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Tietaitoksen  viimeinen vuosi 

Pääjohtaja Eero Karjaluoto  on  saanut 
johdettavakseen yli tuhannesta osaa- 
vasta henkilöstä koostuvan palvelu- 
organisaation, joka vastaa Suomen 

 koko  tieverkon kehittämisestä, yllä-
pidosta  ja  hoidosta. 

Valtioneuvosto teki  10.3.2000  periaate-

päätöksen Tielaitoksen jakamisesta 

Tiehallinnoksi  ja Tieliiketaitokseksi 

 1.1.2001  alkaen. 

Eduskunta hyväksyi uudistusta 

koskevat lait lopullisesti  13.6.2000.  

Vuoden lopulla valtioneuvosto 

valitsi Tiehaltinnolle pääjohtajan  ja 

Tieliikelaitokselle  toimitusjohtajan. 

Historiallinen päätös  
Tielaitoksella  on  jo  yli kaksisataavuo-

tinen  historia,  vaikkakin  sen  nimet  ja 

toimintakentät  ovat eri aikoina vaih-

delleetkin. 

Vuoden  2001  alusta Tielaitoksen 

perustalta aloitti kaksi rooleiltaan täy-

sin erilaista  ja  erillistä organisaatiota. 

Yleisistä teistä vastaa  ja  tuotannon 

kilpailuttaa nyt Tiehallinto, joka  on 

 edeltäjänsä tapaan valtion virasto. 

Teitä rakentaa  ja  hoitaa Tieliikelai-

tos, joka  on  liiketaloudellisin perustein 

toimiva julkinen liikelaitos. 

Edeltäjästään  poiketen Tieliikelaitos 

toimii jatkuvassa kilpailutitanteessa 

muiden maarakentajien kanssa. 

Tienpidon  täyteen kilpailuttamiseen 

edetään kuitenkin vasta asteittain 

vuoden  2004  loppuun mennessä. 

Uudistusprosessi  ei ole ollut helppo 

 sen  enempää yhteiskunnan päätöksen-

tekoportaissa kuin laitoksen sisälläkään. 

Kilpailun hallitun avaamisen ohella 

organisaatiouudistuksen reunaehtona 

 on  ollut henkilöstön aseman mandolli-

simman hyvä turvaaminen. 

Vaikka organisatorinen ero tulikin 

voimaan heti kertomusvuoden päätyt-

tyä, muutosprosessi organisaatioiden 

sisällä  on  vielä kesken. 

Vasta kilpailun täydellinen avaami-

nen vapauttaa molemmat organisaa-

tiot uusien toimintamalliensa täyteen 

kehittämiseen. 

Uuden  mallin  pitäisi kuitenkin näyt-

tää  toimivuutensa  alusta alkaen, eli 

tehostaa tiemäärärahojen tuottoa tin-

kimättä yhteiskunnan ohjausvallasta. 

Hyvä  tienrakennusvuosi  
Vuodelle  2000  osui poikkeuksellisen 

monen, eli viiden suuren hankkeen 

valmistuminen liikenteelle. 

Valtatie 3:lla valmistui Helsingin - 

 Tampereen  moottoritien viimeinen 

osuus Iittala - Kulju. 

Valtatie 5:llä Kuopion eteläpuolella 

moottoritie valmistui nykysuunnitel

-mien  mukaiseen päätepisteeseensä, 

kun osuus Vehmasmäki - Hiltulanlahti 

toteutettiin edullisesti uuden tyyppi - 

sellä kavennetulla poikkileikkauksella.  

Valtatie 14:llä Savonlinnassa valmis-

tui uusi avattava silta Kyrönsalmeen. 

Espoossa valmistui Kehä  11:n 

 ensimmäinen osuus  ja  siihen liittyvä 

Hiidenkallion tunneli.  

Helsinki  -  Vantaan lentoaseman 

laajennustöiden kiirehtimänä avattiin 

liikenteelle uuden kiitoradan ohittava 

Katriinantie sekä Tuupakan eritasoliit-

tymä Kehä III:lle. 

Aiemmin alkaneista  ja  vuoden  

2000  jälkeen vielä jatkuvista hank-

keista ovat merkittävimpiä moottoritie- 

hankkeet Paimio - Muurla valtatie i:llä, 

Porvoo - Koskenkylä valtatie 7:llä  ja 

Kemi -  Tornio  valtatie 21:llä. 

Tienpidon  varsinaisiin määrärahoi-

hin ei  tullut  toivottua korjausta ylös-

päin, vaan kustannustason nousu päin- 



vastoin alensi reaalista rahoitustasoa. 

Tilapäistä apua toi kuitenkin syksyn 

lisätalousarvio, jossa saatiin eräänlai-

seksi organisaatiomuutoksen huomen-

lahjaksi  500  miljoonaa markkaa neljälle 

uudelle tiehankkeelle sekä noin  200  

miljoonaa markkaa perustienpitoon. 

Uudet tiehankkeet edustavat aiem-

min alkaneen Porvoon - Koskenkylän 

mukaista kokonaisrahoitusmallia, jossa 

hanke saa heti sopimusvaltuuden  koko 

 kustannusarvionsa  mukaisesti. 

Hankkeen toteutusaikataulu ei siis 

 jää  enää kiinni talousarviossa myön-

nettävistä vuosiannoksista. 

Uusi tapa  on  välttämätön hankkei-

den kilpailuttamiseksi edullisesti  ja 
 suurina kokonaisuuksina. 

Kustannustaso nousi  
Perustienpidossa  lauha talvi toi sääs-

töjä aurauksessa  ja  suolauksessa,  kun 

taas pitkä  ja  vetinen syksy aiheutti 

sorateillä ongelmia niin tienkäyttäjille 

kuin tienpitäjällekin. 

Kustannustason noin  8  prosentin 

nousu vähensi perustienpidon inves-

tointeja selvästi. 

