
Tienpito  painottuu kunnossapitoon 
- kasvualueiden investointitarpeisiln ei pystytä vastaamaan 

Tiehallinnon  Turun tiepiirin toiminta-  ja taloussuunnitelmassa  esitetään Satakunnan  ja  Varsinais- 
Suomen tienpidon haasteet  ja  toimenpiteet  5 -vuotiskaudelle. Tiepiirillä  on  päävastuu perustien-
pidosta. Suurista tiehankkeiden toteutuksista päätetään valtakunnan tasolla. 

Valtakunnallisten linjausten mukaisesti perustienpidon ensisijainen tehtävä  on  ylläpitää tiestön 
liikennekelpoisuus  ja  rakenteellinen kunto. Pääosa rahoituksesta kuluukin tähän. Tiepiirin 
päättämiin alueellisiin parannustöihin  jää  vuosittain  vain  noin  3  miljoonaa euroa, mikä  on 

 tarpeisiin nähden riittämätän. Parannustäistä päätetään yhä kattavammin valtakunnallisella 
tasolla, kun suurten kehittämishankkeiden lisäksi myös ns. valtakunnallisiin teemahankkeisiin 
kohdistetaan  osa perustienpidon  rahoituksesta. 

Toiminta-  ja taloussuunnitelma  on  osa tienpidon pitkäjänteistä suunnittelujärjestelmää.  Tavoit-
teemme  on  kehittää tienpitoa  ja  liikenteen palveluja osana  koko liikennejärjestelmää.  Tätä 
varten ohjelmakauden aikana tehdään  koko  aluetta kattavat liikennejärjestelmäsuunnitelmat. 
Työtä tehdään yhdessä maakuntien  ja seutukuntien  sekä eri liikennemuotojen viranomaisten 
kanssa. 

Tienpidon  vaikutuksista merkittävin  on  liikkumisen  ja  kuljetusten turvaaminen. Liikenneturval-
lisuuden odotetaan parantuvan lievästi huolimatta liikenteen kasvusta. Turun  ja  Helsingin 
välinen moottoritie varmistaa tällä tiellä hyvät liikenneolosuhteet. Porin  ja  Helsingin  välisen 

 valtatien ongelmakohtien parantaminen  on  suunniteltu toteutettavaksi tällä ohjelmakaudella 
 ja  Turun  ja  Porin valtatielle tehdään turvallisuutta  ja  sujuvuutta parantavia pistekohtaisia pa-

rannuksia. Muilla pääteillä sujuvuudesta tingitään turvallisuuden hyväksi. Muulla tiestöllä ei 
juurikaan voida vastata elinkeinoelämän  ja  liikenteen kasvun tarpeisiin. Myönteisiä ympäris-
tövaikutuksia saadaan ainoastaan yksittäisillä investoinneilla. Merkittävään parannukseen ei 
kuitenkaan pystytä. 

Suunnittelukaudella  arvioidaan vuosit
-tam  olevan käytettävissä perustienpidon 

rahaa noin  56  miljoonaa. Ohjelmakauden 
rahoitus  jää  siis selvästi  alle  ministeri-
työryhmän esityksen. Tiepiirin alueen 
teemahankkeisiin odotetaan saatavan 
yhteensä  26  miljoonaa euroa. Kehittä-
mishankkeista tiepiirillä  on  tilausvaltuu

-tus  Turun  ja  Helsingin  välisen  moottori-
tien toteuttamiseen. Turun tiepiiri vastaa 
Tiehallinnon osalta maantielauttojen lii-
kenteestä  ja  eräistä muista keskitetyistä 
tehtävistä. Kaikki tuotantopalvelut han-
kitaan markkinoilta. 
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•  Tiestön hoito (päivittäisen  liikennöinnin  turvaaminen) 
 •  ylläpito  (päällysteet,  siltojen korjaukset)  

o  suunnittelu  
O  liikenteen hallinta  
•  laajennus-  ja  uusinvestoinnit  (sis.  teemahankkeet) 
• Tiehallinto  (kiinteät kulut) 

Turun tiepiirin  perustienpidon keskimääräinen rahoitus 
toiminta-  ja  taloussuunnitelma  kaudella  (milj.  euroa) 

Tiehallinnon  Turun tiepilrin toiminta- 
ja taloussuunnitelmaan  on  koottu 
Satakunnan  ja  Varsinais-Suomen 
tienpidon keskeiset haasteet  ja  ta-
voitteet sekä toimenpiteet tavoit-
teiden saavuttamiseksi vuosina 

 2005-2009.  Suunnitelma perustuu 
liikenne-  ja viestintäministeriön  sekä Tiehallinnon 
asettamiin tavoitteisiin  ja rahoituskehyksiin.  

Valtakunnalliset tienpidon linjaukset 

Kunnossapidon  (hoito  ja  ylläpito) toimin varmiste-
taan nykyisen tiestön liikennekelpoisuus  ja  säily-
tetään  sen  nykyinen kunto. 

Talvihoidon  taso pidetään nykyisellään. Talviajan lii-
kenteen hyvä toimivuus varmistetaan pääteillä, muil-
la teillä hoidon taso  on  tyydyttävä tien merkityksestä 
riippuen. Kesäajan hoidon taso sekä tieympäristön 
muu aatutaso säilytetään pääosin nykyisellä tasolla. 
Liikenteen  hallinnan  peruspalvelut (liikenteen ohjaus 

 ja  tiedottaminen) ylläpidetään nykyisessä laajuudes-
saan. 

Päällystetyn tiestön rakenteellinen kunto säilytetään 
pääosin nykyisellä tasolla. Soratiet pidetään liiken-
neifä tyydyttävässä kunnossa. Kelirikkohaittaa pois-
tetaan perustuotannon keskeisillä reiteillä. Siltojen 
peruskorjausta sekä varusteiden  ja  laitteiden kun-
nostusta lisätään. 

Tiestön kehittämistä rahoitetaan sekä perustienpi
-don  määrärahalla  että kehittämisinvestointikohtai-

sella rahoituksella. Perustienpidon rahoitus kohdis-
tetaan alueellisina pieninä investointeina  ja  valta-
kunnallisina teemapaketteina. 

Liikenneturvallisuuden parantamisessa korostuvat 
pienet tieympäristön parantamistoimet, nopeusra-
joitukset, valvonnan tukeminen  ja liikenneturvalli-
suusyhteistyö.  Liikenneturvallisuutta  ja  liikenteen 
toimivuutta parantavia pienehköjä toimenpiteitä  on 

 mandollista tehdä  vain  vähäisessä määrin. Ympäris-
töhaittojen vähentämisessä saatetaan loppuun 
käynnissä oleva pohjavesien suojausohjelma. Uusia 
erillisiä ympäristöinvestointeja ei voida tehdä. 

Turun tiepiirin keskeiset tienpidon linjaukset 

Perustienpidon  rahoitus suuntautuu kunnos-
sapitoon: 
-  Päivittäinen lii kennöitävyys turvataan. 
- Päällystetyn tiestön kunto ei heikkene. 
- Siltojen kunnon heikkeneminen pysäy- 

tetään suunnitelmakauden aikana. 

Liikenneturvallisuutta parannetaan tehokkailla kus-
tannuksiltaan aihaisilla toimenpiteillä kuten  kamera- 
valvonnan  ja kaiteiden rakentamisilla. 

Liikennejärjestelmää  kehitetään yhteistyössä mui-
den toimijoiden kanssa. Odotuksiln ei kuitenkaan 
pystytä ri ittävässä määrin vastaamaan. 

Alueellisiin investointeihin  on  edelleen vähän rahoi-
tusta.  Vain  osaan kasvavien alueiden maankäytön 
kehittymisen  ja  liikenteen kasvun aiheuttamiin liiken-
teellisiin tarpeisiin pystytään vastaamaan.  

