
I ,  
,.1

 
A 	

•
!
 	

- 

-  

I
,
  





Sisältö 

Pääjohtajan katsaus  4  -  5  

Organisaation uudistus ...................................................................... 6  -  7  

Perustienpito........................................................................................ 8  -  9  

Tieverkon kehittäminen..................................................................... 10  -  11  

Tieverkon suunnittelu......................................................................... 12  -  13  

Ympäristö............................................................................................ 14-15  

Liikenneturvallisuus............................................................................. 16  -  17  

Lükenteen  palvelut............................................................................... 18  -  19  

Kansainvälinen toiminta ..................................................................... 20  -  21  

Tutkimus  ja  kehittami..................................................................... 22  -  23  

Avaintietoja........................................................................................... 24  

Otteita toimintakertomuksesta 	.....................................................  25  -  27  

Tase........................................................................................................ 28  

Menolaskelma...................................................................................... 29  

Tielaitoksen  johtokunta ..................................................................... 30  

Yhteystietoja......................................................................................... 31  

3  

TeIatoksen  vuosikertomus  1997  



Kupa:  Ilkka Leino 

Pääjohtajan katsaus 

Merkittävien askelten vuosi 

Lähdimme vuoteen  1997 epätietoisina  pitkään valmistelun organisaatiouudistuksen kohta-
losta. Hallituksen talouspoliittisen rninisterivaliokunnan  20.5.1997  tekemä päätös  Tie- 
laitoksen sisäisestä jakamisesta tiehailintoon  ja  tuotantoon kuitenkin ratkaisi tilanteen 
Tielaitosta tyydyttävällä tavalla. Tehty valinistelutyö voitiin nyt hyödyntää  ja  elävä 

uudistumisaktiviteetti säilyttää. Uusi organisaatio  on  käynnistynyt ilanduttavan kitkat-

tomasti vuoden  1998  alusta,  ja  haluankin lausua parhaat kiitokseni niin kaikille 
uudistuksen valmistelij oille kuin uudistettuun organisaatioon positiivisin mielin 

sopeutuneillekin. 
Vaikka sisäinen  jako  onkin merkittävä  askel, Tielaitos  on  ulkoisesti edelleen yhtenäinen 

kokonaisuus, jolla  on mm.  yhteinen johtokunta sekä pääjohtaja. Uusi tilanne antaa kuitenkin 
entistä paremmat mandollisuudet kummankin osan ydinalueiden kehittämiseen  ja  samalla 

seuraavien, tuotannon  seen  tähtäävien , uudistusaskelten valmiste-

luun. 
Vuoden  1997  toinen merkittävä  askel  otettiin rahoitusmenettelyjen alueella. Sopimus 

Järvenpään - Landen moottoritien toisen ajoradan rakentamisesta sekä  1 5-vuotisesta 

ylläpidosta solmittiin yksityisen työyhteenliittymän kanssa. Menettelyllä aikaistetaan  hank- 
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keesta  saatavia hyötyjä tilanteessa, jossa valtion budjetutalouden mandoffisuudet ovat 
muuttumassa entistä heikommiksi. Tielaitos pitää sekä saatujen kokemusten valossa että 
rahoitustilanteen kannalta sopivana käynnistää mandoifisimman pian uusi vastaavanlainen 
hanke. 

Tieverkon kehittämisessä valmistui merkittäviä hankkeita, joista ehkä näkyvimpiä ovat 
kaksi suurta lauttaväiin korvaavaa siltahanketta: Raippaluoto  ja Kärkistensalmi.  Vastaavia 
matkailunähtävyyden tasolle yltäviä siltoja ei lähivuosina rakenneta,  sen  sijaan joitakin 
lyhyehköjä lossivälejä aiotaan korvata silloila; näissä hankkeissa voidaan pienehköin inves-
toinnein tuottaa merkittävät säästöt niin tienpitäjälle kuin tiehikenteellekin. 

EU:n priorisoimassa  El 8-tien kehittämisessä valmistui liikenteelle moottoritie  Turku - 
Paimio  sekä Kehä  111:n nelikaistaistus  Espoossa. Valtatie 4:llä valmistui moottoritie Oulun 
kohdalla,  vt 5:llä  Iisalmen ohikulkutie  ja Vt 6:lla  Vuoksenniskan ohitus. Vuonna  1997  oli lisäksi 
käynnissä kymmenkunta merkittävää lähivuosina valmistuvaa hanketta. Tulossa olevat 
rahoituksen supistukset merkitsevät uusiin hankkeisim vuoden  1998  jälkeen kanden vuoden 
taukoa, ellei esimerkiksi Landentien tyyppisistä rahoitusratkaisuista saada apua. 

Erityinen lähivuosia koskeva huolenaiheemme  on perustienpidon  rahoitus. Suurissa 
tiehankkeissa voimme ehkä odottaa eduskunnankin aloitteeffisuutta, mutta perustlenpitoon 

 sen  sijaan  on  vaikea saada tukijoita  ja  sitä kautta riittävää rahoitusta. Niukkeneva rahoitus 
sitoutuu yhä tarkemmin hoito-  ja ylläpitotoimin,  kun taas erilaisiin pienehköihin turvalli-
suutta  ja liikenneoloja  parantaviin hankkeisiin liikenee yhä vähemmän. Perustienpidon 
rahoituksen niukkuutta osoittaa myös  se,  ettemme vuonna  1997  saavuttaneet liikennemi-
nisteriön asettamia liikenneturvaffisuutta  ja  sujuvuutta koskeneita tulostavoitteita. Lisäksi 

 on  huomattava, etteivät asetetut tulostavoitteet mittaa tienpitoa kokonaisuudessaan. Esi-
merkiksi talvihoidossa tavoitteet asetetaan  vain päätieverkolle  ja  sielläkin tavoitteisiin pääs-
tiin  vain  niihin huolella keskittymällä. Alempiasteisen tieverkon hoitotasosta olemme  sen 

 sijaan saaneet tienkäyttäjiltä runsaasti kritiikkiä. Kyse ei ole niinkään siitä, etteikö näitäkin 
teitä olisi hoidettu taso-ohjeidensa mukaisesti, vaan siitä, että entistä tarkempi taloudenpito 
ei ole antanut mandollisuutta sovittua parempaan laatutasoon. 

Kun perustienpitoon ei toistaiseksi ole tulossa lisää rahoitusta,  on jarkettava  ponnisteluja 
tuotantotoiminnan tehokkuuden lisäämiseksi sekä toimenpiteiden suuntaamiseksi yhä 
täsmällisemmin  vain tarpeeffisimpiin  kohteisiin. Joudumme tasapainoilemaan  sen  palaut-
teen kanssa,  jota  saamme sekä tienkäyttäjiltä  ja  muilta sidosryhmiltä että myös itse aktiivisesti 
hankimme kaikilta tienpidon  osa-alueilta  ja tieluokilta.  Järkeviä kompromisseja tekemällä 
voimme edelleenkin olla ylpeitä työmme tuloksista 

Vuosi  1997  oli Tielaitokselle  ja sen henkilöstölle  erityisen vaativa. Yhteiskunnan meille 
osoittamat tehtävät oli hoidettava hyvin, vaikka samanaikaisesti valmistauduimme toimin-
tatapojen  ja  organisaation muutoksiin. Uusien asioiden opiskelu vaati paljon voimia  ja  aikaa. 
Tästä syystä haluan esittää parhaat kiitokseni  koko Tielaitoksen  henkilökunnalle  ja  samalla 
myös yhteistyökumppaneillemme hyvästä  ja  ymmärtäväisestä yhteistyöstä.  

Lasse  Weckström 
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Tielaitoksen  uusi organisaatio 

Muutosten vuosi 

Vuosi  1997  oli Tielaitokselle  ja sen henkilöstölle  muutosten vuosi. Tielaitokselle asetet-

niihin vuoden tulostavoitteisiin sisältyi valmistautuminen Tielaitoksen tuotannon liike-

laitostamiseen vuonna  1998.  Hallitus ei kuitenkaan vienyt asiaa koskevia esityksiä 

eduskuntaan.  Sen  sijaan valtioneuvoston talouspoffittinen ministerivaliokunta päätti 

keväällä  1997,  että Tielaitoksen kehittämistä jatketaan tässä vaiheessa eriyttämällä Tielaitos 
sisäisesti tiehallintoon  ja  tuotantoon. Eriyttäminen päätettiin toteuttaa sekä keskushal-
linnossa että piirihallinnossa. 

Tilaaja  ja  tuottaja erillään 

Tielaitosuudistus  toteutettiin asetusmuutoksin,  ja  se  astui voimaan  1.1.1998.  Tällä 
muutoksella Tielaitos jakautui sisäisesti yhteisiin toimirtoihin, tiehallintoon  ja  tuotan- 

toon. Yhteiseksi molemmille jäi pääjohtaja, johtokunta  ja  eräitä  koko Tielaitokselle 

 yhteisiä hallinnoffisia toimintoja. Tiehallinnon tehtävänä  on tieliikenneolojen  ja  tieverkon 
kehittäminen viranomaisena sekä tarvittavien tienpidon tuotteiden  ja 

TIELAITOS  1.1.1998  palvelujen tilaaminen paaasiassa omalta tuotannolta, mutta myos 

Johtokwmi 	 muilta alan toimijoilta. Tuotannon tehtävänä  on  tuottaa  ja  kehittää  
TI E  HALLI  N T C) 	I'johtaIu 	 TU  OTAN  TO 	alalla tarvittavia tuotteita  ja  palveluja, kuten suunnittelua, kunnossapitoa, 

thiiunon keskssshsllineo 	 Tuotannoupaskonitori 	 rakentamista, lossi-  ja lauttatoimintaa  sekä tienpidon vientiä. 
Uudistus pohjaa yhteiskunnalliseen ajatteluun, joka edellyttää  tie- 

ja liikennepalveluiden  suunnittelun  ja  tilaamisen sekä toisaalta niiden 
tuottamisen selkeää erottamista toisistaan. Yhtä tärkeä muutosvoima  

on  kuitenkin Tielaitoksen oma tahto kehittyä  ja  toimia uudella tavalla. 
Luuttayksikkö 	

Kummallakin osapuolella  on  nyt entistä paremmat edellytykset kes- 
kittyä omiin ydintehtäviinsä. Toteutunut uudistus korostaa voimak-

kaasti tuotanto-organisaation kustannustehokkuutta. Sisäisen teetti nismahlin periaat-
teet ovat samat kuin silloin, kun käytetään ulkopuolisia palvelujen tarjoajia. Näin luodaan 
valmiuksia tienpidon laajemmalle kilpailuttamiselle  ja  saadaan myös hyvä  kuva  tuotan-

non kilpailukyvystä  ja sen kehittämistarpeesta.  

