisen hyvä. 

YLEISKUSTANNUKSET 
KURISSA 

Yleiskustannusten  tavoitteeksi oli 
asetettu  45,2  Mmk. 
Yleiskustannuksia toteutui  44,6 

 Mmk. Kustannusten alentamisen 
mandollisti noudatettu henkilöstö- 
politiikka, harkinta hankinnoissaja 
osaltaan kustannusten tarkempi 
kohdentaminen yleis -ja hankekus-
tannuksiin. 

ORGANISAATION KEHIT-
TÄMISESSÄ PIIRIEN VÄ- 
LISTÄ YHTEISTYÖTÄ 

Tulostavoitteena  organisaation ke-
hittämisessä oli laitoksen tavoit-
teistoon liittyen tiepiirien  välisen 

 yhteistyön kehittäminen. Eteläisten 
tiepiirien kesken sovittiin yhteis-
työohjelmasta, joka onjo osittain 
käynnistynyt. 

TUOTANTO LAADUKASTA 

Tavoitteena oli pitää tuotanto laa-
tukriteerien mukaisenaja saada  ra-
kentamisenja kunnossapidon 
laatujärjestelmäpilotitvalniiiksi. 

 Suunnittelun laatu oli kokonaisuu-
dessaan hyvää. Hankkeiden laajuus 

 ja  laatu pysyivät tiesuunnitelma- 
vaiheessa hyvin esisuunnitelmien 
mukaisina. Suunnitelmien tuotan-
totekninenja yhteiskunnallinen  hy-
väksyttävyys  olivat hyvät. 
Ympäristönäkökohdat olivat ko-
rostetusti esillä. 
Rakentamisen laatu parani  ja ta-
sapainottui  edellisiin vuosiin ver- 

rattuna. Kantavuus-  ja  tiiviys- 
vaatimukset saavutettiin. Käytetyt 
kerrosmateriaalit olivat enintään 
tyydyttäviä. Viimeistelyn taso arvi-
oitiin erittäin hyväksi. Tosin aikai-
nen pakkaskausi haittasi viimeiste-
lyä. Kunnossapidossa saavutettiin 
talvihoidonja sorateiden hoidon 
tasotavoitteet. Liikenteenohjauk

-sessa ja tieympänstön  tilassa oli 
edelleen kirjavuutta. 

TUOTANNON TALOUDELLISUUS JÄTTIASKELIN ETEENPÄIN 

Tuotannon taloudellisuudentavoit-
teeksi oli asetettu  I %:n  parantumi-
nen tielaitoksen taloudellisuus- 

mittarilla mitattuna. Taloudellisuus 
parani  7 %:lla.  Osatekijänä hyvään 
tulokseen oli kireä kilpailutilanne. 

Tuotanto-ohjelmaa pystyttiin laa-
jentamaan  ja  nopeuttamaan.  

11  



KEHITTÄMIS  VAUHTI  KOVA  

PIIRIN ORGANISAATIO MUUTTUMASSA 	LIIKETALOUS- 
AJATTELUSSA 
EDISTYTTIIN 

Piiri laati  vision  vuoden  2005 orga-
nisaatiostaan.  Visio tähtää siihen, 
että organisaatiossa  on  yhtäältä ns. 
tilaajaorganisaatio,joka huolehtii 
tienpidon suunnittelustaja toimii 
tieviranomaisena,  ja  toisaalta tuo-
tanto-organisaatio, joka vastaa tuo-
tannostaja kykenee toimimaan lii-
ketoimintapenaatteella. 
Tukipalvelut järjestetään siten, että 
ne vastaavat nykyistä paremmin 
kysyntää.  Vision  perusteella piiri 
teki periaatepäätöksen ensimrnäi

-sista askelista  vision  suuntaan. Pii-
riin perustetaan tilaajaorganisaatio 

 1.1.1994.  Samana ajankohtana 

pääosa piirin tukitoiminnoista or-
ganisoidaan viideksi palveluyksi-
köksi,joiden palvelutuotanto tulee 
olemaan maksullista. Henkilöstöä, 
taloutta  ja yleishallintoa  koskevat, 
pääosin piirin johtoa palvelevat 
tukitoiminnot jäävät maksutto-
miksi esikuntapalveluiksi. Tuotan-
to-organisaatiossa yhdistetään 
hoitoalueita siten, että niiden mää-
rä  1.1.1996 on  yhdeksän. Muu-
toksien yksityiskohtainen suunnit-
telu käynnistyi. Reunaehtona  on, 

 että henkilöstömuutokset sopeute-
taan luonnolliseen poistamaan. 