Koko  maassa tiettyjen  osa-alueiden ongelmakohtia 	 Tiejohtaja Pekka Jokela  
poistavilla teemahankkeilla  pystytään Turun tiepUrin 
alueella parantamaan kanden sataman liikenneyhte-
yksiä, parantamaan valtatien  8  turvallisuutta, turvaa-
maan kasvavan teollisuusalueen toimintaedetlytyk-
siä  ja  parantamaan maaseudun koulumatkojen tur-
vallisuutta. 



koko  Turun  %-
maa  tiepiiri  osuus 

Yleisiä teitä 	 78 169 	7 997 10,2  % 
Liikennesuorite  
(milj,  ajon.  km  vuodessa) 	33 893 4095 12,1  %  
Raskaan liikenteen liikennnesuorite - 	- -  :361 12,3%  
Päällystetyt tiet  (km) 	50619 5938 11,7 o 

2059 7,5%  
Moottoritiet  (km) 	 653 77 11 ,8  %  

1566 13,4%  
Kevytliikenteen  väylällä 
varustetut tiet  (km) 	4793 629 13,1  %  
Tilastotietoa Turun  tiepllristä  
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Varsinais-Suomen  ja  Satakunnan yleisillä teillä 
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Aiesopirnuksen  

Maakuntien  suunnittelujärjestelmän 
 ja  LVM:n hallinnonalan  virastojen  

suunnittelujärjestelmien  yhteen kytkentä  

PÄÄTEIDEN suuvuus  JA  RUUHKAISET LIInYMÄT  

Liike  nn  etu  rva  Il  is  uvs 
Liikenneturvaltisuudeltaan  tiepiirin alue  on  ollut 
muuta maata turvattomampi. Viime vuosina  tie-
piirin alueella  on  tapahtunut  15-19  prosenttia 

 koko  maan henkilövahinko-onnettomuuksista. 
Vuoden  2004  liikenneturvallisuuden kehitys ver-
rattuna vuoteen  2003 on  ollut suotuisaa kuole-
maan johtaneiden onnettomuuksien osalta. Näin 
lyhyestä aikajaksosta ei voi kuitenkaan vielä to-
deta liikenneturvallisuuden kääntyneen parem-
paan päin. 

Tieverkon kunto 

Tieverkon rakenteellisen  ja pintakunnon  hei-
kkeneminen  on  pysähtynyt  ja  on  nyt kohtuul-
linen. Talvikauden  2004-2005  aikana valinneet 
poikkeukselliset sääolosuhteet ovat kuitenkin 
aiheuttaneet tienpinnoille poikkeuksellisen 
paljon vaurioita, jotka heikentävät päällystetyn 
tieverkon käytettävyyttä. Vilkasliikenteisistä 
(keskivuorokausiliikenne (KVL)  >1 500 ajon./vrk) 
päällystetyistä  teistä noin  200 km  ja  vähälii-
kenteisistä noin  370 km  alittava tavoitteena 
olevan kunnon.  Tien  rakenteellista kantavuutta 
heikentävää runkokelirikkoa  on  esiintynyt  vii-
meisen  viiden vuoden keskiarvona vuodessa 
noin  4  prosentilla sorateistä (noin  86 km). 

 Määrällisesti eniten  ja  pahimmat runkokelirikot 
esiintyvät Pohjois-Satakunnan alueella. Viime 
vuosina kelirikkorajoituksilta  on  vältytty keväi-
sin lähes kokonaan. Tiepiirin alueella  on 1 766 

 siltaa (noin  12,5 %  koko  maan silloista). Silto-
jen kuntoa kuvaavalla indeksillä mitattuna  tie-
piirin alueen sillat heikkenevät vuosittain noin 

 3-6  prosenttia. Turun tiepiirin silloista  18 on 
painorajoitettuja,  rajoitukset ovat pääosin yh-
dystieverkolla. Tehostetussa tarkkailussa il-
man painorajoituksia  on 28  siltaa, jotka ovat 
kahta lukuun ottamatta yhdystieverkolla. 

Palvelutaso  
Suunnitelmakauden  loppupuolella valmistuu 
palvelutasoltaan puutteellinen  El 8  Muurla- 
Lohja välinen tieosuus. Suunnitelmakauden 
jälkeen ruuhkaisia osuuksia  jää  vielä tieosuuk-
sille valtatie  10 Turku-Lieto, kantatie  40 Raisi-
onlahti -Naantali sekä valtatien  8 osuuksille 

 Raisio-Nousiainen, Rauma-Eurajoki  ja  Pori-
Söörmarkku. 
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Palvelutaso  A  ==-=-. 	erittäin hyvä  (120 km)  Pääteille  on liittymien  toimivuuden  ja turvalli- 
PalvelutasoB suuden  takia jouduttu asettamaan liikenneva- 

-  hyvä  (468 km)  

-. PalvelutasoC  _____ lo-ohjauksia  sekä  60 km/h  nopeusrajoituksia. 
— 

: , 
tyydyttvava(289km)  Palvelutasoltaan erittäin huonoja liittymiä  on 
välftävä(158km)  kuusi, joista kaikkien toimivuutta parannetaan 
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suunnitelmakauden  aikana. T  _____ PalvelutasoE 
huono  (27 km)  
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 52 	 juvuus-  ja kapasiteettivaatimuksia  erityisesti 
, 	.- 	_ 	 Saariston rengastien lauttayhteyksille. Yleisten 

.- -  I  _ 	 teiden päissä  on  yhteensä  33 tielaituria,  joiden 

	

- 	 ylläpito  mm. yhteysliikenteen  tarpeisiin vaatii 
— - 	 jatkuvaa panostusta. 

TOIMI  NTAY  M  PÄR  I  stO  

Yleistä 

Turun tiepiirin toiminta-alueena  on  Varsinais- 
Suomi  ja  Satakunta. Seutukuntia Varsinais- 
Suomessa  on  viisi  ja  Satakunnassa kolme. Vuo-
den  2005  alusta alkaen tiepiirin alueella  on  yh-
teensä  80  kuntaa, joista  18 on  kaupunkia. 
Asukkaita näissä  on 13,2  prosenttia  koko  maan 
väestöstä eli yhteensä noin  690 000  asukasta. 

Varsinais-Suomen seutukunnilla  on  toisistaan 
poikkeavat omaleimaiset luonteensa. Maa-
kunnassa korostuvat ainutlaatuinen saaristo 
monine matkailumandollisuuksineen sekä moni- 
nainen teollisuuden, koulutuksen  ja  kehittämi-
sen toimintaympäristö. Satakunnassa korostu-
vat erityisesti vientiteollisuus, monipuolinen 
elintarviketeollisuus sekä elektroniikka-  ja  auto-
maatiotoimialat.  

Varsinais-Suomen sijainti Itämeren alueella  on 
 keskeinen haaste yhdistää maa-, meri-  ja  ilma- 

yhteydet eri liikennemuotoineen toimivaksi ver-
kostoksi, jolla erityisesti kansainvälinen liikenne 
kytketään seudulliseen liikenteeseen. Satakun-
nan liikenneverkolle ominaisia piirteitä ovat ras-
kaan satama-  ja teollisuusliikenteen  suuri osuus 
pääteillä. Lisäksi suoran rautatieyhteyden puut-
tuminen pääkaupunkiseudulle sekä rannikon 
suunnassa lisäävät osaltaan maaliikenneyhte-
yksien tarvetta. Molempien maakuntien osalta 
korostuvat vilkasliikenteiset satamat. Satakun-
nassa satamien tavaraliikenne keskittyy metsä-
teollisuuteen, kivihiileen  ja malmeihin,  Varsi-
nais-Suomessa taas korostuu kemianteollisuus, 
kappaletavara-  ja matkustajaliikenne.  

Varsinais-Suomessa kasvukeskuksia ovat Turun 
 ja  Salon  seudut. Elinkeinoelämälle tärkeä merkitys 

 on  myös  E18 Turku-Salo-Helsinki yhteysvälillä. 
 Satakunnan alueella muuttotappiosta ovat kär-

sineet kaikki seutukunnat. Viime vuosien aikana 
muuttotappio  on  kuitenkin pienentynyt. 

Kansainvälinen toiminta  ja  muuttoliike lisäävät 
parantamistarpeita kasvukeskusalueiden  pää-
tieverkolla  ja  erityisesti  El 8 -tiellä. 

Turun tiepiirin toiminta-alueen maaperä  on  pää-
osin kantavuudeltaan heikkoa savea, joka aset-
taa vaatimuksia rakenteiden kestävyydelle. Eri-
tyisesti tämä näkyy geoteknisille ratkaisuille 
asetettavissa vaatimuksissa  ja  rakenteiden kaI-
leudessa. Lisäksi oman erityispiirteensä tuovat 
rannikon läheisyys vaativien sääolosuhteiden 
vuoksi sekä Lounais-Suomen saaristo. 

Alueiden kehittämislain mukaisesti valtion vi-
ranomaisten  on  otettava huomioon maakunta- 
ohjelmat, edistettävä niiden toteuttamista  ja  ar-
vioitava toimenpiteidensä vaikutuksia aluekehi-
tykseen.  

