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TOIMINTA-AJATUS 

Turun tiepiiri vastaa tielaitoksen tulosyksikkönä alueensa 
yleisistä teistä  ja  luo  tienkäyttäjille  turvallisen  ja  sujuvan 
liikenneympäristön tiestölla. Toiminnan lähtö kohtin  a  ovat 
yhteiskunnan  ja  tien käyttâjien tarpeet, joita piiri tyydyttää 
niarkkinahinnoin keskushallinnon kanssa sovittavassa laa-
juudessa  ja  tasossa. Piirin toiminnalliset tulostavoitteetja 
tointinlalinjat  sopeutetaan tielaitoskokonaisuuteen. 

TIEPIIRI PÄHKINÄNKUORESSA  

1993  

Piirin alue Turun  ja  Porin lääni 
Maakuntien liitot Varsinais-Suomi  ja  Satakunta  

ja osa Pirkanmaasta  
Kuntia  87,  joista  17  kaupunkia 
Alueen  pinta-ala  20 720  km2  
Asukkaita  698 000  
Yleinen tieverkko  8 553 km  + ramppeja  43  
Päällystysaste  70  % tiepituudesta,  

noin  97  %  liikenteestä 
Siltoja  1 654,  joista painorajoitettuja  44  
Lautta-ja lossivälejä  23  =  33 km  
Liikennesuorite  3 461  milj.autokmlvuosi 
Vuorokausiliikenne keskim.  1109  autoalvrk  

(vaihtelu  50-34 000)  
Pääkalusto  281,  käyttöaste  55  %  
Vakinainen henkilöstö  968  
Tuotot  889,3  Mmk 
Toimintakulut  778,6  Mmk 
Tilikauden  tulos  95,8  Mmk  

1992  

Turun  ja  Porin lääni 
Varsinais-Suomi,  Satakunta  
ja osa Pirkanmaasta  
95,  joista  17  kaupunkia  
23 600  km2  
720 000 
9 626 km  + ramppeja  41 
68  % tiepituudesta, 
96?5 %  liikenteestä  
1 758,  joista painorajoitettuja  63 

 22=32km  
3 871  milj.autokmlvuosi 
keskim.  1103  autoalvrk 

 (vaihtelu  50-34 000) 
313,  käyttöaste  56 % 
1 010 
811,7  Mmk 

 722,4  Mmk 
 74,8  Mmk 
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TIEJOHTAJAN  KATSAUS  

Koko kertomusvuonna  vallinnut syvä  lama  vaikutti niihin ulkoisiin puitteisiin joissa tiepiiri 
toimii. Eräät vaikutukset olivat myönteisiä  ja  toiset kielteisiä.  Kaiken  kaikkiaan  on 

 kuitenkin todettava että vuosi oli tienpidollisesti  varsin  edullinen tuloksia tarkasteltaessa. 
Yleisten teiden liikennemäärissä mitattiin  1,7% :n  lasku vuoden  1992  vastaavasta. Pääteillä 
liikenne pysyi suurinpiirtein ennallaan. Urakoissa  ja konsulttitoimeksianno issa  hintataso 
laski  kovan  kilpailutilanteen takia huomattavasti. Negatiivisena  as  lana  voidaan rekisteröidä 
lukuisat konkurssit, jotka vähentävät kilpailijoiden lukumäärää tulevaisuudessa. Myöskin 
kaluston kunto laski ulosmyynninja voimakkaasti vähentyneen uushankinnan takia. Nämä 
seikat tulevat vaikuttamaan työn hintatasoon vastaisuudessa korottavasti. 

