
-  
Turun tiepiiri 	 z.I  
Toiminta-  ja  taloussuunnitelma 

	 0 •  

2006-2010  

4  

-.\, 

, .,•' 	
I'  

& 
	 vp TIEHALLI  NIO  



Turun  tiepiiri palveluksessanne 

Ohjelmakauden kehittämispanokset  suunnataan päätieverkoUe. 
Tiestön peruskunto pidetään pääosin nykytasolla. 
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Tiehatlinnon palvetulupaus internetissä 
Tiehallinnon palvelulupaus  kertoo asiak-
kailtemme, millaista palvelua  ja  palvelun 
laatua Tiehallinnolta voi realistisesti odot-
taa. Palvelulupaus  on  Tiehallinnon  Inter

-netsivuilla  osoitteessa www.tiehallintol9/ 
palvelulupaus. Samalla sivulla  on  palaute-
omake, jolla voi antaa palautetta sekä 
palvelulupauksesta että Tiehallinnon toi-
minnasta yleensä. 

Tiehatlinnon  Turun  tiepliri  vastaa Sa-
takunnan  ja  Varsinais-Suomen alueen 
maantieverkosta sekä alueen liikenteestä 
yhteistyössä muiden väyläviranomaisten 

 ja  kuntien kanssa. Turun tiepiirin toiminta 
 ja  taloussuunnitelma  kattaa vuodet  2006 

 -  2010.  Suunnitelma palvelee elinkeino-
elämän  ja  viranomaisten toiminnansuun-
nittelua  ja  ohjaa tieplirin omaa toimintaa. 

Suunnitelmakaudelta kehittämispanok
-set  kohdistuvat päätieverkkoon. Vuonna 

 2008  valmistuu liikenteelle vielä puuttuva 
osuus Turun  ja  Helsingin välisestä  moot

-toritiestä.  Nopean toteutuksen varmistaa 
julkisen  ja  yksityisen  sektorin  kumppanuu-
teen perustuva elinkaarisopimus. Porin  ja 

 Helsingin välinen valtatieliikenne saa käyt-
töönsä parannetun tieyhteyden. Tämä 
valtatien  2  parannustyö  toteutuu vuosina 

 2006-2008.  Turun  ja  Porin välisellä valta- 
tielle  8  lähivuosina toteutettavat ohitus-
kaistat ovat  osa  pidemmän aikavälin ta-
voitteesta  koko  yhteysvälin  parantamisek-
si. Rauman  ja  Naantalin satamayhteyksi

-en  parantaminen  on  alkanut. Uudet yhte-
ydet varmistavat näiden tärkeiden ulko-
maankaupan satamien kytkennän maan 
päätieverkkoon. Suunnittelussa varaudu 
taan  koko  Suomen runkotieverkosta teh-
tävään päätökseen sekä  sen  toteuttamis

-ohjelmaan. 

KANSI:  Torttilon Ilittymö.  valtatie  2  KUVA:  Skyline  foto  

Perustienpidon rahoitustaso  ei ole  90 -lu-
vun  alun  jälkeen seurannut liikenteen kas-
vua. Valtaosa tiepiirin käytössä olevasta 
perustienpidon rahasta kuluukin kunnos-
sapitoon. Tällä varmistetaan päivittäiset 
liikkumismandollisuudet tiestöllä  ja  säily-
tetään tieverkon arvo. Liikenteen kasvun 
aiheuttama turvallisuuden heikkeneminen 
edellyttää kuitenkin rautateiden tapaan 
erilaisia rajoituksia liikenteelle. Tästä huo-
limatta  on  vaarana, että alueen liikenne- 
turvallisuus säilyy muuta maata huonom-
pana. Sujuvuudesta tingitään turvallisuu-
den hyväksi  mm.  vattateillä  8  ja  9  sekä Tu-
run ohikulkutien  2 -kaistaisella  osuudella. 

Tiepiiri  hankkii palvelut markkinoilta.  Tien - 
pidon tuottavuuteen haetaan parannusta 
innovaatioillaja markkinoiden hyödyntämi

-sellä.  Liikenteen informaation  ja  liikenteen-
hatlinnan mandollisuudet lisääntyvät uuden 
tekniikan myötä. Tiehallinto tavoittelee 
myös aiempaa laajempaa näkemystä liikert-
nejärjestelmästä, tunnistamalla paremmin 
liikenteen  ja  kuljetusten tarpeet sekä eri 
Ilikennemuotojen väliset matkaketjut. 

Pekka Jokela 
tiejohtaja 
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Viime vuonna valmistunut Kirja/ansalmen  sillan  korjaus Paraisten  ja Kaarinan  rajalla oli tiepiirin 
kallein sillankorjaus kautta aikojen. Siltojen kunnon heikkenemisen pysäyttäminen vaatii nykyistä 
enemmän panostusta. 

Turun tiepiirin keskeiset linjaukset 

Perustienpidon  rahoitus käytetään kunnossapitoon: 

Päivittäinen liikennöitävyys turvataan, 

tieverkon päivittäinen hoitotaso pidetään nykyisellä tasolla 

• Pääteiden kunto paranee hieman, 

alemman tieverkon kunto pysyy tyydyttävällä tasoLla 

Siltojen kunnon heikkeneminen pysäytetään 

Tienpidon Linjaukset 

Tieliikenne  on  olennainen  osa  ar-
jen yhteiskuntaa.  Sen  toimivuus 

näkyy  koko  yhteiskunnan  ja  yksit-

täisen ihmisen sekä kansantaLou

-den tehokkuutena  ja  laatuna.  

Toimet tietiikenteen edistämiseksi ovat 
myös toimia  koko  yhteiskunnan ympäris-
tön, turvallisuuden  ja  alueellisen tasa-ar-
von suhteen. Tienpitoa suunnitellaan tästä 
lähtökohdasta asiakaslähtöisesti. 

Tieliikenteen osuus henkilöliikentees
-tä on 93  %  ja  tavaraliikenteestä  69  %,  mut-

ta kuljetetuista tavaramääristä Lähes  90%. 
 TiehaUinnon  rooli liikennepolitiikan toteut-

tajana  ja  liikenteen edellytysten luojana  on 
 keskeinen. 

Maanteiden Liikenteestä merkittävä  osa 
 kulkee taajamaolosuhteissa. Ympäröivän 

maankäytön  ja  yhdyskuntien kehittymisen 
paineet kohdistuvat myös maanteihin. Pel-
kin kunnossapitotoimin tiestö ei seuraa ai-
kaansa. MandolLisuudet liikenneympäris-
tön parantamiseen  mm.  kevyen liikenteen 
väyliin, liittymäsaneerauksiin, kaistajärjes-
telyihin jne. ovat rahoituskehyksellä mini-
maaliset. 

-'C  

suunnitelmakauden  aikana 

LiikenneturvaUisuus  on  liikenneympäris-
tön  parantamisen keskeinen tavoite.  Oh

-jelmakaudetta  liikenneturvallisuutta pa-
rannetaan tehokkailla kustannuksiltaan 
alhaisiUa toimenpiteiltä, kuten Lisäämällä 
kameravalvontaa  ja  rakentamalla saarek-
keita. Pieniä liikenneturvallisuustoimia 
toteutetaan vuosittain kandessa seutu- 
kunnassa, ohjetmakauden aikana toteu-
tetaan  koko  tiepiirin alueella pienten lii-
kenneturvallisuustoimenpiteiden ensim-
mäinen kierros. 