TIE- JA  LIIKENNEOLOT 

 Tieverkko 

Turun tiepiirin hallinnoiman yleisen tieverkon pi-
tuus oli vuoden  2005  alussa noin  8 000 km,  mi-
kä  on  noin  10,2  prosenttia  koko  maan yleisistä 
teistä. Turun tiepiirin liikennesuorite vuonna  
2004  oli noin  4 100  miljoonaa ajoneuvokilomet

-nä  vuodessa, mikä  on  noin  12,5  prosenttia  koko 
 maan liikennesuoritteesta.  



TIENPIDON  SUUNNITELMA 

 Perustienpidon  rahoitus  
Tienpito  rahoitetaan pääosin valtion talous-
arviossa vuosittain myönnettävin varoin. Mer-
kittävimmät momentit ovat eräät tiehankkeet, 
perustienpito sekä maa-alueiden hankinnat  ja 

 korvaukset. Lisäksi investointihankkeisiin  on 
 mandollista saada vähäisessä määrin työlli-

syysrahoitusta  ja EU:n tavoiteohjelmahankkei
-sun  EU -rahoitusta. 

Perustienpidon  määräraha  on  valtion talousar-
viossa  koko  valtakuntaa koskeva. Tiehallinnon 
keskushallinto jakaa määrärahan tuoteryh-
mittäin tiepiireille pysyen valtion talousarvion 
määrittelemässä kokonaissummassa. Tiepiirin 
liikkumavara rahoitussuunnittelussaan  on  pe-
rustienpidon  toimenpiteiden kohdentamisessa. 
Toimenpiteiden valintaa ohjaa liikenne-  ja 
viestintäministeriä  asettamalla tulostavoitteet 
Tiehallinnolle, joka toteuttaa tavoitteensa tiepi-
irien kautta. 

Liikenneinvestointiohjelmaa  miettinyt ministeri- 
työryhmä esitti rahoituksen osalta seuraavia 
muutoksia: 

- Tienpito  tulisi nähdä pitkäjänteisenä  koko  
hallituskauden kattavana kokonaisuutena 

- Kunnossapito  ja  investoinnit tulisi esittää 
talousarviossa erillisinä. 

-  Rahoitus tulee nostaa vähintään minis- 
terityöryhmän esittämälle tasolle. 

Muut  tienpidon rahoitusmuodot 
Eu-rahoitus:  Suunnitelmakaudella  EU-hankkeina 

 Varsinais-Suomessa toteutetaan käynnissä oleva 
Smedsböle-Lammala -tien parantaminen sekä 
jatketaan toimenpidekiellossa ollutta saaristo- 
tien (maantie  180)  polkutien  rakentamista välille 
Ersby-Lillmälö. Näiden hankkeiden jälkeen  EU- 
rahoitusta haetaan meneillään olevalla ohjel-
makaudella ensisijaisesti Rymättyläntien pa-
rantamiseen Mäensyrjän kohdalla. Satakun-
nassa toteutetaan vuonna  2005  valtatielle  8 

 Eurajoki-Luvia  välisen tievalaistuksen  raken-
taminen  ja varaudutaan  toteuttamaan Kiikoisiin 
palvelualue. 

Työllisyystyörahoitus: Suunnitelmakauden  alku-
puolella Varsinais-Suomessa odotetaan tieolo-
suhteita parannettavan Laitilassa  ja Korppoossa. 

 Satakunnassa odotetaan työllisyysrahoitusta 
kohdistuvan Huittisiin  ja  Kokemäelle. 

Pääpaino edelleen  kunnossapidossa  
Tiestön kunnossapitotoimilla turvataan päi-
vittäinen liikennöitävyys  ja  olemassa olevan 
päällystetyn tiestön, siltojen sekä rakenteiden 

 ja  laitteiden ylläpitotoimet. 

Päivittäisen liikennöitävyyden turvaamisen 
eli hoidon tärkeimpiä toimenpiteitä ovat talvi- 
aikana  lumen  poisto  ja  liukkauden torjunta sekä 
kesäaikana sorateiden hoito. Hoidossa pyritään 
valtakunnallisesti yhtenäiseen laatutasoon.  Tal-
vihoidon  osalta  on  yhtenäistetty yäajan laatuta-
soa raskaan liikenteen käyttämillä keskeisillä 
runkoreiteillä. Tiepiirin alueella nämä toimenpi-
teet kohdistuvat valtateille  2, 8, 10  ja  12.  Toi-
minnan määrän kasvaminen enenevässä mää-
rin kunnilta siirtyvien rakenteiden  ja  laitteiden 

 (mm.  linja-autopysäkit katoksineen  ja tievalais-
tukset)  hoito aiheuttavat suunnitelmakaudella 
kustannuspaineita. 

Kirjalliset tienparannusaloitteet vuosina  200 1-2004  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  55 km  
Kevyen liikenteen alikulun rakentaminen  13  kpl 
Sorateiden runkokelirikon poistamInen  10 km  
Päällystetyn tien rakenteen 	arantaminen  300 km  
Sillan  uusiminen  tai  parafl 	Ii 51  KPl 
Ohituskaistan  rakentaminen  4  kpl 
Kiertoliittymän  rakentaminen  6  kpl 
Eritasoliittymän  rakentaminen  3  kpl  
Uusi valo-ohjaus  1  kpl 
Tievalaistus  (uusi)  19 km  
Pohjaveden suojaus  1,8 km  
Melusuojaus  2,5 km  

iset 
Perustienpidon  toimenpiteet  TTS  -kaudella 

 2005-2009  (sisältävät myös  teemahankkeet) 
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Kestopäällysteet  (km)  
Kevytpäällysteet  (km)  

- Päällystyksiiri  ja kevyisiiri  rakenteen 
parantamisiin käytetty rahoitus 

Uudelleen päällystetyt  tiekilometrit  ja  käytetty 
rahoitus vuosina  1996-2004  sekä  tavoitteellinen 
päällystysohjelman  pituus vuosina  2005-2009 
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0  Liikenteen ohjaus  D  Lupa-asiat DSuuflnitteluasiat  

Turun tiepiirin vuoden  2004  asiakas palautteiden 
 kohdentumista  kuvaa  via  asioita 

Hoito hankitaan entistä kattavammin lopputuot-
teille asetettujen toimivuus-  ja kuntovaatimusten 

 perusteella, tämä edellyttää tieverkon rakentei-
den  ja  laitteiden osalta laadullisen jälkeenjäänei-
syyden poistoa. Paikallisesti eräillä tieosuuksilla 
nostetaan palvelutasoa aikaan  ja  paikkaan sido-
tuula täsmähoitotoimenpiteillä. Talviajan nopeus-
rajoituksia lasketaan uuden ohjeistuksen mukai-
sesti eräillä tieosuuksilla. 

Ylläpidolla  ja  peruskorjauksilla  säilytetään 
tien käyttäkelpoisuus  ja  rakenteellinen kunto. 
Peruskorjaukset ovat rakenteen parantamis-  ja 
peruskorjausluonteisia  toimia, joilla säilytetään 
tieosan rakenteellinen kunto  ja  nostetaan palve-
lutaso alkuperäiselle  tai  nykyvaatimusten  mu-
kaiselle tasolle. 

Vilkasliikenteisten päällystettyjen  teiden  pinta- 
kunnon sekä rakenteellisesti huonoimpien koh-
teiden kunnon parantaminen ovat ohjelmakau

-den  tärkeimpiä tavoitteita. Rakenteellisen kun-
non  parantamiseksi peruskorjataan valtatie  9 

 moottoritieosuudelta  Turussa  ja Liedossa ohjel-
makauden  alkupuolella sekä kantatie  43  väliltä 

 Malko-Mestilä  (Laitila-Eura), jonka korjaus ajoit-
tuu ohjelmakauden loppupuolelle. Lisäksi perus-
korjauksia kohdistetaan muutamille seututiever -
kon osuuksille.  Kevyempiä rakenteen  paranta-
mistoimenpiteitä  tehdään vuosittain noin  60 km. 

 Lähivuosina päällystetyn tiestön parantamistar-
peet keskittyvät painumien, epätasaisuuksien  ja 

 unen poistoon. 

Siltojen kunnon  huonontumunen pysäytetään 
ohjelmakauden keskivaiheilla nostamalla kun-
nostusmääriä niin, ettei siltojen yhteenlaskettu 
vuosittainen vauriosumma enää kasva. Turun 
tiepuirin alueella  on  noin  80  huonokuntoista  put-
kisiltaa,  joista vuosittain pyritään korjaamaan 

 tai  uusimaan  5-10  kappaletta. Saariston suuret 
sillat saadaan suunnitelmakaudella korjattua. 
Muita rannikon läheisyydessä olevia suuria sil-
toja aletaan korjata  tai  uusia. Suunnitelmakau

-den  merkittävin hanke  on  Halikon  sillan  uusimi-
nen maantiellä  110.  Osa  tehostetun tarkkailun 
silloista tulee tilaan, jossa niille  on  asetettava 
painorajoitus  tai  ne  on  korjattava. 