Vuosi  1993  oli tielaitoksen osalta muutosten käynnistämisvuosi, jolloin sekä keskitetysti 
että piiritasolla kuumeisesti valmistauduttiin toteuttamaan yhteiskunnan vaatimia uudistuk-
sia sekä organisaatio- että toimintatasolla. Turun tiepiirissä valmistui uusi organisaatio- 
malli, joka tähtää sisäisen liikelaitostoiminnan käynnistämiseen laajasti piirin puitteissa. 
Samoin malli myöskin parantaa  val miuksiamme  tulevaisuudessa markkinoida tuotteitamme 
ulkopuolisille käyttäjille. Uudessa organisaatiossa, joka otettiin käyttöön  1.1. 1994,  koros-
tuvat sekä voimakas  jako  tilaajan  ja  tuottajan välillä että liikelaitostyyppisten palvelu- 
yksiköiden muodostaminen.  
Koko  organisaation kattavan laadunvarmistusj ärjestelmän luominen aloitettiin tavoitteella 
parantaa sekä oman toiminnan kilpailukykyä että taloudellista tulosta. Laatujärjestelmän 
kehittämisessä toimi Turun tiepi  in laitoksessamme p ilottina.  

Piirin kokonaistulos oli kertomusvuoden osalta niin myönteinen, että meidät oikeutettiin 
suorittamaan henkilökunnalle tulospalkkioina yhteensä rahasumma, joka oli  3,2 %  koko 

 piirin palkkasummasta eli  3,9  milj.  markkaa. Henkilöstömenosäästöt nousivat vastaavana 
aikana  9,7  miljoonaan  ja  toiminnan kokonaistaloudellisuus parani  2,5 % :lla.  Tiestön 
pintakunto parani  ja liikenneturvallisuus tiestöllärnme koheni.  Myöskin tienpidon ympäristö-
vaikutustavoitteissa oli edistyminen erittäin hyvää. 

Yhteenvetona edelläkerrotusta  on  tehtävä  se  johtopäätös, että piirin toiminta oli aktiivista 
taloudellisuus-  ja vaikuttavuustavoitteeli ista  työskentelyä, johon ulkoisissa puitteissa 
vallinneet häiriötekijät eivät pystyneet vaikuttamaan lamaannuttavasti. Nähtäväksi  jää 

 pystyykö piiri edelleen parantamaan toimintaansa kuluvana vuonna siinä määrin että 
asetetut kiristetyt tavoitteet  yl ittyvät. 

.  

Sven-Åke  Blomberg  ' 



ORGANISAATIO  

Tiestötaous  
Pekka Vahala Esikunta-, tuki-  ja  tulosryhmät  

Kehittäminen 	 Suunrnttelu 	I 	I  Suunnittelu- 	Suunnittelu  
Korientausta 	 Matti  Vehviläinen 	f1 	alueet 	I 	I 	työmaat 

Hoitoalueet  (7)  LH 	Eteläinen tienitoaiue}_J 
Pekka Jokela  

_______________________  ________________ 

A 
___________  Sihteeri S  

Ulla  Viikilä 	 Keskinen tienpitoalue 	 Hoitoalueet(6)  f  Seppo Lohijoki 	 Tyomaat 
______________ 	________________  A  

Tiejohtaja _______________________ __________________________  K 
Sven-Ake 	- ______________________ 
Blomberg  - 	Pohjoinen tienpitoal 	 Hoitoalueet  (7) K 

Mikko Jokela 	 Tyomaat  A  
__________________________________  A 

T  
Projekti valtatie  1  

Tapio  Jussila 

Sisäinen tarkastus  
Ra  Kekäinen  

1J 	 Projekti kantatie  40  
Sakari Seppälä 

Tuotannonohjaus 	Laad unohjaus 	Henkilöstöhallinto 	Oikeuspalvelut  
Antti Yli-Paunu 	Jussi Rahiala 	Veikko  Linkoala 	Eija  Kara  

3  



4  

TOIMINTAYMPÄRISTÖSSA  MUUTOKSIA 

LIIKENTEEN KEHITYS 

Turun tiepi  inn  alueella olevista automaattisista mittauspi stei  stä  saatujen 
tietojen mukaan liikennemäärä laski  1,7 %  vuoden  1992  vastaavasta. 
Liikenne pysyi ennallaan Turun itäpuolisilla valtateillä  1, 9  ja  10  sekä 
pohjoispuolella valtatiellä  8.  Keskimäärin liikenteen määrä alittaa vähän 
vuoden  1990  tason. 

