
Vaasan tiepiirin palvelusitoumus



T�m� palvelusitoumus on tienk�ytt�jille
tarkoitettu kuvaus siit�, millaista laatua
tiepiirin palveluilta voi odottaa ja vaatia.
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Lukijalle

Vaasan tiepiiri toimii Etel�-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan
ja Pohjanmaan maakuntien alueella. Piirin toiminta-alueella on
442 000 asukasta ja n. 8 700 km yleisi�, tiepiirin hoidossa olevia
teit�. Maakuntien alueella on lis�ksi kuntien ja kaupunkien hoi-
dossa olevia kaavateit� ja katuja n. 2 800 km ja yksityisteit�
n. 12 300 km. Mets�autoteit� piirin alueelle on rakennettu
n. 6 100 km.

Me tiepiiriss� huolehdimme siit�, ett� yleiset tiet ovat kun-
nossa ja niill� liikkuminen on turvallista ja sujuvaa.

Tiepiiri saa tienpidon rahoituksen valtion budjetista. Kunnos-
sapito-ja rakennusty�t sek� suunnittelun teet�mme nyt p��osin
Tielaitoksen tuotannolla.

Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta edist�mme kunnos-
sapidon ja rakentamisen lis�ksi my�s keli- ja liikennetiedotuksella.
Opastamme ja viitoitamme kohteita, reittej� ja palveluja. K�sit-
telemme lis�ksi monia lupia ja lausuntoja, jotka koskevat tiet�
tai sen v�lit�nt� ymp�rist��.

Ty�ss�mme tarvitsemme paljon tietoa tiest�st� ja liiken-
teest�. Tietoja saamme sek� omista tutkimuksistamme ett�
erityisesti asiakkaiden antamista palautteista. N�it� tietoja k�y-
t�mme laatiessamme vuosittain rakennus- ja kunnossapito-
ohjelmat sek� m��ritt�ess�mme tienpidon laatutasoa. Laatuta-
soon liittyvi� tavoitteita asettaa my�s eduskunta vuosittain bud-
jettikirjassaan.

T�m�n palvelusitoumuksen avulla kerromme palvelujemme
laadusta. Siit� saamamme palaute on meille t�rke�� kehitt�es-
s�mme tie- ja liikenneoloja tiepiirin alueella.

Tiejohtaja Juhani Salonen
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Kaikilla toimillamme t�ht��mme turvallisuuden lis��miseen,
liikkumisen ja kuljetusten sujuvuuden ja taloudellisuuden paran-
tamiseen sek� liikenteest� ja tiest�st� aiheutuvien haittojen
minimointiin.

Valtakunnallisena tavoitteena on saada vuoteen 2005
menness� liikenteess� vuosittain kuolleiden m��r� alle 250
hengen. Tielaitoksen tavoitteena on vuosina 2000 - 2003
v�hent�� omin toimenpitein henkil�vahinkoihin johtavia on-
nettomuuksia yhteens� 150. Vaasan tiepiiriss� teemme oman
osuutemme t�m�n tavoitteen saavuttamiseksi.

Tieverkon kunto pyrit��n saamaan maan keskitasoon.
Luontoon kohdistuvat haitalliset vaikutukset pienenev�t

niin kunnossapidossa kuin rakentamisessa. Erityisesti v�henee
pohjaveden pilaantumisriski. Rakennetuilla alueilla sopeutamme
uudet liikennej�rjestelyt ymp�rist��n.

Alueemme eri osien liikenneoloja kehit�mme tasapuolisesti
yhdyskuntarakenteen ja asutuksen tarpeiden mukaan. Kaikilla
v�est�ryhmill� on tasa-arvoiset mahdollisuudet liikkumiseen
ja peruspalvelujen saamiseen.

Parannamme elinkeinoel�m�n kuljetusoloja ja pyrimme
siihen, ett� alueemme on liikenneyhteyksilt��n kilpailukykyinen.