Varusteiden  ja  laitteiden uusiminen  mm.  kai- 
teiden, opasteiden, liikennemerkkien, liikenne-
valojen  ja  linja-autopysäkkien osalta  on  toistai-
seksi ollut liian hidasta. Suunnitelmakaudella 
lisätään kaikkien edellä mainittujen varusteiden 

 ja  laitteiden kunnostamista, tähän asti kunnos-
tustoimet ovat pääosin kohdistuneet kunnilta 
siirtyvien tievalaistusten saneeraamiseen. 

Lauttaliikenteen hoidon hankinta hoidetaan 
 koko  maan osalta Turun tiepiiristä. Vuosittain 

noin  27  miljoonaa euroa maksavasta  koko  maan 
lauttaliikenteen hoidosta noin puolet kohdistuu 
Lounais-Suomen saariston alueelle. Lauttalii-
kenteen palvelutason määrittelyn osalta aiem-
min Tiehallinnon keskushallinnossa tehty toi-
minta keskitettiin vuoden  2005  alusta Turun 
tiepiiriin. Lauttaliikenteen hoidon kilpailuttamis

-ta  ollaan käynnistämässä Liikenne-  ja  viestintä- 
ministeriön hyväksymien linjausten pohjalta. 



I  

)  
K  aar  

7 
66 

	

or 	
64 

31 	
571 	 58  -  

valta  

	

/r 	
'  

	

:5771 	 4 	t  

	

.- 	_1 	31  

	

Raum 	 640 

71  

	

'  2' 	 5  

	

: ;•.. 	
1 	

-J  

l4usia 	n•  
I/I  

	

324. 	 liii  

64  

Alkanut  2004 tai  aiemmin  

•  Alkaa  2005 

•  Suunniteltu alkavan  
2006-2009 

Kehittämis-  tai perustienpidon 
_-iJ keskitetyllä  rahoituksella 

tehtävät kohteet  

•;; 	
i/ 	

351J  
, 	 47- 	

i  • k7 	 - 

- . 	21" 	
I. 

it- 	'3i 	
140 	'q.\59 	

b_747j 	-' 	
3601 

L41 	-. 

53 Pj•nn 	 2 	 U 

	

514] 	 - 	p 	
• 	1483J 

	

U 	
65 	 •1 	•  122? 14 

A' 



i.'f-'iuJIy 

.--- 

297 
TIL tIflT 

44  KANKAANR&AN LIITTYMA (KANTATIE 44NALTATIE  23)  
u1i1  

Kankaanpää  I 70  kiertoiittymän  rakentaminen  
596 230  HUITTISTEN KEVYEN LIIKENTEEN JARJESTELYT Huittinen  057  kevyen liikenteen väylän rakentaminen  
663 2550  SUOSMERI-HARJUNPÄ  KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ Ulvila  032  kevyen liikenteen vaylan rakentaminen  
696 2176  OLKILUODON MAANTIEN PARANTAMINEN Eurajoki  4,19  päällystetyn tien rakenteen parantaminen  
703 273  OTAVAN SILTA-JALASJÄRVI RAKENTEEN PARANTAMINEN Karvia  2,40  päällystetyn tien rakenteen parantaminen  

504 
l7ir !fll 

12933  
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AHVENUKSEN  SILTA  T-1646  
:itii 
Kokemäki  

r!rI(.M,,r•  
0,40  sillan  peruskoqaus  

590 12717  PALOJOEN  SILTA  T-1335  Huittinen  021  sillan  peruskorjaus  
738 8  TIEVALAISTUS  VÄLILLE EURAJOKI-LUVIA  (EU)  Eurajoki  038  tievalaistukeen  rakentaminen 

20 
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12641  UNAJAN PT:N  KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ 
:cTrne 
Rauma  

:Ta'flI[  
066  kevyen liikenteen vaylan rakentaminen  

314 2143  PEIPOHJAN  KEVYEN LIJK. JÄRJESTELYT Kokemäki  012  kevyen liikenteen vaylan rakentaminen  
318 8  NIITTUMAAN  ALIKULKU  Pori 020  kevyen liikenteen alikulun rakentaminen  
509 8  KORVENKULMAN POHJAVESISUOJAUS Eurajoki  0,38  pohjaveden suojaus  ja  liittymän  parantaminen  
535 12  HUHKOLANSILTA  T-447 1-luittinen  0,20  sillan  peruskorjaus  
556 12677  EURAN KESKUSTA Eura  0,20  taajarnan  liikenneturvallisuuden parantaminen  
571 2442 FRIITALAN  SILTA  T-762  Ulvila  0,19  sIllan  peruskorjaus  
577 8  EURAJOEN  SILTA  T-612  Euraloki  030  sillan  peruskorlaus  
578 8  LAPINJOEN  SILTA  T-81 1  Eurajoki  0,30  sillan  peruskorjaus  
580 12962  JAARAN SILTAT-567  Kiikoinen  009  sillan  peruskorjaus  
592 2460  KISSAIN  SILTA  T-798  Ulvila  0,04  sillan  peruskorjaus  
594 12786  EURAKOSKEN  SILTA Kiukainen  009  sillan  peruskorjaus  
640 2141  TUISKULAN  SILTA  T-724  Köyliö  007  sillan  peruskorjaus  
644 8  IHODEN  JA  VERMUNTILAN OHITUSKAISTAT  Pyhäranta, Rauma  300  ohituskaistojen  rakentaminen  
646 12768  ÄYHÖN PT:N  KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ Rauma  0,50  kevyen liikenteen väyl8n rakentaminen  
648 11  SUOSMEREN LIITTYMA  Ulvila  009  liittymän  parantaminen  
878 2550  KULLAAN  KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT Ulvila  060  kevyen liikenteen väylän rakentaminen  
681 269  REPOSAAREN LAPPASILTA  Pori 0,56  sillan  peruskorjaus  
704 43  MALKO-MESTILA  RAKENTEEN PARANTAMINEN Laitila, Eura  530  päällystetyn tien rakenteen parantaminen  
706 2680  AHLAISTEN  TAAJAMAN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ  Pori 0,39  kevyen liikenteen vaylan rakentaminen  
709 12670  SUKKALAN  SILTA  T-2122  Lappi  016  sillan  peruskorjaus  
715 12  RAUMAN SATAMAYHTEYS Rauma  10,30  uusi tieyhteys  
720 2660  TOEJOEN  SILTA  T-1321 Pori 020  sillan  peruskorjaus  
722 269  LEVON YLIKULKU  JA  RISTEYSSILTA  T-664 Pori 050  sillan  peruskorjaus  
740 2440 HIMMELINSUULI-SIMULAN  ASUNTOALUEEN KEWEN LIIKENTEEN VÄYLÄ Harjavalta  092  kevyen liikenteen väylän rakentaminen  
770 261  MAANTIEN  261  LINJAUKSEN  MUUTOS NIINISALOSSA Kankaanp  0,18  tien linjauksen muutos  
966 13209  MAJAN  SILTA  T-1346  Jämijärvi  019  sillan  peruskorjaus  

21 
lIL li.,I 

8  

..i.  .ii.i 

RAISION KOHTA 
:11The  
Raisio  1375 4-kaistaistus  

546 1 83  SMEDSBÖLE-LAMMALA  TIEOSUUDEN PARANTAMINEN  (EU)  Vustanfjard  1 70  paullystetyn  tien rakenteen parantaminen  
595 10 VT 10  LIIKENNETURVALLISUUIDEN  PARANTAMINEN Lieto  2,69  kevyen liikenteen alikulut  
597 180  KIRJALANSALMEN  SILTA  1-155  Kaarina  2,50  sillan  peruskorlaus  
650 180  ERSBY-LILLMÄLÖ POLKUTIE  (EU)  Parainen  0,76  kevyen liikenteen väylän rakentaminen  
744 52  SOMERONTIEN MELUSUOJAUS  Salo 082  melusuojauksen  rakentaminen 

324 8  POHJAVESISUOJAUS MYNAMAEN MOTELLIN  KOHDALLA 
crTTIe  

Mynämäki  0,85  pohjaveden suojaus  
458 9  MANTYLAN  SILLAN  JA  PAINUMAN  KORJAUS  Turku 370  sillan  peruskorjaus  
564 1 E 18  MUURLA-LOHJA  MO-TIE  Muurla  70000  moottoritien rakentaminen sekä hoitoja ylläpito  v. 2029  asti  
635 12241  PINOPERAN  SILTA Taivassalo  3,10  uusi silta  
673 9  VALTATIE  9  MOOUORITIEOSUUDEN  KUNNOSTUS Lieto  4,83  pällystetyn  tien rakenteen parantaminen  
679 10  RAUKKALA-YLISKULMA  KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ Lieto  0,70  kevyen liikenteen väy!n rakentaminen  
692 1900  ASKAISTEN TAAJAMAT1EJARJESTELYT  Askainen  0,47  kevyen liikenteen váyln rakentaminen 

236 186  

:F1wETtm. 

