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Liikkuminen kesällä 
Päätlystettyjen  teiden  pinta on  sellaises-

sa kunnossa, että voit ajaa turvallisesti 

 ja  normaalisti nopeusrajoitusten mukai-

sesti. Erityisesti vähäliikenteisillä teillä 

turvallinen liikkuminen edellyttää kui-

tenkin nopeuden sovittamista tien olo-

suhteisiin. 

Sorateillä  voit pääsääntöisesti liik-

kua vaivattomasti  ja  turvallisesti. Joudut 

kuitenkin huomioimaan tien pinnassa 

mandollisesti olevat epätasaisuudet  ja 
 irtosoran  tien reunoilla sekä sovittamaan 

ajonopeuden tilanteen mukaiseksi.  So-

ratiet  eivät pääsääntöisesti aiheuta koh-

tuuttomia pötyhaittoja. 

Keväisin  ja  myös syksyllä voi esiintyä 

kelirikkoa. Tiet, jotka kelirikosta johtuen 

ovat vaurtoituneet,  on  merkitty kelirikos

-ta  varoittavin IHkennemerkein.  Tällaisilla 

teillä liikuttaessa tulee varautua yllät-

täviin vaurioituneisiin tiekohtiin. Olosuh-

teiden niin vaatiessa yksittälsille teille 

joudutaan asettamaan painorajoitus. 

Näistä kerromme ennakoivasti internet-

sivuillamme. 

jalankulku  ja  pyöräily ovat niille  va
-ratuilla  väylillä turvallista  ja  sujuvaa. 

Liikkuminen tietyömailla 

Tietyömaat  eivät haittaa kohtuuttomasti 

liikkumistasi. Tiehallinto edellyttää, että 

tiellä työskentelevät urakoitsijat varmis-

tavat tienkäyttäjien  ja  työntekijöiden 

turvallisuuden sekä minimoivat työsken-

telyn aiheuttamat haitat tiellä tiikkujille.  

Jos  liikenne työmaalla  on  yksisuun-

tainen, joudut odottamaan jonossa kor-

keintaan  to  minuuttia. Erityisolosuhteis

-sa  (esim. päällystysurakoissa  kuumalla 

säällä) odotusaika voi joskus olla pitem

-pikin.  VilkaslHkenteisillä  teillä voit kiertää 

pitkäaikaisen työkohteen päällystettyä 

kiertotietä pitkin. Helposti ruuhkautuvilla 

teillä työt keskeytetään viikonloppuruuh-

kien sekä arkisin aamu-  ja  iltaruuhkien 

 ajaksi. Tietyömaista ilmoitetaan riittävän 

ajoissa liikennemerkein  ja  informaatio-

tauluin. Tietyömaamerkkiä  ja  nopeusra-

joituksia käytetään  vain  silloin, kun  se 

 tienkäyttäjien  tai  työmaan työntekijöiden 

turvallisuuden kannalta  on  tarpeellista. 

Tiedotamme tietöistä aktiivisesti 

sekä joukkoviestimien välityksellä että 

Tiehallinnon internet-sivuilla  ja  YLE:n 

teksti -tv:n  sivuilla  414-416. Tien  katkai-

semisesta, esimerkiksi siltatyömailla,  

tiedotetaan yleisesti paikallisissa lehdis-

sä hyvissä ajoin etukäteen. Toukokuussa 

julkaistavassa tietyökartassa tiedotam-

me kesän tienrakennus-  ja  päällystys- 

töistä.  Kartan  saat ilmaiseksi suurimmil

-ta  huoltoasemilta  tai Tiehallinnon  toimi- 

pisteistä. 

Lupa -asiat  
Käsittelemme  erilaisia tienpitoon liittyviä 

lupia, sopimuksia  ja  lausuntoja. Päätök-

siä tehdessä huomioimme erityisesti 

yleisen liikenneturvallisuuden  ja  suun-

nitteilla olevat toimenpiteet. Käsittelyjen 

enimmäisajat vaihtelevat asiakohtaisesti 

kandesta arkipäivästä kuuteen viikkoon. 

 Jos  asiasi käsittely viivästyy, ilmoitamme 

Sinulle syyn  ja  arvion käsittelyajasta. 

Mikäli asiasi ei liity Tiehallinnon toimi-

alaan, välitämme  sen  toimivaltaisen 

 viranomaisen hoidettavaksi  ja  ilmoitam

-me  asiasta Sinulle. 

Turvallista matkaa! 

www.tiehallintoiu/palvelutupaus  
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Lupaamme  parasta 
mandollista palvelua  

Tiehallinto  vastaa maanteiden kunnosta 

 ja  ajettavuudesta.  Liikenne-  ja  viestintä- 

ministeriön ohjauksen  ja  tienpitoon osol-

tetun rahoituksen perusteella määritte-

lemme palvelujemme laatuvaatimukset. 

Teiden suunnittetun, rakentamisen  ja 
 kunnossapidon  ostamme konsutteilta  ja 

 ura koitsijoi Ita. 

Palvelulupauksessa  kerromme, mil-

laista patvetua voit Tiehallinnolta odot-

taa. Seuraamme tupaustemme toteutu-

mista  ja  raportoimme  siitä internet -si
-vuiUamme www.tiehallinto.fi.  Seurantaa 

 ja  palautetta hyödynnämme palvetujem

-me  kehittämisessä. 

Tiestöön  ja  tienpitoon liittyvään tie-

toon  ja  tienpidon  palveluihin voit tutus-

tua laajemmin internet-sivuillamme. Käy-

tettävissäsi  on  tuoretta  ja  luotettavaa 

tietoa pääteiden  ja  muiden vilkkaiden 

teiden ajo-oloista. Tieotosuhteita  tai lii-

kennehäiriöitä  koskevat tiedotteemme 

saat joukkoviestimien välityksellä  ja 
 internet-sivuiltamme. 

Asiakaspalvelun  puoleen voit kään-

tyä aina, kun haluat olla yhteydessä  Tie- 

hallintoon. Asiakaspalvelumme tehtä-

vä  on  varmistaa, että saat kyselyysi  tai  

palautteeseesi  vastauksen mandollisim-

man nopeasti, kuitenkin viimeistään kah-

den viikon aikana yhteydenotostasi, el-

lei asia edellytä laajempaa hallinnollis-

ta käsittelyä. Olemme kiitollisia saamas-

tamme palautteesta! Asiakaspalveluun 

saat yhteyden puhelimitse  tai sähköpos-

titse. Tienkäyttäjän  linjalle voit tehdä 

ilmoituksen äkillisestä tiestön kunnon 

 tai  liikenteen ongelmasta  24  tuntia/vrk.  

Liikkuminen talvella 
Tiet  on  luokiteltu hoitoluokkiin niiden 

liikenteellisen merkityksen mukaan.  Tal
-vikunnossapidon  taso  on  erilainen erita-

soisilla teillä. Saman luokan tiet hoide-

taan  koko  maassa samanarvoisesti.  

Sää  muuttuu  talven  kuluessa monta 

kertaa. Tiestöllä  on  yleensä suhteeltisen 

hyvät ajo-olosuhteet, mutta sään muut-

tuessa  tai  sateiden aikana keli voi olen-

naisestikin huonontua. Kunnossapitotoi

-met  vaativat luonnollisesti oman aikan-

sa; ensimmäisinä hoidetaan liikennetur-

vallisuuden kannalta tärkeimpinä  pää- 

tiet. Joskus voi esiintyä poikkeuksellinen 

tilanne, jolloin liikkuminen tiestöllä kai-

kista kunnossapidon ponnisteluista huo- 

limatta  on  vaikeaa. Tällaisissa tilanteissa 

kannattaa harkita, onko matkanteko 

välttämätöntä. 

