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Al  kusan  at  
Tämän ohjeen tarkoitus  on  tähdentää viestinnän merkitystä yhtenä tiepiirin voimava-
rana, resurssina.  Se on  piirin olemassaololle  ja  kehittymiselle yhtä tärkeä voimavara 
kuin ihmiset, koneet  ja  rahoitus. Tiepiirin viestinnän periaatteiden mukaan päävastuu 
viestinnästä kuuluu toteuttavalle vastuualueelle. 

Kuten mitä muutakin tiepiirin voimavaraa, tulee viestintääkin järjestelmällisesti suun-
nitella  ja  toteuttaa  ja  arvioida jälkeenpäin oppiaksemme virheistä  ja  toisaalta kehittääk-
semme hyviä ajatuksia eteenpäin. Hyvin suunniteltu viestintä myös tukee toimintaa, 
eikä siihen kulu niin paljon aikaa kuin hätäpäissä vetäistyihin tempauksiin. Lisäksi 
suunnitellun toiminnan tulokset poikkeavat yleensä suunnittelemattomasta toiminnas-
ta edukseen. 

Käytännön viestintätyö tiepiirissä  on  osoittanut, että viestintä niin  talon  sisällä kuin 
uloskin  on  helposti haavoittuvaa  ja  herkkää häiriöille.  Aina  ei viestinnän  tulos  ole ollut 
toivotunlainen. Toimittaja onkin kirjoittanut "omiaan". Tämä  on  joskus tilapäisesti 
vähentänyt innokkuutta viestintään. Useasti näistäkin tilanteista olisi suunnitelmalli-
suudella  ja  määrätietoisuudella selvinnyt. 

Yksi viestinnän päämääristä  on  saada oma väki seisomaan yhdessä sovittujen tavoittei-
den takana. Jokaisen  on  hyvä tietää tielaitoksen  kanta  julkisuudessa yleisimmin esiinty-
vissä tienpitoon liittyvissä aiheissa. Esimiehet ovat avainasemassa selvitettäessä tielaitos

-ta  koskevia perusasioita  koko  henkilöstölle.  Toisaalta mikään ei estä alaista kysymästä 
laitoksen kantaa esimieheltään.  Oman,  laitoksen kannasta eriävän, mielipiteen esittämi-
nen ei tietenkään ole kiellettyä. Omia näkökantoja esitellessään  on  parasta kuitenkin 
painottaa, että kyseessä  on  minun mielipiteeni asiasta, joka eroaa laitoksen kannasta. 

Tässä oppaassa  on  pääpiirteittäin esitetty vuosien aikana eteen tulleet yleisimmät  vies-
tintätilanteet.  Tarkastelun lähtökohtana  on  ollut laajempi näkökulma vuosien päähän 
ulottuvaan profilointiin, joka lopulta kiteytyy päivittäisiin viestintätilanteisiin. 

Tiepiirin viestintäyksikkö auttaa  ja  opastaa mielellään erilaisissa viestintätilanteissa. 

Soile  Koivunen 

Tiedottaja 



. 	 U. 	U  Miksi  tiepiiri  tarvitsee  
U 	• 	 U.  ••  viesti  ntaa?  

Toimintaa tuetaan: viestinnän avulla tuo-
tamme palveluita  ja  tuotteita  ja  markkinoim

-me  ne  asiakkaillemme.  

Työyhteisöä profiloidaan:  viestinnän avul-
la luodaan pitkäjänteinen yhteisö-  ja  palve-
lukuva. 

Informoimaan:  viestintää tarvitaan kerto-
maan mitä  tiepiirissämme  ja  tielaitoksessa 

 tapahtuu 

Perehtyminen: viestinnän avulla  perehdym
-me  tehtäviimme  ja  tiepiiriimme.  Perehtymi-

nen  on  tärkeä asia "vanhoillakin työntekijöil-
lä" tehtävien muuttuessa. 

Vuorovaikutus: yhteenkuuluvaisuutta syn-
tyy sosiaalisten suhteiden kautta. Kanssa-
käymisessä syntyy tehokas  ja  nopea  pus

-karadio,  jota  ei suoranaisesti voi ohjata, 
mutta siihen voidaan ennakolta varautua 

 viestinnällä.  

Viestinnän merkitys 
Asiakkaiden mielikuva Uudenmaan tiepiiristä 
muodostuu  sen  perusteella 

*  miten toimimme 
*  mitä viestimme 
*  miltä näytämme 
ulkopuolisin  silmin 

Ei ole yhdentekevää, millainen  kuva tielaitokses-
ta  vallitsee. Vallitsevat asenteet  ja tiedontaso  vai-
kuttavat ratkaisevasti viestiemme perillemenoon. 
Viestintä tukee tiepiirin niin jokapäiväistä kuin 
pitkänkin ajanjakson toimintaa. Samalla vaiku-
tamme oikean kuvan luomiseen tiepiiristämme. 



Oma  
henkilöstökin  
haluaa tietoja 
Lähin esimies  on  tärkein sisäinen viestijä. Sisäi-
sellä tiedonkululla  on  ratkaiseva merkitys  koko 

 tiepiirin viestinnässä. Henkilöstöllä tulee olla riit-
tävät tiedot tielaitoksen  ja  etenkin oman tiepii-
rin asioista, tavoitteista  ja näkökannoista.  Onnis-
tunut ulkoinen viestintä edellyttää hyvin toimi-
vaa sisäistä viestintää. 

