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Tielaitoksen  paa  ohtaja 
 Lasse  Weckström  

KEHITT ÄMISTAHTOA  JAI 

T ielaitoksen  ensimmäinen toimintavuosi sisäisesti tiehallintoon  ja  tuo-
tantoon jaetussa organisaatiossa  on  nyt takana. 

Molemmille  on  laadittu omat arvot  ja  visiot,  ja  olemme päässeet  innolla 
 soveltamaan niitä ajatuksia, joihin olimme usean vuoden ajan valmistau-

tuneet. Uusi prosessipohjainen ajattelu  on  edistynyt nopeasti  ja  erityisesti 
tuotannossa  on  toiminnan tiimiytymisaste  jo varsin  hyvä. Vuoden aikana 
kehitettiin tienpidon teettämistä -  ja  testattiin myös pitemmälle menevää 
eriyttamistä - kilpailuttamalla kokeeksi erityyppisiä urakoita siten, että  Tie- 
laitoksen tuotanto oli tasavertainen tarjoaja muiden joukossa. Näistä ns. 
pilottihankkeista  on  saatu kaikkia osapuolia hyödyttäviä  ja  kannustavia 
kokemuksia. 

Olemme organisaatiomme kehittämisessä välitasanteella,  jolle  emme 
voi pysähtyä. Uudelta hallitukselta olisi saatava selkeä jatkopäätös; sitä 
odottavat kaikki osapuolet. Yhteiskunnan ohjausvalta tienpitoon säilyy 
kaikissa vaihtoehdoissa vahvana, mutta tuotannon tehokkuuden  ja  kilpai-
lukyvyn parantaminen tarvitsevat itsenäisempää  ja  muiden kanssa tasa-
puolisempaa toimintamandollisuutta. Henkilöstön aseman turvaaminen 
pysyy kaikissa malleissa keskeisenä, kuten  se on  ollut  koko Tielaitoksen 

 200-vuotisen toiminnan aikana. Uskon että  me  «Kuninkaallisten  Kosken-
perkaaj ien"  seuraajat selviämme mallikkaasti uudistusten seuraavissakin 
kivikoissa. 

Tienpidon  rahoituksessa  on  jatkunut huolestuttava laskusuunta.  Pe-
rustienpidon vuosirahoitus  oli enää niukasti yli kolme miljardia markkaa 

 ja  kehittämisen runsaat  800  miljoonaa markkaa. Olemme  mm. vähälii-
kenteisimmällä tieverkolla  joutuneet suhtautumaan yhä tarkemmin sel-
laisiin toimenpiteisiin, joita sovittu hoitotaso ei selvästi edellytä. Tällai-
nen  on  ymmärrettävästi aiheuttanut kriittistä asiakaspalautetta, mutta antaa 
myös Tielaitokselle aiheen kehittää hoidon täsmäohjausta  ja asiakasläh-
töisyyttä.  Tarkan  markan  tiellä  on  kuitenkin jatkettava. 

Myös tiepäällysteiden ylläpidon tasolle asetetuissa tulostavoitteissa 
 on  jouduttu hyväksymään huonokuntoisten teiden määrän kasvu. Näin 

ei voi pitkään jatkua! Yleisistä teistä  on  edelleen noin  36  prosenttia sora-
pintaisia. Sorateillä voimavarat  on  keskitetty pahimpien runkokelirikko-
paikkojen korjaamiseen. 

Perustienpidon  rahoituksen tulisi riittää myös erilaisiin turvallisuutta 
 ja liikenneoloja  parantaviin investointeihin, mutta voimakkain karsinta 

tiestön päivittäisen liikennekelpoisuuden turvaamiseksi  on  jouduttu suun-
taamaan juuri tälle alueelle. Vietimme viime vuonna liikenneturvallisuu-
den teemavuotta,  ja  saimme muiden turvallisuustyössä mukana olevien 
kanssa kampanjoiden liikenneturvallisuutta varmasti jonkin verran  paran-
netuksi  tiemäärärahojen supistumisesta huolimatta. Liikenneturvallisuu-
den kehitys  on  jatkunut tyydyttävänä  ja  kuolemaan johtaneiden onnetto-
muuksien määrä  on  laskenut edelleen valtioneuvoston asettaman tavoit-
teen mukaisesti.  
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AHOITUSONGELMIA 

Perustienpidon  positiivisiin tapahtumiin  on  kirjattava hyvin liikkeel-
le lähtenyt lyhyiden lossivälien siltaohjelma. Näiden siltojen rakennuskus-
tannukset palautuvat ylläpito-  ja kalustohankintasäastöinäTielaitokselle varsin 

 nopeasti. Rahoitusvaikeudet hidastavat tämänkin ohjelman läpivientiä. 
Tieverkon kehittäminen  on  jatkunut liikenteelle avatuilla hankkeilla 

mitaten vielä kohtalaisesti, mutta rahoituksen suhteen laskusuuntaisesti. 
Valmistunejta hankkeita olivat  El 8-tien moottoriliikennetjeosuus  Kosken

-kylä-Loviisa,  vt  17:n nelikaistainen  jakso Joensuu-Ylämylly, Kehä  1:n  ja 
 Tuusulantien eritasoliittymä Helsingissä sekä kaksi pienempää EU:n alue-

kehitysrahoituksella tuettua hanketta: Porin pohjoisen satamatien jatke  ja 
kantatien  oikaisu Kauhavalla. Lisäksi valmistui vuoden etuajassa Landen- 
tien jälkirahoituskohteella osuus Järvenpää-Mäntsälä. 

Alkuperäiseen talousarvioon sisältyi kolmen uuden hankkeen aloit-
taminen. Viimeisimmissä budjettileikkauksissa tieverkon rahoitusta kui-
tenkin supistettiin  80  miljoonalla markalla  ja  lisäksi eduskunta lisäsi sa-
maan kehykseen vielä kaksi hanketta. Kehykset alenivat edelleen vuoden 

 1999  talousarviossa noin  100  miljoonaa markkaa, jolloin ollaan tilantees-
sa, missä keskeneräiset hankkeet eivät enää voi edetä taloudellisesti. Yksi-
tyisrahoitteinen Landentie muodostaa Tielaitoksen "omille" suurille hank-
keille voimakkaan  kontrastin: budjettirahoitteisten  hankkeiden hitaasta 
etenemisestä arvioidaan koituvan jopa  15  prosentin lisäkustannukset. 

Tilanne tulisi korjata luopumalla kankeasta vuosibudjetoinnista  ja 
 päättämällä hankkeen  koko  rahoituksesta kerralla. Yksi tämän periaatteen 

mukainen päätös saatiinkin vielä vuoden lopun lisätalousarviossa:  El 8- 
tien täydentäminen moottoritieksi välillä Porvoo- Koskenkylä. Hanke  kil-
pailutetaan  vuoden  1999  alkupuoliskolla  ja  käynnistyy pian  sen  jälkeen. 

Liikenneinfrastruktuurin  rahoitusta  on  selvittänyt erityinen kuu-
den  ministerin  työryhmä.  Se  totesi mietinnössään yksimielisesti  ja selvin 

 sanoin, ettei tienpidon nykyinen rahoitustaso ole riittävä. Ministerityö-
ryhmä asetti lisärahoitustoiveensa osittain EU:n aluekehitysrahaan, jonka 
suhteen  on  kasvavia toiveita vuonna  2000  alkavalla ohjelmakaudella. Ra-
portin mukaan rakennerahalla voisi liikennehankkeiden avulla estää alu-
eiden syrjäytymistä, edistää  mm. raakapuukuljetuksia  ja  parantaa matkai-
luelinkeinon edellytyksiä. Olisi tärkeää, että maakuntien liitoissa, joiden 
toimivaka-aluetta näiden tukirahojen suuntaaminen  on,  nähtäisiin myös 
tiehankkeet hyvinä kehitystä tukevina kohteina. 

Saavutimme liikenneministeriön toiminnallemme asettamat  tulos- 
tavoitteet sekä tiehallinnon että tuotannon puolella. Tulospalkkioista pää-
sivät kuitenkin osallisiksi  vain  poikkeuksellisen hyvin sektorinsa hoita-
neet. Vuosi  on  ollut joka tapauksessa  koko  laitoksen kannalta katsottuna 
menestyksellinen,  ja  siitä esitän  koko henkilöstöllemme  sekä yhteistyö-
kumppaneillemme parhaat kiitokseni.  

Lasse  Weckström  
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ENSIMMÄINEN VUOSI  UU  

UUSI ORGANISAATIO 
 SELKIYTTI  TIE- 

HALLINNON  JA 
 TUOTANNON ERI-

LAISET TEHTÄVÄT  JA 
 ROOLIT  

Tiehallinnon visiossa  koros-

tuvat tieliikenteen  ja  tienpi

-don  asiantuntemus, laaja 

vastuu tieliikennejärjestel

-män  ylläpidosta  ja  kehittä-

misestä sekä rooli tienpidon 

tuotteiden  ja  palvelujen 

tilaajana  ja  kilpailuttajana. 

 Tuotannon visiossa puoles-

taan korostuu osaava  ja 
 kilpailukykyinen toimija 

markkinoilla. 

Sisäinen  jako  tiehallintoon  ja 
 tuotantoon 

Liikenneministeriö ehdotti vuonna 
 1997 Tielaitoksen  tuotantotoimin-

nan liikelaitostamista, erillisen viras-
ton muodostamista tilaaja-  ja  viran-
omaistoiminnoista sekä kilpailun 
avaamista yleisten teiden tienpidossa. 

Hallitus ei kuitenkaan anta-
nut esitystä eduskunnalle.  Sen  sijaan 
hallituksen talouspoliittinen minis-
terivaliokunta päätti keväällä  1997, 

 että tässä vaiheessa Tielaitos eriyte-
tään sisäisesti viranomais-  ja  tilaa-
jatoiminnaksi (tiehallinto)  ja  tuotan-
totoiminnaksi (tuotanto). Uudistus 
tuli toteuttaa laajasti sekä keskus- että 
aluetasolla. Ministerivaliokunnan 
päätöksen perusteluissa korostettiin 
Tielaitoksen valmiuksien paranta-
mista uusien kehitysaskeleiden ot-
taniisessa. Keskeinen tavoite oli yleis-
ten teiden tuotteiden  ja  palvelujen 
saavutettavuuden, laadun  ja  tehok-
kuuden parantaminen tieliikenteen 
sujuvuuden, turvallisuuden  ja  tabu-
dellisuuden  varmistamiseksi  koko 

 maassa. 
Uudistus toteutettiin vuoden 

 1998  alusta.  Koko  laitokselle yhtei- 
siksi toimijoiksi jäivät johtokunta  ja 

 pääjohtaja sekä sisäinen tarkastus  ja 
varautumistoiminta. Tiehallinnon 

 organisaatioksi muodostettiin kes- 
kushallinto  ja  yhdeksän tiepiiriä. 
Tuotannon organisaatioksi tuli pää- 
konttori, urakointi, jossa  on  neljä 
tuotantoaluetta sekä valtakunnalli- 
set konsultoinnin, bauttatoiminnan 

 ja  viennin yksiköt. Samalla kummal- 
lekin organisaatiolle perustettiin 
omat johtoryhmät  ja  yhteistoimin- 
taelimet sekä keskus- että aluetasolle. 

Kertomusvuonna tiehallinto 
 ja  tuotanto jatkoivat organisaatioi- 

densa  ja  toimintansa kehittämistä 
liikenneministeriön erikseen  asetta- 
mien  vaikuttavuutta, taloudellisuutta  

ja  tuottavuutta koskevien tavoittei-
den saavuttamiseksi. 

Tuotteet  ja  palvelut tilattava 
Uuden organisaation tärkeä tehtä-
vä oli tiehallinnon, eli tilaajaviran-
omaisen,  ja  tuotannon keskinäisten 
toiminnallisten  ja  taloudellisten suh-
teiden määrittely. Lähtökohtana oli 
kaikkien tuotteiden  ja  palvelujen  ii-
laaminen laatuvastuulla,  sopimuk-
sin  ja urakkamuodossa  sekä omal-
ta tuotannolta että yrityksiltä. Näin 
tuotanto saa rahoituksensa  tuotta-
miaan  palveluja vastaan neuvotte-
lusopimuksin pääasiassa tiehallin-
noIta, mutta jossain määrin myös 
muilta asiakkailtaan, kuten kunnilta. 

