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TOIMINTA-AJATUS  

4  
Turun  tiepiiri  vastaa  tielaitoksen 
tulosyksikkänä  alueensa yleisistä  teis- 
ta ja  luo  tienkäyttäjille  edellytyksiä 
turvalliseen  ja sujuvaan  liikkumiseen. 
Toiminnan lähtökohtina ovat yhteis-
kunnan  ja  tienkäyttäjien tarpeet.  

TIEPIIRI PÄHKINÄNKUORESSA  

1993 	 1994  

Piirin alue Turun  ja  Porin lääni 
Maakunnat  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,  

yli  97  %  liikenteestä 
Siltoja  1 654,  joista painorajoitettuja  44  
Lautta-  ja lossivälejä  23  =  33 km 
Liikennesuorite  3461 milj.autokm/vuosi 
Vuorokausiliikenne keskim.  1109 autoa/vrk 
Pääkalusto  281, käyttöaste  55  %  
Vakinainen henkilöstö  968  
Toiminnan tuotot  8 89,3  Mmk 
Toimintakulut  77 8,6  Mmk 
Tilikauden  tulos  95,8  Mmk 
Maksullinen  toiminta  2,0  Mmk 

Turun  ja  Porin lääni 
Varsinais -Suomi,  Satakunta  
ja osa Pirkanmaasta  
87,  joista  17  kaupunkia  
20 720 km2  
700 500 
8581 km+ramppeja53 
70,5 % tiepituudesta, 
97,1 %  liikenteestä  
1 703,  joista painorajoitettuja  32 
23 = 33 km 
3425 milj.autokmlvuosi 
keskim. 1 094 autoa/vrk 
260, käyttöaste 53 % 
861 
840,9  Mmk 

 765,5  Mmk 
 53,6  Mmk  

7,5  Mmk 



TIEJOHTAJAN  KATSAUS 

Turun  tie  piiri jatkoi toimintansa 
kehittelyä  ja  teki hyvän 
kokonais  tuloksen. 

Tiepiirissämme  on  toimintaa kehi-
tetty  jo  pidemmän aikaa organisaa-
tiota kehittämällä. Kertomusvuoden 
alusta lukien otimme käyttöön orga-
nisaatiomallin, jossa tehtävät jaet-
tiin tilaajaan  ja tuottajaan. 

Tuottajaorganisaatiota tarkistettiin 
perustienpidon,  lauttaliikenteen  ja 

 isojen projektien osalta. Perustien-
pidon osalta tarkistus ulottui tiemes-
taripiireihin asti. Niiden tavoite-
kooksi määräytyi selvitysten perus-
teella noin  1000 km  yleisiä teitä. 
Joitakin tiemestaripiirejä yhdistet-
tiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi 

 jo kertomusvuonna.  Tarkistusta jat-
ketaan siten, että vuoden  1996  alus-
ta tiemestaripiirien lukumäärä  on 

 kandeksan. Liiketalouden kehittä-
miseksi siirryimme myös tuottaja- 
puolen palvelutehtävissä sisäiseen 
laskutukseen. 

Tiepiirin toiminnassa kiinnitettiin 
erityistä huomiota laadun  hallinnan 

 kehittämiseen. Toimimme tielaitok
-sen laatujärjestelmän  kehittämisessä 

pilotti-tiepiirinä. Vuoden aikana 
varmistui käsitys siitä, että voimme 
osallistua Suomen laatupalkintokil-
pailuun vuonna  1996.  Alkuvuodesta 
valitsimme piirin vuoden  1993 laa- 

tuteoksi lossiliikenteen  järjestelyt 
Rymättylässä, jossa liikenteen palve-
lutaso pystyttiin sopeuttamaan sekä 
asiakkaiden todellisiin tarpeisiin että 
supistuviin rahoituskehyksiin. Vuo-
den  1994 laatuteko  oli hoidon  ja 
kunnossapidon laatujärjestelmän  ke-
hittyminen  Salon tiemestaripiirissä. 

 Organisaation tuloskunnon kehittä-
mistyötä jatkettiin sekä piirin johdon 
että eräiden maasto-organisaatioiden 
kohdalla. 