Profilointi  on  
viestinnän  
kivijal ka  
Viestinnän tärkein tehtävä  on  perustoimintojen 

 tukeminen. Tärkeää  on  myös profilointi, jolla luo-
daan  koko  tiepiirin viestinnän perusta. Profiloin

-nissa  pyritään mielipiteisiin vaikuttamaan pitkä-
jänteisesti toisin kuin esim. hetkellisessä tiedotta-
misessa. Tässä muutama profiloinnin piirre: 

*  jatkuvuus 

*  mielikuviin vaikuttaminen pitkällä 
aikajaksolla 

*  antaa viestinnän perussanomat, joiden varaan 
tiedotteet  ja esim. tiedotuskampanjat  voidaan ra-
kentaa 

*  nämä perussanomat ovat laaja-alaisia. Ne kerto-
vat  työyhteisön olemuksesta, tavoitteista  ja  kult-
tuurista.  

-  
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Viestinnän  
painopistealueet - 

perusviestit 
Perusviestit  vievät laitoksen ulkoista  ja  sisäistä kuvaa kohti tavoitekuvaa. Ne ovat laitoksen viestinnällisiä 
painopistealueita, jotka tukevat laitoksen tavoitteita  ja ydinosaamista. Perusviestit  ovat strategisia 
viestejä. Ne tuskin koskaan soveltuvat viestittäväksi sellaisenaan. Päinvastoin, julkistettuna ne saattai-
sivat menettää osan tehostaan. Väärissä käsissä niistä voi olla jopa haittaa tielaitoksen toiminnalle  ja 
laitoskuvan  kehittämiselle. Parasta olisikin rakentaa suunnitelmallinen viestintä perusviestin ympä-
rille. Useimmiten ainakin joku perusviesteistä voidaan sisällyttää tiedotettavaan aiheeseen. 

Perusviestit  vuodelle  1995  ovat seuraavat  
Perusviestit  kertovat aiheista, jotka ovat tielaitokselle tärkeitä, joissa olemme hyviä, joista olemme 
ylpeitä  ja  joista haluamme ympäröivän yhteiskunnan saavan enemmän tietoa. Perusviestit täydentä-
vät  ja  parantavat laitoskuvaa. Perusviestien sanomaa tuodaan vuoden aikana esiin vaihtelevasti  ja 

 monipuolisesti eri yhteyksissä  ja  eri keinoin. 

PERUSVIESTI  1:  Tiestön 
päivittäinen kunnossapito  on 

 parasta  asiakaspalvelua.  
Päivittäinen liikennöitävyys tärkeintä 

Tiestön päivittäisen liikennöitävyyden turvaami-
nen  on  edelleen tienpidon tärkein tavoite.  Tie-
verkon toimintavarmuus, ajomukavuus  ja  liikku-
misen taloudellisuus ovat tieliikenteen perusedel-
lytyksiä. Hyvällä palvelutasolla varmistetaan, että 
tieliikenne sujuu mandollisimman vähin  koko-
naiskustannuksin.  Hyvän päivittäisen palvelu-
tason lisäksi turvataan tiestön rakenteellisen kun-
non säilyminen. 

PERUSVIESTI  2: 
 Liikenneturvallisuus  on  meille 

sydämenasia 
Turvallisuuden painoarvo säilyy 

Liikenneturvallisuus  säilyy keskeisenä tavoitteena. 
Liikkumisympäristön suunnittelussa otetaan ta-
sapuolisesti huomioon kaikki tienkäyttäjät. Suun-
nittelulla lisätään turvallisuutta selkeyttämällä liik-
kumisympäristöä, parantamalla järjestelmän toi-
mintavarmuutta  ja  vähentämällä riski-  ja  häiriö- 
tilanteita.  
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PERUSVIESTI  3:  Tielaitos 
 huolehtii ympäristöstä 

Uusi suhde ympäristöön 

Ympäristön painoarvo tienpidossa kasvaa. Kaik-
keen tienpitoon kytketään kestävää kehitystä tu-
keva perusajatus. Enää ei  vain  yritetä torjua tielii-
kenteen ympäristöhaittoja, vaan tieliikenne  ja  tien- 
pito nähdään osana kuljetusjärjestelmää,  jota  ko-
konaisuutena parannetaan kestävän kehityksen 
periaatteiden pohjalta. 

PERUSVIESTI  4:  Tieverkkoon 
 kannattaa sijoittaa 

Liikkumisen varmuus  ja  sujuvuus korostuvat 

Elinkeinoelämän  kul jetukset  tarvitsevat varmoja 
 ja sujuvia  yhteyksiä. Logistiikan merkitys tavara- 

liikenteelle lisääntyy. Säännölliset  ja  oikea-aikai-
set kuljetukset ovat yhä tärkeämmät teollisuudel-
le  ja  muulle elinkeinoelämälle. Tavaraliikenteelle 
tärkeiden teiden riittävä välityskyky  on  siksi tur-
vattava. Päätieverkkoa kehitetään ensisijaisesti ver-
kon yhtenäisyyden, liikenneturvallisuuden  ja  lii-
kenteen sujuvuuden parantamiseksi. Erityisesti 
turvataan raskaan liikenteen häiriöttömät reitit 
satamiin  ja  muihin terminaaleihin sekä rajanylitys-
paikoille. 

Liikenneverkkojen  kehittäminen EU:n keskeisiä 
tavoitteita.  EU-jäsenyys liittää Suomen yleis- 
eurooppalaiseen  TERN-verkkoon. Liikenne- 
verkkojen kehittäminen, harmonisointi  ja  teho-
kas, järkiperäinen käyttö  on  EU:n  tärkeimpiä ta-
voitteita. EU:n itään suuntautuvien yhteyksien 
kehittämisessä  Suomi on  avainasemassa.  E18-tie 
on  osana "Pohjolan kolmiota" yksi EU:n tärkeim-
mistä tieyhteyksistä. Suomen rooli porttina itään 
tuo merkittäviä etuja maamme elinkeinoelämäl-
le. Tilanteen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin 
voimakasta  ja  nopeata panostamista  gateway-ase-
maa tukevien liikenneyhteyksien kehittämiseen. 