KUSTANNUSTASON KEHITYS 

Kustannustaso laski tienrakennusindeksin indeksillä mitattuna  3  pistettä eli 
 parisen  prosenttia. Vuoden  1993 tienrakennusindeksin  taso oli  127  pistettä. 

Lasku vuoteen  1992  verrattuna  on  noin  2  prosenttia. Päällystysurakoiden 
osalta, joista Turun tiepiirillä  on vertailutietoa,  vaikutti siltä, että hintoihin 
ei sisältynyt käyttöomaisuuden poistoja. Hankkeissa,joiden kustannuksista 
osittain vastasivat  kunnat,  alkoi esiintyä hidastustoivomuksia kuntien 
talaoudellisen tilanteen takia. 

PIIRIN SUPISTAMINEN 

Vuoden  1993  alussa Turun tiepiirin teistä  11 %  ja  liikenteestä  9 %  siirtyi 
Hämeen tiepiiriin. Perustienpidon tarve supistui vähemmän, koska lauttojen 
määrä saaristossa lisääntyi. Hämeen piiriin siirtyneet  kunnat  olivat: Kihniö, 
Parkano, Ikaalinen, Hämeenkyrö, Viljakkalaja Mouhijärvi. Supistumisen 
yhteydessä  Parkanon ja  Hämeenkyrön hoitoalueet sekä  osa  Vammalan 
hoitoalueesta siirtyi Hämeen tiepiinille. 

HENKILÖSTÖMENOJEN SAASTÖ  

Vuoden  1993 tulossopimuksessa henkilöstömenojen  säästötavoite oli  4 % 
 vuoden  1992  palkkasummasta. Säästötavoite saavutettiin  ollen  6,65  %,  

johon sisältyvätmyös lautta-alusten määrän lisäyksestä aiheutuvat henkilöstö- 
menot.  Jos  lautta-alusten paikkausmenot kokonaisuudessaan jätetään  las-
kennan  ulkopuolelle,  on  piirin paikkausmenojen säästö  v. 1993  noin  7,9  %. 
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Toimintamuutoksia  organisaation  ja resurssitarpeen  osalta  on  suunniteltu 
kandessa mittavassa selvityksessä, joista toinen koski maasto-organisaati-
ota  ja  toinen piirikonttoriorganisaatiota. Edellä mainittujen selvitysten 
perusteella otettiin uusi organisaatio käyttöön vuoden  1994  alusta. Turun 
tiepiiri toimi kokeilupiirinä tuotantosopimusmenettelyssä. Tuotanto- 
sopimuksen laativat keskenään tielaitoksen keskushall intoja Turun tiepiiri. 

LHKENNEYMPÄRISTÖÄ  KOSKEVAT  MUUTOSPAINEET 

Lakiluonnos ympäristövaikutusten arviointiprosessista  (YVA)  velvoitti 
piiriä toimimaan  lain  hengen mukaisesti esim. moottoritien  Helsinki - 
Turku suunnittelutyömaal la.  Piirissä valmistettiin myös pieniä suunnittelu- 
hankkeita koskevat ympäristövaikutusten arviointiprosessin ohjeet. 
Paikallistieperintää koskevat muutokset lossien osalta toteutettiin tielakiin. 

 Lain  perusteella  kunnat  vapautettiin paikallistielossien ylläpidosta. Kysei-
nen muutos aiheutti  sen,  että  kunnat  eivät ole enää  kovin  halukkaita 
muuttamaan losseja silloiksi. 

Uusi aluehall intol aki velvoittaa tiepi iriä olemaan yhteydessä maa-
kuntaliittoihin kaikkien merkittävien tiehankkeiden  tai  ohjelmien osalta. 
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TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN  

LIIKENNETURVALLISUUS 

Henkilövahjnko-onnettomuusjen  määrä jäi kuluneena vuonna huomatta-
vasti  alle  katoksi asetetun  641:n. Raportoituja henkilövahinko -onnetto-
muuksia oli tammikuun alkuun mennessä  517.  Liikenneturvallisuutta pa-
rannettiin piirissä perustienpidon investoinneilla, nopeusrajoituksilla sekä 
tiemestarin suorittamilla pikatoimilla. Edellä mainituilla toimilla saavutet-
tiin piirille asetettu tavoite henkilävahinkovähenemässä. 

