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JUHLAN  JA  

Tielaitoksen päajohtaja 	 Tuonna  1999  oli kulunut  200  vuotta siitä, kun Tielaitoksen  var- 
Lasse  Weckström 	 haisin edeltäjä, Kuninkaallinen Suomen Koskenperkausjohtokunta  

V 	perustettiin.  
Sen  kunniaksi vietetty Tielaitoksen  200-vuotisjuhla oli  koko  vuoden 

kestävä tapahtumien sarja, johon pääsivät osallistumaan nykyisen  ja  eläk-
keellä olevan oman henkilökuntamme lisäksi yhteistyökumppanit  ja  ta-
valliset kansalaiset. Teiden  ja tienpidon  merkitys yhteiskuntamme kehi-
tykseen tuotiin esiin useassa tilaisuudessa  ja  monella eri tavalla.  

J uhlavuoden  huipentuma oli tuhansia vieraita kerännyt päätapahtu-
ma Turussa kesäkuussa.  Oman  väen kulttuuripäivien, yhteistyökumppa-
nien kanssa toteutetun näyttelyn sekä pääjuhlan lisäksi järjestettiin kan-
sainvälinen seminaari, jonka yhteydessä julkistettiin Tielaitoksen suuri  his-
toriateos  "Tuhat  vuotta tietä, kaksisataa vuotta Tielaitosta". Kolmiosai-
nen kirjasarja  on tienpidon  ja  teiden  historian  merkittävä perusteos, jo-
hon näistä asioista kiinnostuneiden kannattaa tutustua. 

Juhlavuosi toi ansaittua vaihtelua  ja  iloa henkilöstöllemme, jonka ar-
kipäivää leimasi edelleen epävarmuus laitoksen organisaatiouudistuksen 
etenemisestä poliittisen päätöksenteon tasolla. Julkisessakin keskustelussa 
tuli usein esiin huoli työpaikkojen menetyksistä, yhteiskunnan ohjausval-
ian heikkenemisestä  tai  palvelutason alenemisesta. Keskustelu  on  osittain 
pohjautunut puutteellisiin tietoihin uudistuksen tavoitteista. Olisiko  tie-
dotuksemme  asiasta voinut olla vieläkin aktiivisempaa? 

Tätä kirjoittaessani valtioneuvosto  on  vihdoin tehnyt tavoitteenam
-me  olleen päätöksen tuotannon liikelaitostamisesta ensi vuoden alusta al-

kaen. Kun eduskunta  sen  on  vielä hyväksynyt, tulee virastomuotoisen  tie- 
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YÖN VUOSI 

hallinnon tehtäväksi huolehtia siitä, että tienkäyttäjät  ja  yhteiskunta saa-
vat tarvitsemansa hyvät  ja  tasapuoliset palvelut. Tuotantotehtävät puoles-
taan avataan vuosina  2001-2004  vaiheittain kilpailulle, johon tuotanto- 
liikelaitos osallistuu samoin ehdoin kuin yksityiset yritykset. Näin var-
mistetaan entistä edullisempi tienpito sovitusta laadusta tinkimättä. 

Liikenneministeriön vetämissä työryhmissä  on  valmisteltu mielestä-
ni erinomainen liikelaitostamispäätökseen sidottu rahoitus-  ja henkilös-
töpaketti. 

Lisärahoitus  tuo Tielaitokselle mandollisuuden pysäyttää tieverkon 
kunnon rappeutuminen  ja  panostaa muun muassa liikenneturvallisuutta 
parantaviin toimenpiteisiin. Lisätyöt helpottavat henkilöstön työllistämistä 
lähivuosina  ja  sopeuttaminen voidaankin toteuttaa pääosin luonnollisen 
poistuman kautta. Mandollisuudet hyvän henkilöstöpolitiikan noudatta-
miseen ovat jatkossakin näin  ollen  hyvät. 

Juhlavuotemme  oli myös hyvän työn  ja  tulosten vuosi.  Nostimme 
 kaikessa toiminnassamme asiakkaan toiveet  ja  tarpeet entistä merkittä-

vämpään asemaan. 
Asiakasstrategiamme  valmistui  ja  selvitystyön yhteydessä saimme run-

saasti hyödyllistä tietoa eri asiakasryhmien odotuksista  ja  käsityksistä toi-
minnastamme. Tätä tietoa käytimme  ja  käytämme jatkossa toimintamme 
kehittämisessä. Jatkoimme palvelusitoumusten käyttöön ottoa muutamassa 
tiepiirissä  ja  tarkoitus  on  saada tiehallinnon palvelusitoumus  koko  maan 
kattavaksi tänä vuonna. 

Tiestön kunto  on tienpidon rahoitustason  laskun myötä noussut esiin 
entistä suurempana ongelmana, jonka laajuudesta saatiin hyvä käsitys  teet-
täntällä  kansainvälisellä tarjouskilpailulla valitulla  konsultilla  arviointi pääl-
lystettyjen teiden kuntotilasta. 

Selvityksessä todettiin muun muassa, että oma käsityksemme asiasta 
 on  oikean suuntainen.  Se  antoi selvästi tukea vaatimuksellemme saada 

lisärahoitusta tiestön kunnon säilyttämiseksi, mikä osaltaan vaikutti ai-
kaisemmin mainitsemani rahoituspaketin sisältöön. Laitoksen sisäisenä 
päätöksenä olemme myös siirtäneet painopistettä kuntoa ylläpitäviin toi-
menpiteisiin vähentämällä rahoitusta muihin toimenpiteisiin. 

Voi sanoa, että vuosi  1999  oli vaihtoehtoisten rahoitusmallien vuosi. 
Yksityisrahoituksella toteutettu Landentie onnistui kaikin puolin hyvin 

 ja  valmistui  11  kuukautta etuajassa. Valtion budjetin kautta kokonaisra-
hoituksella toteutettava moottoritien rakentaminen välillä Porvoo -Kos-
kenkylä  pääsi käyntiin. Kokonaisrahoituksella pyritään samoihin tehok-
kuusetuihin kuin yksityisrahoitushankkeissa ilman sitoutumista pitkäai-
kaisiin palvelumaksuihin. Valtioneuvosto kytki tämän kevään liikelaitos- 
päätökseen myös esityksen neljän uuden kokonaisrahoitushankkeen aloit-
tamisesta. 

Liikenneministeriön asettamat tulostavoitteet toteutuivat kustannus-
tason noususta huolimatta suhteellisen hyvin. Vuosi  on  ollut  koko  laitok-
sen kannalta katsottuna monivivahteinen, vauhdikas  ja  menestyksellinen, 

 ja  siitä esitän  koko henkilöstöllemme, johtokunnallemme  sekä yhteistyö-
kumppaneillemme parhaat kiitokseni. 

Lasse  Weckström 

TIELAITOS  200  VUOTTA  



TIELAITOKSEN TEH 

Tielaitos  edistää yhteis-

kunnan hyvinvointia  ja 
 toimivuutta huolehtimalla 

moottoriajoneuvoliikenteen 

 ja  kevyen liikenteen suju-

vuudesta, mukavuudesta  ja 
 turvallisuudesta. 

Tienpidon  asian-

tuntijana Tielaitos osallistuu 

aktiivisesti maan käytän  ja 
 liikennejärjestelmien 

 suunnitteluun sekä kantaa 
vastuuta ympäristöstä.  

Tielaitos  vastaa Suomen yleisistä 
teistä  ja  käyttää vuosittain tienpi-
toon yli neljä miljardia markkaa. 
Yleisten teiden pääoma-arvo  on 90 

 miljardia markkaa. Suomen tielii-
kenteestä  65  prosenttia ajetaan ylei-
sillä teillä. 

Tielaitoksen  toiminta  on  jakau-
tunut sisäisesti tiehallintoon  ja  tuo-
tantoon. Sisäisellä jakautumisella  on 

 jo  nyt saavutettu myönteisiä tulok-
sia. 

Liikenneministeriön johdolla 
jatkettiin valmistautumista tuotan-
non liikelaitostamiseen vuoden  2001 

 alusta. 

Asiakaslähtäisyys  ohjaa 
toimintaa 
Tielaitoksen tienpitoa  ohjaavat yh-
teiskunnan odotukset yhdessä tien-
käyttäjien  ja  muiden asiakkaiden tar-
peiden kanssa. 

Visionsa  mukaisesti tiehallinto 
•  on  kansallisesti  ja  kansain- 

välisesti arvostettu tieliikenteen  ja 
tienpidon  asiantuntija 

•  vastaa yleisten teiden tienpidos
-ta ja  tieliikenteen kehittämises
-ta 

•  edistää yhteiskunnan hyvin-
vointia taloudellisesti  ja  kestävän 
kehityksen periaattein 

•  toimii avoimesti  ja vuorovaikut-
teisesti ja  ottaa voimavarojensa 
puitteissa huomioon eri 
asiakasryhmien tarpeet 

•  hankkii tienpidossa  ja  liikentees-
sä tarvittavat tuotteet  ja  palvelut 
mandollisimman edullisesti kl1-
pailuttamalla  ja  edistää alan mark-
kinoiden kehittymistä. 

Tienpidon  pitkän tähtäimen 
tavoitteet  
Tienpidon  taloudellisuutta, tasa-ar-
voa, ympäristöystävällisyyttä  ja  tur-
vallisuutta ohjaavat liikenneministe-
riön toimintalinjat  ja tulostavoitteet. 

Kertomusvuonna työstettiin 
Tielaitoksen  pitkän tähtäyksen 
suunnitelmaa "Tienpidon linjauk

-set 2015",  joka valmistui vuoden 
 2000  alussa. Raportti kuvaa tienpi

-don  painotuksia  ja  sisältöä kokonai-
suutena sekä eri tuotteiden keskei-
siä ominaisuuksia ajanjaksolla  2001-
2015. 

Linjausten  lähtökohtana ovat 
nykyiset  tie-  ja  liikenneolosuhteet, 
arvio toimintaympäristön muutok-
sista  ja  henkilö-  ja  tavaraliikenteen 
kehittymisestä, yhteiskunnalliset lii-
kennepoliittiset tavoitteet sekä yh-
teistyökumppaneiden  ja  tienkäyttä-
jien odotukset. 

Tienpidon linjaukset  ovat  Tie- 
laitoksen asiantuntijanäkemys sii-
tä, miten  se  nykyisellä rahoitusta-
solla pystyy parhaiten sovittamaan 
yhteen liikennejärjestelmän ylläpi-
dolle  ja  kehittämiselle asetetut ylei-
set tavoitteet  ja  tienkäyttäjien tar-
peet. 

Toimintaympäristön  muutokset 
heijastuvat liikenteeseen 
Suomen kokonaistuotannon kasvu 
pysyi kertomusvuonna hyvänä.  Sa- 
maila talouden elpyminen  ja  esimer-
kiksi raakaöljyn tuotantorajoitukset 
nopeuttivat hintojen nousua. 