Öljyn  ja  bitumin  hinnan  vielä suu-

remman nousun johdosta jouduttiin 

varsinkin päällysteiden ylläpitoa  ja 

 perustienpidon  investointeja lykkää-

mään seuraaville vuosille. 

Uudelleen päällystämisiä  tai  perus-

korjauksia voitiin toteuttaa kilomet-

reissä  20  % edellisvuotista  vähemmän 

 ja  vähäliikenteisiä sirotepinnattuja 

 teitä jouduttiin palauttamaan sora- 

pinnalle  135 km.  

Tehtyjen palvelutasotutkimusten 

mukaan lähes  70  % tienkäyttäjistä  oli 

edellisvuosien tapaan tyytyväisiä  pää- 

teiden kuntoon, joskin kunnon koettiin 

hieman heikentyneen. Alemman verkon 

kuntoon oli tyytyväisiä enää  37  %. 

Tulostavoitteet  saavutettiin 
Toiminnan suuntaaminen rahoituksen 

puitteissa onnistui kuitenkin hyvin. 

Tielaitos saavutti yhtä vaille kaikki 

liikenne-  ja  viestintäministeriön  aset-

tamat tulostavoitteet. 

Liikenneturvallisuudessa oli  tulos- 

tavoitteena taajamien  ja  pääteiden 

 nopeusrajoitusten tarkistus uusilla 

periaatteilla sekä eri toimenpitein 

aikaansaatava laskennallinen  44  henki-

lövahinko-onnettomuuden vähenemä. 

Molemmat tavoitteet täyttyivät hyvin. 

Turvallisuustoimenpiteiden  las-

kennalliset vaikutukset näyttävät 

toteutuneen lähes sellaisenaan myös 

liikenteessä.  Kaiken  kaikkiaan  tie - 

liikennekuolemien määrässä päästiin 

alimpaan lukuun sitten  1950 -luvun. 

Liikenteen sujuvuudessa  pää-

tavoitteena oli, että keskeisten tien-

käyttäjäryhmien tyytyväisyys liikenteen 

toimivuuteen säilyy ennallaan, mikä 

haastattelututkimusten mukaan saa-

vutettiin kouluarvosanalla  8,1.  

koskivat kevyen liikenteen väylien 

rakentamista vähintään  135 km  sekä 

linja-autoliikenteen toimintaedelly-

tysten parantamista. 

Ympäristötavoitteina  olleet  20 km 

 pohjavesisuojauksia  sekä  4 000  asuk-

kaan kokeman meluhaitan vähentä-

minen  toteutuivat. 

Myös tavoiteltu suolan käytön 

vähentäminen onnistui:  104  000  tonnin 

keskitasolta päästiin  81  000  tonniin. 

Tieverkon kunnon tulostavoitteena 

oli rajata huonokuntoisten päällystet-

tyjen teiden määrän lisääntyminen ioo 

kilometriin vuodessa. Tässä ei aivan 

onnistuttu, vaan huonokuntoiset tiet 

lisääntyivät  190  kilometrillä. 

Sorateillä runkokelirikon  aiheutta-

maa haittaa  sen  sijaan poistettiin yli  

tavoitteeksi asetetun io prosentin.  Tien - 

pidon taloudellisuudessa toteutuivat 

tiehallinnon toimintamenojen  ja  hoidon 

reaalisen kustannustason alentamista 

koskevat tavoitteet. 

Tienpidon  avaaminen kilpailulle 

toteutui tulostavoitteen hengen mukai-

sesti: rakentamisen  ja  ylläpidon ura-

koita kilpailutettiln noin  300  miljoonan 

 markan  arvosta  ja  suunnittelua  12  mil-

joonan  markan  arvosta. 

Tuotannon kilpailukyvyn paranta-

misen tavoitteena oli saavuttaa Suomen 

laatupalkinnon arviointiperustein  300 

 pisteen taso, mikä myös saavutettiin. 

Tielaitoksen  organisaation kehittä-

minen toteutui ylemmän valtiovallan 

ohjauksen mukaisesti. Samoin toteu-

tuivat valtiovallan päätökset uudesta 

organisaatiosta. 

Tulevan tienpitotoiminnan strate-

giapohjaksi valmistui kertomusvuonna 

Tienpidon linjaukset  2015.  Linjauk

-set  valmisteltiin laajassa yhteistyössä 

valtakunnallisten  ja  alueellisten yhteis- 

Vuosi  2000  oli siis Tielaitoksen  vii-

meinen toimintavuosi. Tienpito  jatkui 

silti normaaliin tapaan  ja  jatkuu sau-

mattomasti myös tästä eteenpäin.  

Helsingissä huhtikuussa  2001.  

Lisäksi saavutettiin tavoitteet, jotka 	työtahojen kanssa. 



A  
Kaikilla Suomen teillä  on mestarinsa.  Tiemestari  on  arvostettu ammatti, jossa vaaditaan 
vankkaa  ko kemusta ja tieve rko stan  perinpohjaista tuntemusta. TiemestariAlpo Heinonen 
Tieha/linrion Uudenmaan tiepiiristä tietää, mitä hyvältä asiakaspalvelulta vaaditaan.  
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Tielaitoksen  perintö 

Tielaitos  on  jättänyt seuraajilleen suu-

ren perinnön. Siihen sisältyy osaava 

henkilöstö,  koko  Suomen kattava  tie- 

verkosto  ja sen  hoitoon tarvittava 

monipuolinen kalusto  ja  muu omaisuus 

Kalustossa  500  miljoonaa 
Tielaitoksen  omaan kalustoon kuului 

yli  1 500  yksikköä, joiden pääoma-arvo 

oli noin  500  miljoonaa markkaa.  Se 

 kattoi  mm.  tiehöyliä,  aura -autoja, pyö-

räkuormaimia  ja  myöskin losseja. 

Kalusto edustaa runsasta puolta 

prosenttia Tielaitoksen  koko  omaisuu-

den arvosta. 