Keskeiset tavoitteemme

5



Talvikunnossapito

Talvella keskitymme turvaamaan liikenteen sujumisen niin
normaaleissa talvioloissa kuin s��tilan muutoksissakin.
Lumi aurataan teilt� liikenteen vilkkauden m��ritt�m�ss� j�rjes-
tyksess�.
Liukkautta torjutaan suolaamalla ja hiekoittamalla teit� liikenne-
olojen mukaan. Tienpintaa tasataan h�yl��m�ll�.
Liikennemerkit puhdistetaan ja n�kyvyytt� haittaavia kinoksia
alennetaan.

Lupauksemme:
Vilkkaat p��tiet (kartassa s.14 Ð ) ovat suurimman osan

aikaa joko osittain tai kokonaan paljaita eik� talvikeli vaikeuta
paljoakaan matkantekoa. Tiell� liikkuminen edellytt�� kuitenkin
aina ajotavan sopeuttamista tilanteen mukaiseksi.
Lunta saa kerty� enint��n nelj� senttimetri� ja poistamme sen
kolmen tunnin kuluessa sateen lakkaamisesta.
Liukkautta poistetaan p��asiassa suolaamalla silloin, kun ilma
on l�mpim�mp�� kuin -6 astetta. Tienpinta on suurimman osan
ajasta p��osin paljas. Osalla p��teist� (kartassa s.14 Ð ) suo-
lausta k�ytet��n vain rajoitetusti. N�m� tiet ovat keskitalvella
usein lumipintaisia.

V�h�liikenteiset p��tiet ja vilkkaat sivutiet (kartassa
s.14    ) ovat osittain tai kokonaan lumipintaisia ja varsin tasaisia.
Liikenn�inti on normaalisti sujuvaa, mutta edellytt�� silti talvi-
kelin mukaista ajonopeutta.
Lunta saa kerty� enint��n kahdeksan senttimetri� ja se poiste-
taan nelj�n tunnin kuluessa sateen loppumisesta.
Liukkautta torjutaan risteyksiss�, kaarteissa ja m�kikohdissa
tarvittaessa hiekoittamalla (pistehiekoitus).
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V�h�liikenteisimmill� teill� voidaan liikkua koko talven
kaikkina vuorokauden aikoina. Tiet voivat olla lumipintaisia ja
j�isi�.
Lunta saa kerty� enint��n kymmenen senttimetri� ja poistamme
sen kuuden tunnin kuluessa sateen loppumisesta.
Erityiskohteet (risteykset, m�enrinteet) hiekoitamme viimeist��n
12 tunnin kuluessa ongelman syntymisest�.

Alemman tieverkon ajoittaiset liikenteen erityistarpeet ote-
taan huomioon hoidon ajoituksessa ja tasossa tapauskohtai-
sesti. N�it� ovat esim. turvetuotantoalueilta tapahtuvat ajoittaiset
turvekuljetukset sek� yleis�m��r�lt��n suuret tapahtumat.

Kevyen liikenteen v�yl�t pid�mme sellaisessa kunnossa,
ett� jalankulku ja py�r�ily on mahdollista.
Irtolunta saa kerty� enint��n kolme senttimetri� ja se poistetaan
nelj�n tunnin kuluessa sateen p��ttymisest�.
Tarvittaessa v�yl� hiekoitetaan.

Poikkeuksellisen voimakkaiden lumimyrskyjen tai vesisa-
teiden aikana ei aina pystyt� edell� esitettyihin laatuvaatimuksiin.
T�llaisissa oloissa k�ynnistet��n aina toimenpiteet koko kapa-
siteetilla, ja toimet aloitetaan liikenteen kannalta t�rkeimmilt�
teilt�.
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Kes�kunnossapito

P��llystetyt tiet
Teiden kes�aikaiseen kunnossapitoon kuuluu p��llystei-

den uusiminen ja korjaaminen. Tienvarret pidet��n siistein�
ja liikennemerkit kunnossa. Tavoitteemme on tasalaatuinen,
turvallinen sek� siisti tie- ja liikenneymp�rist�.