Maa-  ja vesirakennustoiminta 
 lisääntyi vuonna  1999  lähes neljä 

prosenttia. Myös kustannukset nou-
sivat varsinkin vuoden loppupuo-
liskolla. 
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VAT JA  RESURSSIT 

Yleisten teiden pituus oli vuo-
den vaihteessa  77 900  kilometriä. 
Landentien valmistuminen lisäsi 
moottoriteitä  ja  vastaavasti vähen-
si moottoriliikenneteitä  41  kilomet-
rillä. Moottoriteitä  on  nyt  512  ki-
lometriä  ja moottoriliikenneteitä 

 169  kilometriä. 
Yleisten teiden liikenne lisään-

tyi  3,1  prosenttia edelliseen vuo-
teen verrattuna. Pääteillä liikenne 
lisääntyi  3,6  prosenttia. 

Liikenteen kasvu  on  pysynyt 
melko vakaana  jo  kanden  ja  puo-
len vuoden ajan. Perinteisten toi-
mialojen hyvä kehitys loppuvuoden 
aikana vaikutti todennäköisesti ras-
kaan liikenteen lisääntymiseen syk-
syllä. 

Liikenneonnettomuuksjssa 
 kuolleiden määrä kääntyi nousuun. 

Yleisten teiden liikenteessä kuoli en-
nakkotietojen mukaan  325  henki-
löä, kun luku edellisenä vuonna oli 

 287.  

Tielaitos  ylläpitää  ja  kehittää 
yleisiä teitä osana  koko  
liikennejärjestelmää.  Se  
edellyttää laajaa  ja  aktiivista 
yhteistyötä kuntien  ja  
maakuntien kanssa.  

Ii  
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334,2  

Perustienpito  

Tieverkon kehittäminen 

Työllisyys-  ja EU -rahat 

 Tienpidon  muu rahoitus  

93 	94 	95 96 	97 98 99  

Rahoitussyistä  kaikkia 
suunniteltuja kohteita ei voitu 
avata liikenteelle vuonna  1999 

 eikä myöskään aloittaa uusia 
kehittämishankkeita. 

Tienpidon  rahoitus  
Tienpidon  menot olivat vuonna 

 1999  runsaat  4,3  miljardia mark-
kaa. 

Perustienpidon nettomenot  
olivat vuonna  1999  yhteensä  3065,5  
miljoonaa markkaa eli noin kolme 
prosenttia edellisvuotta pienemmät. 
Perustienpidon bruttomenot olivat 

 3354,3  miljoonaa  ja  vastaavat tu-
lot  288,9  miljoonaa markkaa. 

Tieverkon kehittämiseen käy-
tettiin  842,7  miljoonaa markkaa. 
Edellisvuoteen verrattuna rahan 
käyttö supistui yli  12  prosenttia. 
Rahoitussyistä kaikkia suunnitekuja 
töitä ei voitu toteuttaa. Muutaman 
hankkeen avaaminen liikenteelle  sur-
tynee  vuodella eikä uusia kehittä-
mishankkeita voitu aloittaa vuon-
na  1999.  

Ulkopuolisiin tietöihin käytet-
tiin  85,6  miljoonaa markkaa. Vas-
taavat tulot olivat  87,3  miljoonaa. 
Työt olivat lähinnä kuntien  mak-
susitoumuksiin  perustuvia osuuksia 
yleisten teiden rakentamishankkeissa. 

Maa-alueiden hankintaan  ja 
 korvauksiin käytettiin  157,9  mil-

joonaa markkaa. Tieinvestointien vä-
heneminen näkyi myös maanhan-
kinnan rahoitustarpeessa. Talousar-
viossa budjetoidusta  160  miljoonasta 
jäi  osa  käyttämättä. 

Tieverkon jälki-  ja  kokonais-
rahoitushankkeita  rahoitettiin yh-
teensä  52  miljoonalla markalla. Jär-
venpää-Lahti  -moottoritien yksityis-
rahoitussopimuksesta aiheutuvia 
menoja maksettiin  39,3  miljoonaa 

 ja  Porvoo-Koskenkylä -moottoritie-
hankkeen menoja  12,7  miljoonaa 
markkaa. 

Yksityisten teiden kunnossapi
-don  ja  parantamisen avustamiseen 

käytettiin yhteensä  38,4  miljoonaa 
markkaa. 

Varsinaisen tienpidon rahoi-
tuksen lisäksi kertomusvuonna käy-
tettiin vajaat  90  miljoonaa markkaa 
pääasiassa työministerion myöntä

-mää  työllistämisrahoitusta  ja  sisä-
asiainministeriön kanavoimaa EU:n 
rakennerahasto-ohjelman mukaista 
rahoitusta.  

TIENPIDON 
 MENOT  1999 

4331  MMK  

3065,5 



Tielaitos  200  vuotta 
Tielaitoksen  juhlavuosi alkoi viime 
vuonna  Helsinki -Tampere  moottori-
tien viimeisen etapin rakennustyö-
maan alkupamauksella. Juhiavuoden 
aikana asiakkaamme tutustuivat 
Tielaitoksen toimintaan avoimien 
ovien päivillä  ja  messutapahtumissa.  

juhlavuosi oli myös tienpidon tulevaisuuden 
esittelemistä yhteistyökumppaneittemme kans-
sa. 

Suomen Posti julkaisi suomalaiselle tiel-
le omistetun, Tielaitoksen  200 -vuotista taivaka 
kunnioittavan neljän postimerkin vihkon. 

Liikenteen  ja tienpidon  ammattilaiset esit-
täytyivät Tielaitoksen juhlaviikolla Turussa ke-
säkuussa. Aurajoen rantaa reunusti telttakatu, 
jossa noin  30 000  vierailijaa  saattoi tutustua 
alan  koko kirjoon veteraaniautoista  uusimpaan 
tiehöylään. Alueellisissa näyttelyissä valotettiin 
Suomen eri osien liikenneolojen kehitystä. 

Kirjoissa  ja  kansissa 
Eri alojen tiedemiehet hahmottelivat tulevaisuutta juhlaviikolla pidetyssä 
seminaarissa. 

Kuutisenkymmentä alan asiantuntijaa keskusteli kaksi päivää tielii-
kenteestä  ja tienpidosta  rahoituksen, hallinnon, ympäristöhaasteiden  ja 

 tietotekniikan näkökulmasta. Taustaa  ja  syvyyttä tulevaisuuden suunta-
viivojen vetäj ilie toivat mukana olleet historioitsijat. Seminaarin tuloksis-
ta muokattiin artikkelikokoelrna  Traffic, Needs, Roads.  

Juhiavuoden  kunniaksi kansien väliin saatiin myös Tielaitoksen  200- 
vuotinen  historia  yhdessä  koko  Suomen tuhatvuotisen liikennejärjestel

-män  kehityksen kanssa. Kolmiosainen historiasarja  on  tuhatsivuinen tie-
topaketti liikenteen  ja  suomalaisen yhteiskunnan muotoutumisesta. 

Historiankirjoitus innoitti myös kuusiosaiseen  TV-dokumenttisar
-jaan.  Teitten tarinat -sarja esitettiin kokonaisuutena  TV!  :ssä  joulukuus-

sa. Varsinaisena syntymäpäivänä  12.  joulukuuta avattiin Mobilia  auto-  ja 
tiemuseossa  juhlanäyttely  Kurvit  kohdallaan - Tielaitos  200  vuotta. 

------ .-. 

Henkilöstö 
Tiehallinto 
Tiehallinnon  palveluksessa oli vuo-
den  1999  lopussa  1088  vakinaista 
työntekijää. Vuotta aiemmin heitä 
oli  36  enemmän. 

Tiehallinnossa  tehtiin kerto-
musvuonna  1112  henkilö työvuot

-ta.  Määräaikaisten työntekijöiden 
osuus työpanoksesta oli  32  henki-
lötyövuotta.  

Osa-aikatyötä  teki  82  henkilöä. 
Heistä  71  oli  osa-aikaeläkkeellä ja 

 11  teki lyhyempää työpäivää. 
Tiehallinto vakinaisti  3  määrä-

aikaista  ja rekrytoi  12  uutta työn-
tekijää. Vanhuuseläkkeelle, varhen-
netulle vanhuuseläkkeelle, työkyvyt-
tömyyseläkkeelle sekä yksilölliselle 
varhaiseläkkeelle jäi  46  henkilöä. Li-
säksi henkilöstöä siirtyi muualle  val-
tionhallintoon.  Kaikkiaan tiehallin

-non  henkilöstö väheni 69:llä. 

Tuotanto 
Tuotannon palveluksessa oli vuoden 

 1999  lopussa  4406  vakinaista hen-
kilöä. 

Kertomusvuonna  tuotannossa 
tehtiin  5291  henkilötyövuotta. 

 Tästä määräaikaisen henkilöstön 
työpanos oli  618  ja työllistettyjen 

 54  henkilötyövuotta.  
Osa-aikaisia työntekijöitä oli 

 189.  Vuoden aikana tuotanto vaki-
naisti  27  määräaikaista  ja rekrytoi 

 7  uutta työntekijää. Tuotannosta jäi 
vuonna  1999  vanhuuseläkkeelle,  var-
hennetulle vanhuuseläkkeelle,  työ-
kyvyttömyyseläkkeelle sekä yksilöl-
liselle varhaiseläkkeelle  227  henki-
löä. 

Vaikka henkilöstö väheni vuo-
den aikana luonnollisen poistuman 
kautta 426:lla,  se on  kilpailukyvyn, 
työn tuottavuuden nousun  ja  las-
keneen tienpidon rahoituksen takia 
edelleen liian suuri. 



LIIKENTEEN PALVELUA YÖ  

Tieverkon hoidolla 
varmistetaan tiestön 
päivittäinen  liikennöitävyys 

 ja  pidetään  liikenneympäris

-tö ja  liikenteenohjauslaitteet 
 kunnossa. 

Keskeisen osan 
hoidosta muodostavat 
teiden  talvikunnossapito 

 ja  sorateiden  pinnan  hoito. 
Vuonna  1999  tieverkon 

hoitoon käytettiin  
1 175  miljoonaa markkaa 

 (1 176  miljoonaa vuonna  
1998).  Talvihoitoon  käytettiin 

 505  miljoonaa markkaa  
(513  miljoonaa vuonna 

 1998).  

Talven sääolot  poikkesivat huomat-
tavasti eri puolilla maata  ja  eri ajan- 
jaksoina. 

Kevätkausi  oli etelässä poikke-
uksellisen luminen  ja  maan keski-
osissa tavallista helpompi.  Loka- 
marraskuu oli Lappia lukuun otta-
matta erittäin helppo, joulukuu taas 

 koko  maassa erittäin vaikea. 
Talvihoidon työmäärän  kannal-

ta  koko  vuosi oli noin kuusi pro-
senttia tavallista talvea helpompi. 
Liukkaudentorjunnassa käytettiin 
suolaa  102 500  tonnia,  mikä oli  0,5  
prosenttia edellisvuotta enemmän. 
Edeltävällä viisivuotisjaksolla suo-
ian käyttö oli keskimäärin  103 000 

 tonnia. 