Piirissä tehtiin liiketalouspenaat
-teilla tulostilinpäätös  vuodeksi 

 1991  ja tulossuunnitelmat  vuosiksi 
 1992  sekä  1993. 

Liiketalouskoulutusta  annettiin pii-
rin avainhenkilöilleja työnopastuk-
sella varmistettiin tienpitoalueiden 

 ja  niiden hankkeiden tulostilinpää-
töksen tekeminen vuodelle  1991  ja 
tulossuunnitelman  tekeminen vuo-
deksi  1992.  Kehitystyö jatkuu. 

LAATUJÄRJESTELMÄPILOTIT 
 VALMISTUIVAT  -  PROJEKTI JATKUU 

Piirissä oli käynnissä projekti  ISO 
9000 standardiin  perustuvan laa-
tujärjestelmänkehittämiseksi. 
Pilottitöinä tehtiinjärjestelmäso-
velluksia rakennustuotantoon, kun- 

Yhtenä edellytyksenä tielaitoksen 
muuttumiselle liikelaitokseksi  on 

 vaihtoehtoisten rahoitustapojen löy-
tyrninen. Piiri  on  mukana kehitys-
työssä. Erityisesti  on  selvitelty Pa-
raisten-Nauvon kiinteän yhteyden 

nossapitoonja tukitoimintoon.  Pi-
lotit valmistuivat,  ja  piiri teki pää-
töksen laatujärjestelmän kehittämi-
sestä  koko  toimintaan. 

toteuttamista pääosin tienkäyttä-
jiltä perittävään tiemaksuun pe-
rustuvalla rahoituksella. Myös 
Helsingin-Turun moottoritien 
käyttömaksumandollisuutta  on 

 tutkittu. 

KILPAILLAAN  JA 
KILPAILUTETAAN  

Piirin rakennustoiminta kilpailute-
taan lähes kokonaan, mutta kun-
nossapitotöistä ei puoltakaan. Piiri 
selvitti mandollisuutta kilpailuttaa 
kunnossapitotöitä nykyistä enem-
män oman kilpailukyvyn testaami-
seksi  ja edullisimman tuotantome-
nettelyn  löytämiseksi. Selvitykseen 
liittyy myös kokeiluja, jotka ovat 
käynnissä. Saman selvitystyön yhte-
ydessä tutkittiin oman vapaan kapa-
siteetin myymistä ulkopuolisille, mi-
hin vuoden  1993  alusta voimaan  tul-
lut nettobudjetointimenettely  antaa 
mandollisuuksia.  

UUDET RAHOITUSMUODOT - 
TULE VAISUUTTA 
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KELIN  SEURANTA 
KESKITTYI  JA 

 KEHITTYI 

Keimseurannassa  siirryttiin syk-
syllä täysin keskitettyyn järjestel-
mään. Päivystysja kelitiedotteiden 
laatirninen tapahtuu Turussa,  tie-
piirin piirikonttorissa. 
Tienkäyttäj ilie  suunnattua kelitie-
dotusta laajennettiin edelleenpe-
rustamallakelipalvelupuhelin 

 9700 - 8088,  josta saa tuoreinta 
mandollista kelitietoa. Keskitetty 
järjestelmä säästää merkittävästi 
kustannuksia.  Kelin  seurannan  te-
hostami  seksi tiesääasemaverkkoa 
laajennettiin viidellä uudella ase-
malla tiepiirin alueella. Lisäksi 
Ahvenanmaan maakuntahallituk

-sen ja  piirin yhteistyönä sovittiin 
rakennettavaksi neljä tiesääasemaa 
Ahvenanmaalle. Ne tullaan liittä-
mään Turun tiepiirin tiesääjärjes-
telmään. 

