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Sanoista tekoihin  

Tiehallinto  tuottaa  ja  tarjoaa yhteiskunnan tarpeita vastaavia 

 tie-  ja  lilkennepalveluja.  Organisaation toimintaa ohjaavat 

arvot näkyvät myös konkreettisina tekoina arjessa. 

YhteiskunnalLinen  vastuu  

Tiehallinnon  työntekijät ovat asiantuntijoi-

na vastuussa tieverkosta  ja  tieliikenteestä. 

 Tavoitteemme  on  koko  liikennejärjestel

-män  kehittäminen kansataisten  ja  yhteis-

kunnan hyvinvoinnin parantamiseksi. Toi-

mimme taloudellisesti  ja  tehokkaasti  tie- 

ja  liikenneotojen  kestävän kehittämisen 

puolesta. 

Konkretiaa  vuonna  2004:  Tiehallinnon 

liikennekeskus  palvelee tienkäyttäjiä  ja 
 yhteistyökumppaneita päivittäin ympäri 

vuorokauden. Liikennekeskuksen liikenne-

päivystäjät seuraavat vallitsevia  tie-  ja  lii-
kenneoloja,  ohjaavat liikennettä sekä  tie-

dottavat tienkäyttäjille  liikenteen häiriöis-

tä.  Sen  vastuulla  on  myös muuttuva liiken-

teen ohjaus. Liikenteen  hallinnan ja  tienpi

-don  välisen  yhteistyön kannalta ratkaise-

vassa asemassa olevan liikennekeskuksen 

palveluita ovat ajantasainen tiedotus  ja 
 Tienkäyttäjän  linja. Keskuksen toimipisteet 

sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampe-

reella  ja  Oulussa. 

Asiakaslähtöisyys  

Asiakkaiden tarpeet  ja  tyytyväisyys ovat 

Tiehallinnon työn perusta. Tiehallinto toi 

mii aktiivisesti  ja  vuorovaikutteisesti  yh-

teistyössä asiakkaidensa  ja  sidosryhmien 

 sä  kanssa. 

Konkretiaa  vuonna  2004:  Tiehallinnon 

 uudet nettisivut avattiin lokakuussa  2004.  

Tienpidosta,  liikenteestä  ja  tärkeimmistä 

tiehankkeista kertovilta sivuilta löytyy 

myös kuuteen osioon jaettu palvelulupa

-us.  Asiakkaat hakevatTiehallinnon sivuilta 

esimerkiksi tiesää-, keli-, liikenne-  ja  tie-

työtietoja  noin miljoonan sivunavauksen 

verran vuorokaudessa. 

Osaaminen  ja  yhteistyö  

Tiehallinto  arvostaa monipuolista osaa-

mista,  kokemusta  ja  luovuutta. Haastei

-sun  tartutaan yhteistyötä, keskinäistä 

luottamusta  ja  yksilön kunnioittamista 

korostaen. 

Konkretiaa  vuonna  2004:  Tiehallinto  pal-

kitsee jatkossa bonuksilla ne urakoitsijat, 
joiden tienpitoon tienkäyttäjät ovat tyyty-

väisiä. Bonuksilla kannustetaan urakoit-

sijoita palvelemaan tienkäyttäjiä entistä 

paremmin. Palkkioita kokeillaan viidessä 

lokakuussa  2004  alkaneessa kunnossa- 

pidon alueurakassa. Ensimmäiset bonuk

-set  tulevat maksuun vuoden  2005  marras-

kuussa.  
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PÄÄJOHTAJAN KATSAUS  

Vaiheri  kas  vuosi  

TiehaUinnon  vuotta leimasivat 

merkittävät uudistukset.  Tien - 

pito avattiin vuonna  2004  koko-

naisuudessaan kilpailulle  ja  en-

tistä asiakaslähtöisemmäksi kas-

vanut Tiehallinto sai kunniamai-

ninnan Suomen laatupalkinto-

kilpailussa. Vuotta varjostivat kui-

tenkin myös Konginkankaan suur-

onnettomuus  ja  kesän tulvat. 

Liikenneturvallisuuden paranta-

minen onkin yksi Tiehallinnon 

keskeisimmistä tulevaisuuden ta-

voitteista. Avainasemassa ovat 

päätieverkon nykyaikaistaminen. 

Vaikka Suomen  ja  Pohjoismaiden talvikun-

nossapitoa  on  totuttu pitämään maailman 

parhaana, tämä ei merkitse, että kulku 

teillämme olisi jatkuvasti turvallista. Maa-

liskuussa Konginkankaalla tapahtunut 

suuronnettomuus pysäytti Suomen. On-

nettomuuden seurauksena Tiehallinto  on 
 kiristänyt talvihoidon tasovaatimuksia. 

Myös talviajan nopeusrajoitukset  on  ar-

vioitu uudelleen. 

Päätieverkon nykyaikaistaminen 
 vähentäisi  liikennekuolemia  

vakavien  liikenneonnettomuuksien vuoksi 

pääteiden taso  on  viime aikoina noussut 

laajan keskustelun aiheeksi.  On  selvää, 

ettei liikenneturvallisuutta enää voi paran-

taa pelkästään talvikunnossapitoa tehos-

tamalla. Pääosin  1950-  ja  6o-luvuiUa  raken-

nettu päätieverkko ei enää täytä nykylii-

kenteen vaatimuksia. Kaikki tienkäyttäjä-

ryhmät jakavat huolemme päätieverkon 

jälkeenjääneisyydestä. Kuolemaan johta-

vista onnettomuuksista noin  60%  tapah- 



tuu pääteillä.  Suurin  osa  näistä  on  kohtaa-

misonnettomuuksia. Pääteiden leventä

-minen ja  varustaminen ohituskaistoilla  ja 
 keskikaiteitla  vähentäisi liikennekuolemia 

merkittävästi. Tiehallinnossa  on  parhail-

laan valmisteilla kaikkia pääteitä koskeva 

suunnitelma, jossa pyritään laittamaan 

päätieverkkoa koskevat kunnostushank-

keet tärkeysjärjestykseen. Ellei laajamit-

taista päätieverkon nykyaikaistamista 

saada käyntiin,  on  nopeusrajoituksia las-

kettava tuntuvasti liikenneturvallisuuden 

takaamiseksi. 

TielaitosuudistukselLa 
 tehokkuutta tienpitoon 

Neljä vuotta sitten toteutettu tielaitosuu-

distus, jolloin Tielaitos jakaantui Tiehallin-
toon  ja  tieliikelaitokseen,  on  viety onnistu-

neesti läpi. Uudistuksen yhteydessä so-

vittu siirtymäaika päättyi vuoden  2004  

lopussa. Avoin kilpailu tuo vuosittain sääs-

töjä yli tavoitteeksi asetetun  50  miljoonan 

euron. Hyvin toimivat maanrakennusalan 

markkinat hyödyttävät muitakin tilaajia 

kuin Tiehallintoa. Mitä edullisemmin laa-

dukkaat tienpidon tuotteet ostetaan, sitä 

parempaa vastinetta veronmaksajat saa-

vat rahoilleen. 

Tiehallinto  saavutti 
kunniamaininnan Suomen 

 laatupaLkintokilpaiLussa  

Kuluvana vuonna Tiehallinto osallistui me-

nestyksellä Suomen laatupalkintokilpai-

luun. Tiehallinto sai tunnustuksen erin- 

omaisuudesta  401-450  pisteen tuloksella, 

mikä  on  mainio saavutus  mittavien  organi-

saatiomuutosten  jälkeen. Läpiviety tielai-

tosuudistus  on  siis onnistunut  ja  tuonut 

lisää tehokkuutta toimintoihin. 

Myös sidosryhmät ovat tyytyväisiä Tiehal-

linnon toimintaan. Vuoden  2004  lopulla 

tehty tutkimus osoitti, että kaikki sidos- 

ryhmät katsoivat yhteistyösuhteen paran-

tuneen viime vuosien aikana. Tiehallinnon 

merkittävimmiksi vahvuuksiksi nousivat 

toimivat henkilösuhteet sekä Tiehallinnon 

henkilöstön ammattitaito.  

Jo  tämä lyhyt katsaus osoittaa, että vuosi 

 on  lyhyt aika tienpidon kehittämisessä  ja 
 suunnittelussa. Toimivan  ja  älykkään lii-

kennejärjestelmän suunnittelu vaatii pit-

käjänteisyyttä  ja  yhteistyötä. Yhteiseen 

päämäärään  on  sitouduttava laajalla rin-

tamalla. Tieverkon pitkäjänteisen kehittä-

misen edellytykset paranivat kuitenkin 

merkittävästi vuonna  2004.  Keväällä val-

mistunut ministerityöryhmän mietintö vii-

toittaa tietä tulevaisuuteen, jossa tienpi

-toa  suunnitellaan pitkäjänteisesti  ja  halli-

tusti väylien  koko  elinkaari  huomioon ot-

taen. Valitettavasti rahoituspäätökset mi-

nisterityöryhmän ehdotuksen toteuttami-

sesta puuttuvat vielä toistaiseksi. 