Tuotannon aluejako muuttui 

Tiehallinto  koostuu edelleen keskushallinnosta  ja  yhdeksästä tiepiiristä sekä niiden 
paikallisesta palvelusta. Tuotanto taas koostuu pääkonttorista  ja  neljään alueeseen 
jakautuvasta urakoinnista, sekä konsultoinnista, lauttatoiminnasta  ja  viennistä. Tuotan-

non aluerajat  on  määritelty rationaalisista tuotannollisista näkökohdista:  sää- tai  maasto- 

olojen yhdenmukaisuus, kaluston  ja  henkilöstön yhteiskäyttö, tieverkon laajuus  ja  taso 
sekä liikenteen tiheys. Alueiden määrään vaikutti myös selvä tarve keventää tuotannon 

hallintoa. 
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Uusinsuu  Keski  -  Suomi Lrcja -  Suomi 	its -Suomi 

Turku  uns,  -  Suomi 	Pohjois  -  Suomi  

kkkois - Suom, Ouls Vaku,mailineu konsultohuiykaikkS  
tonen Luppi  

Sure 	rjuis  Vienti 
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Uudettoimintamallit  

Uudistuksessa tiehallinto  ja  tuotanto eriytyivät selvästi toisistaan. Kummallakin  on  oma 
vastuullinen johtonsa  ja vastuuhenkilönsä.  Johto-  ja esimiestason  tehtävät tulivat sisäi-
seen hakuun syksyllä  1997,  ja  ne täytettiin vuoden alusta. Uudistusta aloitettaessa 
tiehallintoon sijoittui  1160  ja  tuotantoon  5 700  henkilöä. 

Toteutunut uudistus ei merkinnyt pelkästään sisäistä jakautumista  ja  uusien yksiköi-
den syntyä: Yhtä suuri muutos  on  tapahtunut johtamis-  ja työskentelykulttuurissa. 

 Toiminnan kehittämisessä lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet, prosessipohjainen 
ajattelu  ja  jokaisen työntekijän paremmat mandollisuudet vaikuttaa oman työnsä 
kehittämiseen. Henkilöstön kouluttamiseen  ja tiimityöskentelyyn panostettiin  runsaas-
ti,  ja  koulutus jatkuu vuonna  1998. Tiimityöstä  saadut myönteiset kokemukset rohkai-
sevat laajentamaan toimintaa  ja  ottamaan  se  lopulta vallitsevaksi työtavaksi.  
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Perustienpidolla  tarkoitetaan tiestön hoitoa, ylläpitoa  ja  peruskorjauksia.  Perus- 

tienpitoon tarkoitettu määräraha  on  viime vuosina vähentynyt noin neljänneksen. 

Tavoite toteutui, mutta alemman tieverkon hoidon taso herätti keskustelua  

Talvihoidon  taso  on  päivittäisen liikennöitävyyden  ja  liikenneturvallisuuden kannalta 

erityisen tärkeä. Lumi, sohjo, liukkaus  ja jäiset polanteet  ovat suuri liikenneturvallisuus-

riski varsinkin pääteillä, joilla nopeudet ovat suuret  ja  onnettomuuksien seuraukset usein 

kohtalokkaat. Valtioneuvosto  on hikenneturvallisuutta  koskevassa periaatepäätökses-

sään edellyttänyt pääteiden talvikunnossapidon tehostamista, jotta kohtaamisonnetto-
muuksia voitaisiin vähentää.  

Vuodeksi  1997  asetettu pääteiden talvihoidon tasoa koskenut ta-

voite toteutuikin hyvin,  ja  taso vastasi tienkäyttäjien odotuksia. 

Vähäliikenteisillä teillä  on talvihoidon  tasoa  sen  sijaan jouduttu laske-

maan muutaman viime vuoden aikana, tähän  on  syynä lähinnä määrä-
rahojen vähentyminen. Vähäliikenteisten teiden talvihoidon tasoon 
tienkäyttäjät eivät ole olleet tyytyväisiä,  ja  esimerkiksi tavaraliikenteel

-lä, koulukyydeillä  ja  linja-autoliikenteellä  on  ollut jonkin verran liiken-
neturvallisuus-  ja sujuvuusongelmia. Tielaitos  pyrkii lieventämään 
koettuja ongelmia laatuohjeita tarkentamalla. Nykyinen, teiden liiken-
teelliseen merkitykseen perustuva laatutaso  on  kuitenkin nykyisellä 

rahoitustasolla lähellä optimaalista. 

Tieverkon kunto heikkenee hitaasti 

Suomen tieverkon arvo  on  nykyisin vajaat  90  miljardia markkaa. Ilman 

jatkuvia kunnostustoimia  se  ei  sally.  Liikenneministeriö  on  jo  usean 

vuoden ajan asettanut tavoitteen, joka määrittelee huonokuntoisten 
päällystettyjen teiden suurimman saffitun määrän. Tämä tavoite, joka 

vuonna  1997  oli  6 200 km,  toteutui hyvin. Huonokuntoisten päällys-
tettyjen teiden määrä kasvoi kuitenkin edellisvuodesta noin  75  kilo-

metrillä. 
Päätieverkon rakenteeffinen  kunto  on  pääosin melko hyvä. Viime 

vuosina  on  jouduttu hoitamaan pintakuntoa ohuemmilla  ja halvemmilla 

 menetelmillä, mikä ajan myötä vaarantaa teiden rakenteellisen kunnon säilymisen. Tiever-
kon kunnon lievä heikentyminen näkyy mittausten perusteella alemman tieverkon päällys-
tetyillä teillä. Uudelleen päällystämisen pitkittymiset näkyvät halkeamina  ja  muina vaurloi-

na päällysteessä javähitellen myös runkorakenteessa. Päällystysohjelman pituus oli vuonna 
 1997  runsaat  4 000  kilometriä, kun  se  esimerkiksi vuonna  1993  oli  7000  kilometriä.  Tien 

 rakenteellisen kunnon säilyttäviä toimia  on  jatkossa lisättävä varsinkin vähäliikenteisillä 

teillä. 
Sorateiden  kunto  on  heikkenemässä: kelirikon takia jouduttiin asettamaan liikenne- 

rajoituksia  4 402 tiekilometrille.  Rajoitusten aiheuttamat ongelmat raskaille maa-  ja 

 metsätalouden kuljetuksille ovat kansantaloudellisesti merkittävät. Ongelmien poista-
minen edellyttää rahoitustason nostoa. 
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Tielaitoksen  hoidossa oli  53 lossi-ja  5  lautta-aluspaikkaa. Vuonna  1997  korvattiin Kärkistensa/menja Raippaluodon lossit si//oil/a. 
Tielaitoksen johtokunta iyväksjyi lauflastrategian, jonka mukaan  27 /osspaikkaa  korvataan si//oil/a kjmmenen vuoden aikana. 

Vuonna  1997  käynnistyi 
näistä ne/ja.  (Kuva:  Heikki  
Heiniö). 

Vaihtelevat kelit lisäsivät suolan käyttöä  

Talven sääolot  vaihtelivat suuresti. Kustannusten kannalta  sää  oli maan pohjois-  ja 
 länsiosissa normaalia vaikeampi, mutta  koko  maassa hieman keskimääräistä helpompi. 

Jyrkät säätilojen vaihtelut lisäsivät liukkudentorjuntaan käytetyn suolan määrää huomat-
tavasti yli normaalin tason: suolaa käytettiin vuoden aikana noin  124 000  tonnia,  kun 
viimevuosien keskiarvo  on  ollut noin  100 000  tonnia.  Runsas suolan käyttö onkin 
herättänyt vilkasta keskustelua lehtien palstoilla. Mandolliset muut kuin säästä johtuvat 
syyt suolan käytön lisäykseen selvitetään  ja  otetaan huomioon tulevissa talvihoidon 
ohjeissa. Tielaitos suojelee arkoja pohjavesialueita  ja  kehittää ympäristön kannalta 
parempia liukkaudentorjuntamenetelmiä. 
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Aà,/.isle,isalmen  si/la Ak,-Suomessa 
Korpi/ande/Ja avaftiin liikenteelle elo-
kuun lopulla. Si/ta jhdistää Päjänteen 
eri puolilla kulkevat valtatietja Koipi -
landen kunnan salmen erottamat  osat 

 toisiinsa.  (Kuva: AaJuutilainen  

Tieverkon kehittäminen 

Tieverkon kehittäminen jatkui vuonna  1997  kohtalaisen laajana. Viimeistely- 

vaiheessa olevien hankkeiden lisäksi oli tieverkon kehittämisen  momentin  rahoi-

tuksella käynnissä  21  kohdetta, yhteiseltä kustannusarvioltaan lähes  6 mrd. 
 markkaa, sekä näiden lisäksi erillisen kokonaisvastuusopimuksen pohjalta rahoi-

tettava Landentien toisen ajoradan rakentaminen. 