Omaisuusperintöön  kuuluvat lisäksi 

sorakuopat,  tai  pikemminkin tyhjen-

tämättömät sorakuopat, sekä useita 

kiinteistöjä, joita Tielaitos rakensi 

Hangosta Utsjoelle. 

Erityisesti maa-ainesalueiden  jako 

 Tielaitoksen  perillisten kesken oli 

uudistuksen keskeisiä kilpailupoliit-

tisia kysymyksiä.  

Koko  omaisuuden arvosta, joka 

vuoden  2000  lopussa oli  91 059  mil-

joonaa markkaa, maa-aines  ja  kiinteis-

töt  edustivat yhteensäkin  vain  noin 

prosentin suuruista osuutta. 

Yleisissä teissä  90  miljardia 
Tielaitoksen  omaisuudesta  98  %  eli 

lähes  90  miljardia markkaa muodostui 

väyläomaisuudesta eli yleisistä teistä. 

Vuoden  2000  lopussa yleisten tei-

den pituus oli 	993  kilometriä, joista 

päällystettyjä  o 301 km (64,5  %).  

Moottoriteitä oli 	km (o,7  %)  ja 

 moottoriliikenneteitä i8i  km (0,2  %).  

Yleisillä teillä  on  noin  13  800  siltaa, 

joiden yhteinen jälleenhankinta-arvo  on 

 noin  i6  miljardia markkaa. 

Jokaista suomalaista kohden  on  siis 

keskimäärin  i  metriä yleistä tietä. 

Tienpätkän tasearvo  on  noin  i8 000  mk. 

Arvokkaampaa  on  liikenne 
Tiestön arvoa voi tietenkin mitata tase- 

markoilla  ja  metreilläkin,  mutta tien tär-

kein arvo  on  liikenteen välityskyvyssä 

 ja  turvallisuudessa. 

Vuonna  2000  yleisten teiden liiken-

nesuorite oli  30 526  miljoonaa ajoneuvo- 

kilometriä.  

Se  oli noin  6  %  koko  tieverkon lii-

kennesuoritteesta, jonka tuottamiseen 

osallistui noin kaksi  ja  puoli miljoonaa 

ajoneuvoa. 

Tieliikenne  vastaa kandesta  kolmas-

osasta tavaraliikennettä  ja  yli  90  prosen-

tista henkilöliikennettä. 

Tiestön käytännön arvo yhteiskun-

nalle  ja  yksilölle  on  mittaamaton. 

Arvokkainta ihmishenki 
Vuonna  2000  yleisten teiden liikenteessä 

kuoli ennakkotietojen mukaan  283  hen-

kilöä, mikä  on  alhaisin luku sitten  1950- 

luvun  alun.  Tuolloin Suomessa oli noin  

100  000  autoa. 

Puolessa vuosisadassa yleisten tei-

den ajosuorite  ja  ajoneuvokanta  ovat 

karkeasti laskien  25 -kertaistuneet, 

 mutta kuolonuhreja  on  sama määrä. 

Tänä päivänä  Suomi  kuuluukin 

maailman turvallisimpien liikennemai

-den  joukkoon yhdessä muiden Pohjois-

maiden, Iso-Britannian  ja  Alankomaiden 

kanssa. 

Turvallisuuden parantuminen ei 

tietenkään ole pelkästään tienpitäjän 

ansiota. 

Kiitos kuuluu myös monille muille 

liikenneturvallisuusalan toimijoille, 

autonvalmistajille  ja  luonnollisesti 

myös autoilijoille itselleen. 

Osaaminen siirtyi mukana 
Turvallisuuden tavoin myös liikenteen 

sujuvuus, mukavuus  ja  ympäristöystä-

vällisyys  ovat yleisillä teillä suuresti 

parantuneet. 

Mikään niistä ei ole syntynyt itses-

tään. Ei myöskään pelkän tekniikan  ja 

 rahan voimalla. Tienpitoon tarvitaan 

aina osaava  ja  motivoitunut ihminen. 

Tämän tietää myös valtiovalta, joka 

edellytti, että Tielaitoksen osaaminen 

säilyy  ja  siirtyy henkilöstön mukana 

myös seuraajaorganisaatioihin. 

Yleisiin teihin  85o  mk/v/hlö 
Tielaitos  jätti siis seuraajilleen perin-

nöksi maailman turvallisimpiin  ja  suju-

vimpiin kuuluvat yleiset tiet samoin 

kuin niiden hoitoon, ylläpitoon  ja 

 kehittämiseen tarvittavat aineelliset  ja 

 henkiset valmiudet. 

Yleisten teiden hoito, ylläpito  ja 

 kehittäminen maksoi vuonna  2000 

 meille veronmaksajille  4 321  miljoonaa 

markkaa. 

Yleisten teiden vuotuinen hinta yhtä 

suomalaista kohden oli  850  markkaa.  

Sillä  rahalla saatiin kaikkia maamme 

osia palvelevan tieverkon palvelut 

jokaisen kansalaisen käyttöön.  

Sekin  on  tärkeä  osa  Tielaitoksen 

 perintöä. 



Mukana monia yrityksiä  ja  tekijöitä. Tiehallinto ei tule toimeen ilman lukuisia yhteistyö kump-
paneita. Työtä  ja  toimeentuloa riittää laajalle joukolle a/an yrityksiä  ja urakoitsijoita.  Anna 

 MyI/ylä  ja  Timo  Vikström  ovat tiimissä, joka vastaa tien pidon teettämisestä, tekee tarjous- 
pyyntöjä, sa/mil sopimuksia  ja  valvoo työtä.  

fl- i  
Töissä kelillä kuin kelillä. Vaihtuvat sääolot vaativat sekä tilaajalta että tekijöiltä kovaa 
osaamista. Hyvällä suunnittelulla  ja ennakkovalmiuksilla, osaavilla  tekijöillä  ja  kalusto I/a 
selvitään rankoistakin lumisateista. 011i Penttinen tekee työtä  tie-  ja  liikenneolojen suunnit-
telussa  ja  vastaa  mm.  talvihoitopolitiikasta.  