ZJZ2  
Eero Karjaluoto 
pääjohtaja  
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TIESTÖ  JA  LIIKENNE  

Kilometrit (ähikuvassa  

Tieverkon kunnon 

heikentyminen  

on  pysäytetty  ja 

 tietyiltä  osin käännetty 

jopa hienoisesti 

 paranevaan  suuntaan.  

Tieverkko 

Tieverkko  on  yhteiskunnan toiminnan tur-

vaava peruspalvelu. Tieliikenteen osuus 

kotimaan henkilöliikenteestä  on 94  %  ja 
 tavaraliikenteestäkin  68  %.  

Suomen tieverkko muodostuu yleisistä 

teistä, kunnallisista katuverkoista  ja  yksi-

tyisteistä.  Koko  tieverkon pituus  on  yh-

teensä noin  453 000  kilometriä. Yksityis - 
ja  metsäautoteiden  osuus näistä  on  noin 

 350 000  kilometriä  ja  kuntien katuverkko-

jen  25 000  kilometriä. 

vanut  viime vuosina voimakkaasti niiden 

ikärakenteen vuoksi. Ilmiö näkyy myös 

huonokuntoisten siltojen lukumäärän kas-

vuna: niitä oli vuoden lopussa  777  eli  53 
 kappaletta edellisvuotta enemmän. 

Päällystettyjen  teiden määrä maassamme 

 on  yhteensä  o 6i6  kilometriä. Vuonna 

 2004  teitä päällystettiin  4080  kilometrin 

matkalla, kun edellisvuonna vastaava 

määrä oli  4405  kilometriä. 

Liikenne 
kasvaa 

Tiehallinnon  vastuulla olevien yleisten tei-

den yhteispituus oli vuoden  2004  lopussa 

 78 000  kilometriä. Valta-  ja  kantateitä  eli 

pääteitä oli  13 268  kilometriä, josta moot-

toriteitä  653  kilometriä. Kevyen liikenteen 

väyliä oli  4730  kilometriä. 

Vuosille  2003-2030  laaditun  liikenne- 

ennusteen mukaan liikenne kasvaa keski-

määrin kaikilla tieluokilla. Liikenteen kas-

vu  on  nopeinta päätieverkolla  ja  erityisesti 

 sen  vilkkaimmin liikennöidyllä osalla,  run

-koverkolla. 

w.  -.  

Lapin  tiepiiri  rakentaa Ytläkselte 

maisematietä. Ensimmäinen keto 

 on lo  siirretty kiertotiittymään. 

Teiden ylläpitoon  ja  korvausinvestointei

-hin  käytettävää rahoitusta lisättiin tuntu-

vasti vuonna  2002.  Tämän seurauksena 

tieverkon kunnon heikentyminen  on  saatu 

pysäytettyä  ja  tietyiltä  osin käännettyä 

jopa hienoisesti paranevaan suuntaan. 

Vuoden  2004  Suomessa oli  5609  kilomet-

riä huonokuntoiseksi luokiteltavia teitä. 

Tämä  on  noin 600 kilometriä vähemmän 

kuin vuonna  2002. 

Yleisten teiden siltoja oli vuoden  2004  lo- 

pussa  14 176.  Siltojen korjaustarve  on  kas- 

Runkoteiden  liikenteen kasvu  on  edelleen 

keskimäärästä suurempaa Uudenmaan 

alueella. Tulevaisuudessa kasvun  on  arvi-

oitu nopeutuvan eniten Päijät-Hämeen, 

Keski-Suomen  ja  Pohjois-Pohjanmaan 

maakuntien teillä. Liikenne kasvaa nope-

asti myös linjoilla  Helsinki-Oulu  ja  Helsinki- 

Vaasa  ja  Helsinki-Turku.  Helsingistä Kuo-

pioon  ja  Joensuuhun menevillä linjoilla 

kasvu  on  selvästikin hitaampaa. Raskaan 

liikenteen kasvu  on  voimakkainta erityi-

sesti Venäjän suunnan liikenteessä  ja  joil-

lakin yksittäisillä päätieosuuksilla. 
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TeiLLä  rakennetaan 
monenlaista hyvinvointia.  
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TIENPIDON  LÄHTÖKOHDAT 

Hyvä tien pito  on  toimivan 
yhteiskunnan edellytys 

Hallitusohjelma korostaa toimivien liiken-

neyhteyksien merkitystä yhteiskunnan 

tehokkaalle, alueellisesti  ja  sosiaalisesti 

tasavertaiselle  ja  kansainvälisesti kilpai-

lukykyiselle toiminnalle. Näihin moni-

tahoisiin tavoitteisiin pyrkiminen ohjaa 

myös Tiehallinnon toimintaa. Hyvä tiestö 

 on  investointi  koko  maan tulevaisuuteen. 

Tavoitteita 
 asettaen  tuloksiin  

Tiehallinnon  toimintaa linjaavat myös lii-

kenne-  ja  viestintäministeriön  asettamat 

vuosittaiset tulostavoitteet. Vuonna  2004  

Tiehallinto  saavutti sekä väylien palvelu- 

tasoa, käyttäjätyytyväisyyttä, turvallisuut-

ta, ympäristöä, toiminnailista tehokkuutta 

 ja  kyvykkyyttä koskevat tulostavoitteet. 

Osin tavoitteet jopa ylitettiin. Tästä huoli-

matta näköpiirissä  on  nykyisellä tienpidon 

rahoitustasoila kasvavia ongelmia liiken-

teen sujuvuudessa  ja  turvallisuudessa. 

Suurimmat haasteet kohdistuvat päätie-

verkkoon  ja  kasvaville kaupunkiseuduille.  

Vuosi  on  lyhyt aika tienpidon kehittämi-

sessä  ja  suunnittelussa. Pitkän aikavälin 

tavoitteena voidaan pitää Tiehallinnon 

asiantuntijoiden laatimaa tavoitetilaa, jos-

sa  on  huomioitu ihmisten jokapäiväinen 

liikkuminen, elinkeinoelämän kuljetukset  

ja  logistiikka,  alueiden tasapuolinen ke-

hittyminen sekä yhteiskunnan odotukset 

 ja  arvostukset. Liikenneturvallisuudessa 

Tiehallinto  on  sitoutunut valtioneuvoston 

tavoitteeseen, jonka mukaan tieliikentees-

sä kuolee vuonna  2010  enintään  250  hen-

kilöä. 

Pitkä  jänteisyyttä 
 suunnitteluun 

Hallitusohjelmassa mainitun pitkäjäntei-

sen kehittämisen edellytykset paranivat 

merkittävästi vuonna  2004.  Tällöin viiden 

 ministerin  työryhmä sai valmiiksi mietin-

tönsä hallituskaudella  2004-2007  toteu-

tettavista tiehankkeista  ja  niiden asettami-

sesta tärkeysjärjestykseen. Ministerityö-

ryhmän mietintö viitoitti tietä tulevaisuu-

teen, jossa tienpitoa suunnitellaan pitkä-

jänteisesti  ja  hallitusti väylien  koko  elin- 

kaari huomioon ottaen. 

Viime budjettiriihessä lisätyt tien pidon 

määrärahat olivat nekin positiivinen sig-

naali pitkäjänteisyyden kehittämisen suun-

taan. Päätökset mandollistivat ministeri-

työryhmän hyväksymien teemaohjelmien, 

kuten satamien  ja  terminaaliyhteyksien 

 parantamisen  ja  pääteiden liikenneturval-

lisuusohjelmien  sekä kanden merkittävän 

tiehankkeen käynnistymisen. Samalla teh- 

Hyvä tiestö  

on  investointi 

 koko  maan 

tulevaisuuteen.  

ty  yksityisteiden  valtionavun lisäys mah-

dollistaa useamman perusparantamis-

hankkeen käynnistymisen. 

Tiehallinto  valmistautuu ministerityöryh-

män hyväksymän väyläohjelman toteutta-

miseen suunnitteluvalmiuttaan  paranta - 

maila. Ongelmana  on  kuitenkin edelleen 

pitkäjänteisen,  koko  ohjelman kattavan 

rahoituspäätöksen puuttuminen. Tienpi

-don  tulevaisuuden kannalta olennaisinta 

onkin saavuttaa mandollisimman laaja 

yhteinen näkemys liikennejärestelmästä. 