Tiepiirin tulostavoitteet liittyivät 
tienpidon vaikuttavuuden lisäämi-
seen, liikenteen palvelutason  ja  tur-
vallisuuden edistämiseen, toimin-
nan talouden kehittymiseen sekä 
haitallisten ympäristövaikutuksien 
vähentämiseen. Lähes kaikessa toi-
minnassa kehitys oli  varsin  myön-
teinen. Ainoaksi ongelma-alueeksi 
muodostui tuotannon taloudellisuu-
den parantaminen edellisen vuoden 
tasosta. Mittari ei reagoinut yleisen 
hintatason muutokseen. Maanraken-
nustöiden hintatason nousu oli niin 
huomattava, ettei taloudellisuus 
enää parantunut. 

Asiakkaiden palvelua kehitettiin de-
legointia tarkistamalla, joilloin  kä-
sittelyaikoja  pystyttiin lyhentämään. 
Viestintää kehitettiin kelitiedotusten  

ja  muun tienkäyttäjän informaation 
osalta. Tienpitotoimenpiteiden häint-
sevää vaikutusta yleiseen liikentee-
seen vähennettiin liikenteen ohjaus- 
ja opastusjärjestelmiä  tehostamalla. 
Aloimme kertomusvuonna myös jul-
kaista asiakkaisiin suuntautunutta 

 Tie Vie  -lehteä, jossa käsittelimme 
laajasti ajankohtaisia tienpidon ke-
hittämisalueita. 

Tiepiirimme  teki kertomusvuonna 
kaikenkaikkiaan hyvän kokonaistu

-loksen. Tienpidon  laatu  ja tuloksel-
lisuus  kehittyivät jopa niin, että ne 
ylittivät sille asetetut tavoitteet. Tun-
nustukseksi hyvästä kokonaistulok-
sesta  piiri jakaa henkilöstölleen  tu-
lospalkkion,  jonka kokonaissumma 

 on 2,1 %  vuoden palkkasummasta. 

Kiitän piirin henkilöstöä hyvin teh-
dystä työstä  ja yhteistyökumppanei-
tamme  hyvästä tuesta alueemme lii-
kenneolojen kehittämiseksi.  

Sven-Åke  Blomberg 
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ORGANISAATIO  

1.1.1994 

TIEJOHTAJA  
Sven-Åke  Blomberg 

 -  Sisäinen tarkastus 
Ritva Kekäläinen 

Esikunta 
Pekka Jokela 

L Tiestöyksikkö  
Pekka Vahala 

Projektit  Tienpitoalueet  
Vt  1 	Tapio  Jussila Eteläinen 	Seppo Lohijoki  
Kt 40 	Sakari Seppälä Pohjoinen 	Mikko Jokela 

Tiemestaripiirit  (14) 

 Mandolliset erllllshankkeet 

Tukiyksiköt  
Henkilöstä 	Martti Havila 
Talous 	 Timo Laaksonen 
Yleishallinto 	Eija Kera 

Lauttayksikkö Palveluyksiköt  
Harry  Karlsson  ATK-palvelu 	Riitta  Lahti  

Tiestätietopalvelu 	Pekka Lausti 
Suunnittelupalvelu  Matti  Vehviläinen 
Tekninen palvelu 	Jussi Rahiala  

p 1995  Resurssipslvelu 	Simo Laupiainen  
Korjaamo 	Martti Rehmonen 

Tmp  1996 
(8)  • 	Uikelaitos  1.7. 994  alkaen 



MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA 

Tiepiirin organisaatio muuttui 
kertomusvuoden alusta lukien ti-
laaja-tuottajaorganisaatioksi. 

Liikenteen palveluja kehitettiin 
ottamalla käyttöön  liukkaasta 
kelistä  ja  riittämättömästä  ajo

-neuvovälistä varoittavia  tauluja. 
Kuvassa  liukkaasta kelistä  va-
roittava merkki. 

Kesäkuussa valmistui tarveselvi
-tys  tiepiirin alueen taajamien  ja 

 pienten kaupunkien kokonaisti
-lasta,  jossa tarkasteltiin liikenne-

turvallisuutta, ympäristöä  ja 
maankäyttöä. 

Tienvarsitaidetta  ihailtiin Meri
-karvialla Lankosken levähdys

-alueella heinäkuun ajan, jolloin 
taiteilija Antero  Toikan  teos 
"Omega"  oli sijoitettu  sinne. 

 Omegaa kierrätettiin  eri  tiepiirien 
 alueella.  

Suunnittelun maastotoimistot kes-
kitettiin keväällä Turkuun,  Saloon 

 ja  Poriin taloudellisuudenja tehok-
kuuden parantamiseksi. 