Tielaitoksen periRiset 

Tielaitoksen  tehtäviä jatkavat Tiehallinto-

niminen valtion virasto  ja  Tieliikelaitos

-niminen valtion liiketaitos, joita koske-

vat lait tulivat voimaan  1.1.2001.  

Perinnön  jako  
Vuoden  2001  alussa Tielaitoksen tehtä-

vät, vastuut  ja  omaisuus oli jaettu  peril-

listen  kesken viimeistä sorakuoppaa 

myöten. 

Yleiset tiet siirtyivät Tiehallinnon  ja 

sen  yhdeksän tiepiirin vastuulle. 

Tiehallinto  vastaa Suomen yleisten 

teiden tilasta  ja  palveluista sekä liiken-

teen turvallisesta sujumisesta kaikissa 

olosuhteissa. 

Tiehallinto  vastaa myös tienpitoon 

liittyvistä viranomaistehtävistä. 

Teiden rakentamiseen, ylläpitämi-

seen  ja  hoitoon tarvittavat aineelliset  ja 

 henkiset voimavarat siirtyivät Tieliike-

laitoksen taseeseen. 

Tieliikelaitos  tuottaa liikenneväy

-lien  ja  liikenneympäristön  suunnittelu-, 

rakentamis-  ja  kunnossapitopalveluja. 

Tiellikelaitos  tarjoaa myös lautta - 

ja  lossiliikennepalveluja. 

KiLpaiLun rooLit 
Tielaitoksen  roolin kilpailuttajana perii 

Tiehallinto. Tärkein ero vanhaan  on se, 

 että Tieliikelaitos siirtyy täydelliseen 

kilpailutilanteeseen yhdeksi maaraken-

tajaksi muiden joukkoon. 

Tiehallinto  avaa tienpidon kilpailua 

siirtymäkauden aikana asteittain. 

Teiden rakentaminen  ja  ylläpito avau-

tuvat kilpailulle täysimääräisesti vuo-

den  2002,  teiden suunnittelu  ja  hoito 

vuoden  2004  loppuun mennessä. 

Kilpailu lisää tehokkuutta tienpi-

toon  ja  tuo säästöjä, jotka voidaan 

kohdentaa tienkäyttäjien parempaan 

palvelu  u n.  

Uudet nimitykset 
Tiehallintoa  ohjaa  ja  valvoo entiseen 

tapaan johtokunta. 

Tiehallinnon  uudeksi pääjohtajaksi 

nimitettiin Eero Karjaluoto. 

Tieliikelaitokselle  nimitettiin halli-

tus, joka koostuu ulkopuolisista asian-

tuntijoista sekä henkilöstön  ja  liikenne - 

ja  viestintäministeriön  edustajista. 

Tieliikelaitoksen  toimitusjohtajaksi 

nimitettiin  Heikki  Koivisto. 

Nimitykset teki valtioneuvosto, 

koska molemmat organisaatiot toimi-

vat liikenne-  ja  viestintäministeriön 

 alaisuudessa. 

Ei irtisanomisia 
TiehaUinnon  palvelukseen siirtyi  1060  

vakinaista virkasuhteista työntekijää. 

Tieliikelaitoksen  palvelukseen 

siirtyi  4 015  työ-  tai sopimussuhteista 

 työntekijää. 



Organisaation uudistukseen kytketyt 

henkilöstöä koskevat ehdot turvaavat 

 varsin  hyvin henkilöstön aseman siirty-

mäkauden aikana kummassakin orga-

nisaatiossa. 

Ehtojen mukaan henkilöstömää

-rää on  siirtymäkauden aikana voitava 

vähentää Tieliikelaitoksen kilpailu-

kyvyn  ja  Tiehallinnon  tehokkaan toi-

minnan edellyttämälle tasolle ilman 

irtisanomisia  ja  lomautuksia. 

Tielaitoksen  hyvä työviihtyvyys  ja 

 henkilöstön työhönsä sitoutuminen - 

joka mittausten mukaan  on  erityisen 

hyvä - seurannevat siis mukana myös 

uusiin organisaatioihin. 

Vaarantuuko  perintö?  
Tielaitoksen  perintöä tullaan vaatimaan 

 ja  kehittämään tulevaisuuden tarpei-

siin vapautuvan kilpailun  ja  markkinoi-

den vaatimusten mukaisesti. 

Tielaitos  toimi  jo  joitakin vuosia 

sisäisesti jakautuneena tiehallintoon  ja 
 tuotantoon,  jo  tässä mallissa hallinto 

kilpailutti  tuotantoa  ja  tuotanto kesti 

 sen.  Tuotanto osoitti kitpailukykynsä 

voittamalla muitakin kuin  vain tiehal-

linnon järjestämiä urakkakilpailuja. 

 Vuonna  2000 se  myi  jo  noin viidennek-

sen tuotannostaan ulkopuolisille. 

Tiehallinnon  osaamista  kaiken 

 kokoisten projektien tilaajana  ja  kilpai-

luttajana  ei myöskään tarvitse epäillä. 

Vuonna  2000  valmistuneet suurhank-

keet puhuvat puolestaan. 

Tärkein kysymys ei olekaan, miten 

Tiehallinto  ja  Tieliikelaitos  pärjäävät 

markkinoilla, jossa tienpito  on  täysin 

kilpailutettu.  Kyllä  ne pärjäävät. 

Olennaisempaa  on se,  kuinka orga-

nisaatiouudistuksella kehitetään  koko 

 maarakennusmarkkinoita  yhteiskun-

nan  ja  tienkäyttäjien kokonaiseduksi. 

Ohjat yhteiskunnalla 
Tulevaisuuden avainkysymys  on,  miten 

Suomen  koko  tieverkkoa  pidetään 

kunnossa  ja  hoidetaan avautuneilla 

markkinoilla. 

Päätös asiasta  on valtiovallalla. 