EU:n  tukeman  El 8-tien rakentaminen eteni 
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Vuonna  1997 ilikenteelle avattujen  hankkeiden kokonaiskustannukset olivat yhteensä 

noin  2,4 mrd.  markkaa. 
-  Valtatiellä  I  eli  E18-tiellä valmistui loppuosa moottoritiestä  Turku - Paimio.  Turun 

kaupunki jatkaa hanketta rakentamalla kadun Aurajoen yli. 
- EU:n priorisoimalla  E18-tiellä avattiin lisäksi hikenteelle Kehä  111:n  parannettu osuus 

välillä Muurala - Vanhakartano. Hankkeeseen liittyy mittava eritasoliittymä Kehä  111:n 

 ja  valtatie  1:n  välille. 
-  Valtatiellä  4  Oulun kohdalla valmistui vuosia kestänyt moottoriväyläjakson täydentä

-minen. 
-  Valtatiellä  5  Iisalmessa valmistui ohikulkutie. Aikaisemmin liikenne kulki kaupungin 

läpi. 
-  Valtatiellä  6  Imatralla valmistui moottoritieluokkainen Vuoksenniskan ohitus sekä 
uusi ueyhteys Imatran rajanylityspaikalle. 
-  Mustasaaressa valmistui Raippaluodon silta  ja Korpilandella  Päijänteen ylittävä Kärki-
stensalmen silta. Nämä matkailunähtävyytenäkin merkittävät sillat saivat julkisuudessa 

paljon huomiota. 
Yhdeksän aikaisemmin aloitettua hanketta jatkuu edelleen vuoden  1997  jälkeen. 

Hankkeiden kustannusarviosumma  on  noin  2,1 mrd.  markkaa,  ja  suurin  osa  niistä 

avataan liikenteelle vuonna  1998.  Merkittävimmät jatkuvat hankkeet ovat Kehä  11:n 

 rakentaminen Espoossa sekä Hämeenlinnan -  Tampereen  moottoritien viimeisen 
osuuden rakentaminen välillä Iittala - Kuiju. 

Tieverkon kehittämisen rahoituksella aloitettiin vuonna  1997  neljä hanketta,  kustan-

nusarviosummaltaan  noin  1,4 mrd.  markkaa. Näistä merkittävimmät ovat valtatien  1 
(E18) moottoritiejakso  välillä Paimio - Muurla sekä valtatien  21 (E4) moottoritiejakso 

 välillä  Kemi -  Tornio.  Lisäksi aloitettiin erilliseen sopimukseen  ja  yksityiseen rahoitus- 

järjestelyyn perustuva valtatie  4:n (E75)  toisen ajoradan rakentaminen välillä Järvenpää 
-  Lahti.  

Tieverkon kehittämisen tulevaisuus huolestuttaa 

Tulevat näkymät tieverkon kehittämisessä ovat huolestuttavat. Valtiontalouden tila 
pakottaa erilaisiin leikkauksiin myös tienpidossa, eikä ainakaan perustienpidon tasosta ole 
enää mandollista tinkiä. Näyttää siltä, että vielä vuonna  1998  tieverkon kehittärnishankkeet 

voivat edetä optimaalisella nopeudella,  ja  myös talousarviossa päätetyt uudet kohteet 
voidaan aloittaa.  Sen  sijaan vuonna  1999 on  hankkeita ilmeisesti hidastettava eikä uusia 
hankkeita voida suunniteltujen supistusten mukaisella rahoituksella aloittaa pariin vuo-

teen. 
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Suunnittelu  

Päätieverkon  suunnittelun painopiste  TEN (Trans European Network)  -verkolla  

Teiden suunnittelun painopisteet noudattavat tiepolitnkan linjauksia. Suunnitelmavaras
-ton  volyymia  on  tietoisesti pienennetty  ja  kytketty tehokkuus-  ja taloudellisuussyistä 

 selvemmin hankekohtaisiin toteuttamispäätöksiin. Tämän vuoksi ongelmia saattaa esiin-
tyä hankkeiden tullessa ajankohtaisiksi odotettua nopeammin. 

Painopiste pääteiden suunnittelussa oli  TEN-verkolla  erityisesti  E18-tiellä. Muulla 
päätieverkolla suunniteltiin liikenteen sujuvuutta parantavia ohituskaistoja  ja vksityistie

-järjestelyjä. 
Pohjaveden suojausta  on  parannettu luiskasuojauksin. Taajamissa  on liikenneympä-

ristön  parantamiseen eli liikenneturvallisuuden parantamiseen  ja  liikenteen haittojen 
ehkäisyyn pyritty suunnittelemalla ajonopeutta hidastavia ratkaisuja, kuten ajoradan 
kavennuksia, kiertoliittymia yms. sekä istutuksia. Melusuojauksin  on  vähennetty melua 

 ja  liikenteen päästöhaittoja. 
Kehittämishankkeiden  suunnitteluun  on  käytetty viime vuonna yhteensä noin  80 

 milj.  markkaa. Perustienpidon kohteiden suunnitteluun  on  käytetty noin  105  milj. 
 markkaa. 

Merkittävimmät käynnissä olevat kehittämisen suunnitteluhankkeet: 

Tiepiiri 
	

Hanke 	 Mmk 

Uusimaa 	Kehä  III  yleissuunnittelu välillä Vanhakartano - Vantaankoski, 	 1,5 
Kehä  1:n kett•• •en  Espoon alueella, yleissuunnittelu 	 3,0 
Vt  7 Harabacka - Koskenkylä  toinen ajoradan tiesuunnitelman laatiminen 4,5 
Kehä  III Vantaankoski -  Tikkurila,  1. rak.vaiheen tiesuunn.  laatiminen 	3,0 

Turku: 	Vt  2 Friitala - Pori nelikaistaistus,  tiesuunnitelman laatiminen 	 5,0 
Kaakkois-Suomi:  Vt  7  Loviisa -  Kotka  yleissuunnittelu 	 1,5 

Vt  7  Haminan kohdan yleissuunnittelu 	 0,8 
Vt  14  Savonlinna,  1.  vaiheen tiesuunnitelma Kyrönsalmen  sillan  kohdalla 

Häme: 	Vt  2  Forssa - Humppila, tiesuunnitelman laatiminen 	 2,0 
Savo-Karjala: 	Vt  17  Kuopio - Vaajasalo yleissuunnittelua jatkettu 	 2,7 

Vt  5  Joroinen - Varkaus  YVA ja  tiesuunnitelman laatiminen 	 0,8 
Vaasa: 	 Vt  8  Kokkolan ohikulkutien yleissuunnittelu 	 1,9 
Oulu: 	 Vt  4 Haurukylän - Kempeleen  tiesuunnitelma valmistui 

	
2,7 

Lappi: 	 Vt  4 Simon  kunnanraja - Jokisuu tiesuunnitelman laatiminen 	 3,0 
Vt  4 Alakorkalo -  Rovaniemi  tiesuunnitelman laatiminen 	 2,0 

Tiesuunnitelmien  sisältöä ollaan muuttamassa siten, että tiesuunnitelma soveltuu hyvin 
myös kokonaisvastuu-urakan ( KVU  ) lähtöasiakirjaksi (tarkkuus  on  riittävä urakan 
sisällön määrittelyyn). Uusi uetoimitusmenettely, jossa tiealue määritetään  ja  otetaan 
haltuun tiesuunnitelman perusteella,  on  otettu käyttöön useissa hankkeissa. Tällöin 
voidaan esim. maksaa maapohjakorvaukset maanomistajille ennen varsinaisen rakennus-
työn aloittamista. 
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Valtatielle  5 Heino/anja  Mikkelin välille Mänybaiun Vihantasalmeen rakennettavasta uudesta 
si/lasta tulee eräs maailman suurimmistapuusilloista. Valtatieliikenteelle tämän kokoista siltaa ei ole 
ennen teh. 1/ihantasalmessa olevalla puusillalla ilmennetään Mänyharjun alueen luonnetta 
puumateriaalin lähteenä  ja jalostajana  sekä korostetaan alueen ekoimagoa. Samalla  se on nayte 

 suomalaisesta järeän puurakentamisen osaamisesla. Si/lasta jäjeste'yn suunnittelukilpailun voitti 
ehdotus "Honkahimmeli". 
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Ympäristö  
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Ympäristäasiat  osaksi  tienpitoa 

Tielaitoksen ympäristötoiminnan  painopistettä  on 90-luvulla voitu siirtää kritiikkiin  ja 
 kriiseihin reagoinnista ennakoivaan  ja tavoitteeffiseen  kehittämiseen. Ympäristöalan 

asiantuntijoiden  ja  viranomaisten kanssa  on  rakennettu toimivaa yhteistyötä. 
Laitos  on  saavuttanut näkyvän roolin maamme ympäristöä muokkaavien organisaa-

tioiden joukossa. Ympäristöosaaminen onkin edennyt Tielaitoksessa ripeästi,  ja  se on 
 liitetty laitoksen prosesseihin.  YVA-menettely (yrnpäristövaikutusten arviointi) suur-

ten tiehankkeiden suunnittelussa  on  tästä hyvä esimerkki. Pohjaveden suojeluun  ja 
meluntorjuntaan  liittyvät toimet ovat myös osana harikkeiden suunnittelua. 