Vilkasliikenteisimmillä  teillä voit 

yleensä ajaa paljaalla  tai  lähes paljaalla 

tienpinnalla  klo  5-22  ja  osalla pääteistä 

myös ympäri vuorokauden. Pitkään jatku

-villa pakkaskeleillä,  jolloin tien suolaus 

ei ote mandollista, myös vilkkailla teillä 

voi esiintyä jatkuvaa liukkautta. Muilla 

pääteillä tien  pinta  saattaa olla keskital-

vella osittain lumipintainen. Voit yleensä 

liikkua vaivattomasti, sujuvasti  ja  turval-

lisesti, kun otat huomioon talvikelin vai-

kutuksen ajoneuvon hallintaan sekä tiel-

lä liikkuvat kunnossapitoajoneuvot. 

Vähäliikenteisimmät  tiet ovat  pää. 

sääntöisesti lumipintaisia tai jäisiä  ja 
 osittain hiekoitettuja. Kun ajat varovai-

sesti, pito riittää turvalliseen liikkumi-

seen myös hankalimmissa kohteissa, 

kuten mäissä  ja  mutkissa. Lumi, liukkaus 

 ja  urat  eivät kohtuuttomasti haittaa liikku-

mistasi, mutta ne  on  otettava huomioon. 

Talvipäivinä  voit liikkua jalankulku

-ja  pyöräteillä  vaivattomasti  ja  turvalli-

sesti. Linja-autopysäkeille pääset hel-

posti.  
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TiehalLin  non  toim intamaLli  vakiintuu 
-  tien pidon haasteita riittää 

Vuosi  2006  merkitsi Tiehallinnolle monien 
uudistusvuosieri jälkeen toiminnan va-

kiintumista. Tiehallinnon toiminta käyn-

nistyi vuonna  2001,  jolloin Tielaitos jaet-

tiin Tiehallinnoksi  ja  Tieliikelaitokseksi. 

 Vuoden  2006  loppuun mennessä, Eero 

Karjaluodon pääjohtajakauden päätty-

essä, molempien organisaatioiden toi-

minta  on vakiintumassa  ja  Tiehallinnon 

 rooli tilaajaviranomaisena selkiytynyt. 
Tiehallinnon uudistumiseen ei ollut val-
miita palvelujen hankinnan malleja. Ne 
piti kehittää  ja  vakiinnuttaa yhdessä  pal-

veluntuottajien  kanssa määrätietoisella 
johtamisella. Tänä päivänä Tiehallinnon 

hankintamallit kiinnostavat laajasti jul-

kisella  sektorilla ja  kansainvälisesti. 

Perustienpidossa  haasteena  on  nykyis-

ten  tie-  ja  liikenneolojen turvaaminen. 

Pääosa rahoituksesta käytettiin teiden 
kunnossapitoon. Yhdyskuntien kehitys-

tä tukeviin alueellisiin investointeihin 

oli entistä niukemmat mandollisuudet. 

Vuosi  2006  oli isojen investointihankkei

-den  osalta nousua odottava välivuosi. 

Kertomusvuonna  valmistui ensim-

mäinen rakennusvaihe  Tampereen  länti-

sestä ohitustiestä  ja  toinen vaihe käyn-

nistyi. Valtatien  2  Vihti -  Pori  parantami-

nen yhteysvälihankkeena käynnistyi  ja 
 Oulussa aloitettiin Kuusamontien paran-

taminen kuntien lainoituksella. Työt pää-

sivät alkuun myös  jo  2005  päätetyllä 

Hakamäentiellä  Helsingissä. Aiemmin 
käynnistyneinä hankkeina etenivät elin- 

kaarihanke  Muurla - Lohja Ei8:lla sekä 

Kehä  111:n  jatke Vuosaaren satamaan. 

Myös perustien pidosta rahoitettavat val-
takunnalliset teema-ohjelmat etenivät. 

Hallituskauden tavoitteeksi otettu mi-

nisterityöryhmän investointiohjelma tuli 

käytännössä toteutetuksi vuoden  2007  

talousarviossa, kun loput ohjelman kuu-

desta hankkeesta saivat käynnistyspää-
töksen. Mietinnön ns.  11 -koriin sisältyy 

vielä  14  hyvin perusteltua ehdotusta 
päätieverkon kehittämishankkeiksi, joi-

den toteutus olisi hyvä pohja alkavan 
hallituskauden hankeohjelmaksi. 

Ministerityöryhmän ohjelma  on  hyvä 

avaus pitkäjänteisempään väyläpäätös-
kulttuuriin. Viime vuonna valmistui ns. 

Vuorian työryhmän mietintö, jossa yksi-

mielisesti ehdotetaan väyläinvestointi-

päätösten pitkäjänteistämistä  ja  uusien 

rahoitusmallien käyttöönottamista. Edus-

kunnalle annettavan liikennepoliittisen 

selonteon  ja  pitkän aikavälin väyläinves-

tointiohjelman avulla parannetaan kan-
santalouden kasvua sekä tilaajien  ja  pal-

velun tuottajien toimintaedellytyksiä. 

Tarve keskittyä  päätieverkon  kehittämi-

seen  on  tullut  monissa yhteyksissä esiin 

- niin ikävinä onnettomuusuutisina kuin 

elinkeinoelämän kilpailukykyyn liittyvinä 

vaatimuksinakin. Uudessa maantielaissa 
korostetaan valtakunnan pääkeskuksia 

yhdistävien sujuvien runkoyhteyksien 
merkitystä. Tarve turvattuihin ohitus- 

mandollisuuksiin kaksikaistateillä tun-

nustetaan yhä selvemmin. 

Ei8-tien  Turku - Helsinki - Vaalimaa 

 kehittäminen  on  tärkeimpiä päätieyh-

teyksiämme. Välille  Turku - Helsinki  to-

teutuu yhtäjaksoinen moottoritieyhteys 

Muurla - Lohja elinkaarihankkeen valmis-

tuttua vuonna  2008.  Sen  sijaan  Helsinki 

- Vaalimaa yhteysväliltä  puuttuu vielä 

noin  600 M€:n investoinnit. Kestävä rat-
kaisu Ei8:n nykyisiin ongelmiin saadaan 
liikenteen mandollisimman selkeällä 
erottamisella paikallisesta liikenteestä 

 ja  maankäytöstä.  Hyvin toimiva yhteys 
tuo myös uutta kansainvälistä toimintaa, 

josta Suomen talous hyötyy. 

Väyläinvestointien  pitkäjänteisyys,  pää-

tieverkkomme modernisointi,  teiden  ja 
 siltojen kunnon turvaaminen sekä yhdys-

kuntien kehityksen tukeminen alueel-
lisilla investoinneilla ovat  matkojen ja 

 kuljetusten sujumisen, turvallisuuden 

 ja  ympäristön huomioon ottamisen kan-
nalta tienpidossa jatkossakin tärkeitä. 

Ilmastonmuutoksen  ja  kehityksen epä-

varmuustekijöihin sekä tehokkuusvaati-

muksiin vastaamme yhä paremmalla  val
-miudella  kehittämällä vaiheittain  pää-

tieratkaisuja  ja  hyödyntämällä  sähköisiä 

teknologioita tavoitteena  turhan  ener-

giankulutuksen  välttäminen. 

rveIä,  pääjohtaja  
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Palveluja 
tienkäyttäjien tarpeisiin 

Asiakaskunnan segmentointi auttaa ottamaan erilaisten 

tienkäyttäjien tarpeet huomioon tienpidossa. Tutkittu 

tieto liikkumisen syistä  ja  kuljetuksiin vaikuttavista 

tekijöistä antaa hyvän lähtökohdan suunnittelulle. 

Asiakastarpeiden  tutkimusohjelmassa 

 (ASTAR)  valmistui vuoden aikana useita 

tutkimuksia. Asiakasryhmien tarpeita 

selvitettiin muun muassa Ihmisten liik-

kumistarpeet  ja  Elinkeinoelämän tarpeet 

-projekteissa. 