SALMIJOEN  SILTA  1-5124 
1Tme 

Salo 
rT1ntrT7m-.  

010  sillan  peruskorjaus  
250 2010  PMVOLAN  SILTA  T-489 Turku 019  sillan  peruskorjaus  
327 12483  KALANNIN KKO:N  KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ Uusikaupunki  0,13  kevyen liikenteen vaylan rakentaminen  
338 2250  KYRON  TAAJAMA Pöytyä  079  taajaman Iiikenneturvallisuuden parantaminen  
344 12270  MPRIAN LV:N PT:N  KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ  Turku 028  kevyen liikenteen väylän rakentaminen  
351 52  SOMERON KESKUSTAN LIITTYMAT Somero  023  liittymäjärjestelyt  
360 2410  VANHAOJAN  SILTA  T-5141  Kiikala  0,02  sillan  peruskorjaus  
361 9  JOKISYRJAN  SILTA  T-1 308  Loimaa  060  sillan  peruskorjaus  
362 1933  MAENKYLAN UUSISILTA  T-317  Mynämäki  040  sillan  peruskorjaus  
399 2810  MAANTIE  2810  SOMERON PUOLEISEN  PAA  N  YKSITVISTIEJÄRJESTELYT  Somero  015  yksityistiejärjestelyt  
453 1950  HUOLIN  KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ Mynämäki  037  kevyen liikenteen väylän rakentaminen  
459 2020  MYNAJOEN  SILTA  II T-328  Mynämäki  0.12  sillan  peruskorjaus  
461 189  SARKANSALMEN  SILTA  T-1664  Naantali  153  sillan  peruskorjaus  
462 110  HALIKONJOEN SILTAT-20 1-lalikko  261  sillan  peruskorlaus  
514 1800  TRASKIN VIRTAUSAUKKO  Houtskari  0,16  virtausaukon  uusiminen  
518 1823  SARKISALON PENGERTIENVIRTAUSAUKKO  Särkisalo  0,15  virtausaukon  uusiminen  
530 180  SYDMONTIEN LIITTYMÄN  PARANTAMINEN Parainen  0,07  liittymän  parantaminen  
541 1931  VANGENRAUMAN SILTAT-315  Askainen  0,40  sillan  peruskorjaus  
542 121 33  PIILIJÄRVENOJAN  SILTA  T-1 I 39  Perttel,  005  sillan  peruskorjaus  
557 43  SIRPPUOJAN  SILTA  T-395  Uusikaupunki  0.25  sillan  peruskorjaus  
560 1931  HEPOLU000N VIRTAUSAUKKO  Askainen  0,04  virtausaukon  uusiminen  
573 224  VIILALAN  SILTA  T-494 Aura 030  sillan  peruskorjaus  
579 9  KUUSKOSKEN  SILTA  T-1 102 Aura 019  sillan  peruskoijaus  
588 1 2 1 93  PIIKKION  KESKUSTA PiikkiO  0.47  taajaman liikenneturvallisuuden parantaminen  
589 12537  VUOLTEEN  SILTA  T-1349  Mynämäki  0,20  sillan  peruskorjaus  
600 12268  PAIMALANTIEN  KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ  Turku 076  kevyen liikenteen väylän rakentaminen  
620 194  REKOLAN SILTA  T-1645  Vehmas  0,26  sillan  peruskorjaus  
634 12084  ULKOLUODON  SILTA Särkisalo  300  uusi silta  
642 41  VALTATIEN  9 JA  KANTATIEN  41  LIITTYMAN  PARANTAMINEN  Aura 0,10  Ilittymän  parantaminen  
644 8  IHODEN  JA  VERMUNTILAN OHITUSKAISTAT Pyhäranla,  Rauma  300  ohituskaistojen rakenlaminen  
647 8  NOUSIAINEN-KURJENMÄKI OHITUSKAISTAT Nousiainen  3,80  ohituskaistojen  rakentaminen  
656 12418  NUMMI-MASKU KEVYEN LIIKENTEENVÄYLÄ Masku  067  kevyen liikenteen väylän rakentaminen  
667 186  KISTOLAN  SILLAN  KOHDAN KORJAUS Muurla  0,05  päällystetyn tien rakenteen parantaminen  
674 2251  RASUJOEN  SILTA  T-208  Tarvasjoki  006  sillan  peruskorjaus  
684 9  KORVEN  SILTA  T-1O8l  Loimaa  038  sillan  peruskorjaus  
685 40  MAKARLAN YLIKULKU  JA  RISTEYSSILTAT-1079  Piikkiö  1,30  sillan  peruskorjaus  
686  KOPILAN  VANHASILTA Somero  0,02  sillan  peruskorjaus  
687 12292  LAUKKANIITYN  SILTA  T-2416 Aura 0.32  sillan  peruskorjaus  
688 12110  HAIRON  SILTA  T-64  Pemia  0,06  sillan  peruskorjaus  
690 1960  ROHDAISTEN KEWEN  LIIKENTEEN VÄYLÄ Pyhäranla  020  kevyen liikenteen vaylun rakentaminen  
691 12633  IHODEN  KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ Pyhäranta  022  kevyen liikenteen väylän rakentaminen  
704 43  MALKO-MESTILA  RAKENTEEN PARANTAMINEN Laitila, Eura  5.30  päällystelyn  tien rakenteen parantaminen  
708 40 KANTATIEN  40  LIITTYMIEN  PARANTAMINEN Lieto  624  eritasoliittymän  rakentaminen  
713 89  RYMATTYLANTIEN  PARANTAMINEN MAENSYRJAN KOHDALLA Rymättylä  051  päällystelyn  tien rakenteen parantaminen  
716 40  NAANTALIN SATAMAYHTEYS Naantali  580  uusi tieyhteys  
731 9  MELLILLAN LIITTYMAN  PARANTAMINEN Mellilä  0,27  liittymän paranlaminen  
732 12353  LOKALAHDEN  KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT Uusikaupunki  0,34  kevyen liikenteen väylän rakentaminen  
739 1933  MYNAMAEN  TAAJAMA Mynämäki  028  laajaman liikennelurvallisuuden  parantaminen  
747 2340  PAKURLAN  SILTA  T-1640  Paimio  1,00  sillan  peruskorjaus  
748 8  NOUSIAISTEN LIITTYMAN PARANTAMINEN Nousiainen  024  liiltymän  parantaminen  
760 12413  NUMMEN  TAAJAMA Nousiainen  023  taajaman liikenneturvallisuuden parantaminen  
1221 186  KISKON  TAAJAMAN YKSITYISTIEJÄRJESTELYT Kisko  0,07  yksilyistiejärlestelyt  
1409 12267  LONTTISTEN  SILTA  T-1558  Lieto  0,10  sillan  peruskorjaus  
1483 1870  AHTIALAN  SILTA  T-39  Suomuslärvi  0,11  sillan  peruskorjaus  
1494 1870  KURKELAN SILTA  T-42  Kisko  0,24  sillan  peruskorjaus  
1498 2801  SUOJOEN SILTA  T-200  Somero  0,05  sillan  peruskorjaus 

* Kustannusarviot  voivat sisältää perustienpidon, 
kehittämis-,  EU-  tai  ulkopuolista rahoitusta 



Nopeusvalvontaa  valtatiellä  1.  

Valtatielle  8  maalattu hirvivaarasta osoittava merkki. 

