
H
1'I/J  r

•,/. 	
1111.11 

V  
_

 

WI  .
I
1
j 

tii  



Toiminta-ajatus  ja  arvot....i 
Visio....2 
Toimintaympäristo.... 3 
Pää  jo  hta  ja  Ita...  .t  
Tulostavoitteet...  .6  
Tiehankkeet  2003....7  

Liikenteen  ja  tiestön tita....8 
Asiakkuus....io 
Palvelujen suunnittelu....ii 
Palvelujen hankinta....13 
Liikenteen palvelut....15 
Talous....i6 
Tekniset palvelut....17 

Elinkaarimal...... 18  
Liiken netu rva Llisu  us.  ...  19  
Henkilöstö....2o  
Tieto..  ..21  

Ympäristö....22 

Avaintiedot....24  
Tuotto-  ja  kululaskelma....25 
Tase....26  
Organ  isaatio....28 



toiminta-ajatus 

TiehaUinto  tarjoaa yhteiskunnan tarpeita 
vastaavia  tie-  ja  liikennepalveluja 

Tiehallinto  on asiantuntijaorganisaatio,  jonka toiminta  on  jaettu  pro-
sesseihin  ja  tulosyksiköihin. Avainprosesseja  ovat asiakkuus, palvelu-
jen suunnittelu, palvelujen hankinta  ja  liikenteen palvelut. Niitä täy-
dentävät tukiprosessit ohjaus, tieto  ja  tekniset palvelut  ja  henkilöstö. 
Tulosyksiköinä toimivia tiepiirejä  on  yhdeksän kautta maan. 

Tiehallinto  toimii aktiivisessa  ja  vuorovaikutteisessa  yhteistyössä 
 koko  liikennejärjestelmämme  toimivuuteen  ja sen  parantamiseen 

vaikuttavien tahojen kanssa. Tiehallinnon yhteistyökumppaneita ovat 
 mm.  kunnat ja  muut alueelliset toimijat, lilkennevirastot, liikenne - 

ja  viestintäministeriö  ja  muut ministeriöt, ympäristökeskukset, eri 
liikenneturvallisuustahot, eri lilkennemuotojen toimijat, korkeakoulut, 
tutkimuslaitokset, konsulttitoimistot sekä tienpidon urakoitsijat. 

Yhteiskunnallinen vastuu 	 arvot 

Olemme asiantuntijoina vastuussa  tie- 
verkosta  ja  tieliikenteestä.  Tavoitteemme  
on  koko  liikennejärjestelmän  kehittäminen 
kansalaisten  ja  yhteiskunnan hyvinvoinnin 
parantamiseksi. Toimimme taloudellisesti  ja  
tehokkaasti  tie-  ja  liikenneolojen kestävän 
kehittämisen puolesta. 

Asiakaslähtöisyys 
Asiakkaittemme  tarpeet  ja  tyytyväisyys ovat 
työmme perusta. Toimimme aktiivisesti  ja 

 vuorovaikutteisesti  yhteistyössä asiakkait-
temme  ja  sidosryhmiemme  kanssa. 

Osaaminen  ja  yhteistyö 
Arvostamme monipuolista osaamista, koke-
musta  ja  luovuutta. Tartumme haasteisiin 
korostaen yhteistyötä, keskinäistä luotta-
musta  ja  yksilön kun nioittamista. 
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toimi  ntaym päristö  

Palveluja  
S. 	•S••  

tien kayttaj iIle 
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Tuotamme 

 patvelua 
asiakkaitle 

 yhteistyö- 
kum ppan  len 

 kanssa,  
patvelun - 

tuottajien 

avulla  ja  toi- 
meksianta- 
jien luomin 

 edellytyksin 

 ja  ehdoin.  - 

Tiehallinto  on asiantuntijaorganisaatio,  joka hankkii tien-
pitoon tarvitsemansa palvelut avoimilta markkinoilta yh-
teistyössä arvoverkostonsa kanssa. Arvoverkoston muo-
dostavat yhteistyökumppanit, palvelujen tuottajat  ja  toi-
mittajat sekä toimeksiantajat. Yhdessä Tiehallinnon kans-
sa nämä tahot tuottavat palveluja asiakkaiden tarpeisiin. 

Tiehallinnon  asiakas  on se,  jolla  on  tarve päästä  tai  kul-
jettaa jotain paikasta toiseen niin, että jokin  osa  reitistä 

 on  yleistä tietä. Asiakkaita ovat tienkäyttäjät  ja  kulje-
tusten tarvitsijat, tiedon tarvitsijat sekä viranomaistoi-
minnan asiakkaat. Pelkästään tienkäyttäjiä  on  karkean 

TIEHALLINNON ARVOVERKOSTO  

Asiakkaat ovat niitä, joiden 
tarpeisiin tuotetaan palveluja  

rYhteistyö-  Palvelujen 
kumppanit  «» TIEFIALLINTO «»  tuottajat 
ovat niitä, joilla  on  ja  toim  it- 

I 	samansuuntaiset  tajat  ovat niitä,  
tavoitteet 

Toimeksiantajat  joilta  tilaamme  

asettavat  reunaehtoja  ja  
tuotteemme  ja  
palvelumme  

tavoitteita  ja  luovat 
edellytyksiä 

TiehaUinto  on  valtion virasto, joka 
huomiol kaikessa toiminnassaan 
yhteiskuntavastuun näkökulman. 
Tiehallinnon rahoitus koostuu pää-
osin valtion vuotuisessa talousar-
viossa osoitetuista määrärahoista, 
joilla Tiehallinto vastaa tieverkon 
toimivuudesta  ja  turvallisuudesta. 

arvion mukaan viisi miljoonaa päivässä, joten Tiehallin
-nolla  on  lähes kaksi miljardia asiakasta vuodessa. 

Tiehallinnon yhteistyökumppaneilla  on  samansuuntai-
sia tavoitteita yhteiskunnan hyvinvoinnin lisäämiseksi 
liikenneoloja kehittämällä. Yhteistyökumppaneita ovat 

 mm. kunnallis-  ja  aluehallinnon toimijat sekä valtion-
hallinto, korkeakoulut  ja  yliopistot,  media, Tekes  sekä 
erilaiset järjestöt  ja  yhdistykset. 

Tiehallinto  tilaa tarvitsemansa palvelut toimittajilta  ja 
 tuottajilta  ja  vastaa tuotteiden  ja  palvelujen laadusta. 

Palvelujen tuottajia  ja  toimittajia ovat urakoitsijat, asian-
tuntijapalveluiden tuottajat, tutkimuslaitokset, tiedon - 
hallinnan  palveluntuottajat  ja  sääpalveluiden  tuottajat. 

Toimeksiantajat  asettavat reunaehtoja  ja  tavoitteita 
Tiehallinnon toiminnalle sekä luovat toimintaedelly-
tyksiä rahoittamalla toimintaa. Toimeksiantajia ovat 
liikenne-  ja  viestintäministeriö,  eduskunta, valtion-
varainministeriö  ja  valtioneuvosto. Toimeksiantajien 
määrittelemiä reunaehtoja ovat  mm.  tavoitteet liiken-
neturvallisuudelle,  ja  sosiaaliselle tasa -arvolle.  Tiehal-
linnon  tulee perustella toimeksiantajalle tekemiensä 
ratkaisujen  ja  toimenpiteiden vaikutukset. 



pää  jo  h  ta ja  Ita 

Yhteiskuntavastuu 
kumppanuus,  yhteistyö  

Yhteiskuntavastuu  on  Tiehallinnon  toiminta-ajatuksen  ja  arvojen 
keskeinen lähtökohta.  Velvoitteenamme  on  vastata yhteiskunnan 

 odotuksiln  ja  siihen olemme myös sitoutuneet.  Tiehallinto  tarjo-
aa yhteiskunnan odotuksia vastaavia  tie-  ja  liikennepalveluita.  

Tämä tunnustetaan talomme ulkopuolellakin. Vuonna  2003  

rakennusala palkitsi  Tiehallinnon  innovatiiviset  hankintamenet-
telyt kunniamaininnalla,  ja  saimme myös Vuoden  ympäristöteko 

 -tunnustuksen.  Suomi  pyöräilee  -palkinnon  ansaitsimme  työstäm-
me kevyen liikenteen edistämiseksi. Muitakin tunnustuksia tuli.  

Ykköshaasteemme  on  saada alan markkinat toimimaan tehok-
kaasti. Tarjoamme markkinoille edellytykset tuottaa  ja  kehittää 
palveluita, joista viime kädessä asiakas hyötyy. 

TUNNUSTUKSET  2003  

Tiehallinto  sai vuonna  2003  useita 
tunnustuksia toiminnastaan liikenne- 
järjestelmän, ympäristön  ja  kestävän 
kehityksen edistämiseksi. 

•  Suomi pyöräilee -erikoistunnustus 
•  visio  2010:  Hankintamenettetyilte 

kunniamaininta osavision  parhaana 
toimintona 

•  Visio  2010:  Vuoden ympäristöteko 
- palkinto 

•  2003  Rakennusinsinöörityökilpailu: 
joukkotiikenteen runkolinja  Jokeri 
palkittiin vuoden  2003  rakennus-
insinöörityönä 

•  Pro Arte Lapponiae - kulttuurimitali 
Lapin tiepiirille 

• Museoalan laatutunnustus Mobilialte  

Tämä  vuorovaikutteinen kumppanuus  pal-
velujen tuottajien kanssa  on  kiinnittänyt 
huomiota maailmanlaajuisesti. Hankinta

-menettelyistämme  haetaan oppia Pohjois-
maista  ja  kauempaakin. Perustana  on  luot-
tamus alan  toimijoihin. Kehitämme  yhdessä 

 maanrakennusalaa.  

Markkinoiden lisäksi tarvitsemme laajan 
 yhteistyöverkoston.  Vain  yhteistyössä voim-

me tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. Yhteistyö-
suhteiden  systematisoinnilla kehitämme 

 toimintamme tehoa  ja  vaikuttavuutta.  



Pääjohtaja Eero Karjaluoto  
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Liikumme siis kohti visiotamme "Arvostettu suun-
nannäyttäjä  2007". On  harvinaista, että viran-
omainen  on  alan johtava kehittäjä. Haasteet ym-
pärillämme muuttuvat  ja  kasvavat  kaiken  aikaa, 
mikä vaatii Tiehallinnolta jatkuvasti ponnisteluja. 
Onneksi hinkua kehittämiseen löytyy. 

Kolmessa vuodessa olemme osoittaneet, että 
tienpidon markkinat toimivat. Yhteiskunta  ja  tien- 
käyttäjä hyötyvät.  Alan  markkinoiden tulevaisuus 

 on  päättäjien käsissä. Tiestön kehittämisinves-
tointien  ja  myös perustienpidon investointien  on 

 jatkuttava pitkäjänteisesti. Muuten alan osaami-
nen  ja  työllisyys hiipuvat.  Se  ei ole yhteiskunnan 
eikä veronmaksajan etu. 

Vuodesta  2003  voimme sanoa, että yhtä lukuun 
ottamatta saavutimme kaikki meille osoitetut 
tavoitteet. Siitä kiitos alan huippuosaajille, 
Tiehallinnon henkilöstölle.  