Kertomusvuonna tiepiirissa  aloitet-
tiin  TIE VIE  -nimisen asiakas- 
lehden julkaiseminen. Lehden ta-
voitteena  on  parantaa vuorovaiku-
tusta tienpitäjän  ja  tienkäyttäjien 
välillä. Viron  tielaitoksen  Tarton  ja  Hiidenmaan tiepiirien  ja  Turun tiepiirin vä-

lillä solmittiin joulukuussa yhteistyösopimus. Sopimuksella tuetaan Viron 
 em. tiepiirien tienpidon  tietotaidon kehittymistä.  
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Kankaanpään tiemestaripiirin uusi  pää- 
tukikohta otettiin käyttöön lokakuussa.  

P ON  
HTV&  JUTTU, 
TONOTThV&STI 

Lf TUl- 

Liikenneturvallisuutta tuettiin 
 mm.  järjestämällä yhdessä Liikku-

van poliisin  ja  Liikenneturvan 
kanssa syyskuun alussa läänin 
alueen koululaisille turvalliseen 
polkupyörällä liikkumiseen täh-
dännyt kampanja. Kampanjaan 
osallistui yli  1700  oppilasta. 

Paimio—Turku moottoritiestä 
 avattiin joulukuussa liikenteelle 

ensimmäinen  17  km:n pituinen 
tieosuus välillä  Vista—Raadelma. 

 Kuvassa Hepojokilaakson silta.  

Huhtikuussa julkistettiin valtakunnallinen  Tie- 
ja ympäristötaiteen  suunnittelukilpailu 
meluesteistä. Tiepiirin kohteeksi pääsi Valtatie 

 8  Rauma Pohjoisessa. Kilpailun voitti  Niels 
Haukeland  teoksellaan  "Terra ". 

Tielaitoksen korjaamotoiminta 
liikelaitostettiin  1.7.  Uuden liike- 
laitoksen nimeksi tuli Raskone. 
Liikelaitostumisen yhteydessä vä-
heni Turun tiepiirin henkilömäärä 
47:llä. 
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TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN  

LIIKENNETURVALLISUUS 

Henkilövahinko-onnettomuuksien 
määrätavoite oli tiepiirissä enintään  
590  onnettomuutta. Poliisin ilmoi-
tuksen mukaan henkilövahinko-
onnettomuuksia oli  v. 1994  Turun 
tiepiirissä  557  eli vähenemä tavoit-
teeseen verrattuna oli noin  6  %.  Lii-
kenteessä kuolleiden määrä  v. 1994 

 oli  36  eli vähenemä edellisestä vuo-
desta lähes  20  %.  Edellä mainitut 
henkilövahinko-onnettomuuksien 
vähenemät saatiin aikaan nopeus-
rajoituksilla, tienpitoalueiden  pika- 
toimilla  ja päällysteen leventämisillä 

 sekä perustienpidon rakentamishank-
keilla. 

YMPÄRtSTÖ 

Ympäristötavoitteeksi  1994  oli kir-
jattu ympäristöyhteistyön maankäyt

-to-,  pohjavesi-, melu-, liikennepääs-
tO-, virtausaukko-  ja  taajamien lii-
kenneympäristöselvityksien vaatimat 
toimenpiteet  ja  ohjelmointi sekä 
tuotantosopimukseen sisältyvien toi-
menpiteiden toteuttaminen. 

Pohjavesien seurantaohjelma  käyn-
nistyi syksyllä  93  ja  se  etenee suunni-
tellusti. Seurantakohteiden kloridi-
pitoisuuden suuntaa ei voi vielä pää-
tellä. Piirin tavoite  on  kuitenkin 
alentaa seurannassa olevien pohja-
vesialueiden klooripitoisuutta. Pohja- 
vesien rakenteellisen suojauksen oh-
jelmointi käynnistyi  v. 1994.  Toi-
menpideselvityksiä valmistui kolmen 
kunnan alueella seitsemässä kohtees-
sa. Suojauskohteita  on  nimetty Turun 
tiepiirin toiminta-  ja taloussuunni-
telmaan  vuodelle  1995-98. 

Melun  osalta Turun tiepiirin ku-
reellisin kohde valtatie  1  Turussa 
Koivulan kohdalla rakennettiin  pää- 

osin vuoden  1994  aikana. Melu-es-
teiden yleinen suunnittelukilpailu 
julkistettiin huhtikuussa  1994.  Turun 
tiepiirin kohteeksi valittiin Rauma  P. 