LAATUVASTUU
-RAKENTAMINEN - 

UUTTA 
URAKOINNISSA  

Piirissä  on  käynnistynyt laatuvas-
tuurakentammen (LVR). 
Laatuvastuurakentaminen edellyt-
tää urakoitsijalta toimivaa laatu- 
järjestelmää. Sillanrakennuksessa 
lähtökohdat ovat hyvät, koska 
LVR-urakointia varten  on  kehitetty 
omat asiakirjat. 
Arvonmuutosperusteiden  mukaan 
urakoitsijoille voidaan maksaa hy-
västä  ja  tasaisesta laadusta  bonus- 
ta. Tienrakennus-ja maanraken-
nusurakoidenkin  osalta  on  kokeiltu 
LVR-menetelmää. 

LÄHIAIUEYHTEISTYÖ 
 LAAJENI 

Eestinja  Suomen tielaitoksen yh-
teistyöohjelmaan liittyen  on  Turun 
tiepiiri aloittanut yhteistyön Tarton 
tiepiirin kanssa. Yhteistyö tähtää 
tässä vaiheessa Tarton tiepiinn 
tienpitovalmiuden parantamiseen. 
Piiri  on  toimittanut Eestin tielaitok

-sen  käyttöön piirin käytöstä pois-
tettua kalustoa  ja  avustanut Tarton 
tiepiiriä tienpidon osaamisen kehit-
tämisessä. Latvianja Suomen  tie- 
laitoksen  välisen  sopimuksen mu-
kaan  on  Turun tiepiirin kummipii-
riksi valittu Liepajan tiepiiri. 

LIIKENTEENOHJAUSTA  TEHOSTETAAN 

Ajoratamerkintöjen näkyvyyttäja 
kulutuskestävyyttä  parannettiin 
kestomerkinnöillä. Piirissä  on 

 myös meneillään kokeilu 
liuotteellistenmaalien korvaami-
seksi  2-komponenttimaalilla. 

 Turvallisia ajoneuvoetäisyyksiä 
havainnollistamaan tehtiin muuta-
mille teille turvavälimerkintöjä ajo- 
radalle. Tieliikennettä palvelemaan 
päätettiin asentaa viisi näyttötau-
lua, joista tienkäyttäjät voivat tar-
kistaa auton nopeusmittann näytön 
oikeellisuudenja todeta tienpinnan 
lämpötilan. 
Uuden viitoitussuunnitelman toteu-
tus käynnistyi.  



VOIMAVARAT 

HENKILÖSTÖ VÄHENI EDELLEEN 

Valtiovallan tavoitteeksi  asetta- 
maj ulki sten  menojen vähentä-
miseen tähtäävä pidättyvä  rek-
rytointipolitiikkaja  tavoitetta 
palvelevat organisaatiouudistuk

-set  näkyvät henkilöstömäärän 

kehityksessä. Pysyvässä palve-
lussuhteessa olevan henkilöstön 
määrä oli vuoden päättyessä 

 1010. Vähenemä  edelliseen vuo-
teen verrattuna oli  53  henkilöä. 
Määräaikaisen henkilöstön mää- 

rä väheni samassa suhteessa. 
Tuloskunnon ylläpito nousi kes-
keiseksi tavoitteeksi. 
Koulutukseen käytettiin keski-
määrin  3,7  päivää henkilöä koh-
ti. 