Liikenneympäristöä parantaviin inves-
tointeihin  (mm.  kevyen liikenteen väylät, 
liittymäjärjestelyt) jäävä tienpidon rahoi-
tus  on  edelleen laskusuunnassa. Tarpei-
siin nähden  vain  pieneen osaan investoin 
titarpeista pystytään vastaamaan. Kasva- 

vien alueiden maankäytön kehittymisen  ja 
 liikenteen kasvun aiheuttamiin liikenteelli- 

sun  tarpeisiin ei juuri pystytä vastaamaan. 

TeemahankkeiUa  pystytään tiepiirin alu-
eella parantamaan elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksiä  ja  liikenneturvallisuutta. 

Suurten investointien osalta valtatien 
 8  toteuttamisvalmiutta  nostetaan sekä 

 Turku—Pori  yhteysvälin  että Raisio—Mynä 
mäki  4-kaistaistuksen  osalta. Valtatie  9 
Turku—Tampere  yhteysvälin  suunnittelu 
käynnistetään. 

Tiepiiri verkottuu  tiiviimmin alueellisten 
sidosryhmien kanssa  ja  liikennejärjestel

-mää  kehitetään yhteistyössä muiden toi-
mijoiden kanssa. 

Tieverkon päivittäinen hoitotaso  säilyte-
tään nykyisellä tasolla. Päällysteiden kun-
non osalta painopiste siirtyy jossakin mää-
rin vilkkaimpien teiden suuntaan. Tienkäyt-
täjien kokemaa kuntoa  ja  palvelutasoa  ko-
rostetaan aiempaa enemmän rakenteelli-
sen kunnon sijasta. Sillankorjausten volyy-
mia lisätään niin, että kunnon jälkeenjäämä 
saadaan kurottua kiinni. 

Liikenteen  hallinnan  merkitys tieliikenteen 
turvallisuuden  ja  toimivuuden parannuskei

-nona  lisääntyy. Kehysrahoitus ei juuri mah-
dollista liikenteen  hallinnan  erillisinvestoin-
teja,  kuten esimerkiksi vaihtuvan nopeu-
den rajoitusjärjestelmän rakentamista. Kui-
tenkin Liikennejärjestelmän  ja  teiden suun-
nittelussa entistä laajemmin tarkastellaan 
erilaisia mandollisuuksia, joilla palveluta-
so  ja  turvallisuus voidaan saavuttaa käyttä-
mällä osittaisina  tai  vaiheittaisina ratkaisui-
na  liikenteen  hallinnan  keinoja. 

www.tiehatlinto.fi  



Turun  tie  piiri  on  mukana monenlaisissa tapahtumissa, tässä Fil/ari-messuilla. 

Toimintaympäristö,  tienkäyttäjien 
odotukset  ja  alueellinen vuorovaikutus 

Turun tiepiirin toiminta-alueena  on  Varsinais-Suomi  ja  Satakunta. 

Seutukuntia Varsinais-Suomessa  on  viisi  ja  Satakunnassa kolme. 

Vuoden  2006  alusta alkaen tiepilrin alueella  on  yhteensä  8o  kuntaa, 

joista  18 on  kaupunkia. Asukkaita näissä  on 13,2  %  koko  maan 

väestöstä eli yhteensä  n. 690  000  asukasta. 

TILASTO TIETOA 
 TURUNIJfPIIRISTÄ  

koko 
 maa  

Turun  
tiepiiri  osu 

yleisiä teitä  /ô 159 7 

liikennesuorite  (milj.ajokm,4uosi) 34 481  4 194 12  

raskaan liikenteen  liikennnesuorite  
(milj. ajokmiliuosi)  

2982 369 12  

päällystetyt tiet  (km) o 633 5951 11  

soratiet  (km) 27 2045  

moottoritiet  (km) 693 77 1  

valaistut  tieosuudet  (km) n 907 1 588 13  

kevytilikenteen  väylällä  varust.  tiet  (km) 4 945 650 
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Keskimääräinen  vuorokausiliikennemäärä 

•  pituus  - liikennesuorite  

Varsinais-Suomen sijainti Itämeren alu-
eetla aiheuttaa tarpeen yhdistää maa-, 
meri-  la  ilmayhteydet  eri liikennemuotoi-
neen toimivaksi verkostoksi, jolla erityi-
sesti kansainvälinen liikenne kytketään 
seudulliseen liikenteeseen. Satakunnan 
tiikenneverkolle  ominaisia piirteitä ovat 
raskaan satama-  ja  teollisuusliikenteen 

 suuri osuus pääteillä. Suoran rautatieyh-
teyden puuttuminen pääkaupunkiseudul-
le sekä rannikon suunnassa lisää osaltaan 
maaliikenneyhteyksien tarvetta. Molem-
pien maakuntien osalta korostuu  vilkas -
liikenteisten  satamien merkitys. Satakun-
nassa satamien tavaraliikenne keskittyy 
metsäteollisuuteen, kivihiileen  ja  malmei -
hin,  Varsinais-Suomessa taas korostuu ke-
mianteollisuus  ja  kappaletavara.  

Uusi tielaki, maantielaki  astui voimaan 
 1.1.2006.  Lakiin  on  kirjattu pääteille uusi 

luokka; liikenne-  ja  viestintäministeriön 
määräämät  valtakunnallisesti merkittävät 
runkotiet. Päätöstä runkoverkon laajuu-
desta ei vielä ole, mutta liikenne-  ja  vies

-tintäministeriön  raportissa  (48/2005) on 

 esitetty ehdotus ao. verkon laajuudesta. 
Runkoverkosta  on em.  ehdotuksen pohjal-
ta käynnissä ns.  SOVA-lain  mukainen vai-
kutusarviointi, jonka perusteella liikenne - 
ja  viestintäministeriön  on  tarkoitus päät-
tää kuluvan vuoden aikana runkoverkon 
laajuus. Runkoverkot asetetaan etusijal-
le  mm.  kaavoituksessa  ja  muussa maan- 

käytön suunnittelussa sekä väyläsuunnit-
telussa  ja  rahoituksessa. Turun tiepiirin 
osalta ehdotettuun runkoverkkoon kuulu 

 vat:  valtatie  i,  valtatie  8  välillä  Turku—Po-

ri,  valtatie  9  ja  kantatie  40  välillä valtatie 
 8—valtatie  i.  

Turun tiepiirin atueetta  suuri  osa  tiestöstä 
 on  alueilla, joilla pohjamaa vaihtelee hyvin 

heikon kokoonpuristuvan saven  ja  kallion 
välillä. Tästä geologisesta seikasta seu-
raa, että epätasaiset painumat  ja  sortuma

-herkät kohteet ovat Turun tiepiirin alueel-
la yleisempiä kuin muualla maassa. Tämä 
näkyy myös geoteknisille ratkaisuille ase-
tetuissa vaatimuksissa  ja  rakenteiden kai-
leudessa. Lisäksi oman erityispiirteensä 
tuovat rannikon läheisyys vaativien ilmas-
tomuutosten takia sekä Lounais-Suomen 
saaristo. 

Maarakennusalan  kustannustaso  on  vuo-
desta  2000  noussut noin  20  %  ja  noussee 
edelleen tuottavuuden kehitystä nopeam-
min. Mikäli vastaava noin  20-25  %  kustan-
nustason nousu toteutuu suunnitelmakau-
della  on  Turun tiepiirin perustienpidon os-
tovoima suunnitelmakauden lopussa noin 

 5  milj.  euroa  nykyistä pienempi. Tienpito-
sopimusten ollessa pääosin indeksisidon-
naisia, pitäisi erotus kuroa umpeen  paran -
tuvasta  tuottavuudesta aikaan saatavilla 
alhaisemmilla sopimushinnoilla, määrära-
haa lisäämällä  tai  tienpidosta  tinkimällä. 

milj.  LIIKENNESUORITE  VUOSINA  2000-2005  
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Turun tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelmasta  2005-2009  

ovat maakunnan liitot antaneet lausuntonsa kesällä  2005.  