 Kilpailun tulokset julkaistiin 
 15.12.94. Toimenpideselvitys  kilpai-

lun pohjalta laaditaan tulevana vuon-
na. Vuoden  1994  aikana laadittiin 
toimenpideselvitykset neljästä koh-
teesta, joista  osa  etenee rakennus- 
suunnitteluun  jo  vuonna  1995. 

Tarveselvitys  tiepiirin taajamien  ja 
 pienten kaupunkien kokonaistilasta 

liikenneturvallisuus, ympäristö  ja 
maankäyttö,  valmistui kesäkuussa 

 1994. Taajamaympäristön  paranta-
miskysymykset  ovat olleet aktiivisesti 
esillä taajamaselvityksen  ja  viime-
vuotisen taajamatiekoulutuksen myö-
tä. Taajamaselvitys  on  tukenut voi-
makkaasti hankkeiden ohjelmointia. 

Prosessia, joka perustuu ympäristö- 
vaikutusten arviointilakiin,  on  so-
vellettu  Turku—Helsinki  moottori-
tien yleissuunnitelmassa välillä 
Muurla—Lahnajärvi vuoden  1994  

aikana. Yhteysviranomaisten lausun-
not saatiin  25.10.94.  Lausunnot  on 

 käsitelty hankeryhmässä. Tarvittavat 
täydennykset tehdään  lain  mukaisen 
yya-käsittelyn yhteydessä  v. 1995.  

Piiri julkaisi  v. 1994 paikallisympä-
ristövaikutusarvioinnin-yvan ABC - 
oppaan.  ABC-oppaalla on  tarkoitus 
parantaa ympäristön arviointipro-
sessia niissä pienissä suunnittelu-  ja 
rakennushankkeissa,  joissa varsinais-
ta prosessia ei tarvita. 

Ympäristöyhteistyö ympäristöviran
-omaisten kanssa  on  ollut säännöl-

listä. Turun  ja  Porin läänin tiensuun-
nittelun ympäristökysymyksiä käsit-
televä yhteistyöryhmä kokoontui nel-
jä kertaa vuoden aikana. Ryhmän 
kannanotoista  ja  niiden vaikutuksista 
suunnitteluun pidettiin rekistenä  tie- 
piirissä. Turun tiepiirin asiakas- 
lehden  Tie Vie  teemana nrossa  2/94 

 oli ympäristö.  
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TALVIHOITO 	 MAKSULLINEN 	 TULOSPALKKIO  
TOIMINTA 	 VUODESTA  1994  

Tiepiirin  ja  keskushallinnon  tulos- 
sopimuksessa vuodelle  1994  määritel-
tiin yhtenä tavoitteena talvihoito. Pu-
rin tiekilometrejä seurattiin kunnossa-
pitoluokittain liukkaudentorjunnan, 
lumenpoiston  ja  tasaisuuden osalta. 
Sopimus edellytti mitatun kunnon 
toteutumaprosentiksi  87.  Laadun mit-
taustulosten mukaan kunnon toteu-
tumaprosentti oli  92,7,  joten talvihoi

-don  taso oli kuluneena toimintavuonna 
hyvä. 

PAALLYSTEET  

Piirin yhtenä tulostavoitteena oli pääl-
lystetyn tiestön kunto. Tavoitteena 
piirillä oli kuntotasotavoitteen alitta-
vien teiden enimmäismäärä  944 km. 
Kantavuustavoitetta  ei ollut. Sovittu 
laatu saavutettiin, kuntotason alitti yh-
teensä  829 km  teitä. 

Maksullinen  toiminta  on  suunnitel-
tua laajempaa. Toiminta sisälsi 
sekä julkisoikeudelliset suoritteet 
että liiketaloudellisin perustein 
hinnoitellut suoritteet. Liiketalou-
dellisin perustein hinnoiteltavissa 
suoritteissa oli huomioitu mukana 
sellainen toiminta, joissa piirin te-
kemä työ oli tuonut suoritteelle  Ii-
säarvoa. Ns.  puhdasta läpilasku-
tusta ei toteutumlin ole kirjattu. 
Julkisoikeudellisten suoritteiden 
osuus maksullisesta toiminnasta oli 
noin  360 000  mk  ja  liiketaloudelli-
sin perustein hinnoiteltujen suorit-
teiden osuus noin  7,1  miljoona 
markkaa. Maksullisen toiminnan 
laajuudesta huolimatta  sen  osuus 
piirin tuotoista  on  alle  1  prosenttia. 