JK.  Vuosikertomuksemme  mennessä painoon  koko 
 Suomea järkytti tieliikenteen  historian  tuhoisin 

onnettomuus Konginkankaalla. Teemme osaltam-
me kaikkemme, jotta teiden turvallisuus saadaan 
nykyistä paremmaksi. 



tu  lostavoitteet 

Tulostavo itteet  
saavutettiin 
Valtion vuoden  2003  budjetissa 
Tiehallinto sai yhteensä  742  mil-
joonaa euroa. Rahoitus mandollisti 
asetettujen  i6  tavoitteen saavut-
tamisen pääosin. 

TAVOITTEET OHJAAVAT TOIMINTAA 

Liikenne-  ja  viestintäministeriö  vahvistaa vuosittain 
Tiehallinnotle yksivuotiset tulostavoitteet. 

Perustienpidon  toimenpitein saavutettiin  54,2  ja  ke-
hittämishankkeilla  16,5  laskennallisen henkitövahinko 
onnettomuuden vuosittainen vähenemä. Tilastollises-
ti  se  tarkoittaa seitsemän ihmishengen säästymistä 
vuosittain. 

Tiehallinto  saavutti asiakaslähtöisyyteen liittyvät ta-
voitteet, kun tienkäyttäjätutkimusten tulokset osoitti-
vat tyytyväisyyden liikenteen toimivuuteen säilyneen 
hyvällä tasolla. 

Tavoite säilyttää tieverkon kunto vuoden  2002  tasolla 
saavutettiin  ja  huonokuntoisten teiden osuus saatiin 
rajoitetuksi  alle  6 000  kilometriin. Tiehallinto vähensi 
sorateiden kelirikkohaittoja yli kymmenellä prosentilla 

 ja  rajoitti siltojen kunnon huononemista peruskorjauk-
sia lisäämällä. 

Ympäristöa  koskevien tavoitteiden mukaisesti  Tie- 
hallinto suojasi pohjavesiä kolmessa kohteessa. Myös 
suolan käyttöä  ja  meluntorjuntaa  koskevat tavoitteet 
saavutettiin. 

Tavoite pitää Tiehallinnon hallintomenot edellisvuoden 
tasolla toteutui,  ja  reaalinen vähennys edellisvuoteen 
verrattuna oli noin kolme prosenttia. Saavuttamatta 
jäi tavoite pitää perustienpidon yksikkömenot tasolla  
6 500  euroa/tiekilometri,  koska perustienpidon paino-
pistettä siirrettiin vuonna  2003  investoinneista ylläpi-
toon  ja  jokapäiväisen liikennöitävyyden turvaamiseen. 

Vuonna  2003  Tiehallinto kilpailutti  6i  prosenttia tavan-
omaisesta tilauskannasta. Kilpailutettujen urakoiden 
vuosittaisten säästöjen arvioidaan olevan noin  10,5  

miljoonaa euroa. 

Prosessien toiminnan tehostamisen tavoite saavutet-
tiin. Vuoden aikana Tiehallinnon kukin prosessi arvioi 
omaa toimintaansa Euroopan laatupalkintokriteeristön 
(EFQM) periaatteilla. Arviointi tähtäsi Suomen laatu-
palkintokilpailuun osallistumiseen vuonna  2004.  

vuoden  2003  rahoitustaso  ei 
mandollistanut riittävää panostusta 
alueellisiin investointeihin.  



Isonkylän  435  metrin mittainen 
 tunnetipari  on erityiskohde 

tetematiikan  osalta.  

tiehankkeet  2003  

Ei8  parannuksen 
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kohteena 
Turun  ja  Helsingin välinen moottoritiehanke 
eteni vuonna  2003  merkittävästi. Tieyhteys 

 on  tärkeä kansallisesti  ja  kansainvälisesti. 

Osuus Paimiosta  Salon  ohi Muurlaan 	km)  avattiin tiikenteel - 
le  marraskuussa  2003.  Tiejakso  toimii telematiikan eli liikennet-
tä havainnoivan  ja  ohjaavan automatiikan pilottikohteena. 

Osuuden Lohja—Lohjanharju (io  km)  urakkasopimus solmittiin 
joulukuussa  2003  ja  rakennustyöt alkoivat heti vuoden  2004  

alussa. Työn käynnistymistä viivästyttivät muistutukset  ja 
 niiden käsittelyn venymisestä aiheutunut tarve uusia tarjous. 

kilpailu.  Tie  avataan liikenteelle joulukuussa  2005.  

Viimeisenä toteutetaan Muurla—Lohja  (50 km)  osuus. Tiesuun-
nitelmista tehtyjen valituksien käsittely  on  kesken Korkeim-
massa hallinto-oikeudessa  ja  ratkaisu saataneen vuoden  2004  

loppupuolella. Tavoitteena  on,  että rakentaminen voisi alkaa 
vuonna  2005  ja  tie  voitaisiin avata liikenteelle vuonna  2009.  

Hankkeen toteutuksessa selvitetään  mm.  erilaisten elinkaari
-mallien  käyttömandollisuutta.  Hankkeen toteuttamisesta  on 

 jo  vuoden  2002  talousarviossa periaatepäätös, mutta sille ei 
vielä ole tehty varsinaista määrärahapäätöstä. 

VUOSAAREN  SATAMATIEHANKE  KÄYNNISTYI  

Tiehallinnolla  on  vetovastuu  Vuosaaren sataman liikenne-
yhteysprojektissa.  Koko  liikennejärjestelmän  kannalta hanke 

 on  erityinen,  sillä  siinä yhdistyvät maa-, vesi-  ja  rataliiken
-teen  suunnittelu  ja  toteutus. Sataman rakennustyöt aloitettiin 

vuoden  2003  aikana merenpohjan ruoppauksella  ja  Tiehallinto 
 käynnisti kehä  111:n  jatkeena olevan tieyhteyden rakentamisen 

vuoden  2004  alussa. 

EDUSKUNTA PÄÄTTI UUSISTA HANKKEISTA 

Vuoden  2003  talousarviossa eduskunta teki päätöksen kuu-
desta uudesta tieinvestoinnista, jotka käynnistyivät suunnitte-
lu-  ja  urakkatarjousten valmisteluvaiheella. Hankkeet näkyvät 
oheisesta taulukosta. 



Kehä  I on  Suomen vilkkaimmin  tiikennöity  tie,  jotta  kutkee  
päivittäin jopa  ioo  000  autoa. Kehä  I  ruuhkautuu  pahoin  
työmatkaliikenteen huipputuntien  aikana  ja  on  liikenne -
turvattisuudettaan  huono. Kehää parannetaan vaiheittain 
vuoteen  2030  saakka.  __________________________  

liikenteen  ja  tiestön tila 

Liikenne 
kasvaa jatkuvasti 
Vuonna  2003  liikenne tieverkolla 
kasvoi  2,1  prosenttia  ja  henkilöliikenne 

 1,8  prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 

Suomen tieverkko käsittää yleiset tiet, kunnalliset katuver-
kot  ja  yksityistiet.  Koko  tieverkon pituus  on  noin  454 000  
kilometriä. Tästä yksityis-  ja  metsäautoteiden  osuus  on  noin 

 350 000  kilometriä  ja  kuntien katuverkkojen  26 000  kilo-
metriä. 

Tiehallinnon vastuutia  olevien yleisten teiden yhteispituus 
oli vuoden  2003  lopussa  78 197  kilometriä. Yli kaksi kol-
masosaa vuotuisesta tieliikenteestä  ja  jopa  80  prosenttia 
raskaasta liikenteestä kulkee yleisillä teillä. Yleisten teiden 
liikennesuorite oli  33 005  miljoonaa autokilometriä, jossa 
oli kasvua  2,5  prosenttia edetlisvuoteen verrattuna. Raskaan 
liikenteen osuus kasvoi  3,4  prosenttia edetlisvuodesta  ja  oli 

 2 860  miLjoonaa autokilometriä  vuonna  2003.  

Valta-  ja  kantateitä (pääteitä)  oli  13 258  kilometriä, josta 
moottoriteitä  653  kilometriä. Vuonna  2003  pääteillä  ajettiin 

 20 510  miljoonaa autokilometriä, jossa oli kasvua edellis-
vuodesta  1,7  prosenttia. Kaksi kolmasosaa raskaasta liiken-
teestä kulkee pääteitä  ja  niitä pitkin liikkuu jopa lähes neljä 
viidesosaa maamme tavaraliikenteestä. 

Suurin  osa  tiepituudesta,  64 938  kilometriä,  on  seutu-  ja 
 yhdysteitä.  Ne edustavat liikenteestä  vain  runsasta kolman-

nesta. Vuonna  2003  seutu-  ja  yhdysteiden  liikenne kasvoi 

 3,9  prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kevyen liikenteen 
väyliä oli  4  683  kilometriä. 

PAINOPISTE HOIDOSSA  JA  YLLAPIDOSSA 

Tienpidon  painopiste oli nykyisen tieverkon hoidossa  ja 
 ylläpidossa.  Maanteiden kunnon pitkään jatkunut heikke-

neminen saatiin pysäytettyä panostamalla selvästi edellisiä 



TIELIIKENTEEN VUOTUINEN  MUUTOSPROSENTTI  

vuosia enemmän  peruskorjaukseen,  johon vuonna 
 2003  käytettiin  204  miljoonaa  euroa  (196  milj. euroa) 

LJrakoitsijoiden laatuvaatimuksiin  ja hoitourakoiden 
 toteuttamisen valvontaan kiinnitettiin entistä enemmän 

huomiota.  Päätiestöllä  ajo-olosuhteet olivat hyvät, seu-
tu-  ja yhdysteillä  vähintäänkin riittävät. Kevyen liiken-
teen palvelutaso oli hyvä. 

PUOLET YLEISISTÄ TEISTÄ  VÄHÄLIIKENTEISIÄ 

Päällystettyjen  teiden määrä maassamme  on  yhteensä 
 o 539  kilometriä. Vuonna  2003  teitä päällystettiin  

4 405  kilometrin matkalta, kun edellisvuonna vastaava 
määrä oli  3  540  kilometriä.  

Sorateillä kelirikkorajoitusten  alaisten teiden määrä 
oli  laskusuunnassa,  vaikka ongelmana oli edelleenkin 

 soratiestön  heikko rakenteellinen kunto. Vuonna  2003  

kelirikkoisia  teitä oli noin  809  kilometriä. 

Maassamme  on 14 097  sittaa,  joista pääosa  on  hyvä-
kuntoisia. Huonokuntoisten siltojen määrä  on  kasva-
massa nopeammin kuin niitä  on  mandollista korjata 
johtuen siitä, että voimakkaan  tienrakennuskauden 

 sillat tulevat  korjausikään. 

Vähäliikenteisellä tieverkolla  alimpaan  hoitoluokkaan 
 kuuluu noin  41  000  kilometriä tiestöä eli yli puolet 

 koko  yleisten teiden verkosta. Kaikkia näitä teitä ei 
ole mandollista pitää hyvässä kunnossa niin, etteikö 

 tiestöllä  esiintyisi ongelmia  vaikeimmissa kelitilanteis
-sa. Tienhoidon täsmätoimenpitein  turvataan kuitenkin 

tärkeiden kuljetusten sujuvuus.  