Jaettu visio auttaa kaikkia osapuolia toi-

mimaan yhteistyössä asetettujen tavoittei-

den saavuttamiseksi.  
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SUUNNITTELU  TI  ENKAYTTÄJÄN  NÄKÖKULMASTA 

Toimiva vuorovaikutus 
suunnittelun tukena  

Tienpidon  tuotteiden  ja 

 palveluiden suunnittelussa 

otetaan huomioon  koko 

 liikennejärjestelmän  kehitys.  

Asiakaslähtöisyys 
 nousussa  

Huoleltisella suunnittelutia  pyritään vas-

taamaan sekä yksittäisten asiakkaiden, 

eri asiakasryhmien, että yhteiskunnan tar-

peisiin. Liikennejärjestelmäsuunnittelus

-sa,  tiehankkeiden esisuunnittelussa  ja 
 tie-  ja  rakennussuunnittelussa  varmiste-

taan, että realisoituvat hankkeet toteutta-

vat asetettuja tienpidon tavoitteita mah-

dollisimman tehokkaasti. Liikennejärjes-

telmän toimijat ovat perinteisesti olleet 

Tiehallinnon tärkeimpiä suunnitteluvai-

heen yhteistyökumppaneita. Viime vuosi-

na suunnittelu  on  kuitenkin kehittynyt 

entistä asiakaslähtöisempään suuntaan: 

asiakaspalautteen seurannan lisäksi tien- 

käyttäjille  on  tarjottu enemmän mandolli-

suuksia osallistua tiehankkeiden suunnit-

teluun. 

Eri asiakasryhmien tarpeiden selvittämi-

seen tähtäävät tutkimushankkeet koottiin 

vuonna  2004  ASTAR -tutkimusohjelmaksi, 

 jolta  vahvistetaan Tiehallinnon kykyä  tu- 

lokselliseen asiakasyhteistyöhön.  Vuoteen  

2007  asti jatkuva tutkimusohjelma sisäl-

tää asiakastiedon hyödyntämiseen, asia-

kastarpeiden selvittämisen systematilk-

kaan sekä liikkumis-  ja  kuljetustarpeiden 

analysointiin  liittyviä tutkimus-  ja  kehittä-

mishankkeita.  

Koko  maan parhaaksi  

Tienpidon aluekehitystavoite huomioitiin 

 vuonna  2004  entistä paremmin sekä tien- 

pidon ohjelmoinnissa että yksittäisissä 

hankkeissa. Tienpidon yleisenä aluekehi-

tyshaasteena  on  turvata tiestön riittävä 

palvelutaso niin vähenevän väestön  ja 
 elinkeinotoiminnan  alueilla kuin kasvukes-

kuksissakin. Vuoden  2004  mittaan kohdis-

tettiin huomiota erityisesti palvelujen saa-

vutettavuuden  ja  erilaisten tienkäyttäjä-

ryhmien liikkumistarpeiden tukemiseen. 

Alueiden omia tarpeita pyrittiin huomioi- 

maan tiivistämällä Tiehatlinnon  ja  erilais-

ten alueellisten toimijoiden välistä yhteis-

työtä. Tiivistynyt yhteistoiminta maakun-

tien liittojen kanssa oli tässä kehityksessä 

avainasemassa. 

Tutkittua 
tyytyväisyyttä 

Eri tienkäyttäjäryhmien  ja  maan eri aluei-

den tarpeiden selvittämisen lisäksi Tiehal-

tinto seurasi jälleen sekä tienkäyttäjien 

että muiden sidosryhmiensä tyytyväisyyt-

tä. Edellisvuosien tapaan kandesti vuo-

dessa suoritetut tienkäyttäjien tyytyväi- 

TIENKAYTTAJIEN  TYYTYVÄISYYS  2001-2003  

Tiehallinto  seuraa jatkuvasti tienkäyttäjien mielipiteitä 
tienpidosta seka tyytyvaisyystutkimuksin että suoran 
asiakaspalautejärjestelnian kautta. Tuloksia käytetään 
toiminta linjojen  ja  laatuvaatimusten asettamisessa. 
Tienkäyttäjien tyytyväisyystutkimuksia tehdään kandesti 
vuodessa kesä-  ja  talvikaudesta  erikseen. 

•  2001 

II 2002 

2003  
Tiehallinnon  koko 

 toiminta talvetla 

Arnmattiautoilijoiden 
 tyytyväisyys talvetla 

Liukkauden torjunta 
pääteiltä 

Liukkauden torjunta 
muilla teillä  

Lumen  auraus 
pääteillä  

Lumen  auraus 
 muilla teillä  

Lumen  auraus  jalan- 
kulku-  ja  pyöräteillä  

Keli-  ja  lilkenneoloista 
 tiedottaminen 

Tiehallinnon  koko 
 toiminta kesällä  

Am  mattlautol lijoiden 
 tyytyväisyys kesällä 

Päällysteiden  kunto 
pääteillä 

Päällysteiden 
 kunto muilla teillä 

Sorateiden  kunto 
kelirikkoalkana 

Sorateiden  kunto 
kesällä 

Liikenteen sujuvuus taaja- 
missa  ja  kaupunkiseuduilla  

Liikenteen sujuvaus  paa- 
teillä taajamien ulkopuolella 

Tiehaltinnon  toiminta  ympa - 
ristiin huomioonottamisessa 

12 



SIDOSRYHMIEN  TYYTYVÄISYYS YHTEISTYÖHÖN TIEHALLINNON KANSSA  (otoskoko  1.022) 

5=  erittäin tyytyväinen •  i=  erittäin tyytymätön  

4,38 •  Henkilösuhteiden toimivuus  

4,33 • Tiehallinnon  henkilöstön asiantuntemus  

3,99 •  Yhteistyön hyödyllisyys  ja  tuloksellisuus sidosryhmän  kannalta 

• Yhteistyösuhde kokonaisuutena  

3,87 •  Yhteistyön suunnitelmallisuus  ja  tavoitteellisuus  

3,82 •  Yhteistyön hyödyllisyys  ja  tuloksellisuus 
kansataisten  ja  elinkeinoelämän kannalta  

3,81 • Tarpeidenne  huomioon ottaminen Tiehallinnossa  

3,74 • Tiehallinnon  aktiivisuus  ja  aloitteellisuus  
yhteistyössä  ja sen  kehittämisessä 

 3,50 • Tiehallinnon  organisaation  ja  henkilöstön 
vastuualueiden  selkeys 

na. Tiehallinnon merkittävimmiksi 

vahvuuksiksi  nousivat toimivat 

henkilösuhteet sekä Tiehallin

-non  henkilöstön ammattitaito. 

Tulevaisuuden haasteina 

näyttäytyivät puolestaan 

erilaiset toimintaympä 

lintaan  liittyvät 

ristön muutoste 

tekijät. Sidos- 

ryhmät odot- 

tavatkin  Tie - 

hallinnolta  jat- 

kossa entistä parempaa reagointi- 

kykyä suhteessa alue-  ja  yhdys- 

kuntarakenteessa,  elinkeino- 

ja  tuotantorakenteessa 	A  ja  väestön ikärakenteessa 

tapahtuviin muutoksiin.  

syystutkimukset  osoittivat, että päätei

-den  tilaan  ja  kuntoon ollaan melko tyyty-

väisiä, kun taas suurin tyytymättömyys 

kohdistuu muiden teiden tilaan. Valta-

osa tienkäyttäjistä kokee liikenteen  pää- 
teillä taajamien ulkopuolella joko sujuvak

-si  tai  erittäin sujuvaksi. Myös taajamien 

liikenteen sujuvuuteen ollaan pääosin 

tyytyväisiä. Liikkuminen koetaan kuitenkin 

yleisesti entistä turvattomammaksi. 

Sidosryhmien  kanssa tehtävää yhteistyötä 

kehitettiin vuoden aikana entistä suunni-

telmallisemmaksi, tavoitteellisemmaksi 

 ja  tulokseUisemmaksi. Tiehallinnon  sidos- 

ryhmille suunnattu, vuoden lopulla toteu-

tettu sidosryhmätutkimus tuotti tärkeää 

tietoa Tiehallinnon  strategisen  päätöksen-

teon  ja  käytännön sidosryhmätyön tueksi. 

Tiehallinto  sai tutkimuksessa sidosryhmil-

tään erittäin hyvät arvosanat yhteistyöstä. 

Kaikki sidosryhmät katsoivat yhteistyö- 

suhteen parantuneen viime vuosien aika- 

Asiakaspalautteen  seurannan 

lisäksi tienkäyttäjille  on  tarjottu 

enemmän mandollisuuksia 

osallistua tiehankkeiden 

suunnitteluun. 

13  



.4,,  .H4S  
:j 	 FORSSTRO  I  

Hyvä tiestö alentaa kuljetuskustannuksia  ja 
 vaikuttaa ratkaisevasti kansalliseen kilpailukykyyn.  

