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TIEJOHTAJAN  KATSAUS  

A  

Tiepiirin toimintaan vaikutti voimakkaasti edelleen jat-
kunut valtiontalouden velkaantuneisuus  ja  julkisten me-
nojen supistaminen. Perustienpidon rahoitus väheni 
edellisestä vuodesta lähes  10  prosenttia, tieverkon ke-
hittämisen rahoitus pysyi edellisen vuoden tasolla. 

 Koko  organisaation  ja  toimintatavan  muuttaminen tuo-
tantotoiminnan eriyttämiseksi tiehallintovirastosta jatkui 
määrätietoisesti, vaikka tuotantotoiminnan liikelaitosta

-minen  ei sisältynytkään valtion talousarvioon. 
Perustienpidon  rahoituksen vähenemisestä huoli-

matta pääteiden hoitotaso  ja  kunto voitiin pitää tavoit-
teiden mukaisesti edellisvuosien tasolla. Muulla tiever

-kolla  hoitotasoa  on  jouduttu laskemaan liikenteen mää-
rän  ja  laadun huomioonottavalle tasolle. Säästätoimien 
seurauksena alemman tieverkon pintakunnon  ja  raken-
teen heikkeneminen tuli  jo  huolestuttavasti esille ties-
tön kuntomittauksissa. 

Kuluneen vuoden aikana käynnistyivät valtion ta-
lousarvioon otetut hankkeet Kehä  II  Länsiväylä-Turun

-tie,  Pakinkylän eritasoliittymä  ja  Koskenkylä-Loviisa. 
Järvenpää-Lahti  moottoriliikennetien  rakentamista 
moottoritieksi ns. jälkirahoitusmenettelyllä valmisteltiin 
keskushallinnon johdolla. Vuoden aikana valmistui lii-
kenteelle Kehä  Ill  Muurala-Vanhakartano  -hankkeesta 
osuus VT1 -Bemböle. 

Taloudellisen kasvun myötä tieliikenne Uudenmaan 
yleisillä teillä alkoi lisääntyä edellisenä vuonna. Kerto-
musvuonna kasvu oli runsaat kaksi prosenttia  ja  kas-
vun ennustetaan jatkuvan seuraavina vuosina. Voi-
makkainta liikenteen kasvu  on  pääkaupunkiseudulla  ja  
pääteillä.  Liikenteen kasvun myötä Uudenmaan teiden 
liikenteen ruuhkautuneisuus lisääntyi. 

Tiepiiri  jatkoi organisaatiouudistusta erottamalla toi-
sistaan tuotanto-  ja  tilaajatoimintoja  sekä niiden omai-
suuseriä  ja  tietojärjestelmiä.  Kokemusten saamiseksi 
tilaustoiminnasta  ja  hinnoittelusta tieplirin tiehallinnon 

 johdossa oli kolme kehittämishanketta  ja  päällystystöl -  

den  pilkkominen urakoiksi. Piirikonttori toimi vielä yhtei-
sissä tiloissa Pasilan virastokeskuksessa. 

Tiepiiri panosti  tiedottamiseen. Tiedotuksen tapah-
tumien  ja  kamparijoiden teemoina  olivat ympäristövuo

-si  1996,  "Talvi alkaa  nollasta",  liikenneturvallisuus,  tal -
vinopeusrajoitukset,  muuttuvat nopeusrajoitukset  ja  tie-
piirin toiminta. Tiepiiri osallistui näyttävästi kesäkuussa 
Agronova maaseutumessujen järjestelyihin. Euroopan 
investointipankin edustajille esiteltiin hyvällä menestyk-
sellä Uudenmaan tiepiirin  El 8-tieyhteyden hankkeita. 

Yhteistoimintamuotoja  vakiinnutettiin maakunnan 
liittojen kanssa. Tiepiiri allekirjoitti Uudenmaan liiton 
aluekehittämisohjelman aiesopimuksen maaliskuussa. 
Yhteydenpito kuntiin tapahtui vuosien mittaan vakiintu-
neen käytännön mukaisesti. 

Kansainvälinen toiminta oli vilkasta. Tiepiiri osallis-
tui tiealan järjestötoimintaan  ja  kongresseihin.  E18  - 

 projekti oli näytteillepanijana Leipzigissä järjestetyillä 
liikenne  ja  logistiikka  -messuilla. Viron ystävyyspiiritoi-
minta jatkui Harjun  ja  Lääne-Virun tiepiirien  kanssa 
solmittujen yhteistyösopimusten mukaisesti. TACIS-
ohjelmaan kuuluva Moskovan alueen kunnossapito- 
projekti käynnistyi alkuvuodesta. Maksullista asiantun-
tija-  ja  koulutusapua  on  annettu vähäisessä määrin 
kaupalliseen vientiin liittyvänä konsultointina. 

Tiepiirin tiehallinto teki hyvän tuloksen  tie-  ja  liiken-
neolojen  ja  toiminnan kehittämiselle asetettujen  tulos- 
tavoitteiden saavuttamisessa. Myös tiepiirin tuotannon 

 tulos  oli hyvä taloustavoitteiden  ja  kilpailukyvyn kehittä-
mistavoitteiden saavuttamisessa. 

Vuoden  1996  taseen loppusumma  on n. 640  Mmk. 
 Se  väheni lähes puoleen edellisestä vuodesta. Syynä 

tähän oli keskeneräisen tuotannon merkittävä vähene-
minen  ja  käyttöomaisuusarvojen  arvottaminen markki-
nahinnoin sekä eräät taserakenteen muutokset. 

Tienpidon  rahoitusnäkymät ovat huonot. Perustien-
pidon rahoitustaso Uudenmaan tiepiirissä uhkaa alen-
tua edelleen. Uudenmaan tieverkon kehittämishankkei

-den  rahoitusnäkymät ovat perustienpitoa valoisammat: 
Tiepiirin hankkeiden hyvä kannattavuus ohjannee ra-
hoitusta tiepiirin investointien toteutukseen. 

Supistuva  rahoitus asettaa vaatimuksia toiminnan 
tuottavuudelle  ja  tehokkuudelle. Jatkuva kehittäminen 
sekä toimintatavan  ja  organisaation muutoksen hidas 
eteneminen päätöstasolla vaativat henkilöstöltä hyvää 
työkuntoa  ja  sitoutumista. Haasteena onkin palauttaa 
edellisten vuosien työllmapiiritutkimuksissa todettu 
viihtyvyystason notkandus vuosikymmenen  alun  tasol-
le -  ja  vielä sitäkin paremmaksi - viestintää, työtä  ja 

 työolosuhteita, yhteistyömuotoja  ja  esimiestyötä  kehit-
tämällä. 

Kiitän asiakkaitamme  ja  yhteistyökumppaneitamme 
rakentavasta  yhteistyöstä sekä tiepiirin osaavaa henki-
löstöä arvokkaasta  ja  tuloksellisesta  toiminnasta. 

T/ejohtaja  Jorma Hintikka  
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TIEPIIRI  LYHYESTI  

Tielaitos  huolehtii  ja  vastaa yleisten teiden tienpidosta 
 ja  tieliikenneolojen  kehittämisestä sekä niihin liittyvästä 

palvelutoiminnasta. Tielaitos  on  liikenneministeriön 
alainen. Tielaitoksessa  on  keskushallinto  ja  aluehallin

-to,  tiepiirit,  joiden hallintopaikatja rajat määrää liikenne-
ministeriö. 

Valtioneuvoston asettaman tavoitteen mukaisesti 
vuonna  1996  "Laitoksen organisaation kehittämistä jat-
ketaan tavoitteena tietuotannon muodostaminen tiehal-
linnosta erilliseksi liiketoimintaorganisaatioksi." 

Uudenmaan tiepiiri erotti vuoden  1996  alussa tuo-
tannon tiehallinnosta sekä toiminnallisesti että fyysi-
sesti. Yhteisiksi palveluyksiköiksi jäivät vielä hallinto, 
atk-keskus  ja  viestintä sekä yhteinen sisäinen tarkas-
tus. Uudenmaan tiepiiri huolehtii tienpidosta Uuden-
maan läänin alueella laitoksen toimintaperiaatteiden 
sekä tiepiirille asetettujen tavoitteiden  ja  voimavarojen 
mukaisesti. Vuoden  1996  tavoitteista, toiminnasta  ja 

 rahoituksesta sovittiin tiejohtajan  ja  pääjohtajan välisillä 
tiehallinnon  ja  tuotannon tulossopimuksilla. 

Uudenmaan läänin alue  on 3  %  koko  maan  pinta- 
alasta. Läänissä asuu  26  %  koko  maan asukasluvusta. 
Tiepiirin ylläpidettäviä yleisiä teitä oli vuoden lopussa 

 4993 km (6,4  %  koko  maan teistä).  Koko  maan liiken-
nesuoritteesta Uusimaa tuotti  19,6  %.  

Uudenmaan asutus  ja  elinkeinoelämä ovat keskitty- 

neet pääkaupunkiseudulle. Tällä alueella asuu  66  % 
 läänin väestöstä  ja  alueella  on  yli  80  %  läänin työpai-

koista. Kymmenen kuntaa muodostavat pääkaupunki-
seudun kehysalueen, Helsingin seudun. Uudellamaalla 

 on  Helsingin seudun lisäksi viisi muuta selvästi erottu-
vaa keskusseutua: Hangon-Tammisaaren-Karjaan 
seutu, Porvoon-Loviisan seutu, Hyvinkään-Riihimäen 
seutu  ja  Orimattilan-Artjärven-Landen seutu. 

Maakuntien liittoja Uudellamaalla  on  kolme: Uuden-
maan liitto, Itä-Uudenmaan liitto  ja  Päijät-Hämeen liitto, 
johon kuuluvat läänistä Orimattila  ja  Artjärvi.  