Tielaitoksen  ympäristöä koskeva toimenpideohjelma  1997 - 2000  valmistui  ja 
 julkistettiin Tielaitoksen ympäristövuonna  1996.  Liikenneministeriö asetti Tielaitok

-sen  vuoden  1997 ympäristötavoitteeksi toirnenpideohjelman  toimien toteuttamisen 
siten, että siinä asetetut tavoitteet saavutetaan pääosiltaan aikataulussa 

Ohjelman toteutus onnistui erittäin hyvin  ja  ympäristöasiat saatiin osaksi tienpitoa 
kaikilla tasoilla. Tavoite toimi hyvänä työkaluna, kun eri yksiköille  ja  pro-
sesseile  määriteltiin vastuut toimenpideohjelman toteuttamisesta. Tarvit-
tavista muutoksista keskusteltiin  ja  uusia ideoita lähdettiin toteuttamaan. 
Ohjelman toteutus jatkuu vuonna  1998. 

Ympäristöhankkeet  

Ympäristön laadun parantamishankkeita toteutettiin sama määrä kuin viime 
vuosina. Meluntorjunnasta hyötyi  6 500  asukasta  ja pohjavesisuojauksia 

 rakennettiin  12,3  kilometriä. Keskustateiden parantamishankkeita valmistui 
 12  taajamassa. 

Vuoden  1997  aikana oli sunnitteilla  6 tiehanketta,  joissa sovellettiin ympäristövaiku
-tusten arviointimenettelyä YVA-lain  nojalla. Arviointimenettelyn käyttöönotto  on 

 vaikuttanut toteutettavien vaihtoehtojen valintaan  ja linjaukseeñ. 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu  oli käynnissä  tai  suunnitelma valmis  10  paikkakun-

nalla. Tielaitos  on  mukana näissä kaikissa hankkeissa. Vuoden  1997  aikana valmistuivat 
Hämeenlinnan  ja Tampereen  seutujen suunnitelmat sekä  Levin matkailualueen  suun-
nitelma. Liikennejärjestelmäsuunnittelu  on  pitkän aikavälin strategista suunnittelua, 
joka vaatii laajaa tavoitekeskustelua sekä maankävtöstä että liikenteestä. 

Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutus  selvitettlin  

Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutusta tutkinut strateginen projekti päättyi,  ja projek-
tin loppuseminaari  pidettiin  20.11,1997  Yhteistyötä korostava projekti sai sidoryhmiltä 
kiitosta. Saman teeman tutkimusta jatketaan eri ministeriöiden rahoittamassa Lyyli- 
tutkimusohjelmassa. 

Suolan käyttö  keskusteluttaa  

Suolan käyttö vilkkaiden pääteiden liukkaudentorjunnassa herättää keskustelua. Suolan 
käytön  ja  myös  sen ympäristövaikutusten  vähentäminen  on  keskeinen tavoite tienpidos- 
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Pentti  Valinunen 

Remixer-,,,enetel,nässä hjiidjinnetään  vanha pää/fyste kokonaan. Näin säästetään  80  prosenuia 
 uudesta materiaalista.  

sa.  Myös tienkäyttäjät ovat palautteessaan vaatineet suolan käytön vähentämistä. Suolan 
pohjavesivaikutusten tutkimisessa onkin tehty jatkuvasti yhteistyötä Suomen ympäristö- 
keskuksen kanssa. Pohjavesialueilla  on  tehty tien luiskasuojauksia vuosittain  15-20  
tiekilometrin  matkalla. 

Suolan vuotuiset käyttömäärät ovat  90-luvun aikana vähentyneet. Jyrkkä säätilojen 
vaihtelu lisäsi vuonna  1997  suolan käyttömäärän selvästi yli normaalin tason. Suolaa 
käytettiin  124 000  tonnia,  kun edellisenä vuonna käytettiin  80 000  tonnia.  Väylien 
talvihoidon uusi teettämismalli  on  saattanut osittain muuttaa suolauskäytäntöjä. 
Menettelytapoja  ja  ohjeita tilanteen parantamiseksi muutetaan parhaillaan. 
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Liikenneturvallisuus 

Liikenneturvallisuus  on  yhteispeliä 

Tieliikenteessä kuolleiden määrä kääntyi pitkän hyvän kehitysjakson jälkeen lievään 
nousuun vuonna  1997.  Ennakkotietojen mukaan kuolleiden määrä yleisillä teillä lisääntyi 
viidellä. Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä kuitenkin väheni 
266:lla (yhteensä  3 112 kpl).  

Tieliikenteen turvaffisuuden parantaminen  on  yhteistyötä, johon osaffistuvat useat 
viranomaiset  ja  järjestöt,  ja  jossa tienkäyttäjä itse  on  ratkaisevassa asemassa. Tielaitoksen 
tehtävä  on  vaikuttaa  ja  osallistua yhteistyöhön sekä vastata omalta osaltaan tiestön 
kehittämisestä turvallisempaan suuntaan  ja  turvata päivittäinen liikenne hyvällä hoidol-

la, ylläpidolla  ja  tiedottamisella. 
Tielaitos panosti  vuonna  1997  monipuolisesti alueelliseen liikenneturvallisuustyö- 

hön. Yhteistyömuotoina  ovat olleet lääni-  ja kuntakohtaiset Iiikenneturvallisuussuun-

nitelmat  sekä liikennejärjestelmäsuunnitelmat turvallisuustarkasteluineen. 
Liikenneturvallisuustiedotusta Tielaitos  teki osana yleistä liikennetiedotusta sekä 

osallistumalla turvallisuuskampanjoihin muiden liikenneturvallisuustyötä te- 
kevien viranomaisten  ja  järjestöjen kanssa. Syksyllä toteutettiin yhdessä 
liikenneministeriön, poliisin, Liikenneturvan  ja  Suomen Autokatsastus Oy:n 
kanssa laaja nuorisoon kohdistettu kampanja "Talvi alkaa  nollasta".  Yhteis-
työtä  on  tehty myös  mm. rlistanhoitoviranomaisten  kanssa. 

Tielaitoksen  tavoite ei täysin toteutunut 

Tielaitoksen  tiestöä parantavien toimenpiteiden vaikutukset näkyvät lähiniä 
tulevien vuosien onnettomuustilastoissa. Tästä syystä eri toimille  on  määritel-

ty ns. heva-arvo, joka  on  arvio toimenpiteenhenkilövahinko-onnettomuuksia 
vähentävästå vaikutuksesta. 

Liikenneministeriön asettama tavoite oli, että Tielaitoksen toteuttamilla toimenpiteillä 
voidaan vähentää ainakin  60 henkilövahinko-onnettomuutta. Tavoite ei täysin toteutunut: 
Tielaitoksen toimenpiteiden heva-arvo jäi  54:ään.  Näistä perustienpidon toimin saavutet-
tiin  41  ja  tieverkon kehittämishankkeilla  13. 

Liikenneturvallisuusvuoden  1998  valmistelu 

Tielaitos  päätti nimetä vuoden  1998  laitoksen liikenneturvallisuusvuodeksi. Teema- 
vuoden tunnuksena  on  Ensimmäisenä tarvallisuus.  Vuoteen liittyvää toimintaa valmistau-
duttiin järjestämään sekä keskitetysti että alueellisesti, painopiste oli kuitenkin alueellises-
sa toiminnassa. Tiepiireissä keskitytään alkuvuodesta syksyllä  1997  hyväksytyn Liikenne- 
turvallisuus  2005  -strategian alueellistamiseen.  Vuoden loppua kohti toiminta kuitenkin 
laajenee koskemaan liikenneturvallisuusteemaa laajemmin. 

Tielaitoksen  vuosikertomus  1997  
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Perustienpidon  toimenpiteet  ja  niiden vaikutukset (vähennetyt henkilövahinko-onnet-
tomuudet vuositasolla) 

Perustienpidon  toimenpiteet 	 Vähennetyt heva-onn. 
Kevyenilikenteenjarjestelyt 	...................................................................................................... 3,86 
Tien parantaminen 	................................................................................................................ 3,78 
Tieympäristön 	parantaminen 	............................................................................................... 6,69 
Liittymätoimenpiteet 	............................................................................................................ 3,10 
Taajamatoimenpiteet............................................................................................................ 1,21 
Nopeusrajoitusmuutokset 	................................................................................................... 6,36  
Liikenteen 	ohjaus 	liikennemerkein 	yin................................................................................. 4,90 
Talvikunnossapidon 	tason 	parantaminen 	.......................................................................... 4,46  
Erilaiset 	muut 	järjestelyt 	ja 	hoitotoimet 	.............................................................................. 6,85  
Yhteensä ............................................................................................................................... 41,21 

F 	 - 

Liikenneturvallisuus  2005  -strategia  

•  Syksyllä  1997  hyväksyttiin Liikenneturvallisuus  2005  -strategia.  Se  sisältää ne yleiset 
toimintaperiaatteet  ja  päämäärät, joiden avulla Tielaitos pyrkii parantamaan liikenneturvalli-
suutta. Myös  strategian  päämääriä toteuttavien toimien suunnittelu aloitettiin tiepiireissä  ja 

 keskushallinnossa. 
Liikenneturvallisuuden parantamisen linjauksissa huomioon otettu;en asioiden kirjo  on 

 laaja: liikennejärjestelmän turvallisuus, turvallisuustavoitteet, teiden turvallisuuslaatu,  vaka-
vimpien  onnettomuuksien ehkäiseminen, liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen 
tienpitotoiminnoissa  ja laadunhallinnassa  sekä kansalaisten osallistuminen  ja turvaliisuustie-
tämys.  
Keskeiset linjaukset sisältyvät kuuteen toimintaperiaatteeseen:  

1. Tielaitos  toimii aktiivisesti valtakunnallisen, alueeffisten  ja  paikallisten liikenne järjestelmien 
turvallisuuden lisäämiseksi. 