Uudistus paransi selvästi tien- 
pidon kustannustietoisuutta  ja  an-
toi hyvät lähtökohdat tuotannon 
kilpailukyvyn parantamiselle.  Tie- 
hallinto myös kilpailutti kokeiluna 
yhteensä  14  rakentamisen, ylläpi-
don, suunnittelun  ja  hoidon urak-
kaa siten, että myös oma tuotanto 
osallistui kilpailuun. Kokeiluilla tes-
tattiin niin tiehallinnon teettämis-
menettelyjä kuin tuotannon tarjo-
usvalmiuksia  ja  kilpailukykyä. Tuo-
tannon hintakilpailukyvyn paran-
tamisen tarve konkretisoitui varsin-
kin viidessä hoidon alueurakkako-
keilussa, joista Tielaitos hävisi yh-
den, Harjavallan alueurakan, YTT- 
Yhtymä Oyj:lle. 

Kehittämisen tavoitteena 
tuotannon liikelaitostaminen 
vuonna  2001  
Kertomusvuoden  aikana Tielaitok

-sen  johtokunta päätti, että Tielai
-toksen  tavoitteena  on  erillisten or-

ganisaatioiden, Tiehallintoviraston 
jaTuotantoliikelaitoksen perustami-
nen vuoden  2001  alusta. Myös lii-
kenneministeriön toiminta-  ja ta-
loussuunnitelmassa  pidetään tavoit- 



ESSA  ORGANISAATIOSSA  

Tielaitoksen organisaatiouudistuksen  lähtökohtana oli tuotteiden  ja  palvelujen tilaaminen sekä 
oma  fra  tuotannolta  että yrityksiltä. Uudistus  on  lisännyt tienpidon kustannustietoisuuttaja 
antanut hyvät lähtökohdat tuotannon kilpailukyvyn parantamiselle. 

teena Tielaitoksen  tuotannon  Iii-
kelaitostamista  vuonna  2001.  Nämä 
päätökset  ja  liikenneministeriön  Tie- 
laitokselle antamat tulostavoitteet 
olivat tärkeänä perustana tiehallin

-non  ja  tuotannon kehittämisessä. 
Organisaatiomuutos selkiyt

-ti tiehallinnon  ja  tuotannon tehtä-
viä  ja  rooleja. Molemmat organisaa-
tiot täsmensivät arvonsa  ja  vision- 
sa. Tiehallinnon arvoiksi  sovittiin yh-
teiskunnallinen vastuu, asiakasläh-
töisyys sekä osaaminen  ja  yhteistoi-
minta. Tuotannon arvot puolestaan 
ovat yhdessä  ja kehittyen,  kannat-
tavasti, luotettavasti, asiakaslähtöi-
sesti sekä ympäristöä säästäen. 

Tiehallinnon visiossa  koros-
tuvat tieliikenteen  ja tienpidon  asian-
tuntemus, laaja vastuu tieliikenne-
järjestelmän ylläpidosta  ja  kehittä-
misestä sekä rooli tienpidon tuot-
teiden  ja  palvelujen tilaajana  ja ku-
pailuttajana.  Tuotannon visiossa 
puolestaan korostuu osaava  ja ku-
pailukykyinen toimija  markkinoil-
la. Sekä tiehallinnolla että tuotan-
nolla  on  strategiat  ja  suunnitelmat 
valmiuksiensa kehittämiseksi niin, 
että erihisten organisaatioiden pe-
rustaminen  on  mandollista vuon-
na  2001. 

Tielaitoksen  kehittämistä vai-
keutti kertomusvuonna organisaa- 

tion jatkokehitystä koskevien pää-
tösten puuttuminen.  

Osa henkilöstöjärjestöistä 
 vastusti Tielaitoksen johtokunnan  ja 

 liikenneministeriön asettamia kehi-
tystavoitteita, ennen muuta tuotan-
non liikelaitostamista. Maaraken-
nusala teki useita valituksia kilpai-
luviranomaisille koskien tuotannon 
neutraliteettia  ja  kilpailuasemaa  mm. 

 kuntien hankkeissa. Samanaikaisesti 
Ruotsissa toteutui yleisten teiden 
tienpidossa kilpailun avautuminen 
lähes  koko  laajuudessaan. Myös eräis-
sä Suomen kaupungeissa avattiin 
kunnossapidon alueurakoita kilpai-
lulle.  
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Tuotannossa miesten osuus oli  
83  prosenttia, tiehaiinnossa  
56  prosenttia. 

löstöstä.  Työtyytyväisyys  on  suhteel-
lisen hyvä, mutta muutamiin väit-
teisiin kiinnitettiin huomiota. Kol-
mannes vastaajista ei voi täysin hy-
vin muutoksen keskellä. Parannus-
ta kaivattiin työstä saatuun  korva-
ukseen,  työmäärään,  ja esimiehekä 

 saatuun palautteeseen. 
Tuotannossa työilmapiiriä  

p. 
 kartoitettiin vuosina  1997  ja  1998 

 yhteistyössä  Tampereen aluetyöter-
veyslaitoksen  kanssa. Vuonna  1997 

 tuotannon ilmapuntarin keskiarvo 
oli  6,7  asteikolla  0-10,  vuonna  1998 

 keskiarvo oli  6,5.  

HENKILÖSTÖN ASE-
MAN TURVAAMINEN 
KESKEINEN TAVOITE 

 Tielaitoksen  henkilöstä 
sijoittui  organisaatiouudis-

tuksen  yhteydessä koko-
naan joko  tiehallintoon  tai 

 tuotantoon. Pääasiassa 
henkilöstö sijoittui suoraan 
tehtäviensä perusteella.  
Osa  henkilöstästä  sijoitettiin 
oman  halukkuuden  sekä 
sisäisten  hakumenettelyjen 

 avulla.  

Henkilästömäärän 
 vähentyminen jatkui 

Vakinaisen henkilöstön määrä oli 
vuoden  1998  lopussa  5 956  henki-
löä. Tiehallinnon osuus oli  1124 

 henkilöä  ja  tuotannon  4 832  hen-
kilöä.  Koko  Tielaitoksen  henkilös-
tö väheni kertomusvuonna  5,8  pro-
senttia eli 364:llä, josta tiehallinnon 
osuus oli  44.  

Tielaitoksen  henkilöstön kes-
kimääräinen vuotuinen vähenemä  on 
90-luvulla ollut  6,3  prosenttia. Vä-
heneminen toteutui edellisvuosien 
tapaan henkilöstön kanssa sovitun 
henkilöstöpolitiikan mukaisesti. 

Tiehallinnon  vakinaisen  hen-
kilöstön  määrä väheni  3,8  prosent-
tia. Tuotannon vakinaisen henkilös-
tön määrä väheni tasaisena poistu- 

7,3  prosenttia, mikä oli ase-
tettujen tavoitteiden mukaista. 

Henkilöstön väheneminen 
jatkuu edelleen. Tehokkaan  ja kil-
pailukykyisen palvelutuotannon 
henkilöstötarve  on  nykyteknologi

-alla ja  rahoituksella edelleen huomat-
tavasti tämän hetkistä pienempi. 

Tielaitoksen  henkilöstön kes-
ki-ikä  on  selvästi korkeampi kuin val-
tionhallinnossa keskimäärin. Vuonna 

 1997  valtion henkilöstön keski-ikä 
oli  41,9  vuotta. Vuonna  1998 tie- 
hallinnon vakinaisen henkilöstön 
keski-ikä oli  48,8  vuotta  ja  tuotan-
non  47,6  vuotta. 

Naisten osuus  on  tiehallinnos
-sa  44  prosenttia  ja  tuotannossa  17 

 prosenttia. 

Työlimapiiriä  mitattiin  
Organisaatiouudistuksen vaikutuksia 
työtyytyväisyyteen  ja  -ilmapiiriin  on 

 tutkittu sekä tiehallinnossa että tuo-
tannossa. 

Tiehallinnossa  työtyytyväi-
syyttä kartoitettiin ilmapiirikyselyllä, 
johon vastasi  58  prosenttia henki- 

Henkilöstön kehittämisessä 
määrätietoinen ote 
Henkilöstön kehittämiseen panos-
tettiin voimakkaasti sekä tiehallin-
nossa että tuotannossa. 

Tiehallinto 
Tiehallinnossa  saatiin vuoden aika-
na päätökseen johtajien  ja tiejohta-
jien  laaja,  strategisen  johtamisen kou-
lutusohjelma sekä siihen sovitettu 
keskijohdon koulutusohjelma, johon 
osallistuivat apulaisjohtajat, tiepii-
rien yksiköiden päälliköt sekä pro-
sessien vetäjiä. Keskijohtoa  ja  avain- 
henkilöitä osallistui myös ulkopuo-
listen tarjoamaan johtamiskoulutuk

-seen.  
Tiehallinnon avainprosessit 

 määriteltiin. Prosessien liikkeelle 
lähtöä avustettiin suunnittelemalla 
prosessien omistajien koulutusohjel

-ma,  joka toteutuu kuluvan vuoden 
puolella. 

Johto määritteli tiehallinnon 
ydinalueita  ja  -osaamista seminaa-
rissaan marraskuussa. Näille alueille 
rekrytoidaan uutta henkilökuntaa  ja 

 laaditaan koulutusohjelmat. 
Osaamiskartoitukset  ovat vi-

reillä neljässä eri tiepiirissä. Näiden 
 mallien  mukaan jatketaan muualla- 
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TUOTANTO  

Naiset 

Miehet  

kin.  Myös muutamat prosessit  a!-  TIEHALLINNON  JA  TUOTANNON VAKINAISEN 
koivat selvittää nykyisiä  ja  tulevia 	HENKILÖSTÖN TUTKINNOT  31.12.98  
osaamistarpeitaan.  

Tuotanto 
Tuotannossa keskityttiin henkilös-
tön kehittämisessä ydinosaamisen 
määrittelyyn, uusien toimintatapojen 
läpivientiin sekä ammattitaidon ke-
hittämiseen  ja osaamistason kartoi-
tukseen. 

Liiketoimintojen  yhteinen 
työryhmä analysoi osaamisnäkökul

-masta  asiakkaat, kilpailutilanteen 
sekä tuotannon vahvuudet  ja kehit-
tämisalueet. Ydinosaaminen ja  sitä 
tukevat tärkeimmät osaamisalueet 
täsmennettiin. 

Urakoinnissa  tuettiin  proses-
siorganisaatiossa  toimimista viemällä 
läpi prosessinomistajat, johdon  ja 
esimieskunnan  kattava valmennus- 
ohjelma. Konsultoinnissa vastaavaan 
projektipäällikkavalmennukseen 
osallistui lähes  250  henkilöä. 

Muutosvalmentajat  avustivat 
työpaikkoja tiimimäisen toiminnan 
kehittämisessä. Vuoden lopussa val-
mistui Tuotannon tiimikäsikirja, joka 
sisältää kattavan valmennusohjelman 

 ja  sitä tukevat apuvälineet. 
Aikaisempien vuosien kokei-

lusta saatujen myönteisten kokemus-
ten perusteella talvikunnossapidos

-sa  siirryttiin ammattiliiton kanssa 
tehdyllä sopimuksella tiimityöhön. 

Osaamisen kehittämisjärjes-
telmä rakennettiin uuden rakenteen 
mukaiseksi. Kuljettajakoulutusjärjes-
telmää kehitettiin vastaamaan avau-
tuvien markkinoiden vaatimuksia. 
Osaamisen arvioimisen apuvälineeksi 
rakennettiin osaamispassit sekä int-
ranetpohj  amen tietojärjestelmä. 
Osaamispassit  ja  niiden pohjalta 
tehdyt kehittämissuunnitelmat oli-
vat vuoden lopussa käytössä  jo  yli 
kolmeneljäsosalla henkilöstöstä. 