Hoitotaso  pysyy 
hyvänä tulevaisuudessakin 
Talvihoidon toimintalinjojen tarkis-
tukset jätettiin vuonna  2000  valmis-
tuvaan Tienpidon linjaukset  2015  
-suunnitelmaan. 

Linjausten  mukaan tiestön päi-
vittäiseltä hoidolta odotetaan lisään-
tyvää liikenneturvallisuutta, liiken-
teen suj uvuutta, myönteisiä ympä-
ristövaikutuksia  ja  taloudellisuutta. 

Tielaitoksen  tavoitteena  on  pi-
tää hoidon laatutaso tulevaisuudessa 
pääosin nykyisellään. Tästä huoli-
matta hoidon kustannukset kasva-
vat vuoteen  2015  mennessä noin 
kandeksan prosenttia. Tiestö-  ja kais-
tamäärät ja  liikenne kasvavat  ja  ra-
kenteet  ja  laitteet vanhenevat. 

Asiakaslähtöisyys  
ohjaa Tielaitoksen 
toimintaa. 

 Tu  otteista  ja 
 palveluista 

viestitään 
avoimesti  ja  
ymmärrettävästi  
ja  myös asiakkaat 	T - 
voivat osallistua 
toiminnan 
suunnitteluun.  
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Hoidon taso porrastetaan tulevai-
suudessa nykyistä enemmän väyli-
en käytön mukaan. 

Myös vanhusväestön kasvu ote-
taan huomioon  ja jalankulki  joiden 

 ja  pyöräilijöiden kaatumis-  ja liu-
kastumisonnettomuuksia  pyritään 
välttämään. 

Tieympäristö  pidetään siistinä 
niin, että  se  tukee turvallista  ja miel-
Iyttävää liikennöintiä,  ympäristön 
maisemaa  ja rakennuskulttuuria.  

Suolan käyttöä vähennetään 
asteittain. Turvallisuus varmistetaan 
tehostamalla talviajan nopeussäätelyä 
vaihtuvilla nopeusrajoituksilla  ja  au-
tomaattisella nopeusvalvonnalla. Liuk-
kauden torjuntaan kehitetäan ympä-
ristöystävällisempää teknologiaa.  

PÄIVÄÄ 

p  
Tiepi  I rien 
laatulupaukset  

Turun, Hämeen,  Savo-Karjalan, keski-Suomen  ja  Lapin  tié
-piirit antoivat vuonna  1999  palvelusitoumuksen,  jossa ne 

sitoutuivat tiettyyn toiminnan laatuun. Muut tiepiirit ottavat 
palvelusitoumuksen käyttöön vuonna  2000.  

Tiehallinnon  visio  ja  arvot korostavat asiakaslähtöisyyttä. 
Palvelusitoumus  on  yksi keino lisätä sitä.  Se on  asiakkaille suunnattu 

selkeä  ja heippolukuinen  kuvaus palvelujen sisällöstä  ja  laadusta. Siitä, 
mitä tienkäyttäjillä  on  määrärahojen vastineena lupa odottaa. 

Sitoumuksen valmistelu alkoi vuonna  1997  ja  suunnittelussa käy-
tettiin apuna sekä oman  talon  että ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Palaute auttaa kehittämään toimintaa  
Palvelusitoumukset  jaetaan suoraan kotitalouksille sekä yhteistyötahoille 

 ja  julkiselle sanalle. 
Eniten palautetta Tielaitos  on  saanut talvihoidon laadusta - aurauk

-sen  oikea-aikaisuudesta, tehokkuudesta  ja liukkaudentorjunnasta -  sora- 
teiden kunnosta sekä kevyen liikenteen ongelmista. Vastauskorttien lisäk-
si palautetta  on  annettu myös Tienkäyttäjän linjan  ja Internetin  kautta 
sekä puhelimella. 

Olennainen  osa palvelusitoumuksen  käyttöä  on  asiakkaiden antaman 
palautteen analysointi  ja  toiminnan kehittäminen palautteen pohjalta. Lisäksi 

 jo palvelusitoumuksen  laatiminen  on  saanut tiepiirit miettimään toimin-
taansa kriittisesti  ja  kehittämään toimintatapojaan.  
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Talvihoidon  palvelutaso ei 
edelleenkään yllä kaikissa tilanteissa 
tasolle, joka olisi tienk4yttajien 
kannalta kohtuullista. 

Hankalat talvet koettelevat 
kärsivällisyyttä 
Asiakkaiden tyytyväisyys talvihoidon 
tasoon kasvoi edelliseen vuoteen ver-
rattuna. 

Tulokseen vaikuttivat sekä 
alemman tieverkon laatuvaatimuk

-sun  tehdyt korjaukset että täsmä-
hoidon käyttöönotto eräissä tiepii-
reissä. Kaikissa tilanteissa talvihoi

-don  palvelutaso ei kuitenkaan yltä-
nyt tasolle, joka olisi ollut tienkäyt-
täjien kannalta kohtuullista. 

Muiden hoitotöiden suhteen 
asiakastyytyväisyys parani varsinkin 
tiemerkintöjen  ja levähdysalueiden 
siisteyden  osalta. 

Joulukuussa, jolloin suuressa 
osassa maata oli  varsin  hankalat  sää- 
olot, tienkäyttäjien voimakkaat reakti-
ot kuvastivat selvää tyytymättömyyt-
tä vallinneeseen hoitotasoon. Sama ne-
gatiivinen palaute  on  jatkunut myös 
alkaneen vuoden puolella. 

Ajantasaista liikennetietoa 
Tienkäyttäjät  saavat Tielaitoksen 

 Internet-sivuilta ajantasaista tietoa 
reittisuunnittelua  ja keleihin  varus-
tautumista varten. 

Myös joukkoviestimet käyttä-
vät ohjelmissaan apuna Tielaitok

-sen  keli-  ja liikennetietosivuja. 
Tielaitoksen liikennekeskusten 

 keräämä  ja  tuottama tieto palvelee 
autoilijoita  24  tuntia vuorokaudessa. 
Avun saa numerosta  0200-2100 pai-
kallipuhelun  hinnalla. 

Tietojen välittämisen lisäksi lii-
kennekeskukset ottavat mielellään 
autoilijoilta vinkkejä esimerkiksi  tie!- 
lä  olevista esteistä  ja  ruuhkista. 

Tielaitoksen kotisivuilta  löyty-
vät tiedot pääkaupunkiseudun  ja 
Tampereen  alueen liikennemääris

-tä  ja nopeuksista  sekä perjantai-  ja 
 sunnuntai-iltapäivisin myös Etelä- 

Suomen pääteiden tilanteesta. 

Lisäksi sivuilla  on  tietoja  tie-
työkohteista  ja  niiden aiheuttamis-
ta haitoista, lauttojen  ja lossien  si-
jainnista  ja aikatauluista  sekä talvi-
sin lähituntien keliennusteet maa-
kunnittain  ja päätiejaksottain.  

Uusia palveluja tulossa 
Tielaitoksen  ja  Ilmatieteen laitok-
sen yhdessä tuottama Liikennesää 
antaa yleiskuvan  koko  maan tilan-
teesta. Sivuilla  on kelikamerakuvia 

 Suomen pääteiltä sekä runsaan kah-
densadan tiesääaseman tiedot myös 
englanniksi  ja  ruotsiksi. 

Myös uusia palveluja  on  tulos-
sa. Liikennekeskusten kartalla nä-
kyvät jatkossa kelirikon aiheuttamat 
painorajoitetut tienpohjat  ja  rajoi-
tusten tonnimäärät sekä liikenteen 
häiriöpaikat  ja  häiriön vaikutukset.  
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Asiakaspalaute  pitää tien pinnalla  
Tielaitos  selvitti vuoden 	Kesällä  ja  talvella haastateltiin yhteensä lähes  2000 yksityishenkilöä  ja  120 
1999  talvella  ja  kesällä 	raskaan liikenteen edustajaa. 
autoilijoiden mielipiteitä 	Vastaajat edustivat  koko  maan väestöä sekä alueellisesti että väestö- 
tiestön  palvelutasosta. 	ryhmittäin. 
Vertailun helpottamiseksi 
kysymykset olivat pääosin 	Palvelu parantunut 
samat kuin edellisinä 	Tielaitoksen tärkein tehtävä sekä yksityishenkilöiden että raskaan liiken- 
vuosina, 	 teen  edustajien mielestä oli huolehtia pääteiden kunnosta, liikennetur- 

vallisuudesta  ja  liikenteen sujuvuudesta. 
Kesällä tehdyssä tutkimuksessa noin  80  prosenttia vastaajista oli tyy-

tyväisiä sekä pääteiden kuntoon että liikenteen sujuvuuteen. Selvästi tyy-
tymättömämpiä  he  olivat sorateiden kuntoon  ja  päällysteiden  kuntoon 
muilla kuin pääteillä.  

Koko  maan tasolla vastaajar olivat Tielaitoksen toimintaan vähän tyy-
tyväisempiä kuin edellisenä kesänä. Yksittäisistä tiepiireistä  paras  oli  Savo- 
Karjalan tiepiiri. 

Talvihoidossa Tielaitos  sai hyvän arvosanan pääteiden aurauksesta  ja 
 liukkauden estosta. Edelliseen vuoteen verrattuna palvelu parani  koko  tie-

verkon aurausta lukuunottamatta. Merkittävästi palvelutason koettiin pa-
rantuneen  Savo-Karjalan  ja  Oulun tiepiireissä.  
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Liikkuva  kelin  havainnointi  
Tielaitoksen  kehittämä Havaintoasemia  tarvitaan huomattavasti enemmän,  jos  halutaan kattaa 
tiesääpalvelujärjestelmä  koko  päätieverkko  riittävän tarkkaan. Lisäksi asemat eivät pysty mittaa- 
tuottaa lähes reaaliaikaista maan liikenneturvallisuuden kannalta tärkeintä eli kitkaa. 
tietoa tienpitäjille  ja  käyttä- 
jille. Pitkien välimatkojen  ja  Liikkuva kitkamittari 
vaihtelevan ilmaston maas- Tielaitos  on  kehittänyt yhdessä  AL-Engineering  Oy:n kanssa ratkaisuksi  
sa  280  tiesääasemaa  ja  80  autoon sijoitettavan mirtausjärjestelmän. 
kelikameraa  ei kuitenkaan Kehitysyhteistyö perustui Tielaitoksen asettamiin vaatimuksiin  ja  toi- 
riitä. mittajan innovatiivisuuteen  ja  tekniseen asiantuntemukseen. Ensimmäi- 

nen mittausauton prototyyppi  on  ollut käytössä vuoden  1998  alusta. 
Mittausauto  mittaa tienpinnarl kitkan liikkuessaan. Autoon asennetut laitteet 
mittaavat ilman lämpötilan  ja  suhteellisen kosteuden, tienpinnan lämpö- 
tilan  ja  kitkan  sekä mittausajankohdan  ja  sijainnin. 