Talviliukkauden  torjunnassa  suotan  käyttöä  on  vähen 
netty  viime vuodet  talviolosuhteiden sallimissa  puit-
teissa  pohjavesien  suojaamiseksi. 
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asiakkuus  

Lähtökohtana 
asiakkaiden tarpeet 

lo  

Tavoitteena systemaattisen 
 vuorovaikutusmatlin  kehittäminen 

sekä  asiakkuustutkimuksen  ja 
 viestinnän tehostaminen.  

Asiakkuusprosessin  tehtävänä  on  tukea  ja  kehittää 
Tiehatlinnon asiakaslähtöistä toimintaa  ja  yhteistyötä 
arvoverkostossa. Tavoitteena  on  tuoda systemaattiset 
välineet asiakkuustietojen kokoamiseen, analysoimi-
seen  ja  hyödyntämiseen.  Prosessi vastaa myös  Tie-
hatlinnon  sisäisestä  ja  ulkoisesta viestinnästä. 

YHTEISTYÖSUHTEIDEN RAKENTAMINEN ETUSIJALLA 

Vuonna  2003  Tiehallinto  laati suunnitelman systemaat-
tisten toimintatapojen luomisesta sidosryh mäyhteistyö

-hön.  Suunnitelma kartoittaa yhteistyösuhteiden raken-
tamiseen  ja  dokumentointiin  tarvittavat toimintatavat: 
kumppanien valintaperusteet, vastuunjako, tiedonkulun 
varmistaminen  ja  dokumentointi. 

Tiehattinto  pyrkii  tarkastetemaan tienpitoa  kokonai-
suutena siten, että prosessien välinen  tiedonkulku 

 ja  yhteistyö saataisiin  mandotlisimman  tehokkaaksi. 

Vuoden aikana dokumentoitiin suunnitelman mukaisesti 
olemassaolevia  ja  toimivia yhteistyösuhteita  ja  tarkis-
tettiin  vallitsevia toimintatapoja siten, että yhteistyöstä 
arvoverkoston kanssa olisi hyötyä niin asiakkaalle kuin 
omalle  ja  kumppaninkin  toiminnalle. 

Vuoden  2004  aikana tavoitteena  on  saattaa sidosryh-
mäyhteistyön toimintatavat käytäntöön  koko  organi-
saatiossa. Tienpitoa tarkastellaan kokonaisuutena  koko 

 organisaatiosta käsin siten, että prosessien tiedonkulku 
 ja  yhteistyö tehostuisivat. Kaikki tulosyksiköt laativat kol-

mivuotisen suunnitelman toimintatapojen käyttöönotosta. 

ENEMMÄN HYÖTYÄ  ASIAKKUUSTUTKIMUKSISTA 

Tiehallinto  teettää vuosittain useita asiakkuustutkimuk
-sia,  minkä lisäksi palautetta saadaan päivittäin puhe-

limitse  ja  lnternetin  kautta. Vuonna  2003  keskityttiin 
erityisesti asiakkaiden  ja  yhteiskunnan tarpeiden  ja 

 tyytyväisyyden tutkimiseen. 

Vuoden aikana toteutettiin puhelinhaastatteluna kaikissa 
tiepiireissä kaksi tienkäyttäjätutkimusta, alkukevääs - 
tä  ja  loppusyksystä.  Tutkimusten mukaan tyytyväisyys 
liikenteen sujuvuuteen oli hyvä, jopa hieman parempi 
kuin edellisvuonna. Tienkäyttäjät arvioivat kesäliikenteen 
sujuvuuden jonkin verran talviliikennettä paremmaksi. 
Vuonna  2004  tutkimus toteutetaan laajempana, jolloin  on 

 mandollista saada tarkempia maakuntakohtaisia tietoja. 

Koordinoidulla  toiminnalla pyritään siihen, että tutki-
mukset antavat riittävän kattavan  ja  monipuolisen kuvan 
asiakkaiden tarpeista  ja  mielipiteistä sekä varmistetaan 

 se,  että eri tutkimukset eivät sisällä päällekkäisyyksiä. 
Tavoitteena  on  yhdistää eri prosessien tutkimustarpeita 

 ja  vertailla tuloksia sekä analysoida rinnakkain tutkimuk-
sia  ja  muuta saatua palautetta. 



ENNAKOIVAA  JA  AKTIIVISTA VIESTINTÄÄ 

Vuoden  2003  alussa hyväksyttiin viestinnän uudet 
toimintalinjat, joiden mukaisesti viestintää vietiin yhä 
ennakoivampaan  ja  aktiivisempaan  suuntaan. Keskeis-
ten suunnitelmien, hankkeiden  ja  uudistusten viestintää 
valmistelevat yhdessä vastaava virkamies  ja  viestinnän 
asiantuntija. Tavoitteena  on,  että hankkeista tiedotetaan 

niiden  koko  käynnissä olon ajalta. 

Viestinnän yhdenmukaisuuteen kiinnitettiin erityisesti 
huomiota vuoden aikana. Keskeisissä asioissa tiedotus 
tapahtuu valtakunnalliselta tasolla  ja  alueellisessa tiedo-
tuksessa käytetään hyväksi samaa materiaalia, 
mikä varmistaa viestien yhtenäisyyden.  

Internet-sivusto on Tiehallinnon  tärkeä viestintäkanava. 
Vuonna  2003 Internet -palvelusta tehtiin keskimäärin  

25  miljoonaa sivunavausta kuukausittain. Suosituimmat 
sivut olivat tiesää-  ja  kelikamerasivut.  
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VI P  -  Tu  T K I MU S 2003  (yleisarvosana asteikotla  4—lo) 

6 	7 	8  
Ilmatieteen laitos 

Tilasi okeskus 
Elinkeinoelämhn tutkimuslaitos 

Kansanterveyslaitos KTL 
VTT 

Suomen Pankki 
Rahapaja Oy 

 Ely  keto ruakes kus 
Maan rnittauslaltos 

Tiehallinto 
Tollilaitos 

Tolmialan keskiarvn 
 Stakes  

VATT 
Metsantutkimuslaitos METLA 

KEIA 
Kuluttajavirasto  ja  -asiamies 

Suomen ympOristökeskus SYKE 
 Fin  pio 
 Maa-  a  elintarviketalouden  tutkimuskeskus 
 Rata ha  Ilintokeskos 

Posiva  Oy 
Matkailun edistymiskeskos MEK 

Kauppatalo  Hansel  Oy 

Tiehattinto  on  mukana vIP-tutkimuksessa, jossa kysytään 
suomalaisten päättäjien mielikuvia yrityksen  tai  organi-
saation toiminnasta  ja  viestinnästä. Tutkimuksen mukaan 
vuonna  2003  Tiehaltinnon mietikuvan  ja  viestinnän 
nähdään kehittyneen selkeästi myönteiseen suuntaan. 

Asiakaslähtöistä,  vuoro- 
vaikutteista suunnittelua 

Tavoitteena tiedon  ja sen hallinnan  kehittäminen 
sekä alueellisen suunnitteLuyhteistyön kehittäminen. 

Palvelujen suunnitteluprosessin tehtävänä  on  suunnitella tienpidon tuotteet 

 ja  palvelut sekä tienpito kokonaisuutena vastaamaan mandollisimman hyvin 
asiakkaiden  ja  muun yhteiskunnan odotuksiin  ja  tarpeisiin. Suunnittelu 
tapahtuu yhteistyössä Ilikennejärjestetmän muiden toimijoiden kanssa. 

LÄHTÖKOHTANA YHTEISKUNNAN TARPEET 

Tiehallinnon  visio määrittelee Tiehallinnon toiminnan lähtökohdaksi yhteis- 
kunnan tarpeet. Vuonna  2003  vakiintui suunnittelussa yhteiskunnan tarpeiden 

tulkinnassa kuusi päänäkökulmaa, joiden mukaan toiminnan tavoitteena 

Tienkäyttäjä -käsite  on  laajentunut 
käsittämään autoitijoiden lisäksi 
muutkin väestöryhmät. Tiehatlinnon 
tavoitteena  on  tarkastella  koko 

 tiikennejärjestetmää  kaikki tiellä-
liikkujat huomioiden. 



palvelujen suunnittelu  
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Yhteysvätien  tarkastelussa pohdi-
taan  tieosuuksia  keskeisten solmu- 
pisteiden  välittä.  Tarkastelun  pohjatta  
tehdään periaatepäätökset  mm. no

-peusrajoituksista  taajamissa sekä  
liittymien  määrästä  ja  laadusta.  

on  tukea elinkeinoelämän kilpailukykyä, mandollistaa 
eri väestöryhmien jokapäiväiset liikkumistarpeet, tukea 
maan eri alueiden elinvoimaa  ja  kehittymistä sekä 
edistää liikenneturvallisuutta  ja  kestävää ympäristöä. 

Työ pääsi vuonna  2003  hyvään vauhtiin kun kaikille 
 osa-alueille nimettiin vastuulliset vetäjät sekä muodos-

tettiin  koko  organisaation kattavat asiantuntijaverkos
-tot.  Eräät tiepiirit ovat alueensa erityisominaisuuksien 

pohjalta pilotoineet  mm.  metsäteollisuuden  ja  matkai-
lun tarpeiden selvittämistä. 

TIETO KESKEISELLÄ SIJALLA 

Uudet näkökulmat edellyttävät uudenlaista tietoa 
suunnittelun lähtökohdaksi,  ja  kehittämistoimenpiteis

-sä keskityttiinkin  vuonna  2003  tietoon. Tieto  on  mo-
nelta osin uudenlaista  ja  sitä hyödynnetään tienpidon 
prosessin eri vaiheissa. Elinkeinoelämää  ja  eri väestö-
ryhmien liikkumista koskeva tieto  on  myös tarpeellista 
yhteisesti kaikille liikennejärjestelmän toimijoille. Tieto 
sisällössä  ja  tiedon hallinnassa  on  paljon kehitettävää 

 ja  kehitystyö jatkuukin vielä lähivuodet. 

YHTEISTYÖTÄ ALUEIDEN KEHITTÄMISEN TUEKSI 

Vuonna  2003  voimaan tulleen alueiden kehittämislain 
mukaan valtion viranomaiset ottavat toiminnassaan 
huomioon valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoit-
teet, edistävät niiden toteuttamista  ja  arvioivat toimen-
piteidensä vaikutuksia alueiden kehittämisen kannalta. 
Vuonna  2003  alueiden kehittämiseen  ja  alueyhteis

-työhön liittyen oli käynnissä kaksi merkittävää projek-
tia, joissa hyödynnettiin erityisesti tiepiireissä olevaa 
osaamista  ja  kokemusta. Alueosaamisprojektin tavoit-
teena  on  tuottaa tienpidon suunnittelijoille osaamista  
ja  keinoja, joiden avulla tehokkaimmin voidaan edistää 
alueiden kehittämistä. Alueellisen suunnitteluyhteistyön 
kehittämisprojektissa puolestaan kehitetään toiminta-
tapoja  ja  -malleja alueelliseen suunnitteluyhteistyöhön 
yhteistyössä liikenne-  ja  viestintäministeriön  kanssa. 
Jatkossa yhteistyö aluesuunnitteluviranomaisten kanssa 
korostuu entisestään. 

