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Tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelma 
 ulottuu vuoteen  2012.  Koska hallitus antaa 
 jo  helmikuussa  2008  liikennepoliittisen  se-

lonteon eduskunnalle, varautuu tiepiiri tä-
män ohjelman tarkistamiseen uusien linja-
usten mukaiseksi  jo  vuoden  2008  lopulla. 

Pekka Jokela 
 tie  jo  hta  ja  

Sisältö  
• Tiejohtajan  katsaus 	 .2  

•  Tienkäyttäjien odotukset  ja  
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•  Alueelliset investoinnit 

(kartta  ja  taulukko) ............................... 6 
• Tienpidon  vaikutukset  

ja  vaikuttavuus...................................... 8  

Tiejohtajan  katsaus 
Tärkein tehtävämme  on  varmistaa alueem-
me tiestöltä arjen matkat  ja  kuljetukset. 
Kohdistamme käytössä olevan perustien-
pidon rahan pääosin tiestön hoitoon  ja  yi-
läpitoon.  Tiestön kehittämisen panostuk

-set  kohdistuvat Satakunnan  ja  Varsinais- 
Suomen pääkaupunkiyhteyksiin sekä har -
voihin erillisiin pääteiden parannuskohtei

-sun.  

Turun tiepiirin 
perustienpidon rahoitus 
vuonna  2008  (-  83 M€) 

I 

•  Hoito 

•  Lauttaliikenteen hoito 
Turun tiepilrin alueella 

Teiden ylläpito  ja 
 peruskorjaukset  

U  Siltojen ylläpito  ja  
peruskorjaukset 

Alueelliset investoinnit 

Teema hankkeet 

Liikenteen hallinta 

Suunnittelu  ja  mittaukset 

1,25 M€ 



Tienkäyttäjien odotukset  ja  alueellinen vuorovaikutus 

Tienkäyttäjien  ja  sidosryhmien  odotuksia sekä mielipiteitä selvittääk- 	• Väyläirivestointiohjelmiin  on  nostetta- 
va Satakunnan keskeiset hankkeet eli 

semme  teemme vuosittain  mm.  tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksia,  
Vt  8 Pori—Söörmarkku,  vt  8 Turku—Pori,  

sidosryhmätutkimusta, keräämme asiakaspalautetta,  käymme neu- 	Vt  12  Eura—Raijala, kt  44  Äetsä—Kan - 

votteluja  kuntien kanssa  ja  vastaamme tienparannusaloitteisiin. 	 kaanpää sekä ns. Pohjoinen satamatie. 

Varsinais-Suomen liitto 
Tiepiiri  analysoi eri lähteistä tulleita asia-
kastarpeita  ja  arvioi niiden perusteella mi-
ten tienpitäjä  on  onnistunut vastaamaan 
tienkäyttäjien tarpeisiin. Analyysin mu-
kaan asiakkaat kokevat tienpidon tärkeim-
miksi  osa -alueiksi talvihoidon  ja  pääteiden 

 kunnon. 

Turun tiepiirin alueen tienkäyttäjien koke-
maa palvelutasoa muuhun Suomeen ver -
rattaessa kehittämistarpeena esitle nouse-
vat talvihoitoon liittyen tienpinnan tasai-
suus pääteillä  ja  talvihoito  muilla teillä. 
Kesähoitoon liittyen esille nousevat mui-
den teiden kunto  ja  pääteiden päällystei

-den  kunto. 

Sidosryhmistä  erityisesti  kunnat  asettavat 
tienpidolle odotuksia, jotka kohdistuvat 
pääosin päällystetyn tiestön kunnon paran-
tamiseen  ja  kevyen liikenteen väylien ra-
kentamiseen. 

Maakuntaliitot  ovat antaneet kesällä  2007  

lausuntonsa Turun tieplirin toiminta-  ja  ta-
loussuunnitelmasta  2007-2011.  

Satakuntali itto 

•  On  erityisen huolestunut tienpitoon 
käytettävissä olevan rahoituksen vähäi-
syydestä. Etenkin alueellisiin investoin-
teihin kohdistettu rahoitus  on  jatkuvas-
ti alentunut. 

• Maakuntaohjelma  ja  laadittavana  oleva 
maakuntakaava määrittelevät osaltaan 
suuntaviivoja seuraavien tiepiirin TTS-
ohjelmien vatmistelulle. 

•  Hallitusohjelman linjaus maakuntaoh-
jelmien painoarvon vahvistamisesta 
edellyttänee liiton  ja  tieplirin  yhteisten 
neuvottelujen käynnistämistä tavoittei-

den yhdensuuntaistamiseksi. 

• Tiepilrin  keskeiset tienpidon linjaukset 
ovat oikeansuuntaiset sekä tienkäyttä-
jien odotusten että maakunnan kehittä-
miselle asetettujen tavoitteiden näkö-
kulmasta. 

•  Esittää, että tulevan toiminta-  ja  talous- 
suunnitelman laadinnassa huomioi-
daan Varsinais-Suomen liikennestrate-
gia  2030:n  linjaukset, painopisteet  ja 

 niitä tukevat kärkitehtävät. 

• Perustienpitoon  osoitetun rahoitusta- 
son  riittämättömyys rajoittaa suunnitel-
man tavoitteiden saavuttamista  ja  on 

 ristiriidassa alueiden kehittämistavoit-
teiden kanssa. 

Toiminta-  ja  taloussuunnitelmaa  on  tehty 
samanaikaisesti maakuntaohjelmien  to-
teuttamissuunnitelmien (TOTSU)  kanssa. 



Tienpidon  suunnitelma 

Toiminta-  ja  taloussuunniteLmassa  esitetään Turun tiepiirin perustien-

pidon rahoitus vuodelle  2008  sekä suunnitelma rahoituksen käytöstä 

 ja  kaudella toteutettavista tiehankkeista. Suunnitelma sisältää myös 

erillisellä kehittämis-  ja  teemahankerahalla  käynnissä olevat hankkeet 

sekä esitykset tulevista kehittämishankkeista. 

Tienpidon painopisteet 
 säilyvät ennallaan 

Liikenne-  ja viestintäministeriön asetta-
mien  tavoitteiden sekä tienpidon valtakun-
nallisten linjausten perusteella  on  Turun 
tiepiiri määritellyt perustienpidon keskei-
set linjauksensa kaudelle  2008-2012  seu-
raavasti: 
• Perustienpidon  rahoitus käytetään pää-

osin tiestön hoitoon  ja  ylläpitoon. 
•  Päivittäinen liikennöitävyys turvataan 

toteuttamaUa tieverkon päivittäistä hoi-
toa nykyisellä tasolla. 

•  Vilkkaimmin liikennöidyn tiestön kunto 
säilyy hyvänä, vähäliikenteisimmän ties-
tö kunto kokonaisuudessaan hieman 
heikkenee. 

•  Siltojen keskimääräisen kunnon heikke-
neminen jatkuu, huonokuntoisten silto-
jen määrä ei merkittävästi lisäänny. 

•  Varusteiden  ja  laitteiden ajanmukaista
-mista  jatketaan. 

• Liikenneympäristön parantamistoimia 
 (mm.  kustannuksiltaan alhaisia liikenne-

turvallisuustoimia) toteutetaan rahoi-
tuksen mandollistamassa laajuudessa. 
Sidosryhmien odotuksiin ei juurikaan 
pystytä vastaamaan. 

•  Suurten investointien osalta valtatien  8 

Turku—Pori  toteutusvalmiutta  nostetaan. 
Valtatien  9  Turku—Tampere  yhteysvälin 

 suunnittelu käynnistetään  ja  valtatien  8 
Pori—Söörmarkku  sekä Turun kehätien 
(kt  40)  suunnitelmat ajanmukaistetaan. 

Tiestön hoidossa  ja  
y(läpidossa  ei suuria muutoksia 

Suunnitelmakaudella  varmistetaan tiestön 
hoidolla  ja ylläpidolla  nykyisen tiestön lii-
kennekelpoisuus, säilytetään  sen  kunto  ja 

 luodaan edellytykset turvalliselle liikkumi-
selle. 

Tiestöä hoidetaan pääosin samalla tavoin 
kuin viime vuosina. Paikallisesti eräillä  tie

-osuuksilla  nostetaan palvelutasoa aikaan 
 ja  paikkaan sidotulla täsmähoidolla. 

Turun tiepiiri vastaa  koko  maan lauttalii-
kenteen hoidon hankinnasta. Vuosittain 
noin  33  milj. euroa  maksavasta lauttaliiken-
teen hoidosta hieman yli puolet kohdistuu 
Lounais-Suomen saariston alueelle. Suun-
nitelmakaudella varaudutaan lauttakalus

-ton  uusimiseen. 

Teiden ylläpito koostuu teiden uudelleen-
päällystämisestä, rakenteiden kunnostuk-
sesta, varusteiden  ja  laitteiden uusimises-
ta sekä siltojen korjaamisesta. Suunnitel-
makaudella päällystettyjen teiden ylläpi-
dossa jatketaan päätiepainotteisuutta. Tä-
mä merkitsee merkittävimpien toimenpitei-
den keskittämistä pääosin  pää-  ja  seutu- 
teille. Vähäliikenteisten teiden osalta siir -
rytään kevyempiin toimenpiteisiin. 