Tiedot lähtevät lähes reaaliaikaisina  GSM -verkon kautta Tielaitok - 
sen  tiesääjärjestelmään,  jossa ne näkyvät muiden tiesääasemien tietojen 
tavoin kartalla havaintopisteessä. 

Autossa  on  lisäksi  videokamera,  jonka ottamat  kuvat  tienpinnasta  
voidaan lähettää  Internet-palvelimelle. 

Mittalaitteistoa  kehitetään vuoden  2000  aikana automaattisesti toi- 
mivaksi kokonaisuudeksi, joka voidaan aluksi asentaa testiautoon  ja  myö- 
hemmin linjaliikenteen vuorobusseihin. 
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I  

TURVALLISUUS  JA  YMPA  

Vuonna  1999  liikenne-
onnettomuuksissa kuoli ennakko-
tietojen mukaan  325  ja 

 loukkaantui  4 611  henkilöä. 
Kuolleiden määrä nousi edellis-
vuodesta noin  11  prosenttia. 

Vuonna  999  tehdyillä tienpidon 
parannustoimenpiteillä voitiin vält-
tää noin  43  henkilövahinkoon joh-
tavaa onnettomuutta. Liikennemi-
nisteriön asettama tavoite oli  45  
onnettomuuden vähentäminen. 

Talvi alkaa  nollasta  
Tielaitoksen liikenneturvallisuusoh-
jelma  2005  valmistui kertomusvuon-
na. 

Syksyllä toteutettiin myös  eka-
luokkalaisille  suunnattu heijastin-
kampanja sekä Talvi alkaa  nollasta 
.-tiedotuskampanja  yhdessä Liiken-
neturvan  ja  Suomen Autokatsastus 
Oy:n kanssa. 

Kevyen liikenteen väyliä raken-
nettiin  130  kilometriä. Määrä jäi sel-
västi jälkeen kolmen edellisen vuo-
den keskiarvosta, joka oli  157  kilo-
metriä.  Ali-  ja ylikulkuja  rakennet-
tiin  40.  

Muuttuvat nopeusrajoitukset 
Tielaitos otti käyttöön muuttuvat 
nopeusrajoitukset valtatie yhdellä  ja 

 yhdeksällä sekä laajensi Länsiväylän 
ruuhkavaroitusjärjestelmää. 

Muuttuvilla nopeusrajoituk-
silla  parannetaan liikenneturvalli-
suutta  ja  alennetaan keskinopeuk

-sia  huonoissa ajo-olosuhteissa. Hy-
vissä ajo-olosuhteissa liikenteen su-
juvuus  ja  mukavuus lisääntyvät. 

Järjestelmää laajennetaan ko-
keilujen pohjalta, kun järjestelmät 
ovat riittävän toimintavarmoja  ja 
kustannustehokkaita. 

Tielaitos  panostaa taajamien 
turvallisuuteen 
Tielaitos  täsmentää taajamien  no-
peussäätelyn  periaatteita  ja  kehittää 
uusia toimintamalleja liikennetur-
vallisuuden parantamiseksi. 

Taajamien uudet nopeussää-
telyn periaatteet otetaan käyttöön 
vuonna  2000.  Asiaa koskeva ohje 

 on  jo  valmis. 

Pääosa Tielaitoksen vuoden  1999  
ympäristötavoitteista  toteutui. 

Meluntorjuntahankkeilla 
 vähennettiin yli  6000  asukkaan 

kokemaa melua. Suolan käytön 
enimmäisrajaksi asetettu  103 000 

 tonnia  alittui  täpärästi, suola- 
määrä oli  102 500  tonnia. 

 Uudellamaalla  ja  Turussa suolan 
käyttö lisääntyi, muissa  tie- 
piireissä käyttö alitti jonkin 
verran viiden viime vuoden 
keskiarvon. 

Pohjaveden suojauksia 
rakennettiin  17  kilometrin 
matkalla. 

Lakisääteinen ympäristöarviointi 
 tehtiin  27  tiehankkeessa  ja  kolme 

oli vuoden lopussa kesken. Yhteis-
työkumppaneiden käsitysten mu-
kaan arviointien laatu  on  viime vuo-
sina parantunut. 

Kaupunkiseutujen liikennejär-
jestelmäsuunnitelmia  tehtiin tavoit-
teiden mukaisesti. Suunnitelma  on 

 valmis  tai  käynnissä kaikilla yli  50 
000  asukkaan kaupunkiseuduilla. 

Kevyt liikenne  ja  osittain jouk-
koliikenne ovat suunnitelmissa en-
tistä paremmin mukana. Heikom-
min  sen  sijaan olivat esillä maan- 
käytän suunnittelu sekä liikenteen 
kysynnän  ja  tarjonnan hallinta. 
Myös kehittämisehdotusten perus-
telut ovat usein puutteellisia. 

Vaikka suunnitelmien eteen 
tehtiin sinnikästä työtä, kokonais-
valtaista järjestelmää ei saatu aikaan 
- kukin hanke vaatii oman panok-
sensa  ja  aikansa. 

Liikennerurvallisu uden  jatkuva 
parantaminen kohdistuu varsinkin 
jalankulkijoiden  ja  pyorailijoiden 
turvaiisuuteen.  
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STÖ 

Auditoinnit  lisääntyivät 
Kertomusvuonna käynnistyivät kau-
punkiseutujen pääväylien suunnit-
telun kehittämisprojektit "Pääväy

-lien  estetiikka"  ja "Pääväylien ym-
päristösaneeraus". 

Tiepiirien kehittämishankkei
-ta  olivat Uudenmaan piirin selvi-

tys yleisten teiden kattamisesta kau-
punkirakenteessa sekä Keski-Suo-
men piirin  ja  Jyväskylän kaupun-
gin yhteinen Rantaväyläprojekti. 

Suunnittelun teettämisen ym-
päristöasiat  on auditoitu  kaikissa  tie- 
piireissä. Ympäristoasiat olivat esillä 
myös rakentamisen  ja  hoidon  au-
ditoinneissa.  

Suunnittelun merkittävimmät 
puutteet koskivat tehtävien  ja val-
tuuksien  määrittelyä  ja dokumen-
tointia, ympäristöasiantuntemuksen 

 käyttöä hankkeissa sekä ympäristö- 
tavoitteiden toteutumisen varmis-
tamista. 

Rakentamisessa puutteita oli 
henkilöstön ympäristökoulutukses

-sa, ympäristöohjeiden  saatavuudessa 
 ja tilausmenettelyn selkeydessä. 

Turvallisempiln materiaaleihin  
Ympäristölle turvallisempien mate-
riaalien käyttö lisääntyy tienpidos

-sa. Öljysoran  käyttö  on  lähes iop-
punut, tiemerkintämaaleista  85  pro-
senttia  on  ilman haihtuvia hiilive-
tyjä. 

Tielaitos  edellyttää tuottajilta 
biologisesti hajoavan hydrauliöljyn, 
rikittömän kevyen polttoöljyn  ja 
liuotinta sisäkämättömien tiemer-
kintämaalien  käyttöä. 

Hoitourakoiden  kunnossapito-
kalustossa  on  vuodesta  2000  alka-
en käytettävä pääsääntöisesti biolo-
gisesti hajoavaa öljyä. Lautoissa  ja 
losseissa  käytettiin vuonna  1999 ri-
kitöntä  öljyä, paitsi joulukuussa sääs-
tösyistä vähärikkistä.  

Tie  paikallaan  —  
katu kohdallaan 

Kilpailu koski teitä  ja  katuja, jotka  on  tarkoitettu moottoriajoneuvoille 
 tai  kevyelle liikenteelle. Kohteena saattoi olla uusi väylä, vanhan väylän 

parantaminen  tai  uusi tapa ylläpitää sitä. 

Kurhila  voitti 
Palkinnon voitti Hämeen tiepiirin vuosina  1997-98  toteuttama maan-
tien  317  parantaminen välillä Kurhila-Hillilä. 

Tieympäristön  ja  kevyen liikenteen turvallisuuden lisäksi maantietä 
parannettiin rakentamalla kevyen liikenteen vayla Myos kylalaiset osal 
listuivat suunnitteluun  ja  toteutukseen. Kurhilan kylätoimikunta suun-
nitteli tien varren bussikatokset  ja  niiden sijainnin. Kyläläiset rakensivat 
talkoilla yhtenäiset postilaatikkokatokset samalla tyylillä. 

Parantamalla nykyistä tietä  ja sovittamalla tasaukset  paremmin tont-
teihin luotiin rauhallinen, yhtenäinen kokonaisuus. Kyläyhteisön aktiivi-
suus  on  ollut esimerkillistä, samoin eri osapuolten yhteistyö. Valtakun-
nallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan  on  vaikea löytää sopiva rat-
kaisu. Nyt siinä  on  kuitenkin onnistuttu. 

Kunniamaininnan saivat Varkauden kaupungin toteuttama Repokan-
kaantie  ja  Oulun tiepiirin toteuttama Ylivieskan pääteiden liikennejärjes-
tely.  
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Kuntoarvio  tukee  
U... 	 .  U.  paallystyspolitu  u  kkaa 

Tiet hyvää kansainvälistä tasoa 
Selvitys vahvisti Tielaitoksen käsityksen päällystettyjen teiden hyvästä 
kunnosta. Kaikista tienpidon tehtävistä päällystettyjen teiden kunnossa-
pito  on  ollut parhaiten hallittua  ja hoidettua.  

Vaikka tieverkon kunto ei tutkimuksen mukaan romanda yllättäen, 
aikapommi kytee kasvavassa rahoitustarpeessa. 

Päällystetyri  tieverkon rappeutumisen pysäyttämiseksi nykyistä  600-
620  miljoonan  markan vuosirahoitusta  olisi lisättävä  100-160  miljoonal-
la vuodessa. Pitemmällä aikavälillä tarvitaan vielä noin  500  miljoonaa syn-
tyneiden jälkeenjäämien rahoittamiseksi. 

Selvityksen mukaan Tielaitoksen tulosohjaus  on  toimiva  ja  käsitys 
päällystettyjen teiden kunnosta oikea. Myös mittaustulokset, kuntomal

-lit  ja tietojärjestelmät  ovat  varsin  luotettavia  ja  käyttökelpoisia. 

Miksi ulkopuolinen kuntoarvio? 
Kuntoarvion  taustalla olivat epäilyt Tielaitoksen rahoitustarvearvioiden 
oikeellisuudesta. 

Vielä vuosina  1992-94  päällystettyjen  teiden kunnossapitoon käy-
tettiin yli miljardi markkaa vuodessa, kun sitä vuosina  1998-99  oli käy-
tettävissä enää noin  600  miljoonaa markkaa. 

Vaikka suurimmat budjettileikkaukset kohdistuivat laajennus-  ja uus
-investointeihin, rahoitusvajausta jouduttiin paikkaamaan myös tinkimällä 

kunnossapidosta. Menettelyä perusteltiin lähinnä  sillä,  että sidosryhmien 
suurimmat odotukset kohdistuvat hoidon palvelutasoon  ja  tieverkon ke-
hittämiseen eivätkä niinkään tieverkon kuntoon. 

