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TänaOn  tehdyt valinnat vaikuttavat pitkälle 

tiestän  ja  liikenteen tulevaisuuteen. Onneksi 

Tieha/linto näkee lähelle  ja  katsoo kauas. 



TIE  HALLIN  NON 
 PALVELU  LU  PAUS  

Tietoa  matkan  suunnitteluun 

TiehaUinto  tarjoaa tuoretta  ja  luotettavaa tietoa pääteiden  ja  muiden vilkkaiden 

teiden kelistä, liikenteestä sekä äkillisistä liikenteen häiriöistä, jotka aiheuttavat 

tienkäyttäjän matkaan io minuutin viiveen  tai  kestävät yli  30  minuuttia. 

Liikkuminen talvella 

Tiehallinto  turvaa tieliikenteen toimivuuden myös talviaikaan. Talvihoitoon kuulu-

vat muun muassa liukkaudentorjunta,  lumen  auraus,  tien tasaaminen, lumivallien 

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 

Tiehallinto  lupaa, että tietyömaat eivät haittaa kohtuuttomasti tienkäyttäjien liik-

kumista. Tiellä työskentelevät urakoitsijat velvoitetaan varmistamaan tienkäyttä-

jien  ja  työntekijöiden turvallisuus  ja  minimoimaan  työskentelyn aiheuttamat haitat 

liikenteelle. 

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 

liikenneturvallisuusasiat  ja  suunnitteilla olevat toimenpiteet. 

Asiakaspalvelu 

Tiehallinnon asiakaspalveLu  varmistaa, että saat kyselyysi  tai  palautteeseesi  vastauk- 

sen mandollisimman nopeasti, viimeistään kanden viikon aikana yhteydenotostasi. 



Kuka tietää, mitä kaikkea uusi  tie  voikaan merkitä: 
kontakteja, urasiirtoja, yhteistä aikaa... 
Teiden tekeminen  on  mandollisuuksien rakentamista. 



Tienavajaisten  vuosi 
Vuonna  2005  valmistui viime vuosia enemmän päätiehankkeita. Yhteydet paranivat muun 

muassa Jyväskylän  ja  Kirrin  välillä, Joroisten  ja  Varkauden välillä  ja  Lohja—Lohjanharju -osuudella. 

Jotta pääteiden palvelutaso ei enää nykyisestä heikkenisi, tulisi vähintään tällaisen tandin 

jatkua vielä vuosia. 

Syksyn näyttävin uutinen oli Suomen 

suurimman  tiehankkeen,  eli  Ei8 mootto-
ritieosuuden  Muurla—Lohja  käynnistym  i -
nen elinkaarimallilla.  Sopimuksen myö-

tä liki viisikymmentä vuotta rakenteilla 

ollut Turun  ja  Helsingin  välisen  moottori-

tien viimeinen osuus valmistuu kolmes-

sa vuodessa.  

Elinkaarimallisopimuksen  solmiminen 

tarkoittaa myös askelta kohti  pitkäjän-
teisempää tienpitoa.  Muurla—Lohja  tie- 

hanke toteutetaan  elinkaarimallina,  mikä 

tarkoittaa julkisen  ja  yksityisen  sektorin 
 pitkäaikaista  palvelusopimusta.  Sopi-

muksen mukaan palvelun tuottaja hank-

kii rakentamisen aikaisen rahoituksen 

sekä suunnittelee, rakentaa, ylläpitää  ja 
 hoitaa tien  25  vuoden ajan. Vastaavasta 

yhteistyöstä  on  hyviä kokemuksia sekä 

meiltä että ulkomailta.  
ElinkaarimaUin  ansiosta Helsingin  ja 

 Turun välinen moottoritie valmistuu vä-

hintään vuoden perinteistä mallia aikai-

semmin.  Elinkaarimalli,  jonka perusperi-

aate  on  löytää taloudellisin ratkaisu  koko 
 tien elinkaaren ajaksi, kannustaa  tieyh-

tiötä  etsimään selvästi perinteistä mallia  

enemmän uusia edullisempia ratkaisuja.  
Elinkaarimalli  on  myönteinen enne 

tulevasta.  Tienpidon pitkäjänteistämis
-tä  ja  rahoitusmuotoja  on  pohdittu laa-

jemmin edellisen liikenne-  ja  viestintä- 
ministerin  Leena Luhtasen asettamassa 

työryhmässä, jonka määräaika päättyy 

maaliskuun  2006  lopussa.  

Pääteiden  liikenne  on  lisääntynyt  vilk-
kaimmifla tieosilla  jopa  50  prosenttia 

 ja  keskimäärinkin  lähes neljänneksen 

viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Samalla ajanjaksolla  tienpidon  rahoi-

tus  on  vähentynyt liki kolmanneksen. 

Tiestön kunto  on  siitä huolimatta saatu 

turvattua.  Kaiken  kaikkiaan  tienpidon 

 markkinat ovat sopeutuneet  tielaitos

-uudistuksen tuomiin haasteisiin  ja  ke-

hittyneet hyvin.  

Tienpito  on  yhteistyötä.  Tiehallinnon 
sidosryhmäyhteistyötä  kehitetään  tavoit-

teellisesti. Tienpidon  toimet asetetaan 

tärkeysjärjestykseen asiakkaiden  tarpei 

 ta  silmällä pitäen. Tärkeää tietoa  asiak. 
kaiden  kokemuksista  on  saatu erilaisin 

tutkimuksin  ja  keskusteluin.  Tiellä  liik- 

kujien konkreettisia kokemuksia kartoi-

tettiin muun muassa  ajopaneeleissa  ja  
tienvarsihaastatteluissa.  Vaikka  tienkäyt-
täjiltä  saamamme palaute  on  ollut kohta-

laisen hyvä,  keskeisiltä sidosryhmiltä  jo-

pa erinomainen, kehitetään  vuorovaiku-
tusmuotoja  jatkossakin. Asiakkaat ovat 

Löytäneet  verkkopalvelumme. Ajantasai-
sella  tiedolla  ja  teknologialla voidaan 

parantaa liikenneturvallisuutta  ja  liikku-
mismukavuutta.  

Tiestö  on  yhteistä omaisuutta, valtion 

pääomaa.  Sen  tavoitteena  on  tuottaa 

kansakunnalle vaurautta  ja  turvaa.  Tie- 

hallinnon tehtävänä  on  pitää huoli siitä, 

että tiestö tuottaa hyvinvointia myös 

 seuraavilLe  sukupolville. Tässä  tehtäväs-

sämme  emme ole yksin, vaan  kannam
-me  vastuuta yhteistyökumppaneiden, 

palveluiden tuottajien  ja  toimeksian-
tajien  kanssa. 

Eero  Karjaluoto 

 Pääjohtaja  
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VUOSI LYHYESTI 

Valtatiellä  8  otettiin vuonna  2005  käyttöön automaattinen  nopeusvalvonta väleillä  Raisio—Laitila 
 ja  Rauma—Pori.  Nopeudenvalvonnan  rakentaminen välille Laitila—Rauma aloitettiin. 

TAMMIKUU  
• 	1.1.  kaikki tienpidon urakat siirtyivät 

avoimen kilpailun piiriin nelivuotisen 

siirtymäkauden päätyttyä. 

•  22.1.  Loimaalla,  valtatiellä numero 

 9  menehtyi seitsemän ihmistä. Ajokeli 

oli onnettomuushetkellä huono.  Lumen 

 ja  sohjon  määrä ylitti Tiehallinnon tien 

hoitoluokalle asettamat vaatimukset.  

HELM I KU U  
•  Kaakkois-Suomen, Hämeen  ja  Keski- 

Suomen tiepiirit, metsäteollisuutta edus-

tava Metsäteho Oy  ja  Tieliikelaitos  käyn-

nistivät puutavaran autokuljetuksia kos-

kevan selvitystyön, jonka tuloksena syn-

tyi ennuste lähivuosien kuljetusmääristä. 

MAALISKUU  
•  17.3.  voimakas lumisade  ja  liukkaus 

yllättivät pääkaupunkiseudun sisääntu-

loliikenteen. Tuloksena oli poikkeukselli-

nen kolarisuma.  

HUHTIKUU  
•  Liikenne-  ja  viestintäministeri  Leena 

Luhtanen asetti työryhmän laatimaan 

ehdotuksen uusien, pitkäjänteisyyttä 

tukevien rahoitustapojen käyttöönotta-

misesta tienpidossa. Työryhmässä  on 

 edustettuna sekä elinkeinoelämä, vaiti-

onhallinto että kuntasektori  ja sen  toi-

mikausi kestää kevääseen  2006  asti. 