......  
2. Tielaitos  sitoutuu vh teiskunnan asettamaan liikenneturvallisuuden parantamistavoittee

-seen,  jota  se  toteuttaa kulloinkin käytettävissä olevilla resursseilla parhain mandollisin keinoin.  

3. Tielaitos  edistää liikkumisen  ja kuijetusten  turvallisuutta kaikissa oloissa sekä taajamien että 
 haja-asutusalueiden  yleisillä teillä.  

4. Tielaitos  etsii  ja  ottaa käyttöön keinoja erityisesti liikennekuolemien  ja  muiden  vakavien 
 henkilövahinkojen vähentämiseksi yhdessä liikenteeseen  ja sen  turvallisuuteen vaikuttavien 

muiden osapuolten kanssa.  

5. Orgpisaatiota  ja  toimintaa kehittäessään Tielaitos parantaa kansalaisten osallistumismah 
doliisuksia  ja  varmistaa tienpidon liikthneturvallisuuslaadun tilaus-  ja tuotantotoiminnassa  

6. Tielaitos  huolehtii omin toimin sekä yhteistyössä eri tahojen kanssa llikenneturvallisuustie-
tämyksen ajanmukaisuudesta  ja turvallisuustiedotuksesta.  

C  
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flelaitos  

Kesän  1997  
tietyöt  

Kesän  tiqyökartta  on  Tielaitok
-sen  tutuksi  tullu#a  palvelua.  1/ii-

me  vuonna kartta vietti  kjmmen
-vuotisjuhliaan.  Jo  vuosikj'mmenen 

 ajan  Tielaitos  on  siis tälläkin ta-
voin ollut auttamassa  tienkayttä-

jien  matkantekoa.  

Liikenteen palvelut 
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Liikenteen hallinta  

Tielaitos  vastaa siitä, että liikenne yleisillä teillä  on  kaikissa oloissa mandollisimman 

sujuvaa, turvallista  ja ympäristöystävällistä.  Liikenteen hallinnasta  on  viime vuosina  tullut 
 perinteisen tienpidon rinnalle merkittävä keino laitoksen tavoitteiden saavuttamisessa. 

Liikenteen ohjauksen, tiedotuksen  ja  liikenteen kysynnän hallinnalla voidaan antaa entistä 
parempaa palvelua tienkäyttäjille, mutta myös tehostaa olemassa olevan tieverkon käyttöä 

 ja  siten vähentää investointien tarvetta  ja  säästää ympäristöä. Liikenteen  hallinnan  keinoja 

kehitetään osana tienpitoa. 
Liikenteen  hallinnan  palvelut pohjautuvat usein telemaattisiin ratkaisuihin. Viime 

vuonna valmistuneessa liikenteen  hallinnan strategiassa  kuvataan tältä osin vuoden  2010 

 tilanne. Tärkeämpiä kehityskohteita ovat olosuhteiden mukaan muuttuvien nopeusra-
joituksien toteuttaminen korkealuokkaisilla teillä sekä liikenteen tiedotuksen  ja  ohjauk-
sen tehostaminen häiriötilanteissa. 

Vuonna  1997  jatkuivat telematiikan kokeilut valtatiellä  E18,  välillä  Turku - Helsinki 

- Vaaliinaa. Tien  varteen asennettiin uusia havaintolaitteita, muuttuvia liikennemerkkejä 
 ja tiedotustauluja.  Myös tiedonsiirto-  ja käsittelyjärjesteirnien  sekä tiedotuspalvelujen 

kehittäminen jatkui. Tavoitteena  on  luoda yksittäisistä järjestelmistä  koko  maassa 

soveltuva tehokas liikenteen  hallinnan  kokonaisuus.  
Kelin hallinnalla  tarkoitetaan  kelin  havainnointia  ja  siitä tiedottamista kunnossapi-

täjille  ja tienkäyttäjälle.  Tällä alueella Tielaitoksen  ja  maamme alan teollisuuden osaami-

nen  on  maailmanlaajuisesti vertailtuna korkeatasoista. 
Liikenteen hallintaa kehitettiin  EU-yhteistyönä. Tielaitoksen kehittämiskohteista 

suurin  osa  kuuluu pohjois-eurooppalaiseen  VIKING-ohjelmaan. 
Liikennekeskusten päivystäjät  edistävät liikenteen tiedotuksella  ja ohjauksella  liikenteen 

sujumista  ja  turvallisuutta tieverkolla. Tiepiirit vastaavat alueellisesta  ja keskushallinto 

 vastaa valtakunnallisesta liikenteen tiedottamisesta. 
Lokakuussa  1997  avattiin uusi liikennekeskus Pasilassa, Helsingissä. Keskusken 

tiloissa toimivat valtakunnallinen liikenteen tiedotuskeskus, Uudenmaan liikenriekes-
kus  ja  Etelä-Suomen urakointiyksikön kelikeskus. Keskuksen pitkälle kehitetty tekniikka 

 ja Tielaitoksen  osaaminen herätti runsaasti kiinnostusta. Noin  tuhat  henkilöä -yhteistyö-

kumppaneita kotimaasta  ja  ulkomailta, viestimien edustajia sekä Pasilan virastokeskuk

-sessa  työskenteleviä -tutustui ulikennekeskuksen toimintaan  ja  tiloihin. 

Liikenteen ohjaus  

Vuonnan  1997  toteutettiin seuraavat liikenteen ohjausprojektit: 
-  Uudet kevyen liikenteen säännökset astuivat voimaan  1.6.1997.  Säännösten aiheuttamat 
muutostyöt tehtiin lähes kokonaan kesän aikana. 
-  Käynnistettiin selvitys,miten ääntätai muutavaroittavaapalautetta antavien tiemerkintöjen 
avulla voidaan vähentää suistumis-  ja kohtaamisonnettomuuksia. 
- Viitoitettiin  yhteistyössä maakuntaliittojen kanssa pilottiprojektina ensimmäinen 
matkailutie, Kuninkaantie. Projektista saatavaa tietoutta sovelletaan myöhemmin vastaa-
vissa  kohteissa. 
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Liikennekeskusten päizyst4jat  edistävät liikenteen tiedotuksella  ja ohjauksella  liikenteen sujumista  ja  turvallisuutta tieverkolla. 

Tiepiirit  vastaavat alueellisestaja /eeskushallinto vastaa valtakunnallisesta liikenteen tiedottamisesta. Lokakuussa  1997  avattiin uusi 

liikennekeskus Pasilassa, Helsingissä. Keskuksen tiloissa toimivat valtakunnallinen liikenteen tiedotuskeskus, Uudenmaan liikenne- 

keskusja Etelä-Suomen ura- 

kointiyksikön kelikeskus. 

Keskuksen pitkälle kehitet- 

y  tekniikka  ja Tielaitoksen 

 osaaminen herätti runsaasti 

kiinnostusta.  (Kuva:  Hannu 

Bask/A telier  Universal) 

-  Käynnistettiin liikennemerkkikalvoja  ja tiemerkintämatenaaleja  koskevat yhteispohjois-
maiset kokeet. Tuloksia tullaan hyödyntämään  mm.  eurostandardien  kehittämisessä  ja 
laadinnassa 
- Tietöiden  liikenteen järjestely-  ja turvallisuuskoulutuksen  ensimmäisen vaiheen  TIE- 
TURVA  1:n  aineisto valmistui. Koulutuksella luodaan systemaattinen järjestelmä, jonka 
avulla varmistetaan, että tien päällä työskentelevällä  on  riittävä uetotaito mandollisimman 
turvallisen liikenne-  ja  työympäristön luomiseksi. 
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I/ietnamissa  toteutettavista projekteis-
ta merkittävin oli  Binh-sillan  suunnit-
telu. 

Kansainvälinen toiminta 
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Kansainvälinen yhteistyö 

Tielaitoksessa  kansainvälinen yhteistyö jakautuu kahteen  osa-alueeseen: Yhtäältä keski-
tytään ns. institutionaaliseen toimintaan, eli viranomaisyhteistyöhön ulkomaisten  tie- 

viranomaisten kanssa sekä tutkimus-  ja kehituimisyhteistyöhön  alan asiantuntijoiden 

kanssa kansainvälisissä  tie-  ja ]iikennealan  järjestöissä. Toisaalta Tielaitos  on  aktiivinen 

konsultointitoiminnan viennin edistämisessä. 
Kansainvälisen yhteistyön avulla Tielaitoksen käyttöön saadaan alan uusinta tietä-

mystä  ja  osaltaan ylläpidetään tiehallinnon kykyä tuottaa kilpailukykyisiä palveluja.  On 
 kuitenkin huomattu, että myös vaikuttamalla entistä aktiivisemmin yhteistyön suun-

taan  ja  painotuksiin, voimme saavuttaa tehokkaammin itse asettamiamme kansainvä-

lisen toiminnan tavoitteita  ja  edistää kansaffista uenpidon vientiä. Näin  ollen  vuoden 

 1997  aikana hyväksytyn kansainvälisen toiminnan  strategian  viestinä onkin  se,  että 
kansainvälisen toiminnan painopistettä siirretään tiedon  ja  kokemusten saannista sekä 
"yleisestä" osallistumisesta kansainväliseen vaikuttamiseen. Edelleen tärkeä päämäärä 

 on tiehallinnon  asiantuntijoiden kansainvälistäminen kansainvälisen yhteistyön  ja 
 koulutuksen kautta. 