RakenteeRisen  kunnon osalta merkittävim- 
pinä toimenpiteinä jatketaan peruskorja- 

uksia kantatiellä  43  välillä Laitila—Eura  ja 
kantatiellä  40  välillä Ravattula—Raisio.  Oh

-jelmakauden  loppupuolella varaudutaan 
korjaamaan kantatietä  44  Honkajoen  poh-
joispuolella  ja  maantietä  210  välillä Oripää 
—Hirvikoski. 

Siltojen kunnon heikkeneminen jatkuu. 
Heikentyminen kohdistuu etenkin vähälii-
kenteisten teiden siltoihin. Heikkenemisen 
pysäyttäminen vaatisi nykyisen rahoitusta- 
son  lisäämistä noin  1-1,5  milj. eurolla.  

Varusteiden  ja  laitteiden uusiminen  on 

 toistaiseksi ollut hidasta,  sillä  viime vuosi-
na pääpaino  on  ollut kunnilta valtiolle  sur-
tyneiden tievalaistusten  kuntoon saattami-
sessa. Suurimmat tarpeet kohdistuvat lii-
kennemerkkien, kaiteiden  ja  riista-aitojen, 
tiesääasemien sekä Ei8-tien  Turku—Muurla 
-osuuden telematiikan uusimiseen. 

Liikenteen operatiivista ohjausta  on  ajan- 
tasainen liikenteen  ja tieolosuhteiden  seu-
ranta sekä tiedottaminen, häiriön hallinta, 
ajantasainen liikenteen ohjaus  ja  liiken-
teen nopeussäätely. Keskeisenä toimijana 

 on  Tiehallinnon liikennekeskus,  jonka yk-
si neljästä operointikeskuksesta sijaitsee 
Turussa. Automaattista nopeudenvalvon-
taa lisätään, lähivuosina toteutetaan valta- 
teiden  2  ja io  sekä maantien i8o valvonta- 
osuuksien laajennukset  ja  uusina kohteina 
valtatiet  9  ja  ii.  

Hoidon  ja  ylläpidon suunnittelua tehdään 
vuorovaikutuksessa tienkäyttäjien  ja si-
dosryhmien  kanssa. Palvelutasoa suunni-
teltaessa käytetään entistä monipuolisem

-pia  ja asiakaslähtöisempiä kriteereitä,  mi-
kä saattaa muuttaa toimenpiteitä  ja  niiden 
kohdentumista. 



Perustienpidon  alueellisia inves-
tointeja aiempaa vähemmän  

Perustienpidon  niukka investointirahoitus 
mandollistaa  vain  välttämättömimpien,  lä-
hinnä liikenneturvaltisuutta parantavien 
pienten hankkeiden toteuttamisen. Hank-
keet ovat pääasiassa kevyen liikenteen 
väyliä  ja  yksittäisiä pääteiden tiittymien 
parantamisia. Alueellisten investointien, 
etenkin kevyen liikenteen väylien, toteut-
tamiseen osallistuu usein Tiehallinnon li-
säksi muita rahoittajia. Alueellisia inves-
tointeja toteutuu myös teemahankkeiden 
myötä, mutta niiden rahoitukseen tiepiiri 
ei voi suoraan vaikuttaa. 

Kehittämis-  ja teemahankkeet 
 etenevät eduskunnan  päätöksin  

Tieverkon suuret kehittämishankkeet ovat 
eduskunnan päättämiä  ja  valtion talousar-
viossa erikseen nimettyjä hankkeita, joilla 
parannetaan  tie-  ja  tiikenneoloja vattakun-
nallisesti merkittävitlä  väylillä. Eduskunta 
päättää vuosittain myös rahoitettavista 
teemoista. Teemat sisältävät useita pie-
nempiä, eri puolilla maata sijaitsevia, vai-
kutuksiltaan samankattaisia hankkeita. 

Atueiden  kehittämisen  ja  elinkeinoelämän 
kannalta tärkeitä kehittämishankkeita jat-
kossa ovat: 
• Kantatie  40  nelikaistaistaminen  välillä 

Kausela—Kirismäki 
•  Vt  9  Turku—Tampere  yhteysvälin  paran-

taminen 
•  Vt  8/kt  40  liikenteen järjestelyt Raision 

keskustassa 

Kaupunkien sisääntulo-  tai  läpikulkuliiken-
teen aiheuttamien ongelmien poistamisek-
si pikaisia toimenpiteitä vaatisivat seuraa-
vat hankkeet: 
•  Vt  8 Pori—Söörmarkku 
•  Salon  itäinen ohikulkutie 
• Kaarinan  läntinen ohikulkutie 

Turun tiepiirissä  on  suunnitelmakaudell 
 käynnissä useita teemahankkeita: 

•  Valtatie  12  Rauman satamatien rakenta- 
minen ajoittuu vuosille  2006-2008.  

• Tuulissuon eritasoliittymän  rakentaminen 
Liedossa  ajoittuu vuosille  2006-2008.  

• Valtatielle  8  rakennetaan keskikaiteelli - 

set  ohituskaistat  Nousiaisten pohjois- 
puolelle sekä Rauman—PVhärannan 
rajan tuntumaan vuosina  2007-2009. 

 • Koulumatkoja  tukevia kevyen liikenteen 
järjestelyjä toteutetaan vajaassa  lo  maa- 
seututaajamassa  eri puolella tiepiiriä. 

Vuonna  2007  käynnistettiin uusi teema 
pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vä-
hentämiseksi. Tämän teeman kiireellisim

-pun  hankkeisiin kuuluvat valtatie  8  Luos-
tarinkylä—Impivaara keskikaiteelliset  ohi-
tuskaistat  ja  valtatie  9  Lieto—Aura  keskikai-
teellinen ohituskaistatie.  

Jatkossa mandollisesti erikseen rahoitet-
tavista teemoista Turun tiepiiri pitää erityi-
sen tärkeänä elinkeinoelämän kuljetusten 
tehostamista parantavia hankkeita kuten 
Turun satamayhteyden  ja  valtatie  12  Eura-
Raijala  osuuden parantamista. Lisäksi  pää- 

teiden kohtaamisonnettomuuksien vähen-
tämiseksi tulisi rakentaa keskikaiteellisia 
ohituskaistoja valtateille  2, 8  ja  9.  

Turun tiepiirissä  on  tältä hetkellä käynnis-
sä kaksi kehittämishanketta: 
• Ei8  Turku—Helsinki  puuttuvan osuuden 

Muurla—Lohja  välisen  moottoritien ra-
kentaminen ajoittuu vuosille  2006-2008.  

•  Valtatie  2 Helsinki  (Vihti)—Pori-yhteys

-välin  parantaminen toteutetaan vuosien 
 2006-2009  aikana. 

Turun tiepiirin alueen seuraava suuri kehit-
tämishanke  on  valtatie  8 Turku—Pori. Hank

-keelta  poistetaan yhteysvälin pahimmat 
turvallisuus-  ja  sujuvuuspuutteet. 



KANKAANP 

/  Kartassa  on  kuvattu Turun tiepiirin 
¼  vuosina  2008-2012  aLoitettavaksi  

suunnitellut alueelliset investoinnit, 
merkittävimmät peruskorjaushankkeet, 
valtakunnalliset teemahankkeet  ja  
kehittämisinvestoinnit  

PORI  

• 	käynnissä oleva hanke  

atkaavuonna  2008  

-  suunniteltu alkavan  v. 2009  

* • 	suunniteltu alkavan  v. 2010  

- • 	suunniteltu alkavan  V. 2011-2012  
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Kunta  K -arvio  (Mc)  Päätoimenpide 
mi 