TOUKOKUU  
•  Kevään paperiteollisuuden työtais-

telu vähensi pääteiden raskaan liiken-

teen määrää keskimäärin yhdellä pro-

sentilla edelliseen toukokuuhun ver-

rattuna. Eniten  raskas  liikenne väheni 

Oulun tiepiirissä. 

•  Vuoden  2005  kunnossapidon  alue-

urakat ratkaistiin. Kilpailutettavana oli  

20  urakkaa, arvoltaan yhteensä lähes  

200  miljoonaa euroa. 

•  Tulvat katkaisivat useita teitä Lapis-

sa. Viimeiset suljetuista teistä avattiin 

liikenteelle vasta kesäkuun puolella. 

KESÄKUU  
•  juhannus toi jälleen vuoden pisim-

mät ruuhkat Etelä-Suomen pääteille. 

Pahimmillaan ne aiheuttivat noin  tunnin 
 viivytyksiä  liikenteeseen. Vaikeimmin 

menoliikenne ruuhkautui valtatiellä  4 
 Landesta Heinolaan. 

• Karttapohjainen BUSINFO-portaali 

 avattiin.  Lapin  tiepiirin johdolla tuotettu 

portaali antaa ajantasaista reitti-  ja  koh-

deinformaatiota  erityisesti Suomen La-

pissa liikkuville tilausajokuljettajille. 

HEINÄKUU  
• 	Rivinkarin  uusi silta avattiin liiken- 

teelle. jännitetty betoninen laattasilta 

parantaa huomattavasti  Stora Enson 
 Veitsiluodon tehtaan kuljetusten suju-

vuutta  ja  liikenneturvallisuutta. 

ELOKUU  
•  3.8.  Pääjohtaja Eero Karjaluoto nosti 

puheessaan valtiovarainministeriön  bud-

jettiehdotuksen  myönteisiksi asioiksi 

Toukokuun 
rajut tulvat 
aiheuttivat 

 Lapin 
tie  piirissä 
merkittäviä 
vahinkoja 

 tieställe.  

Lapin  tiepiirin  kolmas  tieinfo
-piste  otettiin käyttöön Napa-

piirillä, Joulupukin  pajakylässä. 
Infopisteestä  saa tietoa  mm. 

 tiesäästä, tietöistä,  liikenteen 
sujuvuudesta,  kelirikkorajoi-
tuksista  sekä  lassi-ja  lautta

-aikatauluista. Napapiiri  on 
Lapin  vilkkain matkailukohde.  

Kaakkois-Suomen  tiepiirija 
 alueen  luonnonsuojelupiirit 

 keräsivät kesällä tietoja maa-
kuntien biologisesti  ja  maisemal-
lisesti merkittävistä  tienvarsikas-
villisuuskohteista.  Tavoitteena 
oli löytää  arvokohteita,  joiden 

 säilymiseen  voidaan vaikuttaa 
 oikeonlaisella  tien  pidolla.  
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Moottoritieosuus  Jyväskylä—Kirrin  vihkiäisissä paljastettiin  KariAlosen Palokanorren kiertoliittymään  suunnittelema taideteos Muurahaisia.  

Tampereen  läntisen kehätien täydentä-

misen moottoritieksi sekä Oulun  ja Kor
-venkylän  välisen  osuuden parantamisen. 

Hankkeet poistavat ruuhkaisimmat pul-

lonkaulat  Tampereen ja  Oulun kaupun-

kiseutujen liikenteestä. 

SYYS  KU U  
• Ylläksen maisematie  avattiin liiken-

teelle talvikaudeksi. Lopullisesti  tie  val-

mistuu kesän  2006  aikana. Uusi tieyhte-

ys lyhentää merkittävästi Ylläsjärven  ja 
 Äkäslompolon  kylien välistä etäisyyttä 

 ja  parantaa sekä kyläläisten että matkai-

lijoiden tarvitsemien palvelujen saata-

vuutta. 

LOKAKU  U  
Palvelusopimus  Turun  ja  Helsingin 

väliltä puuttuvan Muurta—Lohja -mootto-

ritieosuuden suunnittelusta, rakentami-

sesta, rahoituksesta  ja  kunnossapidosta 

allekirjoitettiin. Tieyhtiö Ykköstie Oy:n 

kanssa tehty sopimus ulottuu vuoteen  

2029  saakka. 

•  Vuoden  2005 tie  paikallaan - katu 

kohdallaan -palkinnon sai Jyväsjärven 

rantaraitti Jyväskylässä. Suomen Kunta- 

liiton, Suomen Tieyhdistyksen  ja  Tiehal

-linnan järjestämässä kilpailussa palki-

taan teitä  tai  katuja, jotka ovat luonteva 

 osa  omaa ympäristöään. 

•  Valtatien osuus Joroinen—Varkaus 

avattiin liikenteelle.  Koko  Itä-Suomen 

kannalta merkittävä tiehanke paransi 

alueen kilpailukykyä kehittämällä  sen 
 liikenneyhteyksiä pääkaupunkiseudulle 

 ja  etelärannikon satamiin. 

MARRASKUU  
•  Valtatien  4  moottoritieosuus Lahti— 

Heinola avattiin liikenteelle vuotta  Tie- 

hallinnon määrittelemää takarajaa ai-

kaisemmin. Suomen tärkeimpiin  pää-

tieyhteyksiin  kuuluvan osuuden kuului-

sat pullonkaulat jäivät viimein historiaan 

yhtenäisen  140 km  pitkän moottoritien 

ulottuessa nyt Helsingistä Lusiin asti. 

JOU LU  KU U  
•  Valtatien  4  vilkkain kaksikaistainen 

 osuus, moottoritieosuus Jyväskylä—Kirri 

avattiin liikenteelle. 

•  Valtatien  i  moottoritieosuus  Lohjan 

 ja  Lohjanharjun  välillä avattiin liikenteel-

le. Valtatie  ion  osa  Ei8-tietä, joka yhdis-

tää toisiinsa Etelä-Suomen kaupungit, 

satamat  ja  lentoasemat  ja sillä  on  myös 

eniten kansainvälistä liikennettä. 

•  Eduskunta teki budjettikäsittelyssä 

valtatien  20  Hintta—Korvenkylä kehittä-

mishankkeen rahoituspäätöksen  Oulun 

kaupungin alueella. Hankkeen rahoitus-

järjestelyt ovat uraa uurtavia Suomessa, 

 sillä  rakentamisvaiheen rahoittajana  toi-

mii Oulun kaupunki.  Valtio  maksaa osuu-

tensa vasta tien valmistuttua. 

Uudenmaan  tie  piiri  ja  Liiken-
neturva  järjestivät Nummi -
Pusu!an Koisjärven  koululla  
liikenneturvallisuus  tapah-
tuman. Syyskuussa järjeste-
tyn tilaisuuden yhteydessä 
julistetun  piirustuskilpailun  
voittajaksi nousi toisluok-
kalainen Veera Oksanen.  

Euroopan  investoin-
tointipankin  varapää-
johtaja Sauli Nimistä 

 ja  Tiehallinnon  pää-
johtaja Eero Karja- 
luota tapasivat  Ei8-
palvelusopimuksen 
allekirjoitustilaisuu

-dessa  lokakuussa.  

Kaarinan  ja  Paraisten 
rajalla sijaitsevan, vuonna 

 1963  valmistuneen Kirja - 
lansalmen sillan  karjaustyöt 

 valmistuivat joulukuussa. 
Näyttävän  sillan  ensimmäi-
nen  peruskarjaus  oli Turun 
tiepiirin kaikkien aikojen 
suurin  sillankorjaushonke. 



TIESTÖ  JA  LIIKENNE  

•.I 	ss.  Tantain  tulevaisuudessa 

Työ-  ja  asiointimatkat  sekä elinkeinoelämän kuljetukset mandollistava, jatkuvasti kasvava 

tieliikenne kasvattaa samalla hyvien tieyhteyksien merkitystä. Taloudellisen  ja  inhimillisen 

hyvinvoinnin edistäminen kysyy etenkin toimivaa päätieverkkoa. Vuonna  2005  avattiin liikenteelle 

monta merkittävää päätiehanketta. Hallituskaudelle asetettujen, tieverkon parantamiseen 

tähtäävien tavoitteiden saavuttaminen tuntuu silti entistä haastavammalta tehtävältä. 

Vuoden aikana valmistuneiden seitse-

män merkittävän päätiehankkeen vasta-

painoksi tehtiin vuoden  2005  talous-

arviossa päätös  vain  yhden uuden hank-

keen, Helsingin Hakamäentien, aloitta-

misesta.  