Turun tiepiirin  tulos  vuodelta  1994 
on  hyvä. Toimenpiteiden vaikutukset 

 tie-  ja liikenneoloihin  ovat pääosin 
ylittäneet tavoitetason. Taloudellinen 

 tulos  on liiketalousmittareiden  mu-
kaan hyvä. Edellä mainitulla tulok-
sella piiri saavutti  2,1 %:n  tulos- 
palkkion.  
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YHTEISTOIMINTA 

Laki alueiden kehittämisestä lisäsi 
yhteistoiminnan tarvetta maakun-
nallisten liittojen  ja tiepiinn  välil-
lä. Tiepiirin edustaja oli mukana 
maakunnallisten kehittämisohjel

-mien  tekemisessä sekä vuoden lo-
pussa vähäisessä määrin myös 

 EU-tavoiteohjelmien  tekemisessä. 

KANSAINVÄLINEN 
TOIMINTA 

Turun tiepiirin lähialueyhteis-
työssä noudatettiin tielaitoksen  v. 
1994  julkaisemaa kansainvälistä 
strategiaa.  Strategian  myötä  tie- 
laitoksen Turun tiepiirin lähialue-
yhteistyö vilkastui huomattavasti. 
Yhteistyö kohdistui lähinnä Vi-
roon. Virossa Turun tiepiirillä  on 
kummitiepiireinä Hiidenmaan  ja  

Tarton tiepiirit. Joulukuun  7.  päi-
vänä  1994  sovittiin yhteistoimin-
nasta tiepiirien välilä. Yhteistoi-
minta perustuu kumnñtiemestari-
piiritoimintaan. Kummitiemes-
taripiiripareiksi nimettiin  Salo  ja 
Hiidenmaa,  Kankaanpää  ja Tarto, 

 Raisio  ja Koosa,  Pöytyä  ja Luunja 
 sekä Rauma  ja Elvan.  Kummi-

tiemestaripiirien yhteistoiminta pe-
rustui kuljettaja-  ja asentajavaih-
toon  sekä työnopastukseen.  

Ympänstövaikutusten  arvioinnista 
annettu laki astui voimaan 

 1.9.1994.  Laki lisäsi yhteistyön 
tarvetta lääninhallituksen kanssa. 
Ympäristöasioiden korostuminen 
toi tienkäyttäjän rinnalle asiak-
kaaksi yhä voimakkaammin eri 
ympäristötahot. 

Merenkulkupiinn  kanssa neuvotel
-tim  vuoden  1994  aikana laival-

aiturien siirtämisestä merenkulku- 
piirin ylläpidettäviksi. Tielaitoksen 
keskushallinto teki ministenölle 
esityksen tieasetuksen muuttami-
sesta tässä tarkoituksessa. 
Merenkulkulaitoksen yhteysalus

-ten  ja tielaitoksen  lautta-alusten 
hallintoa suunnittelevassa työryh-
mässä oli myös Turun tiepiirin 
edustus. Esitys ei valmistunut vuo-
den  1994  aikana. 
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KEHITTAMIS  VAUHTI  KOVA  

TILAAJA-  JA  TUOTTAJA- 
ORGANISAATIO 

Turun tiepiiri laati vuoden  93  ai-
kana itselleen organisaatiosuun-
nitelman, joka astui voimaan vuo-
den  1994  alusta. Uudella organi-
saatiolla Turun tiepiiri varautui 
muuttumaan nopeassa tandissa 
hikelaitokseksi ns. sisäisen liike-
laitosmallin kautta, jossa Turun 
tiepiirin toiminta jakaantui sekä 
tilaaja- että tuottajatoimintaan. 

maksullista. Tukiyksiköiden toi-
mintaan ei sovellettu maksullisen 
palvelun periaatetta. Esikunta ar-
vioi tietuotannonja palvelutuo-
tannon kannattavuutta tuotanto- 
välineiden omistajan näkökulmas-
ta. Tilaaja-  ja tuottajaorganisaatio 

 vakiintui toimivaksi kokonaisuu-
deksi vuoden  1994  aikana. 