Viestintäsuunnitelman  
laatiminen 

Tulevaisuudessa, esim. ensi vuonna, viestitettävät 
 asiat ja  tapahtumat kannattaa koota viestintäsuun-

nitelmaksi. Suunnitelman laadintaan  ja  kokoami-
seen käytetty aika  on  vähäinen verrattuna siihen 
hyötyyn, mitä suunnittelulla saavutetaan. Ensim-
mäinen hyöty  on se,  että yleensäkin miettii asioi-
ta asiakkaan kannalta, mitä asiakas haluaa tietää 
työstäsi. Toinen  ja  todella aikaa säästävä hyöty- 
näkökohta  on se,  että valmiiksi suunniteltu vies-
tintä säästää työaikaa. Silloin voi kaikessa rau-
hassa  ja  omilla ehdoilla miettiä mitä kertoo leh-
den toimittajalle, jonka aikoo kutsua käymään. 
Ilman suunnittelua tilanne  on  aivan toinen; toi-
mittaja soittaa  ja  kyselee kiusallisiakin kysymyk-
siä, joihin ei  kaiken  lisäksi  tunnu  löytyvän oikei-
ta vastauksiakaan. 

Tiepiirin  viestintäsuunnitelma 
Piiritason viestintäsuunnitelma  kootaan viestin-
täyksikössä. Siihen kerätään kaikki  koko  piiriä kos-
kevat viestinnällisesti tärkeät  asiat. 

Vastuualueen,  projektin  tai 
 hankkeen  viestintäaikataulu 

Vastuualueet,  projektit  ja  hankkeet kokoavat  vies- 
tintäaikatauluunsa  ennalta tiedettävät tulevat ta- 
pahtumat. Tälläisiä ovat  mm.  töiden aloitukset  ja 

lopetukset,  erityiset menetelmät, esitteet, julkai-
sut, asukastilaisuudet, lehdistötilaisuudet, avoimet 
ovet, muutokset organisaatiossa, mittausryhmien 
liikkuminen ihmisten mailla, yhteydenpito toi-
mittajiin, merkittävät uudet opasteet  ja  monet 
muut vastaavat  asiat. 

Viestintäaikataulua mietittäessä  tulisi asettua  tie- 
laitoksen ulkopuolisen asemaan  ja  miettiä mitä 
asiakkaat meistä haluavat tietää eikä pelkästään 
pyrkiä kertomaan sitä mitä itse haluamme. Myös 
silloin  on  hyvä viestiä, kun omasta mielestä ei 
mitään merkittävää ole meneillään  tai  asia  on 

 keskeneräinen. Asiakkaidemme mielestä  sekin  on 
 tärkeää  ja  heillä  on  oikeus tietää tielaitoksen asi-

oista kansalaisyhteiskunnan julkisuusperiaattee
-seen  nojautuen. 

Viestintäaikataulua  luonnollisesti täydennetään 
pitkin vuotta. Aikataulusta ei siis pidä tehdä niin 
kankeaa, ettei jokin tärkeä asia pääsisi listoille vielä 
myöhemmässäkin vaiheessa. Aikataulun tarkoi-
tus  on  tukea  ja  helpottaa toimintaa  ja  vapauttaa 
voimavaroja juuri siihen toimintaan mihin ne  on 

 alunperin tarkoitettukin esim. kunnossapitoon  tai 
 rakentamiseen. 

Aikataulut lähetetään tiedoksi piirin viestintäyk-
sikköön, joka tarvittaessa auttaa viestintäaikatau-
lujen laadinnassa, ideoinnissa  ja  tietysti myös  to-
teuttamisvaiheessa. 

lo  



U 	•U 	• Mita  ja  kenelle  
viestimme?  

Viestinnän keskeisenä tavoitteena  on  välittää vastaanottajan tarvitsemaa tietoa. 

Viestintää suunniteltaessa tulee ensimmäiseksi määritellä yhteistyö-  ja  kohderyhmät. Yhteistyöryhmiä 
ovat ryhmät, joiden kanssa ollaan suoranaisessa yhteistyössä (esim. konsultit, urakoitsijat, asiakkaat, 
oma henkilöstö). Kohderyhmiä taas ovat ryhmät, joihin ei olla suoranaisessa työyhteydessä, mutta 
jotka ovat työyhteisön kannalta tärkeitä (esim. joukkoviestinten toimittajat, eturyhmät  tai  suuri ylei-
sö). Viestin sisältö laaditaan vastaanottajaryhmän mukaan.  

Hen kilöstölle: 
- työsuhdeasiat 

-  henkilöstöasiat 

- organisaatiosasiat 

- tulostavoitteet  ja tulos 

-  rahoitus 

-  visiot  ja  strategiat 

- muutokset 

-  suunnitelmat 

-  tapahtumat jne. 

Yhteistyökumppaneille: 
-  pitkän aikavälin suunnitelmat 

- toiminta-  ja taloussuunnitelmat 

-  visiot  ja  strategiat 

Joukkoviestinten  kautta suurelle 
yleisölle: 
Joukkoviestimille  juttuja tarjotessa  on  harkittava 
minkälaisia asioita asiakkaat haluavat tiepiiristä 
tietää. Ne eivät välttämättä ole samoja, mitä työ-
maa mieluiten kertoisi. Projektit  ja  hankkeet ovat 
oman ammattialueensa parhaita asiantuntijoita. 
Ne myös vastaavat pääperiaatteessa itse 

 vies tin fl äs tään 

Joukkoviestimille  tarjotaan uutisia  ja  juttuja  mm.:  

-  tiestön ylläpidosta 

- alkavista  ja päättyvistä  hankkeista 

- tieliikenteen palveluista 

- tieliikenneympäristöstä 

-  tiestön kehittämisestä 

- korvauksista 

- maksullisista  palveluista jne. 