Jos  jatkossa aloitetaan vuoden  2006  

talousarvion mukaisesti kolme hanketta 

 ja  seuraavana vuonna kaavailujen mu-

kaan  vain  kaksi,  jää  väyläinvestointeja 

selvittäneen  ministerityöryhmän mietin-

nön tälle hallituskaudelle esittämistä 

toimista merkittävä  osa  toteutumatta. 

Tienpidon  rahoituksen taso riittää tätä 

nykyä tiestön päivittäiseen hoitoon, mut-

ta investoinnit  ja  parannukset jäävät vä-

hemmälle.  Sen  seurauksena tiestön kyky 

palvella Suomen talouselämää, kilpailu-

kykyä  ja  aluerakennetta  heikkenee. Hy-

väkuntoinen tieverkko turvaa myös tien-

käyttäjien tulevaisuuden. 

Tiehallinto  on  jo  muutaman vuoden 

ajan painottanut tieverkon kunnon heik-

kenemisen pysäyttämistä  ja  päällystei

-den  kuntoa. 

Riittävien  parannusten  puutteessa  Tie- 
hallinnon  on  laskettava myös pääteillä 

kesänopeusrajoituksia  100  kilometristä 

 tunnissa  80  kilometriin tunnissa. Vuonna  
2005  alennettu  ja  nopeusrajoituksia otet-

tiin käyttöön  500  kilometrillä. Lähivuo-

sina  on  paineita alentaa rajoituksia jopa  
1400  kilometrillä. 

Kasvava liikenne  ja  elinkeinoelämän 

kehitys edellyttävät ennen kaikkea toi-

mivaa päätieverkkoa. Vanhenevan  pää - 

tieverkon toimivuus  ja  turvallisuus heik-

kenevät kuitenkin jatkuvasti. Aika ei 

pääteitä paranna, eivät myöskään liian 

hitaasti etenevät kehittämistoimet. Ny-

kyisin noin  6o  prosenttia liikennekuole

-mista  sattuu pääteiltä  ja  puolet niistä 

kohtaamisonnettomuuksissa. Vaaralli- 

simmiksi  ovat osoittautuneet kaksikais-

taiset, valtaosin  1960-1970 -luvuilla ra-

kennetut päätiet. 

Suurella osalla päätiestöstä olisi 

mandollista päästä hyviin tuloksiin koh-

tuullisin kustannuksin. Esimerkiksi tur -

vallisten ohitusmandollisuuksien lisää-

minen olisi ensiarvoisen tärkeää. 

Sopimus  Ei8  Muurla—Lohja -hankkeesta alle-
kirjoitettiin  27.10.2005. Tie  valmistuu ennätys-
ajassa,  koko  51  kilometrin osuus moottoritietä 
avataan liikenteelle kolmen vuoden kuluttua.  
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2003 	 2004 	 2005  

Raskas  liikenne kasvaa  koko  ajan. Erityisen voimakasta kasvu  an  ollut 
Kaakkois-Suomen  tie  piirissä, jossa raskaan liikenteen osuus  on  todella suuri.  

Tiehatlinto  vastaa valtion 

omistamasta tiestöstä, 

jonka kirjanpitoarvo  on 

 noin  15  miljardia euroa. 

Valtion taloudellisen tutkimus-

keskuksen selvitysten mukaan 

tiestön jälleenhankintahinta  

TIEOMAISUUS  NUMEROINA  

•  Yleisiä teitä  78 200 km 

• Päältystettyjä  teitä  50 560 km 

•  Siltoja  14 250  kpl 

•  Kevyen liikenteen väyliä  5 300 km 

2010 	 2020 	 2030  on  noin  38  miljardia euroa. 

Vuosittaiset poistot eli 

pääoman laskettu kuluma, 

ovat pitkään olleet noin o,i  M€  

investointeja suuremmat. 
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Kehittyviä vahvuuksia 

Henkilöstö  on Tiehaltinnon  tärkein resurssi. Osaavinkaan henkilöstö ei voi kuitenkaan tuottaa 

parhaita mandollisia tuloksia, ellei organisaatio keskity siihen mikä  on  tärkeintä  ja  sisäinen 

työnjako tue tavoitteiden saavuttamista. Vuonna  2005  käynnistynyt ydinosaamisen kartoitus 

suuntaakin huomion Tiehallinnon vahvuuksiin. 

Ydinosaamisen  kehittäminen  on  proses-

si, joka tähtää yritysmaailmassa kilpai-

lukyvyn parantamiseen. Julkishallinnos

-sa  tavoitteena  on  varmistaa, että organi-

saatio kykenee uudistumaan keskitty-

mältä roolinsa kannalta tärkeimpiin teh-

täviin. Näin myös Tiehallinnossa, jonka 

ydinosaamishankkeen yhtenä tehtävänä 

 on  varmistaa, että toimeksiantajat  ja 
 muut sidosryhmät kokevat Tiehallinnon 

jatkossakin oman alansa kiistattomaksi 

asiantuntijaksi. Käytännössä tämä edel-

lyttää esimerkiksi sisäisen työnjaon  sel
-kiyttämistä  ja  resurssien tehokkaampaa 

kohdentamista. 

Rekrytoinneissa Tiehallinto  on  noudat-

tanut vuoden  2002  Lopussa hyväksyttyä 

henkilöstösuunnitelmaa. Keskeisiä ta-

voitteita ovat olleet henkilöstörakenteen 

monipuolistaminen  ja  henkilöstön kou-

lutustason nostaminen. Tulevaisuudessa 

Tiehallinnon  on  rekrytoitava  uutta työvoi-

maa sekä asiantuntija- että tukitehtäviin. 

Tulevina vuosina voimakkaasti kas-

vava eläkepoistuma vähentää henkilös-

töä paikoin liiankin voimakkaasti. Suku-

polvenvaihdos tuleekin lähivuosina vai-

kuttamaan oleellisesti Tiehatlinnon hen-

kilöstön rakenteeseen. Rekrytointisuun- 

nittelun  Lisäksi ilmiöön valmistaudutaan 

esimerkiksi kehittämällä malleja, jotka 

kannustaisivat avaintehtävissä työsken-

televiä konkareita siirtämään vastuuta 

eteenpäin entistä aiemmin. 

Urasuunnittetun  tukeminen  on  noussut 

viime vuosina yhdeksi  koko  julkishallin

-toa  koskettavista puheenaiheista.  Tie- 
hallinnossa  on  käynnistynyt vuoden ai-

kana useita koulutusohjelmia, joilla pyri-

tään ohjaamaan tulevaisuuden asiantun-

tijoita  ja  esimiehiä  entistä selkeämmille 

urapoluille. Ratkaisuja etsitään myös 

yhteistyössä muiden väylävirastojen 

kanssa. Merenkulkulaitoksen sekä Val-

tion työmarkkinalaitoksen kanssa aloite-

taan yhteinen hanke valtiolle sopivan 

asiantuntija-  ja  esimiestehtävien urapol-

kumallin  luomiseksi. Tiedon  hallinnan 
 erikoisosaamista  on  pystytty hankki-

maan rekrytoimalla kaksi virastojen yh-

teistä asiantuntijaa. 

Työssä  jaksaminen  nousi ajankohtaisek-

si aiheeksi vuonna  2004  ilmenneiden 

uupumustapausten  myötä. Vielä samana 

vuonna käynnistyneessä Työ maistuu 

-hankkeessa ei ole kuitenkaan tyydytty 

pelkkään uupumuksen ennaltaehkäi- 

syyn. Tavoitteeksi asetettiin paitsi henki-

löstön jaksamisen, myös työn mielekkyy-

den, osaamisen uudistumisen  ja  talon 
 houkuttelevuuden  varmistaminen. 

Hanke  on  nostanut esiin viisi työn 

maistuvuutta edistävää tavoitetta.  Kai-
ken  perusta  on  ammattitaito, eli  se,  että 

jokainen hallitsee oman työnsä. Työteh-

tävien  on  oltava mielekkäitä  ja  työtä  on 
 johdettava  järkevästi. Tehdystä työstä 

 on  saatava mielekästä palautetta  ja  työn 

tekemiselle  on  oltava asianmukaiset 

puitteet. 

Hankkeen osana laadittiin keväällä  
2005  tutosyksikkökohtaiset  suositukset 

toiminnan kehittämiseksi. Seurannan 

perusteella hanke toteutui  varsin  hyvin. 