Lupauksemme:
P��tiest�ll� tie on yleens� tasainen. Mahdolliset ep�ta-

saisuudet eiv�t sanottavasti h�iritse ajomukavuutta. Tiell� ei
esiinny sellaisia uria, jotka edellytt�isiv�t normaalien ajonope-
uksien pienent�mist� kuivalla s��ll�.

P��teiden varret raivataan p��asiassa joka toinen vuosi,
hirvivaara-alueet ja n�kem�alueet useamminkin. Tien reunat
siistit��n roskista ja hiekoitushiekka harjataan pois kev��ll�
toukokuun alkupuolella (taajamissa p�ly� sitoen). Tiet ja niiden
varret ovat koko sulan kauden ajan yleisilmeelt��n siistej�.
Hoidamme viheralueet ymp�rist�n laatua vastaavasti.

Muilla p��llystetyill� teill� urat eiv�t h�iritse liikennett�
merkitt�v�sti. Tie saattaa olla jonkin verran ep�tasainen erityi-
sesti kev��ll� kelirikon aikana, ja siin� saattaa satunnaisesti
esiinty� painanteita. Liikennemerkit ja tiemerkinn�t ovat p��-
osin kunnossa, mutta ne voivat olla heikompikuntoisia kuin
p��teill�. Pientareet ja luiskat niitet��n v�hint��n kerran
kes�ss�.

Alemmalla tieverkolla raivaukset tehd��n kolmen vuoden
v�lein ja pientareet sek� luiskat niitet��n kerran kes�ss�.

8

Palvelujen laatulupaukset



Soratiet
Tien pinta sidotaan kev�isin suolaamalla ja kastelemalla,

ja tarvittaessa t�m� k�sittely uusitaan kes�n kuluessa.
Kes�aikana tasataan tarvittaessa tien pintaa.

Kelirikon kev�isin ja alkukes�st� aiheuttamia haittoja
v�hennet��n. Liikennett� joudutaan rajoittamaan silloin, kun
tierunko pehmenee. Tienpinnan pehmenemist� ja kuraisuutta
v�hennet��n sorastuksella ja kuivatusta parantamalla.

Lupauksemme:
Tien pinta on suurimmaksi osaksi tasainen ja kiinte�.

Pienehk�j� kuoppia ja muuta ep�tasaisuutta voi olla paikoitellen.
Tie voi ajoittain p�lyt� jonkin verran pitkin� poutajaksoina.
Tiell� olevat kuopat ja muut ep�tasaisuudet ovat sellaisia, ettei
niit� yleens� tarvitse v�ist��, mutta ajonopeutta voi joutua
vaihtelemaan. Paikoitellen saattaa esiinty� ns. nimismiehen
kiharaa.

Kelirikon riskist� kerrotaan ennakkoon liikenn�itsij�ille.
Korjaamme erillisi� vauriokohtia niin, ett� elint�rke�t kuljetukset
voidaan hoitaa.

Lossit
Lupauksemme:

Berg�n lossi liikenn�i 05.30-00.10 v�lisen� aikana aikatau-
lun mukaisesti, muuna aikana tarvittaessa.

Eskils�n lossi liikenn�i 05.30-23.15 v�lisen� aikana tar-
vittaessa.
Kes�viikonloppuisin saattaa lossipaikoille synty� ruuhkaa.
Ruuhkahuiput puretaan jatkuvalla ajolla kunnes kaikki ajoneuvot
on kuljetettu.
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Suunnittelu ja rakennusty�t

Suunnittelemme ja toteutamme vuosittain useita tienra-
kennuskohteita. Suurten p��tiehankkeiden valinnasta ja ajoi-
tuksesta p��tt�� eduskunta vuotuisessa talousarviossa. Pien-
ten rakennuskohteiden valinnan tekee tiepiiri alueen kuntia,
maakunnan liittoja, muita yhteisty�tahoja ja asiakkaita kuullen.

Lupauksemme:
Laadimme vuosittain viisivuotisen tiepiirin toimintasuunni-

telman. Tiedotamme muutoksista ja niiden perusteista tie-
dotusv�lineiss�.