SUUNNITTELUYI-ITEISTYÖTÄ  VALTAKUNNAN TASOLLA  

Tiehallinto  avusti asiantuntijana monin tavoin valta-
kunnallista  koko  hallinnonalan  kattavaa liikenne-
järjestelmäsuunnittelua. Vuonna  2003  merkittävimmät 
yhteistyöprojektit liittyivät valtakunnallisesti merkittäviin 
liikenneverkkoihin, maantielain uudistamiseen, alueelli-
sen vuorovaikutuksen kehittämiseen sekä liikenneväylä-
politiikkaa valmistelevan ministerityöryhmän työhön. 

PÄÄTEIDEN KEHITTÄMISPERIAATTEET  VALMISTUIVAT  

Pääteiden  keskeisiä yhteysvälejä koskevien tarkastelujen 
 ja  analyysien pohjalta Tiehallinto sai vuoden  2003  lopus-

sa valmiiksi pääteiden kehittämistä koskevat yleiset pe-
riaatteet. Niissä otetaan kantaa erityyppisten pääteiden 
tavoiteltavaan nopeustasoon, ohitusmandollisuuksiin 
sekä liittymien  ja  rinnakkaisteiden  järjestämiseen. 

Vuonna  2004  laaditaan määriteltyjen periaatteiden pe-
rusteella pääteiden kehittämissuunnitelma varsinaisten 
toimenpiteiden jatkosuunnittelun pohjaksi. 



palvelujen hankinta 
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Kehitystyötä yhteiskunta- 
vastuun lähtökohdista 
Tavoitteena tiedonhallinnan 
tehostaminen  ja  infrastruktuuri- 
alan markkinoiden kehittäminen. 

Hankintaprosessin  tehtävänä  on  hankkia tienpidossa 
tarvittavat palvelut  ja  tuotteet yhteiskunnan kannalta 
mandollisimman edullisesti  ja  oikeanlaatuisina,  kehit-
tää yhtenäisiä hankintamenettelyjä  ja  luoda edellytyk-
set toimiville markkinoiUe. 

HANKINTASTRATEGIA  KÄYTÄNTÖÖN 

Vuoden  2003  alussa Tiehallinto sai valmiiksi hankinta- 
strategian,  jonka puitteissa kehitetään hankintamenet-
telyjä  ja  urakoitsijoiden innovaatioiden hyödyntämisen 
mabdollistavia toimintatapoja. Sitä kautta pyritään 
parantamaan toiminnan tuottavuutta  ja  kannattavuut-
ta. Hankintamenettelyissä siirrytään entistä laajempaa 
osaamista vaativiin  ja  pitkäkestoisempiin  hankkeisiin. 
Kokonaissopimuksilla varmistetaan, että hankkeen 
kaikissa vaiheissa kertynyt tieto siirtyy mandollisimman 
helposti seuraaviin vaiheisiin. Strategia sisältää myös 
toimeenpanosuunnitelman vuoteen  2007  saakka. 

Vuoden  2003  aikana käynnistettiin kunnossapito-
urakoiden toimivuus-  ja  palveluvaatimusten  laatiminen 
perinteisten teknisten laatuvaatimusten tilalle. Toimi-
vuusvaatimusten mukaisesti liikenne-  ja  viestintäminis-
teriön  kanssa sovitut vaikutukset muokataan urakoissa 
käytettäviksi vaatimuksiksi  ja  niissä otetaan entistä 
enemmän huomioon tienkäyttäjän, Tiehallinnon  ja 

 ympäristön näkökulma. Toimivuusvaatimukset antavat 
lisäksi urakoitsijalle mandollisuuden innovoida uusia 
teknisiä ratkaisuja. Vuoden  2003  aikana Tiehallinto oli 
myös mukana käynnistämässä  koko  infrastruktuurialan 
tuotehyväksyntämenettelyä,  jolla pyritään luomaan 
Suomeen yhtenäinen menettelytapa uusien teknisten 
ratkaisujen sekä innovaatioiden käyttökelpoisuuden 
todentamiseksi. 

Infrastruktuurialan standardointiprojektin, IniraRYL:in, 
 kehittämistä jatkettiin yhteistyössä alan toimijoiden 

kanssa. Kehitystyön perustana  on  alalle yhteisen nimik-
keistön  ja  laatuvaatimussystematiikan  luominen. Tähän 
kokonaisuuteen liittyy myös yhteistyöhanke investoin-
tien kustannus -ja  hintahallintajärjestelmän  kehittämi-
seksi. Tarkoituksena  on  luoda järjestelmä, jonka avulla 
tienpidon eri toimenpidevaihtoehtojen kustannukset 
pystytään arvioimaan nopeasti  ja  saamaan valitun 
investointihankkeen toteutuskustannukset selville 
riittävällä tarkkuudella ennen hankkeen toteuttamista. 



.- 	 '  

Ensimmäinen työkoneautomaatio 
toteutettiin tiehöylissä. Digitaaliset 
suunnitetmat ohjaavat höytän terää, 
jotloin virhemarginaali pienenee  ja  
työsuoritusten  tehokkuus paranee 
jopa  50  prosenttia. 

E i8  -hankkeen toteutuksessa 
osuudella Muurta—Lohja selvitetään 
elinkaarimallin käyttömandollisuutta. 
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ELINKAARIMALLI  LÄHTÖKOHDAKSI 

Tienpidon hartkintastrategiaan sisättyvärt elinkaarimal
-tin  mukaan hankinnoissa otetaan huomioon tuotteiden 

 ja  palvelujen vaikutukset niiden  koko  elinkaaren  tai 
käyttöiän  ajalta. Vaikutuksia tarkastellaan tienkäyttä-
jän, yhteiskunnan  ja  Tiehallinto -omistajan näkökulmas-
ta. Hankkeen tuottajan  valinnan  ainoa ratkaisuperuste 
ei ole silloin enää  halvin  hinta, vaan yhä suuremmassa 
määrin myös edellä mainitut vaikutukset. 

Elinkaarinmallin  soveltamisessa toteutettiin vuonna  
2003  kaksi tiehanketta, joissa kehitettiin  ja  testattiin 
yhteistyössä VTT:n kanssa elinkaariominaisuuksiin pe-
rustuvia valinta-  ja  arviointiperusteita  sekä toimivuus- 
vaatimuksia tuotteen käyttöiän ajalta. Lisäksi vuoden 
aikana jatkui selvitystyö Ei8-hankkeen toteuttamiseksi 
elinkaarimallin avulla. Lisää elinkaarimallista sivulla  18. 

SÄHKÖISEEN  KAUPANKÄYNTIIN 

Vuoden aikana jatkui kehitystyö sähköiseen kaupan-
käyntiin siirtymisessä. Hoidon alueurakoissa tarjous-
pyyrttöasiakirjat toimitetaan  jo  sähköisessä muodossa 

 CD-levyllä urakoitsijoille. Laajemman, käynnissä olevan 
hankkeen tarkoituksena  on  kehittää menetelmät han-
kintojen tarjouspyyntöjen, tarjousten tekemisen  ja  tar-
jousten arvioinnin siirtämiseksi sähköisessä muodossa 
lnternetpohjaiseen verkkoon. 

AUTOMAATIO  JA  LANGATON TIEDONSIIRTO 

Tiehallinto  pyrkii kehitystyössään mandollisimman 
pitkälle digitalisoituun  ja  automatisoituun  toimintaan, 
mikä mandollistaa sähköisessä muodossa olevan 
tiedon hyödyntämisen hankkeiden kaikissa vaiheissa. 
Tienvarsitelematiikasta (kelikamerat, tiesääasemat  ja 

 urakoitsijoiden ajoneuvotietokoneet), laadunvalvonnas
-ta ja  Tiehallinnon  omasta urakoiden hallinnasta sekä 

erilaisten automatisoitujen työkoneiden työstä syntyy 
jatkossa automaattisesti sähköisessä muodossa olevaa 
tietoa, joka siirtyy larigattomasti edelleen jatkojalostet-
tavaksi  ja  hyödynnettäväksi.  
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otettiin vastaan  36 000  
puhelua vuonna  2003.  
Linja  on  tienkäyttäjien  
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palautekanava  tiestön  
ongelmista.  Tienkäyttäjiä  
patvellaan  myös 
[innon  Internetsivuilla 

lava  ittee  n a  mukava,  
(www.tiehattinto.fi/atk), 

 34  tieinfopisteetlä  pää- 

sujuva  ja  turvallinen  teiden tärkeimmillä 
pysähdyspaikoilla  sekä  

[liken  ne sekä yhtenäinen jakamalla  tietyokarttoja.  

palvelu  koko  maassa. 
Kuvassa Tuuli  Ryhanen.  

Liikenteen palvelut -prosessin tehtävänä  on  yhteis-
työssä alan toimijoiden  ja  viranomaisten kanssa luoda 
edellytykset tienkäyttäjien mandollisimman sujuvaUe 

 ja  turvaUiselle  liikkumiselle. 

Liikennekeskus  palvelee tienkäyttäjiä tiedottamisen, 
häiriönhaUinnan  ja  liikenteen ohjauksen keinoin. Tie-
dottaminen tapahtuu joukkotiedotusvälineiden kautta, 
pääasiassa radiossa, yhteistyössä muiden viranomais-
ten kanssa. 

TiehaUinto  huolehtii myös lupa-  ja  sopimusasioiden 
 hoitamisesta. Niiden avulla ohjataan  ja  rajoitetaan 

tieverkon käyttöä liikenteen turvallisuuden  ja  sujuvuu-
den varmistamiseksi. Viranomaispalvelut vastaa myös 
yksityistieavustuksista  ja  vahingonkorvausasioista. 
Viranomaispalveluiden  kehittäminen painottui vuonna  
2003  palveluiden saatavuuden, yhdenmukaisuuden  ja 

 neuvonnan parantamiseen. 

LIIKENNEKESKUKSEN  TOIMINTA TEHOSTUI 

Vuoden  2003  kesäkuussa liikennekeskustoiminta 
organisoitiin uudelleen siten, että entisten yhdeksän 
keskuksen sijasta toimii  vain  yksi liikennekeskus, jolla 

 on  neljä toimipistettä. Toimipisteet sijaitsevat Helsin-
gissä, Turussa, Tampereella  ja  Oulussa. 

Uuden toimintamallin tueksi laadittiin Tiehallinnon 
sisäisen tilaaja-tuottajamallin mukainen palvelusopi

-mus,  jolla pyritään yhtenäistämään liikennekeskuksen 
palveluja  koko  maassa. Sopimuksessa kuvataan  tie- 
piirien  ja  liikennekeskuksen  välinen vastuunjako 
sekä sovitun palvelun laajuus  ja  laatutaso. 