Liedossa. 

tot. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
4,8 5,0  •" 	••_,0 -  

10,6 10,4 10,3 10,7 11,0 11,3 
6,7 6,2 6, 
2,9 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 

23,9 26,7 30,5 
12,4 11,8 12,0 12,0 12,0 12.0 

- -I•l,0  
4,5 5,1 5,5 5,7 5,6 5.5 
0,7 1,3 0,9 0,4 
0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 0,7 
4,9 4,9 
1,9 1.7 4,4 0,2 0,0 0,0 
1,3 1,1___ 
1,6 2,0 0,9 1,0 2,3 2,7 
0,8 0,9  i,ö -•- 'U:9• 
0,6 

Liikenteen hallinta  -tuoteryhmä sisältää keskei-
sinä tehtävinään  tie-  ja  liikenneolojen seurannan, 
ajantasaisen liikenteen ohjauksen  ja  tiedotuksen 
sekä häiriötilanteiden  hallinnan.  E18 -tieosuus  
edustaa merkittävintä osuutta liikenteen hallinta 
-tuoteryhmään kohdistuvista ylläpitokustannuk

-sista.  Automaattista nopeudenvalvontaa lisätään 
suunnitelmakauden aikana noin  270 km,  tär- 
keimpinä kohteina ovat valtatie  8 Turku-Pori, 

 maantie  192,  valtatie  9  ja valtateiden  2  ja  10 Ii-
säykset. Monet  liikenteen  hallinnan  laitteet  (mm. 
liikenrievalot, tiesääasemat)  tulevat teknisen 
käyttöikänsä loppuun  ja  edellyttävät niiden uusi-
mista jo suunnitelmakauden  aikana. 

Suunnittelu:  Hankekohtaisella esisuunnittelulla 
selvitetään toimenpiteiden laajuus  ja toteutta-
miskelpoisuus. Tiesuunnitelmilla varaudutaan 
perustienpidon investointiohjelmassa  olevien 
hankkeiden toteuttamiseen. Suunnitelmakauden 
alkupuolen merkittävimpiä suunnittelukohteita 
ovat valtatie  8  Raisio-Nousiainen  (4-kaistaistus) 
yleissuunnitelma  ja ympäristövaikutusten  arvi-
ointi,  Vt  2  Vihti -Pori yhteysvälihankkeen tiesuun-
nitelmat  sekä  Vt  8 Turku-Pori yhteysvälin esi-  ja 
tiesuunnitelmat. Liikennejärjestelmäsuunnitelmia 

 laaditaan Turun seudun, Vakka-Suomen seutu-
kunnan sekä Varsinais-Suomen  ja  Satakunnan 
maakunnan alueilla. Tilannetiedon ylläpitämisek-
si tieverkon mittauksia tehdään aiempien vuosi-
en mukaisella tasolla. 

Laajennusinvestoinnit: Tiepiirillä  on  käytettä-
vissä palvelutasoa parantaviin investointeihin 
vuosittain  vain  noin  3  miljoonaa euroa. Niillä py-
ritään pääasiallisesti parantamaan liikennetur-
vallisuutta. Lisäksi osallistutaan rahoitusresurs-
sien mukaan monikantarahoituksella (mukana 
tiepiiri,  kunnat, EU ja TE -keskukset) toteutetta

-vim  hankkeisiin. Kaikkiin elinkeinoelämän  ja 
 maankäytön edistymisen uomiin tarpeisiin ei 

pystytä suunnitelmakaudella vastaamaan eikä 
osallistumaan kaikkiin kuntien esittämiin yhteis-
hankkeisiin. 

Uusinvestoinnit  ovat uusien tieyhteyksien  ra-
kentamisia  tai lossi- tai  lautta-alusyhteyden 
korvaamisia silloilla. Taivassalon Pinoperän  ja 
Särkisalon Ulkoluodon lossiyhteyden  korvaavi-
en siltojen rakentamisiin varaudutaan vuosien 

 2005-2006  aikana. 

Tienkäyttäjien odotukset 

Tienkäyttäjien  ja sidosryhmien  odotuksia sekä 
mielipiteitä selvitetään vuosittain  mm. tienkäyt-
täjätyytyväisyystutkimuksilla,  neuvottelemalla 
kuntien kanssa  ja  vastaamalla tienparannus-
aloitteisiin. Näiden perusteella odotuksia koh-
distuu eniten sorateiden parantamisiin  ja pääl-
lystämisiin, päällystettyjen  teiden kuntoon sekä 
kevyen liikenteen väylien rakentamisiin. 

Odotuksiin voidaan pääosin vastata pääteiden 
päällysteiden osalta.  Sen  sijaan hiljaisten sora- 
teiden päällystäminen ei ole yhteiskuntatalou-
dellisestikaan kannattavaa. Sorateillä turvataan 
jokapäiväinen liikennöinti tietyllä kierrolla tehtä-
väliä sorastuksella  ja ojituksella.  Nykyinen ke-
vyen liikenteen väylien rakentamismäärä  (koko 

 tiepiirin alueella  10-20 km/vuosi) on  kuntien ny-
kyisiin odotuksiin nähden täysin riittämätön. 

Muuttuva lllkennemerkki ennen  Strömman 
 nostosiltaa Kemiössä. 

Kiertoliittymä Noormarkussa. 

Kaarinassa. 

Palvelulupauksessa Tiehallinto  
kertoo tienkäyttäjille, millaista palvelua 
voi odottaa 

Tiehallinnon palvelulupauksen  avulla parannam
-me asiakaslähtöisyyttä  ja  toimintamme läpinä-

kyvyyttä. Lupauksemme koskevat seuraavia 
 osa-alueita: 

•  tietoa  matkan  suunnitteluun 
• 	liikkuminen talvella 
• 	liikkuminen kesällä 
• 	liikkuminen tietyömaalla 
•  lupa-asiakkaat 
Tiehallirinon internetsivuilla 
(www.tiehallinto.fi/palvelulupaus)  on  kuvattu 
tarkemmin lupaukset  ja  niihin liittyvä rajoitukset. 

Tuote  
Tiehallinnon  oma toiminta 
Talvihoito 
Liikenneympäristön  hoito 
Sorateiden  hoito 
Lautta liikenne* 
Päällysteiden  ylläpito 
Tierakenteiden  ylläpito  ja  peruskorjaukset 
Siltojen ylläpito  ja  peruskorjaukset 
Varusteiden  ja  laitteiden ylläpito  ja  peruskorjaukset 
Liikenneympäristön parantaminen 
'Perustienpidon laajennusinvestomnnit* 
Perustienpidon uusinvestoinnit** 
Esi-  ja  y le issuunn ittelu** ,, 	-, 

 Tie-  ja rakennussuunnittelu** 
Liik 	 - 

 Muut (DalveluDroiektit') 

Asiakaspalvelu 

Asiakaspalvelun  puoleen voit kääntyä aina, kun 
haluat olla yhteydessä Tiehallintoon. Asiakas-
palvelumme tehtävä  on  varmistaa, että saat ky-
selyysi  tai palautteeseesi  vastauksen mandolli-
simman nopeasti, kuitenkin viimeistään kanden 
viikon aikana yhteydenotostasi. Asiakaspalve-
lustamme saat myös neuvontaa asiasi käsitte-
lystä Tiehallinnon sisällä. Turun tiepiirin asia-
kaspalvelun puhelinnumero  on 0204 22 162. 

99,9 95,8  

Turun tiepiirin perustienpidon rahoitusjakauma (miljoonaa euroa) 
*  sisältää  koko  maan lautta-  ja  lossiliikenteen  hoidon  ja  kalustoinvestointeja  vuodesta  2007  alkaen 
**  Tuotteet sisältävät myös keskiteysti rahoitettavia kohteita 
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Suuret hankkeet  ja teemahankkeet 	 Tienpidon  vaikutukset  ja  vaikuttavuus 
Tieverkon kehittämisharikkeet ovat kustannuk-
siltaari merkittäviä  ja  niiden aloittamisesta 
Eduskunta päättää hankekohtaisesti myöntä-
mällä sopimusvaltuuden. Uuden kehittämis-
hankkeen aloittaminen ilman hyväksymistä val-
tion talous-  tai lisätalousarviossa  ei ole mah-
dollista. 

Turun tiepiirin aloittamispäätöksen saaneita 
kehittämisinvestointeja  on  tällä hetkellä kaksi 

Valtatie  8  Raision kohdan nelikaistaistus, 
jonka kustannusarvio  on  noin  14  miljoonaa eu

-roa.  Hankkeen viimeistelytöitä tehdään vielä 
vuoden  2005  aikana.  

E18  Muurla-Lohja -moottoritien rakentaminen 
aloitetaan vuoden  2005  loppupuolella. Hanke 
toteutetaan ns. elinkaarimallilla eli pitkäkestoi

-sena  julkisen  ja  yksityisen  sektorin  kumppanuu-
teen perustuvana urakkana. Palvelun tuottaja 
vastaa kokonaispalveluna yksityiskohtaisesta 
suunnittelusta, väylän rakentamisesta  ja  kun-
nossapidosta vuosien  2005-2029  ajalla sekä in-
vestoinnin väliaikaisesta rahoituksesta. Tarvitta-
va sopimusvaltuus  on  arviolta  700  miljoonaa 
euroa. Lähtökohtana  on,  että Muurla-Lohja 
moottoritieosuus  on  käytössä vuoden  2009  lo-
pussa  ja  25 km  pitkä osuus Muurla-Lahnajärvi 
ensimmäisenä vaiheena vuonna  2008.  Hankkee-
seen niveltyvä Lohja-Lohjanharju moottoritieo-
suus avataan liikenteelle vuonna  2005. 