Vakinainen henkilöstö jakautui 
tehtävaryhrnittäin seuraavasti:  1991 

hiö 
1992 

hiö  

Yleis-  ja  keskijohto  6 6 
Tuotantojohto  233 221  
Tekninen esikuntahenkilöstö  32 30  
Hallinnollinen esikuntahenkilöstö  15 15  
Hallinnollinen suoritushenkilöstö  193 189  
Tuotannon suoritushenkilöstö  584 549  

Yhteensä 	 1063 	1010 

KHNTEISTÖT  UUTEEN VALOON 

Piirin hallinnassa oli toiminta-
vuoden lopussa  263  rakennusta, 
joiden arvo maapohjineen oli 

 89,1  Mmk. 
Kiinteistöjen merkitys sidottuna 
pääomana samoin kuin kiinteis-
töjen rakentaminen käyttöomai-
suusinvestointeina alkoivat lii- 

ketaloudellisten  laskelmien myö-
tä nousta uuteen valoon. 
Uudisrakennustöistä merkittävin 
oli piirin Kärsämäkeen valmistu-
van konekorjaamon rakennus- 
työ, joka oli käynnissä  koko 
vuodenja  saatiin lähes valmiiksi.  
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KALUSTON KÄYTTÖASTE NOUSI 

Piirin konekalustomäärä oli yh-
teensä  515,  josta pääkalustoa 

 313  ja vesistökalustoa  31. Pää- 
kaluston käyttöaste nousi noin 

 3 %-yksikölläja  oli  56  %.  
Koko  kaluston uushankinta-
arvo oli  492,3  Mmk  ja  jään-
nösarvo  150,2  Mmk. 
Lossejaja lautta-aluksia oli yh-
teensä  30.  Niiden uushankinta-
arvo oli  278,5  Mmk jajäännös-
arvo  60,7  Mmk.  

Pääkalusto 	1980 	1990 	 1992  
määrä määrä käyttö- määrä käyttö- 

	

kpl 	kpl aste  % 	kpl aste  % 

Tiehöylät  89 73 38 70 47  
Kuorma-autot  121 110 79 106 80 
Kevytkuorma-autot  25 30 55 30 61  
Pakettiautot  27 38 57 38 54 
Kuormaajat  25 24 41 26 35  
Traktorit  76 44 21 43 25  

MATERIAALIT 

Piiri käytti kiviaineksia  nom 3,8 
 milj. tonnia,  josta murskaustuot-

teita oli noin  3,4  milj, tonnia. 
Kiviainesvaranto  vuoden lopus-
sa oli  45  Mmk. Pääosa kiviai-
neksista (noin  70 %)  hankittiin 
toimittajilta. 
Tarvikkeita käytettiin  71,4 

 Mmk:n arvosta. 
Tarvikevaraston  arvo oli vuoden 
lopussa  12,5  Mmk  ja  varaston 
kiertonopeus  6,0. 

Ij.wj-* tuJ  I  

Vieraiden palvelujen osuus tuo-
tantokustannuksista oli noin 

 50 %  (rakentaminen  77  %,  kun-
nossapito  28 %).  Kova  kilpailu 
piti vieraiden palvelujen hinnat 
edullisina.  
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KUSTANNUKSET  JA  RAHOITUS 

KUSTANNUKSET  (Mmk/tr-ind.  130) 

87 	88 	89 	90 	91 	92  

Piirin toimintakustannusten kehitys: 

Kunnossapito 	 332 338 241 331 299 321  
Rakentaminen 	235 216 224 265 333 457  
Suunnittelu 	 35 46 63 69 59 63 
Eril.tukitoiminnot 	25 28 28 17 * 44** 45  

Yhteensä 	 627 628 556 682 735 886  

Käyttöomaisuusinvestoinnit: 

Talonrakennus  7 8 20  
Kalusto  20 16 30  

Yhteensä  27 24 50  

Maa-alueet  ja  korvaukset:  22 31 32  

Avustukset: 

Yksityistiet  20 20 22 
Rakennuslain  136a  §  7 1 6  

Yhteensä  27 21 28 

*  organ isaatiomuutos 
* * laskentaperusta  muuttunut 

RAHOITUS  (Mmk/tr-ind.  130) 
91 	92  

Perustienpidon  rahoitus  486 504  
Kehittämisen rahoitus  257 360  
Ulkopuolisille tehtävien töiden rahoitus  17 14 
Talonrakennukset  8 20  
Alueiden hankintaja korvaukset  31 32  
Laskennalliset erät  36 36  