TIEHALLINTO 
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TIENPIDON  RAHOITUS 
Tiemäärärahat  on  osoitettu 

talousarviossa pääosin  

perustienpidon  ja 
 kehittämisen  momenteille.  

Yhteensä rahoitusta 

käytettiin  tienpidon  eri  

menokohteisiin  vuonna 

 1998  noin  4,5  miljardia 

markkaa. 

Tielaitoksen  rahoituksesta päättää 
eduskunta valtion talousarvion kä-
sittelyn yhteydessä. 

Perustienpidon momentilta 
 rahoitetaan tienpidon tuotteiden 

ostot kuten tiestön hoito, ylläpito, 
pienehköt tieinvestoinnit  ja  muu  tie- 
hallinnon toiminta. Merkittävät  tie-
verkon laajennus-  ja  uusinvestoin

-nit  rahoitetaan erikseen tieverkon ke-
hittämisen määrärahoista, joista 
eduskunta päättää hankkeittain. Jäi-
kirahoitus- (moottoritien rakenta-
minen Järvenpäästä Lahteen)  ja ko

-konaisrahoitushankkeita  (Porvoo-
Koskenkylä -moottoritien rakenta-
minen) varten tarvittava rahoitus  on 

 omalla momentillaan. 
Talousarvioon varataan mää-

rärahat myös maanlunastuksia sekä 
ulkopuolisille - lähinnä kunnille - 
tehtävistä tietöistä aiheutuvia menoja 
varten. Varsinaisen tierahoituksen 
lisäksi tienpitoon oli käytettävissä 
työllisyys-  ja EU-rahoitusta. 

Perustienpidosta  teiden hoi-
toon käytettiin  1 176  miljoonaa 
markkaa, josta talvihoitoon kului 
runsaat  500  miljoonaa markkaa. 
Teiden ylläpidon menot olivat  699 

 miljoonaa markkaa. 
Perustienpidon  investointi- 

kohteita rakennettiin  ja  suunnitel-
tiin  758  miljoonalla markalla. 

Tielaitoksen  maksullisen pal-
velutoiminnan menoja kertyi  134 

 miljoonaa markkaa. Maksullinen toi-
minta oli  7  miljoonaa markkaa yli-
jäämäinen. Muita tienpitoon  net

-toutettavia  tuloja kertyi  49  miljoo-
naa markkaa, sisältäen  mm.  pieneh-
köt summat EU:n rahoitustukea 
yleiseurooppalaisen tieverkon  (TEN- 
verkko) suunnitteluun sekä EU:n 
aluekehitysrahaston avustusta  Lapin 

 teiden rakentamiseen (Barentsin 
Interreg-ohjelma). Tiehallinnon 
oman toiminnan menot, mukaan 
luettuna tutkimus-ja  kehittämistoi-
minta,  olivat noin  581  miljoonaa 
markkaa. 

Perustienpidon nettomenot 
 olivat vuonna  1998  yhteensä noin 
 3 158  miljoonaa markkaa eli noin 
 2  prosenttia edellisvuotta pienem-

mät. Rahoitus oli poikkeuksellisen 
tiukka. Rahoitusmarginaali oli vuo-
den lopulla ennätyksellisen vähäinen, 

 sillä  määrärahoja siirtyi vuodelle 
 1999 vain 43  miljoonaa markkaa eli 

 1,4  prosenttia. Vastaavat siirtyvät erät 
olivat  280  miljoonaa markkaa  (8,5 

 %)  vuonna  1996  ja  134  miljoonaa 
markkaa  (4,0  %)  vuonna  1997.  

Tieverkon kehittämisen ra-
hoitusta käytettiin  965  miljoonaa 
markkaa. Tiehankkeiden rakentami-
sen osuus oli  925  miljoonaa  mark- 

Rahoituksen niukkuudesta huolimatta 
tieverkkoa  pystyttiin kehittämään 
hankkeilla mitaten kohtalaisesti. 	 T1  
Vuonna  1998  valmistuivat  mm. 	 /  -I 	 -  
E 18-tien moottoriliikennetieosuus 
Koskenkylä  -Loviisa sekä kuvassa 
oleva Kehä  1:n  ja  Tuusulantien 
eritaoliittymä  Helsingissä. 	

:?  
.J . 	___ 
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PERUSTIENPIDON  TIEVERKON  TIENPIDON 
NETTOMENOT  KEHITTÄMINEN MUUT MENOT 

Menot Investoinnit 	925  Tieverkon jälki-  ja  
Hoito  1176  Suunnittelu 	40  kokonaisrahoitus 	5  
Ylläpito  699  Ulkopuolisille tehtävät 
Investoinnit  758  tietyöt 	 93  
Maksullinen  toiminta  134  Maanlunastukset 	160  
Muu  tiehallinto  581  

Tulot  
Maksullinen  toiminta  141 

 Muut tulot 	49  
Nettomenot 	3t  

TYÖLLISYYS-  JA 
 EU-RAHOITUS 

Investoinnit 	106  
Työlllstämistukj 	23  
EU-rahoitus 	41  

Perustien  pidon 
 nettomenot  

Tienpidon  
Työllisyys-  ja 	muut  
EU -rahoitus 	menot 

Tieverkon  

ke jrninei  

SEN  KOHDENTAMINEN 

kaa  ja  uusien kohteiden suunnitte-
lun  40  miljoonaa markkaa. 

Eduskunta osoitti alkurahoi-
tuksen viidelle uudelle tieverkon 
kehittämishankkeelle. 

Tästä huolimatta kohteille 
vuonna  1998  myönnetty rahoitus 
jäi  120  miljoonaa markkaa edellis-
vuotta pienemmäksi. Rahoitusvajetta 
voitiin paikata edellisvuoden rahoi-
tussäästöillä, joita oli käytettävissä 
noin  230  miljoonaa markkaa.  Tie-
verkon kehittämishankkeifle voitiin 
osoittaa tarvetta vastaava vuosirahoi

-tus ja  työt etenivät suunnitellun 
mukaisesti. Rahan käyttö lisääntyi 
edellisvuodesta lähes  140  miljoonalla 
markalla eli  17  prosenttia.  

vuonna  1999.  Hankkeen toteutta-
misesta järjestetään kansainvälinen 
urakkakilpailu. Kokonaisrahoituk-
sella voidaan varmistaa rakentami-
sen eteneminen optimiaikataulussa 

 ja  saavuttaa noin  10-15  prosentin 
kustannussäästö tavanomaiseen  ta-
lousarviomenettelyyn  verrattuna. 

Ulkopuolisille tehtiin tietöitä 
 92  miljoonalla markalla eli jonkin 

verran edellisvuotta enemmän. Näis-
tä lähinnä kuntien maksusitoumuk

-sun  perustuvista töistä kertyi valtiolle 
tuloja  5  miljoonaa markkaa meno-
ja enemmän. Maanlunastuksiin käy-
tettiin  160  miljoonaa markkaa. 

Muuta rahoitusta tienpitoon 
saatiin lähinnä työministeriöltä  ja  

sisäasianministeriöltä,  jonka  hallin-
nonalalle  on  budjetoitu EU:n alue-
kehitysrahaston myöntämät rahoi-
tusavustukset ns. rakennerahasto-
ohjelmien (tavoite  2  ja  5b  sekä  In

-terreg-ohjelmat) kohteille. 
Tienpidon  investointeihin 

käytettiin työllisyysrahoitusta  106 
 miljoonaa markkaa. Määrä  on  supis-

tunut vuosi vuodelta. Uusiin työlli-
syyshankkeisiin rahoitusta ei juuri-
kaan saatu. Palkkaperusteista työl-
listämistukea käytettiin vastaavasti  23 

 miljoonaa markkaa. EU:n rahoitusta 
käytettiin  40  miljoonaa markkaa. 
Tuen määrän ennakoidaan nousevan 
uuden rakennerahastokauden  2000-
2006  aikana. 

Optimaalinen rakennusaika tuo 
tuntuvia säästöjä 
Järvenpää-Lahti  -jälkirahoitushank

-keen  menoja maksettiin vuonna 
 1998  viisi miljoonaa markkaa. Hank-

keen rakentamisesta  ja  kunnossapi-
dosta aiheutuvat menot tulevat täy-
simaaräisesti valtion maksettavaksi 
vasta sitten, kun uusi moottoritie 

 on  kokonaisuudessa avattu liiken-
teelle vuoden  1999  lopussa. 

Tieyhtiön  valtiolta saamat 
maksut  on  sidottu liikennesuorittee

-seen  ja tienkäyttäjille tarjottavaan 
 palvelu-  ja hoitotasoon.  Sopimuk-

sesta arvioidaan aiheutuvan valtiol-
le menoja sopimuskaudella 

 1.5.1997-31.3.2012  yhteensä noin 
 1,2  miljardia markkaa. 

Porvoo-Koskenkylä  -mootto-
ritien rakentamisen aloittamiseen 
saatiin syksyn  II  lisätalousarviossa  90 

 miljoonan  markan  määräraha  ja val-
tuus  solmia hankkeen toteuttamis-
ta koskeva  270  miljoonan  markan 
kokonaisrahoitussopimus.  

Myönnetty rahoitus siirtyi 
kokonaisuudessaan käytettäväksi 
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PAIVITTAINEN  A  
A S I A K A S T V 

TIESTÖN HOITO  ON  
ASIAKASPALVELUN 

 PERUSTA 
Tiestön hoidolla turvataan 

päivittäinen liikennöitävyys 

kaikissa olosuhteissa 

ympäri vuoden. Hoito- 

toimenpiteet muodostavat 
päivittäisen asiakaspalvelun 

perustan. Vuonna  1998 
 hoidon menot olivat  1 176 

 miljoonaa markkaa  
(1 215  miljoonaa markkaa 

vuonna  1997),  josta talvi- 

hoidon osuus oli  513 
 miljoonaa markkaa. 

Tiestön hoidossa normaali vuosi 
Kevättalven saaolot olivat  koko  maan 
osalta melko normaalit. Syksyn saa- 
olot olivat helpohkot muutamia  on-
gelmatilanteita  lukuun ottamatta. 

Suolaa käytettiin liukkauden- 
torjuntaan  115 000  tonnia,  mikä oli 
noin  10000  tonnia  vähemmän kuin 
edellisvuonna. Määrä  on  vieläkin 
suuri, mistä Tielaitos sai negatiivis-
ta palautetta. Suolan käyttöä tullaan 
rajaamaan tarkentamalla urakkaso-
pimusasiakirjoihin sisällytettyjä laa-
tuvaatimuksia. 

Alemman tieverkon päivittäis-
tä liikennöitävyyttä vaikeuttava ke-
lirikko oli viime keväänä vaikeam-
pi kuin vuonna  1997. Kelirikkoin-
ventoinnin  mukaan runkokelirikkoa 
oli yhteensä noin  1 600  kilometriä, 
kun määrä vuonna  1997  oli  1 040 

 kilometriä. Painorajoitettujen teiden 
määrä aleni kuitenkin hieman edel-
lisvuodesta. Sateisesta kesästä joh-
tuen kelirikko kiusasi monin paikoin 
myös kesällä. 

Asiakaspalautteet  ja 
 palvelutasotutkimukset 

Asiakaspalautteella  on  erityisen suuri 
merkitys tiestön päivittäisessä hoi-
dossa, varsinkin talvihoidossa. Run-
saasti yli puolet yleisestä tiestöstä 
kuuluu alimpaan hoitoluokkaan. 
Muuttuvissa talviolosuhteissa hoito- 
tason kattava seuranta  on  mando-
tonta. Asiakkaat toimivat valvova-
na silmänä  ja  heidän palautteensa 

 on  siksi ensiarvoisen tärkeä. 
Saimme vuoden alkupuolel-

la runsaasti palautetta vähäliikentei
-sen  tiestön hoidosta. Palautetta tuli 

varsinkin ammattiliikenteen tahol-
ta. Laatu ei ollut enää samaa, mi-
hin oli aiemmin totuttu. 

Tielaitos  ryhtyi muutama 
vuosi sitten, rahoituksen vähennyt -  

tyä,  toimimaan kirjaimellisesti laa-
tuvaatimusten mukaisesti. Tämä  on 

 koettu selväksi palvelutason laskuksi. 
Ongelmaksi koettiin sekä hiekoituk

-sen  että aurauksen aikaisempaa pi-
temmät toimenpideajat. 