Työtyytyväisyystutkimuksen  vastaus- 

prosentit kääntyivät vuonna  2005  ilah-

duttavaan  nousuun. Myös tulokset ker-

toivat työtyytyväisyyden parantuneen 

edellisestä vuodesta. Hyvän työympä-

ristön lisäksi vahvuuksiksi koettiin hy-

vät puitteet ia työtoverit. Positiiviseen 

suuntaan olivat kehittyneet myös tyy-

tyväisyys henkilöstöjohtamiseen, palk-

kaukseen  ja  palkitsemiseen. Tilausta 

 on  esimiestyöskentelyn  edelleen kehit-

tämiseen.  
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Koko  vakinainen henkilöstö  31.12. 963 992 1022 1030 1044  

Uusrekrytoidut  20 26 29 21 14  

Keski-ikä  50,2 50,0 50,0 49,9 49,6  

Koulutuspalvelut: €/henkilötyövuosi  919 974 629 700 6i6  

Paikkakustannukset: €/henkiLötyövuosi  47 900  47 000  44  800  42 900 42 000  

Sairauspoissaolot: päivä/henkitötyövuosi  9,7 8,7 8,1 7,2 6,2  

iL1L 



Yhteiskunnallinen 
vastuu  
Tiehallinnon  työntekijät ovat asiantunti-
joina vastuussa tieverkosta  ja  tietiiken

-teestä. Tavoitteemme  on  koko  liikenne- 
järjestelmän kehittäminen kansalaisten 

 ja  yhteiskunnan hyvinvoinnin paranta-

miseksi. Toimimme taloudellisesti  ja 
 tehokkaasti  tie-  ja  lilkenneolojen  kestä-

vän kehittämisen puolesta. 

"Päällimmäisenä tulee mieleen 
oman alueen hyvinvoinnin 
edistäminen yhteistyössä 
kuntien  ja  maakuntien kanssa." 

Pekka Jokela  
tiejohtaja,  Turun  tiepiiri  

Asiakas- 
lähtöisyys  
Asiakkaiden tarpeet  ja  tyytyväisyys ovat 
Tiehallinnon työn perusta. Tiehallinto 

toimii aktiivisesti  ja  vuorovaikutteisesti 
 yhteistyössä asiakkaidensa  ja  sidos-

ryhmiensä kanssa. 

"Jokainen kysely  on  ainutkertainen  ja 
 siihen  on  suhtauduttava juuri  sillä  vaka-

vuudella. Olemmehan  me  jokainen itse-
kin asiakkaana päivittäin  -  siksi palve-
lun pitää olla sellaista, kuten  halualsit 
itseäsikin palveltavan.  Tähän pyrimme." 

Hilkka Hämäläinen  
asiakasvastaava,  Uudenmaan  tie  piiri 

Qsaaminen 
jahteö 
Tiehallinto  arvostaa monipuolista osaa-
mista,  kokemusta  ja  luovuutta. Haastei

-sun  tartutaan yhteistyötä, keskinäistä 

luottamusta  ja  yksilön kunnioittamista 
korostaen. 

"Työssäni korostuu yhteistyö sekä si-
säisesti että ulkoisesti. Oppimisessa ko-
rostuu  kollegoista  muodostuva verkos-
to. Heidän kanssaan voi jakaa kokemuk-
sia  ja  uusia toimintatapoja niin, ettei 

 pyärää  tarvitse aina keksiä uudelleen."  

Ulla  Simonaho 
 toimistosihteeri,  Lapin tiepiiri 

Toista kertaa tehty innovaatiomittaus osoitti Tiehal/innon säilyttön een suunnannäyt-
täjäasemansa rakennusalalla toimivien julkisen  sektorin toimijoiden  joukossa. Myös 
kehityksen suunta  on  oikea. Pisteitä kertyi kaikkiaan  62  sadasta eli kolme enemmän kuin 
edellisen vuoden tutkimuksessa. Osaamisindeksin tavoitetasaksi  on  asetettu  75  pistettä. 

INNOVAATIO-  JA  YHTEISTYÖKYVYN 
OSAAM  ISIN  DE KS I  
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Tieolosuhteiden  tai ajokelin  ei tarvitse  tulla 
 tienkäyttäjälle  yllätyksenä. Kelikamerat avat yksi 

Tiehallinnon suosituimmista  intern etpalveluista.  
Miltä mäkkitiellä mahtaa näyttää tänään?  
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TIENPIDON  LÄHTÖKOHDAT  

TavoitteeLtieittyöllä  tuloksiin  

Tiehallinnon onnistumist 	ft$anmutri-.i  assa  tienkäyttäjien tyytyväisyydeUä, tiestön 

palvelutasolla, liikenneturvaUisuuden 

Tiehallinnon  toimintaa säätelevät ennen kaikkea  tabu e" 

 oman organisaation tehokkuudella. 

tavoitteet saavutettiin 

viestintäministeriön  vuosittain asettamat tubostavwtteet 

Vuonna  2005  päivitetyssä toimintastra-

tegiassa Tiehatlinnon  toiminta-ajatus 

kiteytettiin seuraavasti: "Tiehallinto tar-

joaa  tie-  ja liikennepalveluja  kansalaisten 

 ja  elinkeinoelämän tarpeisiin." 

Toiminta-ajatus kertoo Tiehallinnon vas-

taavan Suomen yleisiin teihin liittyvistä 

viranomaistehtävistä  ja  palveluista sekä 

hankkivan yhteiskunnan tarvitsemat 

tienpidon tuotteet  ja  palvelut markkinoil-

ta. Tiehallinto vastaa yhdessä sidosryh

-mien  kanssa  koko liikennejärjestelmän 

 toimivuudesta  ja  taloudellisuudesta. 

Tiehatlinnon kaikkien palvelujen suun-

nittelu perustuu eri asiakasryhmien  ja 

 yhteiskunnan tarpeisiin. 

Tienpidossa Tiehallinnon  tavoitteet  on 

 tiivistetty kolmeen kohtaan. Nämä kolme 

ovat tieverkon päivittäisen liikennöitä-

vyyden turvaaminen, tieverkon kunnon 

heikkenemisen estäminen  ja tiikennetur-

valtisuuden  parantaminen. 

Päivittäisen  Liikennöitävyyden  turvaa-
minen edellyttää esimerkiksi onnistunut-

ta liukkaudentorjuntaa,  laatuvaatimuk-

set täyttävää aurausta, toimivaa valais-

tusta  ja sorateiden  pitämistä ajettavas

-sa  kunnossa. Liikennöitävyyttä edistää 

myös Tiehaltinnon Liikennekeskus, jon-

ka tehtävänä  on  tiedottaa liikennehäi-

näistä  ja  muista ongelmista tieverkolta. 

Liikennekeskuksen tehtäviin kuuluu yhä 

enenevässä määrin liikenteen ohjaus-

ta.  Sillä  pyritään ohjaamaan liikennettä 

tehokkaammin  jo  olemassa olevalla  tie-

verkolta.  

Tieverkon kunto turvataan uusimalla 

kuluneet päällysteet  ja  mandollisuuksien 

mukaan myös kunnostuksen tarpeessa 

olevat  tie-  ja siltarakenteet. 

Liikenneturvaflisuutta  parannetaan  in-

vestoinnein,  tiedottamalla, sekä yhteis-

työllä toimijoiden kanssa. Tehtävä  on 

haasteeltinen,  sillä  liikennekuolemien 

vähentäminen ei ole yksin Tiehallinnon 

toimivaltassa. Lisäksi onnettomuudet 

ovat viime kädessä seurauksia inhimilli-

sistä valinnoista  ja riskikäyttäytymisestä. 

Liikennejärjestelmänäkökulma  onkin 

korostunut viime vuosina Tiehallinnon 

suunnittelussa  ja  toiminnassa. Liiken-

nettä tarkastellaan nykyään kokonaisuu-

tena, joka sisältää sekä liikenneinfra-

struktuurin, kutkuvälineet että liiken-

teessä liikkuvat ihmiset asenteineen  ja 

tottumuksineen. Ajattelumalli  näkyy eri-

tyisesti väylävirastojen entistä tiiviim-

mässä yhteistyössä. 

Ta!vinapeusrajai-
tukset  hyväksytään 

 jo  laajasti. Myös 
napeusrajaitusten 
alentamiseen taaja-
missa suhtaudu-
taan ympäri maata 
hieman entistä 
myö nteisemmin.  
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LI IKEN NETU RVALLISU  US  
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TWLIIKENNEONNETOMUUKSISSA  KUOLLEET  

Koko  maa  -  Yleiset tiet  - -  Koko  maa, tavoite 

Turvaa teille  

Paraskaan tieliikennejärjestelmä ei kykene ohjailemaan inhimillisiä valintoja. Paitsi huolellista 

suunnittelua, laadukasta tienpitoa  ja  tehokasta liikennevalistusta, liikenneturvallisuuden 

edistämisessä tarvitaan myös jokaisen tienkäyttäjän panosta. Turhia riskejä karttelevan, aidosti 

turvallisuushakuisen liikennekulttuurin edistäminen  on  kaikkien teillä liikkuvien yhteinen asia. 