Uudenmaan tiepiiri käytti kertomusvuonna perus-
tienpitoon  364  Mmk  ja  tieverkon kehittämiseen  213 

 Mmk. Lisäksi  kunnat  kustansivat tiehankkeisiin  sisälty-
viä töitä  34  Mmk:lla. Vuoden aikana tiepiirissä oli käyn-
nissä seitsemän tieverkon kehittämishanketta, joista 
kolme alkavaa  ja  yksi valmistuva. Perustienpidon hank-
keita oli käynnissä  35,  joiden vuosirahoitus oli yhteensä 

 80  Mmk. Hankkeista valmistui  21.  Näiden vuosirahoitus 
oli  29  Mmk. 

Tiehallinto  ja  tuotanto saavuttivat niille asetetut  tu
-lostavoitteet.  Tuotannon toiminnan  tulos  oli  5,1  %  tuo-

toista  ja  sidotun pääoman kiertonopeus  3,7.  Tiepiirin 
henkilöstön määrä oli keskimäärin  912  henkilöä. Mak-
setut palkat henkilösivukuluineen olivat yhteensä  166 

 Mmk. 
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TOIMINNAN TULOKSET 

TOIMINTAAN VAIKUTTANEITA 
MUUTOKSIA 

Yleisten teiden liikenne kasvoi Uudellamaalla  2,1  %. 
 Pääkaupunkiseudulla liikenteen kasvu oli  2,4  %  ja 

 muulla tieverkolla  1,7  %.  Liikenteen ennustetaan kas-
vavan vuoteen  2001  mennessä  13,9  %  nykyisestään. 
Tieverkon pituus lisääntyi  5 km.  Yleisiä teitä oli vuoden 
lopussa yhteensä  4993 km.  Painorajoitettuja  siltoja oli 
vuoden lopussa  18  kpl. 

Talvikauden  sää  oli alkuvuonna keskimääräinen. 
Myöhään keväällä olleet lumisateet sekoittivat jonkin 
verran talvinopeusrajoitusten poistamisaikataulua  ja 

 tiedottamista. Syksyllä  talven tulo  venyi myöhään. Jou-
lukuu oli erittäin vaikea tienpidon laadun suhteen. Ko-
vat pakkaset estivät suolaamisen  ja  tienpinnan  kitka- 
arvot jäivät pieniksi, mikä lisäsi hukkaan  kelin  onnetto-
muuksia. 

Tienpidon  rahoitus aleni edelleen. Myönteistä oli 
kanden uuden kehittämishankkeen  alkaminen  pääkau-
punkiseudulla. Perustienpidon rahoitus väheni edelli-
sestä vuodesta  saldot ja  vieraat työt huomioonottaen 

 n.30  Mmk. Vähentyminen kohdistui tulossopimuksessa 
liikenneympäristön parantamishankkeisiin  ja  päällys-
tettyjen teiden kuntotuotteeseen. Tällä turvattiin päivit-
täisten hoitotölden rahoituksen riittävyys. 

Kustannustaso oli tilastokeskuksen indeksillä mitat-
tuna hievässä nousussa. Tienrakennuskustannusindek

-si  oli vuoden alussa  133  ja  nousi vuoden loppuun men-
nessä  134:ään.  Myös rakennuskustannusindeksi nousi 

 1,1  yksikköä. Maanrakennusalan tuotannon kysyntä 
pysyi edelleen alhaisena, mutta elpyvänä. Yritysten 
urakkatarjoushinnat pysyivät edelleen alhaisina.  

LIIKENNESUORITE  1980-1996  
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ORGANISAATIO  JA  RESURSSIT 

Päätös tielaitoksen lilkelaitostamisesta siirtyi. Tiepiiri 
jatkoi edelleen vuonna  1994  aloitettua organisaatiouu-
distusta erottamalla toiminnalhisesti  ja  fyysisesti 

 1.1.1996  tiehalhinnon tuotantotoiminnasta. Tiehalhinnon 
 ja  tuotannon välisten menettelytapojen selvittämiseksi 

tiehallintoon oli sijoitettu henkilöitä  projektin  johto-  ja 
 valvontatehtäviin, suunnitteluhankkeiden  vetäjä-  ja 
 teettämistehtäviin  sekä päällystystöiden ohjelmointiin  

ja  kilpailuttamiseen.  Osan hankkeiden töistä teki tiepii-
rin tuotanto tarjousten perusteella  ja  laskutti hankkeita 
samalla periaatteella kuin yksityiset urakoitsijat  ja  kon-
sultit. 

Tiepiirin hahhintoyksikkö toimi omana tulosyksikkö - 
nä,  eikä sitä jaettu tiehalhintoon  ja  tuotantoon. Atk-yk-
sikkö oli toimintavuonna sijoitettu tiepiirin tiehalhintoon. 
Jakamattomat yksiköt eivät laskuttaneet palveluistaan, 
vaan kustannukset vyörytettiin puohivuosittain tiehallin-
toon  ja  tuotannon perustienpitoon sekä kehittämis-
hankkeilhe laskennallisen aiheuttamisperiaatteen mu-
kaisesti. 

Uudenmaan tiepiirin piirikonttori toimii edelleen Pa-
silan virastokeskuksen toimitiloissa. Tiepiirin palveluk-
sessa oli vuoden lopussa  912  henkilöä, mikä oli  10,2  % 
Tielaitoksen henkilöstöstä.  Vakinaista henkilöstöä oli 

 783  ja  määräaikaisia keskimäärin  129  henkilöä. Henki-
löstön määrä väheni vuoden aikana  31  henkilöä. 

HENKILÖSTÖMÄÄRÄN  KEHITYS  1973-1996 
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Vuonna  1996  tiepiirillä  oli tienpitotehtävissä  146 
 omaa kuorma-autoa  ja  työkonetta. Kalustoinvestointei

-hin  käytettiin toimintavuonna  10,8  Mmk, johon sisältyi-
vät tienpitokaluston tarvitsemat lisävarusteet. 

KALUSTOMÄÄRÄN  KEHITYS  1986-1996 
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MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT 

Merkittävimmät tapahtumat liittyivät ympäristövuoteen, 
talvihoitoon  ja  liikenneturvahhisuuteen. 

Tiepiiri  osallistui aktiivisesti ympäristöasiakirjojen 
laadintaan vuoden aikana. Uudenmaan tiepiirin ympä - 
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ristöohjelma,  joka sisältää  toimenpideohjelman,  otettiin 
virallisesti käyttöön tiepiirin  ympäristövuoden  avajaisti-
laisuudessa tammikuussa  1996.  Tammikuussa  ympä-
ristävuodesta  järjestettiin tiedotustilaisuus, jossa esitel-
tiin  joukkoviestimille, sidosryhmille  ja  henkilöstölle  lai-
toksen  ympäristöpolitiikkaa,  tiepiirin  ympäristäohjel

-maa  ja  ympäristövuoden  teemoja. 
Alkuvuodesta järjestettiin laaja Talvi alkaa  nollasta - 

kampanja julkiselle sanalle  ja  tienkäyttäjille.  Maalis-
kuussa järjestettiin tiedotustilaisuus toimittajille tiepiirin 
toiminnasta. Lisäksi  tiepiiri  järjesti tiedotustilaisuuden 
muuttuvista  opasteista,  liikenneonnettomuuksista  ja  
talvinopeusrajoituksista.  Kesäkuussa  osallistuttiin  kol -
mipäiväisiin Agronova maaseutumessujen  näyttelyyn. 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

Kansainväliset tapahtumat 

Kansainväliseen  järjestötoimintaan tiepiiri  osallistui toi-
mimalla  PTL:n  eri jaostoissa,  PIARCin  komiteassa  C3 

 ja  kansainvälisiin  tiealan kongresseihin.  El 8-projekti 
 on  ollut  näytteillepanijana  Leipzigissa, Saksassa  järjes-

tetyillä  liikenne  ja  logistiikka  -messuilla.  
Lähialueyhteistyössä  toiminta jatkui Viron Harjun  ja  

Lääne-Virun tiepiirien  kanssa  solmittujen yhteistyösopi
-musten  pohjalta. Viron  tiepiirejä avustettiin  järjestämäl-

lä  talvikunnossapidon  kurssi  ja  liikenneturvallisuusse-
minaari  sekä  opastettiin  päällyste-, budjetti-  ja  atk-asi-
oissa. Viron  tielaitokselle  myytiin käytettyä kalustoa  n. 
300.000  markan  arvosta. 

Asiantuntija-  ja  koulutusapua tiepiiri  antoi vähäises-
sä määrin  Rolacin  Troikka  2000  -projektiin liittyen  ja 

 Viron  tielaitoksen  Maailmanpankin lainalla toteutta- 

maan  päällystysohjelmaan.  Euroopan investointipan-
kin  (EIB) arviointiryhmä  tutustui Uudenmaan tiepiirin 

 El 8-tieyhteyden  lainoitettaviin  kohteisiin. Kaikki esite-
tyt kohteet hyväksyttiin kesällä  1996  allekirjoitetussa 
valtionvarainministeriön  ja  EIB:n  välisessä sopimuk-
sessa. Hankkeet olivat  Koskenkylä-Loviisa, Kehä Ilja 
Kehä  1/Tuusulantien eritasoliittymä.  

Moskova projekti  

TACIS-ohjelmaan kuuluva Moskovan alueen  kunnos-
sapitoprojektia  koskeva sopimus allekirjoitettiin Venä-
jän  tielaitoksen  kanssa. Uudenmaan  tiepiiri  käynnisti 
helmikuussa allekirjoitetun sopimuksen perusteella 
Moskovan alueen teiden  kunnossapidon  strateginen 
kehittäminen  -projektin,  joka kestää vuoden  1997  lop-
puun.  Projektin  kokonaiskustannuksista  Euroopan  Ko-
mission  Tacis-toimisto rahoittaa noin puolet sekä Venä-
jä  ja  Suomi  toisen puolen. Projektiin liittyy  kehittämis

-suunnitelmat työntekijöiden kouluttamisesta, sopimus- 
järjestelmästä,  tiesääjärjestelmästä,  kommunikaatio- 
järjestelmästä  ja  tierekisteristä.  Vuoden aikana pidettiin 
kaksi  työseminaaria  venäläisen osapuolen kanssa.  