KILPAILUTTAMINEN  

Vuoden  1994  aikana käyttöön- 
otetun organisaatiokäsikirjan mu-
kaisesti Turun tiepiirin päämäärä-
nä  on kilpailuttaa  koko  tuotanto- 
toiminta hyvän taloudellisen tulok-
sen aikaansaamiseksi. Oma orga-
nisaatio osallistuu kilpailuun. Ti-
laajan tehtävät hoidetaan omalla 
organisaatiolla. Perustienpidonja 
suunnittelun alueilla piiri pyrkii 
säilyttämihin vähintään  50 %:n 

 omavaraisuuden. 

Tilaaja-tuottajaorganisaatio  1.1.1994  

Tilaajan uudessa 
organisaatiossa 
muodostivat  tie- 
johtaja  ja  tiestö- 
yksikkö. Tilaajan 
tehtävänä  on  selvit-
tää  ja  sopia yhteis-
kunnan tarpeiden  ja 

 mandollisuuksien 
pohjalta mitä vai-
kutuksia  ja  tuotteita 
tielaitokselta odote-
taan. 

Tuottaja- 
organisaatio ja-
kaantui esikuntaan, 
tukiyksiköihin, 
palvelutuotantoon 

 ja tietuotantoon. 
Tietuotanto  vastasi 
perustienpidosta, 
rakentamisprojekteista 

 sekä lautta- 
liikenteestä. 
Palvelutuotanto oli 

Tiepliri  toimii vuodesta  1994 
 alkaen tilaaja-tuottaja-

organisaationa. 

Johtamismallina  on  tulos- 
johtaminen. 

Tilaajan työ  on  luonteeltaan 

viranomaistoimintaa. 

Tuottajat tybnd  on  toteuttaa 

tilaukset laadukkaasti  a  talou-

dellisesti. 

TUOTTAJA 

Esikunta 

Tukiyksiköt 

Henkilöstö 

Talous 

Yleishallinto 

Tienpitoalueet  
Eteläinen 

Pohjoinen 

Projektit 	o  
Valtatie  I 

 Kantatie  40  

Lauttayksikkö 

Palveluyksiköt  
ATK-palvelu 

Tiestotietopalvelu 

Suunnittelupalvelu 

Tekninen palvelu 

Resurssipalvelu 

Korjaamo * 

* Liikr*fto 	7.1994 *Ik*n 

Piirin yhteistoiminnas-
sa tapahtuneen valmis-
telun perusteella ni-
mettiin vuonna  1994 

 kaksi työryhmää sel-
vittämään 
kilpailuttamista  sekä 
kunnossapito- että 
suunnitelma- 
tuotannossa. Molem-
pien Kilpaiyhmien 
väliraportit valmistui-
vat loppuvuonna  
1994. 

TILAAJA  & 
TUOTTAJA  

Tiejohtaja  

r TILAAJA  
Tiestöyksikkö 



SUURTIEMESTARIPU  I  RIT 

Tuottajaorganisaation  kehittämistä 
jatkettiin maaston osalta yhdistä-
mällä Pöytyän  ja  Loimaan tiemes-
taripiirit  1.1.1994.  Vuoden  1994 

 aikana valmisteltiin Taivassalon  ja 
 Raision sekä  Kemiön  yhdistämistä 

Paimionja  Salon  tiemestaripii-
reihin.  Samassa yhteydessä val-
misteltiin tukikohtasuunnitelma 

 koko  piirin alueelle  pää-  ja  sivu-
tukikohdille sekä tukipisteille vuo-
teen  1996.  Yhdistymistä  seuraa-
maan perustettiin Piiri  2005 -oh

-jausryhmä. 

LAATUJÄRJESTELMA-

PROJEKTI 

Vuonna  1992  alkanut laatujärjes-
telmäprojekti oli  v. 1994  edennyt 
siihen vaiheeseen, että piirissä jul-
kaistiin maaliskuussa  1994  laatu- 
käsikirjan  0-versio. Keväällä  1994 

 pidetyssä laatuseminaarissa vuo-
den laatuteoksi nimettiin suunnit-
teluyksikön laatujärjestelmä,  tie

-sääkeskus, Rymättylän lossien 
yhteiskäyttö,  Keho-ohjelman kehit-
täminenja käyttöönotto. Näistä 
palkittiin Rymättylän lossien yh- 

teiskäyttö erillisellä laatupalkin
-nolla. Laatuprojekteja  yksiköissä 

 ja  hankkeissa jatkettiin vuoden 
 1994  aikana. Asiakirjojen  ja  toi-

minnan harjoitusauditointi yksi-
köissä käynnistettiin. Johtoryhmä 
osallistui syyskuussa  1994 Mal-
colm  Baldrige  -seminaariin. 
Laatujärjestelmäprojektin tavoit-
teena  on  Suomen laatupalkinto

-hakemus  v. 1996.  