Selkeitä kehittämisehdotuksia 
Selvityksen tuloksena oli joukko selkeitä kehittämisehdotuksia, joista  osa 

 on  jo  käynnistetty. 
Päällystettyjen  teiden ylläpitoon ohjataan  70  miljoonaa markkaa 

lisärahoitusta  jo  vuonna  2000  vähentämällä perustienpidon laajennus-  ja 
uusinvestointej  a.  

Myös liikenneministeriön Tielaitokselle asettamia vuoden  2000  tu-
lostavoitteita  esitettiin tiukennettaviksi niin, että huonokuntoisten pääl-
lystettyjen teiden määrä saa kasvaa korkeintaan  100  kilometriä. 

Lisäksi Tielaitos laatu uuden päällystettyjen teiden ylläpitostrate-
gian kaudelle  2001-2004  sekä selvittää  sen  vaikutukset tiestön kuntoon 

 ja rahoitustarpeeseen. Tiepiireille  on  asetettu alustavat tavoitteet päällys-
tettyjen teiden kunnolle seuraaville  3-4  vuodelle.  

Tielaitos  teetti vuonna  1999 
 tutkimuksen  päällystettyjen  

teiden kunnosta  ja  rahoitustar-
peesta. 

Tutkimuksen teki yhdysvaltalainen 
 Cambridge Systematics Inc.  Teet-

tämiskonsuittina ja tutkimusavus-
tajana  toimi  Inframan  Oy. 

Teiden kunnon ohella Tielaitos 
halusi ulkopuolisen, objektiivisen 
näkemyksen tienpidon ohjausjärjes-
telmistä  ja Tielaitoksen  päällystys- 
politiikasta. 

TIEVERKON TUNNUS- 
LUKUJA  1992-1999 

Km 

8000 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 92 93 94 95 96 97 98 99  

Huonokuntoiset' päällysteet 
yhteensä 

Pääflystyspituus 

_________ Vaurloituneet päällysteet 

Sorateillä runkokelirikko  keväisin 
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TIEVERKON  KEHITTÄ  

Tieverkon  kehittämishankkeita 

 rahoitettiin sekä  perustienpidon 

 että  kehittämisrahoista.  
Vuonna  1999  laajennus- 

ja  uusinvestointien  menot olivat 
ilman suunnittelua  1 573 

 miljoonaa markkaa.  Se  oli  
263  miljoonaa markkaa 
vähemmän kuin edellisvuonna. 

Porvoo-Kosken  kylä 
-kokonaisrahoitushanke  on 

 tulevaisuuden tuota ntotapa, joka 
sopii yhtä hyvin tien rakentamisen 
kuin hoidon  ja  ylläpidon 
ura koihin.  

Laajennusinvestointeja  ovat suun-
tausten parantaminen, eritasoliitty

-mien  rakentaminen, tien leventämi-
nen, ohituskaistojen  ja  kevyen lii-
kenteen väylien rakentaminen, sil-
tojen uusiminen, sorateiden päällys-
täminen, liittymä-  ja taajamajärjes-
telyt, tievalaistuksen, melusuojauk-
sen ja  pohjaveden suojauksen raken-
taminen sekä liikenteen  hallinnan 

 investoinnit. 
Uusinvestointeja  taas ovat uu-

den  tie-,  silta-  tai tunneliyhteyden 
 rakentaminen, nelikaistaistus  ja los-

sien  korvaaminen sillalla. 

Lossit väistyvät siltojen tieltä 
Kevyen liikenteen väyliä rakennet-
tiin vuonna  1999  noin  130  kilomet-
riä. Taajamajärjestelyjä tehtiin yh-
deksässä kohteessa. Pohjaveden suo- 

jauksia  rakennettiin  17,9  kilomet-
riä  ja melulta  suojattiin  6 535  asu-
kasta. 

Vuonna  1999  otettiin käyttöön 
losseja korvaava siltayhteys Kirveen-
raumalla, Kovalassa, Akkalansalmella 

 ja  Pelkosenniemellä. Käynnissä ole-
via siltahankkeita ovat Kalkkinen, 
Ihalansalmi,  Tap ionkylä, Öjskata  ja 
Matosalmi.  

Liikenteelle  jo avattujen  koh-
teiden viimeistelyyn  ja täydentämi

-seen  käytettiin noin  43  miljoonaa 
markkaa. Merkittävimmät kohteet 
olivat  Turku - Paimio -jatkohanke, 

 Matinkylän eritasoliittymä  ja  Laut-
tasaaren meluesteet. 

Liikenteelle avattiin kertomus- 
vuonna kakkostien nelikaistaistus 
Porin keskustassa  ja  Landen moot-
toritien jälkimmäinen osuus.  
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Landentie  lähes 
vuoden  etuajassa  

NEN  

Kolmostie moottoritieksi 
Aikaisemmin  aloitettuja  hankkeita 
oli käynnissä kymmenen. 

Määrärahojen puitteissa niihin 
voitiin käyttää noin  790  miljoonaa 
markkaa. Optimaalisen  etenemisno-
peuden  turvaamiseksi rahoitusta olisi 
tarvittu yli  100  miljoonaa markkaa 
enemmän.  

Hankekohtaista  rahoitusta 
 suunnattaessa  etusijalla olivat Hä-

meenlinna  -  Tampere  -moottoritien 
valmistuminen vuonna  2000  ja 

 muiden lähellä valmistumista ole-
vien hankkeiden eteneminen. 

Vuoden  2000  talousarvion val-
mistelun yhteydessä muutamaa han-
ketta jouduttiin jatkamaan vuodella 

 ja  samasta syystä korottamaan nii-
den  kustannusarvioita. 

Optimaalisen rahoituksen merkitys tuli konkreettisesti esille Tielaitok
-sen  ensimmäisessä yksityisrahoitushankkeessa. Landentie valmistui 

peräti  11  kuukautta suunniteltua aikaisemmin lokakuussa  1999.  

oottoritien  rakentanut  Tieyhtiö Nelostie  Oy  vastaa tien hoidosta  ja  yl-
läpidosta vuoteen  2012  asti. Korvaukseksi  tieyhtiö  saa  palvelumaksun, 

 joka  on  riippuvainen tien  liikennernäärästä.  
Moottoritien valmistuminen  on  helpottanut huomattavasti Helsin-

gin  ja  Landen välistä  liikennöintiä.  Aikaisemmin  tiejakso  oli yksi maam-
me  vaarallisimmista.  Keskimäärin tiellä kuoli  6  ja  loukkaantui  33  ihmistä 
vuodessa. 

Miljoonien  markkojen  säästöt 
Yksityisrahoituksella  hanke voitiin toteuttaa noin viisi vuotta aikaisem-
min kuin olisi ollut mandollista perinteisellä  budjettirahoituksella.  

Yhteiskunnalle  se  tuo arviolta noin  500  miljoonan  markan  hyödyn 
 säästettyinä  onnettomuus-  ja  aikakustannuksina.  Vajaalla vuodella lyhen-

tynyt  rakennusaika  toi myös  100-150  miljoonan  markan  lisähyödyn.  Tähän 
nähden  Tielaitokselle  aiheutuneet noin  50  miljoonan  markan  lisäkustan-
nukset  aikaistuneista palvelumaksuista  ovat vähäiset. 

Rakentamiseen  tarvitun  rahoituksen saaminen  optimiaikataulussa  teki 
mandolliseksi  massatuotannon  edut sekä rakennustöiden ajoittamisen suh-
danteiden  ja  sääolojen  mukaan. 

Rakennuskustannukset olivatkin noin  10  prosenttia alhaisemmat kuin 
perinteisellä budjetti rahoituksella  toteutetuissa urakoissa. Yksityisrahoi-
tusmallista  saadut kokemukset analysoidaan tarkasti ennen päätöksiä uu-
sista kohteista. 



Tie 	Hanke 

• 	 .. 
Lilkenteette  aiemmin avaftujen vilmeiste  

Vt  1 Turku  - Paimlo  
Vt  6  Imatra  - Kaukopää  
Vt  7  Koskenkylä -  Loviisa  

Kt 45  Pakinkylän eritasoliittymä  
Kt 51  Matinkylä  -  Helsinki 

Helsinki-Tampere  radan  tiejärjestelyt  

Vuonna  1999  jatkuneet hankkeet  

Vt  1  Paimio -  Muurla  

Vt  3  Hämeenlinna  - KuIju  
Vt  5  Seppälänjoki - Vihantasalmi  

Vt  5  Vehmasmäki - Hiltulanlahti  

Vt  14  Kyrönsalmen  silta, Savonlinna  
Vt21  Kemi -Tornio  
Vt25  Hanko-Skogby  
Mt 102  Kehä  II  Länsiväylä -Turunt.  
Mt 135 Helsinki  -Vantaa lentoas.tiejärj. 

Tasoristeysten  poisto pääradoilta  2)  

Merkittävä yhteistyösopimus  
Moottoriliikennetien laajentaminen 
moottoritieksi aloitettiin kokonais-
rahoitusprojektina välillä Porvoo - 
Koskenkylä. Rahoitustavan  ja  kil-
pailun ansiosta talousarvion  kustan-
nustavoite alittui  45  miljoonalla 
markalla. 

Tielaitoksen  tuotanto  on mu
-kanaTuotantoyhtymä PoKo:ssa,  joka 

rakentaa tien. Yhtymän muut osak-
kaat ovat Kesälanden Maansiirto  ja 
MVR Maatek.  

Pituus Kustannus-  1999  Liiken- 
arvio Toteutunut teelle  

km  Mmk Mmk  

28 928 5 1997 
lo 298 6 1997 
13 120 2 1998 

152 8 1998 
6 394 18 1996 

126 8 1998  
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Urakkahinta  on 207  miljoonaa 
markkaa,  ja  hanke toteutetaan  ko-
konaisrahoituksella.  Rakentaminen 
alkoi syyskuussa. Vuoden  1999  lop-
puun mennessä työn  alla  oli vajaat 

 10  siltaa  ja  työt täydessä vauhdissa 
Porvoon kohdalla. 

Kokonaisuudessaan  25  kilomet-
rin mittainen moottoritie valmistuu 
vuoden  2001  lopussa. 

Tulevaisuudessa pääpaino  
kaksikaistaisissa pääteissä 
Tielaitoksen pitkän tähtäimen ta-
voitteena  on  kehittää runkoverkkoa 
eli liikenteellisesti, valtakunnallisesti 

 ja  kansainvälisesti tärkeimpiä  pää- 
teitä tasalaatuisten liikenneolojen 
turvaamiseksi  koko  maahan. Paino-
piste siirtyy moottoriteiden raken-
tamisesta kaksikaistaisten päätiejak-
sojen parantamiseen. 

Vuoteen  2015  mennessä toteu-
tetaan Muurla-Lohjanharju -moot

-toritiejakso  sekä täydennetään  Lahti- 
Heinola -moottoriliikennetie  moot

-toritieksi.  Suurilla kaupunkiseuduilla 
parannetaan ohikulku-  ja sisääntu-
loteitä. Kaksikaistaisilla pääteillä  tur-
vallisuus  ja  taloudellisuus painavat 
ongelmakohtien parantamisessa en-
tistä enemmän. 