TULOSTAVOITTEIDEN 
 TOTEUTUMINEN  

TIEHALLINNON  TAVOITTEET 

Uudenmaan tiepiirin  tiehallinnon  tulos  oli hyvä. Liiken-
neturvallisuuden  tulostavoite  jäi tosin hieman  alle  ta-
voitteen  ja  ympäristötavoitteen  pohjaveden  suojauksen 
osatavoite alittui  rahoituksen niukkuuden  ja  suunnitel-
mavalmiuden  vuoksi. Sovittua  tienpito-ohjelmaa  jou- 



duttiin  muuttamaan vaikuttavuustavoitteiden saavutta-
miseksi päällystettyjen teiden  ja  siltojen kunnostuksen 
tilauksia vähentämällä sekä lisäämällä liikenneympä-
ristöhankkeiden  ja  sorateiden  tilauksia. Tienpito-ohjel-
ma toteutui tyydyttävästi  ja  perustienpidon  tuotteet to-
teutuivat lähes tilausten mukaisesti.  

Tie-  ja  liikenneolojen sekä liikenteen sujuvuuden 
tulostavoitteet toteutuivat hyvin. Talvihoidon tasovaati

-mus  hyväksyttäville keleille  oli  88  %.  Tavoite toteutui. 
Alkutalven toteutuma oli  90  %  ja  syystalven toteutuma 

 89%.  
Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä oli 

edellisen vuoden lopussa  440 km.  Vuoden  1996  tavoit-
teena oli enintään  485 km.  Vuoden lopussa huonokun-
toisia päällystettyjä teitä oli  469 km.  

Tienkäyttäjien informaation  ja  sujuvuuden paranta-
miseksi sovituttavoitteettoteutuivat. Kehä  1:n  kaista -ja 

 pysäkkijärjestelyistä  toteutui vuodelle  1996  sovittu 
osuus, yksi laajahko liikennevalojen saneeraus valmis-
tui Mäntsälässä. Lisäksi rakennettiin tiepiiriin toimiva 
liikennekeskus, aloitettiin liikenteen monitorointijärjes-
telmän rakentaminen  ja  toteutettiin liikennevalojen kau-
kokäyttöjärjestelmän  I  vaihe sekä osallistuttiin El8tele-
matiikkakoetien toteuttamiseen. 

Liikenneturvallisuustavoitteena  oli vähentää  8,3  las-
kennallista henkilövahinko-onnettomuutta perustienpi

-don  toimenpitein. Tehtyjen toimenpiteiden laskettu 
henkilävahinkojen vähenemä oli toimintavuonna  8,1.  

Ympäristätavoitteet  toteutuivat hyvin. Uudenmaan 
tiepiiri osallistui aktiivisesti tielaitoksen ympäristäasia-
kirjojen laadintaan  ja  laati tiepiirille oman ympäristöoh- 

jelman,  joka sisältää toimenpideohjelman. Ohjelma 
otettiin virallisesti käyttöön tiepiirin ympäristövuoden 
avajaistilaisuudessa. Tiehallinto järjesti ympäristävuo-
desta tammikuussa tiedotustilaisuuden  ja  tiepiiri  piti 
ympäristövuoden teemaa yllä eri tilaisuuksissa. 

Maakunnan liittojen, kuntien, YTV:n  ja  ympäristövi-
ranomaisten  kanssa  on  oltu aktiivisesti yhteydessä toi-
mintavuonna  ja  keskusteltu liikennejärjestelmäsuunni-
telmien vaikutuksista  ja  kehittämisestä. Tiepiiri järjesti 
aiheeseen liittyvää ympäristökoulutusta. 

Tavoitteena ollut kaupunkiseutujen tilaselvitystyö 
käsittelyineen valmistui vuoden loppuun mennessä. 

Alkuvuoden aikana aloitettiin yksi uusi taajaman lii-
kenneympäristön parantamishanke  ja sen  rakennus- 
suunnitelma tarkistettiin sekä hanke toteutettiin yhteis-
työssä sidosryhmien kanssa.  
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Meluntorjuntatavoite  toteutui  ja  tehdyin  toimenpitein 
suojattiin  2550  asukasta melulta. Pohjavedensuojaus-
tavoitteena ollut  3,7 km  jäi niukan rahoituksen  ja  suun-
nitelmatilanteen vuoksi toteutumatta. Tiepiiri toteutti toi-
mintavuoden aikana pohjaveden suojauksia  3,18 km.  

Uudenmaan tiepiiri oli edustettuna ympäristöasioi-
den hallintajärjestelmän kehittämisryhmässä. Tiepiiri 
hankki valmiudet ottaa ympäristöasioiden hallintajär-
jestelmä käyttöön tuotannossa  ja  kunnossapidossa. 

 Järjestelmän käyttöönotto aloitettiin Tammisaaren  tie
-mestaripiirissä.  

Kiinteiden kulujen vähentämistavoite toteutui hyvin. 
Tavoitteena oli vähentää tiepilrin tiehallinnon kiinteitä 
kuluja edellisen vuoden  40  Mmk:sta  1,5  %. Toteutu

-man  mukaiset kulut olivat vuoden lopussa  32  Mmk. 
Laadunhallintatavoite  toteutui. Tiepiirin tiehallinnon 

tavoitteena oli Iso  9004-1  suuntaviivoja noudattava 
laatujärjestelmä. Tiehallinto tunnisti  ja  laati kuvaukset 
ydin-  ja  tukiprosesseista  sekä nimesi prosessien omis-
tajat. Kaikki kuvatut prosessit hyväksyttiin  ja  ne otettiin 
toiminnassa käyttöön sekä laadittiin niille auditointioh-
jelmat. 

Toimintakulttuurin muutostavoite  sisälsi tiehallinto
-ja  tilaajatoimintojen eriyttämisen  vuoden  1996  alusta. 

Tiehallinnon  ja  tuotannon toiminta  ja  toimitilat  on  eriy-
tetty toimintavuoden alussa  ja  laadittu tiehallinnon teh-
tävä-  ja  prosessikuvaukset.  Henkilöstön valmennuk-
sessa  on  panostettu koulutukseen  koko  henkilökunnan 
kattavan muutosvalmennuksen myötä. 

TUOTANNON TAVOITTEET 

Tiepiirin tuotanto saavutti sille asetetut tulostavoitteet. 
Parhaiten onnistuttiin laatujärjestelmien kehitystyössä 

 ja  sidotun pääoman kiertonopeutta sekä toiminnan tu-
losta koskevien tavoitteiden toteuttamisessa. Myös 

 26,3  Mmk:n toiminnan  tulos  ylitti selvästi tavoitteen. 
Markkinointia koskevat tulostavoitteet toteutuivat.  Kim- 
teiden kulujen vähentämistavoite jäi saavuttamatta  ja 

 kilpailukykytavoitteen  kokonaistulos jäi  alle  tavoiteta
-son.  Kilpailukyvyn myönteisestä kehittymisestä oli kui-

tenkin selviä konkreettisia näyttöjä. Myyntitavoite saa-
vutettiin. Kilpailun kautta myyntitulot lisääntyivät  ja  ko-
neiden käyttöaste parani. Tavoitteiden saavuttamiseen 
vaikutti toiminnan sopeuttaminen uudentyyppiseen toi-
mintakulttuuriin. 

Toiminnan  tulos  vuonna  1996  oli  5,1  %  tuotoista, 
tavoitteen ollessa vähintään  1  %. Urakoinnissa  tulos  oli 
positiivinen. Konsultoinnissa  tulos  jäi tappiolliseksi. 

Toiminnan tuotot toteutuivat budjetoidun mukaises-
ti. Rakentamisen hankkeita tuloutettiin  14  %  enemmän 
kuin oli budjetoitu. Varsinaisen kunnossapidon tilaus jäi 
selvästi  alle  budjetoidun,  samoin päällystystyöt. 

Suunnittelun  tulos  kääntyi konsultoinnissa vuoden 
lopussa positiiviseksi. Mittaus-  ja  maaperäyksikön  tu-
los  oli tappiollinen. Heikkoon tulokseen vaikutti geotut-
kimuksen huono  tulos ja  tilauskanta.  Tulos  parani kui-
tenkin merkittävästi edellisestä vuodesta. 

Kiinteiden kulujen  1,5 %:n  vähentämistavoitetta  ei 
saavutettu. Kiinteät kulut alenivat  vain 0,1  Mmk edelli-
seen vuoteen verrattuna. 

Sidotun pääoman kiertonopeus nousi  3,71  :een  eli 
selvästi yli tavoitteen. Syy hyvään kiertonopeuteen oli 
keskeneräisen tuotannon osuuden supistuminen  ja 

 maa-ainesvaraston arvon väheneminen. Markkinoinnin 
tavoitteet toteutuivat. 

Markkinointistrategia  ja  liiketoimintakohtaiset  mark
-kinointisuunnitelmat  valmistuivat tavoitteen mukaisesti 

huhtikuussa. Asiakastyytyväisyys oli kyselytutkimuk
-sen  mukaan hyvä. 

Laatujärjestelmien kehittämistavoite  toteutui erittäin 
hyvin. Kaikilla tuotannon yksiköillä oli  ISO 9001  mukai-
nen laatujärjestelmä  ja  edellytykset hankkia niille tiehal-
linnon hyväksyntä. Kaikki tulosyksiköt saatiin auditoitua 
suunnitelman mukaisesti toimintavuoden aikana.  As

-falttiasema  ja  siltaryhmä  saivat  jo  toimintavuonna  tie- 
hallinnon hyväksynnän laatujärjestelmälle. 

Kilpailukykyä parantavat tavoitteet jäivät  alle  tavoi-
tetason. Myyntitavoite  saavutettiin hyvin. Pääosa  tar

-jouksista  muodostui päällystystöistä. Maksullisten pal-
velujen myyntikate oli noin  27  %.  