Keväällä valmistunut palve-
lutasotutkimus vahvisti aikaisemmin 
saatua asiakaspalautetta. 

Palvelutasotutkimuksen  mu-
kaan pääteiden talvihoitoa pidetään 
yleensä hyvänä. Kuitenkin suolan 
käyttö liukkaudentorjunnassa jakaa 
selvästi tienkäyttäjien mielipiteet. 
Vähäliikenteisen tiestön liukkauden- 
torjuntaan  ja  kevyen liikenteen väy-
lien hoitoon oltiin tyytymättömiä. 
Tietyissä tapauksissa alitettiin sopi-
musten mukainen laatutaso. 

Laatuvaatimuksia korjattiin 
palautteen perusteella syksyllä aika-
neissa uusissa alueurakkasopimuk-
sissa. Tavoitteena oli estää laadun 
heikkeneminen liian alhaiseksi on-
gelmallisissa lumisade-  ja  liukkaus- 
tilanteissa. 

Kesällä tehty palvelutasotut-
kimuksen toinen  osa  osoitti, että 
autoilijat olivat yleisesti tyytyväisiä 
kesähoidon tasoon.  He  toivoivat 
kuitenkin ajoratamaalauksia, jotka 
näkyvät pimeällä nykyisiä paremmin. 

Tästä  ja  liikenneturvallisuu-
den parantamiseen tähtäävästä suis

-tumis- ja kohtaamisonnettomuuk-
sien vähentämistavoitteesta  johtuen 
tiemerkintöjen elinkaaritutkimusta 
jatkettiin  ja  kokeiltiin autoilijan  vi-
reystasoa nostavien uudentyyppis-
ten,  tärinää  ja  ääntä aiheuttavien reu-
naviivojen vaikutuksia. Koeosuudella 
uusien merkintöjen tehokkuus to-
dettiin välittömästi. Autoilijat piti-
vät merkintöjä onnistuneena ratkai-
suna  ja  esittivät niitä laajempaan 
käyttöön. Tiemerkintöihin liittyvää 
kokeilua jatketaan.  
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AKASPALVELU  JA 
 YVÄISYYS 

Palvelutasotutkimuksen  mu-
kaan autoilijat pitivät viitoitusta  ja 
liikennemerkkejä  riittävän tehokkai-
na  ja selkeinä.  

Asiakkaiden suora palaute  ja 
 lehdistön kirjoittelu osoittivat, ettei-

vät autoilijat juurikaan olleet tyyty-
väisiä tietyomaiden  ja kunnossapi-
totöiden  yhteydessä toteutettuihin 
liikennejärjestelyihin. 

Tästä syystä käynnistettiin 
 koko Tielaitoksen henkilöstölle 
 suunnattu "Tietöiden liikenteen jär-

jestely-  ja turvallisuuskoulutus", jota 
 ilman tiestöllä ei jatkossa ole lupa  

työskennellä. Lisäksi vallitsevaa käy-
täntöä tarkistettiin laatimalla uudet 
menettelyohjeet  ja Iaatuvatimukset 

 "Liikennejärjestelyt  ja työturvallisuus 
 tiellä tehtävässä työssä". 

Tielaitos  sitoutuu palvelemaan  
Palvelusitoumus  on  valtiovarainmi-
nisteriön aloitteesta liikkeelle lähte-
nyt kokeilu tiehallinnon  ja  asiakkaan 

 välisen  suhteen määrittelemisessä. 
Vastaavia sitoumuksia  on 

 kokeiltu kuntapuolella useissa pie-
nemmissä kohteissa. Tielaitos lähti 
kokeilemaan kokonaisen tiepiirin  

palvelut kattavan sitoumuksen te-
kemistä. 

Keski-Suomen tiepiirin pal-
velut kuvattiin asiakkaan kielellä  ja 

 niiden saatavuudesta  ja  tasosta an-
nettiin selkeä lupaus. Palvelusitou

-mus  painettiin kirjaseksi,  jota  jaet-
tiin piirin toimipaikoissa.  Osa  jaet-
tiin piirin alueella suoraan koteihin. 

Palvelusitoumuksesta  on  saatu 
runsaasti palautetta.  Sen  pohjalta 
muissakin tiepiireissä ollaan kehit-
tämässä vastaavaa sitoumusta otet-
tavaksi käyttöön vuoden  1999  ai-
kana. 

Tiestön hoito  on  asiakaspalvelun 
 perusta. Varsinkin talvihoidossa 

asiakaspalautteella  on  suuri 
merkitys. Muuttu  vissa  talvi- 
olosuhteissa hoitotason kattava 
seuranta  on  mandotonta ilman 
asiakkailta tullutta nopeaa 
palautetta.  
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LIIKENTEEN TIETO- 
PALVELUILLA 
LISÄARVOA 
Liikenteen  tietopalvelut  

tuovat tien pitäjälle 

mandollisuuden ohjata  

liikennevirtoja  liikenteen 

turvallisuuden  ja  sujuvuuden 

parantamiseksi.  

Tienkäyttäjä  voi 

liikenteen  tietopalveluja 

hyödyntämällä  suunnitella 

paremmin matkansa 
vallitsevien liikenne-, keli-  ja 

 muiden  häiriötilanteiden  

mukaisesti. Liikenteen  

tietopalvelut  täydentävät 
siten tiestön hoidon 

antamaa palvelua.  

Tir  
- 

- 

Liikennekesku kset  palvelevat  24 
 tuntia vuorokaudessa. Tiellä 

kul/eijat saavat tarvitessaan ajanta-
saista tietoa kelistä, tiestöstäja 
liikenteestä. Liikenteen ohjaus  ja 

 häiriöiden poisto ovat liikennekes
-kusten  muita keinoja vaikuttaa 

liikenteeseen. 

Lilkennekeskusten  rooli kasvaa  
Tienkäyttäjä saa liikennekeskusten 

 ja  niiden palvelukanavien kautta aina 
yhteyden Ttelaitokseen. Liikennekes-
kukset palvelevat  24  tuntia vuoro-
kaudessa. Ne vastaanottavat palau-
tetta  ja  välittävät Tielaitoksen tuo-
tannolle  ja urakoitsijoille toimenpi-
depyynnöt  mm.  liikenteen häiriöi-
den poistamiseksi. Ajantasainen tie-
dotus kelistä, tiestöstä  ja  liikenteestä 
sekä liikenteen ohjaus  ja  häiriöiden 
poisto ovat liikennekeskusten kei-
not vaikuttaa liikenteeseen. 

Liikennekeskusten  palvelut, 
tehtävät, organisointi  ja kehittämis

-kohteiden tärkeysjärjestys määritel-
tiin liikennekeskusstrategiassa vuon-
na  1998.  

Tiepiirien  yhdeksän liikenne- 
keskusta erikoistuvat palvelutarjon-
nassaan  ja  tehtävissään alueellisten 
olosuhteiden  ja palvelutarpeiden 

 mukaan. Liikenteen  hallinnan  tie
-tojärjestelmää  kehitetään,  ja  siinä 

varaudutaan liittämään Tielaitoksen 
tiedot kansalliseen  ja  kansainväliseen 
liikenne-  ja matkailutietojärjestel-
mään. 

Liikennekeskusten  poliisin  ja 
pelastusviranomaisten  kanssa teke-
mä yhteistyö  on  tärkeä kehittämis-
kohde liikenteen sujuvuuden  ja  tur-
vallisuuden varmistamiseksi. Lii-
kennekeskusten  ja  muiden liikentees-
sä toimivien organisaatioiden ver-
kostoitumisella parannetaan palve-
lujen laatua  ja  taloudellisuutta. 

Lii  ken nesää  
Yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen 
kanssa kehitettiin liikennesäätiedo

-tus.  Radiossa  ja  televisiossa säätie-
dotuksen yhteydessä esitettävä liiken-
nesääennuste kertoo maakunnittain 
ajokelistä. Tutkimuksen mukaan 
palvelu tunnettiin hyvin  ja  sitä pi-
dettiin erittäin hyödyllisenä. Syksyllä 

aloitettiin jalankulkijoiden kelitie-
dotuskokeilu pääkaupunkiseudulla 
yhdessä Ilmatieteen laitoksen  ja  kau-
punkien kunnossapitäj ien kanssa. 

Liikenteen  telematiikkaa 
 kehitetään voimakkaasti 

Liikenteen hallinnalla varmistetaan 
liikenteen sujuvuus, turvallisuus  ja 
ympäristöystävällisyys  kulloinkin 
vallitsevissa  tie-  ja liikenneoloissa.  

Liikenteen  hallinnan  keino-
ja ovat liikenteen tiedotus, ohjaus 

 ja  kysynnän hallinta.  Kelin ja  liiken-
teen ajantasainen seuranta  on  liiken-
teen  hallinnan  perusedellytys.  Tie- 
laitoksen yhdeksän liikennekeskus

-ta  valvovat seurantajärjestelmien 
toimintaa  ja  edistävät liikenteen 
sujumista liikenteen ohjauksella  ja 
tiedotuksella.  Liikenteen  hallinnan 

 keinoja kehitetään osana tienpitoa. 
Tielaitoksen kolmevuotinen 

telematiikan kokeiluprojekti  "Tie-
liikenteen telematiikka -  E18-ko-
keilualue"  päättyi vuoden  1998  lo-
pussa. 

Projektissa tutkittiin  ja  kehi-
tettiin uusia telemaattisia ratkaisu-
ja liikenteen turvallisuuden, sujuvuu-
den  ja ajomukavuuden  parantami-
seksi sekä selvitettiin toteutettujen 
ratkaisujen vaikutuksia. Kokeilut 
keskittyivät eurooppatielle  El 8,  vä-
lille  Turku-Helsinki-Vaalimaa.  Lop

-puseminaari  pidettiin marraskuus-
sa  1998.  

Kokeiluohjelman  osa-alueet 
olivat tiedon keruu, hallinta  ja  väli-
tys, liikenteen ohjaus sekä vaikutus-
ten arviointi. Suuri  osa kokeiluohjel

-man  noin  50  alaprojektista  kuului poh-
joiseurooppalaiseen  VIKING-ohjel-
maan, johon saadaan Euroopan Uni-
onin liikenteen perusrakenteen kehit-
tämisrahoitusta. Kokeiluun yhdistet

-fin  myös eurooppalaisia telematiikan 
tutkimushankkeita.  
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Kokeiluohjelmassa  kehitettiin 
edelleen  jo  olemassa olevia liiken-
ne-  ja tiesäätietojen keräysjärjestel-
miä. Tiesääasemaverkkoa tihennet-
tim uudentyyppisillä tiesääasemilla 
ja kelinhavainnointia  täydentämään 
kehitettiin liikkuvan havaintoaseman 
prototyyppi. 

Etelä-Suomessa otettiin koe- 
käyttöön uusi eurooppalainen  radion 
liikennetiedotuskanava RDS-TMC, 
jolta häiriötiedot  saadaan ajoneuvo-
päätteisiin. Ajantasaiset liikennetie

-dot  keskitettiin omalle kotisivulleen 
Internetissä. Internetiä hyödynnet

-tim  myös kokeiltaessa liikennetie -  

don  välitystä  GSM-puhelimiin  ja 
 liikenteen tiedotuspisteisiin. 

Liikenteen nopeuksien sääte-
lyä  kelin  mukaan kokeiltiin Pyhtään 

 ja Kotkan  välillä sekä Lohjanharjun 
 ja  Salon  välillä. Automaattisesti sään 

 ja kelin  mukaan muuttuvien nope-
usrajoitusmerkkien käyttöä tukevat 
muuttuvat liikennemerkit, joissa 
kerrotaan kelitilanteesta tien pääl-
lä. Pyhtäällä kokeiltiin kaksikielisiä 
muuttuvia opasteita.  Tie-  ja  liiken-
neolojen mukaan muuttuvien no-
peusrajoitusten vaikutukset liiken-
neturvallisuuteen  ja  liikenteen su-
juvuuteen ovat olleet suotuisia.  