-  piirin esite jne. 	 Tiedotetekstin julkaiseminen lehdessä ei ole mak- 
sullista. Toisaalta toimittajalla  on  silloin valta kä-
sitellä  (tai  olla käsittelemättä) asiaa miltä kantilta 
tahansa. 

Ilmoitukset  ja  kuulutukset, jotka halutaan julkais-
ta sellaisenaan ovat maksullisia.  
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Viesti ntäyksi  kön  
voimavarat 

Viestintäyksikkö  vastaa tiepiirin sisäisestä  ja  ulkoisesta viestinnästä tiejohtajan alaisuudessa. Viestin-
tään kuuluu tiedotus-  ja yhteystoiminta (ns.  pr-toiminta), josta hoidetaan suhteita erilaisiin yhteistyö- 
ja kohderyhmiin  sekä yhteiskuntaan  ja  julkisuuteen yleensäkin. 

Yksikön toiminta painottuu aktiiviseen, oikea-aikaiseen  ja  objektiiviseen viestintään, joka  on  useim-
miten ennakoivaa. Laadukkaalla viestinnällä vaikutetaan myönteisesti tiepiirin imagoon eli yritys- 
kuvaan. Viestinnässä korostetaan myös laitosyhtenäisyyttä. 

Hyvä yrityskuva lunastetaan  koko  henkilöstön päivitäisellä työllä, tuotteilla  ja  palveluilla. Viestintä- 
yksikkö  on  koko  toiminnan tukena piirin imagoa kohennettaessa. 

Viesti ntäyksi  kön  tehtäviä 
Viestintäyksikkö  avustaa teknisesti tiedotteiden muotoilussa  ja  tarvittaessa perusviestien lisäämisestä 
tiedotteisiin. Myös tiedotustilaisuuksien suunnittelussa  ja  järjestelyissä saa apua. Pääosiltaan projektit 

 ja  hankkeet vaastaavat itse omasta viestinnästään. 

Ulkoinen viestintä, tiedottaja 
- Viestintäohje 

- Piiritason viestintäsuunnitelman 
 kokoaminen 

- Tiedotustilaisuuksien organisointi 

- Tiedotteet, esitteet  ja  videot 

-  Viestinnän koulutus, opastus  ja  tuki 

- Liikelahjojen  ideointi  ja  tilaus  

Viestintäsihteeri 
-  Yksikön sihteerin tehtävät 

-  Eri tilaisuuksien käytännön järjestelyt 

- Viestinnän koulutusjärjestelyt 

-  Kutsu-, käynti-, kiitos-,  kuva- ja 
postikortit 

- Esmerk  -seuranta  ja tulostus 

- Lehdistöseuranta  

- Liikelahjavaraston  hoito 
Sisäinen viestintä, tiedottaja 

- Viikkotiedote-Vinkkarin  toimittaminen 
	- Hankalat tieosat -tiedote  

- Henkilöstölehti-Sesongin toimittaminen 

- Kuvauspalvelut 

- Julkaisupalvelut  ja  tuki 

-  Graafinen opastus  ja  tuki 

- Palveluksessanne  -opas 
12 



Miten  viestimme? 
*  Tiedotustilaisuus  
Aina  ei pelkkä tiedote riitä, vaan  on  syytä kutsua 
joukkoviestinten toimittajat lehdistötilaisuuteen. 
Etenkin silloin  jos  esiteltävänä  on  jokin asia  tai 

 esine, joka  on  hankala esittää valokuvassa/tiedot-
teessa  tai  jota  halutaan esitellä paikan pääiiä. Myös 
silloin kannattaa järjestää lehdistötilaisuus,  jos  toi-
mittajilta  on  odotettavissa paljon kysymyksiä. 

Tien  ja  uuden toimipisteen avajaiset (tiemestari- 
piirin tukikohta, suunnittelutoimisto, suolaliuos-
asema yms.)  on  luonteva paikka kutsua toimitta-
jat lehdistötilaisuuteen. Niissä  on  yleensä sellai-
sia yksityiskohtia, jotka toimittajan  on  itse näh-
tävä paikan päällä valokuvaajasta puhumattakaan. 

Tilaisuudessa yleensä tarjoillaan jotain pientä esim. 
kahvia  ja  pullaa. Pullan asemesta voi voileipäkin 
olla paikallaan. 

Kutsu 
Kutsut lähetetään hyvissä ajoin noin viikkoa, mie-
lellään kaksi viikkoa ennen tiedotustilaisuutta. 
Kutsussa  on  asiallista ilmoittaa kiireisille toimit-
tajille ohjelman sisällön lisäksi tilaisuuden arvi-
oitu kesto. Hyvä  on  myös "mainostaa" ketkä pi-
tävät puheenvuoronsa  tai  muuten esiintyvät ta-
pahtumassa. Myös kutsusta tulee löytyä lisä- 
tietojen antaja. 

Muistutussoitto  toimitukseen  
Joukkoviestinten toimituksiin  tulvii valtavat mää-
rät paperia, joten lähettämäsi kutsu  on  voinut huk-
kua  tai  joutua suoraan roskakoriin. Näin voi käy-
dä etenkin,  jos  kutsun viestiä ei ole ymmärretty 
oikein  tai  pidetty riittävän tärkeänä. Pari/kolme 
päivää ennen tilaisuutta kannattaa soittaa toimi-
tukseen  tai tutulle  toimittajalle  ja  kertoa tulevasta 
tiedotustilaisuudesta. Silloin toimittaja yleensä 
muistelee nähneensä jonkin kutsun, muttei tiedä 

 minne  se on  joutunut ( = roskiin).  Jos esittelet 
 asian kiinnostavasti, saat toimittajan innostumaan 

 ja  saapumaan  paikalle. 