Liikenneturvallisuuden edistäminen  on 

 niin arkinen  ja  päivittäinen  osa  Tiehallin

-non  toimintaa, että monet siihen liittyvät 

toimet tuntuvat lähes näkymättömiltä. 

Esimerkiksi liikenneonnettomuuksien 

seurausten lieventämiseen liittyvät toi-

menpiteet, kuten reunapaalut, pylväi-

den heikennykset  ja  vilkkaimpien  teiden 

kaiteet, jäävät monilta huomaamatta. 

Turvallisuutta parannetaart jatkuvasti 

myös hoidon  ja  ylläpidon toimilla sekä 

aktiivisella viestinnällä. 

Investoinneissa  ratkaisevimmassa roo-

lissa  on  ministerityöryhmän kokoama 

pääteiden turvallisuusinvestoinnit -tee-

mapaketti,  jonka kolmestatoista hank-

keesta ensimmäinen ehti käynnistyä toi-

mintavuoden aikana.  Paketilla  pyritään 

ehkäisemään erityisesti vilkkaimmilla 

päätiejaksoilla tapahtuvia vakavia koh-

taamisonnettomuuksia. Toimenpiteitä 

ovat  mm. keskikaiteellisten ohituskais-

tojen  rakentaminen, yksityistiejärjeste-

lyjen  ja  rinnakkaisteiden  rakentaminen, 

teiden leventäminen nelikaistaisiksi, eri-

tasoliittymien  ja  valaistuksen rakentami- 

nen sekä tasoliittymien parantaminen. 

Lisäksi voidaan rakentaa noin  30 km  ke-

vyen liikenteen väytiä, noin  20  alikulkua 

 sekä lisätä samatla melu-  ja  pohjavesi- 

suo jausta. 

Automaattinen nopeusvalvonta  on  yksi 

tehokkaimmista tavoista parantaa liiken-

neturvallisuutta.  Sen  yleistymistä  on 

 vauhdittanut valtioneuvoston vuonna  

2001  tekemä periaatepäätös, jossa edel-

lytettiin kiinteän valvonnan laajentamista 

vuoteen  2005  mennessä niin, että  se 

 kattaa 800  km pääteitä.  Laitteista vas-

taava Tiehallinto saavutti tavoitteen al-

kuvuodesta. Vuoden loppuun mennessä 

automaattivalvonnan piirissä oli  jo  noin  

1400 km  eli kymmenisen prosenttia  pää- 

teistä. Valvottujen kilometrien määrää 

pyritään edelleen lisäämään noin tuhan-

nella vuoteen  2009  mennessä. 

Nopeusrajoitusten tarkistukset ovat yksi 

keino vaikuttaa tielHkenteen turvallisuu-

teen. Varsinkin talviajan rajoituksia  on 

 alennettu viime vuosina tuntuvasti. Lii-

kenne-  ja  viestintäministeriön  vuonna  

2004  antama talvi -ja  pimeän ajan nope-

usrajoitusten yleisohje johti välittömästi 

 8o km/h -rajoituksen  yleistymiseen viI-

kasliikenteisillä yksiajorataisilla pääteillä. 

Aktiivinen yhteistyö alueellisten  ja  valta-

kunnallisten toimijoiden kanssa  on  sekin 
 yksi liikenneturvallisuuden avaimista. 

Esimerkiksi Liikenneturvan  ja  poliisin 
kanssa tehtävällä sidosryhmäyhteistyöl. 

 lä on  jo  pitkät perinteet. Samalla kehi-

tetään muita toimintamalleja. 

Tiepiireissä  tehdään myös alueelli-

sia innovaatioita. Esimerkiksi Hämeen 

tiepiirissä  on  rajattu asutuskeskittymiä 

taajamaporteilla, joilla viestitään siirty-

misestä rauhallisempaan liikenneympä-

ristöön. Portteja  on  rakennettu  jo  noin  

90  ja  niitä tullaan mandollisesti kokei-

lemaan myös muissa tiepiireissä. 

Valtakunnallinen liikenneturvallisuus-

suunnitelma vuosille  2006-2010  ohjaa 

myös Tiehallinnon oman liikenneturval-

lisuusohjelman laatimista. Viisivuotisen 

ohjelman valmisteluprosessi käynnistyi 

toimintavuoden lopulla.  

17  



KANSALAISTEN  JA 
 ELIN  KE  I  NOE  LAMAN 

 PALVELUKSESSA 

Mittaroitua  yhteistyötä  
Tiehallinto  palvelee kansalaisia  ja  elinkeinoelämää palvelujentuottajien avulla, yhteistyö- 

kumppanien kanssa  ja  toimeksiantajapuolen  antamin resurssein. Arvoverkon kanssa tehtävän 

yhteistyön kehittämisellä  ja  arvioinnilla  haetaan keinoja tuottaa entistä paremmin eri asiakas- 

ryhmien tarpeita vastaavia palveluita. 

TavoitteeUinen sidosryhmäyhteistyö  

on  avainasemassa Tiehallinnon palvelu-

potentiaalin kehittämisessä. Yhteistyö-

muotoja  on  tarkasteltu erityisesti kolmi-

vuotisen, vuonna  2003  käynnistyneen 

kehityshankkeen  puitteissa. Vuoden  

2005  aikana hankkeen  fokus  oli yhteis-

työn tuottavuuden  ja asiakashyötyjen 

 arvioinnissa. 

Asiakasryhmien  tarpeiden tunnistami-

nen  on  tärkeä  askel  kohti entistä tarkem-

paa  ja osuvampaa  resurssien kohdenta

-mista. Asiakastiedon hyödyntämiseen 

ja asiakastarpeiden  selvittämisen syste-

matiikkaan liittyvä tutkimus-  ja  kehitys-

ohjelma käynnistyi Tiehallinnossa  jo 

 vuonna  2004.  Kolmivuotiseen ohjelmaan 

 on  koottu myös liikkumis-  ja kuljetustar-

peiden analysointiin  liittyviä hankkeita. 

Valmistuessaan kokonaisuus tuottaakin 

tietoa  koko väylähallinnon  tarpeisiin. 

Tienkäyttäjien tyytyväisyys  on  yksi tär-

keimmistä Tiehallinnon toiminnan onnis-

tumisen mittareista. Kesä-  ja talvikausien 

 jälkeen suoritetut tutkimukset osoittivat, 

että liikenteen sujuvuuteen ollaan edel-

leen pääosin tyytyväisiä ympäri vuoden. 

Tienpidon  osalta tyytyväisyys rajoit-

tuu päätiestöön. Muihin teihin vastaa-

jat olivat melko tyytymättömiä, vaikka 

vähäliikenteisempien teiden päällystei

-den  kunnon koettiinkin edellisvuosista 

parantuneen. 

Pääkaupunkiseudun osalta hyvät 

uutiset liittyvät sisääntuloväylien lii  ken-

teeseen,  joka oli muuttunut vastaajien 

mielestä sujuvammaksi. Kehäväylien 

liikenteen sujuvuus ei  sen  sijaan vastan-

nut tienkäyttäjien odotuksia. 

Kasvava  raskas  liikenne keskittyy 

pääteille. Kriittisimmän vastaajaryhmän 

muodostavat ammattiautoilijat olivat 

edelleen melko tyytyväisiä pääteiden 

kuntoon. Varsinkin yöaikaiseen tienpi-

toon tehdyt panostukset palkittiin posi-

tiivisella palautteella. Kokonaisuudes-

saan päätieverkko koetaan silti entistä 

 tu rvatto  ma mm a ksi.  

Muun tieverkon kunto koetaan ras-

kaan liikenteen osalta riittämättömäksi 

sekä kesä- että talviaikaan. Ratkaisuja 

etsitään erityisesti kohdentamalla tien- 

pidon toimia entistä paremmin. Tässä 

Tiehallinto tekee tiivistä yhteistyötä Suo-

men kuljetus  ja logistiikka SKAL ry:n 

 kanssa. 

Tieverkon ongelmat eivät ole toistai-

seksi näkyneet kaupan kuljetusketjujen 

toimivuudessa. Tiehallinnon vuonna  

2005  tekemän tutkimuksen mukaan tär-

keimmät kehityshankkeet ovat terminaa-

leissa  ja  itärajan rajanylityspaikoilla. 

Varsinkin ulkomaankaupan kuljetus-

ten  kehittäminen edellyttääkin huomat-

tavan laaja-alaista yhteistyötä. Tiehal

-unto  aloittaa vuonna  2006  systemaat-

tisen yhteistyön ulkomaankaupan eri 

toimijoiden kanssa. 