Tienpitohankkeiden suunnitteluvaiheessa toimimme tiiviis-
s� yhteisty�ss� hankkeen eri osapuolten kanssa. Pid�mme
yhteytt� sek� julkisen tiedottamisen ja tiedotustilaisuuksien
ett� tarvittaessa henkil�kohtaisen yhteydenpidon avulla.

Rakennuskohteiden ty�naikaiset liikennej�rjestelyt hoi-
damme niin, ett� aikataulun mukainen liikenne ei k�rsi merkit-
t�v�sti tiety�st�, eik� tien kunto aiheuta merkitt�v�� haittaa
kulkijoille. P��tiekohteissa p��llyst�mme kiertotiet, jos kiertotien
tarve on yli yhden kuukauden. Kiertotien liikenne on kaksisuun-
taista, kun liikennem��r� ylitt�� 2 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa.

Tienrakennushankkeesta maanomistajille aiheutuvat hai-
tat ja menetykset korvaamme k�yv�n arvon mukaan viivytyk-
sett� joko suoraan sopimalla tai yleistietoimituksessa, jonka
pit�� maanmittauslaitoksen maanmittausinsin��ri.
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Liikenteen ohjaus ja tiedottaminen

Ohjaamme ja opastamme liikennett� liikennemerkkien,
viitoituksen ja erillisten laitteiden ja j�rjestelmien avulla.

Jaamme tienk�ytt�jille tietoa tie- ja liikenneoloista, kelist�,
tiet�ist� ja reiteist�. Suosimme suurien tienk�ytt�j�ryhmien
tavoittamiseksi tiedonv�lityksess� joukkoviestimi�: radioita,
tekstitelevisiota, Interneti� ja lehdist��. Tarjoamme kuitenkin
yh� enemm�n my�s henkil�kohtaista palvelua puhelimitse
(Tienk�ytt�j�n linja 0200-2100). Valtakunnallista liikenteen
tiedotusj�rjestelm�� yll�pid�mme yhdess� poliisin ja Yleisradion
kanssa. Kes�isin jaamme ilmaiseksi karttaa, josta selvi�v�t
liikennett� haittaavat tienparannus- ja p��llystysty�maat sek�
tasokkaat lev�hdysalueet.

Lupauksemme:
Valtakunnallinen tiedotuspiste (Tienk�ytt�j�n linja 0200-

2100) toimii vuorokauden ymp�ri koko vuoden. Talvikaudella
seuraamme piiriss� keli� ja tieoloja arkisin klo 03.30-18.00 ja
tiedotamme niist�. Liikenteen h�iri�ist� ja kelin muutoksista
tiedotamme viimeist��n yhden tunnin kuluessa muutoksesta.

Liikennett� palveleva tiety�kartta on saatavissa p��tie-
verkon varrella olevilla huoltoasemilla ja kaikissa Tielaitoksen
toimipisteiss�.
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Liikennevahingot

Liikennevahingot aiheutuvat yleisimmin autoilijoiden ajo-
virheist�. Joskus vahinko voi kuitenkin aiheutua osittain tai
kokonaan tien asianmukaisen hoidon laiminly�nnist� tai siit�,
ett� tien poikkeuksellisesta huonokuntoisuudesta ei ole varoi-
tettu. T�ll�in on mahdollista saada Tielaitokselta korvausta
aiheutuneesta vahingosta. V�lit�n yhteydenotto Tielaitokseen
esim. Tienk�ytt�j�n linjalla 0200-2100 tekee mahdolliseksi
tapahtuman edellytt�m�t nopeaa reagointia vaativat
toimenpiteet ja vaurion toteamisen heti tapahtuneen j�lkeen.
My�s ilmoitus poliisille on tarpeen.