Tielaitosten  välistä yhteistyötä jatkettiin enillisten sopimusten mukaisesti Venäjän, 
 Baltian  maiden,  Puolan, Unkarin  ja  Minnesotan tielaitosten  kanssa. Eli:n puitteissa 

yhteistyötä tehtiin WERDin  (Western European Road Directors) säännönmukaisissa 
tapaamisissa. Ns. lähialueyhteistyössä  Venäjän  ja Baltian  maiden  kanssa  on  pääpaino 
ollut asiantuntijavaihdossa  ja tienpidon  eri osalueiden koulutuksessa sekä Euroopan 

unionin kehitti' sohjelmien TACIS-  ja PHARE-hankkeiden edistämisessä. Yhteistyö 
Pohjoismaiden tielaitosten kanssa jatkui perinteiseen tapaan tiiviinä  ja hyödyllisenä.  

Kansainvälisissä järjestöissä toteutui yhteistyö OECD:n RTR  (Road Transport 
Research)  ohjelmassa  ja  kansainvälisen tiealan järjestön PIARC:ri sekä Pohjoismaiden 
Tieteknillisen Liiton PTL:n työryhmissä. 

Tielaitoksen teknologiansiirron  keskus FinnT2 jatkoi yhteistyötä  Baltian  maiden 
 kanssa, osallistui maailmanlaajuisen  World Interchange Networkin (WIN)  välityksellä 

tieteknologian tietopalvelujen levitykseen  ja  markkinoi suomalaista tiealan tietämystä 
julkaisemalla englanmnkielistä FinnContact-lehteä. 

Kaupallinen vienti 

Tielaitoksen vientiyksikkö  toteutti kaupallisina toimeksiantoina  koko liikennesektonin 
vientiprojekteja  sekä lähialueilla että Aasiassa  ja  Afrikassa. Tielaitosten  ja tienpidon 
kehittämishankkeita  toteutettiin EU:n TACIS-ohjelman tuella Moskovan alueella, 
maailmanpankin rahoittamana Ugandassa  ja NDF-rahoituksella Pakistanissa. Vietna-

missa toteutettavista projekteista merkittävin oli  Binh-sillan  suunnittelu. Rakentamisvaihe 

alkanee vuoden  1998  puolivälissä. Suunnittelun rahoittaa Suomen ulkoministeriö, kun 
taas rakentaminen rahoitetaan kolmen maan vientiluotoilla. 

Merkittävä  osa konsultointiviennistä  kanavoitui Tielaitoksen osittain omistaman 
Finnroad Oy:n kautta. Finnroad vahvisti tilauskantaansa voittamalla useita kansainvä-
lisiä tarjouskilpailuja, joista Tielaitokselle merkittävin oli Keski-Aasian tasavalloissa 
toteutettava EU:n TACIS-ohjelmaan kuuluva TRACECA-projekti. TRACECA elvyt- 
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Suomen  ja 1/iron välisen hteisyôn toimintasuunnitelm'assa  oli vuonna  1993  1/ia Baltican siltaselviys.  Sen  perusteella päätettiin 
Eestissä kokeilla siltateknologian siirtohankkeena johonkin 1/Ia Baltican huonokuntoiseen sillaan SILKO-objeita. Kesäkuussa  1997  

aloitettu yö kesti yli kaksi 
kuukautta. Vardin  sillan 
koyausyöja senjihtydessä 

 annettu koulutus  on  esi- 
merkki byvänjehtei.ryön li- 
säksi  teknologian  siirron 
mandollisuuksista.  (Kuva:  

tää  Euroopan  ja  Aasian välistä silkkitietä  ja  poistaa liikenteen esteitä. Tielaitoksen osuus Raimo Vessonen) 
projektista liittyi seka Azerbaidzanin tielaitoksen uudistamiseen  etta  alueen talvikun 
nossapidon kehittämiseen. 

Tielaitoksen  kansainvälinen koulutuskeskus IHME jatkoi menestyksekästä Maail-
manpankin  ja  liikenneministeriön tukemaa koulutusohjeirnaa  Baltian  maiden,  Puolan 

 ja  IVY-maiden liikennevirkamiehille. Koulutusvientiä  suunnattiin useille organisaati-
oille - erityisesti Venäjällä yhteistyössä paikallisten liikennealan koulutuskeskusten 
kanssa. 
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Tutkimus-  ja kehittämistoiminta 

Tielaitoksen  laajaa tutkimus-  ja  kehitystoimintaa (T&K)  on  hallittu ns. strategisina 

projekteina sekä koordinoituina tutkimusteemoina. Toimintaan käytettiin vuonna  1997 

 noin  70  miljoonaa markkaa. Vuosien  1995 - 97 T&K-ohjelman strategisista projekteista 

päattyi kaksi  ja  yksi jatkuu vielä vuoden  1997  jälkeen. Vuonna  1998  tutkimus-  ja 

kehittämistoiminta  on  vähäisempää,  sillä  vuoden aikana valmistellaan uusi kolniivuoti-

nen T&K-ohjelma. 
T&K-ohjelman painotukset kolmivuotisen T&K-ohjelman  ja  vuoden  1997  toiminta- 

suunnitelman osalta olivat seuraavat: 

T&K-ohjelma  1997  Strategia  1997  
ohjelma  

Tienpidon tarve 	.................................................................................................. 15  %  16,8  % 

Tieliikenne 	ja 	vaikutukset 	.................................................................................. 35  %  42,0  %  

Tie verkkona, väylänä  ja rakenteena ................................................................... 35 	%  31,8  % 

Yrityssuunnittelu............................................................................................. 10  %  7,8  %  

Innovaatiot, 	luovuus........................................................................................... 5  %  1,6  %  

Yli sata osatutkimusta sisältänyt liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutusta tutkinut 
strateginen projekti päättyi loppuseminaariin marraskuussa. Projekti toi perustietoa 
liikenteen  ja  maankäytön välisistä vuorovaikutussuhteista  ja  selvitti erilaisten ratkaisu - 

mallien  vaikutuksia. Lisäksi  se  lisäsi vuorovaikutusta maankäytön  ja  liikenteen suurmit-
telijoiden kesken. Ulkopuolisten arvioiden mukaan "projekti toteutettiin ainutlaatuisen 
kunnianhimoisesti  ja  laajasti". Kaksi osaprojektia jatkuu vielä vuonna  1998  muiden 

osapuolten aikataulujen vuoksi. Samoin  projektin  tulosten viemistä käytäntöön jatke-

taan. 
Loppuseminaarin päätelmissä  todettiin, että Tielaitos voi parhaiten tukea yhdyskun-

tien kestävää kehittämistä toirnimalla harkiten  ja  luomalla selkeitä strategioita erilaisia 

kaupunkiseutuja varten. Yhteistyö  on  ainoa tapa kehittää yhdyskuntaa,  sen  toimintoja 

 tai  hankkeita. Tärkeätä yhteistyön kehittämisessä  on  saada liikenteen  ja  maankäytön 

ohjelmille  ja toimenpiteille  yhteisesti määritettyjä tavoitteita, yhtäaikainen suunnittelu  ja 

 yhteinen rahoitus. 
Tienpidon  yhteiskunnallisia vaikutuksia selvittävässä strategisessa projektissa poh-

dittiin erilaisten rahoitustasojen  ja kohdentamisen  vaikutuksia liikenneoloihin sekä 

pitkän aikavälin vaikutuksia yhteiskuntaan. Tutkimustuloksia  on  käytetty  mm.  liikenne-

ministeriön tiehankeryhmän raporttia laadittaessa. Tuloksista kertornista erilaisissa 
seniinaareissa  ja keskutelutilaisuuksissa  jatketaan vielä vuonna  1998. 

Tien  pohja-  ja päällysrakenteet -projektin  tavoitteena  on  vähentää tierakenteiden 

tekemisestä  ja  korjaamisesta aiheutuvia kustannuksia  ja  haitallisia ympäristövaikutuksia. 

Painopiste vuonna  1997  oli koeratatutkimuksissa, joita varten  on  hankittu tierakentei- 
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Tierakenteiden  tutkimusohjelman TPPT-projektin  (1994 - 2001)  tavoitteena  on rakenneteknologiaa  kehittämällä vähentää tieraken-
teiden vuosikustannuksiajaympäristöhaittoja.  Projektin  toteutuksesta vastaa VTT Vuonna  1997  saatiin valmiiksi elinkaarikus-
tannuksiin perustuvan mitoitusjäiestelmän peruskuvausja uusien rakenneratkaisujen laboratoriotestaukset. Taruit.tavista koeteistä 

 on  rakennettu puolet. Vuonna  1997  otettiin kay#öön tierakenteiden kuormituslaite HJ/.r-Nordic,  jolla uusista rakenteista saadaan 
nopeasti kokemuksia. HVS-  Nordic  hankittiin yhteistyössä VrDn, Ruotsin tielaitoksen  ja tietutkimuslaitoksen  kanssa. Laite  on  

vuoro vuosin Suomessa  ja  
Ruotsissa.  Maiden  välille  on  
laadittu vuoteen  2002  asti 
ulottuva yhteinen tutkimus- 
ohjelma.  (Kuva:  Auvo  Ah- 
venjärv:)  

den  kuormuslaite  yhdessä Ruotsin tielaitoksen kanssa. Elinkaarikustannuksiin perus-
tuvan suunnittelujärjestelmän peruskuvaus saatiin valmiiksi vuoden aikana. Projekti 
päättyy vuonna  2001.  