 Esimerkiksi tämän organisaatiouudis-

tuksen yhteydessä eduskunta erityi-

sesti velvoitti TiehaUinnon huolehti-

maan myös alemman tieverkon kun-

nosta. 

Tienpidon  laatuun kilpailuttami-

sella ei sinänsä ole vaikutusta. Tiehal-

tinto määrittää tilaajana tien laatutason 

 ja  varmistaa, että urakoitsija noudattaa 

sitä. 

Kilpailuttamista  helpottavat myös 

uudet rahoitusmallit, kuten kokonais-

rahoitus. 

Hankkeen kokonaisrahoituksetla 

saavutetaan merkittäviä kustannus- 

säästöjä perinteiseen vuosirahoituk

-seen  verrattuna, koska sidonnaisuus 

vuosibudjettiin ei rajoita töiden etene-

mistä. 

Porvoo-Koskenkylä - moottoritien 

rakentamishanke, jonka tilaaja  on Tie - 

hallinnon Uudenmaan tiepiiri,  on  hyvä 

esimerkki onnistuneesta kokonaisra-

hoituksesta. 



I  
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Tavoitteena turvallinen  ja  sujuva liikenne. Palveluun kuuluu jatkuva liikenneolosuh teiden 
seuranta  ja ajantasainen  tiedottaminen. Teillä liikkujien turvallisuudesta huolehtivia amrnat-
tilaisia edustavat Sami Luoma, Tuuli Ryhänen  ja  Keijo Pulkkinen Tiehallinnon liikenteen 
palveluista. 
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Uusi  tie on  vaativa hanke. Ison tienrakennushankkeen toteuttaminen  on  monien pa/as
-ten yhteensovittamista.  Valtatie  3:n  suunnittelusta  ja  toteutuksesta vastasi Tie/aitoksen 

monissa projekteissa kouliintunut henkilöstö. Jorma Joki/ehto toimi projektipäällikkönä 
hankkeessa, jonka tuloksena matka Helsingistä Tampereelle taittuu nyt nopeammin  ja 
turvallisem  min. 



Tielaitoksen  perinteet 

Tielaitoksen  perinteenä  on  ollut pitää 

itse matalaa proflilia  ja  antaa töiden 

puhua puolestaan. 

Tielaitoksen  viimeisenä toiminta- 

vuotena valmistuikin useita todella 

korkean profiilin työnäytteitä. 

Moottoritie Tampereelle 
Merkittävin kohde oli Helsingin -Tampe-

reen  moottoritie, jonka viimeinen 

osuus avattiin liikenteelle  12.10.2000.  

Tämä  36  kilometrin osuus littalasta 

Kuljuun maksoi  850  miljoonaa markkaa. 

Hanke työllisti neljän vuoden aikana 

suoraan  300-400  ihmistä  ja  välillisesti 

enemmän kuin toisen mokoman. 

Hankkeen rakennuttajalta, Tielai

-toksen  Hämeen tiepiiri Itä,  ja  pääura-

koitsijalta, Tielaitoksen tuotannolta, 

 vaadittiin korkean luokan osaamista. 

Kansallinen  tiehanke  
Osaamista vaadittiin  kyllä  aikaisem-

minkin,  sillä  i6o  km  pitkän moottori-

tien rakentaminen aloitettiin io  1960- 

luvulla.  

Kaiken  kaikkiaan tämä Suomen 

pisin moottoritie tuli maksamaan nyky- 

rahassa noin neljä miljardia markkaa.  

Summa  lähentelee Tielaitoksen 

budjettia vuonna  2000  ja  edustaa Suo-

men yleisten teiden tasearvosta lähes 

viittä prosenttia.  

Tie  kuitenkin tuottaa,  ja  on  jo  tuot-

tanutkin,  hintansa moninkertaisesti 

takaisin niin yhteiskunnalle kuin tien-

käyttä jille  kin.  

Itse asiassa  jo  moottoritien edel-

täjä, vuosina  1958-64  Helsingin  ja 

Tampereen  välille rakennettu ensim-

mäinen nykyaikainen valtatie, pani 

kehitykseen vauhtia. 

Valtatie pitkälti loi  sen  nauhamai

-sen  taajama-alueen, joka palvelee nyt 

noin  i,8  miljoonaa asukasta  ja  valta-

osaa Suomen yrityksistä. 

Kehä  II  Espooseen 
Pääkaupunkiseudun  kolmannen  kehä- 

tien rakentaminen käynnistyi Espoossa 

vuonna  1996.  Kehä  II  avattiin liiken-

teelle  25.10.2000.  

Länsiväylältä Turuntielle  ulottuvan 

kehätien osan pituus  on 6,8 km.  Siihen  

sisältyy  485  metrin pituinen Suomen 

pisin maantietunneli. 

Hankkeen hinta oli  372  miljoonaa 

markkaa, josta Espoon kaupungin 

osuutta  72  miljoonaa. Tilaaja oli Tielai

-toksen  Uudenmaan tiepiiri  ja  pääura-

koitsija Tielaitoksen  tuotanto. 

Hankkeen liikennetaloudellinen 

hyötykustannussuhde  on  yli eli yksi 

tiehen sijoitettu markka tuo yhteiskun-

nalle viiden  markan  hyödyn. 

Näyttöjä Savosta  
Valtatiet  5  ja  9  muuttuivat lähes  i6 

 kilometrin matkalta ruuhkattomaksi, 

turvalliseksi  ja  edulliseksi moottorilii-

kennetieksi, kun Vehmasmäen-Hiltu-

lanlanden osuus avattiin liikenteelle  

11.10.2000.  Nykyaikaisena kokonais

-vastuu-urakkana toteutettu hanke 

maksoi  135  miljoonaa markkaa. Tilaaja 

oli Tielaitoksen  Savo -Karjalan tiepiiri  

ja  pääurakoitsija Tielaitoksen  tuotanto. 

Hankkeen mukana valmistui  48 km 

 pitkä korkeatasoinen moottoriväylä 

Siilinjärveltä Kuopion ohitse Vehmas- 

mäkeen. 