Tiehatlinnon  tavoitteena  on  edistää 

ihmisten sujuvaa  ja  turvallista liikkumis-

ta  ja  elinkeinoelämän kilpailukykyä. Vuo-

den aikana laaditun asiakasryhmittelyn 

tavoitteena  on  lisätä ymmärrystä eri asia-

kasryhmien tarpeista  ja  siitä, mitkä sei-

kat vaikuttavat asiakkaiden liikkumis

-ja  kuljetuskäyttäytymiseen. 

ASTAR -ohjelmassa valmistui myös 

tutkimus teiden koetun  ja  mitatun  pal-

velutason suhteesta. Tulosten perusteel-

la tienpidon teknisen laatutason mitta-

reita tullaan muuttamaan, jotta ne vas-

taavat paremmin asiakkaiden arvosta-

mia asioita  ja  antavat näin paremman 

kuvan toteutuneesta palvelutasosta. 

Yhteistyö eri  asiakasryhmien  kanssa 

oli vuoden varrella tiivistä. Säännöllis-

tä yhteistyötä tehdään laajasti muun 

muassa linja-autoliikenteen, metsäteol-

lisuuden, ulkomaankaupan  ja  matkailu-

alan yrittäjien kanssa. 

Konkreettinen esimerkki yhteistyös - 

tä on  Suomen Kuljetus  ja  Logistiikka 

 SKAL  ry:n  kanssa laadittu selvitys Uuden-

maan alueen levähdysaluetilanteesta. 
Selvitystyössä todettiin, että riittävän 

levähdysalueiden palvelutason toteutta-

minen vaatii eri toimijoiden välistä aktii-

vista yhteistyötä. 

Vuoden aikana sidosryhmäyhteis-

työn kehittämisen  fokus  oli palveluntuot-

tajissa. Heidän keskuudessaan toteutet-

tiin kolmatta kertaa innovaatiomittaus, 

joka tarkastelee Tiehallinnon tarjoamia 

mandollisuuksia toimia innovatiivisesti. 

Tulokset olivat pääosin myönteisiä. 

Sidosryhmäyhteistyön  kehittämisen 
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SAVO -KARJALAN  TIEPIIR!  
Lokakuussa  Kontio/andella  avattiin  li/ken tee/te Mörmin 
si/ta,  joka korvasi  /ossin. Mönnin si/ta  on kuusiauk-
koinen teräsbetonisi/ta, jo/la  ort  pituutta  341  metriä. 
Syksyllä valmistui myös maantie  504 Ahmavaara -  Koti 

 -välin parantamishanke, jo//a  on  sekä liike  riteel/isiä 
 että  matkal/ullisia  vaikutuksia. Hanke  on  ollut yksi 

 iurimmista Ko/in  matkailua tukevista investoinneista.  

.1  
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TIENKAYTTAJIEN TYYrYvAusvys 
Tiehallinto  seuraa jatkuvasti tienkäyttäjien mielipiteitä tienpidosta sekä tyytyväisyystutkimuksin että suoran 
asiakaspalautejärjestelmän kautta. Tuloksia käytetään toimintalinjojen  ja  laatuvaatimusten asettamisessa. 
Tienkäyttäjien tyytyväisyystutkimuksia tehdään kandesti vuodessa kesä -ja tal  vikaudesta  erikseen. 

2003 	2005 

2004  •  2006  

Erittäin 	 Talvi 	 Kesä 	 Ammattiautoiliat 
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tyytyväinen 

Tyytyväinen 

Ei tyytyväinen, 
ei tyytymätön 

Tyytymätön 

Erittäin 
tyytymätön  
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keskeinen ajatus  on  tuottaa hyötyä kai-

kille osapuolille, ennen kaikkea palve-

luiden loppukäyttäjille. 

Tienkäyttäjien  tyytyväisyystutkimukset  
suoritettiin tavanomaiseen tapaan ke-

väällä  ja  syksyllä. Talvikautta mittaava 

tutkimus suoritettiin ensi kertaa urakka- 

alueittain, joita  on  koko  maassa  86.  Tei-

den palvelutasoa mittaaviin kyselyihin 

vastasi kaikkiaan  12 000  tienkäyttä  jää 
 ympäri maata. 

Tienkäyttäjien tyytyväisyys talvikau

-den  palvelutasoon  on  säilynyt ennallaan 

 tai  parantunut hieman. Oikea-aikainen 

lumenauraus  ja  liukkauden torjunnan  

onnistuminen ovat tienkäyttäjille tär-

keimpiä palveluja. Raskaan liikenteen 

edustajat olivat tyytymättömimpiä talvi- 

kauden tienpitoon erityisesti alemman 

tieverkon osalta. 

Kesäkauden tutkimus osoittaa  pää -

tieverkkoon  tyytyväisten tienkäyttäjien 

määrän pysyneen ennallaan. Kuiva kesä 

vaikeutti sorateiden tasaamista, mikä 

laski selvästi tyytyväisyyttä alem  man 
 tieverkon kuntoon. 

Tutkimuksen vakavimmaksi huolen- 

aiheeksi nousi jalarikulkijoiden  ja  pyö-

rällijölden  turvattomuuden tunteen li-

sääntyminen. Kevyen liikenteen väylien 

lisäämisen tarve sekä tiedottamisen vah -  

vistaminen  eri tienkäyttäjäryhmät huo-

mioivan liikennekäyttäytymisen puoles-

ta  on  ilmeinen. 

Palveluntuottajien bonuskokeiLu  on  käy-

tössä vuonna  2005  ja sen  jälkeen aika-

neissa urakoissa, jotka edustivat vuonna  

2006  kolmasosaa kaikista urakoista. 

Bonuskokeilu  kannustaa urakoitsi

-jaa  ottamaan huomioon myös tienkäyt-

täjät omina asiakkainaan. Toimintaa ar-

vioidaan kuuden eri kriteerin perusteel-

la, joista neljä  on  tutkimustuloksiln  ja 
 kaksi asiantuntijaraadin arvioihin perus-

tuvia. Useat urakoitsijat saavat  bonus- 

ta  kuluneen vuoden toiminnastaan.  
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KA.4KKOIS-SUOMEN TIEPIIRI 
Nuijamaan  uusi rajan ylityspaikka avattiin liikenteelle  ja 

 Venäjän puolen tiehanke valmistui syyskuun alussa. 
Rajaliiken  teen  sujuvuuden parantamiseksi  on  suunnitteilla 

 tuhannen rekan pysäköimisalue Vaa/imaa/le ja  500  rekan 
pysäköimisalue Nuijamaal/e  sekä etäjonotusjärjeste/mä 
Vaalimaa/le. Tavoitteena  on  saada rekkaparkit rakenteille 

 jo  ensi vuonna. Tiepiirissä oli suunnittelutyön al/a muun 
muassa ministerityöryhmän hankekorien yhdeksän hanketta, 
joiden rakentamiskustannukset ovat /ähes miljardi euroa. 

INNOVAATIO-  JA  YHTEISTYÖKYVYN 
OSAAMISINDEKSI ULOTTUVUUKSITTAIN  

2004  •  2005  •  2006 

6o 

40 

20 
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Tiehallinnon asiakaspalvelu -uudistus 
konkretisoitui Lokakuun alussa, kun Tam-

pereelle avattiin uusi asiakaspalvelukes-

kus. Asiakkaiden yhteydenottoja  koko 
 maan osalta hoitava keskus  ja  keskitetty 

lupapalvelu korvaavat aiemman tiepiiri-

kohtaisen asioiden hoidon. 

Asiakkaan kannalta keskeisintä uu-

distuksessa tulee olemaan yhteyden- 

oton helppous  ja  palvelun nopeutumi-

neii sekä itsepalvelumandollisuuksien 

lisääntyminen. Asiakaspalvelukeskuk

-sessa  toimivat henkilöt vastaavat asia-

kaspalvelusta päätyönään  ja  ovat siten 

aina keskuksen aukiolo- 

aikana tavoitettavissa. 	-  

Internetin  välityksellä asioinnissa ei edes 

tarvita muuta yhteydenottoa. 