Saurtiemestariplirit  1.1.1994 

Tiemestatipilrin  raja 

S  Tiemestaripiirin  toimisto 

 Päätiestö 

.  
Kankaanpää 

Pohjoinen 	 Noormarkku  

tienpitoalue  
Pori 
.  

Vammala 
Kokemäki  

S  

.  

Rauma 	 Huithnea  

Uusikaupunki  
.  

Pöytyä  
.  

Taivassalo  
Etelaunen 	 • 	Raisio  

tienpitoalue 	 S 	
Paimio 

Turku' 	• 	Salo 

.  

Kemiö  
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VOIMAVARAT 

Vakinainen henkilöstö jakautui 
tehtäväryhmittäin seuraavasti:  1990 

hiö 
1992 

hlö 
1994 

hiö  

Yleis-ja  keskijohto  6 6 13 
Tuotantojohto  249 221 196  
Tekninen esikuntahenkilösrö  32 30 31  
Hallinnollinen esikuntahenkilöstö  17 15 22  
Hallinnollinen suoritushenkilöstö  207 189 160  
Tuotannon suoritushenkilöstö  603 549 439  

Yhteensä  1114 1010 861 
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4- 

Pääkalusto  1980 
inöhirä 

kpl 

1990 
,naärä 	käyttö- 

kpl aste  % 

1994 

	

määrä 	käyttö- 

	

kpl 	aste  % 

Tiehöylät  89 73 38 59 43  
Kuorma-autot  121 110 79 94 75 
Kevtkuorma-autot  25 30 55 25 58  
Pakettiautot  27 38 57 33 44 
Kuormaajat  25 24 41 17 33  
Traktorit  76 44 21 32 23  

Yhteensä  363 319 53,9 260 53 
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TUOTANTOTARJOUS 

(TR-IND.  131)  

VALTAKUNNALLISET 
KEHITTÄMISHANKKEET 	 1994  

Mmk 

Suunnittelu 	 23,7  

Rakentaminen 	 293,9  

Vt  1 Turku - Paimio  moottoritie 
 Kt 40  Turun  ohikulkutie 

Rantarata  

Yhteensä 	 317,6  

PERUSTIENPITO  

Alueelliset  tie-  ja  siltahankkeet  124,2 
Päällystettyjen  teiden kunto  153,1 
Sorateiden  kunto  33,4 
Talvihoito  63,1  
Muu hoito  34,6  
Siltojen  ja  laitureiden ylläpito  30,4 
Lauttaliikenne  71,5 
Viranomaistehtävät  3,5  

Yhteensä 	 513,8  

Tarjous yhteensä 	 831,4 
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KUSTANNUKSET  JA  RAHOITUS 

KUSTANNUKSET (Mmk/tr-ind.  131) 

89 	90 	91 	92 	93 	94x)  

Piirin toimintakustannusten kehitys: 

Kunnossapito 	 341 333 301 324 314 279  
Rakentaminen 	 226 267 335 460 372 372  
Suunnittelu 	 64 69 60 64 43 56  

Yhteensä 	 631 669 696 848 729 707  

Käyttöomaisuusinvestoinnit: 

Talonrakennus  8 21 17 6  
Lautat -  29 27 12  
Muu kalusto  17 30 18 14  

Yhteensä  25 80 62 32  

Maa-alueetja korvaukset:  31 32 29 25  

Avustukset: 

Yksityistiet  21 22 24 15  
-  kunnossapito  21 12  
-  tekeminen  3 3  

RAHOITUS (Mmk/tr-ind.  131) 
92 	93 	94xx) 

Perustienpidon  rahoitus  507 470 477  
Kehittämisen rahoitus  363 287 259  
Ulkopuolisille tehtävien töiden rahoitus  13 28 9  
Talonrakennukset  21 17 6  
Alueiden hankinta  ja  korvaukset  32 29 25  