Tiellä liikkuvien turvallisuutta 
voidaan parantaa nykyaikaisella 
telematiikalla esimerkiksi ottamalkz 
k4yttöön automaattisesti sään  ja 
kelin  mukaan muuttuvia nopeusra-
joitusmerkkejä.  
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SAI LYTTAM  IN EN  

Alemman tieverkon päällys-
tämättömiä teitä  on  noin  28 000  
kilometriä. Sorateiden kunto  on 

 kesäaikaan yleisesti tyydyttävä, mut-
ta negatiivisen palautteen määrä  on 

 kasvussa. Eniten palautetta  on  tul-
lut  kelirikon aikaisesta kunnosta, 
joka vaikeuttaa maatalouden päivit-
täisiä kuljetuksia, linja-autoliiken-
nettä  ja  raakapuun kuljetuksia eten-
kin maan keski-  ja  pohjoisosissa. 

Runkokelirikon  vaivaamia 
teitä oli noin  1 600  kilometriä, mikä 

 on  selvästi enemmän kuin edellisi-
nä vuosina. Käytettävissä oleva ra-
hoitus riitti kuitenkin  vain  pahim-
pien kohteiden parantamiseen. 
Maassamme  on  edelleen yli  9 000 

 kilometriä teitä, joilla  on 1990-lu-
vulla ollut painorajoituksia, mutta 
joissa perusparannukset ovat jäänet 
pääosin tekemättä. 

Silloissakin  puutteita 
Yleisillä teillä  on  noin  13 000  sil-
taa. Pääosa niistä  on  rakennettu  50- 
luvulla  tai  sen  jälkeen. Ensimmäi-
nen peruskorjaus  on  yleensä tarpeen 

 30-40  vuoden kuluttua rakentami-
sesta. Lähivuosina  on  odotettavissa 
huomattava korjaustarpeen kasvu. 

Painorajoitettuja  siltoja  on 
 kaikkiaan  250.  Myös kapeus  tai 

mataluus  aiheuttavat uusimistarvet
-ta.  Vuonna  1998  uusittiin  tai  pa-

rannettiin  70  siltaa. 

Säästöjä tutkimuksen avulla 
Teiden pohja-  ja päällysrakenteiden 

 rakentamiseen  ja  ylläpitoon käyte-
tään vuosittain noin  1 500  miljoo-
naa markkaa. Rakenneteknologiaa 
kehittämällä  ja  siirtymällä elinkaa-
rikustannuksiin perustuvaan suun-
nittelujärjestelmään saavutetaan 
merkittäviä säästöjä.  

Tien  pohja-  ja päällysraken
-teiden tutkimusohjelman (TPPT- 

projekti) tavoitteena  on  taloudelli-
suuden parantaminen uusien teiden 
osalta  10  prosenttia  ja parannetta

-vien teiden osalta  5  prosenttia vuo-
den  1991  tasoon verrattuna. 

Kaksi viimeistäTPPT:n  kol-
mestakymmenestä  kohteesta raken-
nettiin vuonna  1998.  Koetiekone

-ohjelman viiden koerakenteen tes-
taus tehtiin tammi-helmikuussa.  

Projekti jatkuu vuoteen  2001  asti. 
Laajan TPPT-projektin  lisäksi 

tierakenteiden tutkimusohjelmaan 
kuului vuonna  1998  muita projek-
teja, joilla kehitettiin huonolaatuis

-ten rakennusmateriaalien,  teollisuu-
den sivutuotteiden  ja  jätteiden hyö-
tykäyttöä tierakenteissa.  
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TIESTÖN PALVELU  

TIEVERKON PALVELU- 
TASOA KEHITETÄÄN 
LAAJENNUS-  JA 

 UUSINVESTOINNEILLA 
Laajennusinvestoinneilla 

 parannetaan tiestön liikenne-
turvallisuutta  ja  palvelutasoa 

 liikenteen kysyntää  ja  mu  uttu neita 
ympäristövaatimu ksia  vastaaviksi. 
Tyypillisiä toimenpiteitä ovat 
esimerkiksi  ohituskaistan  tai 

 eritasoliittymän  rakentaminen.  
Uusinvestoinneilla  paran-

netaan olennaisesti  tieverkkoa  tai 
 tieosuuden  palvelutasoa.Tyypillisiä 

uusinvestointeja  ovat uuden  tie- tai 
 siltayhteyden  rakentaminen  tai  tien  

nelikaistaistus.  
Tiestön palvelutason  

kehittämishankkeet  rahoitetaan 
sekä  perustienpidon  rahoituk-
sella että tiestön kehittämisen 
rahoituksella. Laajennus-  ja 

 uusinvestointien  (ilman suunnit-
telua)  kokonaismenot  vuonna 

 1998  olivat  1 836  miljoonaa 
markkaa, mikä oli  53  miljoonaa 
markkaa enemmän kuin edellis-
vuonna.  

Sujuvuusongelmat  koskevat 
työmatkoja  ja  viikonloppu- 
liikennettä 
Liikenteen sujuvuusongelmia esiin-
tyy lähinnä eteläisen Suomen eräil-
lä päätiejaksoilla sekä suurimpien 
kaupunkien sisääntulo-  ja kehäväy-
lillä. Kaupunkiseuduilla  liikenne 
jonoutuu  tai  hidastuu arkisin työ-
matkaliikenteestä. Suurimmat on-
gelmat ovat pääkaupunkiseudulla  ja 

 suurimpien kasvukeskusten läheisyy-
dessä. 

Viikonloppuliikenne jonou-
tuu  tai  hidastuu lähinnä tärkeim-
millä etelä-pohjoissuuntaisilla  pää

-tieyhteyksillä.  Liikenteen jonoutu
-mista  tai  hidastumista arvioidaan 

esiintyvän noin  1 200  kilometrillä 
tieverkkoa. Suurin  osa  tästä  on  va-
paa-ajan liikennettä. 

Tielaitokselle  asetettujen ta-
voitteiden mukaan elinkeinoelämän 
kuljetuksia haittaavat ruuhkat eivät 
saa liikenteen kasvusta huolimatta 
lisääntyä eikä matka-aikojen ennus-
tettavuus heikentyä. Liikenteen häi-
noiden vähentämiseksi  on  tehty 
suunnitelmia. Tietyömaiden liiken-
teelle aiheuttamia haittoja  on  kar-
toitettu  ja  kehitetty  mm.  teettämis

-menettelyä niiden poistamiseksi. 

Perustienpidon  rahoituksella 
parannettiin turvallisuutta 
Noin puolet perustienpidon rahoi-
tuksella toteutettavista laajennus-  ja 
uusinvestoinneista  kohdistui päätie-
verkolle. 

Losseja  korvaava siltaohjelma 
käynnistyi 
Ensimmäinen losseja korvaavan si1-
taohjelman kohde, Harvaluodon 
silta, avattiin liikenteelle. Myös  Kan

-tolansalmen lossi  korvattiin Liisan- 
niemen sillalla. Kirveenrauman, 
Akkalansalmen  ja Pelkosenniemen 
lossipaikoilla  käynnistyi  sillan  raken-
taminen. 

Suurten kehittämishankkeiden 
toteuttaminen vaikeutuu 
Tieverkon kehittämisen määrära-
hoilla rahoitettuja hankkeita valmis-
tui vuonna  1998  kuusi kappaletta. 
Niistä merkittävin oli  13  kilomet-
riä pitkä leveäkaistainen moottori-
liikennetie Koskenkylästä Loviisaan. 

Kertomusvuonna  käynnistet-
tiin viisi uutta hanketta. Näistä kaksi 
eduskunta lisäsi ohjelmaan ilman li-
särahoitusta.  Jo  aikaisemmin alku-
peräisestä rahoituskehyksestä oli kar-
sittu  80  miljoonaa markkaa. 

Rahoituksen niukkuus johtaa 
selkeästi käynnissä olevien hankkei-
den epätaloudelliseen rakentamis-
aikatauluun vuonna  1999.  Moot-
toriliikennetie Vehmasmäki-Hiltu-
lanlahti Kuopiossa päätettiin selvi-
tysten jälkeen toteuttaa kapeana ne-
likaistaisena tienä, jossa ajoradat  on 

 eroteltu keskikaiteella.  
Vuonna  1998  valmistuneet  ja 

 muut käynnissä olevat kehittämis-
hankkeet ilmenevät oheisesta tau-
lukosta. 

Päällystettyjen  teiden raken- Yksityisrahoitteisen Landen- 
netta  ja  suuntausta parannettiin noin 

 400  kilometriä. Kevyen liikenteen 
väyliä rakennettiin noin  160  kilo-
metriä  ja  yli-  ja alikulkuja  36.  Kol-
metoista taajamajärjestelyä valmis-
tui  ja ohituskaistoja  rakennettiin  27 

 kilometriä. Tievalaistusta rakennet-
tiin runsaat  140  kilometriä. 

tien rakentaminen oli ripeätä 
Optimaalisen rahoituksen hyödyt 
tulivat selvästi esille Tielaitoksen 
ensimmäisessä yksityisrahoituskoh-
teessa Landentiessä, joka eteni en-
nakoitua nipeämmin. Moottoritie- 
osuus Järvenpäästä  Män tsälään  avat-
tiin liikenteelle vuoden etuajassa. 
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SON  KEHITTÄMINEN 

Samanlaiseen hyötyyn pyri-
tään moottoriliikennetien Porvoo-
Koskenkylä laajentamisessa  moot

-toritieksi.  Hanke päätettiin syksyn 
lisäbudjetissa toteuttaa ns. kokonais-
rahoitusprojektina, mikä merkitsee 
sitä, että hanke saa valtion budje-
tin kautta tarvitsemansa optimira-
hoituksen. 

Yhteistyössä parempaan  
liikennejärjestelmään 
Tielaitos  on  viime vuosina panos-
tanut kaupunkiseutujen liikennejär-
jestelmäsuunnitteluun yhteistyössä 
kuntien  ja  muiden liikennemuoto-
jen edustajien kanssa. Tielaitoksen, 
niin kuin muidenkin yhteistyöosa-
puolten, tavoitteena  on  luoda asi-
akkaan kannalta toimiva  ja  turval-
linen, eri kulkumuotoja yhdistävä 
liikennejärjestelmä. 

Liikennejärjestelmäsuunnit-
telu  oli käynnissä kymmenellä eri alu-
eella. Landen  ja  Jyväskylän alueiden 
suunnitelmat valmistuivat loppu- 
vuonna. Pääkaupunkiseudun liiken-
nejärjestelmäsuunnitelman tarkistus 
oli hyväksyntää vaille valmis. 

Tielaitoksen  ensimmäisen yksityis-
rahoitteisen kohteen rakentaminen 
eteni ennakoitua ripeämmin. 
IVloottoritieosuus Järvenpäästä 
IVläntsälään avattiin liikentee/le 
vuoden etuajassa. 