Toimintatapa-  ja  työilmapiiritutkimus  osoitti tuotan-
non yrittäjähenkisyyden olevan suhteellisen hyvän. 
Vuoden aikana toteutettiin esimieskoulutusta, panos-
tettiin henkilöstön muutosvalmennukseen  ja  markki-
nointiin sekä talouskoulutukseen. 

Parannusehdotustavoite  ei toteutunut. Tavoitteena 
oli  500  parannusehdotusta,  joita tehtiin aloitteet mu-
kaan lukien yhteensä  331.  Aloitteita oli  65.  Positiivista 
oli aloitteiden kasvu edellisvuodesta yli  40%.  Merkittä-
vin aloitepalkkio oli tiemaalauskoneen kehittämisaloit- 
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teesta  maksettu palkkio. 
Toiminnan kehittämiselle ei asetettu  tulostavoitteita. 

 Strategian  mukaisia toimenpiteitä olivat  partnership, 
 verkottuminen  ja  alihankkijana  toimiminen. Ne ovat ak-

tiivinen  osa  asiakaspohjan  laajentamisessa. Toiminta-
vuoden aikana luotiin valmiuksia yhteistyöhön yritysten 
kanssa sekä  konsultoinnissa  ja  urakoinnissa.  Yhteis-
työn kokemukset vahvistivat  verkottumisen  merkitystä 
kilpailukyvyn kehittämisessä. Kuorma-autojen käyttö- 
aste ylitti selvästi tavoitteen, mutta  tiehöylien  ja  muun 
kaluston  käyttöaste  jäi  3  %  tavoitteesta.  Konsultoinnis

-sa  laskutettavuusasteet  jäivät  alle  tavoitellun  tason.  

TIENPITO-OHJELMAN 
TOTEUTUMINEN  
Tienpidon  ostoja tekivät  tiehallinnossa tiejohtaja  ja  eri 
yksiköt.  Teettämisen  yksikkö teki  rakennuttamisen  ja 

 kunnossapidon  tilaukset,  Tienpidon suunnitteluyksikkö 
 tieverkko-, yleis-  ja  tiesuunnitelmien  tilaukset  ja  Tiestö- 

yksikkö  kiinteistöihin  ja  tietoimituksiin  kuuluvat tilauk-
set. Kansainväliseen toimintaan sekä  kehittämis -ja ko

-keilutoimintaan  kuuluvia ostoja tekivät kaikki  tiehallin
-non  yksiköt hyväksyttyjen  budjettiensa  mukaisesti.  

Tienhallinnon projekteina  olivat  toimintavuotena  kol-
me tieverkon  kehittämishanketta.  Niiden johto-  ja val- 



vonta  kuului tiehallinolle, kustannusten kirjautuessa 
projekteille. Tiehallinto toimi rakennuttajana päällystys-
urakoissa lukuunottamatta tiepiirin tuotannolta tilattuja 
urakoita. Tiehallinnon toimiminen suoraan rakennutta-
jana  ja  valvojana onnistui menettelytapana hyvin.  Tie- 
hallinnon tekemät tienpidon ostot tiepiirin tuotannolta  ja 

 ulkopuolisilta urakoitsijoilta sekä konsulteilta supistui-
vat  edelliseen vuoteen verrattuna  11 ,6  %.  Ostoja tehtiin 
toimintavuotena yhteensä  591,8  Mmk:lla. Vuonna 

 1995  ostojen määrä oli  669,6  Mmk. 

TIEHALLINNON  OSTOT  
(10%)  M0t hIIIkk..t 

 (13,5%) U  ..,.ympo.1.1011 plSnL 

(1.1%)  L.01t.H.0n. 
(3.2%) 0(50(00505(0 

(3.1%) 00.0(0(0.0  kOoto 	
(30,0%)  K000kO,,I.h.nk50.t  

(10,5%)  P40ILt.Ii, SOIttO  

(5,5%) 50510050  
(53%(K.fllttO0.I5.,. .00flflIll.IO  

(121%) 75(0100(10 	 (2.7%)  P.n..ItOopIdm, .flnftt.Io  

Ulkopuolisilla kilpailutettujen urakoiden paikallisval-
vonta tilattiin tiepiirin tuotannolta. Suunnitteluhankkeis

-ta  tiehallinto  tilasi osan tuotannolta  ja  osan suoraan 
konsulteilta. Kehittämishankkeiden suunnittelu  ja  lii-
kenneympäristön parantamishankkeiden  tilaukset teh-
tiin hankekohtaisesti eriteltyinä. Talvi-  ja  kesähoito,  so

-rateiden  kunto, lauttaliikenne  ja  siltojen kunnostus tilat-  

tim koko  vuodeksi tuotannolta. Liikenneympäristön  pa
-rantamishankkeet  tilattiin hankekohtaisesti eriteltyinä. 

Hankintamenettelynä omalta tuotannolta ostettaessa 
oli tarjouspyynnön kautta sopimukseen johtava menet-
tely. 

Tieverkon kehittäminen  

Kehittämishankkeita  tilattiin yhteensä  242  Mmk:lla. To-
teutuneet kustannukset olivat  208  Mmk. Hankkeista 
ylitti tilauksen  Kt 51  Matinkylä-Helsinki.  Osuus Hauki-
lahti-Helsingin kaupungin  raja  valmistui toimintavuoden 
aikana. Toteutunut hinta oli  35,5  Mmk. Osuus Matinky-
lä-Haukilahti valmistuu pääosin vuonna  1997. Kt 50 

 Muurala-Vanhakartano  hankkeesta valmistui tieosa 
 Vt  1 -Bemböle.  Espoon eritasoliittymän rampit valmis-

tuivat liikenteelle toimintavuoden lopussa.  Vt  1  -Muura
-la  osuuden rakennustyöt käynnistyivät marraskuussa 

 1996.  
Tieverkon kehittämisen suunnittelun tuotteiden to-

teutuneet kustannukset olivat  28,4  Mmk sisältäen  TEN - 
hankkeet. Toteutumissa  on  mukana lisätalousarvion 
mukainen määrärahasiirto. Tuotteet valmistuivat pää-
osin sovitun aatuisina aikataulun mukaisesti.  

Vt  7:n  tiesuunnittelua nopeutettiin  ja  suunnitelma 
saatiin valmiiksi vuoden  1996  aikana.  Vt  1:llä  sekä 

 Vt  25:llä  valmistuivat  yva-selvitykset  ja  tiesuunnittelu 
 voidaan aloittaa toimenpidepäätöksen jälkeen. Kehä 
 1:n  Espoon alueen yleissuunnittelu käynnistyi vuoden 
 1996  loppupuolella.  
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Perustienpito 

Perustienpidon  suunnittelun ostot olivat  15,6  Mmk. 
Tuote toteutui sopimushinnan mukaisesti. 

Talvihoito  tilattiin tiepilrin tuotannolta. Tilaushinta oli 
 73  Mmk. Piirin alueella käynnissä olevat urakat kuului-

vat tuotannon valvontaan. Kesähoito tilattiin myös tuo-
tannolta. Kesähoidon tilaushinta oli  49  Mmk. 

Päällystettyjen  teiden kuntotuotteista tilattiin  osa  tar-
jouspyyntömenettelyllä  tiepiirin tuotannolta. Kuntota-
voitteet saavutettiin. Tiepiirin asfalttiasema voitti toisen 
kandesta kuumapäällysteurakasta, joissa oli mukana 
ulkopuolisia tarjouksia. Ulkopuolisilla teetettiin peh-
meäasfalttibetoni  ja  RC-pintausurakat. Päällystettyjen 

 teiden kuntotuotteen tilauksissa piiri noudatti tiukkaa 
linjaa  ja  rahoitusta ohjattiin muiden vaikuttavuustavoit-
teiden saavuttamisen edellyttämiin kohteisiin. Päällys- 
teiden  ja  paikkausten  tilaukset olivat  55,3  Mmk  ja  pe-
ruskorjausten  tilaukset  7,1  Mmk. 

Sorateiden kuntotavoite  saavutettiin. Piirin soraties-
töstä inventoitiin vuoden aikana  70  %  ja  tiedot  tallen

-nettiin sorateiden kuntorekisteriin. Sorateiden tilaushin
-ta  tuotannolta  oli  17,9  Mmk. 

Tiehallinto  tilasi siltojen kunnostusta tuotannolta 
 18,5  Mmk:lla. Tuote valmistui sopimuksen mukaisesti 

 ja  sovitulla  hinnalla. 
Lauttaliikenteen hoiti tiepiirin tuotanto sopimuksen 

mukaisesti  6,5  Mmk:lla. 
Liikenneympäristän parantamishankkeita  tilattiin 

 84,2  Mmk:lla. Kaikkia tienpito-ohjelmaan sisältyneitä 
hankkeita ei toteutettu,  sillä  hankekohtaiset  kustannus-  

arviot eivät sisältäneet tuotteella katettavia kiinteitä 
yleisku luja. 

Tienpidon  vaikutukset 

Liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet toteutui-
vat tulossopimuksen mukaisesti. Vuoden aikana laadit-
tiin tieverkko-  ja  liikenneturvallisuussuunnitelmat  Kirk-
konummen  ja  Vihdin kuntien alueelle. 

Taajamahankkeet  toteutettiin tienpito-ohjelman 
mukaisesti. Rahoitus antoi mandollisuuden aloittaa 

 vain  yhden taajamahankkeen. 
Meluntorjunta  toteutui sovitussa laajuudessa. Poh-

javeden suojaustavoite jäi  0,52 km  alle  sovitun tavoit-
teen.  

/4 : 
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TIEPIIRIN YKSIKÖIDEN TOIMINTA  

TIEHALLINTO  
Tiepiirin tiehallinto vastasi tienpidon tuotteiden tilauk-
sesta Uudenmaan läänin alueella  ja  muista laitokselle 
kuuluvista alueellisista viranomaistehtävistä työjärje-
tyksen mukaisesti. Viranomaistehtäviä oli vielä tässä 
kehittämisvaiheessa työjärjestyksellä delegoitu myös 
tuotantoon. 