Strateginen  sidosryhmätutkimus  on  mi-

tannut Tiehallinnon sidosryhmien tyyty-

väisyyttä  jo  kanden vuoden ajan. Vuoden  

2005  tutkimuksessa yhteistyökumppanit 

antoivat Tiehallinnolle hyvästä tyytyväi-

syydestä kertovan yleisarvosanan. Ko-

konaisuutena tulokset paranivat selvästi 

edellisestä vuodesta,  sillä  vastaajien 

tyytyväisyys kysyttyihin tekijöihin joko 

nousi  tai  pysyi aiemmalla tasolla. Tiehal-

linnon selkeä vahvuus  on  yhteistyösuh-

teiden hoito. Aivan erityistä kiitosta vas-

taajat antoivat henkilösuhteiden toimi-

vuudesta  ja  henkilöstön asiantuntemuk-

sesta. Kriittisimpiä olivat toimeksianta

-jat, kunnat ja  kaupungit sekä  media. 
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•.i 	•.. .  Kohti  ekotehokasta liiKennejarjesteLmaa 

Tiehallinnon ympäristötyön  kannalta kuluneen vuoden tärkein hanke oli Tiehallinnon oman 

ympäristöohjelman päivittäminen. Työ käynnistyi keväällä liikenne-  ja  viestintäministeriön  kol-

mannen  ympäristöohjelman  valmistuttua  ja  se  saadaan päätökseen vuoden  2006  alkupuolella. 

Päivitetyn ympäristöohjelman  päämää-

räksi  on  asetettu ekotehokas liikenne- 

järjestelmä, joka vähentää liikenteen 

haitallisia ympäristövaikutuksia. Käytän-

nössä tämä näkyy pyrkimyksenä luoda 

ympäristöä  ja  luonnonvaroja säästäviä, 

turvallisia, pitkäikäisiä  ja  kauniita tieko-

konaisuuksia. Erityishuomiota kiinnite-

tään pohjavesisuojaukseen  ja meluntor-

juntaan. 

Tienpidon  ja IHkenteen ympäristövai-

kutusten  hallintaan tähdätään sekä ym-

päristöosaamista että toimintatapoja 

kehittämällä. Tiehatlinto ottaa mandolli-

suuksien mukaan käyttöön uusia tekni-

siä, ympäristön kannalta parempia rat-

kaisuja  ja  pitää huolen myös joukkolii-

kenteen  ja  kevyen liikenteen toiminta-

edellytysten edistämisestä. Ympäristö- 

ohjelma ulottaa vaikutuksensa myös yh-

teistyökumppaneihin,  sillä Tiehallinto 

 edellyttää korkeaa ympäristölaatua myös 

ostamiltaan tuotteilta  ja palveluilta.  Oh-

jelman toteutumista seurataan aktiivi-

sesti  ja sen  perusteella arvioidaan  koko 

Tiehallinnon  toiminnan ympäristölaatua. 

Tiehankkeiden ympäristövaikutusten 

 arviointi  on  jo  vakiintunut  osa Tiehallin - 

non ympäristötyötä.  Arviointi tehdään 

kaikissa tiehankkeissa. Suurissa  tie - 

hankkeissa arviointiprosessi  on  kuiten-

kin muita hankkeita perusteellisempi, 

 sillä  ne arvioidaan  lain  edellyttämällä 

tavalla. Tänä vuonna näitä lakisääteisen 

ympäristövaikutusten arvioinnin piiriin 

kuuluvia hankkeita olivat Raisio—Nousi-

ainen (valtatie  8)  ja Tuppurala—Nuutian

-mäki (valtatie  5).  

Liikenne-  ja viestintäministeriön tulos - 

tavoitteissa kuluneen toimintavuoden 

haasteeksi oli asetettu liukkaudentor-

juntaan käytettävän suolan vähentämi-

nen maksimissaan  88 000  tonniin. Tä-

mä määrä ylitettiin kuitenkin selvästi - 

suolaa kului edellistä vuotta enemmän, 

hieman yli ioo  000  tonnia.  Suolan käyt-

töä lisäsivät omalta osaltaan esimerkik-

si Konginkankaan suuronnettomuuden 

jälkeen käyttöön otetut toimet, jotka 

toivat suolan käyttöön noin viiden pro-

sentin vuotuisen lisäyksen. Huippuku-

lutuksen vuodet ovat silti selvästi taka-

napäin. Tiehallinnon näkemyksen mu-

kaan käytettävän suolan määrä  on  nyt 

vakiintunut tasolle,  jota  on  tällä hetkel-

lä vaikea alittaa liikenneturvallisuutta 

vaarantamatta. 

Tiehallinto  suhtautuu vakavasti suo - 

Ian  käytön vähentämiseen,  sillä  suuri 

 osa pääteistä  kulkee tärkeiUä pohjavesi- 

alueilla. Lievästä suolaantumisesta ei 

tosin ole terveydellistä haittaa, mutta 

vesihuoltolaitteita suolainen vesi syö-

vyttää tehokkaasti. Ympäristönsuoje-

lulakiin  on  lisäksi kirjattu ehdoton poh-

javesien pilaamiskielto. 

Pohjavesien  suojeluun  pureuduttiin toi-

mintavuoden aikana esimerkiksi olemal-

la mukana vaihtoehtoisten liukkauden-

torjunta-aineiden kehitys-  ja  kokeilu- 

työssä. Kaakkois-Suomen tiepiirin alu-

eella testattiin uutta liukkaudentorjunta-

ainetta, kaliumformiaattia, jonka sovel-

tuvuutta yleisempään käyttöön selvite-

tään edelleen vuonna  2006.  Suolaa ei 

tälläkään aineella voi täysin korvata, 

 sillä kaliumformiaatti  on  huomattavasti 

tavallista suolaa kalliimpaa. 

Vuoden aikana jatkettiin myös vuon-

na  2002  käynnistetyn pohjavesisuojauk

-sen teemaohjelman  toteuttamista. Oh-

jelman puitteissa rakennetaan kaikkiaan 

noin  30 km pohjavesisuojausta  eri puo-

lille maata.  
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Tehokkaan, yhteiskuntaa pitkään palvelevan 
 liikennejärjestelmön  rakentaminen edellyttää 

 väylävirastailta  saumatonta yhteistyötä. 
Vuosaaren satama valmistuu  vuanna  2008.  
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TALOUS  

S 	 ••SS  Kehittyvaa etinkaaritaloutta 

Tiehallinto  on  ottanut suunnan kohti entistä eduUlsemmin järjestettyä elinkaaritaloudellista 

tienpitoa. Lisääntyvä pitkäjänteisyys näkyy erityisesti hankinnassa. 

Tietaitosuudistuksen  siirtymäkauden 

päätyttyä kaikki tienpidon urakat olivat 

vapaan kilpailun piirissä. Kuten Tiehallin

-to  eduskunnalle tekemässään selvityk-

sessä totesi, siirtymäkaudelle asetetut 

tavoitteet saavutettiin hyvin. 

Hankintastrategia  on  viitoittanut  onnis-

tuneesti tietä tulevaisuuteen. Vuonna  

2002  laaditun  strategian  haluttiin ohjaa-

van  tienpidon  tuotteiden  ja  palvelujen 

hankintaa siten, että markkinat toimivat 

 ja  tienpidon  palvelujen kustannukset 

alenevat. Ensimmäisessä vaiheessa ase-

tetut tavoitteet onkin  jo  pitkälti saavu-

tettu. Markkinat ovat reagoineet toivot-

tuun suuntaan  ja  hankittujen  palvelujen 

kustannustaso  on  alentunut. Esimerkiksi 

hoidon alueurakoista saadaan useita 

tarjouksia  ja  urakkahinnat  ovat laske-

neet yli  20  prosenttia. Teiden hoidosta 

aiemmin vastannut tielaitoksen tuotanto 

 on  Tieliikelaitoksena  löytänyt paikkan-

sa yhtenä kilpailevista urakoitsijoista. 

Hankintastrategian päivitys  käyn nis-

tyi syksyllä  2005.  Tavoitteena  on  jänte-

vöittää  strategiaa niin, että hankintakäy-

tännöt kannustaisivat myös palvelun 

tuottajia ottamaan entistä pitkäjäntei-

sempää vastuuta tiestön palvelutasosta 

 ja  kunnosta. Esimerkiksi pitkäkestoisiin 

hoidon alueurakoihin pyritään jatkossa  

sisällyttämään  myös pieniä tiestön yllä-

pitotehtäviä  ja  investointeja. Näin luo-

daan tilaa sekä innovaatioille että tek-

nisten ratkaisujen  ja  tuotantomenetel

-mien  edelleen kehittämiselle.  
strategian  päivityksessä  saavat pai-

noa myös uusien pitkäkestoisten palve-

lusopimusmallien  ja  sähköisen hankin-

nan kehittäminen. Jatkossa  koko han
-kintaketju tarjouspyyntöjen  valmiste-

lusta urakan valvontaan saakka muut-

tuu verkkopohjaiseksi. 