Eura,  Lappi i,io  Suuntauksen parantaminen 

Kokemäki  0,46  Kevyen liikenteen väylä 

Uusikaupunki  0,13  Kevyen liikenteen väylä  

Turku 0,26  Kevyen liikenteen väylä 

Parainen  0,10  Kevyen liikenteen väylä 

Eura  0,28  Taajaman liikenneturvallisuuden  I  
parantaminen 

Piikkiö  0,43  Taajaman liikenneturvallisuuden 

parantaminen  

Turku 0,90  Kevyen liikenteen väylä 

Rauma  0,65  Kevyen liikenteen väylä 

Pyhäranta  0,43  Kevyen liikenteen väylä  

Pori 0,37  Kevyen liikenteen väylä 

Kankaanpää  0,18  Suuntauksen parantaminen 

Mellilä  0,30  Liittymäjärjestelyt  

Uusikaupunki o,5o  Kevyen liikenteen väylä 

Mynämäki  0,34  Taajaman liikenneturvallisuuden 

parantaminen 

Harjavalta, Nakkila  0,57  Kevyen liikenteen väylä 

Uusikaupunki  0,55  Taajaman liikenneturvatlisuuden 
parantaminen 

Nousiainen  0,23  Taajaman liikenneturvallisuuden 

parantaminen 

Halikko  0,33  Kevyen liikenteen väylä 

Lieto o,o8 Liittymäjärjestelyt  

Piikkiö  0,34  Kevyen liikenteen väylä 

Loimaa  0,25  Liittymäjärjestelyt  

Aura 0,21  Ljittymäjärjestelyt  

Luvia  0,20  Kevyen liikenteen väylä  

Pori,  Utvila o,6o  Kevyen liikenteen väylä 

Nousiainen, Vahto  0,54  Soratien  parantaminen 

Kokemäki  o,55  Soratien  parantaminen 

Loimaa  4,10  Eritasoliittymä  

Tie 	Hanke 	 __________  

set  investoinnit 	__________  

2070 	Lappi-Hinnerjoki maantien parantaminen *  (EU)  

2143 	Peipohjan  kevyen liikenteen järjestelyt  

12483 	Kalannin  kevyen liikenteen järjestelyt *  

12270 	Maarian kevyen liikenteen järjestelyt  

180 	Strandvägen-Bockabergsvägen  kevyen liikenteen väylä *  

12679  Euran keskusta *  

12193 	Piikkiön  keskusta  

12268 	Paimalantien  kevyen liikenteen väylä *  

12768  Äyhön  maantien kevyen liikenteen järjestelyt  

12633 	Ihoden  kevyen liikenteen väylä *  

13023 	Ahlaisten  kevyen liikenteen järjestelyt *  

261 	Mt 261  linjauksen  muutos Niinisalossa  

9 	Mellilän liittymän  parantaminen  

12354 	Lokalanden  kevyen liikenteen järjestelyt *  

1950 	Mynämäen  taajama  

12413  Nummen  taajama  

224 	Vaskion  kevyen liikenteen järjestelyt *  

12292 	Laukkaniityn  maantien liittymäjärjestelyt  

12197 	Toivonlinnantien  kevyen liikenteen väylä *  

9 	Paunan liittymän  parantaminen  

9 	Säästökallion liittymän  parantaminen  

12853 	Lemlanden  maantien kevyen liikenteen väylä  

2550 	Ruosniemi-Harjunpää kevyen liikenteen väylä *  

12427 	Torikkalan  maantien parantaminen * (työllisyyskohde)  

12921 	Porolantien  parantaminen * (työllisyyskohde)  

9 	Niittukulman eritasoliittymän  rakentaminen * 

(työllisyyskohde)  

12238  Kalarannantien  parantaminen * (työllisyyskohde)  

12363 	Landentien  parantaminen * (työllisyyskohde) 

;tienpidon_ulkopuolisen rahoituksen osuus  on  merkittävä  
unnaQiset teemahankkeet 	 _______  

2 	Leppikankaanselän pohjavesisuojaus  

8 	Ihode-Vermuntila ohituskaistat  

8 	Nousiainen-Kurjenmäki ohituskaistat  

40 	Kt 40  Ilittymien  parantaminen  

12 	Rauman satamayhteys 

tävimmät peruskorjaushankkeet 	 -  

110  Halikonjoen  sillan  uusiminen  

269  Reposaaren läppäsilta  

40  Makarlan  risteys-  ja ylikulkusilta  

43  Malko-Mestilä  tieosuuden kunnostus  

269  Levon risteys-  ja ylikulkusilta  

2340  Pakurlan  silta  

40  Turun kehätien painumien poisto  

2 	Loimijoen silta  

210 	Oripää-Hirvikoski tieosuuden 

issä  olevat kehittämishankkeet  

E18  Muurta-Lohjamoottoritie  

2 	Vt  2  Vihti-Pori  yhteysvälin  parantaminen 

Taivassalo  0,20  Soratien  parantaminen 

-  Uusikaupunki  0,36  Soratien_parantaminen  

Loimaa  2,54  Pohjaveden suojaus 

Pyhäranta, Rauma  4,00  Ohituskaistat  

Mynämäki, Nousiainen  3,80  Ohituskaistat  

Lieto  8,55  Eritasoliittymä  

Rauma  13,18  Uusi tieyhteys 

Halikko  4,40  Sillan  uusiminen  

Pori  i,00  Sillan  peruskorjaus 

Piikkiö  2,00  Sillan  peruskorjaus 

Eura,  Laitila  6,12  Rakenteen parantaminen  

Pori  i,00  Sillan  peruskorjaus 

Paimio  1,80  Sillan  peruskorjaus  

Turku,  Kaarina, Raisio  3,00  Rakenteen parantaminen 

Huittinen i,o  Sillan  peruskorjaus 

Loimaa  1,16  Rakenteen parantaminen 

- - - 	
-  Muurla-Lohja -  300  Moottoritien rakentaminen  

Pori-Vihti  55  Ohituskaistat, eritasoliittymät 

2440 	Himmelinsuuli -Simulan  asuntoalue kevyen liikenteen väylä *  

43 	Laivanrakentajantien  muuttaminen maantieksi *  



Tienpidon  vaikutukset  ja  vaikuttavuus 
Elinkeinoelämän kilpailukyky 

Etinkeinoelämän toimintaedellytyksien 
 varmistamiseksi päivittäinen liikennöitä-

vyys turvataan  ja  tieverkon kunto pide-
tään nykytasotta. Merkittävää parannusta 
kuljetusolosuhteissa  on  saavutettavissa 

 vain  Ei8-tien  ja vt  2:n  osatta.  Muilta kulje-
tusten runkoreiteillä parannukset ovat pai-
kallisempia. Rauman sataman  ja Liedon 

 pääteollisuusalueen  liikenneyhteydet pa-
ranevat. Elinkeinoelämän tarpeisiin ei kui-
tenkaan pystytä riittävästi vastaamaan, 
parannustoimia jäävät odottamaan valta-
tie  8  välillä  Turku—Pori,  kantatie  40  välil-
lä Kauseta—Kirismäki, valtatie  9  välillä  Tur-

ku—Toijala  ja  valtatie  12  välillä Eura—Raija
-ta.  Alemmatla tieverkolla kutjetusten  toi-

mintaedellytyksiä pystytään parantamaan 
 vain  harvoin. 

Ihmisten jokapäiväiset 
liikkumistarpeet 

Kansalaisten liikkumisen mandollistami-
seksi päivittäinen liikennöitävyys turva-
taan  ja  tieverkon kunto pidetään nykyta-
soIta. Kevyen liikenteen olosuhteita pys-
tytään parantamaan paikallisesti yhteis- 

työssä kuntien kanssa. Liikenteen voima-
kas kasvu heikentä ilman parannustoi-
mia jäävien pääteiden palvelutasoa  ja  li-
sää työmatkaliikenteen ruuhkia erityisesti 
Porin  ja  Turun seuduilla. 

Alueiden kehittyminen 

Ei8:n  valmistuminen parantaa merkittä-
västi Lounais-Suomen  ja  pääkaupunkiseu-
dun välistä saavutettavuutta parantaen 
etenkin tien varren kasvukeskusten kehi-
tysmandollisuuksia.  Vt  2  -yhteysvälihanke 

 parantaa vaikutusalueensa kilpailukykyä 
 ja  luo paikallisesti edellytyksiä uusille  kas

-vusuunnille.  

Muutoin tienpidon toimilla ei luonteensa 
 tai  paikallisuutensa  takia pystytä merkit-

tävästi vaikuttamaan alueiden kehittymi-
seen. Etenkään kasvualueilla ei investoin-
titarpeisiin pystytä riittävässä määrin vas-
taamaan. 

Liiken neturvaLlisuus  

Alueellisten investointien määrän edelleen 
vähentyessä  on  niiden liikenneturvallisuut- 
ta parantava vaikutus pieni. Liikennetur- 

vallisuutta parannetaankin  pääosin pienil-
lä kustannustehokkailla liikenneturvalli-
suustoimilla sekä teema-  ja  kehittämis

-hankkeilla. Suunnitelmakaudella arvioi-
daan saavutettavan vuosittain noin  35  kpl 

 laskennallinen henkilövahinko-onnetto-
muuksien vähenemä, josta merkittävä 
osuus tulee Ei8 Muurla—Lohja-hankkees-
ta  (25  kpl).  Lisäksi liikenneturvallisuutta 
parannetaan kehittämällä yhteistyötä lii-
kenneturvallisuusalalla toimivien orga-
nisaatioiden kanssa. 

Ympäristö 

Ympäristö otetaan huomioon kaikessa 
tienpitotoiminnassa, mutta merkittäväs-
ti ympäristöä parantavia toimia, kuten  me

-luntorjuntaa  ja  pohjavesien suojausta  pys-
tytään toteuttamaan  vain  suurten hankkei-
den yhteydessä. Ei8:n valmistuminen vä-
hentää melulle altistuvien määrää  n.  i800 
hengellä  ja  pienentää pohjavesien pilaan-
tumisriskiä hankkeen vaikutusalueella.  Vt 

 2:n  pohjavedensuojaushankkeet  vähentä-
vät pohjavesien pilaantumisriskiä kolmel-
la alueella. Rauman satamayhteys vähen-
tää liikenteen ympäristöhaittoja liikenteen 
siirtyessä pois keskustasta. 