T  



LIIKE  N N ETU RVALLI  SUU  S 

•... 	.... .. 	.. Paamaarana  
turvallinen  tie  

Suomen  ja  Pohjoismaiden teiden talvikun-

nossapitoa  on  totuttu pitämään maailman 

parhaana. Kuten Konginkankaalla maalis-

kuussa  2004  tapahtunut suuronnetto-

muus osoitti, tämä ei kuitenkaan merkitse, 

että kulku teillämme olisi jatkuvasti tur-

vallista. Paraskaan talvihoidon taso ei 

poista liikenteestä sään  ja kelin  riskiä. 

Konginkankaan jälkeen 

Onnettomuusriski  on vatitettavan  todelli-

nen myös kesäkuukausina. Varsinkaan  vii-

kasliikenteiset päätiet  eivät vastaa nyky- 

liikenteen vaatimuksia: niillä sattuu nykyi-

sin yli puolet liikennekuolemista. Liikenne-

turvallisuuden parantaminen onkin yksi 

Tiehallinnon keskeisistä tehtäväkentistä. 

Liikenne-  ja  viestintäministeriö  päätti välit-

tömästi Konginkankaan onnettomuuden 

jälkeen selvitys-  ja  kehittämistoimista, 

jotka vaikuttivat  jo  syksyllä  2004  Tiehal-

linnon talvikunnossapidon linjauksiin,  tal
-viajan nopeusrajoituskäytäntöön  sekä 

 sää-  ja  kelitiedotuksen  kehittämiseen. 

Teiden talvilaatua parannettiin vuoden ai-

kana runsaalla  2000  tiekilometrillä.  Paran-

nukset kohdennettiin lähinnä raskaan lii-

kenteen käyttämään runkoverkkoon, jos-

sa teiden talvilaatu parani erityisesti yö- 

aikana. Paitsi liikenneturvallisuutta, muu-

toksilla haluttiin edistää myös kuljetusten 

toimitusvarmuutta. 

Talviajan nopeusrajoituskäytäntöä  tiuken- 

nettiin vilkasliikenteisillä pääteillä.  Tien- 

käyttäjien hyväksynnän voittaneet talvi- 

nopeudet rauhoittivat liikennettä  jo  yh-

teensä io 600 tiekilometrillä. ioo  km/h 

 rajoituksia alennettiin  8o  kilometriin tun-

nissa noin 600:lla uudella kilometrillä. On-

nettomuuksia arvioiden mukaan noin  30 

%  vähentävä ratkaisu vähentää samalla 

liikenteen meluhaittoja, pakokaasupääs-

töjä  ja  päällysteiden  kulumista. Talvirajoi-

tusta kokeiltiin syksyllä  2004  ensi kertaa 

myös  80  km:n rajoitusalueilla. 

Tietoa  ja  uusia tietyyppejä 

Tienkäyttäjien tiedotustarpeita arvioitaes-

sa painopistealueiksi nousivat kelivaroi-

tusjärjestelmän tehostaminen,  sää-  ja  ke-

liennusteiden kohdentuvuuden  paranta-

minen  ja  Tiehallinnon,  urakoitsijoiden  ja 
 eri tienkäyttäjäryhmien vuorovaikutuksen 

lisääminen. Tienkäyttäjiä palvelevan reaa-

liaikaisen kelitietokannan kehittäminen 

onkin yksi tulevien vuosien haasteista. 

Tiehallinnon  liikenneturvallisuustyö ete-

nee riittävän suurin askelin  vain päätiestöä 

nykyaikaistamalla.  Tämä merkitsee uusien 

tietyyppien kehittämistä  ja  käyttöönottoa. 

 Vuonna  2004  valmistui uusi leveäkaistai-

nen tieosuus valtatien  6  välille Koskenky

-lä-Kouvola. Leveäkaistaista tieosuutta  on 

 nyt yhteensä  120 km.  Tienkäyttäjien suo-

sion saavuttaneet keskikaiteet tulevat ne-

kin yleistymään. Esimerkiksi uudet ohitus-

kaistat varustetaan pääsääntöisesti aina 

keskikaiteella. Ajosuunnat erottavatla kes-

kikaiteella voidaan vähentää kaksikaistais

-ten pääteiden kuolonkolareita  lähes  6o 

%.  Vakavia kohtaamis-  ja  suistumisonnet-

tomuuksia  estetään myös palautetta  an-

tavilla  keski-  ja  reunaviivamerkinnöillä, 

 joita kokeiltiin vuonna  2004  useilla  tie-

osuuksilla.  

Myös kameravalvonta yleistyy. Sisäasiain-

ministeriö  ja  liikenne-  ja  viestintäministe-

riö  ovat päättäneet lisätä automaattista 

liikennevalvontaa nykyisestä noin  800 ki-

lometristä  noin  2500  kilometriin vuoteen  

2009  mennessä. Varsinkin ajonopeuksiin 

 ja  ohitusten  määrään vaikuttavan  kamera- 
valvonnan  on  huomattu sekä vähentävän 

onnettomuuksia että lieventävän onnetto-

muuksien seurauksia. 

Liikenteeseen  ja  tienpitoon vaikuttavat 

silti myös tekijät, joita aina ei voi ennakoi-

da.  Heinä-elokuun rankkasateet aiheutti-

vat erityisesti  Savo-Karjalan  ja  Keski-Suo-

men tiepiireissä niin poikkeuksellista  ja 
 laajamittaista tuhoa, ettei sellaista ole 

koettu tienpidossa vuosikymmeniin. Pa-

himmillaan vesimassat synnyttivät teihin 

 i,  metrin syvyisiä kuoppia.  

U  yleisillä teillä  kuolteet 	koko  maassa kuolleet  

85 	90 	95 	00  
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Paitsi maisemaan,  tie  voi olla väylä myös  mielenrauhaan. 

 Tiet  liikuttavat  päivittäin kymmeniä tuhansia  kuntoili  joita.  
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YMPÄRISTÖ  

Tie -osa  
yhteistä ympäristöä 

Kattava näkemys 
 ympäristötyön  tukena 

Liikenne-  ja  viestintäministeriön  hallinnon-

alalla tehtiin vuonna  2004  uraauurtavaa 

työtä  ympäristöjärjestelmän  kehittämisek-

si.  Koko  hallinnonalan ympäristöjärjestel
-mää  tarkasteltiin kokonaisuutena  ja  arvi-

oitiin kriittisesti etsien  vahvuuksia  ja  ke-
hittämiskohteita.  Arviointi koski kahta-

toista organisaatiota: ministeriötä,  viras -
toja, liikelaitoksia  ja  yrityksiä.  

Ympäristöjärjestelmiin  liittyvien toiminta-

tapojen arvioinnin valmistuttua syksyllä 

ministeriö käynnisti  haUinnonalan  kolman-
nen  ympäristöohjelman  valmistelun. Vuon-

na  2005  valmistuva ohjelma tulee jatkossa 

näyttämään suuntaa myös  Tiehallinnon 
ympäristötyölle. 

Tahtotila  esiin  

Tiehallinto  on  tienpitäjänä  vastuussa tien 

rakentamisen, hoidon  ja  ylläpidon sekä 

omalta osaltaan myös liikenteen aiheutta-

mista  ympäristövaikutuksista.  Koska  Tie- 

hallinto hankkii tienpitoon liittyvät palve-

lut  ja  tuotteet  vapailta  markkinoilta, orga-

nisaation  ympäristölinjausten  toteutumi-

nen edellyttää  ympäristötyöhön  liittyvien 

näkökohtien  huomiointia  myös hankinta

-menettelyssä.  Tarve hankinta-asiakirjojen 

kehittämiseen nousikin  Tiehallinnossa 
 yhdeksi vuoden tärkeimmistä ympäristö- 

työn  puheenaiheista.  

Konkreettisia  tekoja  

Käytännön  ympäristötyö  eteni vuoden mit-

taan esimerkiksi  tieympäristön  parantami-

seen  tähtäävissä  luonto-  ja  maisemahank-
keissa. Tiehallinto  teetti myös useita maa-

perää,  pohjavesiä  ja  lähialueiden pintave-
siä tutkivia ympäristöselvityksiä  omista

-missaan  tukikohdissa  ja  varikkoalueilla. 
 Suuriin  tiehankkeisiin  liittyvät  lain  mukai-

set  ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyt  kuuluivat nekin vuoden ympäristö - 
agendaan.  Ympäristötyön erityisiksi  paino

-pistealueiksi  nousivat kuitenkin aiempien 

vuosien tapaan teiden  suolauksen  aiheut-

tamien  pohjavesiriskien minimointi  ja  me

-luntorjunta. 