VUONNA  1998  KÄYNNISSÄ OLLEET TIEVERKON 
 KEHITTÄMI$HANKKEET  

Tie  Hanke Pituus Kustannus-  Kustan- Liiken- 
km  arvio mmk nukset  teelle  

1998  
Vuonna  1998  lijkenteelle  avatut  
Vt  7  Koskenkylä -Loviisa  mol  13 120 36 1998  
Vt  17  Joensuu-Ylämylly  4k-rak  6 90 27 1998 
Kt 45  Pakinkylän eritasoliittymä  1 150 49 1998 
Mt  Porin  pohj. satamatien  jatke  (EU)  8 25 9 1998 
Kt 63  Kauhava-Vuorenmaa  sp  (EU)  7 20 6 1998 

Helsinki-Tampere  radan tiejärj.  126 33 1998  

Vuoden  1998  jälkeen jatkuvat, aiemmin  käynnistyneet  hankkeet  
Vt  1  Paimio-Muurla  mo 	 34 890 52 2002  
Vt  2  Porin kohta  4-kaist. 	 3 41 26 1999  
Vt  3  littala-Kulju  mo 	 35 880 240 2000  
Vt  4  Järvenpää-Lahti  mol  -> mo 	69 1) 8 1999  
Vt  21  Kemi -Tornio  mo 	 19 370 94 2001 
Mt 102  Kehä  Il Länsiväylä-Turuntie  4k-rak 	7 310 86 2000  

Kotka-Vainikkala  radan tasor.  poisto  50 23 2000  

Vuonna  1998  käynnistyneet kehittämishankkeet  
Vt  5  Seppälänjoki-Vihantasalmi sp 	10 120 36 2000  
Vt  5  Vehmasmäki-Hiltulanlahtj  mol 	12 130 24 2000  
Vt  14  Kyrönsalmen  silta, Savonlinna 	1 90 15 2000  
Vt25  Hanko-Skogbysp 	 22 90 3 2000 
Mt 135 Helsinki-Vantaa lentoaseman  tiejärj. 	3 145 27 2000 

1) 	toteutus  yksityis/jälkirahoitusjärjestelyllä,  
Järvenpää-Mäntsälä avattu  1998  

EU 	=  toteutus  EU:n rakennerahaston  tuella  
mo 	=  moottoritien rakentaminen  
mol 	= moottoriliikennetien  rakentaminen  
sp 	=  tien suuntauksen parantaminen  
4k-rak 	= 4.kaistaisen  tien (ei  mo)  rakentaminen  
4-kaist 	=  olemassa olevan tien  nelikaistaistus  
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TIELAITOKSEN  LIIKE 

LIIKENNEKUOLEMAT 
VAHENIVAT VUONNA 

 1998  
Vuonna  1998  tieliikenteessä 
kuolleiden määrä oli ennakko-
tietojen perusteella  396  ja 

 loukkaantuneiden määrä noin  
9 000  ihmistä. Kuolleiden määrä 
laski edellisvuodesta noin  lo  
prosenttia. Yleisillä teillä kuollei-
den määrä laski 315:sta 290:een. 

Tielaitokselle  asetettu 
liikenneturvallisuustavoite 
edellytti henkilövahinkoihin 
johtaneiden onnettomuuksien 
vähentämistä laskennallisesti 
45:llä. Kertomusvuoden aikana 
toteutettujen toimenpiteiden 
vaikutuksesta henkilövahinko-
onnettomuuksien laskennalliseksi 
vähenemäksi saatiin  49.  
Tilastollisesti  se  merkitsee viiden 
ihmishengen säästymistä  ja  yli 
viittäkymmentä  vältettyä  vakavaa 
loukkaantumista. 

Tielaitoksen liikenneturvallisuus
-työllä  on 30-vuotiset peri  nteet. 

Tielaitoksessa  liikenneturvalli-
suuden teemavuosi 
Vuosi  1998  oli Tielaitoksessa liiken-
neturvallisuuden teemavuosi. 

Liikenneturvallisuuteen  liit-
tyvä teemavuosi oli epävirallisesti 
esillä  jo  aiemminkin, mutta entistä 
ajankohtaisemmaksi  se  tuli, kun 
vuonna  1996  toteutettu Tielaitok

-sen ympäristövuosi  onnistui hyvin. 
Kun lisäksi liikenneturvallisuus ai-
kaisempien vuosien hyvästä kehityk-
sestä poiketen heikkeni vuonna 

 1997,  teemavuoden  ja  sitä kautta 
tehostetun liikenneturvallisuustyön 
ajankohta oli  varsin  oikeaan osunut. 

Valtioneuvoston periaatepää-
tös vuodelta  1997  edellyttää  vaka-
vien  henkilövahinkojen vähentämis-
tä yhtä nopeasti kuin  1990 -luvul-
la, jolloin tavoitevuonna  2005  pääs-
täisiin lähelle Ruotsin  ja  Norjan  tur-
vallisuustasoa.  Liikennekuolemien 
määrä olisi tuolloin  alle  250,  kun 

 se  vuonna  1997  oli yli  400.  
Tavoite asettaa erityisen haas-

teen Tielaitokselle  ja  muille liiken-
neturvaliisuudesta vastaaville.  Tee

-mavuoden  aikana Tielaitos kiinnitti 
erityistä huomiota laitoksen päivit-
täisen jatkuvan toiminnan laaduk-
kuuteen. Tavoitteena oli luoda en-
tistä paremmat edellytykset  tulok-
sekkaammalle liikenneturvallisuus

-työlle tulevaisuudessa. 

Liikenneturvallisuuden teema- 
vuodelle asetettiin seuraavat 
tavoitteet: 
-  Tehostaa olemassa olevin  resurs-

sein  liikenneturvallisuuden paran-
tamista osana uudistuvan Tielai

-toksen  toimintaa. 
-  Edistää tiedottamalla, koulutta-

maila  ja  keskustelemalla oman 
henkilöstön sitoutumista liiken-
neturvallisuustavoitteisiin, sekä ky- 

kyä  ja  taitoa toteuttaa tavoitteita 
menestyksellisesti. 

-  Tehdä tunnetuksi Tielaitoksen lii- 
kenneturvallisuustyötä  omalle 
henkilöstölle, yhteistyökumppa- 
neille  ja  muille kohderyhmille. 

- Tiivistää yhteistyötä muiden  iii - 
kenneturvallisuustyötä  tekevien ta- 
hojen kanssa sekä edistää eri osa- 
puolien välistä vuorovaikutusta. 

Vuoden alkupuoliskolla  tie- 
piirien toiminta painottui vuoden 

 1997  syksyllä hyväksyryn "Liiken-
neturvallisuus  2005"  -  asiakirjan alu-
eellistamiseen. Vuoden loppua kohti 
toiminta laajentui koskemaan liiken-
neturvallisuusteemaa kokonaisuu-
dessaan. Erilaisia alueellisia tapah-
tumia järjestettiin yhteensä yli  100.  

Teemavuoteen  liittyviä tuotteita 

olivat  mm:  
- Tieturva-koulutusohjelma  omal-

le väelle. Tavoitteena oli koulut-
taa teemavuoden aikana kaksi kol-
masosaa tiellä työskentelevästä  Tie- 
laitoksen henkilöstöstä  ja  vuon-
na  1999  loput. Tavoitteen ensim-
mäinen vaihe saavutettiin hyvin. 

-  Ennakoivan ajon kurssit, joihin 
osallistui noin  400  tielaitoslaista. 

-  Valtakunnallinen liikenneturval-
lisuusseminaari, johon osallistui 

 160  alan asiantuntijaa. Perintei-
seen laitoksen sisäiseen liikenne-
turvallisuuspäivään osallistui  80 

 Tielaitoksen  asiantuntijaa. 
- Tielaitoksen  alan asiantuntijoille 

suunnattujen lehtien, Tiennäyttä-
jän  ja  englanninkielisen FinnCon-
tactin, syksyn teemanumerot lii-
kenneturvallisuudesta. 

-  Liikenneturvan  ja  poliisin kanssa 
yhteinen taajamaturvallisuus-kam-
panja  Suomi  Juoksee -tapahtuman 
yhteydessä. Tielaitoksen teema- 
vuodesta kertova näyttelybussi seu-
rasi tapahtumaa  koko matkan.  
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Vuosi  1998  oli  Tielaitoksen liikenneturvallisuuden teemavuosi, jonka aika-
najärjestettiin yli sata alueellista tapahtumaa. Kampanjoiden, kurssien  ja 

 seminaarien lisäksi tehtiin  mm.  ala-asteen oppilaille  STOP  -  mietitään 
yhdessä -liikennevideo. 

ETURVALLISUUSVUOSI  

Nuorille suunnattu Talvi alkaa 
 nollasta -liikenneturvallisuuskam-

panja  lokakuussa yhdessä Liiken-
neturvan, Suomen Autokatsastus 
Oy:n  ja  poliisin kanssa. 
Tietyöt ratin takaa -liikennetur-
vallisuusvideo autokouluille  ja 

 muille oppilaitoksille.  
STOP  - mietitän  yhdessä -liiken-
neturvallisuusvicleo ala-asteen op-
pilaille. 

Tielaitoksen turvallisuustyöllä 
 30-vuotiset perinteet 

Toukokuussa julkaistiin Tielaitok
-sen liikenneturvallisuustyön  histo-

riikki "Teitä turvaamassa". 
Ajatus historiikin kirjoittami-

sesta syntyi teemavuoden valmiste-
lun yhteydessä. Olihan Tielaitos  jo 

 kolmen vuosikymmenen ajan osal-
listunut aktiivisesti liikenneturval-
lisuustyöhön  ja  suunnannut osan toi-
mistaan järjestelmällisesti tienkäyt-
täjien turvallisuuden parantamiseen. 
Historiilcki antaa tietoja aikaisemmin 
tehdyn liikenneturvallisuustyön tu-
loksista  ja  auttaa oikean suunnan 
valinnassa tulevina vuosina. 

Historiikin kirjoitti diplomi- 
insinööri Kirill Härkänen.  
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YMPA  RISTÖASIA 

TIELAITOKSEN 

YMPÄRISTÖOHJ  ELMA 

TOTEUTUMASSA  

Tielaitoksen  ympäristöä koskeva  

toimenpideohjelma  1997-2000 
 valmistui vuonna  1996.  Liikenne- 

ministeriö asetti  Tielaitoksen  

vuoden  1997  ympäristö- 

tavoitteeksi  toimenpideohjelman  

toteuttamisen siten, että siinä  

asetut  tavoitteet saavutetaan 
pääosiltaan aikataulussa. 

Tavoite oli sama myös 

vuonna  1998.  Ohjelman toteutus 

 on  edennyt erittäin hyvin  ja 
 ympäristöasiat  on  saatu osaksi  

tienpitoa  kaikilla tasoilla. 

Ohjelmasta  on  toteutunut  jo  noin 

 75  prosenttia. Kaikki  tiepiirit  ja 
 keskushallinto  saavuttivat 

ympäristöä koskevat  tulos- 

tavoitteensa vuonna  1998.  

Vuosina  1995-1998  Tielaitos  on 
 rakentanut  meluesteitä  vuosittain 

noin kymmeneen  kobteeseen. 
 Vuonna  1998  meluesteet 

 rakennettiin  7550  asukkaan 
suojaksi.  

Tiehankkeiden  yhteydessä tehdyt 
ympäristövaikutusten arviot ovat 
parantuneet. Selvitysten tasossa  on 

 kuitenkin vielä suurta vaihtelua. 
Jonkin verran ristiriitoja  on  voitu 
vähentää avoimella  ja vuorovaikut-
teisella  keskustelulla. 

Tielaitoksen  ympäristötutki-
mus-  ja  kehittämistoiminnan tulok-
sia  on  hyödynnetty myös laitoksen 
ulkopuolella. Toteutetut parantamis-
hankkeet  ja ympäristöhaittojen  vä-
hentämistoimet  ovat usein saaneet 
myönteistä palautetta, mutta myös 
negatiivista kritiikkiä  on  esitetty 

Ympäristöä koskeva toimen-
pideohjelma tarkistettiin vuonna 

 1998.  Tarkistuksella haluttiin var-
mistaa, että ohjelmassa olevat toi-
met  ja  tavoitteet ovat ajankohtaisia 

 ja  vastaavat ympäristömyönteistä 
tienpitoa. Lisäksi haluttiin varmis-
taa, että ympäristöviranomaisten  ja 

 muiden sidosryhmien kanssa käy-
dyt keskustelut  ja  saadut kokemukset 
otetaan huomioon. 

Tielaitoksessa  päätettiin siir-
tyä käyttämään vuodesta  1999  al-
kaen vähemmän ympäristöä kuor-
mittavia vähärikkisiä poktoöljyjä  ja 
biohajoavia hydrauliikkaöljyjä.  

L L  

Ympäristöhankkeet  1998  
Ympäristön laadun parantamishank-
keita toteutettiin sama määrä kuin 
viime vuosina. Meluntorjunnasta 
hyötyi  7 550  asukasta  ja  pohjavesi-
suojauksia rakennettiin  15  kilomet-
riä. Jokaisessa tiepiirissä tehtiin  1-
2 taajamaympäristön parantamis

-hanketta. 
Kevyen liikenteen väyliä ra-

kennettiin  160  kilometriä  ja  kevy-
en liikenteen ali-  tai ylikulkuja 36 

 kohteeseen. Kussakin tiepiirissä to-
teutettiin yhteistyönä  mm. kylätoi-
mikuntien, maaseutukeskusten  ja 
metsäyhdistysten  kanssa vähintään 
yksi tiemaiseman parantamishanke. 