VIRANOMAISTEN VÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ 

Vuonna  2003  käynnistyi pääkaupunkiseudulla liikenne - 
ja  viestintäministeriön  aloitteesta selvitystyö, jonka ta-
voitteena oli kehittää suurten kaupunkiseutujen liikenteen 
hallintaa  ja  eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Vuoden 
aikana TiehaUinto teki tiedonvaihtosopimuksen Helsingin 
kaupungin  ja  poliisin yhteisen liikenteenohjauskeskuksen 
kanssa. Sopimuksen myötä Tiehallinto ottaa hoitaakseen 
yleisen tieverkon tiedotuksen lisäksi tiedotuksen myös 
Helsingin katuverkon osalta. jatkossa vastaavat sopimuk-
set solmitaan myös Turussa, Tampereella  ja  Oulussa. 

Tiehallinto  ja  hätäkeskuslaitos aUekirjoittivat  yhteistyö-
sopimuksen teitä  ja  tieliikennettä koskevasta tiedon- 
vaihdosta toukokuussa  2003.  Sopimuksen tavoitteena 

 on hätäkeskuslaitoksen uudeUeenorganisoinnin  myötä 
kehittää yhtenäisiä järjestelmiä, jotka pystyvät hyödyn-
tämään automaattista tiedonvaihtoa  ja  tehostamaan 
häiriötilannetiedotusta tiellällikkujille. 
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Tieverkon hoito  
ja  ylläpito etusijalla  
Tiehallinto  käytti tienpitoon vuonna  2003  yhteensä  
812,6  miljoonaa euroa. Perustienpidon menoja kertyi  
626,4  miljoonaa euroa, mikä  on 0,5  prosenttia edellis-
vuotta vähemmän. Teiden hoidon menot olivat  212  mil-
joonaa euroa  ja  pysyivät vuoden  2002  tasolla. Ylläpidon 
menot olivat  204  miljoonaa euroa, missä oli lisäystä 
kandeksan miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. 

Pienehköihin perustienpidon  tyyppisiin laajennus - 
ja uusinvestointeihin  käytettiin sata miljoonaa euroa  
(113  milj. euroa  vuonna  2002).  Kunnat  osallistuivat 
tieinvestointien rahoittamiseen  14  miljoonalla eurolla  
(21,8  milj. euroa) ja EU:n tavoiteohjelmien  rahoitusta 
saatiin  8,1  miljoonaa euroa. Tieverkon kehittämishank-
keisiin käytettiin  137,8  miljoonaa euroa  (133,6  milj. 
euroa). Investointitahti  säilyi edellisvuoden tasolla. 
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• kehittämisinvestoinnit 
- liikennesuorite 

• perustienpito:  hoito  ja  kunnossapito  

Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentamiseen 
käytettiin kymmenen miljoonaa euroa. Maa-alueiden 
hankintaan käytettiin  20,2  miljoonaa euroa. Lisäksi 
käytettiin työllisyysrahoitusta  0,6  miljoonaa euroa  ja 
EU:n tavoiteohjelmien  rahoitusta  8,1  miljoonaa euroa. 
Valtionapuja yksityisteiden parantamiseen käytettiin 
yhteensä  9,6  miljoonaa euroa. 

KILPAILUTUS  JOI SÄÄSTÖJÄ 

Maarakennusalan  kustannustason noususta huolimatta 
hankintastrategian mukaisella toimintamallilla toteutettu 
kilpailu johti Tiehallinnon kustannusarvioiden alittumi

-seen. Sopimushinnat  olivat seitsemän prosenttia eli  
14,3  mitjoonaa euroa  tilaajan kustannusarvioita pie-
nemmät. Todennäköistä  on,  että Tielaitosuudistuksen 
yhteydessä asetettuun  34  miljoonan euron vuosisäästö-
tavoitteeseen päästään vuoteen  2005  mennessä.  

OMAN  TOIMINNAN MENOT VÄHENIVÄT 

Vuonna  2003  oman toiminnan menot olivat yhteensä  
76,1  miljoonaa euroa, mikä  on 2,5  prosenttia edellis-
vuotta vähemmän. Suurimmat menoerät olivat palkat  
(7  %),  asiantuntija-  ja tutkimuspalveluiden  ostot  
(i %)  sekä muiden palveluiden ostot (io %). Tutkimus- 
ja kehitystoiminnan  osuus asiantuntija-  ja  tutkimus- 
palveluista oli  5,6  miljoonaa euroa  (,o  milj. euroa). 

TIEOMAISUUS  JA  TIERAKENTEIDEN  ARVO VÄHENI 

Taseen  15  miljardin euron  loppusummasta valtaosa  on 
tieomaisuutta,  jonka kirjanpitoarvo  on 14 937  miljoonaa 
euroa. Tieomaisuus väheni vuoden  2003  aikana  110,3  

miljoonaa euroa. 

Tierakenteiden  arvo väheni  125,2  miljoonaa euroa, 
koska niiden kulumista kuvaavat poistot olivat  508,1  

miljoonaa euroa, mutta lisäykset tierakenteiden arvoon 
jäivät  382,9  miljoonaan euroon.  
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Osaamista tutkimus - 
ja  kehittämistoiminnasta 	tekniset palvelut  

Tiehallinnon  tutkimus-  ja  kehittämis-
toiminnan tavoitteena  on  luoda uutta 
tietoa  ja  osaamista, jotta Suomen  tie

-liikennejärjestelmä  toimisi paremmin, 
turvallisemmin  ja  kilpailukykyisemmin 

 kestävän kehityksen periaattein. 

TiehaUinnori  tutkimus-  ja  kehitystoiminta  on  soveltavaa 
tutkimusta sekä tienpitoa palvelevien ohjeiden, laatu-
vaatimusten  ja  menetelmien kehittämistä. 

Liukkauderi 
 torjuntaan 

tarkoitettua 
kuu mavesihie- 
koitusmenetel - 
mää  tutkittiin 

 Savo-Karjalan 
tiepiirissä. 
Menetelmällä 
pyritään hiekan 
määrän vähentä-
miseen  ja  aina-
kin osittaiseen 
suolan käytön 
korvaa miseen. 

Vuoden  2003  alussa hyväksyttiin tutkimus-  ja  kehit-
tämisohjelma vuosille  2003-2005.  Tiehallinto  tilaa 
pääosan tutkimus-  ja  kehittämisprojekteista 
tutkimuslaitoksitta,  konsulteilta  ja  korkeakouluilta.  

STRATEGISET  OHJELMAT  JA  TEEMAT 

Tiehallinnon  tutkimus-  ja  kehitystoiminta  sisältää stra-
tegisia ohjelmia  ja  teemoja.  Strategiset  ohjelmat ovat 
Tiehallinnon toiminnalle erityisen tärkeitä, monivuotisia 

 ja  usein huomattavaa rahallista panostusta vaativia 
hankkeita. Teemoilla huolehditaan tienpidon laajan 
osaamisen säilymisestä  ja  kehittymisestä. 

Vuonna  2003  oli käynnissä kolme strategista projektia. 
Syksyllä  2003  päättyi pääteiden parantamisratkaisut 
-ohjelma, joka keskittyi maaseutualueiden pääteiden 
ongelmiin  ja  parantamisvaihtoehtoihin.  Toteutettujen 
ratkaisujen seurantaa jatketaan vuonna  2004.  Vaiku-
tusten  hallinnan  tutkimusohjelman päämääränä oli 
nykyistä parempi tienpidon yhteiskunnallisten vaikutus-
ten arviointi.  Projektin  painopisteenä  oli vaikutustiedon 
puutteiden täydentäminen. 

Vähäliikenteisten  teiden taloudellisen ylläpidon tutki-
musohjelma käynnistyi vuoden  2002  lopulla. Ohjelma 
ajoittuu vuosille  2002-2005  ja sen  tavoitteena  on 

 löytää tehokkaita sekä nykyistä edullisempia  ja  ympä-
ristön kannalta kestäviä ratkaisuja vähän liikennöityjen 
teiden ylläpitoon. 

Tiehallinnon  tutkimus-  ja  kehittämistoiminnalle  on 
 määritelty kuusi painopistealuetta. Lisätietoja näis-

tä tutkimusteemoista saat Internetistä osoitteesta 
www.tiehallinto.fi/tkohj/tutkimusteemat.htm  

SISÄISTÄ  JA  ULKOISTA YHTEISTYÖTÄ 

Kesäkuussa  2003  valmistui asiantuntijapalveluiden 
hankinnan kehittämiseen liittyvä tutkimus-  ja  kehittä-
mistoiminnan hankintaopasluonnos. 

Kansainvälistä yhteistoimintaa vahvistetaan  mm. 
CEDRn  (Euroopan tiejohtajat) tutkimustyöryhmän 
puitteissa  ja  pohjoismaisten tielaitosten kesken.  
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Vastuuta  
tu  otteesta  

.. 	..•.. 	S.  

koko  kayttoialta 
Elinkaariajattelu  kattaa aika- 
Jakson tuotteen valmistamises-
sa käytettävien raaka-aineiden 
otosta tuotteen  turmeltumises

-ta  aiheutuneiden jätteiden 
loppusijoitukseen saakka.  

Elinkaarimalli  soveltuu parhaiten 
suurten investointien  ja  niiden  
yttäpidon  hankintaan.  

Laajimmillaan elinkaariajattelu käsittää tuotteen elin-
kaaren aikaiset tilaajan  ja  loppukäyttäjän  kustannukset 
sekä tuotteen aiheuttamat ympäristövaikutukset. 

Tiehatlinnon hankintastrategiassa elinkaaresta  tar-
kastellaan  vain  tuotteen käyttö-  tai kestoiän  aikaisia 
kustannuksia  ja  vaikutuksia. Näistä tekijöistä muodos-
tettuja vali ntakriteerejä käytetään tarjo usten käsittelys-
sä  ja  arvioinnissa. 

Alkuvaiheessa arvioinnissa otetaan huomioon tuotteen 
toteutuksen  ja  käyttöiän  aikana Tiehallinnotle aiheu-
tuvat kustannukset. Seuraavissa vaiheissa tarkastelua 
laajennetaan kattamaan liikenteelle aiheutuvat kustan-
nukset  ja  ympäristövaikutukset.  

TAVOITTEENA  PALVELUKOKONAISUUS 

Elinkaarimatlin  tarkoituksena  on palvelukokonaisuuden 
 muodostaminen.  Se  mandollistaa investoinnin  ja  kun-

nossapidon kustannusten minimoinnin pitkän käyttöiän 
ajalta, tehostaa asiakaslähtöisyyttä  ja  luo edellytykset 
tuottajan innovaatioille. 

Elinkaarimallin sopimuskausi  on 15-30  vuotta. Laa-
jimmitlaan vastuu sisältää rakentamisen, ytläpidon  ja 

 päivittäisen liikennekelpoisuuden varmistamisen sekä 
erikseen sovittujen liikenteen palvelujen tuottamisen. 
Elinkaarimallin rahoitus voi perustua valtion suoraan 
maksuun työn edistymisen mukaan  tai toteuttajan 
rahoitusvastuuseen. Toteuttajan rahoittaessa  tilaaja 
maksaa vuotuista palvelumaksua siitä lähtien, kun 
palvelu  on  käytössä. 