Tiehen syntyy my�s �killisi� ennalta arvaamattomista
oloista johtuvia vaurioita, joihin tienpit�j� ei ole voinut varautua.
T�llaisia vahinkoja Tielaitos ei korvaa.
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Asiointi piirin kanssa

Asiakaspalvelumme koostuu monista tiest�� ja sen l�hiym-
p�rist�� koskevista neuvonta-, lausunto- ja lupa-asioista. N�m�
koskevat mm. teiden erikoisk�ytt�� ja erikoiskuljetuksia,
tiealueella olevia laitteita ja johtoja, tienvarren rakentamista,
liittymi� ja tienvarren palvelujen opastusta.

YHTEYSTIEDOT
Vaasan tiepiiri
Korsholmanpuistikko 44
PL 93, 65101 VAASA
Puhelinvaihde 0204 44 157
Faksi 0204 44 7717
S�hk�posti: etunimi.sukunimi@tielaitos.fi
Internet: http://www.tielaitos.fi/vaasa/vaasa.html

Lupauksemme:
Asiakaspalvelut ovat helposti saavutettavissa; piirikonttorin

lis�ksi neuvoja ja apua saa my�s paikallisista Tielaitoksen toi-
mipisteist� ja tiemestareilta.
K�sittelemme asiat viivytyksett�, kiireelliset ja selv�t lupa-asiat
muutamassa p�iv�ss�.
Autamme Sinua kaikissa teit� koskevissa asioissa.
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Tiemestareiden toiminta-alueet ja
 teiden talvikunnossapitoluokat

Talvikunnossapitoluokat

1

1b

2

14



Anna palautetta palveluistamme

Tavoitteemme on parantaa palvelujemme laatua ja toimin-
taamme asiakkaiden tarpeiden mukaan. Siksi toivomme palau-
tetta asiakkailtamme. Seuraamme jatkuvasti asiakkaidemme
tyytyv�isyytt� osallistumalla valtakunnallisiin asiakastutkimuksiin.
Seuraamme toimintamme tuloksia my�s eri toimintoihin kohdis-
tuvilla asiakastyytyv�isyystutkimuksilla. Tutkimusten tulokset
julkistamme lehdiss� tai muulla n�kyv�ll� tavalla.

Tehdyst� ty�st� saamme jatkuvasti asiakkailtamme suoraa
palautetta. K�sittelemme saadun palautteen ja vastaamme
pyydett�ess� asiakkaalle. Saadun palautteen kirjaamme my�s
tietoj�rjestelm��mme, josta k�yt�mme sit� toimintamme jatku-
vaan kehitt�miseen.

Antamalla palautetta ja tekem�ll� kehitt�misehdotuksia
autat meit� liikenteen olojen parantamisessa.

Voit antaa palautetta esim. puhelimitse Tienk�ytt�j�n
linjalle 0200-2100 tai s�hk�postilla osoitteeseen
vaasa.liikennekeskus@tielaitos.fi tai tiepiirin Internetsivulle
osoitteeseen www.tielaitos.fi/vaasa/plomake.htm. Voit my�s
antaa palautetta suoraan jokaiselle Tielaitoksen henkil�lle.
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Anna palautetta
palveluistamme

 � Antamalla palautetta ja tekem�ll� kehitt�misehdotuksia
autat meit� liikenteen olojen parantamisessa.

YHTEYSTIEDOT
Vaasan  tiepiiri

Korsholmanpuistikko  44
PL 93, 65101 VAASA

Puhelinvaihde 0204 44 157, Faksi 0204 44 7717
S�hk�posti: etunimi.sukunimi@tielaitos.fi

Internet: http://www.tielaitos.fi/vaasa/vaasa.htm
Liikennekeskus 0200-2100

Palautteeni tielaitokselle



Tielaitos
maksaa

postimaksun

Vaasan  tiepiiri
VASTAUSL�HETYS
Sopimus 65100-176
65103 VAASA

Palautteen antaja:

Nimi

L�hiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

           Pyyd�n yhteydenottoa puh. no:



Vaasan tiepiiri
Korsholmanpuistikko 44, PL 93, 65101 VAASA
Puhelin 0204 44 157
Faksi 0204 44 7717
E-mail: etunimi.sukunimi@tielaitos.fi
www.tielaitos.fi
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