Lisäksi koordinoituina tutkimusteemoina selvitettiin  mm.  liikenneturvallisuuteen, 

 liikenteen hallintaan  ja  ympäristöön liittyviä asioita. Tiepiirit ovat osallistuneet merkit-
tävässä määrin tielaitoksen tutkimushankkeisiin tarjoamalla kokeilukohteita  ja  toimi-

maIla eri hankkeiden piottialueina. Kaakkois-Suomen tiepiiri  on  esimerkiksi toiminut 

laitostasoisen telemathkkahankkeen kokeilualueena  ja koordinoijana. 
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Avaintie  toi  a  
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Vuodet  1980  -  1997  
(vuoden lopussa) 

Suomen autokanta  (1000  autoa) 
henkilöautot 
muut autot 

Yleisten teiden liikennesuorite 
(4mrd. autokm.) 
henkilöautot 
muut autot 

Henkilövahinko-onnettomuudet 
yleisiilä teillä 

Yleiset tiet,  km  
(ei  sis. ramppeja ja lauttavälejä) 
valtatiet 
kantatiet  
muut maantiet 
paikallistiet 

Päällystetilanne,  km  (ei  sis. ramppeja) 
kestopääl!yste 
kevytpääilyste (öljysora yms.)  
sora 

Kevyen liikenteen väylä;  km 

 Valaistut tieosat,  km  

Sillat, kpl  (sis. putkisillat) 
painorajoitetut 

Lauttapaikat, kpl 

Tielaitoksen  henkilöstö 

Oma kalusto, kpl 
tiehöylät 
kuorma-autot 
traktorikalusto 
pyöräkuormaimet 

Tielaicoksen  menot, milj.mk 
käyvin hinnoin 
vuoden  1997 kustannustasossa 
»ennakkoticto  

5ei si,ältä makuettua arvonlisäveroa  

1 1985 199I 1995 1996 

1 747 223 2181 	4 2229 
1 	546. 1 93 1 901 1 943 

2011 294 280 286 

18,1 21,6, 27,9 27,2 27,6 
148 178 23 226 228 

412: 425: 43$3 31 338:1 

75 387 76 386 77 080 	77 
7 430 7 420. 7 458 	8 
3690 3790 4032 

29 782 30018 30072 	29 
34486 35 158 35 517 	35 

13467 14558 15756 	17 
22264 27 318 30663 	32 
39 656 34 510 30 661 	28 

1139 1945 2598 	3 

5292 6595 8157 	9 

10954 12234 	13 
867 437 478 

15102 13200 1077 	8 

660 560 507 414 371 307  ' 
1141 1165 1 075 992 1 00(1 891 

500 416 281 216 193 173 
1163 187 205 216 203 202 

2766 4 2131 5739 5 091 1 ) 4 335)) 4 52221 

5 591 5679 5034 5 199 4435 4 522 

77 782 
8 421 
4 348 

29 073 
35 939 

17 37 
32 264 
28 141 

3 788 

9 762 

13 243 
249 

61 

7 330 

1997 

2242 
1 948 

294 

28,2 
23,4 
4,8 

3 1121 ) 

77 796 
8 584 
4485 

28 759 
35 968. 

17 5 
32 387 
27 876 .  

3 897 

10 045 

13 2691 
236 

58 

6 855 
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Varsinainen  toimintakertomus  julkaistu erillisenä.  
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- 	Otteita  toimintakertomuksesta 

Toimintaympäristän  muutokset 

Suomen talous  on  kohentunut  ja  se  näkyy myös liikenteessä. Pääteiden liikenne lisääntyi 
edellisestä vuodesta  3,6  prosenttia  ja raskas ajoneuvoliikenne  peräti  9,2  prosenttia. Myös 
kansainvälinen  raskas  liikenne Venäjän rajalla lisääntyi lähes kolmanneksen. Liikenteen 
miiiräThsenä huippuvuotena  on  pidetty vuotta  1990,  ja  nyt kertomusvuonna liikennettä 
oli  jo  runsas  5  prosenttia enemmän kuin vuonna  1990.  

Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärä  (3 112  onnettomuut-
ta) väheni vuonna  1997  ennakkotietojen mukaan 266:lla edeffiseen vuoteen verrattuna. 
Liikenteessä kuolleiden määrä  (308)  kuitenkin lisääntyi viidellä. 

Vaikka yleisten teiden liikenne lisääntyi, tienpidon rahoitus ei lisääntynyt. Rahaa oli 
käytettävissä perustienpitoon noin  3,3  miljardia markkaa  ja  tieverkon kett••  seen  noin 

 I  miljardi markkaa. Lisäksi oli käytössä yhteensä noin  480  milj.  markkaa ulkopuolisille 
tehtäviin tietöihin, maanlunastuksiin, työffisyystöihin, EU:n rakennerahasto-ohjelmien 
hankeisiin  ja  Järvenpään - Landen moottoritien rakentamiseen yksityisrahoituskohtee-
na. 

Maa-  ja vesirakentamisen  volyymi säilyi edeffisen vuoden tasolla. Myös kustarmustaso 
säilyi vakaana, nousua edelliseen vuoteen oli  vain  pari  prosenttia. Tielaitoksen oman 
tuotannon kustannuspainetta  on  voitu hillitä  mm.  oman kaluston  ja  muiden resurssien 
entistä tehokkaammalla käytöllä. 

Toiminnan  tulos  

Saavutimme liikenneministeriön meille asettamat tulostavoitteet suhteellisen hyvin: 
Pääteitä koskeva  talvihoidon tasotavoite  toteutui. Ohjeiden mukainen laatutaso 
toteutui  92-prosenttisesti (tavoite  89 %)  

Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä lisääntyi  ja  oli vuoden lopulla  6 077 
km  eli  75 km  enemmän kuin vuonna  1996.  Tavoite, joka oli enintään  6 200 km,  toteutui 
hyvin. 

Raskaan liikenteen matka-aikatavoite  (vähennetään perustienpidon keinoin matka- 
ajasta vähintään  31 500  tuntia) ei aivan toteutunut. Matka-aikavähenemäksi saatiin  29 600 

 tuntia  (94 %  tavoitteesta). Tavoitteen saavuttamista haittasi  se,  että investointihankeoh-
jelma oli pääosin sidottu  jo  ennen tavoitteen asettamista eikä ohjelman muuttaminen 
enää ollut mandollista. 
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Liikenneturvallisuustavoite  (60 henkilövahinko-onnettomuuden vähenemä) toteu-
tui  90-prosenttisesti. Laskennalliset henkilövahinko-onnettomuudet vähenivät Tielai

-toksen  toimenpiteiden vaikutuksesta 54:llä. Näistä tieverkon kehittämishankkeiden 
vaikutuksella saavutettiin  13  onnettomuuden vähenemä. Nykyisillä toimintalinjoilla  ja 

 rahoituksella henkilövahinko-onnettomuustavoitteesta noin puolet saavutetaan inves-
toinneilla,  ja  puolet erilaisten pienten toimenpiteiden (liikennemerkkijärjestelyt, reuna-
paalut, ympäristön pehmentäminen jne.)  ja  nopeusrajoitusten avulla. 

Ympäristöä  koskevana tavoitteena oli, että ympäristön toimenpideohjelma saadaan 
toteutettua vuosina  1997 - 2000.  Vuoden  1997  osalta ohjelman toteutus onnistui  ja 

 tavoite saavutettiin. Meluntorjunnalla saatiin  mm.  suojattua  6 500  asukasta  ja  pohjavesi-
suojausta rakennettiin  12,3 km. 

Henkilöstökulujen vähentämistavoite  (2,0 %)  toteutui.  Koko  laitoksen henkilöstö- 
kulut vähenivät  3,5 %.  Vakinaisen henkilöstön määrä oli  6 270.  Vakinainen henkilöstö 
väheni  475 (6,5 %)  henkilöä. Henkilöstön määrää vähensi pääasiassa eläkkeelle siirtymi-
nen, mutta lisäksi tehtiin vakanssisiirtoja muualle valtionhallintoon. Henkilöstö väheni 
myös atk-toimintojen siirtämisellä laitoksen ulkopuolelle. Pidättyväinen linja uuden 
vakituisen henkilöstön paikkaamisessa jatkui edelleen. 

Tuotannon toiminnan tulostavoite  (tavoite  2,0 %)  toteutui erinomaisesti. Tietuotan
-non  toiminnan  tulos  ennen laskennaffisia  korkoja ja satunnaiseriä  oli  8,4% (357  milj.  mk). 

Tuotannon hyvä  tulos  johtui osittain tuotannon tehokkuuden parantumisesta. Osittain 
hyvää tulosta selittää hinnoittelu,  jota  ei pystytty tekemään markkinalähtöisesti. 