Liikenneinvestointiohjelmaa miettineen  minis-
terityöryhmän loppuraportissa  on  nykyisellä 
hallituskaudella ajankohtaisiksi hankkeiksi esi-
tetty seuraavia hankkeita: 

Valtatie  2 Helsinki  (Vihti)—Pori  -yhteysvälin 
parantamishanke  sisältää liikenneturvallisuutta, 
sujuvuutta  ja  ympäristöä parantavia toimenpi-
teitä  mm. tasoliittymien  vähentämistä rinnak- 

kaistiejärjestelyin, eritasoliittymien  rakentamista 
 tai täydentämistä, ohitusmandollisuuksien  pa-

rantamista sekä muiden liikenneturvallisuustoi
-mien  toteuttamista. Hankkeen kustannusarvio 

 on 45  miljoonaa euroa. Hankkeen toteuttaminen 
yhteysvälinä varmistaa valtatien  2  varren maa-
kuntien yhteydet pääkaupunkiseudulle. 

Teemahankkeet,  joilla tarkoitetaan  koko  maassa 
tiettyyn tavoitteeseen tähtäävää panostusta. 
Turun tiepiirin alueella teemapaketteihin kuuluvat 
seuraavat kohteet: 

Valtatie/te  8  keskikaiteel/isten ohituskaisto-
jen rakentamiset  Nousiaisissa osuudelle 
Kaitarainen—Kurjenmäki  (k-arvio  3,8  miljoo-
naa euroa) sekä Rauman  ja Pyhärannan 

 alueilla osuudelle Ihode - Vermuntila. (kus-
tannusarvio  3,0  miljoonaa euroa). (teema: 
Pääteiden liikenneturvallisuuden paranta-
minen). 
Rauman  satamatien  (k-arvio  10,3  miljoonaa 
euroa)  ja  Naantalin satamayhteyden rakenta-
miset  (k-arvio  5,8  miljoonaa euroa). (Teema: 
Satamien  ja  terminaalien tieyhteyksien  kehit-
täminen). 

• 	Kantatien  40  liittymien  parantaminen  Lie- 
dossa  (k-arvio  6,2  miljoonaa euroa). (Teema: 
Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen). 

• Koulumatkojen  olosuhteiden parantami-
seksi toteutetaan  2,1  miljoonalla eurolla  10 
maaseututaajamaan  eri puolelle tiepiiriä yh-
teensä noin  14 km  kevyen liikenteen väyliä  
ja  1 kpl  alikulku. (Teema: Koulumatkojen 
edellytysten parantaminen maaseututaaja

-missa.) 

Teemahankkeiden  osalta kaksi  ensin  mainittua 
 on  saanut talousarviossa  2005 aloitusrahaa. 

 Muiden teemojen osalta liikenneinvestointiohjel-
maa miettinyt ministerityöryhmä esitti raportis-
saan niiden aloittamista kuluvan hallituskauden 
aikana.  J05 teemahankkeisiin  ei saada lisära-
hoitusta normaalin perustienpidon rahoituksen 
päälle, joudutaan teemat toteuttamaan perus-
tienpidon normaalin kehyksen puitteissa. Näin 
ne vähentävät myös muuhun perustienpitoon 
käytettävää rahoitusta. 

Loppuraportin mukaan vuosina  2008-201 3  Turun 
tiepiirin alueen ajankohtainen hanke  on  Vt  8 
Turku—Pori  -yhteysvälin  parantaminen. Yhteys- 
välin  Turku—Pori  pahimmat turvallisuus-  ja  suju-
vuuspuutteet poistetaan. Lisäksi rakennetaan 
erilaisia  tie-  ja  kevyen liikenteen järjestelyjä taa-
jamien kohdalla. Hankkeen kustannusarvio  on 37 

 miljoonaa euroa. Vuoden  2005  aikana päätetään 
yhteysvälihankkeeseen kuuluvat hankkeet. 

Liikkuminen  ja  kuljettaminen:  Pääteille lisäka-
pasiteettia toteutetaan  vain  pahimmissa ongel-
makohteissa:  El 8 -tien valmistuminen välillä 
Lohja-Muurla parantaa kuljetusvarmuutta,  val-
tateiden  2  ja  8 keskikaiteelliset ohituskaistat 

 parantavat hieman  ko.  teiden liikenneturvalli-
suutta  ja  sujuvuutta. Liikenteen voimakas kasvu 
kuitenkin heikentää pääteiden palvelutasoa  ja 

 lisää erityisesti Turun seudulla työmatkaliiken
-teen  ruuhkia. Elinkeinoelämän toimintaedelly-

tyksien turvaamiseksi päivittäinen liikennöitä-
vyys turvataan  ja  tieverkon kunto pidetään 
nykytasolla. Kanden lossin korvaaminen silloilla 
lyhentää matka-aikoja  ja  poistaa painorajoituk

-sia. Kemian-,  elintarvike-  ja  metsäteollisuuden 
sekä kaivostoiminnan alojen kuljetusolosuhteita 
parannetaan. Lisäksi parannetaan Naantalin  ja 

 Rauman satamien maaliikenneyhteyksiä. Elinkei-
noelämän tarpeisiin ei kuitenkaan pystytä riittä-
västi vastaamaan. Alemmalla tieverkolla kulje-
tusten toimintaedellytyksiä parannetaan vähän. 

Aluekehitys:  El 8 -tien valmistuminen välillä 
Muurla-Lohja edistää Lounais-Suomen kilpailu-
kykyä. Valtatien  2 yhteysvälin  parantuessa  pää-
kaupunkiseudun  ja  Porin  välisen  yhteyden  pal-
velutaso  pystytään turvaamaan  1 5  vuodeksi 
liikenteen kasvusta huolimatta. Valtatiellä  8 pa-
rannetaan  sujuvuutta Nousiaisissa sekä Pyhä- 
rannan  ja  Rauman alueilla. Nämä yksittäiset toi-
menpiteet eivät kuitenkaan ole riittäviä tuke-
maan alueen elinkeinoelämän kilpailukykyä,  jo-
ka  on  nähty merkittävänä tekijänä työssäkäynti-
alueiden  (mm. Pori—Rauma) kehittämisessä. 
Muilla alueen pääteillä ei pystytä vastaamaan 
alueiden kehittymisestä aiheutuviin päätiestön 
kehittämistarpeisiin. Kaupunki-  ja taajamaseu-
duilla  Rauman  ja  Naantalin satamien maaliiken-
neyhteyksien parantamisilla luodaan edellytyk-
set satamien laajentamisille  ja  parannetaan 
niiden kilpailukykyä. Kasvualueiden investointi- 
tarpeisiin ei pystytä riittävässä määrin vastaa-
maan,  sen  sijaan kaupunkiseutujen liikenteen 
toimivuuteen voidaan vaikuttaa osallistumalla 
alueiden maankäytön suunnitteluun sekä kehit-
tämällä liikennejärjestelmää kokonaisuutena. 
Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä paranne-
taan hieman lähinnä Porin, Turun  ja  Salon  seu-
duilla sekä erillisenä hankkeena ohjelmakauden 
loppupuolella välillä  Turku-Helsinki.  Tienkäyttä-
jien odottamia sorateiden päällystämisiä ei kui

-ten kaan  pääsääntöisesti pystytä toteuttamaan. 
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MAAKUNTIEN LAUSUNNOT 

Turun tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelmas-
ta  2004-2008  ovat maakunnan liitot antaneet 
lausuntonsa kesällä  2004.  Lausuntojen tärkein 
sisältö  on  seuraavanlainen: 

.' -- 

Ahlaisten  taajama,  Pori  

Liikenneturvallisuuden tavoitteena  on  alentaa 
tiepiirin henkilävahinko-onnettomuusmäärää. 
Perustienpidon nimettyjen investointien osalta 
laskennallinen henkilövahinkovähenemä suunni-
telmakaudella  on  yhteensä noin  3,5  kappaletta. 
Lisäksi pienillä kustannustehokkailla liikennetur-
vallisuustoimilla arvioidaan saavutettavan noin 
kanden henkilövahinko-onnettomuuden vuosit-
tainen vähenemä. Pääteiden liikennekuolemien 
määrän ei arvioida suunnitelmakauden aikana 
vähentyvän kasvavan liikenteen vuoksi. Suunni-
telmakauden loppupuolella valmistuva Muurla-
Lohjanharj  u  -moottoritie  tu  lee  parantamaan  
El 8 -tien turvallisuutta. Kaupungeissa  ja  taaja-
missa saattaa nopeuden alentamisten  ja  niihin 
liittyvien pienten rakenteellisten tukitoimien ansi-
osta turvallisuustilanne kehittyä myönteiseen 
suuntaan. Liikenneturvallisuutta parantanee 
myös yhteistyön kehittäminen  Ii ikenneturvallisuu-
den  alalla toimivien organisaatioiden kanssa. 