Suolauksen  osalta työtä tehdään kandella 

rintamalla. Suolaa pyritään käyttämään 

mandollisimman vähän  ja  kriittisille  pohja

-vesialueille  rakennetaan  pohjavesisuo-
jauksia.  Yleisten teiden liikenteen melu- 

haittoja pyritään vähentämään sekä  tie- 

suunnittelulla, osallistumalla maankäytön 

suunnitteluun  ja  rakentamalla  tiehankkei
-den  yhteydessä  meluesteitä.  

Tie  ympäristön 
täydentäjänä 

Parhaimmillaan  ympäristötyö  tuottaa sekä 

konkreettisia  hyötyjä  että esteettistä lisä-

arvoa.  Ylläksen maisematien  elokuussa  

2004  alkaneilta rakennustöiltä  on  lupa 

odottaa molempia.  Ylläsjärven  ja  Äkäslom- 

Ympäristötyössä  kiinnitettiin 

erityistä huomiota teiden 

suolauksen aiheuttamien 

pohjavesiriskien minimoin - 

tim ja meluntorjuntaan.  

polon kylien välimatkaa lähes  30  kilomet-

riä  lyhentävän  tieyhteyden toivotaan edis-

tävän  koko  alueen matkailun  ja  muun elin

-keinotoiminnan  kehittämistä. Entistä nope-

ampi  ja  turvallisempi  tie  hyödyttää myös 

alueen  pelastuslaitoksia,  kouluja  ja  päivä- 

koteja. Huikeita näköaloja  tarjoava  8,5  ki-

lometrin mittainen yhteys valmistuu syys-

kuussa  2006,  mutta  se  avataan liikenteelle 

 murskepintaisena  jo  ensi  talvikaudeksi.  

17  



TIEVERKKO YHTEISKUNNAN TARPEISIIN 

Priorisointia  ja  yhteistyötä  

Koko  yhteiskuntaa palvelevan 

tieverkon ylläpito  ja  kehittämi-

nen edellyttää Tiehallinnolta 

sekä priorisointia että jatkuvaa 

toimintaympäristön muutosten 

seurantaa. 

Päätieverkko 
 puh  uttaa  

Tulevien vuosien keskeisin haaste  on pää - 

tieverkon  nykyaikaistaminen.  Mutkainen, 

kapea  ja  mäkinen  päätieverkko  ei nimittäin 

täytä enää kaikilta osin  nykyliikenteen 
 vaatimuksia  ja  tämä näkyi myös vuoden  

2004  tienkäyttäjätutkimuksissa. Tiehallin-
nossa  on  parhaillaan valmisteilla kaikkia  

pääteitä  koskeva suunnitelma, jossa laite-

taan  päätieverkkoa  koskevat kunnostus- 

hankkeet tärkeysjärjestykseen. 

Myös Helsingin seudun yhdyskuntaraken-

teen  ja  liikenteen ongelmien vakavuus  on 
 tunnustettu valtakunnan tasolla niin halli-

tusohjelmassa, Suomen  aluekehittämis-
strategiassa  kuin valtakunnallisissa  aluei-
denkäyttötavoitteissakin.  Liikenteen ruuh-

kautuminen  on  jo  nyt vakava ongelma pää-

kaupunkiseudulla. Ruuhkista aiheutuu vuo-

sittain noin  30  miljoonan  euron lisäkus-
tannus  ja  ne haittaavat  jo  nykytilanteessa 

merkittävästi yhteiskunnan toimintaa. 

Pääkaupunkiseudun 
erityiskysymykset 

Pääkaupunkiseudulla tehdään päivittäin 

noin kolme miljoonaa matkaa, joista lähes 

kolmannes  joukkoliikenteellä.  Tehokas  ja 
 kilpailukykyinen  joukkoliikenne  on  siis 

pääkaupunkiseudulla ehdoton edellytys 

 koko  liikennejärjestelmän  toimivuudelle. 

Pääkaupunkiseudun  liikennejärjestelmä
-suunnitelman mukaisten  kehittämishank
-keiden  ja  pääkaupunkiseudun  joukkolii-

kenneteemapaketin  toteuttamista suunni-

tellussa aikataulussa pidetäänkin välttä-

mättömänä. Ilman uusia  kehittämishank-

keita  pääosa  säteittäisistä pääväylistä 

ruuhkautuu  vakavasti  3-6  vuoden sisällä. 

 Tiehallinnolta  odotetaan lisäksi  joukkolii-

kenteen  toimintaedellytyksiä  turvaavia 
kaistajärjestelyjä, pysäkkien, vaihtotermi- 

naalien  ja  liityntäpysäköinnin  järjestämis-

tä, kiireellisten kevyen liikenteen väylien 

toteuttamista  ja  liikenteen sujuvuutta tur-

vaavan liikenteen  hatlinnan  kehittämistä.  

Maakuntia 
kuunneRen  

Maakuntien vahvistunut rooli alueiden ke-

hittämisessä näkyy myös  Tiehallinnon 
 työssä. Maakuntien suunnitelmiin sisälty-

vät kaikki  väyläinvestointihankkeet.  Tie- 
hallinto osallistuu maakuntien liittojen 

 suunnitteluprosesseihin  ja  edustaa liiken-

ne-  ja  viestintäministeriön haltinnonalaa 
maakuntaohjelmien  ja  -suunnitelmien  to

-teuttamissuunnitelmien  valmistelussa. 

Viimeksi mainittujen suunnitelmien laati-

minen  on  lisännyt vuorovaikutusta maa

-kuntaliittojen  kanssa sekä  tiepiirien  ja 
 muiden  väylävirastojen  kesken. 

Maakuntien yhteisenä huolena  on  perus-

tienpidon  määrärahojen niukkuus  ja  inves-

tointien supistuminen.  Investoinneitla  ei 

voida tukea riittävästi maakuntien tavoit-

teiden toteutumista. Myös metsäteollisuu-

delle, kotimaisten polttoaineiden  ja  maa

-seutuelinkeinojen kuljetuksille  aiheutuvat 

 sujuvuusongelmat  tuodaan maakuntien 

taholta toistuvasti esille.  Ketirikon  aiheut-

tamien haittojen vähentäminen sekä lii-

kenneturvallisuuden  ja  julkisen liikenteen 

 toimintaedellytyksien  parantaminen ovat 

nekin  oleeltisia  kysymyksiä maakuntien 

 liikennejärjestelyjen  kehittämisessä.  
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TIENPIDON  JA  HOIDON  KILPAILUTTAMINEN  

Kilpailua tiestön parhaaksi_ 

Yleisten teiden hoito avattiin  kit
-pailulle  vuonna  2001.  Uudistuk-

sen yhteydessä sovittu siirtymä-

aika päättyi vuoden  2004  lopus-

sa. Vastedes kaikki kun nossa-

pidon alueurakoiden urakoitsijat 

valitaan kilpailuttamalla. 

Vastinetta  verorahoille 

Kilpailuttamisella  saavutetaan tähän men-

nessä tehtyjen laskelmien mukaan  30-50  

miljoonan euron säästöt vuosittain. Kilpai-

lun avaaminen  on  vaatinut Tiehallinnolta 

huolellista hankintojen suunnittelua.  Ko-

konaistaloudellisuuden kriteerien  lisä  k - 

si  prosessissa tarkastellaan myös toimi-

alan markkinoiden kehitystä  ja  yhtenäis-

ten laatuvaatimusten täyttymistä  koko 

 maassa. Hyvin toimivat markkinat palvele-

vat niin alalla toimivia tuottajia, Tiehallin

-toa  kuin tienkäyttäjiäkin: mitä edullisem-

min laadukkaat tienpidon tuotteet oste-

taan, sitä parempaa vastinetta veronmak-

sajat saavat rahoilleen. 

Markkinat toimivat 

Vuosi  2004  oli kilpailutukseltaan tähän 

saakka laajin: kilpailtavana oli tarjoushin-

noiltaan yhteensä  305,5  miljoonan euron 

sopimusmassa. Vuoden hintataso oli  kil-

pailuhistorian  edullisin.  Se  alitti selvästi 

ennakoidun kustannusarvion  ja  osoitti 

hintakilpailun kiristyneen siirtymäkauden 

loppua kohden. 

Ylläpitotöiden  hankinnat kuuluivat kaikki 

kilpailutuksen piiriin  jo  toista vuotta.  Tie- 

piirit laativat päällysteiden kilpailuttami-

sesta vuosittaisen päällysteohjelman, jon-

ka avulla urakoita kootaan hintastrategian 

mukaisesti suuremmiksi kokonaisuuksiksi. 