Lausuntojen tärkein sisältö  on  seuraavanlainen: 

'

- - * Satakuntaliitto  pitää liiton  ja  
Turun tieplirin välistä yhteis- 
toimintaa hyvin tiiviinä. jatku- 
va ongelma  on  koko  liikenne- 

sektorin  käytettävissä olevien varojen 
niukkuus.  Se  heijastuu kaikissa väylä- 
hankkeissa  ja  Satakuntaliitto  korostaa si- 
tä, että perustienpitoon osoitettavia mää- 
rärahoja  on  lisättävä. Rahoista valtaosa 
menee päivittäiseen hoitoon  ja  kunnossa- 
pitoon, uusia hankkeita voidaan käynnis- 
tää huomattavasti vähemmän kuin mitä 
tienkäyttäjillä  on  tavoitteena. Demokraat- 
tista aluehallintoa edustava Satakuntaliit - 
to - lakisääteisestä aluekehitysviranomai - 
sen  roolista huolimatta - voi vaikuttaa  ko- 
vin  vähän tiemäärärahojen suuntaamiseen 
siten, että niillä voitaisiin vaikuttaa alueel- 
liseen kehittämiseen. Tähän  on  osaltaan 
vaikuttamassa  em.  varojen niukkuuden 
ohella keskushallinnon voimakas ohjaus, 
joka määrittää toteutettavien hankkeiden 
painopisteet. Maakunnalliset suunnitte- 
lujärjestelmät tuottavat tällä hetkellä eri- 
tyyppisiä ohjelmia. Näissä esitetyt linjauk - 
set  ja  hankkeet  on  saatava sovitetuksi sel- 
laiseksi kokonaisuudeksi, jolla parhaiten 
pystytään palvelemaan tien käyttäjiä, maa- 
kunnan asukkaita  ja  elinkeinoelämää. Sa- 
takunnan maakuntavaltuuston päättämät 
kärkihankkeet, joiden edistämiseen liit- 
to toivoo Turun tiepiirin osallistuvan ku- 
ten tähänkin asti ovat seuraavat: valta- 
tie  2 Pori—Vihti yhteysvälihanke, valtatie  8 
Pori—Söörmarkku,  valtatie  12  Rauman  si - 
sääntu  lo,  valtatie  8 Turku—Rauma—Pori- 
Merikarvia  ja  kantatie  44  Äetsä—Kankaan- 
pää—Kauhajoki.  Tie-  ja  rataviranomaisten 

 yhteinen hanke  on  rautatien tasoristeys - 
ten  poistaminen  Pori—Tampere rataosalta. 

 Erityisesti tällä hetkellä ajankohtaisia ovat 
teemapakettiin sisältyvä Rauman satama- 
yhteys  ja  valtion talousarvion laadinnan 
yhteydessä esiin noussut valtatien  2  yhte- 
ysvälihanke Pori—Vihti  (Helsinki). 

Tiepiiri  pitää Satakuntaliiton esittämiä 
asioita tärkeinä  ja  samansuuntaisina  tie-
piirin esille nostamien asioiden kanssa. 
Esitettyjen hankkeiden osalta tiepiiri pyr-
kii edistämään  jo  aloitusluvan  saaneiden 
lisäksi erityisesti valtatie  8 Turku—Pori yh 
teysvälihariketta. 

••_  Varsinais-Suomen liitto pitää 
tienpidon tavoitealueita oike- 
anlaisina. Suunnitelmakauden  
aikana Laadittavat liikennejär-

jestelmäsuunnitelmat ovat osoitus laajas-
ta  ja  toimivasta yhteistyöstä liikenteen eri 
toimijoiden välillä. Perustienpitoon osoite-
tun rahoitustason riittämättömyys  on  suu-
ri ongelma, joka rajoittaa suunnitelman ta-
voitteiden saavuttamista  ja  on  ristiriidassa 
alueiden kehittämistavoitteiden kanssa. 
Liitto korostaa ruuhkaisten tieosuuksien, 
kuten valtatie  8  Raisio—Nousiainen sekä 
huonon palvelutason omaavien liittymien 
parantamista lähivuosien aikana. Teema- 
paketteja tulee jatkaa myös seuraavalla 
hallituskaudella, jolloin Turun satamayh-
teyden kehittäminen  ja  Salon  itäisen ohi-
kulkutien rakentaminen ovat ajankohtai-
sia. Monikantarahoitus  on  tapa hankkei-
den toteuttamiseen, kun yksittäisen toimi- 
jan  resurssit eivät riitä  tai  hanke halutaan 
etenevän keskimääräistä nopeammin. Täl-
lä lailla toteutetuista hankkeista  on  hyviä 
kokemuksia, joita tulee jatkaa  mm. Turku— 
Toijala  -radan  tasoristeysten poistohan  k-
keissa.  Kevyen liikenteen väylien rakenta-
mista tulee painottaa enemmän erityises-
ti liikenneturvallisuuden kannalta. Lisäksi 
kevyen liikenteen hankkeiden jakoperus-
teita tulisi selkiyttää niin, että tarpeet  ja 

 hankkeet kohdentuisivat nykyistä parem-
min. Kokemukset Paraisilla toteutetusta 
polkutiestä eivät ole vastanneet odotuksia. 
Varsinais-Suomen maaperä  on  pääosin  kan

-tavuudeltaan  heikkoa savea, joka asettaa 
vaatimuksia rakenteiden kestävyydelle  ja 

 aiheuttaa korkeampia kustannuksia. Tämän 
takia pohjaolosuhteet tulee ottaa huomi-
oon hankkeita kansallisesti priorisoitaes

-sa.  Alueellisille toimijoille,  kuten tiepiireil
-le,  tulee olla laajempi liikkumavara rahoi-

tus-  ja  hankesuunnittelussaan. 

Tiepiiri  pitää Varsinais-Suomen liiton esit-
tämiä asioita tärkeinä  ja  samansuuntaisina 

 tiepiirin esille nostamien asioiden kanssa. 
Esitetyistä hankkeista tiepiiri pyrkii edistä-
mään erityisesti valtatielle  8  sijoittuvia, sekä 
Turun satamayhteyttä  ja  Salon ohikulkutie-
tä. Tiepiiri  ei voi kuitenkaan yhtyä liiton kä-
sitykseen kevyen liikenteen väylähankkei

-den jakoperusteiden toimimattomuudesta 
 sekä polkutiestä saaduista kokemuksista. 

Tienkäyttäjien  ja  sidosryhmien 

 odotuksia sekä mielipiteitä  sel
-vittääksemme  teemme vuosittain 

 mm.  tienkäyttäjätyytyväisyystut-

kimuksia, sidosryhmätutkimusta, 

keräämme asiakaspalautetta, 

 käymme neuvotteluja kuntien 

kanssa  ja  vastaamme tienparan

-n  usaloitteisii  n.  

Kesän  2005  tienkäyttäjätyytyväisyystut-
kimusten  mukaan Turun tiepiirin alueen 
tienkäyttäjät ovat tyytymättömämpiä Tu-
run tieplirin yleisten teiden tilaan  ja  kun-
toon kesäkaudella kuin  koko  maassa kes-
kimäärin.  Koko  maan osalta vähälilken-
teisten teiden arvosanaksi annetaan vält-
tävä, korkeintaan tyydyttävä. Tienkäyttä-
jätyytyväisyystulosten  ja  saatujen mitta-
ustulosten perusteella tiepiiri keskittää 
toimintaansa pääteiden pintakunnon pa-
rantamiseen lähivuosien aikana. Alemman 
tieverkon päällysteiden kuntoa ei pystytä 
kuitenkaan parantamaan tienkäyttäjien 
odottamalle tasolle.  