Ota yhteyttä  
Turun  Tiepiiri, Yliopistonkatu  34,  PL 636, 20100  TURKU  
puhelinvaihde  0204 22 11  • turun.tiepiiri@tiehallinto.fl • www.tiehallinto.fi/turku  
Lisätietoja suunnitelmasta antaa: 
Talouspäällikkö Pekka Puurunen,  0204 22 4528.  pekka.puurunen@tiehallinto.fl 
Tienpidon  asiantuntija Vesa Virtanen,  0204 22 4519.  vesa.virtanen@tiehallinto.fi  
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Tiejohtajan  katsaus 
Tällä tienpidon suunnitelmalla ohjataan 
Satakunnan  ja  Varsinais-Suomen tienpitoa 
vuosina  2007-2011.  Liikkuminen  ja  kulje-
tukset koskettavat kaikkia. Alueemme  tie

-verkolla  ajetaan vuodessa  4 251  miljoo-
naa kilometriä. Kevyen liikenteen väyliä 

 on  rakennettu erityisesti koulumatkalil-
kenteeseen. Kesäaikana kevyen liikenteen 
väylillä  on  keskimäärin  200-300  kulkijaa 
päivässä. Saaristossa maantielautat hoi-
tavat liikennettä  19  kohteessa. Vuosittain 
maantielauttaliikenne palvelee noin  4  mil-
joonaa käyttäjää. Liikenteen arvioidaan 
kasvavan tämän suunnitelman keston ai-
kana  6-8  prosenttia. Yksityistieavustuksia 
myönnetään vuosittain noin  55  kohteelle.  

Vuosien  2007-2011  tienpidon  suunnitel-
man painopiste  on  teiden päivittäisen hoi-
don  ja  pitkäjänteisen ylläpidon varmista-
misessa. Suunnittelukauden alussa  on 

 käynnissä kaksi suurta kehittämishanket
-ta,  joilla parannetaan kummankin maakun-

nan yhteyksiä pääkaupunkiseudulle. Myös 
valtakunnallista teemarahoitusta  on  käy-
tettävissä lähivuosina. Suunnitelmakau

-den  lopulla investointeja  on  vähän  ja  rahoi-
tuskehys  kuluu lähes kokonaan kunnossa-
pitoon. Investointitason aihaisuus aiheut-
taa liikenneongelmia erityisesti kasvavitle 
kaupunkiseuduille. 

Tiepiirin henkilöresursseja  on  tämän vuo-
den alusta kohdennettu uudelleen tienpi

-don  painotusten  ja  haasteiden mukaises-
ti. Toimintaympäristötiedon keräämiseen 

 ja  analysointiin, asiakaslähtöisyyden  vah-
vistamiseen sekä niiden perusteella tehtä-
vään  koko  liikennejärjestelmän  kattavaan 
suunnitteluun  on  koottu asiantuntijayksik

-kö,  Liikennejärjestelmäyksikkö. Tienpidos
-sa  alueemme erityishaasteita muuhun maa-

han verrattuna ovat satamayhteydet, liiken-
neturvallisuus, saaristoliikenteen määrä  ja 

 vaihtelu, rannikkoseudun nopeat kelivaihte
-lut ja  savikoista  johtuvat rakenneongelmat. 

Tämä tienpidon suunnitelma tarkistetaan 
vuosittain. Ajankohtaista tietoa tienkäyttä-
jille, sidosryhmillemme  ja  palveluntuotta-
jille  antaa henkilöstömme. Myös  interne

-tissä  olevaa tietoa päivitetään jatkuvasti. 

Pekka Jokela 
 tie  jo  hta  ja  
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Tien  pidon valtakunnalliset  linjaukset Tienpidon  uusi 
tehtävä  jako  
Tielilkenne  ja  tieverkko ovat keskeisin  

osa koko  liikennejärlestelmää. Tienpito 

 jakautuu strategisessa mielessä seu-

raaviin kokonaisuuksiin: 

•  Tieverkon kunnossapito  ja  käytön 

ohjaus. Kun nossapitoa ovat tieverkon 
hoito, esimerkiksi tatvihoito  ja  sora- 
teiden  pinnan  tasaus sekä tieverkon 
yltäpito, esimerkiksi päältysteiden  ja 

 tierakenteiden  uusiminen  tai sittojen 
 korjaus jne. Käytön ohjausta ovat lii-

kenteen tiedotus  ja  informaatio, 
häiriönhallinta  sekä ajantasainen lii-
kenteen ohjaus. 

• Lilkenneympäristön  parantaminen 
sisältää pieniä  ja  keskisuuria inves-
tointeja, joilla kohennetaan olemassa 
olevaa tiestöä  ja  liikennejärjestelyjä 

 ympäröivän yhdyskunnan  ja  liiken-

teen muuttuvia tarpeita vastaavaksi. 
Tällaisia toimia ovat  mm. liittymien 

 parantaminen  tai  uusien rakentami-
nen, turvallisuusrakenteiden lisäämi-

nen, kevyen liikenteen väylien  ja  ohi-
tuskaistojen rakentaminen, riista- 
aidat jne. Liikenneympäristön paran-
taminen toteutetaan alueellisina 

investointeina  ja  keskitetysti ohjel-
moituina teemahankkeina. 

•  Tieverkon kehittäminen koostuu suu-
rista investoinneista, joilla nykyinen 
toiminnallisesti vanhentunut tieverk-
ko modernisoidaan vastaamaan 

tämän päivän  ja  tukevaisuuden 
 tarpeita. Kehittämistä ovat myös uusien 

yhteyksien rakentaminen sekä suuret 
liikennejärjestelyt kaupunkiseuduilla. 

Tienpidon  tavoitteena  on  turvata päivittäis
-ten  matkojen ja  kuljetusten toimivuus se-

kä varmistaa liikenteessä toimiville turval-
linen, toimiva  ja  ympäristön huomioon ot-
tava toimintaympäristö. Tiestön ylläpitämi-
nen  ja  kehittäminen laajuudeltaan  ja  palve-
lutasoltaan yhteiskuntaa palvelevana to-
teutetaan mandollisimman tehokkaasti. 
Tienpito tukeutuu asiakkaiden tarpeisiin 

 ja  yhteiskunnan tavoitteisiin. Asiakasläh-
töinen toiminta edellyttää joustavuutta, 
riittävää alueetiista näkökulmaa  ja  päätök-
sentekomandollisuutta. 

Tien  pidon eri toimet priorisoidaan 
seuraavasti:  

1. Päivittäisen liikennöitävyyden turvaa-
minen (talvihoito, lauttaliikenne, 
liikenteen hallinta)  

2. Liikenteen ajo-olosuhteiden varmista-
minen (tiestön kunnon ylläpito,  kor-
va  usi  nye  stoi  nn it) 

3. Liikenteen toimivuuden  ja  turvallisuu-
den varmistaminen, ympäristöhaitto-
jen vähentäminen (alueelliset pienet 
investoinnit)  

4. Tie-  ja  liikenneolojen pitkäjänteinen 
kehittäminen (teemahankkeet  ja 

 kehittämishankkeet)  
Rahoituksen muuttuessa toimet varmiste-
taan tämän järjestyksen mukaisesti. Pitkä-
jänteinen vastuullinen tienpito edellyttää 
kuitenkin tasapainoista toimimista kaikilla 
näillä sektoreilla. 

Tiestön kunnossapito, käytön 
ohjaus  ja asiakaspalvetu  

Tieverkon hoidon taso säilytetään pääosin 
nykyisellään. Palvelutaso porrastetaan  tar- 

koituksenmukaisesti  ottaen huomioon lii-
kennemäärän lisäksi tien merkittävyys pai-
kallisten liikennetarpeiden kannalta. Laut-
taliikenteen palvelutaso säilyy nykyisellään 

 ja  palvelun tuottaminen kilpailutetaan. 

Tieverkon kunnon osalta painotetaan asi-
akkaan kokemaa palvelutasoa. Ylläpidon 
painopistettä siirretään pääteiden riittä-
vän hyvän pintakunnon varmistamiseen 
tinkimällä vähäliikenteisimmän tiestön yt-
läpidosta. Siltojen peruskorjausta lisä-
tään.  

Tieverkon käytön ohjaus ylläpidetään pää-
osin nykyisessä laajuudessa. Ajantasaisen 
liikenneinformaation laatua parannetaan 
liikenteen ajantasaista seurantajärjestel

-mää  kehittämällä keskeisellä päätieverkol
-ta ja  suurilla kaupunkiseuduilla. Tiehallin

-to  keskittyy viranomaispalveluihin  ja  luo 
edellytyksiä kaupallisten lisäarvopalvelui

-den  kehittymiselle. 

Liikennettä palveleva  ja  tienpitoon liittyvä 
asiakaspalvelu toimii tehokkaasti, tarkoi-
tuksenmukaisesti  ja  asiakkaan kannalta 
selkeästi. 

Liikenteen toimivuuden  ja turval-
tisuuden  varmistaminen  ja ympä-
ristöhaittojen  vähentäminen 

Nykyinen tienpidon rahoitus ei juurikaan 
mandollista tiikenneympäristön paranta-
mista. Niissä vähissä toimissa, joita toteu-
tetaan, keskeisessä asemassa  on  liikenne- 
turvallisuus. Ympäristöhaittoja poistetaan 

 vain rajatusti pohjavesien  osalta. Melun-
torjuntaa tehdään  vain  muiden investointi-
en yhteydessä. 
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Toimintaympäristö,  tienkäyttäjien 
odotukset  ja  alueellinen vuorovaikutus 

Turun tiepiirin toiminta-alueena  on  Varsinais -Suomi  ja  Satakunta.  Seu-
tukuntia  Varsinais-Suomessa  on  viisi  ja  Satakunnassa kolme. Vuoden  
2007  alusta alkaen tiepiirin alueella  on  yhteensä  78  kuntaa, joista  18 

on  kaupunkia. Asukkaita näissä  on 13,2  %  koko  maan väestöstä eli yh-

teensä  n. 690  000  asukasta. 