Tuotantotoiminnan sidotun pääoman kiertonopeustavoite  (tavoite  3,0)  toteutui. 
Kiertonopeus oli  3,2. 
Tielaitoksen  historiassa tapahtui suuri muutos. Tielaitos jakautui kuluvan vuoden alussa 
sisäisesti tiehallintoon  ja  tuotantoon. Edellinen  on viranomais-  ja tilaajaorganisaatio, 

 jälkimmäinen tienpidon tuotteita  ja  palveluja tuottava organisaatio. Johtokunta, pääjoh-
taja  ja  sisäinen tarkastus ovat molemmille organisaatioille yhteisiä. 
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Tase  31.12.1997  

VASTAAVAA (mk) 
KÄYTTÖOMAISUUS  JA  MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
Aineettomat hyödykkeet 
Ostetut atk-ohjelmistot 	 13207 181  
Muut aineettomat oikeudet 	 1157 205 14 364 386  

Aineelliset hyödykkeet 
Maa-  ja vesialueet 	 55 438 946  
Rakennusmaa-  ja vesialueet 	 2 547 114 717  
Rakennukset 	 312 840 925  
Rakennelmat 	 15 353 606  
Rakenteet 	 86 104 000 000  
Koneet  ja  laitteet 	 536 250 429  
Kalusteet 	 12 000 000  
Ennakkomaksut  ja keskeneräiset  käyttö- 
omaisuushankinnat 	 2489 898 824 92072 897 44  

Käyttöomaisuusarvopaperit  ja  
muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Käyttöomaisuusarvopaperit 	 4 262 	92 091 524  

VAIHTO-  JA  RAHOITUSOMAISUUS  
Vaihto-omaisuus 
Aineet  ja  tarvikkeet  287 910  
Keskeneraiset  tuotteet 
Lyhytailcaiset saamiset 
Myyntisaamiset 	 29 407 504  
Siirtosaainiset 	 23 282 944:  
Muut lyhytaikaiset saamiset 	 4 124 884  
Ennakkomaksut 	 3 007 575 59 822  
Rahat, panlddsaamiset  ja  muut rahoitusvarat 
Kassatilit 	 48 831  
Sisäisen rahaliikkeen tilit 	 89 42 138 347 	71 500  

VASTAAVAA YHTEENSÄ 	 92439 395 918  

VASTATTAVAA(mk)  

OMA PAAOMA 
Valtion pääoma  91 941 077  

VIERAS PÄÄOMA 
Lyhytaikainen vieras pääoma 
Saadut ennakot 	 447 449  
Ostovelat 	 195 985 020  
Tilivirastojen  väliset tilitykset 	 32 657 969  
Edelleen tilitettävät erät 	 34528 081  
Siirtovelat 	 225 188 796  
Muutlyhytaikaisetvelat 	 9511203 	4983185 498318518  
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Tiehallinnon  menot yhteensä 
	

4496,6 	4681,6 	4866,1 

NETTOMENOT  (toiminnan tuotot  - tiehallinnon menot)  4428,6 4638,0 4785,8  

TUNNUSLUVUT  1996 1991  
Toteutisma  Budjetoitu Toteutuma 

Vuoden keskimääräinen  henkilöstömäärä, hlötyövuosina  1242 1421 1381  
Kiinteät  menot/henkilö  0,39 0,35 0,38 

Nettomenot/henkilö  3,57 3,26 	 - 3,47 

369,5 

357,2 

1997 - 1996  

Ero  

139 

-0,01 

-0,10 

Menolaskelma 

TIELAITOS/ TIEHALLINTO  YHTEENSÄ  

MENOLASKELMA  1997  (Mmk)  1996  . 	1 1997  -  1996  
Toteutuma )Eludjetoitu  Toteutuma Ero 

Toiminnan tulot  68,0 43,7 80,3 12,4  
Tulot julkisoikeudellisista suoritteista  5,6 5,6 5,4 -0,3  
Tulot liiketaloudellisista suoritteista  16,5 2,7 21,7 5,2  
Muut ulkopuoliset tulot  14,1 19,2 25,6 11,4  
Tulot muiden tiepiirien tiehallinnolta  (sis.)  21,9 2,3 2,1 -19,8  
Tulot muiden tiepiirien tuotannolta  (sis.)  0,8 0,5 6,6 5,8  
Tulot tiepiirin tuotannolta,  ml.  tulot vuokrakiinteistöistä  (sis.)  8,9 13,4 18,9 10,0 

Tienpidon  ostot  4012,0 4176,0 4337,7 325,7 
Talvihoito  565,8 584,4 582,3 16,5 
Liikenneympäristön  hoito  274,1 282,3 271,5 	 . -2,6  
Rakenteiden  ja  laitteiden hoito  91,5 93,9 99,8 8,3 
Sorateiden  hoito  201,5 193,1 196,2 -5,3 
Päällystettyjen  teiden ylläpito  272,7 288,5 327,8 55,1  
Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito  67,1 66,0 70,5 3,4 
Lossi-  ja  lauttaliikenteen hoito  140,1 140,5 148,4 8,3 
Perustienpidon  suunnittelu  114,4 105,0 105,3 -9,1 
Peruskorjausinvestoinnit  347,9 414,4 458,8 110,9 
Uusinvestoinnit  740,6 821,2 924,7 184,1 
Kehittämisinvestoinnit  942,6 941,2 919,0 -23,6  
Kehittämisen suunnittelu  89,6 90,5 66,2 -23,4  
Maa-alueiden hankinta-  ja hoitomenot  164,1 155,0 167,3 3,2  

Kiinteät kulut  480,3 496,2 520,0 39,7  
Palkat,  sos. ja  muut henkilöstökulut  264,1 261,2 285,4 21,3  
Matka-  ja majoituskulut  18,7 21,2 23,1 4,4  
Vuokrat  30,5 37,4 32,7 2,2 
Pienkalusto,  aineet  ja  tarvikkeet  12,8 10,7 13,6 0,8  
Kone-  ja kalustoinvestoinnit  2,5 21,0 10,0 7,5  
Muut investoinnit  0,6 3,0 2,8 2,2 
Korisuittipalvelut,  ulkopuoliset  54,1 63,8 66,3 12,1  
Muut kiinteät menot  45,4 52,7 58,6 13,1  
Palvelut muiden tiepiirien tiehallinnolta  (sis.)  11,2 1,1 3,4 -7,8  
Palvelut muiden tiepiirien tuotannolta  (sis.)  1,2 0,7 0,3 -0,9  
Palvelut tiepiirin tuotannolta  (sis.)  9,1 23,4 23,8 -15,3 

Kiinteistömenot 	 4,3 	9,4 	8,4 
	

4,1 
Kiinteistöinvestoinnit 	 3,8 	4,8 	5,0 

	
1,2 

Kiinteistöjen menot 	 0,5 	4,6 	3,4 
	

2.9 
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Jäsenet 	.......................................... Sirkka Hautojärvi 
Kansiapäällikkö  
Ympäristöministeriö  
Marketta Kokkonen  
Kaupunginjohtaja 
Espoo 
Jussi Juselius 
Johtaja 
Metsä-Serla Oy 

 

Jukka Vähälä  
Toimitus johtaja 
Vähälä-yhtiöt  
Else-Marie  Oksanen 
Suunnittelija 
Tiehallinto  
Raimo Pakarinen 
Pääluottamusmies 
Itä-Suomen tuotantoalue 

Sihteeri 	.......................................... Jukka  Hirvelä 
Johtaja 
Tiehallinto  

Pysyvä asiantuntijajäsen 	................ Eero Karjaluoto 
Ylijohtaja 
Tuotanto 

Pöytakirjantarkastaja 	...................... Kirsti Suniala 
Suunnittelija 
Tiehaffinto 
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Yhteystietoja 

TIEHALLINTO 

Tielaltos 
TIEHALLINTO 
Keskushallinto 
Opastinsilta  12 A 
PL 33, 00521 HELSINKI 

 Puhelin  020444 150 
 Telefax  0204442471 

E-mail etunimi.sukunimi@tieh.fi  

Uudenmaan tiepilri 
Opastinsilta  12 A 
PL 70, 00521 HELSINKI 

 Puhelin  020444 151 
 Telefax  0204442717  

Turun tiepiiri 
Yliopistonkatu  34 
PL 636, 20101  TURKU 

 Puhelin  020444 152 
 Telefax  0204444998  

Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Kauppamiehenkatu  4 
45100  KOUVOLA 
Puhelin  0204 44 153 

 Telefax  020444 6215  

Hämeen tiepiiri 
Akerlundinkatu  5B 
PL 376, 33101  TAMPERE 
Puhelin  020444154 

 Telefax  0204444266 

Savo-Karjalan tiepliri 
Kirkkokatu  1 
PL 1117, 70101  KUOPIO 
Puhelin  020444155 

 Telefax  020444 5199  

Keski-Suomen tiepiiri 
Matarankatu  4 
PL 58, 40101  JYVÄSKYLÄ 
Puhelin  020444 156 a 

Vaasan tiepilri 
Korsholman puistikko  44 
PL 93, 65101  VAASA 
Puhelin  020444157 

 Telefax  0204447717  

Oulun tiepiiri 
Ratakatu  13 
PL 261, 90101  OULU 
Puhelin  0204 44 158 

 Telefax  020444 6884 

Lapin tiepiin 
Hallituskatu  1-3 
PL 194, 96101  ROVANIEMI 

 Puhelin  020444 159  
Telefax  020444 3540  

TUOTANTO 

Pubdin  4)20444 130  
Telefax  0204 44 2(14 
I -mail mi.unum.suknnmml@tjeh.fi  

PLI2.  00521 HELSI1  
Puhelin  020444 II 	______ 

 Telefax  20444 2903  

Länsi-SuOmen tutantoalue 
Akerlundinkatu  S B 
PL 382, 33101 TAMPI :R11 

 Puhelin  020444 154  
Telefax  020444 4(4.38  

Itä-Suomen tuotantoalue 

çirkiçokatu  I 
PIa  1881, 70101 KUoPIo 

 Puhelin  020444 l5 
 Telefax  020444 5369  

Pohjois-Suomen tuotantoalue 
Ratakatu  13 
PL261,90101  OULU 
Puhelin  020444 158 

 Telefax  020444 6884 

____  B 
PL (52, 00321 HEl .S1KI 
,Puhclin 021)4 44 15(1  
Telefax  0204 44 2158 

Vientiyksikkö 
Opastinsilta  12 B, 
PL 8,00521. HELSINKI 
l'uhefln 02( 44 l5OTelefax 
204 44 2675 

Lauttayksikkö  
Pääkonttori 
'iItopitonkatu  34 
PI. 232,201(0  TURKU 

 Puhelin  020444 152  
Telefax  020444 4M3 

.............................................................................................................  
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