Talven  2005  tien käyttäjätyytyväisyystutki
-musten  mukaan suurimmaksi tyytymättö-

myyden aiheeksi nousi pääteiden tienpin-
nan epätasaisuus. Tyytymättömyyttä aihe-
utti erityisesti talvikauden  2004-2005  vai-
keiden sääolosuhteiden aiheuttama pääl-
lysteiden reikiintyminen. Tiepiiri  on  paran-
tanut toimintaansa reiklintymisen suhteen 
enemmän ennakoivaksi sekä parantanut 
valmiuttaan niiden korjaamiseen. 

Sidosryhmistä  erityisesti  kunnat  asetta-
vat tienpidolle odotuksia, ne kohdistuvat 
pääosin sorateiden parantamisiin  ja  pääl-
lystämisiin  sekä kevyen liikenteen väyli-
en rakentamislin. Odotuksiln vastaaminen 

 on  vaikeaa. Vähäliikenteisten sorateiden 
(liikennemäärä  alle  300  ajoneuvoa/vuoro

-kausi) päällystäminen ei ole yhteiskunta- 
taloudellisesti kannattavaa. Sorateillä tur-
vataan jokapäiväinen liikennöinti tietyllä 
kierrolla tehtävällä sorastuksella  ja  ojituk-
sella.  Nykyään kevyen liikenteen väylien 
rakentamisvauhti  (koko  tieplirin  alueella  
10-20  km/vuosi) on  kuntien moninkertai

-sun  odotuksiin nähden riittämätön. 

www.tiehaltinto.fi  



 

Turun tiepiirin 
toimenpideohjeLma  
2006-2010  
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KaTaanpää 

• 	Alkanut  2005 tai  aiemmin  
• -  Alkaa  2006  

• 	Suunniteltu alkavan  2007  

• 	Suunniteltu alkavan  2008 

o 	Suunniteltu alkavan  2009 tai 2010  

Kartassa  ja  taulukossa  on  kuvattu Turun 
 tieplirin  vuosina  2006-2010  aloitettavaksi 

 suunnittelut  alueelliset investoinnit, mer-
kittävimmät  peruskorjaushankkeet,  valta-
kunnalliset  teemahankkeet  ja  kehittämis-
investo  in fl it. 
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pro 	Hankenimi  

Listöä  parantavat investoinnit  2006-2010 	 - 

41 	Unajan  maantien kevyen liikenteen järjestelyt 

Kunta  

Rauma  

K-arvio 

0,54  

Päätoimenpide 

kevyen liikenteen väylä  

4  Kankaanpään liittymä Kankaanpää  1,96  liittymäjärjestelyt 

Peipohjan  kevyen liikenteen järjestelyt Kokemäki  0,12  kevyen liikenteen väylä 

Kalannin  kevyen liikenteen järjestelyt Uusikaupunki  0,13  kevyen liikenteen väylä  

so  Kyrön taajama Pöytyä  0,79  taajaman liikenneturvallisuuden parantaminen  

Kiikoisten palvetualue  (EU) Kilkoinen  0,54  palvelualue  

70  Maarian kevyen liikenteen järjestelyt  Turku 0,26  kevyen liikenteen väylä  

2  Someron keskustan liittymät Somero  0,17  liittymäjärjestelyt  

5o  Huolin  kevyen liikenteen väy lä* Mynämäki  0,31  kevyen liikenteen väylä 

Korvenkulman pohjavedensuojaus  ja liittymäjärjestelyt Eurajoki  0,38  liittymäjärjestelyt 

oo  Träskin virtausaukko  Houtskari  0,06  ympäristön parantaminen  

77  Euran keskusta Eura  0,24  kevyen liikenteen väylä  

193  Piikkiön  keskusta Piikkiö  0,48  taajaman liikenneturvallisuuden parantaminen  

68  Paimalantien  kevyen liikenteen väy lä*  Turku 0,76  kevyen liikenteen väylä  

8  Äyhön  maantien kevyen liikenteen väylä Rauma o,5o  kevyen liikenteen väylä  

i  Suosmeren  liittymä Ulvila  0,09  liittymäjärjestelyt  

418  Nummi-Masku kevyen liikenteen väylä Masku  0,67  kevyen liikenteen väylä  

5o  Kullaan  kevyen liikenteen järjestelyt Ulvila  0,64  kevyen liikenteen väylä  

o  Raukkala-Yliskulma  kevyen liikenteen väylä Lieto  0,63  kevyen liikenteen väylä  

6o  Rohdaisten  kevyen liikenteen väy lä* Pyhäranta  0,24  kevyen liikenteen väylä 

Ihoden  kevyen liikenteen väy lä* Pyhäranta  0,37  kevyen liikenteen väylä 

oo Askaisten taajamatiejä rjeste lyt*  Askainen  0,47  kevyen liikenteen väylä  

8o  Ahlaisten  taajaman kevyen liikenteen väylä  Pori 0,39  kevyen liikenteen väylä  

61 Mt 261  linjauksen  muutos Niinisalossa Kankaanpää  0,18  suuntauksen parantaminen  

89  Rymättyläntien  par.  Mäensyrjän  mutkien kohdalla  (EU)  Rymättylä  0,77  suuntauksen parantaminen  

9  Mellillän liittymän  parantaminen  Mellilä  0,27  liittymäjärjestelyt 

Lokalanden  kevyen liikenteen jä r j este lyt* Uusikaupunki  0,34  kevyen liikenteen väylä  

33  Mynämäen  taajama Mynämäki  0,28  taajaman liikenneturvallisuuden parantaminen  

40  Himmelisuuli -Simulan  asuntoalue kevyen liikenteen väylä Harjavalta  0,46  kevyen liikenteen väylä  

8  Nousiaisten liittymän  parantaminen Nousiainen  0,15  tiittymäjärjestelyt  

8  Untamalan  kevyen liikenteen väy lä* Laitila  0,39  kevyen liikenteen väylä  

230  Dalenin kaistajärjestelyt  Iniö  0,09  muut 

Laivanrakentajantien  muuttaminen yleiseksi tieksi Uusikaupunki  0,55  kevyen liikenteen alikulku  

413  Nummen  taajama Nousiainen  0,23  taajaman liikenneturvallisuuden parantaminen  

069  Rantolansalmen v i rtausau kko*  Sauvo o,o6  ympäristön parantaminen  

292  Laukkanlityn  maantien liittymäjärjestelyt Lieto  0,08  liittymäjärjestelyt  

03  

. 

Kaivolan  taa j ama * Pertteli  0,45  kevyen liikenteen väylä 

084  Ulkoluodon  silta Särkisalo  
__  

3,22  lossin  korvaava silta  

241  Pinoperän  silta Taivassalo  3,20  lossin  korvaava silta  

8  Ihoden  ja Vermuntilan ohituskaistat  Pyhäranta, Rauma  3,38  ohituskaistat  

8  Nousiainen-Kurjenmäki ohituskaistat Mynämäki  3,80  ohituskaistat  

o KT 40  liittymien  parantaminen Lieto  7,00  eritasoliittymä  

2  Rauman satamayhteys Rauma  10,31  uusi tieyhteys  

o  

. 