Pääteiden  parantamiseen käy-
tetään suunnitelmakaudella  2001-
2015  noin kolmannes laajennus-  ja 
uusinvestoinneista.  Tästä noin  85 

 prosenttia kohdistuu runkoverkol
-le  ja  loput muiden pääteiden paran-

tamiseen.  

VUONNA  1999  KÄYNNISSÄ OLLEET TIEVERKON  
KEHITTÄMISHANKKEET  

Vuonna  1999  Hlkeflteeile  avatut haflkkeot  
Vt  2 	Porin kohta 	 3  
Vt  4 	Järvenpää  -  Lahti 1) 	 69  

Vuonna  1999  käynnlstyneet  
Vt  7 	Porvoo - Koskenkylä  3) 	 24 

	
235 	13 	2001 

1)Kokonaispaivelusopimus jälkirahoituksella  (199941  Mmk), 

osuus Järvenpää-Mäntsälä avattiin  1998 
2)Rataosat  Kotka-Vainikkala jaToijala-Turku  

Kokonaisrahoitushanke 
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Honkahimmeli  valmistui jouluksi 

Vihantasalmella  avattiin marras-

kuussa  1999  maailman suurin 

ajoneuvoille tarkoitettu puusilta.  

Vihantasalmen  silta  on Tielaitoksen  ja  Teknillisen korkeakoulun  90-lu-
vun puusiltarakentamisen tutkimus-  ja  kehitystyön pilottikohde. 

Perusidealtaan  silta  on  perinteisiin tukeutuva mutta mittasuhteiltaan 
vaativa. Uutta  on  myös liimapuun, betonin  ja  teräksen liittärninen yh-
teen tässä laajuudessa. 

Siltasuunnitelma  on  vuonna  1996  pidetyn suunnittelukilpailun  tulos. 
 Alkukarsintaan  osallistui  31 suunnitteluryhmää,  joista varsinaiseen kil-

pailuun kutsuttiin viisi. Kilpailun voitti oululaisen insinööritoimiston 
Rantakokko & Co:n ehdotus Honkahimmeli. 

Luonnonkaurtis siltapaikka  
Uusi silta  ja  tie  parantavat viitostien sujuvuutta  ja  turvallisuutta Vihanta-
salmen kohdalla. Samalla erikoiskuljetusten tulppa poistui, kun  sillan kor

-keusrajoitus  kasvoi seitsemään metriin. 
Honkahimmeli  on  myös tärkeä matkailuvaitti  ja  näyttö suomalaises-

ta puunkäytöstä. Puusilta sopii suomalaiseen maisemaan  ja  ilmentää hy-
vin Etelä-Savon  ja  Mäntyharjun aluetta puumateriaalin lähteenä  ja  jabs-
taj an a. 
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TIELAITOKSEN KANSAIN- -  
VÄLINEN TOIMINTA  

Lähialueyhteistyä  korostui 
 Tielaitoksen  kansainvälises-

sä toiminnassa vuonna 
 1999.  

Keskeisessä asemassa 
olivat  kandenväliset  suhteet 
Venäjän  ja Baltian  maiden 

 tielaitoksiin.  Yhteistyö oli 
pääasiassa  teknologian 

 siirtoa, koulutusta,  asiantun-

tijavaihtoa  sekä yhteistyötä 
kansainvälisten rahoituslai-
tosten kanssa. 

Parannettu kylämiljöö 
Liettuasta: Suojatieja 
saareke auttavat 
ja/ankulkijaa  tien 
ylityksessä.  

Länsi-Euroopan tielaitosten vakiin-
tunut yhteistyö oli pääasiassa  TERN- 
verkon tilaraporttien valmistelua 
komissiolle. 

Toiminta kansainvälisissä jär-
jestöissä jatkui. Pääpaino oli 
OECD:n tietutkimusohjelmassa 
sekä PIARC:n  ja  Pohjoismaisen  Tie- 
teknillisen Liiton eri jaostoissa  ja  työ- 
ryhmissä. 

Suomalaista tiealan tietämystä 
 ja  teknologiaa välitettiin myös  tie-

topalveluna  maailmanlaajuisissa  vet-
kostoissa  ja  esiteltiin julkaisemalla 
englanninkielistä FinnContact-leh-
teä. 

Vienti painottuu naapurimaihin 
Tuotannon kaupallinen vienti koos-
tui pääosin kansainvälisen kilpailun 
kautta voitetuista hankkeista. 

Rahoittajina olivat muun mu-
assa EU:n Tacis-  ja Phare-ohjelmat, 
Maailmanpankki, Aasian kehitys- 
pankki  ja  Kuwait Fund. Lähialue

-yhteistyön osuus oli noin kymme-
nen prosenttia kaupallisen viennin 
volyymista. 

Vienti oli konsultointi-, asian-
tuntija-  ja koulutustoiminnan  vien-
tiä. Tielaitoksen valmistautuessa lii-
kelaitostumiseen myös urakointi-
viennin mandollisuuksien selvityksiä 
jatkettiin. 

Toiminnan painopistealueet 
olivat Venäjällä, muissa  IVY-mais-
sa, Baltiassa  ja  Itä-Euroopan alueilla 
sekä kaukovientikohteissa Afrikassa, 
Aasiassa  ja Tyynenmeren  alueella. 

Tielaitos  on  lisäksi osakkaana 
vientiyhtiö Finnroad Oy:ssä, jonka 
tärkeimmät asiakkaat olivat EU:n 
Tacis-ohjelma sekä kansainväliset  ja 

 pohjoismaiset kehitysrahoituslaitok
-set.  Hankkeita toteutettiin Itä-Eu-

roopassa, Aasiassa  ja  Afrikassa. 
Liikevaihto oli vuonna  1999 

 noin  29  miljoonaa markkaa  ja  tili-
kauden voitto ennen veroja noin  900 
000  markkaa. Edellisvuodesta liike-
vaihto kasvoi  30  prosenttia  ja  vuo-
den  2000  kasvutavoite  on 15  pro-
senttia. 

-  
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Tielaitos liikenneturvallisuus - 
projektissa  Liettuassa 
Kaunasin liikenneturvallisuusong 

 tutustumassa  projektin  johtaja  Va1  
Mikkonen  (vas,),  tulkki Loreta 
Zydeliene, Kaunasin kaupungista 
Zenonas Gircys, 
paikaulispoliisista Vytas Lukosevici 

 ja  telematiikka  -asiantuntija 
Jorma  Helin.  

Euroopan Unionin "PHARE 
 Transport Program"  tähtää 

turvallisen  ja  tehokkaan 
kuljetusjärjestelmän muo-
dostamiseen niin sanottui-
hin Phare -maihin. 

Kolmetoista Phare-
maata kattavat Itämeren  ja 

 Välimeren sekä Tonavan 
lähteiden  ja  Mustanmeren 

 välisen  alueen. 

Tielaitos  toteuttaa liikenneturvallisuusprojektin Liettuassa osana mainittua 
ohjelmaa. Projekti kestää puolitoista vuotta. Sopimus allekirjoitettiin 
huhtikuussa  ja  työ lähti käyntiin toukokuun alussa. 

Liettuan tilanne ongelmallinen 
Liikenneprojekti  tulee hyvään tarpeeseen. Liettua  on Latvian  ohella ai-
noa PHARE-maa, jossa vuosittain kuolee miljoonaa asukasta kohti yli 

 200  henkilöä liikenneonriettomuudessa. Luvut ovat viime vuosina nous-
seet edelleen. 

Projekti tähtää liikenneturvallisuussu unnitelman  ja  -ohjelman laati-
miseen  ja  käyttöönottoon. Työ kattaa tekniset, koulutukselliset  ja  suun-
nitelman läpivientiin liittyvät  osa-alueet. 

Konkreettiset tavoitteet:  

1. Muodostaa Liettuan tielaitokseen liikenneturvallisuusorganisaatio, 
jonka tehtävänä  on  koordinoida liikenneturvallisuustyötä  koko  maassa.  

2. Parantaa kuntien valmiutta löytää  ja  poistaa liikenneturvallisuuson-
gelmia.  

3. Luoda turvallinen liikenneympäristö sekä maaseudulla että taajamissa. 

Tielaitoksen  rooli painottuu voimakkaasti seminaarien  ja koulutustilai-
suuksien jarjestam iseen Kolmestatoista  tilaisuudesta yhdeksan toteutet 

 tim  tai  käynnistettiin vuonna  1999. 
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A V A I N T I E T 0 J A  

Vuodetl98O -1999 1980 :1985 1990 1995 1998 1999  
(vuoden lopussa) 

Suomenautokanta  (1000  autoa)  1 393 1 747 2233 2 181 2329 2404  

henkilöautot  1 226 1 546 1 939 1 901 2 021 2 083  

muut autot  167 201 294 280 308 321 

Yleistenteidenlilkennesuorite 
(mrd. autokm.)  18,1 21,6 27,9 27,2 29,1 30,0  

henkilö- japakettiautot  15,9 19,2 25,1 24,4 26,4 27,3  

raskaat ajoneuvot  2,2 2.4 2,8 2,6 2,7 2,7 

Henidiövahinko-onnettomuudet 
ylelsiliäteillä  4 128 4252 4333 3507 3 177 3407° 

Ylelsettlet,km  
(ei  sis. ramppe ja ja lauttavälejä)  75387 76386 77080 77722 77895 77900 

valtatiet  7 430 7 420 7 458 8 417 8 584 8 587 

kantatiet  3690 3790 4032 4343 4686 4687 

muutmaantiet  29782 30018 30072 29016 28657 28633 
paikallistiet  34 486 35 158 35 517 35 947 35 967 35 993 

Päällystetilanne,kin(eisis. ramppeja) 
kestopäällyste  13467 14558 15756 17211 17716 17790 

kevyrpäällyste (öljysorayms.)  22264 27318 30663 32 131 32500 32459  

sora  39 656 34 510 30 661 28 380 27 679 27 651 

Kevyenilikenteenvaylat, km 1139 1945 2598 3634 4075 4206 

Slllat,kpl(sis.putkisilat) ..  10954 12234 13098 13595 13676 

painorajoitetut  867 437 478 265 223 216 

Lauttapaikat, kpl  93 77 65 62 56 52 

Tielaitoksenomahenidlosto  15102 13200 10777 8071 6458 5901 

tiehallinto  1 154 1 133  

tuotanto  5 304 4 768  

Oma kalusto, kpl 
tiehöylät  660 560 507 414 266 229  

kuorma-autot  1 141 1165 1075 992 889 857 

traktorikalusto  500 416 281 216 124 118 

pyöräkuormaimet  1 163 187 205 216 196 204 

TleIaItoksenmenot,mI.mk 
käyvinhinnoin  2766 4213 5739 50912) 45942) 43312) 

vuodenl999kustannustasossa  5765 5855 6196 536l 46582) 4331 2) 

ennakko4ieto  

ei  sisaliS maksettua arvonlisäveroa  
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OTTEITA TOIMIN  

Tielaitoksen  pilotti kokeilu osoitti 
selvästi, että  kilpailuttaminen  laskee 

 tienpidon  kustannuksia. Ellei 
määrärahoja lisätä,  kilpailuttaminen 

 onkin ainoa keino selviytyä 
yhteiskunnan asettamista velvoitteista. 