Varsinais-Suomen sijainti Itämeren atueel
-la  aiheuttaa tarpeen yhdistää maa-, meri - 

ja  ilmayhteydet  eri liikennemuotoineen toi-
mivaksi verkostoksi, jolla erityisesti kansain-
välinen liikenne kytketään seudutliseen lii-
kenteeseen. Satakunnan liikenneverkolle 
ominaisia piirteitä ovat raskaan satama- Ia 
teollisuusliikenteen suuri osuus pääteillä. 
Suoran rautatieyhteyclen puuttuminen  pää -
kaupunkiseudulte  sekä rannikon suunnas-
sa lisää osaltaan maaliikenneyhteyksien tar-
vetta. Molempien maakuntien osalta koros-
tuu vilkasliikenteisten satamien merkitys. 
Satakunnassa satamien tavaraliikenne 
keskittyy metsäteollisuuteen, kivihiileen  ja 

 malmeihin,  Varsinais-Suomessa taas ko-
rostuu kemianteollisuus  ja  kappaletavara. 

Tienpidon  keskeisinä haasteina  on  var-
mistaa erityisesti vilkkaiden teiden toimi-
vuus  ja  turvallisuus sekä samanaikaises-
ti ylläpitää vähäliikenteisempi tiestö riittä-
vän hyvässä käyttökunnossa. Asutuksen 
vähetessä syrjäseuduilla merkittävä  osa 

 erittäin vähäliikenteisestä tiestöstä ei 
enää tulevaisuudessa täytä maantien kri-
teerejä. Yleisen tieverkon  ja  yksityisen  tie-
verkon rajankäynti tuleekin lähivuosina 
selvitettäväksi, 

Turun tiepiirin alueella suuri  osa  tiestös
-tä on  alueilla, joilla pohjamaa vaihtelee hy-

vin heikon kokoonpuristuvan saven  ja  kalli-
on välillä. Tästä geologisesta seikasta seu- 

raa,  että epätasaiset painumat  ja  sortuma
-herkät kohteet ovat Turun tiepiirin alueella 

yleisempiä kuin muualla maassa. Tämä nä-
kyy myös geoteknisille ratkaisuille asete-
tuissa vaatimuksissa  ja  rakenteiden kalleu

-dessa.  Lisäksi oman erityispiirteensä tuo-
vat rannikon läheisyys nopeiden säätilan 
muutosten muodossa sekä Lounais-Suo-
men  saaristo. 

Siltoja Tiepiirin alueella  on  noin  1761,  jois-
ta painorajoitettuja  on 18  kappaletta. Silto-
jen kunto  on  vauriopistesummalla  mitattu-
na heikentynyt viime vuosina noin  6%  
vuosivauhtia. 

Tiepiirin kaikilla  19  lauttapaikalla  palvelu- 
taso  on  kohtuullinen. Kantavuudeltaan  44  

tonnin lossit, joita  on 9  lossipaikalla,  muo-
dostavat esteen maa-, metsä-  ja  kalatalou-
den raskailte kuljetuksille. Matkailun kehit-
täminen asettaa sujuvuus-  ja  kapasiteetti- 
vaatimuksia erityisesti Saariston rengasti - 
en  lauttayhteyksille.  Yleisten teiden  päls- 
sä on  yhteensä  33  tielaituria,  joiden ylläpi-
to  mm.  yhteysliikenteen  tarpeisiin vaatii 
jatkuvaa panostusta. 

Maarakennusalan  kustannustaso  on  vuo-
desta  2000  noussut yli  20  %  ja  noussee 
edelleen tuottavuuden kehitystä nopeam-
min. Vuonna  2011  maarakennusalan  kus-
tannukset ovat arviolta  20-25 0/  suurem-
mat kuin vuonna  2005.  Turun tiepiirin pe-
rustienpidon ostovoima suunnitelmakau

-den  lopussa  on  noin  5  milj.  euroa  nykyistä 
pienempi. Tienpitosopimusten ollessa pää-
osin indeksisidonnaisia, pitää erotus ku

-roa  umpeen parantuvasta tuottavuudesta 
aikaan saatavilla alhaisemmilla sopimus- 
hinnoilla, määrärahaa lisäämällä  tai  tien-
pidosta tinkimällä. 

Tienkäyttäjien  ja  sidosryhmien  odotuksia 
sekä mielipiteitä selvittääksemme teemme 
vuosittain  mm.  tien käyttäjätyytyväisyystut-
kimuksia, sidosryhmätutkimusta, kerääm

-me  asiakaspalautetta  ja  käymme neuvot-
teluja kuntien kanssa. 
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Hankenirni  

Unajan  maantien kevyen tiikenteen väylä 

Kunta  

Rauma  

K-arvio 

0,54  

Päätoimenpide 

kevyen liikenteen väylä 

Kankaanpään liittymä Kankaanpää  2,06  liittymäjärjestelyt 

Peipohjan  kevyen liikenteen järjestelyt Kokemäki  0,46  kevyen liikenteen väylä 

Kalannin  kevyen liikenteen järjestelyt Uusikaupunki  0,13  kevyen liikenteen väylä 

Kiikoisten palvelualue (Eu)  Kiikoinen  o,  Palvelualue  

Maarian kevyen liikenteen järjestetyt  Turku 0,26  kevyen liikenteen väylä 

Someron keskustan liittymät Somero  0,30  liittymäjärjestelyt 

Huolin  kevyen liikenteen väylä* Mynämäki  0,06  kevyen liikenteen väylä 

Korvenkulman pohjavedensuojaus  ja  liittymäjärj. Eurajoki  0,38  liittymäjärjestelyt  

Euran keskusta Eura  0,24  kevyen liikenteen väylä 

Piikkiön  keskusta Piikkiö  0,48  taajaman liikenneturvallisuuden parantaminen 

Paimalantien  kevyen liikenteen väy lä*  Turku 0,28  kevyen liikenteen väylä 

Ayhön  maantien kevyen liikenteen väylä Rauma o,5o  kevyen liikenteen väylä 

Kullaan  kevyen liikenteen järjestelyt Ulvila  0,76  kevyen liikenteen väylä 

Rohdaisten  kevyen liikenteen väy lä* Pyhäranta  0,30  kevyen liikenteen väylä 

lhoden  kevyen liikenteen väy lä* Pyhäranta  0,43  kevyen liikenteen väylä 

Askaisten taajamatiejä r j es te l yt*  Askainen  0,25  kevyen liikenteen väylä 

Ahlaisten  taajaman kevyen liikenteen väylä  Pori 0,34  kevyen liikenteen väylä  

Mt 261  linjauksen  muutos Niinisalossa Kankaanpää  0,18  suuntauksen parantaminen 

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

Mellillän liittymän  parantaminen Mellilä  0,30  Ilittymäjärjestelyt 

Lokalanden  kevyen liikenteen väy lä* Uusikaupunki  0,34  kevyen liikenteen väylä 

Mynämäen  taajama Mynämäki  0,31  taajaman liikenneturvallisuuden parantaminen 

Himmelisuuli-Simulan  asuntoalueen kevyen liikenteen väylä Harjavalta, Nakkila  o,51  kevyen liikenteen väylä 

Laivanrakentajantien  muuttaminen yleiseksi tieksi Uusikaupunki  0,55  kevyen liikenteen väylä  

Nummen  taajama Nousiainen  0,23  taajaman liikenneturvallisuuden parantaminen 

Vaskion  kevyen liikenteen järjestely Halikko  0,33  kevyen liikenteen väylä 

Laukkaniityn  maantien liittymäjärjestetyt Lieto  0,08  liittymäjärjestelyt 

Kaivolan  taajam a* Pertteli  0,45  kevyen liikenteen väylä 

Toivolinnantien  kevyen liikenteen väylä Piikkiö  0,34  kevyen liikenteen väylä 

Paunan liittymän  parantaminen Loimaa  0.25  Ilittymäjärjestelyt 

Säästökaltion liittymän  parantaminen  Aura 0,21  liittymäjärjestelyt 

Lemlanden  maantien kevyen liikenteen väylä Luvia  0,20  kevyen liikenteen väylä 

Niittukulman eritasoliittymän  rakentaminen (työllisyyskohde) Loimaa  2,00  eritasoliittymä 

oitus  on  perustienpidon  rahoituksen ulkopuolelta 

Ulkoluodon  silta 	 Särkisato 	 3,22 	lossin  korvaava silta 

Ihoden  ja  Vermuntilan ohituskaistat  Pyhäranta, Rauma  3,40  ohituskaistat  

Nousiainen-Kurjenmäki ohituskaistat Mynämäki  3,80  ohituskaistat  

KT 40  liittymien  parantaminen Lieto  8,50  eritasoliittymä  

Rauman satamayhteys Rauma  13,20  uusi tieyhteys 

Naantalin satamayhteys 

Särkänsalmen  silta 

Naantali  

Naantali, Merimasku  

5,90  

1,53  

eritasoliittymä 

sillan  korjaus 

Halikonjoen  sillan  uusiminen Halikko  4,08  sillan  uusiminen  

Malko-Mestilä tieosuuderi  kunnostus Laitila, Eura  7,00  päällystetyn tien rakenteen parantaminen 

Turun ohikulkutien painumien korjaus Raisio-Turku 3,00  päällystetyn tien rakenteen parantaminen 

Oripää-Hirvikoski tieosuuden korjaus 

E i8  Muurla-Lohja moottoritie 

Loimaa  

Muurla-Lohja  

1,00  

fl. 300  

päällystetyn tien rakenteen parantaminen  

moottoritien rakentaminen  

VT 2  Vihti-Pori  yhteysvälin  parantaminen  Pori -Vihti  55,00  ohituskaistat, eritasoliittymät 

itus  on  perustienpidon  ulkopuolelta. 