Naantalin satamayhteys Naantali eritasoliittymä 

9  Mäntylän  sillan ja painuman  korjaus  Turku 
__  

3,40  sillan ja painuman  korjaus  

89  Särkänsalmen  silta Naantali, Merimasku  1,53  sillan  korjaus 

io Halikonjoen  sillan  uusiminen Halikko  4,08  sillan  uusiminen  

83  Smedsböle-Lammala  tieosuuden kunnostus Västanujärd  2,07  päällystetyn tien rakenteen parantaminen  
Malko-mestilä  tieosuuden kunnostus Laitila, Eura  7,00  päällystetyn tien rakenteen parantaminen  

U  
i  E i8  Muurla-Lohja moottoritie Muurla-Lohja  n. 300  moottoritien rakentaminen  

2 VT 2  Vihti -Pori  yhteysvälin  parantaminen  Pori -Vihti  45,00  ohituskaistat, eritasoliittymät 

*  hankkeiden päärahoitus  on  perustienpidon  rahoituksen ulkopuolelta 	 www.tiehaltinto.fi  



Iri 
Manikantarahoitus  on  yleistynyt kiireellisten hankkeiden  toteutusmallina.  Viime vuonna valmistunut  Honkajaen kiertaliittymä  toteutettiin 
ennätyksellisen nopeasti kunnan, yksityisen yrittäjän  ja  tiepiirin hyvällä yhteistyöllä.  

Tienpidon  suunnitelma  

Tien  pito rahoitetaan pääosin val-
tion talousarviossa vuosittain 

 myönnettävin  varoin.  Kehittä-

mishankkeita  rahoitetaan jälki-, 
 kokonais-  ja  elinkaarirahoitus

-hankkeet sekä eräät  tiehankkeet 

momenteilta.  Muita  momentteja 

 ovat  perustienpito  sekä maa- 
alueiden hankinnat  ja  korvaukset.  

Perustienpidon  määräraha  on  valtion ta-
lousarviossa  koko  valtakuntaa koskeva. 
Tiehallinnon keskushallinto jakaa mää-
rärahan tuoteryhmittäin tiepiireille pysy-
en  valtion talousarvion määrittetemässä 
kokonaissummassa. Tiepiirin liikkumava

-ra  rahoitussuunnittelussaan  on perustien
-pidon toimenpiteiden kohdentamisessa. 

Toimenpiteiden valintaa ohjaa liikenne- 
ja  viestintäministeriö  asettamalla tulosta-
voitteet Tiehallinnolle, joka toteuttaa ta-
voitteensa tiepiirien kautta. 

Eu-rahoitus:  Suunnitelmakaudella  EU
-hankkeina  Varsinais-Suomessa toteute-

taan Rymättyläntien (maantie  189)  paran-
taminen Mäensyrjän  mutkan  kohdalla.  Sa 

 takunnassa  toteutetaan Kiikoisten palve-
lu-alueen rakentaminen. Vuonna  2007  al-
kavan uuden ohjelmakauden hankkeet  ja 

 rahoitustaso  eivät ole vielä tiedossa. 

Työllisyystyörahoitus:  Varsinais-Suomes-
sa tieolosuhteita parannetaan Laitilassa  ja 

 tavoitellaan parannettavan Pöytyllä, Ylä-
neellä  ja  Askaisissa.  Satakunnassa työlli-
syysrahoitusta kohdistuu Huittisiin, Nakki-
laan, Pomarkkuun  ja  Noormarkkuun  sekä 
tavoitellaan kohdistuvan Kokemäelle. 

Muu rahoitus: Maanteiden tienpitovastuu 
kuuluu Tiehallinnolle,  kunnat  ovat kuiten-
kin oma-aloitteisesti nopeuttaneet hank-
keiden toteuttamista osallistumalla lähin-
nä kevyen liikenteen väylien rakentami-
seen  ja  liittymäjärjestelyihin. 

Kunnossapidolta  varmistetaan 
 Liikkumismandollisuudet  ja 

 säilytetään  tieomaisuuden  arvo. 

Tiepiirin ohjeLmoimasta perustienpidon 
rahoituksesta melkein  80  prosenttia koh-
distuu tiestön kunnossapitoon. Tiestön 
kunnossapitotoimilla turvataan tiestön 
päivittäinen liikennöitävyys  ja  säilytetään 
olemassa olevan päällystetyn tiestön, sil-
tojen sekä rakenteiden  ja  laitteiden kunto. 

Päivittäisen tiikennöitävyyden  turvaami-
sen eli hoidon tärkeimpiä toimenpiteitä 
ovat talviaikana  lumen  poisto  ja  liukkau-
den torjunta sekä kesäaikana sorateiden 
hoito. Hoidossa pyritään valtakunnallises-
ti yhtenäiseen laatutasoon. Hoidon kilpai-
lutettavat alueurakat ovat pitkäkestoisia, 

jopa seitsemän vuoden mittaisia. Alueu-
rakoiden hintataso  on  vakiintunut, mut-
ta ennakoimattomiin ylläpitotoimiin jou-
dutaan panostamaan aiempaa enemmän. 
Hoito hankitaan entistä kattavammin  lop-
putuotteille  asetettujen toimivuusvaati

-musten ja  palveluhenkisyyttä  parantavan 
bonusjärjestelmän perusteella. Paikalli-
sesti eräillä tieosuuksilla nostetaan palve-
lutasoa aikaan  ja  paikkaan sidotuilla täs-
mähoitotoimenpiteillä. 

Kunnossapitoon sisältyvät myös ylläpito 
 ja  peruskorjaukset, jotka kohdistuvat ole-

massa olevaan tieverkkoon. Niillä säilyte-
tään tien käyttökelpoisuus  ja  rakenteel-
linen kunto. Peruskorjaukset ovat raken-
teen parantamis-  ja  peruskorjausluontei

-sia  toimia, joilla säilytetään tieosan raken-
teellinen kunto  tai  nostetaan palvelutaso 
alkuperäiselle  tai nykyvaatimusten  mukai-
selle tasolle. 

Vilkasliikenteisten päättystettyjen  teiden 
pintakunnon sekä taloudellisesti kannat-
tavien kohteiden rakenteellisen kunnon 
parantaminen  on ohjelmakauden  tärkeim-
piä tavoitteita. Pääteiden pintakunnon 
osalta tavoitellaan valtakunnallista keski-
arvoa  jo  ohjelmakauden  alkupuolella sekä 
käyttäjien kokeman että mitatun palvelu-
tason osalta. Rakenteellisen kunnon osal-
ta merkittävimpänä toimenpiteenä perus-
korjataan kantatie  43  väliltä  Malko—Mesti

-lä  (Laitila—Eura). Lisäksi pienempiä perus-
korjauksia kohdistetaan muutamille seu- 



Tie  piirin  19  lauttajihtejidellö  on  kan  tavUudeltaan  44  tonnin  lossejo io lossipaikalla. 
 Ne  mUodostavat  esteen maa-, metsä-  ja  kalatalouden  raskaille kuljetuksille. 

KUVaSSa  olevan  Lövön  lossin  kantavuus  on 70  tonnia.  