'-'I.  
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Kohti  nollavisiota  
Liikenteen turvavision mukaan 
tieliikennejärjestelmä  on  suunnitelta-
va siten, että kenenkään ei tarvitse 
kuolla  tai  vakavasti loukkaantua. 

Liikenneturvallisuus  tarkoittaa sitä, että pyritään tur-
vaamaan kaikkien  tielläliikkujien perillepääsy  paikasta 
toiseen ilman onnettomuuksia.  Tiehallinto  huolehtii 

 liikenneympäristöstä  ja  vaikuttaa yhteistyössä Liikenne-
turvan  ja  poliisin kanssa myös muihin turvallisuuden 

 osatekijöihin.  

LIIKENTEESSÄ KUOLLEITA AIEMPIA VUOSIA VÄHEMMÄN  
Vision  mukainen liikennekuolemien  ja vakavien  louk-
kaantumisten täydellinen poistaminen  on  haastava ta-
voite, kun ottaa huomioon liikenteen jatkuvan kasvun. 

 Välitavoitteiksi  on  asetettu  alle  250  liikennekuolemaa 
 vuonna  2010  ja alle  sata  liikennekuolemaa  vuonna  2025  

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna  
2003  tieliikenteessä kuoli  377  henkilöä. Vähennys-
tä luvussa oli kymmenen prosenttia edellisvuoteen 
verrattuna,  ja  viimeksi näin alhaiseen lukuun päästiin 
olympiavuonna  1952.  Eniten laskua edellisvuoteen 
verrattuna oli pyöräilijöiden  ja  jalankulkijoiden  lii-
kennekuolemissa.  

Lähes kolme neljäsosaa prosenttia  liikennekuolemista 
 tapahtuu yleisillä teillä. Vuonna  2003  yleisitlä  teillä 

kuoli  284  henkilöä.  Pääteillä  kuolemaan johtavista 
onnettomuuksista yli  40  prosenttia oli  kohtaamis

-onnettomuuksia eli törmäyksiä  vastaantulijaan.  

Vuonna  2003  ennakkotietojen mukaan yleisillä teillä 
tapahtui  3 722  henkilövahinko -onnettomuutta, mikä oli  
172  onnettomuutta enemmän kuin edellisvuonna. Suu-
rin  osa  henkilövahinko -onnettomuuksista oli  yksittäis - 

onnettomuuksia kuten  ulosajoja,  jotka johtuivat pää-
asiassa liiallisesta  tilannenopeudesta.  Eniten lisäystä 
tapahtui  yksittäis-  ja  kääntymisonnettomuuksissa.  Myös 

 mopedi-  ja  jalankulkijaonnettomuuksien  määrä lisääntyi. 

TURVALLISUUS HUOMIOIDAAN SUUNNITTELUSSA  

Tiehallinto  huomioi kaikissa isoissa  investointihank-
keissaan  liikenneturvallisuuden  jo  suunnitteluvaihees-
sa.  Kohtaamisonnettomuuksia  pyritään vähentämään 

 mm.  keskikaideratkaisuilla,  jotka estävät törmäyksen 
 vastaantulijaan.  

Vuonna  2003  kevyen liikenteen väyliä toteutettiin  
123  kilometriä.  Vihersillat  ja  pienelaintunnelit,  hirvi- 
aidat  ja  tienvarsilla suoritettava  vesakontorjunta  pa- 
rantavat omalta osaltaan liikenneturvallisuutta. Teiden 

 reunakaiteiden  rakentamisella  ja  korjaamisella pyritään 
lieventämään  ulosajojen  seurauksia. 

Nopeusrajoitusten tarkoituksena  on  turvata kaikkien 
tienkäyttäjien liikkuminen  ja  varmistaa sujuva liikenne. 
Vuonna  2003  yleisten teiden nopeusrajoituksia  taa-
jamamerkin  vaikutusalueella laskettiin  40  kilometriin 
tunnissa kymmenissä kohteissa, yhteensä noin  85  

kilometin  matkalla.  Muuttuvilla nopeusrajoituksilla  pys-
tytään reagoimaan  liikennemäärien  ja kelin  vaihteluun. 
Automaattisen  nopeusvalvonnan  piirissä oli vuonna  
2003  yhteensä yli  600  kilometriä teitä, kaksinkertainen 
määrä edellisvuoteen verrattuna. Vuonna  2004 auto

-maattivalvontaa  laajennetaan edelleen  800  kilometriin. 

TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET  
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henkii  öst  ö  

Kohti asiantuntija- 
organisaatiota 
Tavoitteena oikea henkilöstörakenne, 
osaaminen  ja  kannustava työ. 

Henkitöstöresurssien hatlinnan  tehtävänä  on  varmistaa sel-
lainen henkilostorakenne jolla Tiehallinto pystyy toimimaan 

- 	 i 	
liikennejarjestelman patevana  asiantuntijana 
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Tiehattinto  pyrkii henkilöstöstrategiansa mukai-
sesti rekrytointeja suuntaamaiia muuttamaan 
henkiiöstörakennettaari asiantuntijapainottei-
seksi  ja  hankkimaan kokeneiden, pitkäaikaisten 
työntekijöiden rinnalle uusia oppijoita. 

Kuvassa Markku Järvelä,  Otto  Kärki  ja 
 Tanja Puikkonen Vaasan tiepiiristä. 

UUSI HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTÄNTÖÖN 

Vuoden  2003  alussa hyväksyttiin Tiehallinnon uusi henkilöstö- 
strategia  ja  kesäkuussa  sen  mukainen vuoteen  2007  saakka 
ulottuva henkilöstösuunnitelma, jonka mukaan ohjataan  ja 

 suunnataan henkitöstösuunnittetua, osaamisen kehittämistä  
ja  rekrytointeja. 

Tiehallinnon  haasteena  on  teknisesti suuntautuneen henkilös-
törakenteen muuttaminen asiantuntijapairiotteiseksi. Muutos 
toteutetaan luonnollisen poistuman kautta  ja  rekrytointeja 

 ohjaamalla. Vuoteen  2007  mennessä Tiehallinto rekrytol noin 
ioo uutta työntekijää. 

Vuonna  2003  Tiehallinto  uudisti henkilöstösuunnittelun sekä 
yhtenäisti käytäntöä  koko  maassa. Vuoden  2004  aikana ote-
taan käyttöön työajan seuranta, jonka avulla saadaan reatis-
tisempi ote työajan suunnitteluun sekä ajankäytön hallintaan. 
Tavoitteena  on  myös erinakoida jaksamisongelmia. Rekrytointi-
prosessin sähköistämisen tavoitteena  on  tehostaa henkilöstö- 
hankintaa sekä parantaa palvelua esimerkiksi monipuotisem

-man  ja  helpomman  tiedon haltinnan avulla. 

OSAAMISEN KEHITTÄMISOHJELMAN SUUNNITTELU KÄYNNISTYI 

joulukuussa käynnistettiin Tiehallinnon osaamiseri kehittämis-
ohjelman suunnittelu. Osaamisen välittymistä Tiehaltinnon 
sisällä tuettiin perehdyttämisen  ja  mentorointiohjelman  uudis-
tamisella. Vuoden aikana otettiin käyttöön sähköinen pereh-
dyttämisohjelma, jonka avulla uudet tulijat voivat opiskella 
perusasiat Tiehaltinnosta. 
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TiedonhaUinta  
keskeistä 
Vuoden  2003  alkupuolella valmistui tiedonhallinnan 
kehittämissuunitelma, jossa tieto tunnistettiin Tiehallin

-non  strategiseksi voimavaraksi. Esiselvitysten mukaan 
toiminnan kehittäminen tiedonhallinnan keinoin  on 

 keskeisessä asemassa. 

Muita merkittäviä kehittämiskohteita olivat kansallinen 
katu-  ja  tieverkon käsittävä digiroad-tietojärjestelmä, 
paikkatietopalvelut, dokumenttien hallinta  ja  digitaali

-set tietopalvelut. 

Tiehallinto  uusi vuoden aikana työasemaohjelmistot 
 ja  kehitti edelleen  it-infrarakennettaan. Työasemien 

 määrä väheni vuoden aikana tavoitteen mukaisesti 
lähtötilanteesta  i,6 työasemaa/henkilö  tasoon  alle  
1,3  työasemaa/henkilö. 

Tiedonhallinnan  laaja kehittämistoiminta näkyi myös 
kokonaismenojen nousuna  15,4  miljoonaan euroon 
vuonna  2003.  

Jatkossa tiestöön  ja  liikenteeseen liittyvä tieto  on 
 paremmin sekä Tiehallinnon että ulkoisten tahojen 

käytettävissä. Verkkopalvelut tukevat jatkossa myös 
asiointia  ja  vuorovaikutusta tienpitoasioissa. 

Nopea  infra -alan kehitys vaatii yhä monipuoli-
senpaa osaamista. Tiehallinto tekee koulutus- 
ja  tutkimusyhteistyötä  muiden alan toimijoiden 
kanssa, jotta saadaan varmistettua  koko  alan 

suotuisa  ja  tarkoituksenmukainen kehityssuun-
ta. Tiivis yhteistyö viranomaisten  ja  palvelun- 
tuottajien kanssa täydentää alan yhteistyötä. 

PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ YHTENÄISTETTIIN 

Tiehallinto  tekee vuosittain työtyytyväisyys- 
tutkimuksen, joka vuonna  2003  toteutettiin 
nettikyselynä. Henkilöstön työtyytyväisyys 

 on  pysynyt hyvällä tasolla. Työ koetaan itse- 
näisenä  la haastavana,  kun taas eniten kehit-
tämistä vaativat paikkaukseen sekä arvojen 

 ja  vision  toteutumiseen liittyvät tekijät. 

Vuonna  2003  kehitettiin palkkausta  ja  palk 
kausjärjestelmää  sekä yhtenäistettiin niihin 
liittyviä asioita läpi organisaation.  

Jo  aiemmin aloitettua esimiestyön kehittä-
mistä jatkettiin uusinta-arvioinneilla, joissa 
todettiin myös kehittämissuunnitelmien 
toteutuminen. 
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Vastuuta  
ym päristöstä 
Tiehallinto  vastaa tienpidon sekä 
osaltaan myös tiellikenteen ympä-
ristövaikutuksista  ja  huomioi ne toi-
minnassaan. Tiehallinnon toimintaa 
ohjaa visioon  ja  arvoihin perustuva 
ym  p ä  ri  st  ö  jälmä.  

Liikenne  on  Suomen merkittävimpiä ympäristön 
kuormittajia etenkin melun  ja  ilmapäästöjen  osalta. 
Tienpito, kuten teiden rakentaminen  ja  kunnossapito, 
aiheuttaa  vain  pienen osan tieliikenteen suorista ym-
päristövaikutuksista. Tienpitoa kehittämältä voidaan 
kuitenkin vähentää tieliikenteen ympäristökuormitus

-ta ja  -kustannuksia. 