Turun tiepiirin  perustienpidon  rahoitus vuonna  2007,  yhteensä  87,2 M€ 

2%  

•  Hoito  20,6 M€ 
Lauttaliikenteen hoito 
(Turun tiepiirin alue)  17,4 M€  
Teiden ylläpito  ja  

'Ii 	
% •  

peruskoriaukset  20,4 M€  •  Siltojen ylläpito  ja  
peruskorjaukset  4,8 M€  •  Alueelliset investoinnit  2,4 M€  • Teemahankkeet  13,9 M€  
Suunnittelu  1,9 M€  •  Liikenteen hallinta i,i  M€  
Oma toiminta  4,9  M€  

3 °/ 

6% 

Turun tiepiiri analysoi eri lähteistä tulteita 
asiakastarpeita  ja  arvioi niiden perusteel

-ta  tienpitäjän  onnistumista vastata tien-
käyttäjien tarpeisiin. Anatyysin mukaan 
asiakkaat kokevat tienpidon tärkeimmik-
si  osa -alueiksi talvihoidon, pääteiden  kun-
non  ja  liikenteen sujuvuuden. Turun tiepii-
rin alueen tienkäyttäjien kokemaa palvelu- 
tasoa muuhun Suomeen verrattaessa ke-
hittämistarpeena esille nousivat erityisesti 
pääteiden päältysteet  ja  alemman tiever-

kon kunto. 

Sidosryhmistä  erityisesti  kunnat  asettavat 
tienpidolle odotuksia, jotka kohdistuvat 
pääosin päällystetyn tiestön kunnon  pa

-rantamisiin  ja  päällystämisiin  sekä kevy-
en liikenteen väylien rakentamisiin. Odo-
tuksiin vastaaminen  on  vaikeaa, esimer-
kiksi nykyinen kevyen liikenteen väylien 
rakentamisvauhti  (koko  tiepiirin alueella  
14-20  km/vuosi)  on  kuntien moninkertai

-sun  odotuksiin nähden riittämätön. 

Turun tiepiirin toiminta-  ja  taLous-
suunnitelmasta  2006-2010  ovat 
maakunnan liitot antaneet 
lausuntonsa kesällä  2006.  

Lausuntojen tärkein sisältö  on 
 seuraavanlainen: 

Satakuntaliitto 

•  toteaa tyydytyksellä  Vt  2  ja  Rauman 
sataman hankkeiden etenemisen. 

• Perustienpidon  määrärahoja olisi lisät-
tävä. Liiton mandollisuudet vaikuttaa 
tiemäärärahojen suuntaamiseen ovat 
vähäiset, huotimatta aluekehitysviran-
omaisen roolistaan. 

• Satakuntaliitossa  parhaillaan laaditta
-vana  olevat maakuntaohjelma  ja  -kaa-

va tulevat osaltaan määrittämään suun-
tavilvoja seuraavien Turun tiepiirin TTS-
ohjelmien valmistelulle. 

• Satakuntaliiton kärkihankkeet  ovat  Vt 
 8 Pori—Söörmarkku,  Vt  8  yhteysvälihan-

ke  Turku—Rauma—Pori,  valtatie  12  Eu

-ra—Raijala  sekä kantatie  44.  Lisäksi liitto 

toivoo  tie-  ja  rautatieviranomaisten  yh-

teistyötä  Tampere—Pori  radan  tasoris-

teysten  poistamiseksi. 

Varsinais-Suomen liitto  

•  esittää elinkeinoelämän näkökulman 

korostamista tienpidon linjauksissa 

• Perustienpidon rahoitustaso  on  riittä- 

mätön. 

• Liikennejärjestelmän  kehittämisen tulee 

perustua pitkäjänteiseen suunnitteluun 

 ja  rahoitusmalliin,  joka edistää järjestel 

 män  kehittämistä. 

• Ruuhkaisten  ja  liikenneturvattomien 

pääteiden  parantaminen  on  tärkeää 

 mm.  valtatie  8  ja  valtatie  9. 
 Teemapaketteja  tulisi seuraavalla halli-

tuskaudetla jatkaa, jolloin Turun satama- 

yhteyden,  Salon  itäisen ohikulkutien  ja 
 Kaarinan  läntisen ohikulkutien rakenta-

miset ovat ajankohtaisia. 

Tiepiiri  pitää maakuntaliittojen esittämiä 

asioita tärkeinä  ja  samansuuntaisina  tie-
piirin esille nostamien asioiden kanssa. 

Esitettyjen hankkeiden osalta tiepiiri pyr-

kii edistämään erityisesti valtatie  8 Turku— 
Pori  hanketta sekä Turun satamayhteyt

-tä  ja  Salon  ohikulkutietä.  Valtatie  8 Pori-
Söörmarkku  osuuden  ja  valtatie  Turku— 
Tampere  hankkeen suunnitelmavalmiutta 

parannetaan. 



-- 
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Tienpidon  
suunnitelma 

Painopiste  on  tieverkon kunnossa
-pidossa  ja  käytön ohjauksessa, 

 vuorovaikutteisuutta  lisätään. 

Tiepiirin ohjelmoimasta perustienpidon ra-
hoituksesta melkein  8o  prosenttia kohdis-
tuu tiestön kurmossapitoon. 

Tieverkon hoidossa pyritään valtakunnalli-
sesti yhtenäiseen laatutasoon. Hoidon  kil-
pailutettavat alueurakat  ovat pitkäkestoi

-sia,  jatkossa jopa kymmenen vuoden mit-
taisia. Alueurakoiden hintataso  on  vakiin-
tunut, mutta ennakoimattomiiri ylläpito- 
toimiin joudutaan panostamaan aiempaa 
enemmän. Paikallisesti eräillä tieosuuksil

-la  nostetaan palvelutasoa aikaan  ja  paik-
kaan sidotuilla täsmähoitotoimenpiteillä. 

Hoidon laatua arvioidaan jatkuvasti tien-
käyttäjäpalautteen  ja  mm.  talviturvallisuu  
den  seurarinan  kautta. Laatua täsmenne-
täänkin rahoituksen sallimissa puitteissa 
asiakaslähtöisesti. Tavoitteena  on  entistä 
paremmin varmistaa, että palvelun  tuotta 
jat, urakoitsijat,  tuottavat vaaditun palve-
lutason mandollisimman kattavasti  ja  yh-
tenäisesti  ja  niin, että palveluhenkisyys  ja 

 tienkäyttäjien tyytyväisyys paranee. 

Lauttaliikenteen hoidon hankinta hoide-
taan  koko  maan osalta Turun tiepiiristä. 
Vuosittain noin  31  milj. euroa  maksavasta 

 koko  maan lauttaliikenteen hoidosta 
noin puolet kohdistuu Lounais-Suomen 
saariston alueelle. Suunnittelukaudella  on 

 varauduttu lauttakaluston uudistamiseen. 
Kalustoinvestoinnit edellyttävät myös  ran -
talaitteiden  uusimista. Investointitarpeet 

syntyvät lauttakaluston vanhenemisen  Ii  
säksi kantavuuspuutteista.  Ajoneuvojen 
koon kasvu  ja  liikenteen lisääntyminen 
vaikuttavat lauttojen palvelutasoon. 

Lossien aikataulusidonnaisuudesta  luovu-
taan siellä, missä  se  liikenteen kannalta  on 

 järkevää  ja  missä sitä tullaan ao. kunnan 
taholta esittämään. Lauttaliikenne  tulta-
neen kilpailuttamaan suunnittelukaudella. 

Päällysteiden  palvelutaso suunnitellaan 
entistä monipuolisemmilla  ja asiakasläh-
töisemmillä  kriteereillä, mikä muuttaa toi-
menpiteitä  ja  niiden kohdentumista. Ene-
nevässä määrin otetaan huomioon tien-
käyttäjien haitallisiksi kokemat reiät, huo-
not paikkaukset  ja  äkilliset heitot. 

Vilkkaiden  teiden pintakunnon parantami-
nen sekä taloudellisesti kannattavien koh-
teiden rakenteeltisen kunnon parantaminen 

 on  ohjelmakauden  tärkeimpiä tavoitteita. 