Liikenneturvallisuuden parantamis-
tavoitteena oli vähentää henkilö-
vahinkoon johtavia onnettomuuk-
sia vähintään  45:l!ä.  Tavoite ei to-
teutunut täysin. Laskennallinen riski 
pieneni vajaalla 43:lla. 

Tavoitteena oli myös täsmen-
tää taajamien nopeussäätelyn peri-
aatteita  ja  kehittää uusia toiminta- 
malleja  ja  tienpidon  toimenpiteitä 
liikenneturvallisuuden parantami-
seksi. Tavoite toteutui  ja  uudet  no

-peussäätelyn  periaatteet otetaan 
käyttöön vuonna  2000.  

Liikenteen sujuvuustavoitteena 
oli parantaa elinkeinoelämän kul-
jetusten sujuvuutta  ja  matka-aiko-
jen ennustettavuutta. Tavoite toteu-
tui osittain. 

Tiepiireissä kartoitertiin  never- 
kolla  esiintyviä ongelmakohteita, 
mutta matka-aikojen ennustetta-
vuusselvitys ei ehtinyt valmistua ker-
tomusvuoden aikana. 

Liikenteen  ja  samalla elinkei-
noelämän kuijetusten sujuvuutta 
edistettiin kehittämällä häiriö-  ja  ke-
litiedottamista  sekä  kelin  havain-
nointia. Tavoitteena oli myös kehit-
tää tienpidon teettämistä  ja  työmai

-den  liikennejärjestelyjä  siten, että 
työmaiden liikenteelle aiheuttamat 
haitat vähenevät. 

Tavoite toteutui. Lisäksi  teet
-tämisasiakirjoihin  liitettiin hoitotöi
-den  toteutusta koskeva ohje. 

Tieverkon kuntoa koskeva ta-
voite  ou,  että huonokuntoisten pääl-
lystettyjerl teiden määrä lisääntyy 
enintään  200  kilometriä  ja  on  vuo-
den  1999  lopussa enintään  6 400 

 kilometriä, mikä  on 12,8  prosent-
tia pää!lystetyistä teistä. 

Lisäksi tavoitteena oli, että  pää!
-lysteiden  vauriot saavat kasvaa kor-

keintaan  5  prosenttia. Runkokeli-
rikkoisia sorateitä tuli parantaa niin, 
että niiden !iiken teelle aiheuttama 
haitta vähenee  25  prosenttia.  

Tielaitos  saavutti vuonna 

 1999  melko hyvin liikenne-

ministeriön sille asettamat 

tavoitteet. 

28  



KERTOM  U KSESTA  

Tieverkon kuntotavoite toteu-
tui päällystettyjen teiden osalta, 
mutta ei sorateiden osalta. Huono-
kuntoisten päällystettyjen teiden 
määrä lisääntyi edellisvuodesta  188 

 kilometriä. Vuoden lopussa näitä 
tiejaksoja oli kaikkiaan  6 272  kilo-
metriä. Tavoite oli päästä  alle  6284 

 kilometrin. 
Päällysteiden  vaurioiden eli eri-

tyyppisren halkeamien määrä lisään-
tyi noin  3,5  prosenttia. Runkokeli-
rikkoisten sorateiden liikenteelle 
aiheuttamat haitat vähenivät  23  pro-
senttia. Tavoitetta ei siten aivan saa-
vutettu. 

Ympäristötavoitteena  oli, että 
Tielaitos vähentää toimenpiteillään 

 5 000  asukkaan kokemia meluhait-
toja  ja  suojaa pohjavesiä vähintään 

 20  kilometrin matkalla. 
Lisäksi tavoitteena oli vähen-

tää liukkauden torjunnassa käytet-
tävän tiesuolan määrää. 

Tavoitteet toteutuivat lukuun-
ottamatta Hanko-Skogby -hankkeen 
viivästym  isen  takia toteutumatta jää-
nyttä pohjaveden suojausta. 

Toirnenpiteillä  vähennettiin  6 
535  asukkaan meluhaittoja. Pohja-
vesisuojausta rakennettiin  17,9  ki-
lometriä. Liukkauden torjuntaan 
käytettiin suolaa  102 500  tonnia, 

 joka oli viiden viimeisen vuoden 
keskiarvon tasolla  (103 000  tonnia! 

 vuosi). 
Kevyen liikenteen tavoitteena 

oli parantaa jalankulku-  ja  pyöräi- 
lyliikenteen  edellytyksiä rakentamalla 
nykyistä enemmän kevyen liikenteen 
väyliä yhteistyössä kuntien kanssa. 

Tavoite ei toteutunut suunni- 
telmien mukaisesti. Kevyen liiken- 
teen väyliä rakennettiin  130  kilo- 
metriä, mikä jäi selvästi jälkeen kol- 
men edellisen vuoden keskiarvosta. 

 Ali-  ja  ylikulkuja  rakennettiin  40.  

Myös  se  oli selvästi vähemmän kuin 
kolmen edellisen vuoden keskiarvo. 

Tienpidon  taloudellisuuden 
tavoitteena oli laskea tienpidon tuot-
teiden  ja  palveluiden hintatasoa  ja 

 parantaa tienpidon investointien ta-
loudellisuuden arviointia. 

Tuotteiden  ja  palveluiden hin-
tatason laskemista koskeva tavoite 
toteutui kilpailurettujen hankkeiden 
osalta. 

Kokemukset kilpailutetuista 
urakoista olivat myönteisiä hinta-
tason suhteen tichallinnon  ja  tuo-
tannon välillä perinteisesti neuvo-
teltuihin urakoihin verrattuna. 

Tieinvestointien taloudelli-
suustavoite  toteutui. Kehittämis-
hankkeiden hyöty/kustannuslaskel

-mien  perusarvoja koskevat selvityk-
set sekä ehdotus tiehankkeiden hyö-
ty/kustannuslaskelmien kehittämi-
sestä valmistuivat. 

Lisäksi laadittiin esimerkkiko-
koelma liikenneministeriön peri-
aatteiden mukaisen hankearvioin-
nm yhteenvedon laatimisesta.  Tie

-työmaiden  liikenteelle aiheuttami-
en haittojen arvioinnista valmistui 
luonnos. Hankeperustelujen intra-
netversio otettiin koekäyttöön  ja 

 perustelujen yhteenvetojen siirtämi-
selle intranettiin  on  olemassa val-
miudet. 

Teettämisen  kehittämisen ta- 
voitteena oli lisätä kilpailuttamista 
hallitusti pilottiprojekteilla, joihin 
Tielaitoksen tuotanto voi osallistua 

 ja  joissa aikaisempien pilottiprojek- 
tien kokemukset otetaan huomioon. 

Tavoite toteutui. Tiehallinto 
kilpailutti  5  hoidon alueurakkaa,  20 

 rakentamisen  ja  ylläpidon urakkaa 
 ja  16  suunnittelukohdetta. Kilpai- 

luttamista  lisättiin hallitusti  ja  Tie- 
laitoksen tuotanto osallistui urak- 

kakilpailuihin  yksityisten urakoit-
sijoiden mukana. Asiasta oli neu-
voteltu alan järjestöjen kanssa. 

Tielaitoksen  tuotanto voitti  4 
 hoidon alueurakkaa  ja  yksityinen 

urakoitsija yhden. Rakentamisen  ja 
 ylläpidon kohteista  on  ratkaistu  20 
 urakkaa, joista Tielaitoksen tuotanto 

voitti  10.  Suunnittelun  16  kilpai-
lutettavasta  kohteesta päätettiin  12, 

 kaikki yksityisen konsuittitoimiston 
hyväksi. Pilottikokeiluista laadittiin 
raportteja. 

Tuotannon omia tavoitteita 
olivat kilpailukyvyn  ja  tuottavuu-
den parantaminen. Kumpaakaan 
tavoitetta ei saavutettu täysin. 

Kilpailukyvyn parantamistavoi-
tetta arvioitiin Suomen laatupalkin-
tokriteerin perusteella. Arviointi 
osoitti, että tuotanto ei kyennyt ke-
hittämään prosesseja  ja  niihin liit-
tyvää systematiikkaa. Kehittämispa-
flos ei näy riittävästi vuonna  1999 

 mitatuissa  tuloksissa, joten kilpai-
lukykytavoitetta ei saavutettu. 

Tuottavuuden parantamista 
mitattiin jalostusarvolla. Kustannus- 
rakennetta ei kyetty sopeuttamaan 
riittävästi alentuneeseen volyynliin 
verrattuna, eikä alihankintaa  ja  ma

-teriaaliostoja  onnistuttu vähentä-
mään. 

Henkilöstömenoissa  toteutui 
tavoitetta suurempi alenema. Tuo-
tanto teki ylipäätään suunniteltua 
heikomman tuloksen, mikä näkyy 
heikkona jalostusarvona.  
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T U 0 T T 0  -  J A  KULU  LASKELMAI  

Toiminnan tuotot 
Maksullisen toiminnan tuotot 
Vuokrat  ja  käyttökorvaukset 

 Muut toiminnan tuotot 

Toiminnan kulut 
Aineet, tarvikkeet  ja  tavarat 

Ostot tilikauden aikana 
Varastojen vähennys 

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

Rahoitustuotot-  ja  kulut 
Rahoitus tuo  tot  
Rahoituskulut  
Satunnaiset tuotot  ja  kulut 

Satunnaiset tuotot 
Satunnaiset kulut 
Jäämä  II  

Siirtotalouden  tuotot  ja  kulut 
Siirtotalouden tuotot 

Siirtotalouden  tuotot kunnilta 
Siirtotalouden tuotot elink. 
Siirtotalouden tuotot rah./vak.laitok. 
Siirtotalouden tuotot yhteisöiltä 

Siirrotalouden  tuotot kotitalouksilta 
Muut siirtotalouden tuotot 

Siirtotalouden  kulut 
Siirtotalouden  kulut kunnille 
Siirtotalouden kulut yhteisöille 
Muut siirtotalouden kulut 

Jäämä  III  

Tuotot veroista  ja  pakollisista maksuista 
Perityt arvolisäverot 
Suoritetut arvonlisäverot 

Tilikauden kulujäämä 

244 751 307 
10 621 035 
51595 213 306 967 556 

-572 126 541 
-26 126 449 

-1216283389 
-78 701 180 

-2278 117251 
-140 624 326 

300 000 
1 913 503 049 

-2 540 488 378 

	

-200 000 	-4 938 864 466 
-4 631 896 909 

193 564 

	

-10 513 248 	 -10 319 683 

7 307 143 

	