Savonlinnassa avattiin liikenteelle 

ensimmäinen kandesta Kyrönsalmen 

ylittävästä  sillasta  15.9.2000.  

Saimaan syväväylän ylittävä  435 - 

metrinen silta purkaa avaamisestaan 

syntyvät liikenneruuhkat entistä tehok-

kaa mmi  n.  

Sillat sijaitsevat Olavinlinnan  kan

-sallismaisemassa,  joten rakenteiden 

ulkonäköön  ja  pintamateriaaleihin  on 

 kiinnitetty erityistä huomiota. 

Syvä  ja  virtaisa Kyrönsalmi  on 

 myös teknisesti haastava rakennus-

kohde. 

Nyt valmistuneen  sillan  kustan-

nusarvio oli  90  miljoonaa markkaa. 

Rakennuttaja oli Tielaitoksen Kaak-

kois-Suomen tiepiiri  ja  pääurakoitsija 

Tielaitoksen  tuotanto. 

Palvelun perinteet  
Rakentamishankkeiden teettämisen  ja 

 tekemisen perinne elää Tielaitoksen 

seuraajissa, vaikka ne eivät enää teki-

sikään kaikkea yhdessä  ja  itse. 

Nykyaikainen tienpito  on  kuitenkin 

paljon muutakin kuin kansallisten  tie - 

hankkeiden toteuttamista.  

Se on  arkista teiden  ja  kevyen lii-

kenteen väylien kunnossapitoa annet-

tujen palvelulupausten mukaisesti. 

Eikä näitä lupauksia ole annettu 

esimiehelle  tai  eduskunnalle, vaan 

tienkäyttäjille, jotka myös arvioivat, 

kuinka lupaukset  on  pidetty.  

Se on  autoilijoiden palvelemista 

liikenne-,  sää-  ja  kelitietojen  muodossa 

liikennekeskusten  ja  tiedotusvälinei-

den kautta.  

Se on  käytännön vastuunkantoa 

liikenteen turvallisuus-  ja  ympäristö- 

vaikutuksista yhdessä muiden kansal-

listen  ja  kansainvälisten toimijoiden 

kanssa. 

Loppujen lopuksi yleisen tieverkon - 

kin  takana  on  ihmisverkko.  Osaavien, 

motivoituneiden, hyvin koulutettujen 

 ja  palveluhaluisten  ihmisten verkko. 

Suomalaisista tienpitäjistä kehittyi 

Tielaitoksen aikana, paitsi huippu-

tekniikkaa käyttäviä insinöörejä, myös 

monipuolisia palvelijoita  ja  ihmis-

osaajia. 

Tielaitoksen periUisissä  tämä ihmis-

kasvoinen palvelun perinne jatkuu  ja 

 kehittyy edelleen. 



Sisäisen tehokkuuden hyväksi. Tiehallinnon monista tehtävistä ei suoriuduttaisi 
ilman pätevää toimistoväkeä. Sisäinen palveluketju toimii, kun mukana ovat 
tehokkaat tekijät. Päivi  Lundahl,  toimistosihteeri esikunnasta, edustaa sitä osaa 
henkilöstöstä, joka saa organisaation rattaat pyörimään. 



Vuodet  1980-2000 1980  
(vuoden lopussa) 

Suomen autokanta (i000  autoa)  i  

henkilöautot  1 226  
muut autot  167  

Yleisten teiden Ilikennesuorite 
(mrd. autokm)  18,1  
henkilö  ja pakettlautot  15,9  
raskaat  ajoneuvot  2,2  

HenkiLövahinko -onnettomuudet 
yleisillä teilLä  4 128  

Yleiset tiet,  km  
(ei  sis. ramppeja ja lauttavälejä)  75 387  

valtatiet  7 430  
kantatiet  3 690  
muut maantiet  29 782  

paikallistiet  34 486  

Päällystetilanne,  km  (ei  sis. ramppeja) 

kestopäällyste  13 467  

kevytpäällyste (öljysora yms.)  22 264  
sora  39 656  

Kevyen Liikenteen väyLät,  km  i  139  

SilLat, kpl  (sis. putkisillat) - 

painorajoitetut  867  

Lauttapaikat, kpl  93  

Tietaitoksen  oma henkilöstö  15 102  

tiehallinto  
tuotanto 

Oma kalusto,  kpl 

tiehöylät  66o  
kuorma-autot  i  141  

traktorikalusto  500  

pyöräkuormaimet  1 163  

Tielaitoksen  menot,  milj.mk 

käyvin  hinnoin  2 766  
vuoden  2000  kustannustasossa  6 221  
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Avaintietoja  