Rakenteellisen kunnon osalta merkittävim-
pinä toimenpiteinä peruskorjataan  kanta- 
tie 43  väliltä Laitila-Eura  ja kantatie  40  vä-
liltä Ravattula-Raisio. Ohjelmakaudella 
varaudutaan korjaamaan kantatietä  44  
Honkajoen  pohjoispuolelta  ja  maantie- 
tä  210  väliltä Oripää-Hirvikoski. Lisäksi 
pienempiä peruskorjauksia kohdistetaan 
muutamille tieosuuksille. Kevyempiä ra-
kenteen parantamistoimenpiteitä tehdään 
vuosittain noin  6o km.  

Turun tiepiirin alueella  on  lähes  230 km  
päällystettyä tieverkkoa,  jonka liikenne- 
määrä  on  alle ioo  ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Näiden teiden tullessa uudelleen 
päällystettäväksi harkitaan tapauskohtai-
sesti yhteiskunnalliset tekijät huomioiden 
onko näitä teitä edullisempaa hoitaa sora 
tienä kuin päällystettynä. 

Tiemerkintöjen  taso pidetään pääosin ny-
kyisellä tasolla. Merkintöjen käyttö yhte-
näistyy vähäliikenteisellä verkolla. Vilk-
kaimmalla tieverkolla lisätään päällystee

-seen  jyrsittäviä täristäviä  reuna-  ja  keski- 
viivoja. Tavoitteena  on  vähentää kohtaa-
mis-  ja suistumisonnettomuuksia.  

Siltojen kunnon heikkeneminen pyritään 
pysäyttämään vuoden  2008  loppuun men-
nessä. Siltojen heikkenemisen pysäyttämi-
nen vaatii noin  6,0  milj. euron vuosipanos-
tuksen,  joka tarkoittaa nykyisen rahoitus- 
tason lisäämistä noin i,o  milj. eurolla.  Turun 
tiepiirin alueella uusitaan vuosittain  2-3  ja 

 peruskorjataan  3-6  siltaa sekä korjataan  tai 
 uusitaan  4-6  huonokuntoista putkisiltaa. 

Lisäksi vuosittain tehdään noin  o  sillalle 
vauriokorjauksia. Suunnitelmakauden mer -
kittävin hanke  on  Halikonjoen  sillan  uusimi-
nen maantiellä ilo. Hankkeen kustannusar-
vio  on  lähes siltojen korjaukseen vuosittain 
käytettävän rahoituksen suuruinen. 

Varusteiden  ja  laitteiden uusiminen  mm.  
kaiteiden  ja  liikennevalojen osalta  on  tois-
taiseksi ollut liian hidasta. Varusteiden 
määrä lisääntyy jatkuvasti  ja  samalla en-
tistä suurempi  osa  saavuttaa uusimisiän. 
Suurimmat tarpeet kohdistuvat Ei8 tien 
telematikkaan sekä  koko  tiepiirin alueen 
valo-ohjaus laitteiden uusimiseen. 

Liikenteen operatiivista ohjausta  on  ajanta-
sainen  liikenteen  ja tieolosuhteiden  seuran-
ta sekä tiedottaminen, häiriön hallinta, ajan- 
tasainen liikenteen ohjaus  ja  liikenteen  no -
peussäätety.  Keskeisenä toimijana  on Tie- 
hallinnon liikennekeskus, jonka yksi neljäs-
tä operointikeskuksesta sijaitsee Turussa. 
Automaattista nopeudenvalvontaa lisätään, 
lähivuosien kohteina ovat valtatie  12  Rau-
ma-Tampere,  valtatie  9 Aura-Tampere  ja 
valtateiden  2  ja io valvontaosuuksien  laa-
jennukset. 



Tieverkon kehittäminen 
Turun tiepiirin käynnissä olevia kehittämi-
sinvestointeja  on  tällä hetkellä kaksi. 
•  E 18 Turku—Helsinki  puuttuvan osuuden 

Muurla—Lohja  välisen  moottoritien raken-
taminen ajoittuu vuosille  2006-2008.  

•  Valtatie  2 Helsinki  (Vihti)—Pori  -yhteys- 
välin parantamishanke  sisältää liikenne-
turvallisuutta, sujuvuutta  ja  ympäristöä 
parantavia toimenpiteitä. Hanke toteu-

tetaan vuosien  2006-2009  aikana. 

Turun tiepiirin alueen seuraava suuri ke-
hittämishanke  on  valtatie  8 Turku—Pori. 
Yhteysvälin Turku—Pori  pahimmat turval-
lisuus-  ja sujuvuuspuutteet  poistetaan ra-
kentamalla  mm.  moottoritie välille Raisio— 
Nousiainen, eritasoliittymät Laitilaan sekä 
keskikaiteella varustettuja ohituskaisto

-ja  (mm.  Laitila, Luvia). Hankkeen kustan-
nusarvio  on 120  milj. euroa,  josta mootto-
ritien osuus  72  milj. euroa.  

Alueiden kehittämisen  ja  elinkeinoelämän 
kannalta tärkeitä kehittämishankkeita jat-
kossa ovat: 
•  Vt  9 Turku—Tampere yhteysvälin  paran- 

taminen, kustannusarvio noin  50 M€ 
• Kantatie  40 nelikaistaistaminen  välillä 

Kausela—Kirismäki, kustannusarvio 
noin  50 M€  

Kaupunkien sisääntulo-  tai  läpikulku-
liikenteen aiheuttamien ongelmien pois-
tamiseen ei toistaiseksi ole löydetty keino 

 ja.  Pikaisia toimenpiteitä vaatisivat seuraa 
 vat  hankkeet: 

•  Pori—Söörmarkku  osuuden välitys- 
kyvyn parantaminen, kustannusarvio 
noin  20 M€ 

•  Salon  itäinen ohikulkutie, kustannus-
arvio  20 M€ 

• Kaarinan  läntinen ohikulkutie, 
kustannusarvio noin  15 M€ 

Liikenneympäristön  parantaminen  
Liikenneympäristön parantaminen jaetaan 
ohjelmoinnin  ja  vaikuttavuuden kannalta 
kahteen ryhmään: 
•  Alueelliset pienet investoinnit, jotka 

ohjelmoidaan tiepiirien toimesta  ja  joi-
den tarve  on  arvioitu yhdessä paikallis-
ten toimijoiden kanssa erilaisten ana-
lyysien  ja  selvitysten perusteella. 
Tiepiiri voi ohjelmoida palvelutasoa 
parantaviin alueellisiin investointeihin 
vuosittain  vain 1,0-2,5  milj. euroa. 

 Hankkeilla pyritään pääasiallisesti 
parantamaan liikenneturvallisuutta. 

• Teemahankkeilla,  jotka ovat keskisuur-
ten  tai pienehköjen  hankkeiden  tai  mui-
den toimenpiteiden muodostamia koko-
naisuuksia,  on  yhteinen vaikutusalue, 
teema. Teemahankkeet ohjelmoidaan  ja 

 päätetään valtakunnallisesti  ja  ne ovat 
siten verrattavissa tieverkon kehittä-
misinvestointeihin. 

Teemahankkeilla  parannetaan 
elinkeinoelämän edellytyksiä  
• Särkisalon Ulkoluodon  sillan  rakentami-

nen (kustannusarvio  3,2 M€),  valmis-
tuu vuoden  2007  syksyllä. 

• Kantatien  40  Naantalin uusi satamayh-
teys  M€)  valmistuu vuonna  2007  

ja  valtatie  12  Rauman satamatien  (13,2 

M€)  rakentaminen ajoittuu vuosille  
2006-2008.  

•  Kasvavien alueiden kehityksen tuke-
minen teemaan kuuluvan kantatien  40  

liittymien (mm. Tuulissuon eritasoliitty
-män  rakentaminen) parantaminen  Lie-

dossa  (8,0 M€),  toteutus ajoittuu vuo-
sille  2006-2008.  

• Valtatielle  8  rakennetaan keskikaiteel-
liset ohituskaistat Nousiaisiin osuudel-
le Kaitarainen—Kurjenmäki  (3,8 M€)  se-
kä Rauman  ja Pyhärannan  alueille osuu-
delle Ihode—Vermuntila  (3,4  M€).  Hank-
keiden toteutukset ajoittuvat vuosille  
200 7-2009  

Koulumatkoja  tukevia kevyen liikenteen 
järjestelyjä toteutetaan  2,1  milj. eurolla 
io maaseututaajamaan  eri puolelle 
tiepiiriä. Kevyen liikenteen väyliä 
tehdään yhteensä noin  14 km  ja alikul-
kuja  1  kpl.  Teema  on  käynnissä, mutta 
rahoituksen vähyyden takia  se  etenee 
hitaasti. 

Vuonna  2007  käynnistetään uusi teema 
pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vä-
hentämiseksi. Tämän teeman kiireellisim

-pun  hankkeisiin kuuluu Turun tiepiirin alu-
eella valtatie  8  Luostarinkylä—Impivaara 
keskikaiteelliset ohituskaistat  (kustannus-
arvio  4  M€)  ja  valtatie  9  Lieto—Aura  keski-
kaiteellinen ohituskaistatie  M€).  