TURUN TIEPIIRIN PERUSTIEN-  
PIDON RAHO/TUSIAKAUMA 

2005 2006 2007 2008 2009 2010  

Hoito  19,8 20,0 20,5 20,8 21,1 21,4  

Lauttalilkenteen  hoito *  26.8 27,9 28,9 30,2 32,9 32,9  

Ylläpito  ja  peruskorjaukset  29,9 25,0 28,7 28,5 29,0 29,0  

Liikenneympärist.  parantaminen  4,7 4,2 3,2 3,0 2,7 1,5  

Teemaohjelmat  1,9 8,9 9,8 2,7  

Suunnittelu  3,2 1,7 1,8 2,0 1,9 1,5  

Liikenteen hallinta  0,6 0,8 0,9 1,0 2,1 2,1  

Tiehallinto  (oma toiminta)  5,0 4,9 4.9 4,9 4,9 4,9  

*  sis, koko  maan loutta-  ja  losuitlikenteen  hoidon  ja  kalustoinvestointeja  2007  alkaen 

UUDELLEEN PAALLYSTYSKIL OMETRITSEKA NIIHIN KÄYTETTYR4HOITUS  

km 
300  - 	 -30  

:::  

2996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  ENNUSTE  2006-2009  

• Kestopäällysteet  U  Kevytpäällysteet 	Päällystyksiin  ja  kevyisiin rakententeen  
parantamiseen käytetty rahoitus 

kisiltaa.  Lisäksi vuosittain tehdään noin 	lematiikkalaitteiden ylläpito vaatii lisäpa - 
6o  sillalle vauriokorjauksia. Saariston suu- 	nostusta, erityisesti  E 18  tiellä. 

tutieverkon osuuksille,  kuten ohjelmakau 
 den  loppupuolella parannettavatle maan-

tien  210  välille Oripää-Hirvikoski. Kevyem  
pia  rakenteen parantamistoimenpiteitä 
tehdään vuosittain noin  6o km.  Turun  tie-
piirin alueella  on  lähes  230 km  päällystet-
tyä tieverkkoa,  jonka liikennemäärä  on  al-
le wo  ajoneuvoa vuorokaudessa. Näiden 
teiden tullessa uudelleen päällystettäväk

-si  harkitaan tapauskohtaisesti yhteiskun-
nalliset tekijät huomioiden onko näitä tei-
tä edullisempaa hoitaa soratienä kuin pääl 
lystettynä. 

Siltojen kunnon heikkeneminen pyritään 
pysäyttämään vuoden  2008  loppuun men-
nessä. Siltojen heikkenemisen pysäyttä-
minen vaatii noin  6,0  milj. euron vuosipa-
nostuksen,  joka tarkoittaa nykyisen rahoi-
tustason lisäämistä  1,0-1,5  milj. eurolla. 

 Turun tiepiirin alueella uusitaan vuosittain  
2-3  siltaa, peruskorjataan  3-6  sekä korja-
taan  tai  uusitaan  4-6  huonokuntoista  put- 

ret  sillat saadaan suunnitelmakaudella 
korjattua. Muita rannikon läheisyydessä 
olevia suuria siltoja aletaan korjata  tai 

 uusia. Suunnitelmakauden merkittävin 
hanke  on  Halikonjoen  sillan  uusiminen 
maantiellä ilo. Hankkeen kustannusarvio 

 on  lähes siltojen korjaukseen vuosittain 
käytettävän rahoituksen suuruinen.  Osa 

 tehostetun tarkkailun alaisena olevista 
silloista tulee tilaan, jossa niille  on  asetet-
tava painorajoitus  tai  ne  on  korjattava. 

Varusteiden  ja  laitteiden uusiminen  mm. 
 kaiteiden, opasteiden, liikennemerkkien, 

tievalaistusten,  liikennevalojen  ja  linja -au
-topysäkkien  osalta  on  toistaiseksi ollut lii-

an hidasta. Pääosin kunnostustoimet koh-
distuvat kunnilta siirtyvien tievalaistusten 

rusteiden  ja  laitteiden uusimista ei pystytä 
lisäämään. Suunnitelmakauden aikana  te- 

Lauttaliikenteen hoidon hankinta hoide-
taan  koko  maan osalta Turun tiepiiristä. 
Vuosittain melkein  28  milj. euroa  maksa-
vasta  koko  maan lauttaliikenteen hoidos-
ta noin puolet kohdistuu Lounais-Suomen 
saariston alueelle. Lauttaliikenteen palve-
lutason määrittely, joka aiemmin tehtiin 
Tiehallinnon keskushallinnossa,  on  keski-
tetty Turun tiepiiriin. Lossien aikataulusi-
donnaisuudesta luovutaan siellä, missä 

 se  liikenteen kannalta  on  järkevää  ja  mis-
sä sitä tullaan ao. kunnan taholta esittä-
mään. Lauttaliikenteen kilpailutuksen yh-
teydessä tutkitaan myös eräiden yhteys- 
välien silloittamista. 

Liikenteen hallintaa  on  ajantasainen lii- 

kä  tiedottaminen, häiriön hallinta, ajanta-
sainen liikenteen ohjaus  ja  liikenteen  no

-peussäätely.  Keskeisenä toimijana  on Tie- 
hallinnon liikennekeskus, jonka yksi nel-
jästä operointikeskuksesta sijaitsee Tu-
russa. Automaattista nopeudenvalvon-
taa lisätään suunnitelmakauden aikana 
hieman yli  200 km,  kohteina ovat maan-
tie  192  Raisio-Taivassalo, valtatie  9  Aura- 
Tampere,  valtatie  12  Rauma -Tampere  ja 
valtateiden  2  ja io valvontaosuuksien taa-
jennukset.  Eräiden pääteiden liittymien lii-
kenneturvallisuutta  ja  sujuvuutta paran-
netaan asettamalla niihin muuttuvat  no

-peusrajoitusmerkit.  Matka-aikojen seuran-
tajärjestelmää varaudutaan toteuttamaan 
ruuhkaisimmilla runkoteillä  ja  kaupunki- 
seutujen pääväylillä. 

saneeraamiseen. Suunnitelmakaudella  va- 	kenteen ja tieolosuhteiden  seuranta  se- 

www.tiehallinto.fi 
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Va/tat/en  8  liikenneturval/isuus  Turun  ja  Porin välillä  on  huono,  onnettomuustiheys  on 2 -kertainen 
 muihin  pääteihin  verrattuna  

Hankekohtaisella esisuunnitteluRa  selvi-
tetään toimenpiteiden taajuus  ja toteutta-
miskelpoisuus.Tiesuunnitelmiva varaudu-
taan perustienpidon investointiohjelmas-
sa  olevien hankkeiden toteuttamiseen. 
Suunnitelmakauden alkupuolen merkittä-
vimpiä suunnittelukohteita ovat valtatie  8  

Raisio—Nousiainen sekä Nousiainen—My-
nämäki  4-kaistaistusten yleissuunnitelmat 

 ja ympäristövaikutusten  arvioinnit, valta-
tie  8 Turku—Pori yhteysvälin esi-  ja tiesuun-
nitelmat  sekä Kaarinan läntisen ohikulku-
tien yleissuunnitelma  ja ympäristövaiku-
tusten  arviointi. Suunnitelmakaudella pa-
rannetaan myös valtatien  9  suunnitelma- 
valmiutta. LUkennejärjestelmäsuunnitel

-man  laadinta aloitetaan vuonna  2006  vielä 
Varsinais-Suomen alueelle, tämän valmis-
tumisen jälkeen suunnitelmat kattavat 

 koko  tiepiirin alueen. Tilannetiedon yllä-
pitämiseksi tieverkon mittauksia tehdään 
aiempien vuosien mukaisella tasolla. 

Liikenneympäristön  parantaminen:  Tie- 
piiri voi ohjelmoida palvelutasoa  pa  ranta- 
vim  alueellisiin investointeihin vuosittain 

 vain 1,5-3  milj. euroa.  Hankkeilla pyritään 
pääasiallisesti parantamaan liikennetur-
vallisuutta. Lisäksi liikenneympäristöä 
parannetaan akuuteilla pienillä liikenne-
turvallisuustoimilla  (mm. saarekkeet) 

 sekä keskitetysti rahoitettavilla teema- 
hankkeilla. 

koko  maassa tiettyyn tavoittee-

seen tähtäävää panostusta. 