Urakoitsijan elinkaarivastuu  näkyy 

konkreettisesti julkisen  ja  yksityisen 

 sektorin  välisissä yksityisrahoituksel

-la  toteutettavissa elin kaarihankkeissa. 

Hyvään palvelutasoon  ja  tehokkaisiin 

toimintatapoihin kannustavassa  elin-

kaarivastuumallissa tien tekninen suun-

nittelu, rakentaminen  ja  kunnossapito 

ostetaan kokonaisuutena palveluntuot-

tajalta, joka vastaa myös hankkeen ra-

kentamisen  ja  kunnossapidon  rahoituk-

sesta. 

Vuoden näkyvin elinkaarihanke oli 

Turun  ja  Helsingin  välisen  Ei8-tien  moot

-toritieosuus  Muurla—Lohja. Palvelusopi

-mus  allekirjoitettiin lokakuussa  ja  tie 

 avataan liikenteelle marraskuussa  2008. 

 Tiehallinto  maksaa Tieyhtiö Ykköstie 

Oy:lle palvelumaksua vuoteen  2029  asti. 

Väyläomaisuuden  hallinta  on  osa  pitkä-

jänteistä työtä tiestön parhaaksi. Tiehal. 

linto käynnisti vuonna  2005  monivuoti-

sen väyläomaisuuden hallintaan keskit-

tyvän tutkimusohjelman, jonka tulokse-

na tarvittavia toimenpiteitä  ja  rahoitusta 

voidaan jatkossa paitsi kohdentaa, myös 

perustella entistä paremmin. 

Tutkimusohjelman myötä Tiehallinto 

siirtyy väyläomaisuuden kokonaisvaltai-

sempaan hallintaan eli päällystettyjä 

teitä, sorateitä, siltoja sekä varusteita 

 ja  laitteita käsitellään yhtenä kokonai-

suutena. Väyläomaisuuden läpikotaisel. 

 la  tuntemisella vältytään ylläpidon toi-

menpiteiden kalliilta viivästymisiltä  tai 

 liian aikaisilta toimenpiteiltä. 

Tienpidon perusrahoitustaso  ei vastaa 

kasvavan liikenteen tarpeita. Nykyrahoi

-tus  riittää tieverkon päivittäisen liiken-

nöitävyyden varmistamiseen, mutta ei 

atueellisiin investointeihin. Vuoden posi-

tiivisimpia uutisia olivatkin valtioneuvos-

ton esitykset vuonna  2006  käynnistyvis

-tä  investointihankkeista. Kuusamontien 

 Oulun  ja  Kiimingin  välisen  osuuden, 

 Tampereen  läntisen kehätien toisen vai-

heen sekä Vihdin  ja  Porin  välisen  valta- 

tieosuuden rahoituspäätökset lupasivat 

sujuvuutta satojen tuhansien tienkäyt-

täjien arkeen.  
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V.VL11I1I*II  

TUOTOKSET  JA  LAADIJNHALLINTA 
 Tieverkon  palveLutaso  

Tieverkon laajuus  ja  tila 
Yleisten teiden pituus 
Päällystepituus  
Siltojen lukumäärä 
Kevyen liikenteen väylien pituus 
Liikennesuorite (tiet  ja  kadut) 
Liikennesuorite (tiet  ja  kadut)  

78 168 km 

 o6i6km 
 14 176  kpl 

 5 236 km 

68,90  mrd. h(ökm 
 27,40  mrd. tonnikm  

78 200 km 

50 560 km 

14400  kpt 
 5 300 km 

70,20  mrd. hlökm 
 28,00  mrd. tonnikm  

78 189 km 

50 633 km 

14 258  kpl 

 5 454 km 
69,50  mrd. hlökm 

 27,90  mrd. tonnikm  

Tieverkon kunto  ja  palvelutaso  
Kelirikolle alttiiden  teiden määrä  1812 km  i  700 km  i  590 km  
Kelirikkorajoitusten  määrä  864 km 1 coo km 1173 km  
Painorajoitettujen  siltojen määrä  197  kpl  185  kpl  186  kpl 
Päällystettyjen  teiden kuntotavoitteet alittava määrä  609 km 5  6so  km 5 344 km  
Kelirikkoisen soratiestön  peruskorjaus  200 km 200 km 266 km  
Tieverkon huonokuntoisten siltojen lukumäärä  777  kpl 800 kpl  774  kpl*  

Tieverkon  käyttäjätyytyväisyys  (asteikko  1-5)  
Tienkäyttäjien tyytyväisyys pääteiden tilaan  ja  kuntoon  3,60 3,40 3,67  
Tienkäyttäjien tyytyväisyys alemman verkon tilaan  ja  kuntoon  2,80 3,00 3,05  

Tieverkon turvallisuus 
Liikennekuolemat yleisillä teillä  290  hlö  271  hId  286  hlö 
Henkilövahinko-onnettomuudet yleisillä teillä  3 466  hlö  3 200  hlö  3 300  hId  
Henkilövahinkojen vähenemätavoite, perustienpito hlö  35  hId  47  hId  
Henkilövahinkojen vähenemätavoite, kehittäminen io hlö io hlö  ii  hlö  

Tieverkko  ja  ympäristö  
Sudan  käyttö liukkauden torjunnassa yleisillä teillä  88 000  tn  88 000  tn  100 588  tn  
Yli  55  dBA:n melulle altistuneita  asukkaita  313 000 313 000 313 000  

Kiireellinen pohjavesien suojaustarve  123 km 123 km 112 km  
Pohjavesisuojaukset  o km o km ii km 
CO 2-päästöt, tiet  ja  kadut  (1990=100) 104 105 105  
Hiukkaset, tiet  ja  kadut  (1990=100) 42 35 36  

TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS  
Kunnossapidon yksikkömenot  6 497  €/tiekm  6 560  €/tiekm  6469  €/tiekm 
Hallintomenot  69  milj. €  71  milj. €  67  milj. €  

HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLI  NTA 
Henkilötyövuodet (tienpito)  992 964 963  
Työtyytyväisyys (asteikko  1-5)  (tienpito)  3,30 3,40 3.40  
T&K-menojen osuus perustienpidon menoista o,8o %  1,00% 0,93  %  
Euroopan laatupalkintoarvioinnissa (EFQM) 
saavutettava pistemäärä  400-450 450 453  

*  Tieverkon huonokuntoisten siltojen lukumäärä io86 kappaletta yhtenäisen kuntoluokituksen laskentamenetelmällä.  
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1 627 115,20 

3 409 337,11 

15 362 850,83 20 399 303,14 

1 405 696,29 

3 283 778,81 

12 073 859,22 16 763 334,32 

10 808 814,50 

22 551,30 

48678 106,52 

6 666 672,45 

663 966 024,69 

4659 659,16 

-428 510 168,94 

589 959 612,13 

145 345,34 

9 596 626,67 

165 498,95 

47 690 658,19 

6 948 799,27 

698 530 685,20 

4 667 804,07 

-478 113 271,79 

563 690 530,18 

15 340,85 

32 836,13 

2 149 498,33 

152 970 418,22 

-488 828,57 

-896 396 617,15 

-875 997 314,01 

11 197,87 

	

-2 475 507,67 	-2 464 309,80 

4 788 690,94 

	

-46 768 502,83 	-41 979 811,89 

-920 441 435,70  

-853 192 671,59 

-836 429 337,27 

-2  ii6  662,20 

152 481 589,65 

-686 064 409,82 

Toiminnan tuotot  
Maksuflisen  toiminnan tuotot 
Vuokrat  ja  kayttökorvaukset 

 Muut toiminnan tuotot 

Toiminnan kulut 
Aineet, tarvikkeet  ja  tavarat 

Ostot tilikauden aikana 
Varastojen lisäys (-)  tai  vähennys  (-i-) 

 Henkilöstökutut  
Vuokrat 
Palvelujen ostot 
Muut kulut 
Valmistus omaan käyttöön (-) 
Poistot 
Sisäiset kulut 

JAAMA  i  

Rahoitustuotot  ja  -kulut  
Rahoitustuotot 
Rahoituskulut  

Satunnaiset tuotot  ja  kulut 
Satunnaiset tuotot 
Satunnaiset kulut 

JAAMÄII  

Siirtotalouden  tuotot  ja  kulut 
Tuotot 

Siirtotalouden  tuotot kunnilta  10 091 840,61  
Siirtotalouden  tuotot elinkeinoelämältä  i68 402,96  
Muut siirtotalouden tuotot ulkomailta  51 210,80  
Muut siirtotalouden tuotot  27 049,18  