YMPÄRISTÖ  

Tielaitoksen tulostavoitteena  v. 1993  oli vähentää tiel iikenteestä pohjavedelle 
aiheutuvia haittoja  ja  meluhaittoja  sekä parantaa taajamien liikenneympä-
ristöä. Turun tiepiirissä valmistuivat pohjavesia koskevat selvitykset: 
Tienpidosta pohjavedelle aiheutuvien haittojen hallinta  ja  ehkäisy  ja  vaa-
rallisten aineiden kuljetuksistapohjavesille aiheutuvien riskien todennäkäi-
syys, hallinta  ja  ehkäisy sekä Yleisten teiden liikennemeluselvitysja Turun 
tiepiirin liikennepäästöselvitys. 

Pohjavesien  osalta todettiin, että  20 pohjavesialueessa  teiden suolaus  on 
 ainakin osasyynä kohonneisiin kloridipitoisuuksiin. Pohjavesien seuranta- 

ohjelma käynnistettiin  1993. Pohjavesien rakenteel I  isen  suoj auksen  ohjel-
mointi käynnistyy  1994. Meluselvitysten  osalta piirin tiestötalousyksikkö 
laati toimenpideselvityksiä Turun kaupungin alueelle  ja  kiireellisin  kohde 
suunnitellaan  ja  toteutetaan  1994.  Piiri pääsi mukaan tielaitoksen  ja 

 Ympäristötaiteen  säätiön  1994  käynnistämään meluesteiden arkkitehti- 
kilpailuun Rauman kohteella. Tieympäristön osalta merkittävä rakennus- 
hanke oli Rauma  E. 

TALVIHOITO 

Tiepiirinjakeskushallinnon tulossopimuksessa  vuodelle  1993  määriteltiin 
yhtenä tavoitteena talvihoito. Piirin tiekilometrejä seurattiin 
kunnossapitoluokittain liukkaudentorjunnan, lumenpoi  ston ja  tasaisuuden 
osalta. Talvihoidon taso oli tehtyjen mittausten mukaan  87,3  %,  eli talvi- 
hoidon taso oli hyvä. 



PAALLYSTEET  

Tavoitteena piirillä oli kuntotasotavoitteen alittavien teiden enimmäismä.ärä 
 900 km.  Unen osalta  0 km. Kuntotason  alitti  1.1.1993 1137 km.  Vuoden 

lopussa huonokuntoisia teitä oli yhteensä  1010 km. 

TUOTEPAKETTIKOKEILU - KOKEILUPIIRINÄ  TOIMIMINEN 

Piirin tark.istettuun tulossopimukseen sisältyivät tiepiirin  strategian ja 
tulostavoitteiden  1993  ohella tuotekortit. Tuotekortit oli maantelty seuraa-
vista tuotteista: talvihoito, lauttaliikenne, muu hoito/km, päällystetyn 
tiestön ylläpito, sorateiden ylläpito, siltojen  ja tielaiturien  ylläpito, lautta- 
ja lossihankinnat/kpl,  valtakunnallinen kehittämishanke /  Vt  1 Paimio - 
Turku  mo,  valtakunnallinen kehittämishanke / kt  40 Raisionlahti - 
Kausela,  valtakunnallinen kehittämishanke / rantaradan tiejärjestelyt, 
kehittämishankkeiden suunnittelu, liikenneympäristön parantaminen  ja 
viranomaispalvelut. Tuotepakettikokeilusta  on  saatu positiivista palautet-
ta. Kokeilu  on  leviämässä myös muihin piireihin. 