Turun tiepiirin alueella teemapaketteihin 
kuuluvat seuraavat kohteet: 
• Taivassalon Pinoperän lossiyhteyden 

 korvaavan  sillan  rakentaminen  on  käyn-
nissä  ja  valmistuu vuonna  2006.  Särki- 
salon Ulkoluodon  sillan  rakentaminen 
ajoittuu vuosille  2006-2007  

•  Valtatie  12  Rauman satamatien  ja kanta- 
tien  40  Naantalin satamayhteyden raken-
tamiset ajoittuvat vuosille  2006-2007  

• Valtatielle  8  rakennetaan keskikaiteelli
-set ohituskaistat Nousiaisiin  osuudelle 

Kaitarainen—Kurjenmäki, joka  on  kustan-
nusarvioltaan  3,8  milj.euron  hanke sekä 
Rauman  ja Pyhärannan  alueille osuudel-
le Ihode—Vermuntila, jonka kustannus-
arvio  on 3,0  milj.euroa.  Rakentaminen 

 on  ajoitettu vuosille  2007-2008.  

•  Kasvavien alueiden kehityksen tukemi-
nen teemaan kuuluva Kantatien  40 liitty-
mien (mm. Tuulissuon eritasoliittymän 

 rakentaminen) parantaminen Liedossa, 
joka  on kustannusarvioltaan  7  milj. euron 

 hanke. Hankkeen toteutus  on  ajoitettu 
vuosille  2006-2007.  

• Koulumatkojen  kevyen liikenteen järjes-
telyjä toteutetaan  2,1  milj. eurolla io  maa-
seututaajamaan eri puolelle tiepiiriä. 
Kevyen liikenteen väyliä tehdään yh-
teensä noin  14 km  ja alikulkuja i kpl. 

 Teema käynnistyy pienellä aloitusrahal
-la  vuonna  2006. 

Tieverkon kehittämishankkeet 

ovat kustannuksiltaan merkit-

täviä  ja  niiden aloittamisesta 

Eduskunta päättää hankekoh-

taisesti myöntämällä sopimus-

valtuuden. Uuden kehittämis-

hankkeen aloittaminen ilman 

hyväksymistä valtion talous- 

tai tisätalousarviossa  ei ote 

mandollista. 

E 18 Turku—Helsinki  puuttuvan osuu-
den Muurla—Lohja  välisen  moottoritien 
rakentaminen ajoittuu vuosille  2006-

2008.  Hanke toteutetaan ns. elinkaari-
mallilla eli pitkäkestoisena julkisen  ja 

 yksityisen  sektorin  kumppanuuteen pe-
rustuvana urakkana. Palvelun tuottaja 
vastaa kokonaispalveluna väylän yksi-
tyiskohtaisesta suunnittelusta, raken-
tamisesta  ja  kunnossapidosta vuosien  
2005-2029  ajalta sekä investoinnin vä-
liaikaisesta rahoituksesta. 

Valtatie  2 Helsinki  (Vihti)—Pori -yh-
teysväUn parantamishanke  sisältää 
liikenneturvallisuutta, sujuvuutta  ja 

 ympäristöä parantavia toimenpiteitä 
 mm. tasoliittymien  vähentämistä nfl-

nakkaistiejärjestelyin, enitasoliittymien 
rakentamista  tai täydentämistä,  ohi-
tusmandollisuuksien parantamista 
sekä muiden tiikenneturvallisuustoi

-mien  toteuttamista. Hanke toteute-
taan vuosien  2006-2008  aikana. 

Valtatien  8 Turku—Pori -yhteysvälin 
 parantaminen  on  seuraava suuri ke-

hittämisinvestointi. Yhteysvälin  Turku 
—Pori  pahimmat turvallisuuspuutteet 
poistetaan rakentamalla  mm. enitaso-
tiittymät  Laitilaan sekä keskikaiteella 
varustettuja ohituskaistoja  (mm.  Laitila, 
Luvia). Lisäksi rakennetaan erilaisia  tie- 
ja  kevyen liikenteen järjestelyjä taaja-
mien kohdalla. Hanke parantaa turvalli-
suuden lisäksi myös sujuvuutta. Hank-
keen kustannusarvio  on 44  milj. euroa.  

Turun tiepiirin käynnissä olevia kehittä- 

Teemahankkeilla  tarkoitetaan 	 misinvestointeja  on  tällä hetkellä kaksi:  

lo  



Lasten  koulumatkajen /iikenneturva/lisuuden  parantamiseksi kevyen liikenteen väylien rakentamisen painopistettö  on  siirretty ala -as  teiden läheisyyteen. 

Tienpidon  vaikutukset  ja  vaikuttavuus 

Liikkuminen  ja  kuijettaminen: Pääteille 
lisäkapasiteettia  toteutetaan  vain  pahim-
missa ongelmakohteissa: Ei8-tien valmis-
tuminen väliltä Lohja—Muurla parantaa 
kuljetusvarmuutta, valtateiden  2  ja  8 kes-
kikaiteelliset ohituskaistat  parantavat  tie - 
osuuksien liikenneturvallisuutta  ja  suju-
vuutta. Liikenteen voimakas kasvu heiken 

 tää pääteiden palvelutasoa  ja  lisää erityi-
sesti Turun seudulla työmatkaliikenteen 
ruuhkia. Elinkeinoelämän toimintaedelly-
tyksien turvaamiseksi päivittäinen liiken-
nöitävyys turvataan  ja  tieverkon kunto pi-
detään nykytasolla. Kanden lossin korvaa-
minen silloilla lyhentää matka-aikoja  ja 

 poistaa painorajoituksia.  Kemian- ja  met-
säteollisuuden alojen kuljetusolosuhteita 
parannetaan. Lisäksi parannetaan Naan-
talin  ja  Rauman satamien maaliikenneyh-
teyksiä. Elinkeinoelämän tarpeisiin ei kui

-ten kaan  pystytä riittävästi vastaa maan. 
Alemmalla tieverkoUa kuljetusten toimin-
taedellytyksiä pystytään parantamaan 

 vain  harvoin. 

Aluekehitys: Ei8-tien valmistuminen vä-
lillä Lohja—Muurla edistää Lounais-Suo-
men kilpailukykyä. Valtatien  2  yhteysvä-
tin  parantamisella pääkaupunkiseudun  ja 

 Porin  välisen  yhteyden palvelutaso pysty- 

tään  turvaamaan  15  vuodeksi liikenteen 
kasvusta huolimatta. Valtatiellä  8 pa ran-
netaan  sujuvuutta Nousiaisissa sekä Py-
härannan  ja  Rauman alueilla. Nämä yksit-
täiset toimenpiteet eivät kuitenkaan ote 
riittäviä tukemaan alueen elinkeinoelä-
män kilpailukykyä, joka  on  nähty merkittä-
vänä tekijänä työssäkäyntiatueiden  (mm. 
Pori—Rauma) kehittämisessä. Muilla alu-
een pääteillä ei pystytä vastaamaan aluei-
den kehittymisestä aiheutuviin päätiestön 
kehittämistarpeisiin. Rauman  ja  Naantalin 
satamien maaliikenneyhteyksien  paranta

-misilla  luodaan edellytykset satamien laa-
jentamisille  ja  parannetaan niiden kilpailu-
kykyä. Kasvualueiden investointitarpeisiin 
ei pystytä riittävässä määrin vastaamaan, 

 sen  sijaan kaupunkiseutujen liikenteen 
toimivuutta voidaan edistää vaikuttamal-
la alueiden maankäyttöön sekä kehittä-
mällä liikennejärjestelmää kokonaisuute-
na. joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä 
parannetaan hieman lähinnä Porin, Turun 

 ja  Salon  seuduilla. Tienkäyttäjien odotta-
mia sorateiden päällystämisiä ei pääsään-
töisesti ole yhteiskuntataloudellisesti kan-
nattavaa toteuttaa. 