Päällysteiden uusiminen muodostaa pääl-

lysteohjelmasta yli  70  %. Päällysteiden 

 hintataso oli kuluneena vuotena matala: 

tarjousten yhteenlasketut hinnat alittivat 

kustannusarvion noin  8  prosentilla. 

ElinkaarimalLia soveltamassa  

Vuoden suurin kilpailutukseen liittyvä pää-

tös herätti myös kansainvälistä kiinnos-

tusta, kun hallitus  ja  eduskunta valitsivat 

viimeisen Turun  ja  Helsingin väliltä puut-

tuvan moottoritieosuuden toteutustavak

-si elinkaarimallin. Hankintamallia  sovelle-

taan Suomessa nyt ensi kertaa. 

Ei8  Muurla-Lohja  on  Suomen  historian 

 suurin yksittäinen tiehanke. Investointi- 

kustannuksiltaan noin  335  miljoonan eu

-ron  hankkeesta kilpailee viisi tarjouskil-

pailuun ilmoittautunutta ehdokasta, joista 

kolme  on  ulkomaisia. 

Elinkaarimalli  on  suomalainen sovellus 

kansainvälisestä  PPP Public Private Part-

nership  -mallista, jossa palveluntuottaja-

na toimiva tieyhtiö vastaa tien yksityiskoh-

taisesta suunnittelusta, rakentamisesta, 

kunnossapidosta  ja  rahoituksesta. Kun 

 tie on  avattu liikenteelle,  valtio  maksaa 

saadusta kokonaispalvelusta palvelumak-

sua runsaan  20  vuoden ajan. 

Tarjousprosessiin  liittyvä asiakirjojen val-

mistelu aloitettiin vuoden  2004  touko-ke-

säkuun vaihteessa. Vuoropuhelu tarjoajien 

kanssa käynnistyi puolestaan marraskuus-

sa tarjouskilpailun osallistujille järjestetyl-

lä tilaisuudella. Dialogia  on  tarkoitus jat-

kaa  koko  prosessin ajan. Näin voidaan 

varmistaa tarjousvaiheen hallittu, kump-

panuusperiaatetta käytännössäkin toteut-

tava eteneminen. Toteuttamisen käynnis-

tävä palvelusopimus arvioidaan solmitta

-van  marraskuussa  2005.  



SUURHANKKEET 

Suurhankkeissa  luodaan 
liikenneväylien  tulevaisuutta 

Massiiviset  ja  moni- 

vuotiset suurhankkeet 

vaikuttavat ratkaisevalla 

tavalla  koko  Suomen 

liikenneväylien kehitykseen. 

Vuosaaren satama  vatmistuu  vuonna  2008. 

Ym päristöystäväuinen 
suursatama  

Vuoden  2004  näkyvimpiä suurhankkeita 

olivat Turun  ja  Helsingin  välisen  moottori-

tien sekä Vuosaaren sataman rakentami-

nen. Myös valtateillä  4  ja  6  käynnistettiin 

 ja  toteutettiin vuoden aikana merkittäviä 

rakennus-  ja parannushankkeita.  

Helsingin keskustan tavarasatamat yhteen 

paikkaan siirtävä Vuosaaren satama val-

mistuu vuonna  2008.  Itämeren nykyaikai

-simman ja ympäristöystävällisimmän  sa-

taman rakennustyöt alkoivat vuoden  2003 

 alussa.  150  hehtaarin kokoisen satama- 

alueen lisäksi hankkeessa rakennetaan 

 36  kilometrin mittainen meriväylä,  2,5  ki-

lometrin pituinen satamatie  ja  19  kilomet-

riä satamarataa. Liikenneväylien toteutuk-

sesta vastaavat Tiehallinto, Ratahallinto-

keskus  ja Merenkulkulaitos. 

Moderni  satama parantaa sekä satama- 

toimintojen että ulkomaanliikeriteen suju-

vuutta. Samalla  se  siirtää Kehä  1:n  länsi- 

osaa ruuhkauttaneen länsisataman rekka-

liikenteen Kehä  111:n  itäpäähän,  jossa  on 

 sille paremmin tilaa. Itä-Helsingin kehi-

tyksen kannalta merkittävää  on  sekin,  että 

suursatamaan  ja sen  viereen rakennetta-

valle yritysalueelle siirtyy noin  4000  pysy-

vää työpaikkaa. 

Satamatie aUttaa  satamasta lähdettyään 

 Natura  2000  -alueeseen kuuluvan Porva- 

rinlanden  i,6  kilometrin mittaisessa tunne-

lissa, jonka Louhintatyöt alkoivat lokakuus-

sa  2004.  Päätieverkkoon satamatie  yhtyy 

Kehä  111:n  kohdalla, jonne rakennetaan 

eritasoliittymä. Kehä  Ill  levennetään  sa-

malla hankkeessa kaksiajorataiseksi Itä- 

väylältä Porvoonväylälle asti, uuden eri-

tasoliittymän  ja satamatien  avo-osuuk-
sien rakentaminen alkoi helmikuussa 

 2004.  Valmiin satamatien viimeistelevät 

lopulta tasoliittymien turvallisuutta paran-

tavat liikennevalot, kevyen liikenteen väy-

lät  ja  kaikkiaan kolmen kilometrin mittai-

set meluvaUit. 

Tavaraliikenteelle  tarkoitettu satamarata 

ylittää Porvarinlanden  200  metriä pitkällä 

sillalla, jonka rakennustyöt alkoivat elo-

kuussa  2004.  Sillan  jälkeen  rata  pujahtaa 

Labbackan alittavaan  tunneliin. Pituudel-

taan noin 600-metrisen  väylän louhinta- 

työt aloitettiin lokakuussa  2004.  Tunnelin 

 jälkeen satamatietä  ja  Kehä uI:sta aina 

Porvoonväylälle asti myötäilevä  rata  sukel-

taa lopulta  13,5  kilometrin mittaiseen  Sa-

vion  tunneliin. Jopa  6o  metrin syvyydessä 

kulkevan  tunnelin  rakentaminen  on  koko 

satamahankkeen  suurin  ja  haasteellisin 

työ.  Sen  rakennustyöt alkoivat joulukuus-

sa  2004.  

Herkän luonnon huomiointi korostuu sekä 

satamatien että satamaradan suunnitte-

lussa  ja  toteutuksessa. Tärkeimpänä ym-

päristötekona näyttäytyvät luonnolle  ja 

 asutukselle koituvia haittavaikutuksia mi- 
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nimoivat  tunnelit.  Esimerkiksi satamatie 

kulkee yli puolet pituudestaan tunnelissa. 

Porvarinlanden rautatiesiltaa rakennet-

taessa  on  otettu huomioon niin lintujen 

pesimäkaudet, Porvarinlanden  veden vir

-taus,  sadevesien valumat  kuin lintujen 

lentoturvallisuuskin. Sillalle rakennetaan 

myös puolitoistametriset melukaiteet. 

Paranevia yhteyksiä 

Kansainvälisesti tärkeimmän tieyhteytem

-me  eli Turkua  ja  Helsinkiä yhdistävän 

Ei8:n kehittäminen eteni vuoden aikana 

voimakkaasti. Liikenteelle joulukuussa  

2005  avattavan  Lohja-Lohjanharju -osuu-

den rakennustyöt käynnistyivät tammi-

kuussa  2004.  Helmikuussa varmistui 

myös moottoritien viimeisen puuttuvan 

osuuden, Muurla-Lohjan, toteutus. Vapaa-

seen maastoon sijoittuva  50  kilometrin 

tiejakso kulkee jyrkkäpiirteisessä  ja luon-

nonarvoiltaan  merkittävässä käytävässä. 

 Tien  suunnitteluun ovatkin vaikuttaneet 

myös luonnonsuojelunäkökohdat.  to  % 

 tiestä rakennetaan tunneliin  ja meluntor-

juntaa  toteutetaan lähes  30  kilometrin 

pituudelta. LiikenteeUe osuus pyritään 

avaamaan syksyllä  2008.  

Valtatien  6  vilkasliikenteisen Koskenkylä 

 -Kouvola -osuuden parannustyöt valmis-

tuivat kuluneen vuoden marraskuussa. 

Ajorataa levennettlin hankkeessa yhteen-

sä kilometrin matkalta. Samalla oikais

-tim  osuuden mutkia  ja sen vilkkaimmat 

liittymät  muutettiin entistä turvallisem-

miksi eritasoliittymiksi. Valtatiellä 4touko- 

Ei8  yhdistää  Pohiolsmaiden  pääkaupungit.  

kuussa aloitetut rakennustyöt saadaan 

puolestaan päätökseen vuoden  2005  lop-

puun mennessä, jolloin Landen  ja  Heino-

lan  välisen ohituskaistatien  korvaa uusi 

kaksiajoratainen moottoritie. 

H1 I.  