Opastus  
Opasta  vieraasi esim. kyltillä  tai  vähintäänkin 
oviopasteilla. Pasilan virastokeskuksessa vieraat 
opastetaan lyhytaikaisesta pysäköinnistä alkaen. 

Toimittajien puolituntinen  
Monesti tiedostustilaisuus  on  yhdistetty yleisöti-
laisuuteen. Tällöin toimittajille  on  hyvä varata 
noin puoli tuntia aikaa kysymysten tekoon en-
nen yleisölle suunnatun osuuden alkua. Luonnol-
lisesti haastattelutilojen asianmukaisuus edesaut-
taa haastattelutilanteen onnistumista häiriöttö-
mästi  ja  rauhallisesti  ja  samalla siitä muodostuu 
molemmille osapuolille miellyttävä  kokemus.  

Nimilista  tai  vieraskirja  
Tiedotustilaisuudessa läsnäolleiden nimet  on  hyvä 
kerätä nimilistaan, jossa kysytään nimi, joukko-
viestin/yritys, puhelin-  ja  faksinumero.  Pasilassa 
järjestettävissä tilaisuuksissa  on  kohteliasta tiedus-
tella myös lyhytaikaiseen parkkiin pysäköidyn 
auton rekisterinumero  ja  ilmoittaa ne valvonta-
keskukseen sakottamisen estämiseksi. Nimilistan 
avulla yhteydenotot jälkeenpäin esim. materiaa-
lin toimittamiseksi helpottuvat huomattavasti. 

 Listan  sijaan voi käyttää tietysti vieraskirjaakin, 
mutta niissä ei usein kysytä yhteystietoja. Niille 
joukkoviestimille, jotka eivät ole paikalle ilmes-
tyneet  on  materiaali lähetettävä pikaisesti. 
Lehdistötilaisuudesta kerrotaan hyvissä ajoin myös 

 talon  sisällä: Henkilöstölehdelle, sähköpostiin, 
opastukseen, viestintään  ja  keskushallinnon  pal-
velupisteeseen.  

Isäntien esittäytyminen 

Tiedotustilaisuuteen osallistuvista isännistä koo-
taan kirjallinen luettelo, jossa mainitaan kunkin 
nimi  ja  titteli sekä yhteystiedot. Lisäksi jokainen 
tietysti laittaa nimilapun rintapieleensä  ja  tilai-
suuden vetäjä esittelee tielaitoksen väen.  
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*  Tiedote 
Piiristä joukkoviestimille lähtevät tiedotteet  mo-
nistetaan  aina TIEDOTE-lomakkeelle. Lomakkei-
ta saa postituksen varastosta. 

Tiedote kirjoitetaan yleensä yhden sivun mittai-
seksi. Tiedotteen tulisi vastata kysymyksiin 
kuka tekee, mitä, missä, milloin, miksi  ja  mi-
ten. Tiedotteen mandollisuudet ylittää joukkovies-
timen uutiskynnys paranee,  jos  se  sisältää jotain 
uutta, yllättävää, koskettavaa, läheistä  tai  ajankoh-
taista. Uutiskynnyksen korkeuteen vaikuttavat 
asian tärkeyden lisäksi myös oikea ajoitus, muu 
uutistarjonta  ja  tietysti sattuma.  Jos  tunnet kysei-
sen joukkoviestimen toimittajan,  on  sinun huo-
mattavasti helpompi saada tiedotteesi kynnyksen 
paremmalle puolelle. 

Tiedotteen sisältö 
Tiedotteessa tulee olla vähintään 
*  päiväys 

 * otsikkko 
iskevä  uutinen  parilla  kolmella sanalla 

* alkukappale (ingressi)  
varsinainen asia eli uutinen vastaanottajan kan-
nalta tiivisti 
*  kappaleet 
toiseksi, kolmenneksi jne tärkein asia niin, että 
viimeisessä kappaleessa  on vähämerkityksisin  asia 
*  tarkempia tietoja  
jos tiedotettava  asia vaatii enemmän kuin yhden 
lisäsivun tiedote lomakkeen lisäksi, kirjoitetaan 
tiedote kuitenkin aivan normaalisti lyhyehkösti. 
Mikäli joku haluaa perehtyä asiaan syvemmin, 

 hän  voi tutustua tiedotteen mukana lähetettäviin 
lisäselvityksiin. 

* lisätietojen  antaja  ja  puhelinnumero  
lisätietojen antajan  oltava myös tavattavissa an-
netussa numerossa 
*  allekirjoitus  
tiedotetta  ei allekirjoiteta 

Tiedotteen ulkoasu 
Tiedote kopioidaan postituksessa TIEDOTE 
-lomakkeelle. 
*  väljä  riviväli  
toimittaja haluaa tehdä omia merkintöjä tekstiin 
*  selkeä kieliasu 
kieltä,  jota  tavallinen kansalainen ymmärtää 
ammattisanat pois 

* kopiointi  yhdelle puolelle paperia 

Jakelu 
Jakelua ei koskaan laiteta samalle sivulle varsinai-
sen tiedotteen kanssa. 

Viestintäyksikössä  ylläpidetään joukkoviestimien 
jakelulistoja (katso.  lute 1). 