i) ennakkotieto  2000 
2)  ei sisällä  maksettua arvonlisäveroa  



1.1.2000-31.12.2000 

323 812 283,07 
10031 555,08 

138 448 091,46 472 291 929,61 

1. 1.1999-31.12.1999 
244 751 307,90 

10621035,03 
51595 213,53 306 967 556,46 

0,00 

76 975 401,43 
6321 505,00 

3 729,00 
4851 119,62 

0,00 

100 000,00 88 251 755,05 

-8 904 901,96 
22 278 197,46 

0,00 

12 047 600,06  -- 	 -43 230 699,48 

-4 952  939 180,75 

-9923 227,26 
-20 343 922,54 

0,00 

-9 678 190,96  - 39 945 340,76 
-4 594 216 894,20 

Tuotto-  ja  kululaskelma  

Toiminnan tuotot 
Maksullisen toiminnan tuotot 

Vuokrat  ja  käyttökorvaukset 

 Muut toiminnan tuotot 

Toiminnan kulut 
Aineet, tarvikkeet  ja  tavarat 

Ostot tilikauden aikana 

Varastojen lisäys/vähennys  
Hen  kilöstöku  lut 

 Vuokrat 

Palvelujen ostot 

Muut kulut 

Valmisvarastojen  lisäys 

Valmistus omaan käyttöön 

Poistot 

Sisäiset kulut 

Jäämä  I  

Rahoitustuotot-  ja  kulut 
Rahoitustuotot 

Rahoitusku  lut  
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 

Siirtotalouden tuotot kotitalouksilta 

Muut siirtotalouden tuotot 

Siirtotalouden  kulut 

Siirtotalouden  kulut kunnille 

Siirtotalouden kulut yhteisöille 

Siirtotalouden  kulut kotitalouksille 

Muut siirtotalouden kulut -  

-659 207 740,08 
8 280 271,97 

1 205 934 772,99 
-87 175 651,79 

2 380 684 117,02 
-136 917 852,40 

27 000,00  

i  8o6 	608,31 
2 589 721 437,54 

-146 233,01 - 5 244 930 924,55 
-4772638 994,94 

-572 126 541,22 
-26 126 449,56 

-1 216 283 389,93 
-78 701 180,19 

-2 278 117 251,25 
-140 624 326,09 

300 000,00 

1 913 503 049,88 
-2 540 488 378,09 

-200 000,00 -4938 864 466,45 

-4 6i 896 909,99 

195 461,26 193 564,80 
-11413309,32  - 	-11217 848,06 -10 513 248,03 	-10 319 683,23 

141 286 477,21 7 307 143,38 
-267 138115,48 	-125 851 638,27 - 7 6i 	858,65 	-306 715,27 

-4909 708 481,27 -4642 523 308,49 

Tuotot veroista  ja  pakollisista maksuista 
Perityt arvolisäverot 	 6 090 519,81 	 49 224 411,15  
Suoritetut arvonlisäverot 	 -692 924 494,32 	-627 833 974,51 	-652 539 315,07 	-603 314 903,92 
Tilikauden kulujäämä 	 -5 580  773 155,26 	 -5 197 531 798,12  



Tase 

Vastaavaa (mk)  31.12.2000 31.12.1999  Muutos % 
Käyttöomaisuus  ja  muut pitkäaikaiset sijoitukset 

Aineettomat  hyödykkeet 

Aineettomat  oikeudet  19 985 978,94 17 246 591,57 2 739 387,37 15,9  

Muut pitkävaikutteiset menot  19 012 002,12 19 012 002,12  

Ennakkomaksut  ja  keskeneräiset  hankinnat  64 190,00 3 151 250,00 - 3 087  o6o,00  -98,0 

39 o6 	171,06 20397 841,57 18 664 329,49 91,5  

Aineelliset hyödykkeet 
Maa -ja  vesialueet  103 121 594,16 107 238 347,72 -4 116 753,56 -3,8  

Rakennusmaa-  ja  vesialueet  2 936 664 447,46 2 815 936 490,85 120 727 956,61 4,3  

Rakennukset  191 315 912,47 208 170 984,54 -16 	072,07 -8,1  

Rakennelmat  14 620 078,89 14 644 571,40 -24 492,51 -0,2  

Rakenteet  8 	360 897 345,10 8 	054 577 214,44 306 320 130,66 0,4  

- alusrakenteet  6o 552 039 294,27 6o 672 271 686,07 306 320 130,66 0,5  

- päällysteet  7 210 881 958,84 7 519  337 535,60 -308 455 576.76 -4,1  

-  sillat  16 364 707 181,30 15 961 649 122,67 403 058 058,63 2,5  

-  muut tierakenteet  1 232 918 960,69 901 318 870,10 331  600  090,59 36,8  

-  muut rakenteet  349 950,00 0,00 349 950,00  

Koneet  ja  laitteet  499 756 577,54 534 334 633,16 - 34 578 055,62  

Kalusteet  8 908 137,50 8 519 481,53 388 655,97 4,6  

Muut aineelliset hyödykkeet  27 145,00 12 295,00 14 850,00 120,8  

Ennakkomaksut  ja  keskeneräiset  hankinnat  1 640 050 156,42 2 700 898 778,13 -1 060 848 621,71 - 39,3 

90 755 361  394,54 91 444 332 796,77 -688 971 402,23 -o,8 

Käyttöomaisuusarvopaperit  ja  muut pitkäaikaiset 

sijoitukset 

Käyttöomaisuusarvopaperit  4 771 554,00 4 973  65i,00 -202 100,00 .4,1  

Vaihto-  ja  rahoitusomaisuus  

Vaihto-omaisuus 

Aineet  ja  tarvikkeet  156 221 271,00 147 940 999,03 8 280 271,97  

Keskeneräiset  tuotteet  327 000,00 300 000,00 27 000,00 9,0 

156 548 271,00 148 240 999,03 8 307 271,97  

Lyhytaikaiset saamiset 

Myyntisaamiset  88995 119,25 77 825 505,43 11 169 613,82 14,4  

Siirtosaamiset  9 866 428,56 9 572 701,55 293 727,01 3,1  

Muut lyhytaikaiset saamiset  465 527,41 282 004,15 183 523,26 65,1  

Ennakkomaksut  7 302 999,25 4083 717,42 3 219 281,83 78,8  

io6  630 074,47 91 763 928,55 14 866 145,92 16,2  

Rahat, pankkisaamiset  ja  muut rahoitusvarat 

Kassatilit  42 864,90 49 377,00 -6 512,10 -13,2  

Postisiirtomenotilit -2 977 199,03 -  -2 977 199,03 

-2 934 334,13 49377,00 -2 983 711,13 -6042,7  

Vastaavaa yhteensä  91 059 439 130,94 91 709 758 596,9 2 -65o 319 465,98 -0,7 

0  



91847 116 523,24 91 847 116 523,24 0,00 

-602 6o6 236,36 -202 923 766,73 . 399 682 469,63 197,0 

4869 187 535,13 4 797 849 328,49 71 338 206,64 1,5 

- 5 	8o 773155,26 . 5 197 531 798,12 -383241357,14  - 	7,4 
90 532 924 666,75 91 244 510 286,88 -711 585 620,13 -o,8 