Vuonna  1994  voimaan tul-
lutta ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelyä koskevaa lakia sovel-
lettiin  24 tiehankkeeseen.  

Vuoden  1998  aikana oli suun-
nitteilla viisi hanketta, joissa sovel-
lettiin  YVA-lakia. Liikennejärjestel-
mäsuunnittelu  on  käynnissä  tai  val-
mis  14 kaupunkiseudulla. Tielaitos 
on  mukana näissä kaikissa hankkeis-
sa. Vuoden  1998  aikana  val mistui

-vat  Landen  ja  Jyväskylän seudun lii-
kennejärjestelmäsuunnitelmat  ja 

 pääkaupunkiseudun suunnitelman 
tarkistus. Pohjois-Suomen alueella 
valmistui esiselvitys maakunnallises-
ta liikennejärjestelmäsuunnitel

-masta. 

Ympäristötoimenpiteisiin  
2,2  prosenttia tien pidon 
kustannuksista 
Useat ympäristöhaittoja vähentävät 
toimet toteutuvat osana tienpitoa, 
jolloin ympäristönäkökohtien vai-
kutuksia  on  vaikea eritellä tienpi

-don kokonaiskustannuksissa. 
Tiehankkeeseen  sisältyvistä 

ympäristöinvestoinneista valmistui 
selvitys keväällä  1998. Tiehankkee-
seen sisältyviksi ympäristöinvestoin- 
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OSANA TIENPITOA 

neiksi  määriteltiin tässä ympäristö- 
vaikutusten arviointi suunnittelus-
sa, tienpidosta  ja tieliikenteestä ai-
heutuvien ympäristöhaittojen  vä-
hentäminen  ja tieympäristön  esteet-
tisen laadun parantaminen. 

Näillä periaatteilla arvioitu-
na Tielaitoksen ympäristötoimista 
aiheutuvat kustannukset olivat  103  

miljoonaa markkaa vuonna  1998  eli 
noin  2,2  prosenttia tienpidon kus-
tannuksista. Suurin kustannuserä, 

 50  miljoonaa markkaa, syntyi  me
-luntorjunnasta. Länsiväylän  ja  Kehä 

 1:n  Pakinkylän liittymän meluestei
-den  rakentamisella oli merkittävä 

osuus. 

Tieympäristön  viihtyisyydestä huo 
lehditaan keräämällä levähdysalu 
ei Ita  ja pientareilta  vuosittain yli 
kymmenen  tonnia  jätettä. Myös 
viheralueiden hoito esimerkiksi 
tienluiskissa kuuluu entistä  sel-
keäm  min  tierakennusprosessiin. 
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TIELAITOKSEN KANSAI 

TIELAITOKSEN  ASIAN-

TUNTIJAT  VERKOSTOI-
TUNEET  MAAILMAN-
LAAJUISESTI  
Tielaitoksen  kansainvälinen 

toiminta painottui vuonna 

 1998  ulkomaisten viran-

omaisten  ja  alan asiantunti-

joiden kanssa tehtyyn 

yhteistyöhön sekä 

Tielaitoksen  tie-  ja  liikenne- 

alan osaamisen vientiin.  

Kuwait Fundin  rahoittama tien-
kunnossapidon koulutusprojekti 
Salomoninsaarilki  on  yksi 
Tielaitoksen toteuttamista vienti- 

projekteista.  Projektin  Tielaitos 
 voitti kansainvälisten rahoituslaitos-

ten järjestämässä tarjouskilpailussa. 

Kansainvälinen 
yhteistyö  
Tielaitoksen  kansainvälinen toimin-
ta  on  keskittynyt yhteistyöhön ul-
komaisten tieviranomaisten kanssa 
sekä tutkimus-  ja kehittämisyhteis

-työhön kansainvälisissä  tie-  ja liiken-
nealan  järjestöissä. 

Kansainvälinen yhteistyö  on 
 lisännyt tiehallinnon asiantuntijoi-

den mandollisuuksia verkostoitua 
maailmanlaajuisesti  ja  siten vertailla 

 ja  saada käyttöön alan uusinta tie-
tämystä palvelujen tuottamiseksi 
tienkäyttäjille. Samalla  on  markki-
noitu suomalaista  tie-  ja  liikenne- 
alan korkealaatuista osaamista. 

Tielaitosyhteistyö  jatkui eril-
listen sopimusten mukaisesti Venä-
jän,  Baltian  maiden,  Puolan, Un- 

karin  ja  Minnesotan tielaitosten 
 kanssa.  EU-maiden  kanssa yhteis-

työ tapahtui Länsi-Euroopan tielai-
tosten pääjohtajien WERDin  (Wes-
tern European Road Directors) säan-
nönmukaisissa tapaamisissa. 

Lähialueyhteistyössä  Venäjän 
 ja Baltian  maiden  kanssa pääpaino 
 on  ollut asiantuntijavaihdossa  ja 

 koulutuksessa tienpidon eri  osa-alu-
eilla sekä Euroopan Unionin kehit-
tämisohjelmien TACIS-  ja PHARE

-hankkeiden edistämisessä. 
Kansainvälisissä järjestöissä 

toteutui yhteistyö OECD:n RTR 
 (Road Transport Research)  -ohjel-

massa  ja  kansainvälisen tiealan jär-
jestön PIARC:n sekä Pohjoismaiden 
Tieteknillisen Liiton (PTL) työryh-
missä. 
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VÄLINEN TOIMINTA  

Tielaitoksen teknologiansiir
-to  toiminta FinnT2  on  jatkanut yh-

teistyötä  Baltian  maiden  kanssa, 
hoitanut  World Interchange  Networ

-kin (WIN)  puitteissa tieteknologian 
tietopalveluja alan organisaatioiden 
kanssa ympäri maailmaa  ja  markki-
noinut suomalaista tiealan tietärnystä 
julkaisemalla engianninkielistä  Finn-
Contact-lehteä. 

Kaupallinen 
vienti  
Tielaitoksen vientiyksikkö  toteutti 
kaupallisina toimeksiantoina  koko 
liikennesektorin vientiprojekteja  sekä 
lähialueilla että Aasiassa  ja  Afrikassa. 

Tielaitosten  ja tienpidon ke- 
hittämishankkeita  toteutettiin EU:n 
TACIS-ohjelman tuella Venäjällä, 

Maailmanpankin rahoittamana 
Ugandassa  ja  Nordic Development 

 Fundin  rahoituksella Pakistanissa. 
Vietnamissa toteutettavista projek-
teista merkittävin oli  Binh-sillan 

 suunnittelu, jonka rahoitti ulkoasi-
ainministeriö.  

Osa konsultointiviennistä  on 
 kanavoitu Tielaitoksen  osittain 

omistaman Finnroad Oy:n kautta, 
joka vahvisti tilauskantaansa voit-
tamalla useita kansainvälisiä tarjo-
uskilpailuja. Vuoden lopulla aloi-
tettiin Krasnodarissa  ja  Pietarissa laa-
ja liikenneturvallisuusprojekti, josta 
Tielaitos  on  toteutusvastuussa.  Luo-
teis-Venäjän kuljetusten kehittämis-
hankkeessa aloitettiin tiekomponen

-tin  toteutus. 

Tielaitoksen  kansainvälinen 
koulutuskeskus  Institute for High-
way and Maritime Education  IHME 
jatkoi menestyksekästä Maailman-
pankin  ja  liikenneministeriön tuke-
maa koulutusohjelmaa  Baltian  mai-
den,  Puolan  ja  IVY-maiden  liiken-
nevirkamiehille. Koulutusvientiä 

 suunnattiin useille organisaatioille 
 ja  erityisesti Venäjällä tehtiin yhteis-

työtä paikallisten liikennealan kou-
lutuskeskusten kanssa. 

Tielaitoksen Salomoninsaarten 
koulutusprojekti  kattaa  900 

 kilometriä yleisiä teitä.  Osa  tiestös
-ta  on  erittäin huonokuntoista.  
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AVAI  NTI ETOJA 

Vuodet  1980-1998 1980 1985 1990 1995 1997 1998  

(vuoden lopussa) 

Suomen autokanta  (1000  autoa)  1 393 1 747 2 233 2 181 2 242 2 329  

henkilöautot  1 226 1 	546 1 939 1 901 1 948 2 021  

muut autot  167 201 294 280 294 308  

Yleisten teiden lilkennesuorite 
(mrd. autokm.)  18,1 21,6 27,9 27,2 28,2 29,1  

henkilö-  ja  pakettiautot  15,9 19,2 25,1 24,4 25,2 26,0  

raskaat ajoneuvot  2,2 2,4 2,8 2,6 2,6 3,0  

Henkilövahinko-onnettomuudet 
yleislilä  teillä  4128 4252 4333 3507 3188 3127'  

Yleiset tiet,  km  
(ei  sis. ramppeja ja 1auttav1ejä)  75 387 76 386 77 080 77 722 77 796 77 895  

valtatiet  7 430 7 420 7 458 8 417 8 584 8 585  

kantatiet  3 690 3 790 4 032 4343 4 485 4 686  

muut maantiet  29782 30018 30072 29016 28759 28657  

paikallistiet  34 486 35 158 35 517 35 947 35 968 35 967  

Päällystedlanne,  km  (ei  sis. ramppeja) 
kestopäällyste  13467 14558 15756 17211 17532 17716  

kevytpäällyste (öljysora yms.)  22 264 27 318 30 663 32 131 32 387 32 500  

sora  39 656 34 510 30 661 28 380 27 876 27 679  

Kevyen liikenteen väylät,  km 1139 1 945 2 598 3 634 3 897 4 043  

Sillat, kpl  (sis. putkisilat) ..  10 954 12 234 13 098 13 354 13 595  

painorajoitetut  867 437 478 265 236 223  

Lauttapalkat, kpl  93 77 65 62 58 56  

Tielaitoksen  henkilöstö  15 102 13 200 10 777 8 071 6 888 6 537  

tiehallinto  1 209 1162  

tuotanto  5 679 5 375  

Oma kalusto, kpl 
tiehöylät  660 560 507 414 307 266  

kuorma-autot  1141 1165 1 075 992 891 895  

traktorikalusto  500 416 281 216 173 124  

pyöräkuormaimet  1163 187 205 216 202 196  

Tielaltoksen  menot, mllj.mk 
käyvin  hinnoin  2 766 4 213 5 739 5 091 2)  4 522 2)  4 5942)  

vuoden  1998 kustannustasossa 5 686 5 775 5 119 5 287 4 599 4 594 

1) ennakkotieto  

2) ei  sis5ila maksettua arvonhisäveroa  
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KERTOM  U KS  ESTA  

tää Tielaitoksen  toimin henkilöva-
hinkoon johtaneita onnettomuuk-
sia vähintään 45:llä. Tässä onnis-
tuimme hyvin. Laskennallisesti tien-
kayttäjien riski joutua vakavaan on-
nettomuuteen pieneni toimenpiteit-
temme ansiosta 49:llä. 

Tavoitteenamtne  oli myös laa-
tia liikenneturvallisuusohjelma val-
tioneuvoston periaatepäätöksessä 
asetettujen turvallisuustavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tavoite toteutui. 

Tielaitoksen  tuli myös edis-
tää jalankulku-  ja pyöräilyliikennettä 

 lisäämällä kevyen liikenteen väyliä 
 ja  selvittämällä yhteistyössä kunti-

en kanssa tärkeimmät yhteisen  ja-
lankulku- ja pyöräilyverkoston ke-
hittämistarpeet.  Tämäkin tavoite 
toteutui. Liikenneturvallisuusohjel

-man  laatimisen yhteydessä kuntien 
kanssa selvitettiin verkostojen kehit-
tämistarpeet. Lisäksi  on  tehty  tai 

 tekeillä erillisiä kattavia kevyen lii-
kenteen verkostojen tarveselvityk-
siä. Kevyen liikenteen väyliä raken-
nettiin noin  160  kilometriä  ja  ke-
vyen liikenteen ali/ylikulkuja  36.  