Tiehallinto  koostui kolmesta yksikästä: Tienpidon 
suunnittelu, Teettäminen  ja  Tiestö. Tiepiirin tiehallinto 
muodosti laitoksen tulossopimus-  ja  tulospaikkiojärjes-
telmissä  oman itsenäisen yksikkönsä. Toinen itsenäi-
nen yksikkä oli tuotanto. Yhteisistä toiminnoista viestin-
tä, sisäinen tarkastus  ja  kansainväliset  asiat  liittyivät 
läheisesti tiehallintoon. Tiepiirin hallinnon  ja  tiehallin-
toon  sijoitetun atk-keskuksen toiminnot painottuivat 
tuotantoon. Tiehallinnon henkilöstömäärä kertomus- 
vuoden aikana oli keskimäärin  122  henkilöä. Määrässä 

 on  mukana tiehallinnon osuus tiepiirin yhteisistä yksi-
käistä, hallinnosta  ja  Atk- keskuksesta. 

Tienpidon  suunnittelu  

Tienpidon  suunnittelun tehtävät jakautuivat kahteen 
pääprosessiin,  tie-  ja  liikenneolojen suunnitteluun  ja 

 suunnitelmien hankintaan. Tienpidon suunnittelu oli ja-
kautunut päätehtävien mukaisesti kahteen tulosyksik

-köön,  tieliikennepolitiikka  ja  yleis-  ja  tiesuunnitelmat. 
 Yksikön henkilöstömäärä oli  33  vuoden vaihteessa. 

Tieliikennepolitiikkayksikön  tavoitteena oli yhteis-
työssä sidosryhmien kanssa selvittää tienpidon tar-
peet. Maankäytön  ja  tieolojen suunnittelun  ja  toteutta-
misen yhteensovittamiseksi tehtiin tiivistä yhteistyötä 
kaavoittajien kanssa. Alueellisia tieverkko-  ja  liikenne-
turvallisuussuunnitelmia valmistui kahteen kuntaan, 
Kirkkonummelle  ja  Nurmijärvelle. Lisäksi laadittiin lu-
kuisa joukko lähinnä perustienpidon hankkeita koske-
via tarveselvityksiä. Lisäksi osallistuttiin Pääkaupunki-
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PU) tarkis-
tustyöhön loppuvuodesta. 

Tehtyjen selvitysten  ja  sidosryhmien  kanssa tehdyn 
yhteistyön pohjalta yksikkö osallistui piirin toiminta-  ja 

 taloussuunnitelman  laadintaan sekä laati tiepiirin suun-
nitteluohjelman. Pidemmän aikavälin, tiepiirin  1O-vuo-
tisohjelman (PTS) tarkistustyö  käynnistettiin loppuvuo-
desta. Tieliikennepolitiikkayksikköön kuului liikennetur -
vallisuusasiat, liikenteen  hallinnan  kehittäminen sekä 
lupa-  ja  lausuntoasiat  sekä tiepiirin ympäristäasiat. 

Yleis-  ja  tiesuunnitelmat-yksikön tehtävänä oli suun-
nitteluohjelman mukaisesti kehittämisen  ja  perustienpi

-don  suunnitelmien hankinta taloudellisesti, laaduk-
kaasti sekä oikea-aikaisesti. 

Tienpidon  suunnittelulle asetetut tulostavoitteet oli-
vat tiehallinon tavoitteita. Kaikki tulostavoitteet saavu-
tettiin hyvin  ja osa  erittäin hyvin. Liikenteen hallintaa 
kehitettiin erityisesti pääkaupunkiseudulla rakentamal-
la ruuhkavaroitusjärjestelmä Länsiväylälle sekä aloitet-
tiin liikenteen reaaliaikaisen tiedonkeruujärjestelmän 
rakentaminen. Toimintavuoden aikana perustettiin lii- 

kennekeskus. Tiesuunnitelmien kustannusarvioiden 
 tarkkuuden parantamiseksi laadittiin RAKUSTI-ohjel-

ma. 
Suunnitteluhankinnoista  tärkeimpiä olivat toiminta-

vuonna  Vt  1:n  ja Vt  25:n  yya-prosessien loppuunsaat-
tammen,  vt  7:n  tiesuunnitelman  ja  yya:n  tekeminen 
sekä Kehä IV:n yleissuunnitelman  ja  yya:n  viimeistely. 
Pääkaupunkiseudulla merkittävimmät kohteet olivat 
Vuosaaren sataman tieyhteyden yleissuunnittelu, Kehä 

 111:n  tiesuunnitelman loppuunsaattaminen välillä  Van
-taankoski-  Tikkurila sekä Pasilanväylän tilavaraus-

suunnitelman tekeminen. Kehä  1:n  yleissuunnitelman 
 teko  ja  yya-arviointi aloitettiin vuoden lopulla. Tiepidon 

suunnittelu osallistui myös  Vt  4:n  yksityisrahoituspro-
jektin  valmisteluun. 

Teettäminen  

Teettämisyksikkö  muodostui kandesta tulosyksiköstä, 
otka olivat  Tulos- ja  taloussuunnittelu  ja  Rakennuttami-
nen  ja  kunnossapito.  

Tulos- ja  taloussuunnittelun  tulosyksikön vastuulla 
olivat toiminta-  ja  taloussuunnittelun (TTS) pääproses

-si, tulos- ja  taloussuunnittelun tukiprosessi  sekä  tulos
-palkkioprosessi.  Tulosyksikön tulostavoitteet oli asetet-

tu tiehallinnon  ja  yksikän  toimintaa tukeviksi. Tulosyk-
sikkö saavutti tulostavoitteensa erittäin hyvin. Tiehallin - 
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non  vuoden  1996  tulossopimus  ja  tiepiirin TTS  1996-
2001  valmistelu etenivät aikataulun mukaisesti. Vuo-
den  1996  rahoitussuunnittelu  ja  määrärahojen seuran-
ta onnistui hyvin. Käytettävissä olevia määrärahoja ei 
tiepiirissä ylitetty. Niukat määrärahat käytettiin tehok-
kaasti, vuodelle  1997  siirtyvät  saldot  olivat  n. 2  %  mää-
rärahoista. Vuoden  1995  tulosraportti  ja  vuosikertomus 
valmistuivat ajallaan. 

Rakennuttamisen  ja  kunnossapidon tulosyksikän 
 vastuulla oli tienpitotuotteiden hankinta lukuunottamat-

ta tiesuunnitelmien hankintaa sekä tuotteisiin liittyvät 
laatutasomääritykset, hoitoluokitukset  ja  yksivuotinen 
ohjelmointi. Lisäksi tulosyksikköön oli sijoitettu tiepiirin 
varautumistoiminta  ja  tiehallinnon tietarkastajat.  Tulos

-yksikän tulostavoitteet  oli johdettu tiehallinnon tulosta-
voitteista  ja  yksikän  toiminnan kehittämistarpeista.  Tu

-lostavoitteet  toteutuivat erittäin hyvin. Kertomusvuonna 
tulosyksikkö laati päällystystöistä urakkajaon  ja  kilpai-
lutti urakat  sekä toimi rakennuttajan edustajana suh-
teessa ulkopuolisiin urakoitsijoihin. Tiepiirin oma  asfalt

-tiasema  sai yhden päällystysurakan urakkakilpailun pe-
rusteella  ja  yksi urakka sovittiin neuvottelumenettelyllä 
ilman ulkopuolista kilpailuttamista. Yksikössä selvitet

-tim  uuden tehtävän, tietarkastajan, toimenkuvaa  ja sen 
 liittymistä asiakaspalveluun  ja  tiedottamiseen. Varautu-

mistoiminnassa kehitettiin rekistereitä  ja  selvitettiin va-
rautumisen kaluston  ja  materiaalien tarvetta toiminnan 
muuttuessa.  

johtoryhmätoiminta, toimintastrategiat  ja  henkilöstö. 
Yhteistyössä tuotannon kanssa laajennettiin GPS -mit

-tausauton käyttöaluetta kaltevuusmittauksiin  ja  selvitet
-tim  asfalttimassan uusiokäytön  lisäämistä päällysteis
-sä.  

Toimintavuoden syksyllä tehtiin asiakastyytyväi-
syystutkimus, johon kuului noin  900  haastattelua. Tu-
lokset ovat käytettävissä vuoden  1997  alkupuolella.  

41  ___  

Tiestö  

Tiestöyksikköön  kuuluivat kiinteistö-, ATK sekä tiestö - 
ja  liikennetiedot  omina tulosyksikköinä. Nämä tuottivat 
palveluja tiepiirin muille yksiköille sekä viranomais-  ja 

 tietopalveluja  myös ulkopuolisille asiakkaille. Kolme 
tiestön tulosyksikköä saavutti toimintavuonna tulosta-
voitteensa. 

Kiinteistöyksikkö  otti vuoden kuluessa muutamilla 
isoilla tiehankkeilla  (Vt  4,  Vt  7,  Kehä  Il)  koekäyttään 

 uuden tietoimitusten kehittämiseksi laaditun TIETO-94 
 menettelyn, jolla parannetaan  ja  nopeutetaan  maan-

hankintaprosessia. Kokemukset osoittivat menettelyn 
soveltuvan hyvin uudeksi käytännöksi. 

Tiestö-  ja  liikennetiedot-yksiköissä aloitettiin siirty-
minen uuteen käytäntöön, jossa kaikki kenttätyöt tila-
taan yksikön ulkopuoliselta tuottajalta. Nykyiset liiken-
nelaskentalaitteet korvaavien induktio-  ja  mikroaalto-
laskimien  kehittämiseen  ja  kenttäkokeisiin osallistuttiin 

 yhdessä keskushallinnon kanssa. 
Atk-yksikkö tuotti palveluja sekä tiepiirin tiehallinnol

-le  että tuotannolle. Alkuvuodesta painopiste oli verkko- 
yhteyksien rakentamisessa hankkeille tavoitteena  sa

-mantasoinen palvelutarjonta  maastossa kuin piirikont-
torillakin. Loppuvuodesta Atk-palveluja kehitettiin  mm. 