Yhteensä  936 831 776 

x)  kustannukset LV/AL-verottomia 
xx)  rahoituksessa toimintamenojen LV/AL-veroton osuus  
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TULOSTILINPÄÄTÖS 

TULOSLASKELMA  1992 1993 1994 x) 
(pääotsikoin)  Mmk Mmk  Mink  

Toiminnan tuotot  811,7 8 89,3 840,9 
Toimintakulut -  722,4 -  778,7 -  765,5  
Käyttökate  89,3 110,7 75,4  
Poistot -  17,5  -  16,9 -  26,6  
Toiminnallinen  tulos  71,8 93,8 48,8  
Muut tuotot  ja  kulut  3,0 2,0 4,8  
Tilikauden  tulos  74,8 95,8 53,6  
Henkilöstö keskimäärin  1248 1128 1000  

TASE 
(pääotsikoin)  

VASTAAVAA 
Rahoitusomaisuus  60,6 46,1 92,2  
Vaihto-omaisuus  862,8 885,0 394,1 
Käyttöomaisuus  197,1 202,7 288,9  

Vastaavaa yhteensä  1120,5 1133,8 775,2  

VASTATTAVAA  
Oma pääoma 	 - 	- 	362,5  
Lyhytaikainen vieras pääoma 	 25,4 	26,4 	39,3  
Pitkäaikainen vieras pääoma 	 1095,1 	1107,4 	373,4 

Vastattavaa  yhteensä 	 1120,5 	1133,8 	775,2  

PÄÄTUNNUSLUVUT  

Sidotun pääoman tuotto-%  (SPOT-%) 6,8 8,5 6,6  
Toiminnallinen  tulos-%  8,8 10,5 5,8 
SPO:nkiertonopeus  0,7 0,8 1,14 
Jalostusarvo/henkilö  (1000  mk)  238,6 259,3 248,1 

x) Tulostilinpäätös on  laadittu LV/AL-verottomin hinnoin  
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PÄÄTUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET  

Sidottu pääoma  (SPO)  

Sidotun pääoman tuotto-%  (SPOT-%)  

Toiminnan  tulos-%  

SPO:n kiertonopeus 

=  Taseen loppusumma  .1.  
lyhytaikainen vieras pääoma 

Toiminnallinen  tulos  
=lOOx 	sro 

Toirninnallinen  tulos  =  100 x  Toiminnan tuotot 

Toiminnan tuotot  =  100 x  SPO 

Jalostusarvo 	 =  Käyttökate  +  palkat  +  vuokrat  
Henkilö 	 Henkilömäarä  
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AVAINTIETOJA  

TIET  

Tiepituus tieluolcittain 	1980 	8,7 	 1990 	8 4 	
1994 	8 9  % 	 2,4 	% 	 2,4 	 3,8  

valta 	 8,3 	 10,2  
-  kanta 	 V 	 12,5  

seudulliset 	 ' 
kokoojal) 
yhdys 	 22,4 	 20,9 

9194 km 	 9610 km 	 8581 km  

Liikennesuoritetieluokittain 	
15,1 	

9, 	27,5  

kokooja  1) 
I 	yhdys 	 19,9 	 21,1 

17,3 

	

2590  milj.  autokm 	 3843  milj. autokm 	3425  milj.  autokm 

LIIkennesuorite 	 ' 	 4,2  
päällystetyypeittäin  

19.5  
kesto 
kevyt 
sora  

4 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

fl 

80 90 94 	80 90 94 	80 90 94 	80 90 94 	80 90 94  
valta 	 kanta 	 seudulliset 	kokooja  1) 	 yhdys 

1)  Toiminnallisen luokituksen muutos  v. 94, kokoojatiet poistetiln 

18, 
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31.12.1993  
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-  hyvä 

huono  

eritt.  huono  

1,0 2,0 	1,0 
1 3M 

20 

8,0 

2,0 
11.0 

1,0 ,0 

1,0 
fl  

31.12.1994  
%  

hyvä 

huono  

LJ eritt.  huono 

PAALLYSTETTYJEN  TEIDEN KUNTO  

Kesto 
	

Kevyt 	Sora  
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Valokuvat: Vesa Aaltonen 
Kirjapaino: Loimaan Kirjapaino Oy, Loimaa  1995  



Tielaitos  
Turun tiepiiri 
Yliopistonkatu  34 
PL 636 
20101  TURKU  
Puhelin  (921) 267 7611 

 Telefax  (921) 267 7823 
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