Uutta oli myös OLLI-liikennetietopal-

velun käynnistyminen Oulun seudulla. 

Tiehallinto  on  yksi pilottihankkeen  ra
-hoittajista,  joiden tavoitteena oli luoda 

edellytykset liikenteen sujuvuutta  ja  tur-

vallisuutta edistävien tietopalvelujen 

syntymiselle Suomeen. 

Tiehallinnon  tuottamaa tietoa palve

-lussa  ovat maanteiden liikenteen mää-

rä-  ja  nopeustiedot, kelitiedot  sekä lii-

kennekeskuksen tiedotteet. Monipuo-

linen lilkennetietopalvelu toimii  inter-

netin tai  oman matkapuhelimen välityk-

sellä. 

Kolmatta kertaa tehty  innovaatiomittaus  osoitti  
Tiehallinnon  olevan yksi  suunnonnäyttäjistä  
rakennusalalla toimivien julkisen  sektorin  toimi- 
joiden joukossa.  Osaamisindeksin tavoitetasoksi 

 on  asetettu  75  pistettä, nyt pisteitä kertyi  6i.  

INNOVAATtO- JAYHTEISTYÖKYVYN 
OSAAM  IS IN 0  EKS  I  
Organisaatiot ovat julkisen  sektorin toimijoita rakennusalatta. 
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Tienpitoa  
haasteiden puristuksessa  

Tiehallinto  huolehtii yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa 

maantieverkon toimivuudesta  ja  turvallisuudesta. 

Onnistuminen kansalaisia  ja  elinkeinoelämää palvelevassa 

tehtävässä edellyttää pitkäjänteisyyttä  ja  kustannustehokkuutta. 

Tienpidossa  varmistetaan ensisijaises-

ti tieverkon päivittäinen  liikennekelpoi-

suus,  kunto  ja  liikenneturvallisuus.  Pää-

osa  perustienpidon  rahoituksesta me-

nee teiden kunnossapitoon. Liikenne- 

ympäristön laatua  pararitaviin perustien
-pidon investointeihin  on  viime vuosina 

 oltut  niukat mandollisuudet. Ministeri-

työryhmän isojen  investointikohteiden 
 osalta tapahtui kuitenkin myönteinen 

kehitys, kun hallitus päätti kuuden ison 

 investointihankkeen  aloittamisesta.  

Tiehallinto  seuraa säännöllisesti tien-

käyttäjien  tyytyvä isyyttä.  Tien  käyttäjät 

ovat jotakuinkin tyytyväisiä  
- 	pääteiden  pinnan  kuntoon  

ja  talvikunnossapitoon,  mutta arvosana 

 vähäliikenteisten  teiden osalta  on  kor-

keintaan tyydyttävä. 

Tieverkon kunto  on  parantunut siltoja 

lukuun ottamatta. Kaikkiaan  päällystet-

tyjen  teiden kunto parani selkeästi. Sil-

tojen kunnon heikkeneminen edelleen 

jatkui huolimatta aikaisempaa suurem-

masta panostuksesta peruskorjauksiin. 

Heikkenemistä  on  kuitenkin saatu hillit-

tyä aiempiin vuosiin verrattuna.  Soratei

-den  osalta varsinaisen  runkokelirikon 
 osalta tilanne oli helppo  ja  painorajoitus-

ten määrä selvästi normaalia vähemmän. 

Liikenneturvallisuuden parantami- 

sesta valtioneuvosto teki viime talvena 

periaatepäätöksen. Päätöksessä kiinni-

tettiin erityisesti huomiota  kohtaamison-
nettomuuksien  vähentämiseen  pääteillä. 
Tiehallinto  laati erillisen ohjelman,  iis. 
keskikaidepaketin,  jonka toteuttaminen 

alkaa vuonna  2007  pienellä rahoituksella.  

Tiehallinnon ympäristöohjetma  2010  

julkaistiin alkuvuodesta.  Se  ohjaa toimia 

rahoituksen  sallimissa  puitteissa.  Tien - 

pidon  rahoitustaso  ei mandollista  ympä-

ristöinvestointien  toteuttamista erillisinä 

 hankkeina  lukuun ottamatta suppeaa 

 pohjavesiohjelmaa.  Pääosin ympäristö- 

investoinnit toteutetaan osana muita  

LIIKENNEMÄÄRÄN  MUUTOS  PAATEILLA  EDELLISEEN VUOTEEN  VERRA1TUNA 

% • kuukausimuutos 	—  12  kuukauden liukuva keskiarvo  

Päateiden  liikenne lisääntyy  koko  ajan. Vuonna  2006  

lisääntyi erityisesti henkilä-  ja pakettiauta len  liikenne.  
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OULUN TIEPIIRI 
Va/tat/en  20  parantaminen välillä Hintta - Korvenkylä käynnistyi 
vuonna  2006.  Tieosuus  on  Oulun sisääntuloväylä Kuusamon 

	 fl  
suunnasta. OLLI-liikennetieto palvelu otettiin käyttöön pilotti- 
kokeiluna. Ilmaisen palvelun tarjoavat Oulun kaupunki,- 
Tieha/linto  sekä liikenne-ja  viestin täministeriö. 
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LIIKENNEKESKUS 
Liikennekeskus  toimii verkostona ympärivuorokautisesti. Liikennekeskuk

-sen  toimipisteet  sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampereella  ja  Oulussa. 
Vuonna  2006  liikennekeskuksessa vastaanotettiin  noin  64 000  puhelua 
tienkäyttäjiltä, urako itsijoilta  ja  viranomaisilta. Medioille lähetettiin yhteen-
sä noin  2 700  liikennetiedotetta  onnettomuuksista. Urakoitsijoille välitettiin 
noin  35 000  yhteydenottoa tienkäyttäjiltä. Hätäkeskuslaitoksen kanssa  on 
1.10.2006  alkaen otettu käyttöön onnettomuuksista ensitiedottaminen. 

ASIANTUNTIJA PALVELUT  
Asiantuntijapalvelut tuottaa tien pidon 
asiantuntija-  ja  tutkimuspalveluja 
pääkonttorille  ja  muille  tulos  yksiköille. 

 Vuonna  2006 Asian tuntijapalveluissa 
 keskityttiin toteuttamaan Tiehallinnon 

tutkimusohjelmaa sekä uudistamaan 
teknisiä ohjeita  ja  laatuvaatimuksia. 

investointikohteita.  

Merkittävä  askel  Suomen  pääväylien 

 suunnittelussa oli vuoden aikana valmis-
tunut liikenne-  ja  viestintäministeriön 

runkoverkkotyöryhmän  mietintö. Siihen 

sisältyvät sekä  runkoradat  että  runkotiet. 

 Päättäjät jäivät kuitenkin odottamaan 
 ratalain  uudistumista, jonka jälkeen pää-

tös  runkoverkosta  voidaan tehdä yhtenä 
kokonaisuutena.  Päätieverkon  moderni- 
sointi onkin jatkossa  tienpidon  keskeisiä 
kysymyksiä.  

Eurooppatie Ei8  on  Suomen kansainvä- 
lisesti merkittävin  tieyhteys. Ei8 -moot- 

toritiehanke Muurlan  ja  Lohjan  valiUä 

 eteni suunnitelmien mukaan. Hankkees-

sa rakennetaan yli  50  kilometriä uutta 
moottoritietä, joka sisältää seitsemän 

 tunnelikohdetta.  Hanke toteutetaan elin
-kaarihankkeena,  jossa tien rakentaja 

vastaa myös  sen  kunnossapidosta seu-

raavan  22  vuoden ajan. 
Hanke valmistuu vuoden  2008  lop-

puun mennessä, jolloin välillä  Helsinki 

- Turku on  yhtenäinen  moottoritieyhteys. 