 Intranetin käyttöönotolla.  

Tutkimus-  ja  kehitystyö  

TPPT-tutkimukseen kuuluvana kohteena aloitettiin 
Kirkkonummelle koepenkereen rakentaminen. Tiehal- 
linnon muina tutkimus-  ja  kehittämiskohteina  ort  ollut 

HALLINTO 

Hallinto toimi vuoden  1996  koko  tiepiiriä palvelevana 
yksikkänä.  Sen  sisäistä järjestäytymistä sekä  sen  tuot-
tamien hallintopalvelujen kehittämistä painotti toiminta-
vuonna valmistautuminen Tielaitoksen toimintamuo

-don  muutokseen. Tuleva muutos  on  korostanut henki-
löstö- suunnittelun  ja  henkilöstön kehittämisen merki - 
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tystä. Toimintamuodon  muutoksen lisäksi henkilöstön 
supistuminen  on  johtanut tehtävien uudelleen järjeste-
lyihin. Henkilöstön  muutosvalmennuskoulutuksella  luo-
tiin pohjaa muutosprosessin hallitsemiseen. Samalla 

 on  kiinnitetty huomiota henkilöstön hyvinvoinnin  ja  työ-
kyvyn säilyttämiseen. Tiepiirin  organisaatioilmastosta 

 tehtiin tutkimus  kertomusvuoden  syksyllä. 
Toimihenkilöiden  palkkauksessa  siirryttiin uuteen 

 palkkausjärjestelmään.  Järjestelmän perustana  on 
 kannustavuus  ja  joustavuus.  Esimiestyön  henkilöstö- 

hallinnollinen panos korostuu järjestelmässä, jossa jo-
kaiselle  toimihenkilölle  laaditaan  tehtävänkuvaus  ja 

 käydään esimies-alaiskeskustelut.  
Hallinnon  maksuliikenne-  ja  kirjanpitoryhmä  valmis-

tautui  toimintamuodon  muutosta myötäilevän, uuden 
 talousohjausjärjestelmän  käyttöönottoon vuoden  1997 

 alusta. 

TUOTANTO 

Kunnossapidon urakointi 

Toimintavuotena  1996  kunnossapidon  toiminnan  tulos 
 oli  4,1  %  tuotoista. Tavoitteen saavuttamiseksi tuotan-

non kunnossapito  panosti  sisäisen yhteistyön kehittä-
miseen sekä huomattaviin toimenpiteisiin ulkoisen 
myynnin kehittämiseksi.  Nettobudjetoitujen  tuotteiden 
myynti oli noin  15  Mmk.  Laatujärjestelmän  kehittämi-
seen paneuduttiin  ja  asetetut tavoitteet saavutettiin erit-
täin hyvin.  Ympäristövuosi  otettiin huomioon tuotannon 

 kunnossapidossa.  Liukkauden torjunnassa  vähennet
-tim  suolankäyttöä.  Suolaa käytettiin  17 700  tonnia, 

 mikä  8 900  tonnia  vähemmän kuin edellisvuonna. Kun
-nossapidon  pääasiallinen tuotanto perustui  tuotteittain 

 tehtyihin sopimuksiin  tiehallinnon  kanssa  ja  näitä  pää- 
tuotteita olivat  talvihoito, kesähoito, päällysteiden  yllä-
pito,  sorateiden  kunnossapito, siltojen  ja  laitureiden yl-
läpito  ja  lossiliikenteen  hoito. Näistä  volyymiltaan  ja 

 kustannuksiltaan suurimpia olivat  talvihoito, päällystei
-den  ylläpito  ja  kesähoito,  jotka  kattoivat  koko  tuotan-

nosta yli  80  %.  Toimintavuonna  kunnossapidon  käytös-
sä oli  7  alueellista  tiemestaripiiriä  ja  asfalttiasema.  

Rakentamisen urakointi 

Alkavat  ja  keskeneräiset kehittämis-  ja  perustienpidon 
liikenneympäristön parantamishankkeet  toteutti tiepiirin 
tuotanto lukuunottamatta kolmea  tiehallinnon kehittä-
mishanketta.  Lisäksi projektit toteuttivat  Ilikenneturvalli-
suus-, telematiikka-  ja  tieympäristöhankkeita. Tilauk

-seen  sisältyi  rakennussuunnittelua,  toteutuksen suun-
nittelu  ja  toteutus. 

Tieverkon  kehittämishankkeet 
__________________  

Kust.arvio  
Mmk 

-96  kust.  
Mmk  

Vt  7  Koskenkylä—Loviisa  120 24,4 
Kt 51  Matinkylä—Helsinki 315 35,5 
Kt 50  Bemböle—Vanhakartano  290 75,8 
Kt 45  Pakinkylän eritaso  150 37,1 
Mt 102  Kehä  Il  Länsiv.—Turuntie  310 13,1  
Rantaradan ympäristön  liik.järj.  36 1,1  
Hki—Tampere  radan  tiejärj.  76 21,4  

Kehittämishankkeista  avattiin  lilkenteelle  Kt 50 
 Bemböle-Vanhakartano  projektista osuus  Vt  1 -Bembö-

le.  Rantaradan ympäristön liikennejärjestelyt  projektilla 
 osuudella Pohja-Fiskars  tehtiin  viimeistelytöitä  sekä lo-

pullinen päällyste. 
Keskeneräisiä  kehittämishankkeita tiepiirissä  olivat 

vuoden lopussa  Vt  7  Koskenkylä -Loviisa,  Kt 45  Pakin- 
kylän  eritaso,  Mt 102  Kehä  Il  Länsiväylä-Turuntie  sekä 

 Helsinki-Tampere  radan  tiejärjestelyt.  

SUU NNITTELUTUOTANTO  

(0,7%)  Tielaitokaar, ulkopuoliaet 	(4,7%)  Tuotannon projektit  
(6,8%)  TiehaIlinnon pnlv.teht.  

(60,1%)  Tiehailinnon  uudet työt  

) Tiehallinnon rak,projektit 

 (1,1%)  Ti.Ialtolcaan keekushail.  

(19.2%)  Tiehallinnon yleia-  Ja  tieauunn. 
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Suunnittelutuotanto 

Suunnittelutuotannon  yksikön päätehtävä oli tuottaa 
tiepilrin tarpeisiin esisuunnitelmia,  tie-  ja  rakennus- 
suunnitelmia, erikoissuunnitelmia sekä asiantuntijapal-
velua  ja  konsultointia. Laitoksen ulkopuolisilla markki-
noilla toimittiin  vain  satunriaisten  toimeksiantojen pe-
rusteella. Ulkoinen myynti  ja  markkinointi lopetettiin 
syksyllä. Vuoden  1996  aikana tehtiin työkohtaisia sopi-
muksia tiehallinnon, tuotannon projektien sekä tielai

-toksen  ulkopuolisten tahojen kanssa  25,0  Mmk:lla. Li-
säksi muista palvelutehtävistä tehtiin  1 ,8  Mmk:n vuosit-
tainen sopimus. 

Suunnittelutuotannon  koko  henkilöstömäärä  oli vuo-
den  1996  lopussa  56  henkilöä. Henkilöstö väheni vuo-
den aikana noin  8  %. Suunnittelutuotanto  toimi kolmes-
sa toimipisteessä. Pasilassa oli suunnittelutuotannon 
esikunta, esisuunnittelutoimisto, tiensuunnittelutoimis

-to  ja  tekniset palvelut. Vihdissä toimi Läntinen suunnit-
telutoimisto  ja  Mäntsälässä Itäinen suunnittelutoimisto. 

Tuotoissa  ja  edelleen liikevaihdossa jäätiin jälkeen 
budjetoidusta,  sillä  läpilaskutus  ei toteutunut ennakoi-
dusti. 

Suunnittelutuotannon  merkittävimpiä suunnittelu- 
hankkeita toimintavuonna olivat  Vt  7:n  toisen ajoradan 
tiesuunnitelmat välillä Harabacka -Rita  ja  Rita-Pernajari 

 raja,  Vt  7:n  rakentamisen työmaapalvelu välillä  Kos
-kenkylä-Loviisa,  Helsinki-Tampere  pääradan nopeus- 

tason nostoon liittyvä Purolan tiesuunnitelma, raken-
nussuunnitelmat Nummelan taajamatiestä  ja  väliltä 
Ruskela-Järvenpää sekä Hyrylän itäisen ohikulkutien  

yleissuunnitelma  ja  tarveselvitys  Nurmijärvi-Järvenpää 
välille. 

MUUT YKSIKÖT 

Sisäinen tarkastus toimi suoraan tiejohtajan alaisena 
yksikkönä, jonka tehtävänä  on  tukea tiejohtajan toimin-
taa tarkastamalla piirin toimintoja. Toimintavuoden 

 1996  tarkastustoiminnalle asetettuna  keskeisenä ta-
voitteena oli synnyttää lisäarvoa tiepiirille. Pääpaino 
tarkastustoiminnassa oli taloudenhoidon toimenpitei-
den oikeellisuuden  ja  asiallisuuden tarkastamisessa. 
Toiminnan tarkastuksessa keskityttiin tarkastamaan  tu

-lossopimuksen  ja  laitoksen organisaatiomuutoksen 
kannalta keskeisiä asioita. Yksikkö saavutti kaikki kes-
keisimmät tavoitteensa. Yksikkää vahvistettiin toiminta-
vuonna yhdellä henkilöllä. 