HENKILÖSTÖ  

Palveluksessanne 

TiehaUinto  saavutti 

Suomen laatupalkinto-

kilpailussa vuonna  2004  

kunniamaininnan sijoittu-

maila kymmenen parhaan 

joukkoon. Menestys kertoo 

omaa kieltään Tiehallinnon 

nykyisestä tahtotilasta. 

Esimerkiksi teiden talvihoitoa raätälöi-

dään nykyään entistä useammin paikallis-

ten asukkaiden  ja  elinkeinoelämän odo-

tusten mukaisesti. Tiehallinto tarjoaa 

myös ilmaisia palveluja liikenteen ohjauk-

seen, tiedotukseen  ja  häiriöiden hallin-

taan.  Kaiken  kaikkiaan kunniamainintaa 

voidaankin pitää tunnustuksena Tiehallin

-non  vahvistuneesta asiakaslähtöisyy-

destä. 

Asiakaspalvelun  kehittämiseen tähtää 

myös Tiehallinnon lokakuussa  2004  sekä 

sähköisesti että painotuotteena julkaise-

ma palvelulupaus. Tiehallinnon muuttu-

nutta roolia tienpidon tilaajana heijasta-

van lupauksen laadinnassa otettiin mal-

lia sekä julkishallinnosta että yksityiseltä 

sektorilta. 

Asiakkaalle palvelulupaus kertoo, millais-

ta palvelua  ja  palvelun laatua Tiehallin-

noIta voi realistisesti odottaa. Tiehallin

-non keskeisimpien  tavallista tienkäyttäjää 

koskevien toimintojen lisäksi palvelulu

-paus  esittelee rajoitukset, jotka asiakkaan 

 on  hyvä ottaa huomioon lupausten tulkin-

nassa. Lupauksen verkkoversiosta  on link- 

ki  myös lupausten toteutumisen seuran-

taan  ja  sivulle, jolla kerrotaan miten asia-

kas voi itse vaikuttaa palvelujen laatuun. 

Palautteeseen kannustavalla palvelulupa-

uksella pyritään samalla ohjaamaan myös 

urakoitsijoita entistä asiakaslähtöisem-

pään toimintaan. 

Innostavaksi  koettu työilmapiiri tarjoaa 

Tiehallinnon henkilöstölle hyvät edellytyk-

set asiakaslähtöisen toiminnan kehittämi-

seen myös jatkossa. Kehittämisen keskei-

simpiä avaimia ovat jatkuvasti parantunut 

tiimityö  ja  esimiestyö,  joka  on  todettu  ta
-sokkaaksi Tiehallinnon esimiehille  vuo-

sien  2002-2004  aikana tehdyissä johtami-

sen  360  astetta -arvioinneissa. 

Yleistä työtyytyväisyyttä pitivät yllä vuon-

na  2004  erityisesti työn itsenäisyys, haas-

tavuus  ja  mandollisuudet vaikuttaa työn 

sisältöön. Ammattitaidon  ja  osaamisen 

arvostus näkyi organisaatiossa asiantun-

temuksen kehittämisen  ja  henkilöstökou-

lutuksen  aktiivisena tukemisena. Kehitys- 

kohteiksi profiloituivat vuoden mittaan 

lähinnä palkkaukseen  ja  töiden yleiseen 

organisointiin liittyvät kysymykset.  

TIEHALLINNON  HENKILÖSTÖ  
Koko  vakinainen henkilöstö  31.12,  

Uusrekrytoidut  

Keski-ikä 

Koulutuspalvelut: €/henkilötyövuosi 

Patkkakustannukset: €/henkilötyövuosi 

Sairauspoissaolot: pv/henkilötyövuosi  

	

2004 	2003 	2002 	2001 	2000 

992 1022 1030 1044 1060 

	

26 	29 	21 	14 	20 

	

50,0 	50,0 	49,9 	49,6 	49,0 

	

974 	629 	700 	616 	506 

47000 44800 42900 42000 39900 

	

8,7 	8,1 	7,2 	6,2 	6,9  
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Palvelulupaus pähkinänkuoressa  

Tietoa  matkan  suunnitteluun  
Tiehallinto  tarjoaa tuoretta  ja  luotettavaa tietoa pääteiden  ja  muiden vilkkaiden tei-
den kelistä, liikenteestä sekä äkillisistä liikenteen häiriöistä, jotka aiheuttavat tien- 
käyttäjän matkaan io minuutin viiveen  tai  kestävät yli  30  minuuttia. 

Liikkuminen talvella  
Tiehallinto  turvaa tieliikenteen toimivuuden myös talviaikaan. Talvihoitoon kuuluvat 
muun muassa liukkaudentorjunta,  lumen  auraus,  tien tasaaminen, lumivaltien poisto 

 ja  liikennemerkkien  puhdistaminen. Tiet  on  luokiteltu hoitoluokkiin niiden liikenteellisen 
merkityksen mukaan. Saman luokan tiet hoidetaan  koko  maassa samanarvoisesti  ja  
luokitusta  tarkistetaan vuosittain. 

Liikkuminen kesällä 
Kesällä Tiehallinto huolehtii muun muassa päällystettyjen teiden, sorateiden, siltojen, 
liikennemerkkien, ajoratamaalausten  ja  viheralueiden kunnosta. 

Liikkuminen  tietyömailla 
TiehaUinto  lupaa, että tietyömaat eivät haittaa kohtuuttomasti tienkäyttäjien liik-
kumista. Tiellä työskentelevät urakoitsijat velvoitetaan varmistamaan tienkäyttäjien 

 ja  työntekijöiden turvallisuus  ja  minimoimaan  työskentelyn aiheuttamat haitat lii-
kenteelle. 

Lupa -asiat  
Tiehallinto  käsittelee viivytyksettä  ja  asiantuntevasti erilaisia tienpitoon liittyviä lupia, 
sopimuksia  ja  lausuntoja. Niihin liittyvät päätökset perustuvat lakeihin  ja  asetuksiin 

 sekä voimassa oleviin ohjeisiin  ja  niitä tehtäessä huomioidaan erityisesti liikenne-
turvallisuusasiatja suunnitteilla olevat toimenpiteet. 

Asiakaspalvelu 
Tiehallinnon asiakaspalvelu  varmistaa, että saat kyselyysi  tai  palautteeseesi  vas-
tauksen mandollisimman nopeasti, viimeistään kanden viikon aikana yhteydenotostasi.  
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AVAI  Nil E DOT  

Tunnusluku  tai 
 tutostavoitem ittari 

TIENPIDON  MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ  1991-2004  

SEKÄ  LIIKENNESUORITE  YLEISILLÄ TEILLÄ kehittmisinvestoinnit 

liikennesuorite  

Milj.  autokm  
40000 

35000 

30000 

25000 

20000 

15 000 

10000 

5 000 

0  

Mitj. euroa  
1500 

1250 

1000 

750 

500 

250 

0  
91 92 93 94 95 96  97  98 99 00 01 02 03 04  

Hintataso: vuoden  2004  maarakennuskustannusindeksi  110,8  

Tuotokset  ja  laadunhallinta  (tieverkon laajuus  ja  tila, tiLanne  31.12.)  

Väylien palvelutaso Yleisten teiden pituus  (km) 78 200 78 168  

Päällystepituus  (km) 50 538 o 6i6  

Siltojen lukumäärä (kpl)  14 109 14 176  

Kevyen liikenteen väylien pituus (ajorata -km) 177 5 236  

Liikennesuorite  (tiet  ja  kadut) 
- mrd. hlökm  68,2 68,9  

-mrd.tonnikm  26,9 27,4  

Kelirikolle alttiiden  teiden määrä  (km) 1 984 1 812  

Ketirikkorajoitusten  määrä  (km) 809 864  

Painorajoitettujen  siltojen lukumäärä (kpl)  201 197  

Päällystettyjen  teiden kuntotavoitteen 
alittavien  teiden määrä  (km) 913 609  

Ketirikkoisen soratiestön  peruskorjaus  (km) 200 200  

Huonokuntoisten siltojen lukumäärä (kpl)  724 777  

Käyttäjätyytyväisyys  Tien  käyttäjien tyytyväisyys  (i—  5)  
- pääteiden  tilaan  ja  kuntoon  3,5 3,6  

-  alemman verkon tilaan  ja  kuntoon  3,0 2,8  

Turvallisuus Liikennekuolemat yleisillä teiltä (kpl)  283 290  

Henkilövahinko-onnettomuudet yteisillä teillä (kpl)  3 720 3 466  

Heva-vähenemätavoite tienpidon  toimin yht. (kpl)  70,6 64,6  

- perustienpito  54,1 54,5  
-  kehittäminen  16,5 10,1  

Ympäristö Suolan käyttö tiukkauden torjunnassa 
yleisillä teillä (tonnia/talvikausi)  73 145 88 000  