TULOSPALKKIO  VUODESTA  1993  

Turun tiepiinn  tulos  vuodelta  1993 on  erittäin hyvä. Toimenpiteiden 
vaikutukset  tie-ja liikenneoloihin  ovat päällystetyn tiestön kuntoa lukuun-
ottamatta ylittäneet tavoitetason. Taloudellinen  tulos  on liikennetalous

-mittareiden mukaan erittäin hyvä. Edellä mainitulla tuloksella piiri saavut-
ti  3,2 %:n tulospaikkion. 
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VOIMAVARAT 

Vakinainen  hen kilöstö jakaului 
tehfävaryhmitthin  seuraavasti:  1992 993 

hiö hiö  

Yleis-ja  keskijohto  6 6 
Tuotantojohto  221 215  
Tekninen esikuntahenkilöstö  30 30  
Hallinnollinen esikuntahenkilöstö  15 13  
Hallinnollinen suoritushenkilöstö  189 180  
Tuotannon suoriiushenkilöstö  549 524  

Yhteensä  1010 968 

Pääkalusto 	1980 	1990 	1993  
määrä määrä käyttö- määrä käyttö-
kpl 	kpl aste % kpl 	aste % 

Tiehöylät  89 73 38 67 51  
Kuorma-autot  121 110 79 92 74 
Kevytkuorma-autot  25 30 55 28 59  
Pakettiautot  27 38 57 38 51 
Kuormaajat  25 24 41 20 36 
Traktorir  76 44 21 36 25 



KUSTANNUKSET  JA  RAHOITUS 

KUSTANNUKSET  (Mmkltr-ind.  127) 

88 89 90 91 92 93  

Piirin toimintakustannusten kehitys: 

Kunnossapito 	330 331 323 292 314 304  
Rakentaminen 	211 219 259 325 446 361  
Suunnittelu 	 45 62 67 58 62 42  
EriLtukitoiminnot 	27 27 16  *  43** 44 37  
Yhteensä 	 613 639 665 718 866 744  

Käyttöom aisuusinvestoinnit: 

Talonrakennus  8 20 16  
Kalusto  16 29 17  

Yhteensä  24 49 33  

Maa-alueet  ja  korvaukset:  30 31 28  

Avustukset: 

Yksityistiet 	 20 	21 	23  
Rakennuslain  136a  § 	 1 	6 	-  

Yhteensä 	 21 	27 	23  

*  organ  isaatiomuutos 
** laskentaperusta  muuttunut 

RAHOITUS  (Mmkltr-ind.  127) 
92 93  

Perustienpidon  rahoitus  492 456  
Kehittämisen rahoitus  352 278  
Ulkopuolisille tehtävien töiden rahoitus  13 27  
Talonrakennukset  20 16  
Alueiden hankinta  ja  korvaukset  31 28  
Laskennalliset erät  35 36  

Yhteensä  943 841  
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TULOSTILINpÄÄTÖS 

TULOSLASKELMA  1992 1993 
(pääotsikoin)  Mmk Mmk 

Tuotot  811,7 889,3  
Varsinaiset toimintakulut -  722,4 -  778,6  
Käyttökate  89,3 110,7  
Poistot -  17,5  -  16,9  
Toiminnallinen  tulos  71,8 93,8  
Muut tuototja kulut  3,0 2,0  
Tilikauden  tulos  74,8 95,8  
Henkilöstö keskimäärin  1248 1128  

TASE  1992 1993 
(pääotsikoin)  Mmk Mmk 

VASTAAVAA 
Rahoitusomaisuus 	 60,6 	 46,1  
Vaihto-omaisuus 	 862,8 	 885,0 
Käyttöomaisuus 	 197,1 	 202,7  

Vastaavaa yhteensä 	 1120,5 	 1133,8 

VASTATFAVAA  
Lyhytaikainen vieras pääoma 	25,4 	 26,4  
Pitkäaikainen vieras pääoma 	1095,1 	 1107,4 