Liikenteen sujuvuuden osalta 
tavoitteena oli parantaa elinkeino-
elämän kuijetusten matka-aikojen 
ennustettavuutta pääteiden tärkeim-
millä yhteysväleillä. 

Tielaitoksen  tuli myös selvit-
tää matka-aikojen ennustettavuuden 
mittaamista niin, että vuodelle  1999 

 voidaan asettaa numeeriset tavoit-
teet  ja  käynnistää RDS-TMC -tie-
topalvelu El 8 -käytävällä eteläises-
sä Suomessa  ja  varautua palvelun 
käyttöön ottoon  koko  maassa. 

Tavoite toteutui. Tiepiirit te-
kivät suunnitelmat liikenteen häi-
riöiden vähentämiseksi. Toimenpi-
teet käsittivät pääosin liikenteen jär-
jestelyjä tietyömaalla, tiedottamis-
ta  ja  hankintojen kehittämistä. Elin-
keinoelämän kuljetusten matka-ai- 

koja selvitettiin tärkeimpien kaupun-
kiseutujen välisillä päätieyhteyksil

-lä ajopiirtureiden  avulla. RDS-TMC 
-tiedotuspalvelu  on kokeilukäytös-
sä  Etelä-Suomessa  ja  voidaan myö-
hemmin laajentaa  koko  Suomen  kit- 
tavaksi. 

Tieverkon kuntoa koskevan 
tavoitteen mukaan pääteiden kun-
non tuli säilyä ennallaan. Huono-
kuntoisten päällystettyjen teiden 
määrä sai lisääntyä enintään  200 

 kilometriä. Kelirikkoisten sorateiden 
määrää piti vähentää. 

Päätieverkon  kunto säilyi 
ennallaan, mutta alemman tiever-
kon kunto heikkeni merkittävästi. 

Päällystettyjen  teiden kunto- 
tavoite ei laitostasolla toteutunut. 
Aikainen  talven tulo  keskeytti osan 
suunnitelluista toimenpiteistä. Huo-
nokuntoisten teiden määrä  on  noin 

 6 320  kilometriä, kun  se  tavoitteen 
mukaan olisi saanut olla  vain 6277 

 kilometriä. 

tavoite toteutui. Tavoitemittari  ja  sitä 
tukeva laskentajärjestelmä  on  kehi-
tetty  ja  käytössä. Inventoiduista ke-
lirikkokohteista korjattiin noin  210 

 kilometriä. 
Ympäristötavoitteena  oli to-

teuttaa vuodelle  1998  sovitussa toi-
menpideohjelmassa suunnitellut 
toimenpiteet. Tavoite toteutui.  Me-
luIta  suojattiin  7550  asukasta  ja poh-
javesisuojauksia  rakennettiin  15  ki-
lometriä. 

Talouden tunnuslukujen 
osalta tavoitteena oli vähentää  tie- 
hallinnon henkilöstökuluja  2  pro-
senttia. Henkilöstökulut vähenivät 

 2,5  prosenttia. 
Organisaation kehittiimista-

voitteena tiehallinnon tuli paran-
taa tienpidon tuotteiden teettämi

-sen  menettelyä  ja kilpailuttamisen 
 edellytyksiä. 

Tavoite toteutui. Teiden hoi-
dossa  on  yhtenäinen, urakkamuo-
toinen teettämiskäytäntö  ja  valvonta. 
Ylläpidon teettämisessä  on  edetty 
teettämismallin mukaisesti yhtenäi-
seen suuntaan. Teettäminen tapah-
tui urakkamuotoisesti. Rakentaini

-sessa  on  tapahtunut merkittävä siir-
tyminen urakkasopimusmuotoon. 
Suunnittelu teetettiin käytännössä 
kokonaan konsulttisopimuksina. 
Joiltakin osin valvonta  ou  oman 
konsultoinnin suhteen normaalia 
vähäisempää. 

Tiehallinto kilpailutti  vuon-
na  1998  yhteensä  14 urakkakohdetta 

 ja  5 suunnittelutoimeksiantoa.  Ta-
voitteena oli hankkia kokemuksia 
kilpailun eduista  ja  haitoista. Ko-
kemukset olivat myönteisiä. 

Tuotannon omia tavoitteita 
olivat kilpailukyvyn  ja  avoimeen kil-
pailuun siirtymisen valmiuden pa-
rantaminen sekä tuotannon kiintei-
den kulujen vähentäminen  2 pro- 

Tavoitteet toteutuivat. Kilpai-
lukyvyn parantamista arvioidaan 
Suomen laatupalkintokriteerien 
(SLP) perusteella. Laatupalkinnon 
arviointiperusteet tarjoavat  mallin 

 organisaation systemaattisen kilpai-
lukyvyn parantamiseen. Tavoittee-
na oli saavuttaa yli  200  pistettä SLP-
arvioinnissa. Tuloksena oli  231  pis-
tettä. 

Tuotannon kiinteät kulut 
vähenivät  5,7  prosenttia. Suurin  osa 
vähenemästä  oli henkilöstökustan-
nuksia.  

Runkokelirikon vähentämis- senttia.  
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T U 0 T T 0 - J A 
 KU LU LASKELM 

Toiminnan tuotot 
Maksullisen toiminnan tuotot 
Vuokrat  ja  käyttökorvaukset 

 Muut toiminnan tuotot 

Toiminnan kulut 
Aineet  ja  tarvikkeet 

Ostot tilikauden aikana 
Varastojen vähennys 

Henkilöstökulut 
Vuokrat 
Palvelujen ostot 
Muut kulut 
Valmistus omaan käyttöön 
Poistot 
Jäämä  I 

Rahoitustuotot-  ja  kulut 
Rahoitustuotot 
Rahoituskulut  

141 642544 
12815924 
40108552 

624 437 266 
42 585 781 

1263311179 
68 204 827 

2313914865 
145 710 666 

-2129186408 
2 574 196 462 

49 706 
-  17 702 500  

194 567 021 

-4903 174 641  
-  4 708 607 620 

-  17 652 794  

Satunnaiset tuotot  ja  kulut 
Satun naiset tuotot 	 4 073 996  
Satunnaiset kulut 	 -  2 739 929 	 1 334 066  
Jäämä  Il 	 -  4 724 926 348  

Siirtotalouden  tuotot  ja  kulut 
Siirtotalouden  tuotot 

Siirtotalouden  tuotot kunnilta  94 975 227 
Siirtotalouden  tuotot kuntayhtymiltä  0 
Siirtotalouden  tuotot elinkeinoelämältä  204 600 
Siirtotalouden  tuotot kotitalouksilta  40 000  
Muut slirtotalouden tuotot  1 600 000 

Siirtotalouden  kulut 
Siirtotalouden  kulut kunnille -  10 274 056 
Siirtotalouden  kulut yhteisöille -  15 874 124 
Siirtotalouden  kulut kotitalouksille -  14 472  
Muut siirtotalouden kulut -  7 884 673 
Slirtotalouden  kulujen palautukset  0 	 62 772 500  

Jäämä  III -4662153847  

Tuotot veroista  ja  pakollisista maksuista 
Perityt arvolisäverot 	 27 158 305  
Suoritetut arvonlisäverot 	 -  662 333 981 	- 635 175 675  

Tilikauden tuotto-  ja  kulujäämä 	 -  5 297 329 522  



TASE  31.12.1998  

Vastaavaa (mk) 
Aloittava tase  31.12.1998  Muutos mk  %  

1.1.1998  

Käyttäomaisuus  ja  muut pitkäaikaiset sijoitukset  
Aineettomat  hyödykkeet 

Ostetut atk-ohjelmistot  13 553 645 16 712 490 3 158 845  
Muut aineettomat oikeudet  532 517 3 151 250 2618 733 

14086162 19863740 5777578 41,0  

Aineelliset  hyädykkeet  
Maa-  ja  vesialueet  107 831 088 115 742 566 7 911 478 
Rakennusmaa-  ja  vesialueet  2 546 062 338 2 679 420 948 133 358 610  
Rakennukset  302 932 121 256 373 047 -  46 559 074  
Rakennelmat  16539517 15493841 -  1 045 676  
Rakenteet  86104000000 86054 167 317 -49832683  
Koneet  523010984 417265614 -105745370  
Laitteet  0 109917289 109917289  
Kalusteet  12 000 000 10 419 277 -  1 580 723 
Ennakkomaksut  ja  keskeneräiset  
käyttö-omaisuushankinnat  2424403000 - _2189604693 -234798307 

92 036 779 048 91 848 404 593 -188 374 456  -  0,2  

Käyttäomaisuusarvopaperit  ja  muut pitkäaikaiset sijoitukset  
Käyttöomaisuusarvopaperit  4 119 126 3 760 106  -  359 020  -  8,7  

Vaihto-  ja  rahoitusomaisuus  
Vaihto-omaisuus 

Aineet  ja  tarvikkeet  230 488 748 174 067 449  -  56 421 299  -  24,5  
Lyhytaikaiset saamiset 
Myyntisaamiset  29 407 504 71 796 009 42 388 505 
Siirtosaamiset  23 283 744 1 092 868 -  22 190 876  
Muut lyhytaikaiset saamiset  4 124 885 3 298 534 -  826 351 
Ennakkomaksut  3 007 575 15 090 946 12 083 371 

59 823 707  - 	91 278 357 31 454 650 52,6  

Rahat,  pankkisaamiset  ja  muut rahoitusvarat  
Kassatilit  48 831 69 560 20 728  
Sisäisen rahaliikkeen tilit  89 420 0  -  89 420  

Vastattavaa  yhteensä  

138251 69560 -68692 0,0 

92345435042 92 137 443 804 -207991 238  -  0,2 

91847116523 91847116523 0 
5 094 405 756 

____  -5297329523 
91 644 192 757  -  -202923767  -  0,2 

447 449 1 431 500 984 051 
195985020 231 030035 35045014 
32657969 32632415 -25554 
34 528 081 39 908 943 5 380 862 

225 188 796 185 705 458 -  39483338 
9511203 2542697 -6968506 

498318519 493251048 -5067471 -1,0  [  

92 345 435 042 92137443804 -207991 238 -0,2  

Vastaavaa yhteensä 

 Vastattavaa  (mk) 

Oma pääoma 
Valtion pääoma 

Valtion pääoma  1.1.1998 
 Pääoman siirrot 

Tilikauden kulujäämä 

Lyhytaikainen vieras pääoma 
Saadut ennakot 
Ostovelat 
Tilivirastojen  väliset tilitykset 
Edelleen tilitettävät erät 
Siirtovelat 
Muut lyhytaikaiset  velat  



TIELAITOKSEN JOHTOKUNT 

Tielatoksen  johtokunta 
 1.3.1999 - 28.2.2002  

Puheenjohtaja 
Vuorineuvos Jaakko Ihamuotila  

Fortum Oyj 

Varapuheenjohtaja 
Yli-insinööri Mikko Ojajärvi 

Liikenneministeriö 

Jäsenet 
Kansliapäällikkö Sirkka 

Hautojärvi 
Ympäristöministeriö 

Kaupunginjohtaja 
 Marketta Kokkonen 

 Espoon kaupunki 

Toimitusjohtaja Kaarina Aho 
Liikenneyhtiö Olavi Aho, 

Ahotrans Oy 

Pääjohtaja  Lasse  Weckström 
Tielaitos 

Insinööri Martti Halmela 
Tielaitos, Kaakkois-Suomen 

tiepiiri 

Pääluottamusmies 
Raimo Pakarinen 

Tielaitos, Itä-Suomen 
tuotantoalue 

Sihteeri 
Johtaja  Jukka  Hirvelä 

 Tiehallinto  
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ORGANISAATIO  31.12.1998  

Tielaitos  

Johtokunta 

Pääjohtaja  Lasse  Weckström 

Tiehallinto 

Tiehallinnon keskushallinto 
 Johtaja  Jukka  Hirvelä 

Johtaja Aulis Nironen 
Johtaja  Jukka  Isotalo 
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