LiikenneturvaUisuuden  lähtökohtana  on 
 alentaa tiepiirin henkilövahinko-onnetto- 

muusastetta,  tiepiirin alue pysyy kuitenkin 
keskimäärin  koko  maata turvattomampa-
na. Perustienpidon nimettyjen investointi-
en osalta laskennallinen henkilövahinko-
onnettomuuksien vähenemä suunnitelma- 
kaudella  on  noin  3,5  kpl.  Lisäksi pienillä 
kustannustehokkailla liikenneturvallisuus-
toimilta arvioidaan saavutettavan noin 
kanden laskennallisen henkilövahinko-on-
nettomuuden vuosittainen säästö. Liiken-
neturvallisuutta parannetaan kehittämäl-
lä yhteistyötä liikenneturvallisuuden alalla 
toimivien organisaatioiden kanssa 

Ympäristö otetaan huomioon kaikessa 
tienpidossa. Erillisiä melu-  ja  pohjaveden-
suojaushankkeita ei nykyisellä tienpidon 
painotuksella  ja  rahoitustasolla  pystytä 
toteuttamaan. Melualueilla asuvien ihmis-
ten määrä kasvaa. Turun tiepiirin yleisten 
teiden lflkennemelualueella asuu noin  35 
000  ihmistä, joista kiireellisesti meluntor-
juntaa tarvitsee noin  3  000  ihmistä. Poh-
javedensuojausta vaativaa tieosuutta  on 

 noin  12  kilometriä. Suolan käyttö lisääntyy 
pääteiden talvihoitoluokkien  ja  yöaikais

-ten  laatuvaatimusten tarkistamisen vuok-
si. Vesistöjen  veden  laatua parannetaan 
paikallisesti parantamalla virtausaukkoja 
tiepenkereissä. 

www.tiehallinto.fi 
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Tiehallinnon  Turun tiepiirin asiantuntijat 
Tiepiirin johto 
• Tiejohtaja  Pekka Jokela  

puh.  0204 22 4500, 0400 524 195  

Sihteeri Eila Kesäläinen  
puh.  0204 22 4501, 040 593 0401  

• Esikuntapäätiikkö  Pekka Lausti 
 puh.  0204 22 455, 0400 829 056  

•  Suunnittelupäällikkö Toivo Javanairien 
 puh.  0204 22 4547, 0400 760 994  

Sihteeri Seija Suominen  
puh.  0204 224550,040738 5469  

•  Hankintapäällikkö  Matti  Vehviläinen 
 puh.  0204 22 4651, 0400 833 119  

Sihteeri Päivi Leino  
puh.  0204 224537,0405118124  

•  Liikenteen palvelupääll. Reijo Hörkkö 
 puh.  0204 22 4526, 040 521 0691  

Sihteeri Kirsti Weckmann  
puh.  0204 22 4523, 040 565 1763  

Ei8  Muurla-Lohja 
•  Matti  Vehviläinen  

puh.  0204 22 4651, 0400 833 119  
•  Juha Sillanpää  

puh.  0204 22 4534, 0400 821 593  
Lohja-Lohjanharju 
•  Esko Liimatta  

puh.  0204 22 2820, 0400 503 455  
Henkilöstö, työhönotto 
•  Seija Suomalainen  

puh.  0204 224746,0405283123  

Investointien ohjelmointi 
•  Pekka Puurunen  

puh.  0204 22 4528, 040 738 4293  
Kaavoitusasiat 
•  Raimo Järvinen  

puh.  0204 22 4518, 040 564 6564  

Kuntien yhteistyöhankkeet 
•  Pauli Laivo  

puh.  0204 22 4671, 040 032 6082  

Valtakunnallinen keskus  
puh.  0204 22 211  
Asiakaspalvelunumero  
puh.  0204 22 162,  neuvonta  ja  asiakas- 
palautteet arkisin  klo  9.00-15.00  
Tiehallinnon  Turun tiepiiri 
Yliopistonkatu  34,  PL 636, 20100 Turku 
Faksi  0204 22 4998  
turun.tiepiiri@tiehallinto.fi  
etun imi.su kunimi@tiehallinto.fl 
www.tiehallinto.fi  

Lauttaliikenne,  hankinta 
•  Timo Laaksonen  

puh.  0204 22 4508, 040 508 9236  
Liikennejärjestelmäsuunnittelu 
•  Markus Salmi  

puh.  0204 22 4657, 0400 745 239  

Maa-alueiden hankinnat, lunastukset, 
luovutukset  ja  tiekorvaukset 
•  Petteri Koskinen  

puh.  0204 22 4574, 0400 838 063  
• Anne-Man  Ruska 

puh.  0204 22 4576, 0400 760 993  
Nopeusrajoitukset 
•  Kai Westerinen/pysyvät  

puh.  0204 224721,0400793 624  
• Tilapäisistä  vastaavat tiemestarit. 
Päällystysasiat 
•  Tero  Ahokas  

puh.  0204 22 4543, 040 503 8843  
•  Jukka  Heikkilä  

puh.  0204224639,040727  6o6i  
Silta -asiat  
•  Jouko Välimäki  

puh.  0204 22 4529, 0400 227 064  
•  Jari  Nikki  

puh.  0204 22 4545, 0400 821 596 

Tie-  ja  rakennussuunnitelmat 
•  Timo  Bäcklund 

puh.  0204 22 4542, 0400 885 201  

Yleis-  ja  esisuunnitelmat 
•  Pekka Liimatainen  

puh.  0204 22 4503, 0400 524 191  

Teiden rakentaminen 
•  Timo  Bäcklund 

puh.  0204 22 4542, 0400 885 201  

Tiedotus, viestintä 
•  Tuula Sarlin  

puh.  0204 22 4504, 040 5930 402  

Tienkäyttäjän  linja  0200-2100  

Välittömiä toimenpiteitä vaativat 
ilmoitukset tien kunnosta  ja  
liikenteen ongelmista 
Lisätietoja suunnitelmasta antavat: 
• Tiejohtaja  Pekka Jokela  

puh.  0204 22 4500  
•  Suunnittelupäällikkö Toivo Javanainen  

puh.  02 0422 4547  
• Rahoitussuunnittelija  Pekka Puurunen  

puh.  0204224528  

Yksityistieasiat 
•  Kari Wessman  

puh.  0204 224525,0400 279 719  

Ympäristöasiat 
•  Eeva-Liisa Arén  

puh.  0204 22 4521, 040 738 4296  
Tiemestarit: kelirikkoasiat,  liikennemerkit 

 ja  opasteet,  laitteiden sijoittaminen  tie - 
alueelle, levähdysalueet, kioskinpito-
sopimukset ym. liittymäluvat,  tie-  ja  suoja- 
alueiden käyttöluvat, tien alitus-  ja  ylitys- 
luvat, tienvarsimainokset, tilapäiset 
myyntisopimukset, viitoitusluvat 
•  Pentti Raekallio  

puh.  0204 22 4872, 0400 124 791  
•  Timo Mikkola  

puh.  0204 22 5086, 0400 125 004  
•  Tapani Sipilä  

puh.  0204 22 4803, 0400 330 801  
•  Kalle  Peltonen  

puh.  020422 5003, 0400 533 902  
•  Touko Rantanen  

puh.  0204 22 5023, 0400 226 461  
•  Hannu Putila  

puh.  0204 22 5000, 0400 784 564  
• Markus  Salminen  

puh.  0204 22 5001, 0400 535 878  

Lisää tietoa: www.tiehallinto.fl/turku 

Pentti RoeItalIIo  

I  

«  
Timo Mikkola  

MadeiaSalcMn ,  
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