Yhteysväliltä  Helsinki - Vaalimaa  puut-
tuvat vielä  toteutuspäätökset  neljän 
hankkeen osalta,  kustannusarvioltaan 

 noin  600  M€. 

Itäliikenteen ongeLmakohtiin  etsittiin 
ratkaisuja loppuvuodesta. Vaatimaan  ja 

 Nuijamaan  raja -asemien  rekkajonot 

 muodostuivat  ennätyspitkiksi  aiheuttaen 
kohtuutonta haittaa muulle liikenteelle 

 ja  tien varren asukkaille. 

Liikenne-  ja  viestintäministeriön  joh-

dolla haettiin ratkaisua ongelmien lie-
vittämiseksi  ja  ennen joulua  Tiehallin

-to  sai liikenne-  ja  viestintäministeriltä 

 kehotuksen käynnistää välittömästi 
Vaalimaan  ja  Nuijamaan  raja-asemille 

 tulevien rekkojen  odotusalueiden  suun-
nittelu.  Rekkaparkit  on  tarkoitettu yh-
teensä  i  500  autotle.  

-  

i  c,;' 
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Tieliikennekuolemat  
laskussa 

Vuosi  2006  valoi uskoa liikenneturvallisuustyön tehoon. 

Kuolonuhrien määrä jäi tieliikenteessä selvästi  alle  edellis-

vuoden. Tutkimukset  ja  viranomaisyhteistyö  edistävät 

suotuisan kehityksen jatkumista. 

TiehaUinnon  liikenneturvallisuustyö 
nojaa valtioneuvoston vuoden alussa 

julkaisemaan periaatepäätökseen tielii-

kenteen turvallisuuden parantamisesta. 

Periaatepäätös pohjautuu pitkälti  Tie-

liikenteen turvallisuus  2006-2010  -suun-

nitelmaan. 

Edelliseltä viisivuotiskaudelta siir-

tyvän turvallisuustavoitteen mukaan 

kuolemien määrän tulee laskea vuo-

teen  2010  mennessä  alle  25o:een  vuo-

dessa. Tavoite  on  haasteellinen samoin 

kuin valtioneuvoston vahvistama  tur
-vallisuusvisio.  Sen  mukaisesti  koko  lii-

kennejärjestelmä  tulee suunnitella  ja 
 toteuttaa siten,  

ettei kukaan kuolisi  tai  vakavasti louk-

kaantuisi liikenteessä. 

Toimintavuoden aikana tieliikentees-

sä kuolleiden määrä putosi edellisvuo-

sien tasosta noin  30  henkilöllä. Nopeus-

rajoitusten automaattivalvonnan lisäys 

sekä liukkaiden talvikelien puuttuminen 

ovat ainakin osasyitä onnettomuuksien 

vähenemiseen. 

Tutkimustoiminta  on  yksi keino kohden 

taa niukkojen resurssien sallimat toi-

menpiteet  sinne,  missä niitä akuuteim 

 min  kaivataan. Liikenneturvallisuuden 

pitkän aikavälin tutkimusohjelmassa 

(LINTU) valmistui vuoden aikana  Viola  

tutkimus, joka käsittelee liikennejärjes-

telmän riskejä  ja  niiden vähentämistä 

yksiajorataisitla teillä.  

Viola -tutkimus valottaa pääteiden 

kuolemaan johtaneiden onnettomuuksi-

en syitä  ja  seurauksia tutki jalautakuntien 

raportointiaineistojen perusteella. Ihmis-

kehon kestämä kolariväkivalta sekä lii-

kennejärjestelmän ominaisuuksien  ja 
 liikenteen säätelyn kehittäminen ovat 

avainkysymyksiä. 

Tulosten mukaan ylivoimaisesti eni-

ten kuolemia seuraa kohtaamisonnetto-

muuksista. Toisella sijalla ovat risteämis

-ja  kolmantena ohitusonnettomuudet. 

Tutkimuksen keskeinen johtopäätös  on,  
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että nykyinen IHkennejärjestelmä ei tue kintäjen  käyttö keskiviivalla  on  toinen, pääteitä.  Kuluneen vuoden aikana toteu- 

riittävästi ihmistä, joka tekee inhimilli- huokeampi  vaihtoehto havanduttaa  au- tettiin  uusia jaksoja poliisin automaatti- 

sen virheen. toilija.  Menetelmä  on  vielä kehittämis- selle nopeusvalvonnalle  900  kilometriä. 

vaiheessa. Tieturvallisuuden  lisäämiseksi teh- 

Keskikaiteellisten tietyyppien lisäämi- dään  yhä tiivistyvää yhteistyötä Pohjois- 

nen  ehkäisee kohtaamisonnettomuuksia Yhteistyö poliisin kanssa  on avainase- maiden  sekä EU:n tasolla. Suomen lii- 

erityisesti yli  80  kilometrin tuntinopeuk-  massa  riskialttiiden tieosuuksien kartoit- kenneturvallisuustilanne  on  maailman 

sissa. Perustienpidon  rahoitus ei kuiten- tamisessa.  Automaattinen nopeudenval-  maiden  listalla heikentynyt. Tiedonke- 

kaan  riitä tarpeellisiksi havaittujen  hank- vonta  on  osoittautunut tehokkaaksi  on- ruu-  ja  tilastointimenetelmämme  eroa- 

keiden toteutukseen, mistä johtuen  Tie- nettomuusriskin vähentäjäksi,  kun  val-  vat  kuitenkin muiden  maiden  tavoista, 

hallinto  on  tehnyt lisärahoitusesityksen vonta  kohdistetaan runsasliikenteisHn joten niiden saattaminen yhdenmukai- 

liikenne-  ja  viestintäministeriölle  seuraa- teihin, siksi antaa vertailukelpoista tietoa  to- 

vaksi  viisivuotiskaudeksi. Valtioneuvoston periaatepäätös dellisesta tieturvallisuudesta.  

Vuoden aikana valmistui uutta kes- edellyttää automaattivalvonnan laajen- 

kikaiteellista tieosuutta  viisi kilometriä tamista  vuoteen  2010  mennessä siten, 

Simossa  valtatie 4:llä. Täristävien  mer-  että  se  kattaa yhteensä  3  000  kilometriä 
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Yhteistyötä 
ympäristön hyväksi  
Tiehallinnon päivitetty ympäristöohjelma  julkistettiin alku-

syksystä seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Ohjelma jatkaa 

edelliskauden linjoilla, mutta korostaa ihmisten hyvinvoinnin 

turvaamista entistä voimallisemmin. 

Tiehallinnon ympäristöohjetma  sisältää 

tavoitteet  ja  keskeiset toimenpiteet ym-

päristökuormituksen  ja  luonnonympä-

ristöön  kohdistuvien haittojen vähentä-

miseen. 

Ympäristötyön  päämäärät  on  kirjattu 

ohjelmaan  osa -alueittain. Näitä ovat vä-

häinen ympäristön kuormitus, eheytyvä 

yhdyskuntarakenne  ja  kulttuuriympäris-

tön  arvojen säilyminen sekä ihmisten 

hyvinvointi. Viimeksi mainittu  on  saanut 

uudessa ympäristöohjetmassa aiempaa 

enemmän painoarvoa. 

Ihmisten hyvinvointiin kiinnitetään 

huomiota erityisesti meluntorjunnan,  

ihmisten tasapuolisten liikkumismandol-

lisuuksien sekä osallistumis-  ja  vaikut-

tamismandollisuuksien  kautta. 

Ympäristöohjelma  valmistui laajan 

yhteistyön tuloksena. Tiehallinnon omien 

yksiköiden lisäksi lausuntokierroksiin 

osallistui  40  ulkopuolista tahoa. Liikenne - 
ja  viestintäministeriön hallinnonalan  li-

säksi kommentoijina toimivat muun muas-

sa maakuntamuseot,  Stakes, YTV  ja  alu-

eelliset ympäristökeskukset, joilta saa-

tiin positiivisia  ja  rakentavia  lausuntoja. 