Kulut 
Siirtotalouden  kulut kunnille 
Siirtotalouden  kulut kuntayhtymille 
Siirtotalouden  kulut elinkeinoelämälle 
Slirtotalouden  kulut yhteisöilte  13 748 905,00  
Siirtotalouden  kulut kotitalouksille 
Muut siirtotalouden kulut i6i  685,00  

JAAMÄIII -  

Tuotot veroista  ja  pakollisista maksuista 
Perityt arvonlisäverot  1 101 725,08  
Suoritetut arvonlisäverot  -i66 501 968,95  

TILIKAUDEN  TUO1TO-/KULUJÄÄMA _____  

2 275 991,05 

125 249,49 

lo 194,15 

	

10 338 503,55 	 971 828,26 	3 383 262,95 

162,75 

27,00 

9 121 651,46 

lo 014 661,98 

54 840,15 

	

-13 910 590,00 	 539 831,0 	-19 731 174,34 

	

-924 013 522,15 	 -702 412 321,21 

1 630 951,85 

	

-165 400 243,87 	-167 142 875,25 	-i6 511 923,40 

	

-  -1089413 766,02 	 -867924244,61 
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Käyttöomaisuus  ja  
muut pitkäaikaiset sijoitukset  
Aineettomat  hyödykkeet 

Aineettomat  oikeudet 
Muut pitkävaikutteiset menot 
Ennakkomaksut  ja  keskeneräiset  hankinnat 

Aineelliset hyödykkeet 
Maa-  ja  vesialueet 
Rakennusmaa-  ja  vesialueet  
Rakennukset  
Ra  ken  nelmat  
Ra  ke  n  te  et  

Alusrakenteet  
Päällys  teet  
Sit/at  
Muut tiera  ken  teet  
Muut  rake  nteet  

Koneet  ja  laitteet 
Kalusteet 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Ennakkomaksut  ja  keskeneräiset  hankinnat 

Käyttöomaisuusarvopaperit  ja 
 muut pitkäaikaiset sijoitukset 

Käyttöomaisuusarvopaperit 

Käyttöomaisuus  ja  
muut pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 

2 247 735,53 2469 846,46 

6 182 249,46 7 283 840,89 

4 045 902,96 	12 475 887,95 3 450 465,36 	13 204 152,71 

5 075 783,66 5 157 695,86 

593 585 692,41 568 868 358,97 

12 204 262,58 i6 497 453,68 

1 930 154,46 2 111 228,08 

13 964 580 65 7,56 14087 691 589,69 

9 845 640 238,82 9 896 714 348,66 

1037180 367,68 1111403876,33 

2832 506 841,71 2806346711,86 

249 209 188,29 273 179 698,62 

44 021,06 46 954,22 

4626 996,14 6351 362,03 

653 2 74,29 683 868,6i 

83 097,85 90478,39 

293 112 281,03 	14 875 852 199,98 356 6i8 549,04 	15 044 070 584,35 

633 163,26 	633 163,26 487 209,83 	 487 209,83 

14888 961 251,19 	 15 057 761 946,89  

Vaihto-  ja rahoitusomaisuus  
Vaihto-omaisuus  

Aineet  ja  tarvikkeet  1 176 970,95 1 176 970,95 1199 522,25 1 199 522,25  

Lyhytaikaiset saamiset 
Myyntisaamiset  25 111 665,09 18 484 545,34  
Slirtosaamiset  695 612,37 1 044 464,74  
Muut lyhytaikaiset saamiset i8i  037,94 205 535,35  
Ennakkomaksut  0,00 25 988 315,40 30 376,26 19 764 921,69  

Rahat, pankkisaamiset  ja  muut rahoitusvarat 
Kassatitit  555,75 555,75 1 539,25 1539,25  

Vaihto-  ja rahoitusomaisuus  yhteensä  -  27165 842,10 20965 983,19  

VASTAAVAA YHTEENSÄ  14916127093,29 15 078 727 930,08 
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Oma pääoma 
Valtion pääoma 

Valtion pääoma  1.1.1998  
Edellisten tilikausien pääoman muutos 
Pääoman siirrot 
Tilikauden tuotto-/kulujäämä 

15 447 576 079,51 
-498 382 757,74 

933 015 416,07 
-1 089 413 766,02 14792 	971,82  

15 447 576 079,51 
-564 979  635,76 

934 521 122,63 
-867 924 244,61 14949 193 321,77 

Vieras pääoma 
Pitkäaikainen  

Muut pitkäaikaiset  velat  40 278 268,99 40 278 268,99 47 391 088,52 47 391 088,52  

Lyhytaikainen 
Seuraavana tilikautena maks. lyhennykset  7 103 319,53 7 103 319,53  
Valtion hoitoon jätetyt vieraat  varat  588,70 218,70  
Saadut ennakot  237 211,00 281 035,48  
Ostovelat  62 282 831,80 62 734 751,64  
Tilivirastojen  väliset tilitykset  1 084 080,82 1 084 314,67  
Edelleen tilitettävät erät  2 508 901,07 2 461 158,69  
Siirtovelat  8 852 472,70 7 974 880,44  
Muut lyhytaikaiset  velat  984 446,86 83 053 852,48 503 840,64 82 143 519,79  

Vieras pääoma yhteensä  123 332 121,47 129 534 608,31  

VASTATTAVAA  YHTEENSÄ  14916127093,29 15078727930,08 
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Keskushallinto 

Opastinsilta  12 A 

PL 33, 00521 Helsinki 
 Asiakaspalvelu  0204 22 160  

Faksi  0204 22 2202  

info@tiehallinto.fi  

Sähköposti etunimi.sukunimi@tiehaltinto.fi  
Virallinen asiointi kirjaamo@tiehallinto.fi  
Valtakunnallinen yritysnumero  0204 22 11  

Tienkäyttäjän  linja  0200 2100  

www.tiehallinto.fi  

Uudenmaan tiepiiri 
Opastinsilta  12 A 

PL 70, 00521 Helsinki 

 Asiakaspalvelu  0204 22 161  

Faksi  0204 22 2717  

uudenmaan.tiepiiri@tiehallinto.fi  

Turun tiepiiri 
Yliopistonkatu  34 

PL 636, 20101 Turku  

Asiakaspalvelu  0204 22 162  

Faksi  0204 22 4998  

turun.tiepiiri@tiehallinto.fi  

Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Kauppamiehenkatu  4 

45100  Kouvola  
Asiakaspalvelu  0204 22 163  

Faksi  0204 22 6215  

kaakkois -suomen.tiepiiri@tiehallinto.fi  

Hämeen tiepiiri 

Akerlundinkatu  B 

PL 376, 33101 Tampere 

 Asiakaspalvelu  0204 22 164  

Faksi  0204 22 4002  

hameen.tiepiiri@tiehallinto.fi  

Savo-Karjalan tiepiiri 
Kirkkokatu  1 

PL 1117, 70101  Kuopio 
 Asiakaspalvelu  0204 22 165  

Faksi  0204 22 5199  

savo-karjalan  .tiepiiri@tie  halli  nto.fi  

Keski-Suomen tiepiiri 
Cygnaeuksenkatu  1 

PL 58, 40101  Jyväskylä  
Asiakaspalvelu  0204 22 i66  

Faksi  0204 22 5833  

keski-suomen  .tiepiiri@tiehaflinto.fi  

Vaasan tiepiiri 

Korsholmanpuistikko  44 

PL 93, 65101 Vaasa  
Asiakaspalvelu  0204 22 167  

Faksi  0204 22 7717  

vaasan.tiepiiri@tiehallinto.fi  

Oulun tiepiiri 
Veteraanikatu  5 
PL 261, 90101 Oulu 

 Asiakaspalvelu  0204 22 i68  

Faksi  0204 22 6884  

oulun.tiepiiri@tiehallinto.fi  

Lapin tiepiiri 
Hallituskatu  3  B 

96100  Rovaniemi 

 Asiakaspalvelu  0204 22 169  

Faksi  0204 22 3540  

lapin.tiepiiri@tiehatlinto.fi  

Suunnittelu  Tiehallinnon viestintä  ja  Zeeland  Oy  
Kuvat  Harri Pälviranta  ja  Tiehatlinnon  arkisto 
Piirroskuvitus  Zeeland  Oy 
Kirjapaino  Edita  Prima  Oy TIEHALLINTO  
ISBN 951-803-661-6  
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