Viestintäyksikön  päätehtävä oli viestinnän kehittä-
minen  ja  erityisesti sisäisen viestinnän toimivuuden pa-
rantaminen. Tielaitoksessa meneillään oleva toiminto-
jen eriyttäminen lisäsi muutosviestinnän tarvetta henki-
löstölle lähes viikottain. Piirin ulkoinen viestintä toteutui 
valtaosin joukkoviestinten kautta kaksisuuntaisessa 
yhteistyössä toimittajien kanssa. Tärkeimpiä tuotteita 
oli henkilöstön viikkolehti  ja  asiakaslehti  sekä piirin tie-
dottamiseen liittyvät julkaisut  ja  tapahtumat. 

Kansainväliset  asiat  yksikkö  ja  Moskova-projekti 
toimivat tiejohtajan alaisina erillisinä yksikköinä. Lisäksi 
kansainvälisen toiminnan toteutukseen osallistui Tielai

-toksen  vientikeskus  ja  Keski-suomen tiepiirin henkilös-
töä. 

Ympäristävuosi  1996  
Tielaitos  kestävällä tiellä  
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TIEVERKKO  JA  LIIKENNE 

TIEVERKKO  

EU-jäsenyys  on  liittänyt Uudenmaan tieverkon  yleiseu-
rooppalaiseen yhteysverkkoon,  TERN -verkkoon. Lää-
niä halkovat  Eurooppatiet  E12  (valtatie  3), E18  (valtatie 

 1 - kantatie 50 -  valtatie  7)ja  E75  (valtatie  4). E18  tien 
 kehiftäminen  välillä  Turku-Helsinki-Vaalimaa on  nous-

sut erääksi Uudenmaan  ja koko  valtakunnan tärkeim-
mistä hankkeista. Tieverkon  perusrunko  on  Uuden-
maan läänissä pääosin valmis. 

Toimintavuoden päättyessä oli Uudenmaan tiepiirin 
yleisten teiden pituus ilman  ramppeja  ja lauttavälejä 

 4993 km.  Uudenmaan tiepiirin hoidossa olevalla  tiever
-kolla  oli moottoriteitä  182 km, moottoriliikenneteitä 89 

km, ramppeja 240 km,  kevyen liikenteen teitä  624 km, 
 siltoja  1767 kpl  ja tievalaistusta  1440 km.  Yleisten tei-

den tieverkon pituus lisääntyi  5 km  edellisvuodesta. 

Toiminnallinen luokka Pituus  km 
Valtatiet  550 
Kantatiet  216 
Seututiet  793 
Yhdystiet  3434  
Toiminnalliset luokat yhteensä  4993  
Lisäksi:  Rampit  240 

Lauttavälit (Losseja  3 kpl) 1  
Yleiset tiet yhteensä  5233  

Uudenmaan yleisten teiden pituus toiminnallisen  luoki-
tuksen  mukaan.  

Vuoden  1996  lopussa oli Uudellamaalla  HCM luoki-
tuksen  mukaisia,  palvelutasot  E  ja  F, ruuhkautuvia  teitä 

 291 km. Ruuhkautuvat tieosat  lisääntyivät edellisvuo-
desta  23 km.  Valmistuneet hankkeet  vähensivät ruuh-
kautuvaa tiepituutta,  mutta liikenteen  lisääntymisellä  oli 
huomattavasti suurempi, ruuhkautumista lisäävä vaiku-
tus. Toimintavuoden aikana tiepiirin  toimenpiteinä  oli 
estää ruuhkautumisen lisääntyminen tieverkon kapasi-
teettia lisäämällä  ja telemaattisen  liikenteen seuranta- 
ja ohjausjärjestelmän  rakentamisella kansainvälisesti 
tärkeille teille. 

TIEVERKON JAKAUTUMINEN PALVELUTASO- 
LUOKKIIN 

 100. huipputunti KVL 1996 
• Veftatlet 	• S.ututet • Kanthtl.t • Yhdyellet 

iL50  
Tieverkosta  oli päällystetty  SOP-pintaukset  mu-

kaanluettuina  4112 km,  mikä  on 82,4 % tiepituudesta. 

TIEPÄÄLLYSTEET TIETYYPEITTÄIN - % TIEPITUUDESTA  

(17.6%)  SoraDäälivate  

(7,8%)  Sorapintaut 

 (17,3%)  KevytpääIIy  

(57,3%)  Kestopäällyste  
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LIIKENNE 

Vuoden  1996  lopussa oli Suomessa  2,213  miljoonaa 
 rekisteräityä  autoa, joista  henkiläautoja  oli  1,9  miljoo-

naa.  Autokanta  kasvoi  1.5 %  edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Uudellamaalla oli vuoden  1996  lopussa  535100 

 autoa, joka  on 24,2 %  koko  maan  autokannasta.  Henki
-läautotiheys  Uudellamaalla  on 398  autoa  1000  asukas-

ta kohti. Uudellamaalla rekisteröitiin vuonna  1996  uusia 
autoja  38355,  joka  on 35,2 %  koko  maassa  rekiste-
röidyistä  uusista autoista. 

Yleisten teiden  liikennesuorite  kasvoi yleisen  liiken-
nelaskennan  mukaan. Tieliikenteen osuus maamme 

 henkiläliikenteestä henkilökilometreinä  on 93%  ja  tava-
raliikenteestä  tonnikilometreinä  64 %.  Uudenmaan 
yleisten teiden  Ilikennesuorite  oli toimintavuonna  5412 
milj.autokm,  missä  on  kasvua  2.2 %  edellisvuoteen 
verrattuna. Uudenmaan tiepiirin  liikennesuoritteen 

 osuus  koko  maan  liikennesuoritteesta  oli  19,6%. 
Lam-pisteistä kerätyn tiedon mukaan  tieliikenne 

 kasvoi  2.4 %  edellisvuoteen verrattuna. Eniten liikenne 
kasvoi  Vt 25:llä  Virkkalassa  7,6 %  ja  Mt 140:llä 5,5 %. 

 Yli  4 %:n kasvulukuja  mitattiin Kehä  UI:lla,  Mt 140:lla  ja 
 Mt 170:lla.  Vuoteen  2001  mennessä arvioidaan liiken-

teen kasvavan  13,9 %.  

Uudenmaan kaikkien yleisten teiden keskimääräi-
nen  vuorokausiliikenne (KVL)  vuoden  1996  lopussa oli 

 2969  ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenne  on  yli kol-
minkertainen  koko  maan keskimääräiseen vuorokausi- 
liikenteeseen verrattuna. 

KESKIMÄÄRÄINEN VUOROKAUSILIIKENNE 
KVL  VUONNA  1996 

•  Koko  maa  -  Uusimaa 

lWJb  
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1 211 

3O3  

Valtatiet  Kantatlet Seututiet Yhdystiet  Tiet yht. 
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TULOSTILINPÄÄTÖS 

TULOSLASKELMA  1996  Tiehallinto  Tuotanto 

Tuotot  39,0 516,0 
- 	Varsinaiset  toimintakulut  32,2 478,8  

Käyttökate  6,8 41,2 
- 	Poistot  0,0 15,0 
= 	Toiminnan  tulos  6,8 26,2 
+/-Muuttuototja  kulut  1,7 25,8 
= 	Tilikauden  tulos  8,5 0,4  

Henkilöstö keskimäärin 	 122 
	

761  

TASE 

Vastaavaa  
Rahoitusomaisuus  
Vaihto-omaisuus  
Käyttöomaisuus  
Vastaavaa yhteensä  

Vastattavaa  
Lyhytaikainen vieras pääoma 
Pitkäaikainen vieras  ja  oma pääoma  
Vastattavaa  yhteensä  

PÄÄTUNNUSLUVUT  

Sidotun pääoman tuotto-%  (SPOT-%) 
 Toiminnan  tulos-%  

Sidotun pääoman  kiertonopeus 
Jalostusarvo  I  henkilö  (1000  mk) 

0,0 44,8 
399,5 45,3 
24,2 129,4 

423,7 219,5 

	

0,0 	 43,8 

	

423,7 	 175,7 

	

423,7 	 219,5 

1,6 19,3 
17,4 5,1 

0,1 3,8 
245,9 249,4  

Sidottu pääoma  =  taseen loppusumma  -  lyhytaikainen vieras pääoma  
SPOT-%  =  toiminnan  tulos  /  sidottu pääoma 
Toiminnan  tulos-%  =  toiminnan  tulos  /  tuotot 
Sidotun pääoman  (SPO) kiertonopeus =  tuotot  I  SPO 
Jalostusarvo  käyttökate  +  palkat  sosiaalikuluineen +  vuokrat  

Tiepiirin laskelma  on  tehty  tiehallinnolle  ja  tuotannolle erikseen ensimmäisen kerran vuonna  1996. 
 Tiehallinnon  laskelma ei sisällä projektien kustannuksia.  
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KUSTANNUKSET  JA  RAHOITUS  

TOTEUTUMAT  

KUSTANNUSTEN  KOHDENTUMINEN  1991 1992 1993 1994 1995 1996 

413,19 435,7 433,57 445,54 423,72 346,2  
Yleishallintokustannukset  43,9 46,3 44,6 41,6 39,3 32,2  

Perustienpidon  kustannukset  369,3 389,4 388,9 404,0 384,4 314,0  

-hoito  109,2 124,7 122,8 116,8 120,1 134,2  
-kunnostus  128,2 119,0 108,2 122,6 131,8 72,3  
-peruskorjaukset  44,6 52,7 54,3 48,4 12,1 15,1  
- liikenneympäristän  parantaminen  57,7 73,9 78,7 101,0 99,9 76,8  
- perustienpidon  hankkeiden suunnittelu  29,7 19,1 25,0 15,2 20,5 15,6  

Tieverkon kehittämisen kustannukset  419,6 396,0 314,8 257,3 241,9 241,0  

- pääteiden  kehittäminen  186,3 52,3 18,8 15,9 7,7 24,4  
-  pääkaupunkiseudun teiden kehittäminen  107,1 128,4 110,6 137,9 180,1 161,4  
-muiden teiden kehittäminen  71,9 139,8 129,1 64,5 3,8 22,6  
-  kehittämisen hankkeiden suunnittelu  54,4 75,5 56,3 39,0 50,3 32,6 