Joukkoviestimille  lähtevät tiedotteet jaetaan myös 
 talon  sisällä viestintäyksikköön, piirin johdolle, 

keskushallintoon (palvelupiste  ja tieinfo) ja  tie-
tysti niille, joita asia koskee 

Tiedotteen  oheismateriaali 
*  kartat  
valmistele  selkeä karttapiirros hyvissä ajoin 
*  valokuvat 
valokuvissa  on  hyvä olla kuvateksti-ehdotukset 
henkilönimineen mukana 

Valokuvia kannattaa lähettää tiedotteen mukana 
lehtien toimitukseen.  Se on  palvelua toimittajille 

 ja  samalle uutinen julkaistaan herkemmin.  Kuva- 
tekstit ovat myös luetuimpia tekstejä ingressin  ja 

 otsikoiden lisäksi. Kuvassa etenkin ihminen saa 
yleensä lukijan kiinnostuksen heräämään.  
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Tielaitos 	 6.3.1995  TIEDOTE  
Uudenmaan tiepilri 	

Joukkoviestimille 

Talvinopeusrajoitukset  poistuvat  

Liikenneministenön  päätökseen perustuvat  talvinopeusrajoitukset  poistuvat  ja  normaalit 
 tiekohtaiset  rajoitukset astuvat voimaan Uudenmaan yleisillä teillä. Merkit vaihdetaan 

viikolla  10.  Vaihto sovitetaan  tiemestaripiirien  työtilanteeseen  ja keliolosuhteisiin siirty-

mäviikon  aikana.  

Talvinopeusjäqestelmän  tarkoituksena  on  liikennetu rvallisuuden  parantaminen. Vähäi-

sessä  määnn  sillä  on  vaikutusta myös  päällysteiden  kulumiseen. 

Varovaisuutta liikenteessä 

Vaikka sallitut nopeudet nyt nousevat, tulee talvisia  kelejä  edelleen esiintymään. Uu-
denmaan  tiekeleille  on  varsin  tyypillistä, että  liukkautta  ajoittain esiintyy huhtikuun lop-

pupuolelle saakka. Turvallisuuden kannalta  on  ensiarvoisen tärkeätä, että vaihtelevat 

 keliolosuhteet  huomioidaan  ajonopeuksissa  

Lisätietoja  

Perustienpidon  johtaja Antti  Pilrainen  puh.  (90) 1487 3460 

 Tienpidon  ohjauksen johtaja Kari  Alastalo  puh.  (90) 1487 3402 

 Tieinsinööri  Ilpo  Muurinen  puh.  (90) 1487 3426  

POSTIOSOITE 	 KAYNTIOSOITE 	 PUHELIN 
	

TELEFAX  
PL 70 	 Opastinsilta 12 B 	 (90) 1487 221 

	
(90) 1487 3200 

00521 HELSINKI 	 00520 HELSINKI  



* Esitteet  ja  
julkaisut 

Tärkeä  osa laitoskuvaa  on  yhtenäinen näkyminen. 
 Se  vahvistaa henkilöstön yhteenkuuluvuutta  ja 

 kertoo asiakkaille osaamisesta. Moni ulkopuoli-
nen luo käsityksensä laitoksesta julkaisujen pe-
rusteella. 

Tielaitoksen yhteinäisen  kuvan saavuttamiseksi  on 
 laadittu graafiset ohjeet  ja julkaisuohjeet.  Näiden 

ohjeiden mukaiset julkaisut välittävät laitos- 
yhtenäisyyttä  koko  maassa. Ohjeita tulee nou-
dattaa esitteiden  ja  julkaisujen laadinnassa  tie- 
piirissä  ja  myös  konsultilla teetettäessä.  

Ohjeissa opastetaan  mm. tielaitoksen logon  käy-
töstä  ja  tekstin liittämisestä siihen. Graafisten oh-
jeiden lopussa  on logo-  ja värimallit,  jotka  on  tar-
koitettu lähetettäviksi ilmoitusten  ja painotöiden 

 yhteydessä lehtien toimituksiin  ja kirjapainoille.  
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Oikeus korjata  
. 	U. 	•• ••  lehtiartikkelin sisaltoa 

Kirjoitettu mikä kirjoitettu. Useimille lukijoille 
 jää  monasti ensimmäiseksi kirjoittamaan ehtineen 

antama  kuva  asioista. Tiepiirillä  on  kuitenkin oi-
keus korjata sitä koskevia artikkeleita.  Jos  lehdessä 

 on  ollut virheellisiä tietoja,  on piirillä  oikeus saa-
da lehteen oikaisu.  Jos  taas kyseessä  on  ollut esim. 
yksittäisen toimittajan mielipide,  on tiepiirillä 

 mandollisuus kirjoittaa lehteen vastine. Vastine- 
oikeutta pyydetään päätoimittajalta. Oikeus vas-
tineeseen  on  sillä, jota  artikkelissa  on  loukattu. 
Lehden päätoimittaja päättää julkaistaanko vasti-
ne.  Jos  artikkelissa ei ole aivan törkeää väitettä, 
voi vastinetta yrittää myös yleisönosastolle. Vasti-
neeseen ei kannata koota pitkiä kertomuksia.  Pa-
ras  vastine  on  lyhyt  ja naseva.  

Sekä oikaisu että vastine tulisi lähettää lehteen 
mandollisimman nopeasti. Molemmat allekirjoi-
tetaan yhteystietoineen  ja  viitataan aluksi tietysti 
siihen artikkeliin,  jota  asia koskee. 
iF,1 



U. 	• 	. 	•.•  

Tiepiirin  sisainen  lehti 

Uudenmaan tiepiirissä ilmestyvät viikottainen  tie
-dotuslehti  ja  vähintään kandesti vuodessa runsaas

-ii  kuvitettu henkilöstölehti. 

Tiepiirin henkilökunta  on  lehden toimituskunta. 
Lehteä toimittavat kokopäivätoimiset tiedottajat. 

Lehdellä  on  toimitusneuvosto,  jonka jäsenet edus-
tavat piirin eri aloja. Toimitusneuvoston puheen-
johtaja valitaan toimitusneuvoston jäsenistä. 