LVM:n  asettamien  tulostavoitteiden  
täyttäminen edellyttää ympäristöhaittoja 

torjuvia  investointeja. Klireellisimpien 

meluesteiden  ja  pohjavesisuojausten 

 rakentaminen vaatisi noin  50  miljoonan 

euron vuosittaisen rahoituksen kuluvalla 

 o hjelmakaudella.  

Nykyisellä tienpidon rahoitustasolla 

tämä ei toteudu, vaan ympäristöhank-

keita toteutetaan resurssien ehdoilla 

kiireellisyysjärjestyksessä. Kustannuk-

sia aiheuttavat toimenpiteet eivät kui-

tenkaan ole ympäristötyön ainoa keino 

torjua haittoja, vaan suuri  osa  tienpidon 

 haitallisista ympäristövaikutuksista voi-

daan estää  jo  hyvällä suunnittelulla. 

Tiehallinnon ympäristöohjelma  to- 
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teutuu  osana jokapäiväistä toimintaa, 

joten tarpeelliset pohjavesisuojaukset 

 ja  meluesteet  kuuluvat olennaisena osa-

na tiehankkeisiin. Hankekohtaisessa 

suunnittelussa huomioidaan rakennus- 

alueiden luonnonolosuhteet sekä asuk-

kaille tienrakennuksesta  ja  liikenteestä 

aiheutuvat haitat. 

Vuosille  2002-2006  ajoitettu keski-

tetty pohjavesiohjetma saatiin päätök-

seen. Viisivuotiskaudella rakennettiin 

pohjavesisuojauksia kaikkiaan noin  30  

kilometriä, joista viime vuoden aikana 

valmistui  7  kilometriä. Erillisiä meluntor-

juntahankkeita ei vuonna  2006  toteutet- 

tu lainkaan, vaan meluntorjuntaan kiin-

nitettiin huomiota muiden hankkeiden 

yhteydessä.  

Koko tienpidon palveluketjun  osallistu 

 minen  ympäristöhaittojen  torjuntaan  on 

 onnistuneen ympäristötyön edellytys. 

Tiehallinto  kehittää omia toiminta- 

tapojaan  ja  edellyttää myös yhteistyö-

kumppaneiltaan ympäristönäkökohti

-en huomioimista. Hankintamenettetyn 

 haaste  on sopimusasiakirjojen  laatimi-

nen siten, että ympäristötyön laadunvar-

mistus toteutuu järjestelmällisesti läpi 

 koko  prosessin. 

Tienpidon ympäristöhaasteisHn  hae-

taan ratkaisuja myös tutkimus-  ja  kehit-

tämistoiminnan avulla. Ekotehokas  ja 
 turvallinen liikennejärjestetmä eli  EKO

-TULI-tutkimushanke käynnistyi vuoden 

aikana tavoitteenaan selvittää muun 

muassa ilmastonmuutokseen varautu-

misen keinoja. 

Yhteistyötä ympäristön hyväksi teh-

dään myös  EU -tasolla. Ensimmäinen 

EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen 

meluselvitys käynnistettiin loppuvuo-

desta. Viiden vuoden välein tehtävä sel-

vitys  on  haasteellinen, koska selvityksen 

menettelytavat ovat vasta kehittymässä.  

LAPIN  TIEPIIR! 
Ylläksen  uusi maisematie valmistui. Äkäslompolon  ja Yllösjärveri  
kylien välimatka lyheni  15  kilometriä  ja Y/lästunturin  kanden hiihto- 
keskuksen välimatka  29  kilometriä. Maisematien tavoitteena  on  
myös vauhdittaa palvelujen  ja  matkailun kehittämistä. Pa/las - Ylläs- 

•  tunturin kansallispuiston alueella kulkeva Pa/lasjärvi - Raattama  
välin tiehanke  valmistui lokakuussa  2006.  Kapea sorapintainen  tie  
rakennettiin  6,5  metriä leveäksi päällystetyksi tieksi.  
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Hyvinvointi  
uudistumiskyvyn  perusta  
Asiakastarpeiden  tiedostaminen leimaa Tiehallinnon 

toimintaa kaikilla tasoilla. Virkamiehestä asiakas-

palvelijaksi siirtyminen  on monivaiheinen  prosessi, 

jossa henkilöstön uudistumiskyky punnitaan. 

Tiehallinnon toimintaympäristön  muu-

tosvauhti  on  ollut  kova  usean viime vuo-

den ajan. Henkilöstön kääntyminen  ja 
 muutosten edellyttämä uudistumistarve 

ovat nostaneet henkilöstön hyvinvoin-

nista huolehtimisen yhdeksi Tiehallinnon 

painopistealueeksi. 

TäydennyskouLutus  ja  työssä oppiminen 

 on  koettu toimivaksi  ja  eri henkilöstö- 

ryhmille sopivaksi työntekijöiden tuke-

miskeinoksi. Vuoden aikana käynnistyi 

liikenne-  ja  viestintäministeriön  ohjauk-

sessa alan yhteinen vaativa  ja  laaja lii-

kennejärjestelmäasiantuntijoille suun- 

nattu koulutusohjelma.  Ensimmäisen 

ohjelman sisältöä  ja  toteutustapaa  pi-

dettiin hyvänä. 

Ohjelman kaltaista koulutusta järjes-

tetään jatkossa muillekin asiantuntija- 

ryhmille, seuraavana vuorossa ovat lii-

kenneturvallisuusasiantuntijat. 

Esimiehet osallistuivat omaan  val
-mennusohjelmaansa,  joka  on  esimerkki 

väylävirastojen  jo  vakiintuneesta  koulu-

tusyhteistyöstä. Yhteisten koulutusoh-

jelmien tavoitteena  on  oppia toisilta  vi-

rastoilta  hyviksi koettuja käytäntöjä  ja 
 ratkaisumalleja samankaltaisiln esimies- 

työn haasteisiin. 

Esimiesvalmennus  käynnistyi Tiehal-

linrion aloitteesta. Valmennettavien ryh-

män muodostivat Tiehallinnon  ja  pää-

asiassa Merenkulkulaitoksen esimiehet 

eri puolilta Suomea. 

Ydinosaamisen perustinjaukset  saatiin 

päätökseen  ja  ne käytiin läpi kaikissa 

yksiköissä. Linjauksissa kuvataan niitä 

organisaation kyvykkyyksiä, joiden avul-

la Tiehallinto täyttää tehtävänsä  ja  saa 

aikaan tavoitellut tulokset. 

Henkilöstön kyvykkyys ei kuitenkaan 

yksin riitä, vaan tulokselliseer, toimin-

taan vaaditaan  

Koko  vakinainen henkilöstö  31.12. 

 uusrekrytoidut  

Keski-ikä 

Koulutuspalvelut: €/henkilötyövuosi 

Patkkakustannukset: €/henkitötyövuosi 

Sairauspoissaolot: päivä/henkilötyövuosi  
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VAASAN  TIEPIIRI  
Kokkolan satamatie avattiin liikenteelle marraskuun lopulla. Viimeistely -ja 
Ist utustöin een  hanke valmistuu kesällä  2007.  Toteutettu hanke sisälsi 	kilo- 
metriä pitkän uuden  tie  yhteyden rakentamisen va/tatieltä  8  Kokkolan satamaan. 
Lokakuussa vihittlin käyttöön uusi tieosuus  nit 701  välillä  Renko -  Honka kylä 
Peräseinäjoentien (nIt  694)10  valtatien  19  välillä, Uusi tieyhteys kehittää alueen 
tieyhteyksiä muun muassa Seinäjoen lentoasemalle  ja  paremmin maankäytön 
tarpeita palvelevaksi, sekä parantaa liikenneturvallisuutta. 

myös otollisia  toimintapuitteita.  Tästä 

syystä  toimintastrategian toteuttamis

-työryhmä  TOTO  pureutui  loppuvuoden 

aikana muun muassa  organisaatioraken

-teen,  toimintamaUien  ja  johtamisjärjes-

telmän uudistustarpeen  arviointiin.  

linnon asiakaspalvelu -uudistukseen liitty-

vä asiakkaiden  yhteydenottojen  keskittä-

minen palvelun nopeuttamiseksi  ja  asia

-kaspalvelutoimintojen  tehostamiseksi. 