Yhteensä  835 966 



TULOSTILINPÄÄTÖS 

TULOSLASKELMA  1991 1992  
(pääotsikoin)  Mmk Mmk 

Tuotot  636,5 811,7  
Varsinaiset toimintakulut -  562,7  -  722,4  
Käyttökate  73,8 89,3  
Poistot -  18,5 -  17,5  
Toiminnantulos  55,3 71,8  
Muut tuotot  ja  kulut  3,6 3,0 
Tilikaudentulos  58,9 74,8  
Henkilöstö keskimäärin  1304 1248  

TASE  1991 1992  
(pääotsikoin)  Mmk Mmk  

vwv1 
Rahoitusomaisuus  47,2 60,6  
Vaihto-omaisuus  698,3 862,8  
Käyttöomaisuus  174,6 197,1  

Vastaavaa yhteensä  920,1 1120,5  

VASTATTAVAA  
Lyhytaikainen vieras pääoma  24,0 25,4  
Pitkäaikainen vieras pääoma  896,1 1095,1 

Vastattavaa  yhteensä  920,1 1120,5 

PAATUNNUSLUVUT  1991 1992  

Sidotun pääoman tuotto-%  (SPOT-%) 6,6 6,8 
Toiminnantulos-%  8,7 8,8 
SPO:n kiertonopeus  0,7 0,7 
Jalostusarvo/henkilö  (1000  mk)  220,9 238,6 



PÄÄTUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET  

-- 

Sidottu pääoma (SPO) 

Sidotun pääoman tuotto-%  (SPOT-%)  

Toiminnan  tulos-% 

SPO:n kiertonopeus 

Jalostusarvo 
 Henkilö 

= 	Taseen loppusumma  I.  
lyhytaikamen  vieras pääoma 

= 	100 	Tilikauden  tulos 
spo  

Toiminnan  tulos = 	100 x  
Tuotot 

Tuotot = 	100 x 
SPO 

= 	Käyttökate + palkat + vuokrat 
Henkilömäärä 

Tiejohtajan  valokuva: Raine Hupponen, Turun tiepiiri 
Muut valokuvat: Turun tiepiirin  kuva-arkisto 
Kirjapaino: Grafia Oy,  Turku 1993 



AVAINTIETOJA  

TIET  

Tiepituus tieluokittain  

valta 
-  kanta  

seudulliset 
kokooja 
yhdys 	 58.2 

9194 km 

Liikennesuorite tieluokittain  
19.2  

valta +  kanta 
 seudulilset 

kokooja 	
18.4  

yhdys  

22.4 	 20.9 	 21.0 
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400 
350 
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50  

Mmk 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
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80 

60 

40 

20  

%  
1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992  

TOIMENPIDEKUSTANNUKSET  (Tr-ind.  130) 

Hoidon kustannukset  140  

120 

lautat 100  - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 

muu hoito  
80  - 	- 	- 	- 	- 	

- 	-  

liukkauden torjunta  
60-  - 	- 	- 	- 	

-  

40  
lumityöt  20  IIIiRIiII991J2  1986 	1987 	1988 	1989 	1990 

Kunnostuksen  kustannukset  180  

150  - 	_____________________  

muu hoito  
sorateiden  kunnostus  
päällysteen paikkaus 

«lie11'2  kevyt  päällysteet 
kestopäällysteet  Mmk 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990  

Peruskorjauksen kustannukset  120 

90  
sillat  

60  - 	______________________ 
sorateiden  rakenteen parantaminen  

öljysorateiden  rakenteen parantaminen  30  

-I.irEI 	i_.  kestopääll.tien  rakenteen parantaminen Mmk  
1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992  

Kehittämisen kustannukset 
uudet yhteydet 

kevyen liikenteen järjestelyt  
ohikulkutiet 
turvallisuusjärjestelyt  
suuntauksen parantaminen 

kapasiteetin lisäys 

Kustannukset %-jakaumatrendinä 
toimenpideryhmittäin 

kehittäminen 

peruskorjaus 

kunnostus 

hoito  
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Tielaitos  
Turun  tiepiiri 
Yliopistonkatu  34 
PL636 
20101  TURKU 

 Puhelin  (921) 677611 
 Telefax  (921) 677 823 
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