-7613858 	 -306715 
-4 642 523 308 

76 975 401 
6 321 505 

3 729 
4851119 

0 

	

100 000 
	

88 251 755 

-9 923 227 
-20 343 922 

	

-9 678 190 	 -39 945 340 
-4 594 216 894 

-603 314 903 

-5 197 531 798 

49224411 
-652 539 315 
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TASE  31.12.1999 

Vastaavaa (mk) 
	

31.12.1999 	31.12.1998 	Muutos 	% 

Käyttöomaisuus  ja  muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Aineettornar hyödykkeet 

Aineettomat  oikeudet 	 17 246 591  
Ennakkomaksut  ja keskeneräiset  hankinnat 	3 151 250 

20 397 841  

16 712 490 
3 151 250 

19 863 740 

534 101 	3,2 
0 

534101 	2,7 
Aineelliset hyödykkeet 

Maa-  ja vesialucet 
Rakennusmaa- ja vesialueet 

 Rakennukset 
Rakennelmat 
Rakenteet 
Koneet  ja  laitteet 
Kalusteet 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Ennakkomaksut  ja keskeneräiset 

 hankinnat 

107 238 347 115 742 565 
2 815 936 490 2 679 420 948 

208 170 984 256 373 047 
14644571 15493841 

85054577214 86054 167 317 
534 334 633 527 182 902 

8519481 10419276 
12295 0 

	

-8504218 	-7,3 

	

136515542 	5,1 
-48 202 062 -18,8 

	

-849 270 	-5,5 

	

-999 590 102 	-1,2 

	

7 151 730 	1,4 
-1 899 795 -18,2 

12 295 

	

2700898778 	2189604693 	511294084 	23,4 

	

91 444 332 796 	91 848 404 592 -404 071 795 -0,4 

4 973 654 

147 940 999 
300 000 

148 240 999 

Myyntisaamiset  77 825 505  
Siirtosaamiset  9 572 701  
Muut lyhytaikaiset saamiset  282 004  
Ennakkomaksut  4 083 717 

91 763 928  
Rahat, pankkisaamiset  ja  muut rahoitusvarat 

Kassatilit  49 377  

Käyttöomaisuusarvopaperit  ja  muut 
pitkäaikaiset sijoitukset 

Käyttöomaisuusarvopaperi  t  

Vaihto-  ja  rahoitusomaisuus  
Vai  h to-o  maisu  us  
Aineet  ja  tarvikkeet 
Keskeneräiset  tuotteet 

Lyhytaikaiset saamiset  

	

3 760 106 	1 213 548 32,3 

	

174067448 	-25826449 -14,8 

	

0 	300 000 

	

174067448 	-26126449 -15,0  

71 796 009 6 029 496 8,4 
1 092 868 8 479 833 
3298533 -3016529 -91,5 

15090946 -11007228 -72,9 
91 278 357 485 571 0,5 

69 559 	-20 182 -29,0 

91 709 758 596 	92 137 443 804 -427 685 207 -0,5 

91 847 116 523 91 847 116 523 0 
-202 923 766 0 -202 923 766 

4 797 849 328 5 094 405 755 -296 556 427 -5,8 
-5197531 798 -5297329522 99797724 -1,9 

91244510286 91644192756 -399 682 469 -0,4 

220 707 1 431 500 -1 210 792 -84,6 
227916 116 231 030034 -3113918 -1,3 
31 042 018 32 632 414 -1590 396 -4,9 
31 859 434 39 908 942 -8 049 507 -20,2 

171 814 889 185 705 458 -13 890 569 -7,5 
2 395 144 2 542 697 -147 552 -5,8 

465248310 493251047 -28002737 -5,7 

Vastaavaa yhteensä 

Vastattavaa  (mk) 
Oma pääoma 
Valtion pääoma 

Valtion pääoma  1.1.1998  
Edellisten tilikausien pääoman muutos 
Pääoman siirrot 
Tilikauden kulujäärnä 

Lyhytaikainen vieras pääoma 
Saadut ennakot 
Ostovelat 
Tilivirastojen  väliset tilitykset 
Edelleen tilitettävät erät 
Siirtovelat  
Muut lyhytaikaiset  velat  31  

Vastattavaa  yhteensä 	 91 709 758 596 	92 137 443 804 -427 685 207 	-0,5  



TIELAITOKSEN  JOHTOKUNTA  

Tielatoksen  johtokunta 
 1.3.1999  -  28.2.2002  

Eturivissä vasemmalta Kaarina Aho, Sirkka Hautojärvi  ja Marketta Kokkonen. Takarivissä !se,nmalta  Marti  !1/iL  

Lasse  Weckström, Mikko Ojajärvi, Jaakko Ihamuotila, Raimo Paka rinen  ja Jukka Hiruelä. 

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 Oy, 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  31.12.1999  

Tielaitos  

J o h t o k u n t a  

Pääjohtaja  Lasse  Weckström 

	

Tiehal!  into 	 Tuo  t a n to  

Tiehallinnon keskushallinto 	 Tuotannon pääkonttori 

	

Johtaja  Jukka  Hirvelä 	 Ylijohtaja Eero Karjaluoto 

	

Johtaja Aulis Nironen 	 Viestintäpäällikkö Reijo Hukkanen 
Johtaja  Jukka  Isotalo 

Viestintäjohtaja  Pär-Håkan  Appel  

Tiepiirit: 	 Urakointi: 

Uusimaa 	 Tuotantoalueet: 
Tiejohtaja  Matti-Pekka Rasilainen  

Etelä-Suomi  
Turku 	 Aluejohtaja Antti Piirainen 

Tiejohtaja  Pekka Jokela 
Länsi-Suomi  

Kaakko  is-Suomi 
	

Aluejoh  raja  Juhani Miilunpohja 
Tiejohtaja  Ville  Mäkelä  

Itä-Suomi  
Häme 	 Aluejohtaja Kalevi Katko 

Tiejohtaja  Mauri Pukkila  
Pohjois-Suomi  

Savo-Karjala 	 Aluejohtaja Hannu Kulju 
Tiejohtaja  Matti  Tuiremo  

Projekti-  ja päällystysyksikkö  
Keski-Suomi 
	

Yksikön päällikkö Väinö Luttinen 
Tiejohtaja Erkki Myllylä  

Vaasa 	 Konsultointi 
Tiejoh  raja  Juhani Salonen 	 Konsultoinnin  johtaja Esko Perälä 

Oulu 	 Vienti 
Tiejohtaja  Esa Vuolteenaho 	 Vientijohtaja Raimo Sallanmaa 

Lappi 	 Lauttayksikkö 

	

Tiejohtaja  Tapani Pöyry 	 Lauttayksikön päällikkö Jussi Rahiala  
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YHTEYSTI ETOJA 

TIEHALLINTO 

Vaasan tiepiiri 
Korsholmanpuistikko  44, PL 93, 
65101  VAASA 
Puhelin  0204 44 157 

 Faksi  0204 44 7717 
 Oulun tiepiiri 

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

 Faksi  0204 44 6884 
Lapin  tiepiiri 
Hallituskatu  1-3, PL 194, 
96101  ROVANIEMI 

 Puhelin  0204 44 159 
 Faksi  0204 44 3540  

Keskushallinto  Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Opastinsilta  12 A, PL 33,  Kauppamiehenkatu  4 
00521 HELSINKI 45100  KOUVOLA 
Puhelin  020444 150  Puhelin  0204 44 153  
Faksi  0204 44 2202  Faksi  0204 44 6215  
Uudenmaan tiepiiri Hämeen tiepiiri 
Opastinsilta  12 A, PL 70,  Akerlundinkatu  5 B, PL 376, 
00521 HELSINKI 33101  TAMPERE 
Puhelin  0204 44 151  Puhelin  0204 44 154  
Faksi  0204 44 2717  Faksi  0204 44 4002  
Turun tiepiiri  Savo-Karjalan tiepiiri 
Yliopistonkatu  34, PL 636,  Kirkkokatu  1, PL 1117, 
20101  TURKU  70101  KUOPIO 
Puhelin  020444 152  Puhelin  0204 44 155  
Faksi  0204 44 4998  Faksi  0204 44 5199  

Keski-Suomen tipiiri 
Matarankatu  4, PL 58, 
40101  JYVÄSKYLÄ 
Puhelin  020444 156  
Faksi  0204 44 5833  
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TUOTANTO  

Tuotannon pääkonttori Etelä-Suomen tuotantoalue 
Opastinsilta  12 B, PL 73,  Opastinsilta  12 B, PL 12, 
00521 HELSINKI 00521 HELSINKI  
Puhelin  0204 44 150  Puhelin  0204 44 151  
Faksi  0204 44 2604  Faksi  0204 44 2903  

Urakointi  Länsi-Suomen tuotantoalue 
Urakoinnin  pääkonttori Akerlundinkatu  5 B, PL 382,  
Opastinsilta  12 B, PL 73, 33101  TAMPERE  
00521 HELSINKI  Puhelin  0204 44 154  
Puhelin  020444 151  Faksi  0204444038  
Faksi  0204 44 2604  

Itä-Suomen tuotantoalue 
Projekti-  ja  päällystysyksikkö Kirkkokatu  I, PL 1881,  
Opastinsilta  12 B, PL 73, 70101  KUOPIO  
00521 HELSINKI  Puhelin  0204 44 155  
Puhelin  0204 44 151  Faksi  0204 44 5369  
Faksi  0204 44 2604  

Pohjois-Suomen tuotantoalue 
Veteraanikatu,  PL 444, 
90101  OULU 
Puhelin  0204 44 158  
Faksi  0204 44 6884  

Konsultointi 
Konsultoinnin  pääkonttori 
Opastinsilta  12 B, PL 152, 
00521 HELSINKI  
Puhelin  0204 44 150  
Faksi  0204 44 2158  

Lauttayksikkö 
Lauttayksikön  pääkonttori 
Uudenmaankatu  14, PL 252, 
20101  TURKU  
Puhelin  0204 44 152  
Faksi  0204 44 4643  

Vientiyksikkö 
Opastinsilta  12 B, PL 8, 
00521 HELSINKI  
Puhelin  020444 150 

 Faksi  0204 44 2675  



L  
VALTAKUNNALLINEN VAIHDE  0204 4411 

 TIENKAYTTAJAN  LINJA  0200 2100 

INTERNET  WWW.TIELAITOS.FI 

 E-MAIL  ETUNIMI.SUKUNIMI@TIELAITOS.FI  

Toimitus: Tiehallinnon viestintä 
Ulkoasu:  Reaction  Oy 
Kirjapaino:  IS Print  Oy 

Valokuvat: Antero Aaltonen,  kuvat  sivuilla  2-3, 7, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 27  ja  35.  Ulla Alapeteri, kuvat 
 sivuilla  24  ja  25. Heikki  Heiniö,  kuvat  sivuilla  21  ja  23.  Ilkka Leino,  kuvat  sivuilla  4  ja  32. 

 Seppo Sarjarno,  kuvat  sivuilla  8, 11, 12  ja  28. 
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