Kyseessä  on  iso muutos. Aiemmin 

kullakin  tiepiirillä  oli omat  palvelunume- 

ronsa,  nyt kaikki yhteydenotot kanavoi

-daan  Tampereen  asiakaspalvelukeskuk

-seen.  Keskuksessa toimivat henkilöt vas-

taavat  asiakaspalvelusta päätyönään  ja  
tiepiirien yhdyshenkilöiden  ansiosta  pai-
kallistuntemus  säilyy  palvelussa  edel-

leen.  

selkiytymistä  ja  resurssien tarkempaa 

 kohdentamista,  mitä kautta tavoitteeksi 

asetettu  tehokkuuskin  lisääntyy. Asiak-

kaille uudistus näkyy palvelun  nopeutu-

misena  ja  itsepalvelumandollisuuksien 
 lisääntymisenä. 

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimi-

nen vaatii suunnitelmallisuutta  ja  pitkä-

jänteisyyttä. Tutkimukset osoittavat työ-

tyytyväisyyden kokonaisuudessaan säi-

lyneen entisellä tasolla. Tyytyväisyys 

 paikkaukseen  on  parantunut edelliseen 

tutkimukseen verrattuna. 

Yhä jatkuva  toimintaympäristön 
 muutos  ja  erityisesti  sen  reipas vauhti 

edellyttää työnjaon  ja  vastuiden selkeyt-

tämistä  jatkossakin.  Priorisoiduilla  ja  
kohdennetuilla rekrytoinneilla, kumppa-

nuuksien  kehittämisellä  ja  ostopalvelu-

jen  lisäämisellä  helpotetaan  nykyisen 

henkilöstön sopeutumista muutokseen.  

Tampereen  asiakaspalvelukeskus avat- 	Tiehallinnon henkilöstölle  asiakas- 

tim  lokakuun alussa. Kyseessä  on  Tiehal- 	palvelu-uudistus merkitsee työtehtävien  

'4  HÄMEEN  TIEPIIRI 	 • 
Valtatie  3  Tampereen  läntisen kehätien ensimmäinen rakennus vaihe valmistui  

i  2.102006.  Ensimmäinen vaihe kattaa  7  kilometriä pitkän Kalkun  ja  Pirkkalan 
Jisen osuuden. Viisivuotisen hankkeen  14  kilometriä pitkä toinen vaihe 
kynnistyi välittömästi ensimmäisen jälkeen. Hämeen  tie  piiri vastaa valtakun - 

I  - nallisesti erikoiskuljetusluvista  ja lupapalveluista. Lupapalveluissa  hoidetaan 
keskitetysti polvelukoh teiden opasteiden ln  vat  ja  tien varsimainosten poikkeus 
luvat. Myös Tiehallinnon perinneasiat  on  keskitetty Hameeseen. 
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Tapeti  tia  
tienpidon  rahoitus 
Vuosi  2006  sisälsi positiivisia tulevaisuuden linjauksia, 

jotka toteutuessaan saattavat helpottaa tien pidon 

 rahoitusongelmia  ja  tiivistää  väylävirastojen  yhteistyötä.  

Budjettirahoituksetta  käynnistettiin kol-

me uutta tieverkon kehittämishanketta. 

Nämä olivat Vihti -  Pori  -välillä VT2:n 

parantaminen,  Tampereen  läntisen kehä- 

tien kakkosvaiheen toteutus VT3:lla sekä 

VT20:n parannushanke vätitlä Hintta - 

 Korven  kylä.  
1-tintta -  Korven  kylä -välinen hanke 

toteutetaan uutta, isojen kehittämis-

hankkeiden rahoittamiseen luotua  ra-

hoitusmuotoa  noudattaen. Kyseisen 

hankkeen rahoittaa Oulun kaupunki, 

 jolle valtio  maksaa tien rakentamises-

ta aiheutuvat kustannukset korottomi-

na vuonna  2009.  

Helsingin kaupunki  on  puolestaan 

merkittävällä rahoitusosuudella muka-

na toteuttamassa pääkaupunkiseudun 

kärkihanketta, Hakamäentien paranta-

mista. Valmistuneita tiehankkeita oli-

vat Ei8-tie  Lohja - Lohjanharju -välillä, 

 Tampereen kehätien ykkösvaihe VT3:lla 

ja VT4:n  odotettu tieosuus välillä  Lahti  
- Heinola. 

Valtakunnalliset hankkeet olivat etu-

sijalla  ja  alueellisia investointeja joudut-

tiin edelleen leikkaamaan. 

Päätieverkon kuntotiLa  voitiin pitää pää- 

osin hyvänä. Ylläpidon toimet kohdistet - 

tim strategian  mukaisesti erityisesti  pää - 

tieverkon päällysteiden uusimiseen  ja 

 siltojen peruskorjauksiin. Siltojen huono 

kunto  on  kuitenkin edelleen ongelma. 

Öljyn  hinnan  voimakas kohoaminen 

merkitsi merkittävää tienpidon kustan-

nusten kasvua, koska hoidon alueurakat 

 ja  teiden päällystysurakat  on  sidottu 

indeksiin. lJrakkasopimusten mukaan 

tilaaja vastaa kustannusten noususta 

sovitun indeksipisteluvun mukaan. 

Vuonna  2006  Tiehallinnolle  kertyi noin  

10  miljoonan euron lisälasku. 

Keskittyminen tieverkon ylläpitoon 

 on  heikentänyt tiepiirien mandollisuuk- 

18  

KESKI-SUOMEN  TIEPIIRI 
Nelostie  on  tärkeä Etelä-  ja  Pohjois- 
Suomen yhdistäjä sekä  osa  yleis- 
eurooppalaista  TEN-tieverkkoa.  Tie-
osuuden Hirvaskan  gas  -  Äänekoski 
turvallisuutta parannettiin osana 
Pääteiden turvallisuusinvestointi 
-teemapakettia. Tikkamannilan  ja 

 Leppäveden  välistä tieverkkoa täy-
dennettiin parantamalla noin kym-
menen kilometriä yksityisteitä  ja 

 muuttamalla ne maan tieksi. 
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Tuotto-  ja  kutulaskelma 

(euroa)  
Toiminnan tuotot  

Maksutlisen  toiminnan tuotot 
Vuokrat  ja käyttökorvaukset 

 Muut toiminnan tuotot 

Toiminnan kulut 
Aineet, tarvikkeet  ja  tavarat 

Ostot titikauden aikana 
Varastojen tisäys (-)  tai  vähennys (+) 

Henkilöstökulut 
Vuokrat 
Palvelujen ostot 
Muut kulut 
Valmistus omaan käyttöön (-) 
Poistot 
Sisäiset_kulut 

JAAMA  i 	 _________ 

Rahoitustuotot  ja  -kulut  
Rahoitustuotot 
Rahoituskulut  

Satun naiset tuotot  ja  kulut 
Satunnaiset tuotot 
Satunnaiset kulut  

1.1.2006-31.12.2006 
	

1.1.2005-31.12.2005 

1 746 564,95 1627 115,20 
2 819 226,53 3 409 337,11 

15 669 062,38 	20 234 85 3,86 15 362 850,83 	20 399 303,14 

11 395 847,77 10 808 814,50 
71 504,57 22 551,30 

48824491,58 48 678 106,5 2 
6 376 264,61 6 666 672,45 

239 855 128,96 663 966 024,69 
4905 182,53 4 659 659,16 

0,00 -428 510 168,94 
615 654 650,87 589 959 612,13 

177 296,26 	-927 260367,15 145 345,34 	-896 396 617,15 

-907 025 513,29 -875 997 314,01 

	