Yli 	dBA melutle altistuneet (asukasta)  313 000 313 000 

Kiireeltinen pohjavesien suojaustarve  (km) 123 123  

Pohjavesisuojaukset  (km) 6,3 0,0 

CO2 -päästÖt,  tiet  ja  kadut  (1990=100) 104 104  

-liukkaset,  tiet  ja  kadut  (1990=100) 42 42  

Toiminnallinen tehokkuus Kunnossapidon yksikkömenot (euroa/tiekm)  6 693 6 497  
Haltintomenot  (milj.  euroa)  71,3 69,0  

Henkisten voimavarojen hallinta Henkilötyövuodet  1 039 1036  

Työtyytyväisyys  (1-5) 3,3 3,3  
T&K-menojen osuus perustienpidon menoista (%)  0,7 0,8  

Euroopan taatupalkintoarvioinnissa (EFQM) 
saavutettu pistemäärä  398 450 
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Tuotto-  ja kuluLaskelma 

aIa7iP-W4sI WFI' 

MaksuLlisen  toiminnan tuotot  1 405 696,29 1 384 322,23  
Vuokrat  ja  käyttökorvaukset  3 283 778,81 3 214 115,91  
Muut toiminnan tuotot  12 073 859,22 i6 763 334,32 12 154 017,98  

Toiminnan kuLut 
Aineet, tarvikkeet  ja  tavarat 

Ostot tilikauden aikana  9 596 626,67 10 113 588,07  
Varastojen lisäys/vähennys  165 498,95 330 518,14  

Henkilöstökulut  47 690 658,19 46 735  736,88  
Vuokrat  6 948 799,27 6 773 251,05  
Palvelujen ostot  698 530 685,20 720 477 445,56  
Muut kulut  4 667 804,07 4 889 292,89  
Valmistus omaan käyttöön  -478 113 271,79 -432 707 178,67  
Poistot  563 690 5 30,18 515 880 424,00  
Sisäiset kulut  15 340,85 -853 192 671,59 27 229,20  

JÄÄMÄ  I -836 429 337,27  

Rahoitustuotot  ja  -kulut 
Rahoitustuotot  32 836,13 7 848,56  
Rahoituskulut  -2 149 498,33 -2  ii6  662,20 -1 238 199,73  

Satunnaiset tuotot  ja  kutut  
Satunnaiset tuotot  152 970 418,22 101 479,01  
Satunnaiset kulut  -488 828,57 152 481 589,65 -34 707 952,41  

JAAMA  II -686 064 409,82  

SiirtotaLouden  tuotot  ja  kulut 
Siirtotalouden  tuotot 

Siirtotalouden  tuotot kunnilta  2 275 991,05 92 552,64  
Siirtotalouden  tuotot elinkeinoel.  125 249,49 52 136,44  
Muut siirtotal. tuotot ulkomailta io  194,15 10 000,00  

Muut siirtotalouden tuotot  971 828,26 3 383 262,95 0,00  

Siirtotalouden  kulut 
Siirtotalouden  kulut kunnille  162,75 14 870,18  
Siirtotalouden  kulut kuntayht:lle  27,00 0,00  

Siirtotalouden  kulut elinkeinoel.  9 121 651,46 956 826,81  
Siirtotalouden  kulut rahoituslait.  0,00 485,14  
Siirtotat.  kulut yhteisöille  10 014 661,98 8 426 639,83  
Siirtotalouden  kulut kotital.  54 840,15 64 167,32  
Muut siirtotalouden kulut  539 831,00 -19 731 174,34 1 466 689,04  

JÄÄMÄ  III -702 412 321,21  

luotot veroista  ja  pakoLlisista  maksuista 
Perityt arvonlisäverot  1 630 951,85 1 936 580,60  
Suoritetut arvonlisäverot  -167 142 875,25 -165 511 923,40 -165 i66 945,96  

TILIKAUDEN KULUJÄÄMA 	 -867 924 244,61 

16 752 456,12 

-872 520 307,12 

-855 767 851,00 

-1 230 351,17 

- 34 606 473,40 

-891 604 675,57 

154 689,08 

-10 929 678,32 

-902 379 664,81 

-163 230365,36 

-1 065 6io 030,17 
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AVAI  NTI  E DOT  

Tase 
vastaavaa  

- - 

Käyttöomaisuus  ja  
muut pitkäaikaiset sijoitukset  
Aineettomat  hyödykkeet 

Aineettomat  oikeudet  2 469 846,46 2 6i6 711,89  
Muut pitkävaikuitteiset menot  7 283 840,89 2 876 196,99  
Ennakkomaksut  ja  keskener.  hankinnat  3 450 465,36 13 204 152,71 5 993 230,92 11486 139,80  

Aineelliset hyödykkeet 
Maa-  ja  vesialueet  5 157 695,86 6 244 813,74  
Rakennusmaa-  ja  vesialueet  568 868 358,97 546 577 326,76  
Rakennukset  i6 497  453,68 19 730 039,80  
Rakennelmat  2 111 228,08 2 271 687,93  
Rakenteet  14 087 691 589,69 13 964 257 333,5 5  

- Alusrakenteet  9 896 714 348,66 9941 907 755,75  
- Päällysteet  1 111 403 876,33 1 011 099 723,73  
-  Si/lat  2806 346 711,86 2773 839 695,53  
-  Muut  tierakenteet  273 179 698,62 237360 263,13  
-  Muut rakenteet  46954,22 49 895,41  

Koneet  ja  laitteet  6 351 362,03 8 244 359,42  
Kalusteet  683 868,6i 824 045,93  
Muut aineelliset hyödykkeet  90 478,39 101 864,70  
Ennakkomaksut  ja  keskener.  hankinnat  356 6i8 549,04 15 044 070 584,35 430 000 462,74 14 978 251 934,57  

Käyttöomaisuusarvopaperit  ja  
muut pitkäaikaiset sijoitukset 

Käyttöomaisuusarvopaperit  487 209,83 487 209,83 487 209,83 487 209,83  

Käyttöomaisuus  ja  
muut pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä  15 057 761 946,89 14 990 225 284,20  

Vaihto-  ja rahoitusomaisuus  
Vaihto-omaisu  us  

Aineet  ja  tarvikkeet  1 199 522,25 1 199 522,25 1 415 096,17 1415 096,17  
Lyhytaikaiset saamiset 

Myyntisaamiset  18 484 545,34 12 798 414,91  
Siirtosaamiset  1 044 464,74 3 814 820,16  
Muut lyhytaikaiset saamiset  205 535,35 145 010,01  

Ennakkomaksut  30 376,26 19 764 921,69 15 754,88 i6 773  999,96  
Rahat, pankkisaamiset  ja  muut rahoitusvarat 

Kassatilit  1 539,25 1 539,25 2 226,45 2 226,45  
Vaihto-  ja rahoitusomaisuus  yhteensä  20 965 983,19 18 191 322,58  

VASTAAVAA YHTEENSÄ 	--  -  15 078 727 930,08  15008416606,78 
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82 143 5 19,79 
129 534 608,31 

7 103 319,53 
0,00 

259 903,31 
52 394  183,88 
1 038 028,63 
2 078 2 71,67 
8 014 103,49 
473 569,47 71 361 3 79,98 

125 820 163,03 

15 078 727 930,08 
	

15  oo8  416 606,78 

Tase  
vastattavaa  

31.12.2003 

Oma pääoma 
Valtion pääoma 

Valtion pääoma  1.1.1998 	 15 447 576 079,51  
Edellisten  tilikausien  pääoman muutos 	-564 979  635,76  
Pääoman siirrot 	 934 521 122,63  
Tilikauden  kulujäämä 	 -867 924 244,61  

Vieras pääoma 
Pitkäaikainen 

Muut pitkäaikaiset  velat 	 47 391 088,52  

Lyhytaikainen 

Seuraavana  tilikautena maks.  lyhennykset 	7 103 319,53  
Valtion hoitoon jätetyt vieraat  varat 	 218,70  
Saadut  ennakot 	 281 035,48  
Ostovelat 	 62 734 751,64  
Tilivirastojen  väliset tilitykset 	 1 084 314,67  
Edelleen  tilitettävät  erät 	 2 461 158,69  
Siirtovelat 	 7 974 880,44  
Muut lyhytaikaiset  velat 	 503 840,64  

Vieras pääoma yhteensä 

VASTATTAVAA  YHTEENSÄ  

15 447 576 079,51 
- 477 943 780,04 
978 574 174,45 

14 949 193 321,77 -1 065  6io  030,17 14 882 596 4L3,75 

47 391 088,5 2 	54 458 783,05 	54 458 783,05 
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