Ympäristö otetaan huomioon kaikessa tienpi-
dossa. Pohjavedensuojausta toteutetaan valta- 
tielle  8 motellin  kohdalle Mynämäelle  ja  melu-
suojausta toteutetaan kantatielle  52  Salossa. 
Tarpeellisia pohjavedensuojauksia ei pystytä 
toteuttamaan  ja melualueilla  asuvien ihmisten 
määrä kasvaa. Turun tiepiirin yleisten teiden lii-
kennemelualueella asuu noin  35 000  ihmistä, 
joista kiireellisesti meluntorjuntaa tarvitsee noin 

 3 000  ihmistä. Pohjavedensuojausta vaativaa 
tieosuutta  on  noin  12  kilometriä. Suolan käyttö 
lisääntyy pääteiden talvihoitoluokkien  ja  yö- 
aikaisten laatuvaatimusten tarkistamisen vuok-
si. Vesistäjen  veden  laatua parannetaan paikal-
lisesti rakentamalla virtausaukkoja tiepenke-
reihin. Viiden taajaman saneerauksella sopeu-
tetaan tieliikenteen ratkaisut taajamakuvaan 
parantamalla liikenneturvallisuutta  ja esteetön

-tä  liikkumista. 

VP  www.tiehallinto.fi  

TIEHALLINTO turun.tiepiiri@tiehallinto.fi  

Turun tiepiiri Tienkäyttäjän  linja:  
PL 636 0200 2100 

Yliopistonkatu  3 Asiakaspalvelu:  
20101  TURKU  0204 22 162  

Turun  tieplirin  oma toiminta  ja  resurssi 
Turun tiepiiri yhtenä yhdeksästä tiepiiristä 
hankkii tienpitoon liittyvät palvelut  ja  tuotteet 
ulkopuolisilta toimittajilta kilpailuttamalla.  Tie-
piirin toiminta pohjautuu tiehallinnon arvoihin 

 ja visioon  sekä näihin pohjautuviin strategioi
-hin. Suunnitelmakaudella  keskitytään hankinta-

menettelyjen kehittämiseen sekä organisaation 
 ja  toimintojen parantamiseen. Lisäksi henkilös-

tön osaamista kehitetään sekä prosessien suo-
rituskykyä parannetaan. 

Turun tiepiirin toimintaa ohjataan tulostavoit
-teilla.  Pyrkimyksenä  on asiakastiedon  hallinnan 

 kehittäminen siten, että tiedämme asiakkait-
temme tarpeet  ja  osaamme toimia niiden mu-
kaisesti. Tiepiirin edellytetään varmistavan tu-
levaisuudessa oman henkilöstönsä osaaminen 
riittävälle tasolle, jotta tulevista haasteista  on 

 mandollisuus selviytyä. 

Tiepiirin henkilöstön määrän odotetaan suunni-
telmakauden lopulla olevan nykyistä hieman 
alempi eli noin  70  henkilöä. Toimintoja aletaan 
hoitaa enenevässä määrin Hämeen, Uuden-
maan  ja  Turun tiepiirin yhteistyöllä. Erityisesti 
yhteistyön kehittämisodotuksia kohdistuu pal-
velujen hankintaan. 

Turun yliopiston laitosten  (Psykologian  laitos, 
Maantieteen laitos  ja  Merenkulkualan koulutus- 
ja  tutkimuskeskus) kanssa solmituilla kumppa-
nuussopimuksilla varmistetaan tiepiirin toimin-
tasektorilla tarvittavan erikoisosaamisen saata-
vuus. 

Tiepiiri  vastaa lauttaliikenteen hoidon tilaami-
sesta sekä palvelutason määrittämisestä  koko 

 valtakunnassa. 

Lisätietoja suunnitelmasta antavat: 

Tiejohtaja  Pekka Jokela  
02 0422 4500 

Suunnittelupäälikkö  Toivo Javanainen 
 02 0422 4547 

Rahoitussuunnitelija  Pekka Puurunen 
 02 0422 4528  

Satakuntaliitto  pitää tärkeänä 
tiepiirin osallistumista tekeillä 	 _  

oleviin Satakunnan maakunta- 
kaavaan sekä maakunnalliseen  
ja  erikseen Porin seudun liiken - 
n  ej  ä rj  est  e I m äs u u n n  te  I  maan. 
Tienpidon  rahoituksen niukkuuden takia uusia 
alueiden kehittymiseen vaikuttavia laajennusin-
vestointeja joudutaan lisääntyvässä määrin lyk-
käämään. Tämä  on  selvässä ristiriidassa niiden 
tavoitteiden kanssa, joissa  on  sovittu päätös-
vallan  siirtämisestä aluetasolle alueiden kehit-
tämisestä annetun lainsäädännön  ja  hallitusoh-
jelman mukaisesti. Liikkumavaraa rahoituksen 
suuntaamisessa ei käytännössä juurikaan ole 
olemassa. Yksittäisistä perustienpidon  hank-
keista  liitto korostaa Lappi-Hinnerjoki  ja  Porin 
pohjoisen satamatien jatkeen suunnitelmaval-
miuden ylläpitämistä tasolla, joka mandollistaa 
rakentamisen rahoituksen järjestyessä. Sata-
kunnan maakuntavaltuuston määrittelemiä  kär-
kihankkeita  ovat valtatie  2 Pori -Vihti, valtatie  8 
Pori-Söörmarkku,  valtatie  12  Rauman sisään-
tulo,  valtatie  8 Turku -Rauma-Pori -Merikarvia  ja 
kantatie  44  Äetsä-Kankaanpää-Kauhajoki.  [lit- 
to esittä, tth tipiiri omlti nsiItn  pyrkii  

vaikuttamaafi hankkeiden rahoitukseen  ja  val-
mistautuu omassa toiminnassaan toteutuksen 
edellyttämiin toimiin. 

Varsinais-Suomen liitto pitää 
tienpidon tavoitealueita oikean- 

.. . 	 .  .4  

laisina  sekä tienkäyttäjien odo- 
tusten että maakunnan kehittä- 	(Ø) 
miselle  asetettujen tavoitteiden 
kannalta. Suunnitelmakauden 
aikana laadittavat ilikennejärjestelmäsuunnitel

-mat  ovat osoitus laajasta  ja  toimivasta yhteis-
työstä liikenteen eri toimijoiden välillä. Liitto 
korostaa ruuhkaisten tieosuuksien, kuten valta-
tie 8  Raisio-Nousiainen sekä huonon palveluta-
son omaavien liittymien parantamista lähivuo-
sien aikana. Investointirahoituksen jakoperus-
teena käytettävää liikennesuoritetta tulee pai-
nottaa arvioidulla kehityksellä. Perustienpidon 
rahoituksen tulee riittää myös laajennus-  ja uu-
sinvestointeihin.  Näiltä osin ministerityöryhmän 
linjaukset ovat oikean suuntaisia  ja  erittäin 
kannatettavia. Arvioidessa suunnitelman vaiku-
tuksia, niin miltään kannalta tarkasteltuna tilan-
ne ei parane nykyhetkeefi verrattuna vaan py-
syy muuttumattomana  tai  jopa huononee. 
Tällaista kehitystä ei voida missään olosuhteis-
sa pitää toivottavana. Jatkossa investointioh-
jelman pääpainotuksen tulee olla liikennetur-
vallisuuden parantamisessa sekä elinkeino-
elämän yhteyksien turvaamisessa. Liikennetur-
vallisuutta tulee parantaa erityisesti risteys-  ja 
liittymäalueilla  sekä kevyen liikenteen väyliä  ra-
kefitamalla.  Elinkeinoelämän liikenneyhteyksiä 
erityisesti satamiin, suuriin tuotantolaitoksiin  ja 

 muihin logistisiin solmupisteisiin tulee kehittää. 

Lausuntojen sisältö  on  mandollisuuksien  mu-
kaan  otettu huomioon toiminta-  ja taloussuun-
nitelmaa  2005-2009  tehtäessä. 
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