832,8 831,7 748,3 702,9 665,6 587,2  

Maa-ainesvarastojen muutos  0,0 0,0 3,1 5,7 -5,1 2,6  
Maa-alueet  ja  tielain  mukaiset korvaukset  60,3 60,2 42,2 27,1 18,5 16,0  
Maksullisen palvelutoiminnan kustannukset  2,0 0,0 2,4 6,0 13,8 15,6  
Sisäisen palvelutoiminnan kustannukset  0,0 0,0 8,3 3,5 0,0 0  

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ  895,1 891,9 804,3 745,2 692,8 621,4  

Laskennalliset  vähennyserät  -27,5 -28,1 -29,2 -23,6 -49,3 -37,5  

-  poistot  -14,16 -15 -16,83 -15,7 -15,4 -13,2  
-  korot  -9,5 -9,8 -9,2 -7,9 -27,3 -27,9  
-muutmuutoserät  -3,9 -3,3 -3,2 0 -6,6 3,6  
-jaksotukset  6,21 0 0 0 0 0  

MENOT YHTEENSÄ  873,8 863,9 775,0 721,6 643,5 583,9  

Käyttäomaisuusinvestoinnit  18,0 20,6 13,0 9,6 9,2 10,8  
- talonrakennukset  0 0 0 0 0 0  
-  kalusto-ja  laitehankinnat  18,0 20,6 13,0 9,6 9,2 10,8  

RAHOITUS YHTEENSÄ  891,8 884,4 788,0 731,2 652,7 594,7 
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TIESTÖ  JA 
 ASIAKASPALVELU  

Arvo Pehkonen 

	

Tiestö-  ja 	Kiinteis- 

	

liikenne- 	tät ja  

	

tietojen 	tietoimi- 

	

ylläpito 	tukset 

ATK- 
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L 
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T 
0  

KONSULTOINTI 
Erkki Nevala 

URAKOINTI  
Antti Piirainen 

Suunnit- 
telu- 

tuotanto 

Mitta  us- 
ja 

 maaperä 

Kunnos- 
sapito 

Raken- 
tam  i- 
nen 

Uudenmaan tiepiirin organisaatio  1.2.1997  

Tiejohtaja 
 Jorma Hintikka 
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Sihteeri  

Kansainväliset  asiat 
 Moskova-projekti 

Sisäinen tarkastus 
Viesti  ntä 
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TEETTAMINEN 	TIENPIDON  
Kari  Alastalo 	SUUNNITTELU 

Pekka Kontiala  
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Tieverkko 

Moottoriteitä 

Moottoriliikenneteitä  

Ramp pej a  

Päällystetty tiepituus 
* Kestopäällystettyjä 
* Kevytpäällystettyjä 
*  (SOP-pinnalla  391,2 km)  

Päällyste-% 

Sorateitä 

Kevyen liikenteen teitä 

Tievalaistusta 

Rautatietasoristeyksiä 

Siltoja 

Silloista  on  painorajoitettu 

Losseja (Lauttavälit yht. 1km) 

Liikennesuorite  1996  

Määrä %  Koko 
 maasta  

4993 km 6,4% 

182 km 42,3 %  

89 km 39,7 %  

240 km 36,4 %  

4112 km 
2 860 km 16,5 %  

861 km 3,9 %  

81,9 %  

880 km 3,1 %  

624 km 16,5 %  

1 440 km 14,8 %  

48 kpl  8,8 %  

1 767 kpl  13,3 %  

18 kpl  6,4 % 

3kpl  5,6% 

5 412 milj.autokm  19,6 % 

24,2 %  2 213 059 kpl  

3,2 %  304 593 km 2  

25,8 % 5 129 000 as 

TIETOJA UUDENMAAN  TIEPIIRISTÄ  1996  

KVL  1996 	 2 969 ajon/vrk 

Vilkkain  tie (Kt 51 Länsiväylä) 55 600 ajon.vrk  

Autoja 	 535 100 kpl 

Maapinta-ala 	 9 898 km 2  

Kaupunkeja 	 15 kpl  

Kuntia 	 23 kpl  

Asukkaita 1996/Ill 	 1 323 578 as  
(Pääkaupunkiseudulla  902 792 as) 

305,7 % 

17 376 km 
28 434 km 

(SOP-3830 km) 

63,8 %  

28 141 km 

3 788 km 

9 762 km 

548 kpl  

13243 kpl  

283 kpl  

54 kpl  

27 558  milj.  
a utokm 

971 ajon/vrk  

Koko 
 maa  

77 782 km 

431 km 

227 km 

659 km 
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YHTEYSTIEDOT  VUONNA  1997 TIE- JA LIIKENNETIEDOT  
Uudenmaan  tiepilri  Päällikkö  Jyri  Mustonen  0204 44 2824  
Pasilan  virastokeskus  Sihteeri  Anna  Hyvönen  0204 44 2825 
PL 70 	00521 HELSINKI  Telefax  0204 44 2823  

Käyntiosoite Opastinsilta  12 B IV  krs KIINTEISTÖT  JA TIETOIMITUKSET 
Puhelinvaihde  020444 151  Päällikkö Pentti  Mäntynen  0204 44 2841  
Telefax  0204 44 2717  Sihteeri Mervi Liimatainen  0204 44 2842  

Telefax  0204 44 2840  

TIEJOHTAJA  ATK-YKSIKKÖ  
Päällikkö Hilkka Hämäläinen  0204 44 2850  

Tiejohtaja  Jorma Hintikka  0204 44 2700  Sihteeri Satu  Angervo  0204 44 2873  
Sihteeri Maija Närhi  0204 44 2701  Telefax  0204 44 2849  
Telefax  0204442717  

KANSAINVÄLISET  ASIAT  KONSULTOINTI Johtaja Arvo Pehkonen  0204 44 2703  
Sihteeri Maija  Silén  0204 44 2704  Johtaja Erkki Nevala  0204 44 2904  
Telefax  020444 2717  Sihteeri Pirjo-Riitta Marjaniemi  0204 44 2905  

Telefax  0204 44 2880  
MOSKOVA-PROJEKTI 
Projektipäällikkö Tapani  Angervuori  0204 44 2705  SUUNNITTELUTUOTANTO  
Sihteeri  Sari  Töllinen  0204 44 2706  Päällikkö  Jukka  Meriläinen  0204 44 2925  
Telefax  0204 44 2717  Sihteeri Marjut  Saarinen  0204 44 2926  

Telefax  0204 44 2929  
VIESTINTÄ Läntinen  suunnittelutoimisto,  Vihti  0204 44 3170  
Päällikkö  Soile  Koivunen  0204 44 2715  Itäinen  suunnittelutoimisto,  Mäntsälä  0204 44 3187  
Telefax  0204 44 2711  

MITTAUS  JA  MAAPERÄ 
Päällikkö Veli Toivanen  0204 44 2892  

HALLINTO Sihteeri Pirjo Laine  020444 2893  
Telefax  0204 44 2823  

Hallintopäällikkö Anja Poutiainen  0204 44 2716  
Sihteeri  Jukka  Marttila  0204 44 2718  
Telefax  0204 44 2717  URAKOINTI  

Johtaja Antti  Piirainen  0204 44 2900  

TIEHALLINTO TEETTAMINEN  Sihteeri  Ulla  Keränen  0204 44 2901  
Telefax  0204 44 2903  

Johtaja Kari  Alastalo  0204 44 2800  
Sihteeri Pirkko Nevalainen  0204 44 2801  RAKENTAMISEN  URAKOINTI  
Telefax  0204 44 2717  Päällikkö Pekka  Pietola  0204 44 2821  

TULOS-  JA TALOUSSUNNITTELU  PROJEKTIT 
Päällikkö  Teuvo  Pirinen  0204 44 2795  Projektipäällikkö Jaakko Holopainen  0204 44 2919  
Sihteeri Tuula  Holm 0204 44 2796  Projektipäällikkö  Heikki  Häyrynen  0204 44 2920  

Projektipäällikkö Esko  Liimatta  0204 44 2820  
RAKENNUTTAMINEN  JA  KUNNOSSAPITO Projektipäällikkö Seppo Mäenpää  0204 44 2923  
Päällikkö Kari  Pipinen  0204 44 2807  Projektipäällikkö  Petri  Inkinen  0204 44 3238  
Sihteeri  Laura  Syväjoki  0204 44 2808  Projektipäällikkö  Jukka  Hietaniemi  0204 44 3249  

KUNNOSSAPIDON URAKOINTI  
TIEN PIDON SUUNNITTELU Päällikkö  Tapio  Tölli  0204 44 2965  
Johtaja Pekka  Kontiala  0204 44 2758  Sihteeri  Greta  Risku  0204 442966  
Sihteeri Riitta  Jerrman  0204 44 2759  
Telefax  020444 2757  ASFALTTIASEMA  0204 44 3150  

Telefax  0204 44 3151  
TIELIIKENNEPOLITIIKKA  
Päällikkö Ilpo  Muurinen  0204 44 2760  TIEMESTARIPIIRIT 
Sihteeri Riitta  Jerrman  0204 44 2759  Tammisaari 	toimisto  0204 44 3000  

Nummi 	toimisto  0204 44 3020  
YLEIS-  JA TIESUUNNITELMAT  Espoo 	toimisto  0204 44 3040  
Päällikkö  Ronald  Westermark  0204 44 2776  Hyvinkää 	toimisto  0204 44 3060  
Sihteeri Pekka Sorsa  0204 44 2778  Vantaa 	toimisto  0204 44 3080  

Mäntsälä 	toimisto  0204 44 3100  
Porvoo 	toimisto  0204 44 3126  

TIESTÖ  JA  ASIAKASPALVELU  
Johtaja Arvo Pehkonen  0204 44 2703  
Sihteeri Maija  Silén  0204 44 2704  
Telefax  020444 2717 
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