Toimitusneuvoston  tarkoituksena  on  yhteistyös-
sä työnantajan  ja  henkilöstön kesken kehittää  ja 

 aktivoida lehteä Uudenmaan tiepiirin sisäisenä 
viestintävälineenä. Toimitusneuvosto ideoi, suun-
nittelee  ja  arvioi lehden sisältöä  ja  osallistuu ar-
tikkeleiden kirjoittamiseen. Toimitusneuvoston 
jäsenten valintaperusteina  on  henkilön innokas 
suhtautuminen kirjoittamiseen  ja  tiedottamiseen. 

Tavoitteet  ja  niiden seuranta 

Henkilöstö-  ja  tiedotuslehden  tavoitteena  on  aut-
taa piirin johtoa  ja  henkilöstöä viestinnässä. Leh-
ti välittää oikeaa  ja  yhtäaikaista  tietoa  koko  hen-
kilökunnalle. Tarkoitus  on  myös luoda  ja  ylläpi-
tää  "me"-henkeä. Lehti edistää vuorovaikutteista 
keskustelua  ja  mielipiteenvaihtoa.  

Jokaisen kuukauden viimeisen viikon lehdessä  on 
 mukana kulttuuri-  ja  liikunta-liite, jossa kerrotaan 

henkilöstön harrastusmandollisuuksista, urheilu- 
ja  kulttuuritapahtumista  ja  kilpailutuloksista. 

Henkilöstölehti  
Uudenmaan tiepiirin henkilöstölehti ilmestyy tou-
ko-  ja  lokakuun lopulla. 

Henkilöstölehti  on  piirin aikakausi-  ja  kuvalehti. 
Sisällöltään lehti koostuu ajankohtaisesta teemas-
ta, jonka tiimoilta piiriläiset kirjoittavat omasta 
työstään. 

Lehden jakelu 
Henkilökunta 

Eläkeläiset 

Tiepiirit 

Keskushallinto/palvelukeskukset  

Tavoitteiden toteamista mitataan lukijatutkimuk- Liikenneministeriö 
silla,  johdon arvioinnilla  ja  lukijapalautteilla. 

Uudenmaan tiepiirin ystävyyspiirit Virossa 

Tiedotuslehti  
Kerran viikossa ilmestyvä tiedotuslehti sisältää uu-
tisia, lyhyitä selostuksia ajankohtaisista tapahtu-
mista, vireillä olevista suunnitelmista  ja  kehitys-
näkymistä. 

Tiedotuslehti  on  myös ilmoituslehti. Siinä ilmoit-
tavat toiminnastaan  mm.  tiepiirin eri työryhmät. 
Myös yksityinen henkilö voi laittaa ilmoituksen-
sa  lehteen. 

Helsingin yliopiston kirjasto/Vapaakappale-
toimisto  
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Kr1 isiviesti ntä 
Kriisiviestintä  on  viestintää, joka liittyy odotta-
mattomaan työyhteisön sisäiseen tapahtumaan  tai 
odottamattomaan  ulkoiseen hyökkäykseen. Jokin 
odottamaton tapahtuma esim.  sillan  romahtami-
nen, tulipalo, avainhenkilön kuolema, perätön 
lehtikirjoittelu laukaisee kriisiviestinnän. Toimit-
tajat kyselevät  ja järjellisiä  vastauksia  ja  vastaajia 
pitäisi löytyä nopeasti. 

Ikävät uutiset saavat enemmän huomiota, koska 
ne kiinnostavat enemmän. Ikävä uutinen  on  koi-
tettava kääntää myönteisemmäksi. Toimittajille  on 

 heti kerrottava tilanteesta, koska  he  arvioivat sitä 

enemmän, mitä vähemmän  he  tietävät. Aiemmin 
luodut joukkoviestinsuhteet ovat kultaakin kal-
liimpia kriisitilanteissa. Kriisitilanne voi oikein 
hoidettuna jopa parantaa yleisön uskoa tiepiiriin. 

Kriisitilanteissa  on  tärkeää heti kertoa  talon  sisäl-
lä avainhenkilöille tapahtumien kulku  ja  tiedot-
taa asiasta johdolle  ja henkilöstölle.  Asian  laajuu-
desta riippuen kerrotaan tapausten kulku myös 
tielaitoksen pääjohtajalle  ja liikenneministeriöön.  

Jokaisen vastuualueen  ja  yksikön  on  hyvä etukä-
teen valmistautua omalta osaltaan viestimään 
odottamattomia ikäviäkin asioita. 

Haastateltavan muistilista 
Kuka soittaa  ja  mistä 
Ohjelman nimi  ja  laji 
Tavoite 
Sisältö 
Miksi juuri minä 
Tehtäväni ohjelmakokonaisu udessa 
Mihin kohtaan ohjelmaa osuuteni tulee 
Mitä minulta aiotaan kysyä 
Minun osuuteni kesto 
Nauhoitettu vai suora 
Keitä muita 
Mitä muilta kysytään 
Missä tehdään 
Aika 
Onko mandollista harjoitella 
Miten voin havainnollistaa 
Milloin voin nähdä/kuulla oman 
osuuteni ennen lähetystä 
Maksetaanko palkkio 
Ohjelman tekijät 

Kerro haastatteluista  ja  muistakin 
 tiepiiriä  koskevista ohjelmista myös 

muille  piiruäisille tiedotuslehden  ja 
 sähköpostin  avulla.  