Meluntorjunta  on  kiireellinen,  jos 
 yleisen tien yli  65  desibelin metuta-

solle (ekvivalenttitaso päivättä ulko-
na) altistuu parikymmentä asukasta 

 tai  yli  6  desibelin metualueetta  on 
meluherkkiä  toimintoja (esim. koulu, 
päiväkoti)  ja  55-65  desibelin metu-
alueetta  on  kymmeniä asukkaita. 

SUOLALLE ETSITÄÄN VAIHTOEHTOJA 

Teiden liukkaudentorjuntaan käytettävä suola (NaCl  ja 
 CaCl2 )  kuormittaa pohjavesiä. Tiehallinto pyrkii vähen-

tämään tienpidosta  ja  liikenteestä aiheutuvia pohjave-
siriskejä käyttämällä pohjavesialueilla mandollisimman 
vähän suolaa. Herkimpiin kohtiin rakennetaan pohja-
vesisuojauksia, joiden avulla hidastetaan  tai  estetään 
tien pinnalta valuvan suolaveden pääsy pohjaveteen. 

Pohjavesisuojauksia  on  rakennettu kaikkiaan yli i8o 
kilometrin  matkalle.  Talvikaudella  2002-2003  Tiehal-
linnon  käyttämä tiesuolan määrä oli  73  000  tonnia. 

 Pohjavesisuojauksia  rakennettiin kiireellisiin kohteisiin  
6,3  kilometriä vuonna  2003.  Rakennettavien suojaus-
ten  määrä laskee lähivuosina rahoituksen vähyydestä 
johtuen. Käynnissä  on  laaja selvitys, jossa suolalle 
pyritään etsimään vaihtoehtoisia aineita. 

Pohjavesisuojausta  kiireellisesti kaipaavia kohteita  on 
 vielä  123  kilometriä. Tavoitteena  on  suojata nämä koh-

teet vuoteen  2010  mennessä, mikä tarkoittaa suojausten 
rakentamista noin  15  kilometrin  matkalle  vuosittain. 

MELUA TORJUTAAN EHKÄISEMÄLLÄ LEVIÄMISTÄ 

Tiehallinto  vähentää meluhaittoja tiensuunnittelun 
keinoin, osallistumalla maankäytön suunnitteluun  ja 

 rakentamalla meluesteitä. Vuonna  2003  liikennemelua 
 pystyttiin vaimentamaan noin  480  ihmisen asuin- 

ympäristössä. 

Meluntorjuntaa  kiireellisesti kaipaavia kohteita  on  vielä 
noin  70  kpl  ja  asukkaita kohteissa  On  noin  35 000.  Ta-
voitteena  on  suojata nämä kiireelliset kohteet vuoteen  
2010  mennessä. Tämä tarkoittaa suojausten rakenta-
mista noin  4 000  asukkaalle  vuosittain. 

Tiehallinnon  keinoihin rajoittaa liikenteen päästöjä 
kuuluu asuinalueiden ruuhkien vähentäminen liiken-
teen sujuvuutta parantamalla  ja  nopeutta rajoittamalla. 
Optimaalinen nopeustaso päästöjen  ja  myös melun 
kannalta  on  alle  ioo  km/h.  Kevyen  ja  joukkoliikenteen 

 toimintaedellytyksiä parantamalla voidaan myös vähen-
tää Ilikennetarvetta  ja  ruuhkautumista. 
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VIHERSILTOJA  JA  PIENELAINTUNNELEITA 

Liikenteetlä  on  monia negatiivisia vaikutuksia luon-
nonympäristöön. Tiestön aiheuttamaa estevaikutusta 
eläimistölle voidaan lieventää vihersilloilia  ja pien

-eläintunneleilla. Tiehailinto  tutkii hirvisiltojen  ja 
 eläintunneleiden  toimivuutta. 

Tienvarret ovat monien lajien elinympäristöjä  ja  niitä 
oikein hoitamalla voidaan säästää esimerkiksi monien 
ketokasvien tarvitsemaa ympäristöä. Oikean korkuisil-
la puulajeilla pystytään nostamaan lintujen lentoradat 
liikenteen yläpuolelle. Tiehallinto inventoi tieympäristön 
viheralueet  ja  määrittelee niille viherhoitoluokat. Hoidos-
sa korostetaan luonnonmukaisten menetelmien käyttöä. 

Rakennettu tiestö 
 pirstoo  eläinten 

 elinympäristöjä  ja 
 vaikeuttaa liikku-

mista,  ja  liikenteen 
päästöt  ja  melu-
saaste heikentävät 

 elinotosuhteita. 
 Liikenteessä myös 

kuolee suuri määrä 
 nisäkkäitä,  mate-

lijoita  ja  lintuja. 
Tiestön aiheuttamaa 

 estevaikutusta 
eläimistölle  voidaan 
lieventää  vihersil

-loilla ja  pieneläin-
tunneleilla.  

Suunnitelluissa hankkeissa käytetään monia luontovaiku-
tuksia lieventäviä toimenpiteitä.  Lahti—Heinola -välille ra-

kennetaan hirvisilta, Muurla—Lohja -välille maisemasiltoja 

 ja  välille Kirkkonummi—Kivenlahti vihersilta. Lisäksi Laa-
jalanden  ja  Elfvikin suojelualueille  sekä joroinen—Varkaus 

 välin Mulan  lintualueelle  rakennetaan melusuojauksia. 

MAISEMA  JA  vIIHTYISYYS  HUOMIOIDAAN 

Uusien tiehankkeiden suunnittelussa väitetään  tie - 
linjauksia muinaismuistojen, kulttuurimaisemakokonai-
suuksien  ja  arvokkaiden maisema-alueiden kohdalla. 
Tienpidon toimin voidaan myös parantaa itse tieym-
päristön esteettisyyttä.  Tien  rakenteiden suunnittelus-
sa sovelletaan kestäviä muotoiluperiaatteita  ja  melu-

aidoista  on  tehty jopa ympäristötaidetta. Myös liitty

-mät  ovat suuria rakenteita, joiden suunnittelussa 
huomioidaan niiden sopiminen ympäristöön. 

Vuonna  2003  toteutettiin luonto-  ja  maisemanparan-

nushankkeita  yhteensä  15  kappaletta.  Savo -Karjalassa 
tievarsimaisemia kunnostetaan teemalla "Vaaramai-
semat kuntoon"  ja  Kaakkois-Suomessa  on  meneillään 

tienvarsiprojekti (TIVA). 

TAVOITTEENA LUONNONVAROJEN  SÄÄSTELIÄS  KÄYTTÖ  

Tiehallinto  kehittää uusia ratkaisuja, joilla pystytään 
säästämään uusiutumattomia luonnonvaroja  ja  käyt-

tämään niitä korvaavia materiaaleja.  

30  prosenttia päällystetyistä teistä sai uusiopäällysteen 
vuonna  2003.  Entistä suurempi osuus rakennusainei

-den  maamassoista  hyödynnetään paikan päällä, jolloin 
siirtäminen  ja  läjittäminen minimoidaan.  

Luonnonvarojen hoitoon liittyy myös tienvarsien 
siisteyden  ja  viihtyisyyden huomioiminen. Tiehaliinto 
huolehtii levähdysalueiden jätehuollosta mandollisim-
man tehokkaasti  ja  mittaa säännöllisesti tienkäyttäjien 
tyytyväisyyttä. Vuonna  2003  pientareilta  ja  ievähdys

-alueilta kerättiin  8 600  tonnia  sekajätettä.  

TUKIKOHDAT  JA  MAAPERÄ PUHDISTETAAN  

Tiehallinto  on  teettänyt monivaiheisia ympäristötutki-
muksia omistamissaan tukikohdissa  ja  varikkoalueilla. 

 Maaperä, pohjavedet  ja  lähialueen pintavedet tutkitaan 

tarkasti  ja  pilaantuneet  kohteet puhdistetaan. 

Vuonna  2003  tehtiin noin  30  tukikohdan selvitykset 

 ja  puhdistettiin  14  kohteen maaperää. Kaikkiaan selvi-

tyksiä  on  tehty noin  190  kiinteistöllä  ja  puhdistustoi-

mia  noin  50  kiinteistöllä.  Noin  6o  kiinteistöä  on  vielä 

tutkimatta. 



Avaintiedot 
Tiehallinnon  toiminnan  tunnustuvut  ja  mittarit 
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Tieverkon laajuus 
• Päältystepituus  vuoden lopussa (tiekm) 
• Soratiepituus  vuoden lopussa  (km)  
•  Siltojen määrä vuoden lopussa (kpl) 
• Kevytliikenneväylien  määrä vuoden lopussa (ajoratakm) 

Tieverkon hoito 
• Pääteiden talvihoidon laatualitukset (%) 
•  Alemman tieverkon talvihoidon laatualitukset (%) 
• Sorateiden kesähoidon laatualitukset (%) 

Tieverkon ylläpito 
•  Huonokuntoinen päällystetty tieverkko  (km) 

 • Päällystysohjelman  laajuus  (km)  
•  Peruskorjaukset (tiekm) 
• Runkokelirikko  (km)  
• Sorateiden kelirikkokorjaukset  (km)  
•  Painorajoitettu tieverkko  (km)  
•  Huonokuntoisten siltojen määrä (kpl) 
• Peruskorjattavat sillat (kpl) 
• Painorajoitetut  sillat (kpl) 

Lii  ken n  etu rva Ilisu  us  
•  Liikennekuolemat yleisillä teillä enintään (hlöä) 
• Perustienpidon turvatoimien vaikutus (heva*) 

• Kehittämisinvestointien  vaikutus (heva *) 

Ym päristövai kutukset 
•  Kiireellinen pohjavesien suojaustarve  (km)  
• Toteutettavat  pohjaveden suojauskohteet  (km)  
•  Suolan käyttö liukkauden torjuntaan talvikautena  (boot) 

 •  Kiireellinen melusuojaustarve (hyötyvät asukkaat) 
• Melusuojaustoimista  hyötyvät asukkaat  

As ía  ka  s lä h to  isyys 
• Perustienpidon  investointien määrä  (milj.  €) 
•  Tyytyväisyys Tiehallinnon toimintaan  (1-5)  
•  Tyytyväisyys pääteiden tilaan  ja  kuntoon  (1-5)  
•  Tyytyväisyys alemman tieverkon tilaan  ja  kuntoon  (1-5)  

Taloudellisuus  ja  tehokkuus 
• Perustienpidon yksikkömenot  (€/km)  
• Tiehallinnon hallintomenot  (milj.€) 
• Kilpaitulle  avaamisen säästöt  (milj. € vrt  v. 2000  menoihin) 

Kyvykkyys 
• EFQM-laatupalkintoarvioinnin  tulos  (o—i  000) 
•  Henkilöstön työtyytyväisyys  (1-5)  
•  Vakinainen henkilöstö vuoden lopussa 

Toteutuma  2002  Toteutuma  2003  Tavoitetaso  

50 355 50 539 50 360 
27 658 27 658 27 730 
13 979 14 097 15 000 

4993 5116 6250 

6,2 3,6 5,0 
8,4 7,1 6,o 
3,2 3,0 3,0 

6213 5913 3000 
3540 4405 4250  
ii86  1500 i800 
2813 2000 1000 

200 200 200 
1 326 720 650 

672 722 300 
115 135 350 
208 195 120 

320 284 187 
47,9 54,1 40 

i,8  i6,i  10 

129 123 0 

6,7 6,3 15 
92 73 8o 

35 000 35 000 0 

2 200 480 4 000 

113 86 200 
3,44 3,5 3,7 
3,69 3,5 3,7 
3,06 3,0 3,3 

6605 6826  600  
71,3 70,3 65,0 

36 43 50 

325 398 
3,3 3,3 3,8 

1 033 1 022 850  

*  Laskennallisella henkilövahinko-onnettomuusmäärän vähenemällä (heva) ilmaistaan tienpidon toimenpiteiden keskimääräinen vuosittai-
nen vaikutus liikenneturvallisuuteen. l.askennallinen  50  hevan vähenemä  merkitsee viiden ihmishengen säästymistä vuosittain. 