Vastattavaa  yhteensä 	 1120,5 	 .1133,8 

PAATUNNUSLUVUT 	1992 	 1993  

Sidotun pääoman tuotto-%  (SPOT-%) 	6,8 	 8,5  
Toiminnallinen  tulos-% 	 8,8 	 10,5 
SPO:n kiertonopeus 	 0,7 	 0,8 
Jalostusarvo/henkilö  (1000  mk) 	238,6 	 259,3 

lo  



PÄÄTUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET  1993  

Sidottu pääoma (SPO) 	 = 	Taseen loppusumma  .1.  
lyhytaikainen vieras pääoma 

Sidotun pääoman tuotto-.%  (SPOT-%) 	= 	100 	Toiminnallinen  tulos  
SPO  

Toiminnallinen  tulos-% 	 100 	Toiminnallinen  tulos  
Tuotot 

luotot SPO:n kiertonopeus 	 = 	100 x  spo 

Jalostusarvo 	 = 	Käyttökate + palkat  ja sosiaalikulut  4- 

Henkilö 	 vuokrat  
H en  kilömäärä 
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16.4::. 

21 

3843  milj.autokm 	3461  milj.autokin  

14.9 

15.1 

AVAINTIETOJA  

TIET  

Tiepituus tieluokittain  

valta  
-  kanta  

kokooja 
yhdys 

1990 	8.4 

20.9 

581 

9610 km 

1993 	7.5 

I 

575 

8553 km 

Liikennesuorite tieluokittain  
19.3  

valta  +  kanta 
 seudulliset 

kokooja 
yhdys 

173 
2590  milj.autokm 

18.4 

Liikennesuorite 
päällystetyypeittäin 

-  kesto 
kevyt 
sora  

 

irs -i  3.7 3.0  

  



Sora 
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TIET  

6000 r- 

500( 

400C 

Päällystetilanne  31.12. 
 tieluokittain  

kesto _______ 
kev't 
sora 

6000 

5000 

4000 

300C 	 3000 

200C 
	

lij 2000 

1 00( 	 1000 

km 
SO 90 93 	80 90 93 	80 90 93 	80 90 93 	80 90 93 

	 km  

valta 	 kanta 	seudulliset 	kokooja 	yhdys  

TEIDEN KUNTO PÄÄLLYSTETYYPEITTÄIN 

Kesto 	 Kevyt  

1992 	 92 	
10  

%  

Pinnan  kunto 
hyvä 
ty')(dyttäVä 

 huono  
1993 

lo 8  5 

 



TOIMENPIDEKUSTANNUKSET  (Tr-ind. 127)  
Hoidon kustannukset  140 

120  ------ --______ 	____ 
lautat  100-  - 	-- 	- -. 	- 	-  
muu hoito  80-  - 	- - 	-  

______  
_____  liukkauden  toijunta 60  - 	- 	•.:-.......... ...: 	...... -  ° 
__lumityöt  . ....  

1987 	1988 	1989 1990 	1991 	1992 	199:  

Kunnostuksen  kustannukset  18C 

150  -,....  

muu hoito  120  - 	- 	1111111  liii 
sorateidenkunnostus 

:: 

iE _____________  
II  kevyt  päallysteet  

kestopäallysteet  
30  

Mmk  1987 	1988 	1989 1990 	1991 	1992 	1993  

Peruskorjauksen kustannukset  120 

90  
sillat  

sorateiden ralcenteen parantammen  60  

- 	________________ 

I_________  _______ 

____________ Oljysorateiden  rakenteen parantaminen  30  - - 	- 
kestopääll.tien  rakenteen parantaminen . i!r . uii  Mmk  

1987 	1988 	1989 1990 	1991 	1992 	1993  

Kehittämisen kustannukset 
uudet yhteydet 

kevyen liikenteen järjestelyt  
ohikulkutiet 
turvallisuusj arjestelyt  
suuntauksen parantaminen 
kapasiteetin lisäys 

Kustannukset %-jakaumatrendinä 
toimenpideryhmittäin 

kehitteminen 
 peruskorjaus 

kunnostus 
hoito  

400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50  

Mmk 	1988 

100 

so 
60 

40 

20 

19M5 

1989 	1990 	1991 	1992 	1993  

1959 	1990 	1991 	1992 	1993 
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