Joukkoviestinluettelo 
Joukkoviestimet  ovat tässä luettelossa faksin umeroineen.  On  kuitenkin 
huomattava, että luettelon sisältä muuttuu viikottain joko numeroiden osalta  tai 
konkurssien yms. Viestintäyksikästä  saat tuoreimmat tiedot. Luettelo  on  myös 
sähköpostin ilmoitustaululla kohdassa joukkoviestimet. 

faksi AlueuutisetlMikko  Viljanen  
(90)1480 3271  Vantaan Sanomat  
(90)1480 5180  Uusi Vantaa  
(90)1480 3271  Uusi Espoo  
(915) 524 5230  Länsiväylä 

-  Kirkkonummen Sanomat  
Ykkössanomat  

(90) 1480 3421  HämeenkulmalOitti  (Hausjärvi, Kärkölä)  
(911) 268 6238  Ilta-Lohja  
(911) 268 6267  Ykkös-Lohja  
(90) 289 900 
(912) 318 811  Länsi-Uusimaa 

Keski-Uusimaa (Tuusula)  
(90)148 1092  Hyvinkään  Sanomat/Hyvinkää  
(90) 694 9964  Hyvinkään Uutiset  
(90) 753 8295  Mäntsälä-lehti  
(90) 601 626  Nurmijärven Sanomat  
(90) 669 825  Karkkilan Tienoo  
(90) 7596 0301  Karkkilalainen  
(90) 653 589  Vihdin Uutiset  
(90) 6803 2022  Luoteis-Uusimaa  

Västra  Nyland 	(Tammisaari)  
(90) 412 261  -  Kirkkonummen toimitus  
(931) 456 893  Hangötidningen  

Eteläranta-Sydkusten  
(90)140 160  Tuusulan  kellokas  
(90)1500749  Tuusulantien Sanomat  

Itäväylä  
(90)146 1770  Sipoon Sanomat  
(90) 762 539  Borgåbladet  
(90) 694 0479  Itä-Helsingin  UutisetlLaurio  
(90) 857 2266  Uusimaa (Porvoo)  
(90) 294 7887  Loviisan Sanomat  
(912) 315 676  Östra  Nyland  (Loviisa)  
(914) 416 955  Etelä-Suomen  Sanomat/Mäntsälä  

Orimattilan Sanomat  
(915) 687 2133  

TlesanomatlRisto  Heikkinen  
(90) 605 709 Tie  ja  liikenne/Jouko Perkkiö  

(lehti mainittava  faxissa)  
(914) 455 939  TierakennusmestariTl EH/Kullervo  Havu  
(90) 642 930  Tekniikka  & Talous/Harri  Repo 	(90) 141 382  

Liikenneturva 	(90) 566 4319 
(90) 298 7241  Maansiirto  
(90) 753 4688  Rakennuslehti  
(90) 7596 0301  

Talouselämä  
(90)122 3419  Tuulilasi  
(90) 507 8674  Kuljetusyrittäjä  
(90) 507 8419 Auto  tekniikka  ja  kuljetus 

Työ, terveys  ja  turvallisuus  

(90) 5615 6229 
(90) 857 4880 
(90) 873 3124 
(90) 873 3124 
(90) 4353 0355 
(90) 298 9097 
(912) 371 021 
(914) 783 189 
(912) 314 5236 
(912) 312 467 

(912) 314 5263 
(90) 2730 0205 
(914) 485 117 
(914) 485 117 
(915) 687 3133 
(90) 879 7709 
(90) 225 6370 
(90) 225 8264 
(90) 222 3705 
(90) 269 466 
(911)222 812 
(90) 298 9232 
(911) 248 7431 
(911)31577 
(90) 257 218 
(90) 257 870 
(915) 524 4973 
(90) 231 935 
(915) 583 348 
(90) 342 1305 
(915) 661 6303 
(915) 532 706 
(915) 531 759 
(915) 687 3325 
(918) 777 4244 

(961) 324 9351 
(90) 351 1181 

(90)14872604 

(90) 566 71 
(90)147841 
(90) 407 893 

(90) 603 499 
(90) 787 311 
(90) 578 520 
(90) 544 662 
(90) 474 7478 
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Yleisradio  
-  Ylen  Aikainen  
- liikenneradio/Riihelä 
-  kotimaan  katsaus/Tuula  Virtanen 

 -  Radio  Itä-Uusimaa  
-  Radio  Östnyland 

-  Radio  Mellannyland 
-  Radio  Länsi-Uusimaa  
-  Radio  Västnyland 
-  Järvenpään  paikallistoimitus 
-  Lohjan  paikallistoimitus 

-  Svenska  nyhetsredaktionen 
 Suomen Tietotoimisto 

 Up-uutispalvelu  Oy 
Lehdistön  Sanomapalvelu 

 Sanomalehtien Uutistoimisto 
Demokraattinen  Lehdistöpalvelu 

 Keskustan  Sanomakeskus  
Autoalan tiedotuskeskus  

TV-uutiset  
TV-ohjelma  2 
MTV  
- Uutistoimitus 
-  Huomenta  Suomi/Rauno  Teränne  

Radio  Ykkönen/Uutiset  (Helsinki) 
Mega-Veli  
Radio City (Helsinki) 
Radio  Kolme Oy (Nurmijärvi, Vantaa) 

 Radio 10  (Kerava)  88,7 MHz 
Radio  Lännentie  (Lohja) 
Voima Asema (Hyvinkää) 
(entinen  Radio  Päkä)  
Radio 103,4 MHz  (Mäntsälä)  

•  Helsingin  Sanomatlkaupunkitoimitus  

I Helsingin  Sanomat/Hyvinkään toim 
 Hufvudstadsbladet 

 HufvudstadsbladetlKirkkonmummi  
Demari  
Kansan  Uutiset 

Ilta-Sanomat  
lltalehti/Tarja  Laaksonen 
Kauppalehti  



Painot10 MIKTOR, Fjelsinki  1995 
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