14 343,07 	 11 197,87 

	

- 3 283 335,41 	- 3 268 992,34 	-2 475 507,67 	-2 464 309,80 

	

914 253,32 	 4 788 690,94 

	

-3707 512,85 	-2793 259,53 	46 768 502,83 	-41 979 811,89  
JAAMAII ___________________________________ - -  -913 087 76546  
Siirtotalouden  tuotot  ja  kulut 
luotot 

Siirtotalouden  tuotot kunnilta  10994 893,51  
Siirtotalouden  tuotot elinkeinoelämättä  67 716,84  
Muut siirtotalouden tuotot ulkomailta  ii 078,50  
Muut siirtotalouden tuotot  529 485,00 11 603 173,85  

Kulut 
Siirtotalouden  kulut kunnille 
Siirtotalouden  kulut kuntayhtymille 
Siirtotalouden  kulut elinkeinoelämälle 
Siirtotalouden  kulut yhteisöille  14 868 158,00  
Siirtotalouden  kulut kotitalouksille 
Muut siirtotalouden kutut i8o  570,00 -15 048 728,00  

JAAMÄ  III 	 ___________________  -916 533319,31 

_____  -920 441 435,70 

10 091 840,61 
i68 402,96 

51 210,80 
27 049,18 10 338 503,55 

13 748 905,00 

161 685,00 -13 910 590,00 

-924 013 522,15  
luotot veroista  ja  pakollisista maksuista 

Perityt arvonlisäverot 	 1 626 370,05 	 1 101 725,08  
Suoritetut arvonlisäverot 	-- 	-159936797,10 	-158 310 427,05 	- 	-166501968,95 -165 400 243,87  

TILIKAUDEN  TUOIIO-/KULLJJAAMA 	 -1 074 843 746,36 	 -1 089 413 766,02 
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Tase 

VASTAAVAA  (euroa) ______ __________ 

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 
Rakennelmat 
Rakenteet 

Alusrakenteet 
PääUysteet  
Sillat 
Muut tierakenteet 
Muut rakenteet 

Koneet  ja  laitteet 
Kalusteet 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Ennakkomaksut  ja  keskeneräiset  hankinnat 

Käyttöomaisuusarvopaperit  ja  
muut pitkäaikaiset sijoitukset  

Käyttöomaisuusarvopaperit 	- 

Käyttöomaisuus  ja  muut 
pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 

Vaihto-  ja  rahoitusomaisuus  
Vaihto-omaisuus 

Aineet  ja  tarvikkeet 

Lyhytaikaiset saamiset 
Myyntisaamiset 
Siirtosaamiset  
Muut lyhytaikaiset saamiset 
Ennakkomaksut  

Rahat, pankkisaamiset  ja  muut rahoitusvarat 
Kassatilit 

Vaihto-  ja  rahoitusomaisuus  yhteensä 

VASTAAVAA YHTEENSÄ  

31.12.2006 

1 744 463,59 
7 965 532,59 
1 442 513,41 11 152 509,59 

4842 614,36 
623 432 003,87 

7 339 039,69 
1 579 618,22 

13 777 943 577,12 

9755 473 700,30 
930 463 170,81 

2 853 737  788,43 
238 227 829,67 

41 087,91 
2 687 124,36 

393 994,07 
62 754,02 

264 662 025,35 14 682 942 751,06 

	

595 808,73 	595 808,73 

14694691069,38 

	

1 105 466,38 	1 105 466,38 

30024 089,51 
513 302,68 
94 247,51 

	

0,00 	30631 639,70 

	

0.00 	 0,00 

31737106,08 

14726428175,46 

31.12.2005 

2 247 735,53 
6 182 249,46 

	

4 045 902,96 	12 475 887,95 

5 075 783,66 
593 585 692,41 
12 204 262,58 

1930 154,46 
13 964 58o 657,56 

9 845 640 238,82 
1 037 180 367,68 
2 832 506 841,71 

249 209 188,29 
44 021,06 

4 626 996,14 
653 274,29 
83 097,85 

293 112 281,03 14 875 852 199,98 

	

633 163,26 	633 163,26 

14888 961 251,19 

	

1 176 970,95 	1 176 970,95 

25 111 665,09 
695 612,37 
181 037,94 

	

0,00 	25 988 315,40 

	

555,75 	555,75 

27165842,10 

14916127093,29 
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VASTATTAVAA (euroa)  
Oma pääoma  
Vattion  pääoma 

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

31.12.2006 
	

31.12.2005 

15 447 576 079,51 15 447 576 079,51 
-654 781 107,69 -498 382 757,74 
868 189 045,20 933 015 416,07 

-1 074 843 746,36 	14 586140 270,66 -1 089 413 766,02 	14792 794 971,82  

Vieras pääoma 
Pitkäaikainen 

Muut pitkäaikaiset  velat  33 165 449,46 33 165 449,46 40 278 268,99 40 278 268,99  

Lyhytaikainen 
Seuraavana tilikautena 
maksettavat lyhennykset  7 103 319,53 7 103 319,53  
Valtion hoitoon jätetyt vieraat  varat  1 947,70 588,70  
Saadut ennakot  72 388,14 237 211,00  
Ostovelat  87 687 285,88 62 282 831,80  
Iflivirastojen  väliset tilitykset  1 033 587,38 1 084 080,82  
Edelleen tilitettävät erät  2 389 863,24 2 508 901,07  
Siirtovelat  7894 398,26 8 852 472,70  
Muut lyhytaikaiset  velat 	

-  939 66,2i 107 122 455,34 984 446,86 83 053 852,48  

Vieras pääoma yhteensä  140 287 904,80 123 332 121,47  

VASTATTAVAA  YHTEENSÄ  14726428175,46 14916 127 093,29 

23  



Keskushallinto 
Opastinsilta  12 A 

PL 33, 00521 Helsinki  

Asiakaspalvelu  0206 90 300 

Faksi  0204 22 2202 

asiakaspalvelu@tiehallinto.fi  

www.tiehallinto.fi  

Uudenmaan  tiepiiri 
	

Hämeen  tiepiiri 
	

Vaasan  tiepiiri 

Opastinsilta  12 A 
	

Akerlundinkatu  B 
	

Korsholmanpuistikko  44 

PL 70, 00521 Helsinki 
	

PL 376, 33101 Tampere 
	

PL 93,  65101 Vaasa  

uudenmaan.tiepiiri@tiehatlinto.fi 
	

hameen.tiepiiri@tiehallinto.fi 
	 vaasan.tiepiiri@tiehallinto.fi  

Turun  tiepiiri  Savo -Karjalan  tiepiiri  Oulun  tiepiiri 

Yliopistonkatu  3i  Kirkkokatu  1 Veteraanikatu  

PL 636, 20101 Turku PL 1117, 70101  Kuopio  PL 261, 90101 Oulu  

turun.tiepiiri@tiehallinto.li  savo -karjalan.tiepiiri@tiehallinto.fi  oulun.tiepiiri@tiehallinto.fi  

Kaakkois-Suomen  tiepiiri  Keski-Suomen  tiepiiri  Lapin tiepiiri 

Kauppamiehenkatu  4 Cygnaeuksenkatu  1 Hatlituskatu  3  B 

45100  Kouvola  PL 58, 40io1  Jyväskylä  96100  Rovaniemi  

kaakkois -suomen.tiepiiri@tiehallinto.fi  keski -suomentiepiiri@tiehallinto.fi  lapin.tiepiiri@tiehallinto.fi  

Suunnittelu  Tiehatlinnon  viestintä  la Zeeland  Oy  
Kuvat  Mika  Okko, Jukka  Salminen,  
Petra  Tiihonen,  Comma, Kuvakori  
Kirjapaino  Edita  Prima  Oy  
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