70 802,95 220 707,15 -149 904,20 -67,9 

261 587 494,93 227 916 116,57 33 6i 378,36 14,8 

26 682 510,26 31042 018,24 .4 359 507,98 -14,0 

35 666 832,81 31 859 434,86 3 807  397,95 12,0 

198 973 380,57 171 814 889,02 27 158 491,55 15,8 

3533442,67 2395 144,20 1138298,47  - - 47,5 
526 514 464,19 465 248 310,04 61 266 154,15 13,2 

91 059 439 130,94 	91709 758 596,92 	-650 319 465,98 	-0,7  

Tase  

31.12.2000 	 31.12.1999 	 Muutos  Vastattavaa  (mk) 

Oma pääoma 
Valtion pääoma 

Valtion pääoma  1.1.1998  
Edellisten  titikausien  pääoman muutos 

Pääoman siirrot  
Titikauden kutujäämä 	-  

Vieras pääoma 
Lyhytaikainen 

Saadut  ennakot 
Ostovetat 
Titivirastojen  väliset tilitykset 

 Edetteen tititettävät  erät 

 Siirtovelat  

Muut  tyhytaikaiset  vetat  

Vastattavaa  yhteensä  



Tiehatlinnon  johtokunta  1.1.2001  -  31.12.2002  

Eturivissä vasemmalta Kaarina Aho,  Matti  Vuoria  ja Marketta Kokkonen.  Takarivissö 
 vasemmalta Eero Karjaluoto,  Jukka  Hirvelö,  Martti Halme/aja Mikko Ojajörvi. 

Kuvasta puuttuu Sirkka Hautojärvi. 

Puheenjohtaja 

Varatuomari  Matti  Vuoria, 

Fortum Oyj 

Varapuheenjohtaja 

Yti -insinööri Mikko Ojajärvi 

Liikenne-  ja viestintäministeriö  

jäsenet 

Kansliapäätlikkö  Sirkka Hautojärvi 

Ympäristöministeriö 

Kaupunginjohtaja  Marketta Kokkonen 

 Espoon kaupunki 

Toimitusjohtaja Kaarina Aho 

Liikenneyhtiö Olavi Aho Oy, 

Ahotrans Oy 

Pääjohtaja Eero Karjaluoto 

Tiehallinto 

Insinööri Martti Halmela 

Tiehauinto,  Kaakkois-Suomen tiepiiri 

Sihteeri 

johtaja jukka Hirvelä 

Tiehallinto 

(virkavapaaUa  1.4.2001  alkaen) 

johtaja  jani Saarinen 

Tiehallinto  

(1.4.2001  alkaen) 



Organisaatio  1.3.2001  

TiehalLinto  
Johtokunta  

TiehaUinnon keskushaUinto  

Pääjohtaja Eero Karjaluoto 

Johtaja  Jukka  Hirvelä (virkavapaalla  1.4.2001  alkaen) 

Johtaja  Jani Saarinen  (1.4.2001  alkaen) 

Johtaja Aulis Nironen 

Johtaja  Jukka  Isotalo 

Kehitysjohtaja  Lasse  Weckström 

Viestintäjohtaja  Pär-Håkan  Appel 

Tiepiirit  

Uusimaa, tiejohtaja  Matti -Pekka Rasilainen 

 Turku, tiejohtaja  Pekka Jokela 

Kaakkois -Suomi, tiejohtaja Ville  Mäkelä 

 Häme, tiejohtaja Mauri Pukkita  

Savo-Karjala, tiejohtaja  Matti Tuiremo 

 Keski-Suomi, tiejohtaja  Seppo  Kosonen 

 Vaasa, tiejohtaja  Juhani Salonen  

Oulu, tiejohtaja  Erkki Myllylä 

Lappi, tiejohtaja Tapani Pöyry 



Yhteystietoja 

KeskushaUinto 

Opastinsilta  12 A, PL 33, 

00521 HELSINKI  

Puhelin  0204 22 150  

Faksi  0204 22 2202  

Uudenmaan  tiepiiri 

Opastinsilta  12 A, PL 70, 

00521 HELSINKI  

Puhelin  0204 22 151  

Faksi  0204 22 2717  

Turun  tiepiiri 

Yliopistonkatu  34,  PL 636, 

20101  TURKU  
Puhelin  0204 22 152  

Faksi  0204 22 4998  

Kaakkois-Suomen  tiepiiri 

Kauppamiehenkatu  4 

45100  KOUVOLA 

Puhelin  0204 22 153  

Faksi  0204 22 6215  

Hämeen  tiepiiri 

Akerlundinkatu  5  B, PL 376, 

33101  TAMPERE 

Puhelin  0204 22 154  

Faksi  0204 22 4002 

Savo -Karjalan  tiepiiri 

Kirkkokatu  1, PL 1117, 

70101  KUOPIO 

Puhelin  0204 22 155  

Faksi  0204 22 5199  

Keski-Suomen  tiepiiri 

Cygnaeuksenkatu  1, PL 58, 

40101  JYVASKYLA  

Puhelin  0204 22 156  

Faksi  0204 22 5833  

Vaasan  tiepiiri 

Korsholmanpuistikko  44,  PL  93, 

65101  VAASA 

Puhelin  0204 22 157  

Faksi  0204 22 7717  

Oulun  tiepiiri 

Veteraanikatu  5,  PL 261, 

90101  OULU 

Puhelin  0204 22 158  

Faksi  0204 22 6884 

Lapin  tiepiiri 

Hallituskatu  1-3, PL 194, 

96101  ROVANIEMI  

Puhelin  0204 22 159  

Faksi  0204 22 3540 

Internet:  www.tiehallinto.ui 

 Valtakunnallinen  yritysnumero:  0204 2211  

Tienkäyttäjän  linja:  0200 2100 

e-mail:  etunimi.sukunimi@tiehallinto.fi  

Palaute,  asiointi: info@tiehallinto.fi 

 Virallinen  asiointi: kirjaamo@tiehallinto.fi  
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