Tuotto-  ja  kululaskelma 
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euroa  
Toiminnan tuotot 

Maksutlisen  toiminnan tuotot 
Vuokrat  ja  käyttökorvaukset 

 Muut toiminnan tuotot 

Toiminnan kulut 
Aineet, tarvikkeet  ja  tavarat 

Ostot tilikauden aikana 
Varastojen tisäys/vähennys 

Henki löstökulut 
Vuokrat 
Palvelujen ostot 
Muut kulut 
Valmistevarastojen  lisäys 
Valmistus omaan käyttöön 
Poistot 
Sisäiset kulut 

Jäämä  I  

Rahoitustuotot-  ja  kulut 
Rahoitustuotot 
Rahoituskulut  

Satunnaiset tuotot  ja  kulut  

1.1.-31.12.2003 	 l.1.-31.12.2002 

1 384 322,23 1 342 189,68 
3 214 115,91 3 130 468,71 

12 154 017,98 i6 752 456,12 	39 663 427,59 	44 136 085,98 

lo 113 588,07 8 976 998,91 
330 518,14 84 179,87 

46 735  736,88 44 787 799,71 
6 773 251,05 6 858 676,23 

720 477 445,56 726 775 972,67 
4 889 292,89 4 851 581,69 

	

-432 707 178,67 	 -437 311 834,01 

	

515 880 424,00 	 495 230 251,75 

	

27 229,20 	-872 520 307,12 	 -85o 253 626,82 

-855 	851,00 	 -806 117 540,84 

	

7 848,5 6 	 96 911,4 5 

	

-1 238 199,73 	-1 230 351,17 	-1 246 017,76 	-1 149 106,31  

Satunnaiset tuotot  101 479,01 64 033 979,23  
Satunnaiset kulut  -34 707 952,41 -34 606 473,40 -609  ooi,86  63 424 977,37  

Jäämä  II -891 604 675,57 -743 841 669,78  

Siirtotalouden  tuotot  ja  kulut 
luotot 
Siirtotalouden  tuotot kunnilta  92 552,64  
Siirtotatouden  tuotot elinkeinoel.  52 136,44  

Muut siirtotat. tuotot ulkomailta  10 000,00 154 689,08 10 000,00 10 000,00  

Kulut 
Siirtotalouden  kulut kunnille  14 870,18 1 678 507,88  
Siirtotalouden  kulut elinkeinoel.  956 826,81 771 856,66  

Siirtotalouden  kulut rahoitustait.  485,14 236,32  
Siirtotal.  kulut yhteisöille  8 426 639,83 619 292,29  
Siirtotalouden  kulut kotital.  64 167,32 32 088,24  
Muut siirtotatouden kulut  1 466 689,04 -10 929 678,32 2 080 729,37 -10 182 710,76  

Jäämä  III -902 379 664,81 -754 014 380,54  

luotot veroista  ja  pakollisista maksuista 
Perityt arvonlinsäverot 	 1 936 580,60 	 650 312,86  
Suoritetut arvonlisäverot 	 -165 166 945,96 	-163 230 365,36 	-164 089 723,85 	-163 439 410,99  

liii  kauden  kulujäämä 	 -1 065  6io  030,17 	 -917 453 791,53  



Tase 
Vastaavaa  

euroa 
Käyttöomaisuus  ja  muut pitkäaikaiset sijoitukset 	31.12.2003 	 31.12.2002  

Aineettomat  hyödykkeet  
Aineettomat  oikeudet 	 2 6i6 711,89 	 2 151 688,13  
Muut pitkävaikuitteiset menot 	 2 876 196,99 	 3 363 254,25  
Ennakkomaksut  ja  keskener.  hankinnat 	5 993 230,92 	11 486 139,80 	3 399 824,27 	8 914 766,65  
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Aineelliset hyödykkeet 
Maa-  ja  vesialueet  6 244 813,74  
Rakennusmaa-  ja  vesialueet  546 577  326,76  
Rakennukset  19 730 039,80  
Rakennelmat  2 271 687,93  
Rakenteet  13 964 257 333,55  

Alusrakenteet  9 941 907 755,75  
Päällysteet  1 011 099 723,73  
SiUat  2 773 839 695,53  
Muut tierakenteet  237 360 263,13  
Muut rakenteet  49 895,41  

Koneet  ja  laitteet  8 244 359,42  
Kalusteet  824 045,93  
Muut aineelliset hyödykkeet  101 864,70  
Ennakkomaksut  ja  keskener.  hankinnat  430 000 462,74  

6 717 953,15 
528 050 200,71 

21 380 062,14 
2 472 958,88 

14 089 455  744,62 
10 027 398 320,49 
1 057 684 410,63 
2 782 740 478,08 

221 579  706,86 
52 828,56 

9 819  935,39 
795 551,76 
96 972,43 

14 978 251 934,57 	433 571  457,54 15 092 360 836,62 

Käyttöomaisuusarvopaperit  ja  muut 
pitkäaikaiset sijoitukset  
Käyttöomaisuusarvopaperit 

Käyttöomaisuusarvopaperit  ja  muut 
pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 

Vaihto-  ja  rahoitusomaisuus  

Vaihto-omaisuus 
Aineet  ja  tarvikkeet 

Lyhytaikaiset saamiset  

	

487 209,83 	487 209,83 	490 099,52 	490 099,52 

	

14 990 225 284,20 	 15 101 765 702,79 

	

1 415 096,17 	1 415 096,17 	1 486 350,50 	1 486 350,50  

Myyntisaamiset 	 12 798 414,91 	 10 324 344,73  
Siirtosaamiset 	 3 814 820,16 	 9 654 245,51  
Muut lyhytaikaiset saamiset 	 145 010,01 	 123 879,57  
Ennakkomaksut 	 15 754,88 	i6 773  999,96 	37 700,85 	20 140 170,66  

Rahat, pankkisaamiset  ja  muut rahoitusvarat 
Kassatilit 	 2 226,45 	2 226,45 	2 106,60 	2 106,60  

Vaihto-  ja  rahoitusomaisuus  yhteensä 	 18 191 322,58 
	

21 628 627,76 

Vastaavaa yhteensä 	 15  oo8  416 606,78 
	

15 123 394 330,55  
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euroa  
Oma pääoma 

Valtion pääoma 
Valtion pääoma  1.1.1998  
Edellisten tilikausien pääoman muutos 
Pääoman siirrot 
Tilikauden kulujäämä 

Vieras pääoma  

31.12.2003 

15 447 576 079,51 
-477 943 780,04 

978 574 174,45 
-1 065  6io  030,17 14 882 596 443,75 

Tase 
Vastattava  a  

31.12.2002 

15 447 576 079,51 
-483 839 150,28 

923 349 161,77 
-917 453 791,53 14 969 632 299,47 

Pitkäaikainen 
Muut pitkäaikaiset  velat  

Lyhytaikainen 
Seuraavana tilikautena 
maksettavat lyhennykset 
Saadut ennakot 
Ostovelat 
Tilivirastojen  väliset tilitykset 
Edelleen tilitettävät erät 
Siirtovelat 
Muut lyhytaikaiset  velat  

54 458 783,05 	54 458 783,05 	6i 562 102,58 	6i 562 102,58 

7 103 319,53 7 103 319,53 
259 903,31 29 904,54 

52 394 183,88 70 158 494,41 
1 038 028,63 1 027 091,46 
2 078 271,67 1 791 001,52 
8 014 103,49 11 630 997,55 

473 569,47 71 361 379,98 	459 119,49 	92 199 928,50 

Vieras pääoma yhteensä 
	 125 820 163,03 	 153 762 031,08  

Vastattavaa  yhteensä 	 15  oo8  416 606,78 	 15 123 394 330,55  





Keskushallinto 	 Savo-Karjalan tiepiiri 
Opastinsilta  12 A, PL 33, 	 Kirkkokatu  1, PL 1117, 

00521 Helsinki 	 70101  Kuopio 
Asiakaspalvelu  0204 22 160 	Asiakaspalvelu  0204 22 165  

Faksi  0204 22 2202 	 Faksi  0204 22 5199  

yhteystiedot  

Uudenmaan tiepiiri 	 Keski-Suomen tiepiiri 
Opastinsilta  12 A, PL 70, 	 Cygnaeuksenkatu  1, PL 58, 

00521 Helsinki 	 40101  Jyväskylä 
Asiakaspalvelu  0204 22 161 	Asiakaspalvelu  0204 22 i66  

Faksi  0204 22 2717 	 Faksi  0204 22 5833  

Turun tiepiiri 	 Vaasan tiepiiri 
Yliopistonkatu  34,  PL 636, 	 Korsholmanpuistikko  44,  PL  93, 

20101 Turku 	 65101 Vaasa  
Vaihde  0204 22 162 	 Vaihde  0204 22 1657  

Faksi  0204 22 4998 	 Faksi  0204 22 7717  

Kaakkois-Suomen tiepiiri 	 Oulun tiepiiri 
Kauppamiehentie  4 	 Veteraanikatu  5,  PL 261 

45100  Kouvola 	 90101 Oulu  
Vaihde  0204 22 163 	 Vaihde  0204 22 11  

Faksi  0204 22 6215 	 Faksi  0204 22 6884  

Hämeen tiepiiri  Lapin tiepilri 
Akerlundinkatu 	B, PL 376,  Haltituskatu  1-3, PL 194, 

33101 Tampere 96101  Rovaniemi  
Asiakaspatvelu  0204 22 164  Vaihde  0204 22 11  

Faksi  0204 22 4002  Faksi  0204 22 3540 

Internet www.tiehallinto.fI  
Valtakunnallinen yritysnumero  0204 22 11  

Tienkäyttäjän  linja  0200-2100  

Sähköposti etunimi.sukunimi@tiehallinto.fi 
 Palaute, asiointi info@tiehallinto.fl 

Virallinen asiointi kirjaamo@tiehallinto.fi  

Suunnittelu  Tiehallinnon viestinth  ja  Design Motor  Oy  
Kuvat  Heikki  Heiniö, Ilkka Leino, Markku Saha, 
Seppo  Sarjamo,  Rauno  Kuuseta  ja  Rismo virpimaa 

 Kirjapaino  Edita  Prima  Oy  
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