Jatkossa mandollisesti erikseen rahoitet-
tavista teemoista Turun tiepiiri pitää tär-
keinä elinkeinoelämän kuljetusten tehos-
tamista parantavia hankkeita kuten Turun 
satamayhteyden parantamista (kustan-
nusarvio  8 M€)  ja  valtatie  12  Eura—Raija

-la  osuuden parantamista  (6 M€).  Lisäksi 
pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vä-
hentämiseksi pitäisi rakentaa lisää keski-
kaiteellisia ohituskaistoja, esim. valtatiel

-te  8  ja  9.  

Suunnittelulla 
 varaudutaan  tulevaan  

Suunnitelmakauden  merkittävimpiä suun-
nittetukohteita ovat valtatie  8 Turku—Po-
ri  hankkeeseen kuuluvien kohteiden  tie- 
suunnitelmien taatimiset. Yleissuunnitel

-mien laadintaa  ja ympäristövaikutusten 
 arviointia jatketaan Nousiainen—Mynämä-

ki  4-kaistaistuksen  ja Kaarinan  läntisen 
ohikulun osalta. Varsinais-Suomen liiken-
nejärjestelmäsuunnitelman laadintaa jat-
ketaan vielä vuonna  2007.  Suunnitelma- 
kaudella parannetaan myös valtatien  9  ja 

 Turun kehätien (kantatie  40)  suunnitelma- 
valmiutta sekä ajantasaistetaan valtatie  8 

Pori—Söörmarkku  hankkeen suunnitelmat. 



Tien  pidon vaikutukset  ja  vaikuttavuus 
Elinkeinoelämän kilpailukyky  
Pääteilte lisäkapasiteettia  toteutetaan 

 vain  pahimmissa ongetmakohteissa: Ei8-
tien valmistuminen välillä Lohja—Muurla 
parantaa kuljetusvarmuutta, valtateiden  2  

ja  8  keskikaiteelliset ohituskaistat  paran-
tavat tieosuuksien liikenneturvallisuutta 

 ja  sujuvuutta. Elinkeinoelämän toiminta-
edellytyksien turvaamiseksi päivittäinen 
liikennöitävyys turvataan  ja  tieverkon kun 

 to  pidetään nykytasolla. Särkisalon lossin 
korvaaminen sillalla lyhentää matka-ai-
kaa.  Kemian- ja  metsäteollisuuden kulje-
tusolosuhteita parannetaan. Lisäksi pa-
rannetaan Naantalin  ja  Rauman satamien 
maaliikenneyhteyksiä. Elinkeinoelämän 
tarpeisiin ei kuitenkaan pystytä riittäväs-
ti vastaamaan, parannustoimia odottavat 
valtatie  8  välillä  Turku—Pori,  valtatie  9  vä-
lillä  Turku—Toijala, kantatie  4o  välillä  Kau

-sela—Kirismäki  ja  valtatie  12  välillä Eura-
Raijala. Alemmalla tieverkolla kuljetusten 
toimintaedellytyksiä pystytään paranta-
maan  vain  harvoin. 

Ihmisten jokapäiväinen 
liikkuminen 
Liikenteen voimakas kasvu heikentää  pää- 
teiden palvelutasoa  ja  lisää erityisesti Tu-
run seudulla työmatkaliikenteen ruuhkia. 
Kevyen liikenteen liikkumismandollisuuk-
sia pystytään lisäämään ainoastaan yhteis-
työssä kuntien kanssa. Kaupunkiseutu-
jen läpikulku  ja  sisääntuloteiden  ongelmat 
kasvavat erityisesti Porissa, Salossa  ja 

 Kaarinassa. 

Aluekehitys: Ei8-tien valmistuminen välillä 
Lohja—Muurla edistää Lounais-Suomen kil-
pailukykyä. Valtatien  2  yhteysvälin  paran-
tamisella pääkaupunkiseudun  ja  Porin  vä-
lisen  yhteyden palvelutaso pystytään tur-
vaamaan  i  vuodeksi liikenteen kasvusta 
huolimatta. Valtatiellä  8  parannetaan su-
juvuutta Nousiaisissa sekä Pyhärannan  ja 

 Rauman alueilla. Nämä yksittäiset toimen-
piteet eivät kuitenkaan ole riittäviä tuke-
maan alueen elinkeinoelämän kilpailuky-
kyä, joka  on  nähty merkittävänä tekijänä 
työssäkäyntialueiden  (mm. Pori—Rauma) 
kehittämisessä. Muilla alueen pääteillä ei 
pystytä vastaamaan alueiden kehittymi-
sestä aiheutuviin päätiestön kehittämis-
tarpeisiin. Rauman  ja  Naantalin satamien 
maaliikenneyhteyksien parantamisilta luo-
daan edellytykset satamien laajentamisille 

 ja  parannetaan niiden kilpailukykyä.  Kas
-vualueiden investointitarpeisiin  ei pystytä 

riittävässä määrin vastaamaan,  sen  sijaan 
kaupunkiseutujen liikenteen toimivuutta 
voidaan edistää vaikuttamalla alueiden 
maankäyttöön sekä kehittämällä liikenne- 
järjestelmää kokonaisuutena. Joukkolii-
kenteen toimintaedellytyksiä parannetaan 
hieman lähinnä Turun  ja  Salon  seuduilla. 

Liikenneturvallisuustoimien  lähtökohtana 
 on  vähentää tiepiirin onnettomuusmääriä. 

Alueellisten investointien määrän vähen-
tyessä niiden liikenneturvallisuutta paran-
tava vaikutus  on  pieni. Tiepiirin alueella 
tapahtuu edelleen paljon henkilövahinko-
onnettomuuksia suhteessa liikennesuorit- 

teeseen,  sen  sijaan kuolemaan johtaneita 
onnettomuuksia  on  aiempiin vuosiin ver-
rattuna vähemmän. 

Liikenneturvallisuutta parannetaan pie-
nillä kustanriustehokkailla liikenneturval-
lisuustoimilla, teemahankkeilla sekä ke-
hittämishankkeilla. Suunnitelmakaudella 
arvioidaan saavutettavan vuosittain noin 

 36  kpl  laskennallinen henkilövahinko -on
-nettomuusvähenemä,  joista merkittävä 

osuus tulee Ei8 Muurla—Lohja hankkees-
ta  (25  kpl).  

Lisäksi liikenneturvallisuutta parannetaan 
kehittämällä yhteistyötä liikenneturvalli-
suuden alalla toimivien organisaatioiden 
kanssa. 

Ympäristö otetaan huomioon kaikessa 
tienpidossa. Erillisiä melusuojaushankkei

-ta  ei nykyisellä tien pidon painotuksella  ja 
 rahoitustasolla  pystytä toteuttamaan.  Me

-lualueilla  asuvien ihmisten määrä kasvaa. 
Turun tiepiirin yleisten teiden liikenneme-
lualueella asuu noin  35 000  ihmistä, joista 
kiireellisesti meluntorjuntaa tarvitsee noin 

 3  000  ihmistä. 

Pohjavedensuojausta  vaativaa tieosuut
-ta  on  noin  12  kilometriä, joista valtatien  2  

Leppikankaanselän pohjavesialue  suoja-
taan suunnitelmakaudella. Vesistöjen  ve-
den  laatua parannetaan paikallisesti pa-
rantamalla virtausaukkoja tiepenkereissä. 



Tiehallinnon  Turun Maa-alueiden hankinnat, lunastukset,  puh.  0204 22 4872, 0400 124 791  
Luovutukset  ja  tiekorvaukset •  Tapani Sipilä 

tiepiirin asiantuntijat  •  Petteri Koskinen  puh.  0204 22 4803, 0400 330  
puh.  0204 22 4574, 0400 838 063  •  Markus  Salminen 

Tiepiirin johto •  Anne-Marl  Ruska puh.  0204 22 5001, 0400 535 878  
• Tiejohtaja  Pekka Jokela  puh.  0204 22 4576, 0400 760 993  •  Veijo Niittynen 
puh.o2o4224500,o400524195 puh.o2o4224544,o40078966o 
•  Talouspäällikkö Pekka Puurunen Nopeusrajoitukset  
puh.  0204 22 4528, 040 738 4293  •  Kai  Westerinen/pysyvät 

Tietarkastajat 
• Liikennejärjestelmäpäällikkö  Hanna  Kari  puh.  0204 22 4721, 0400 793 624  

(lupaneuvonta  ja  erityistehtävät):  
puh.  0204 22 4567, 040 546 1478  • Titapäisistä  vastaavat tietarkastajat 

•  Timo Mikkola 
•  Suunnittelupäällikkö Antti Kärki 

Päältystysasiat  puh.  0204 22 5086, 0400 125 004  
puh.  0204 22 4538, 0400 961 592  •  Tero  Ahokas •  Kalle  Peltonen 
• Investointipäällikkö  Matti  Vehviläinen  

puh.  0204 22 4543, 040 503 8843  puh.  0204 22 5003, 0400 533 902  
puh.  0204 22 4651, 0400 833 119  •  Jukka  Heikkilä •  Touko Rantanen 
•  Kunnossapitopäällikkö Timo Laaksonen  puh.  0204 22 4639, 040 727  6o6i  puh.  0204 22 5023, 0400 226 461  
puh.  0204 22 4508, 040 508 9236  

Silta-asiat  •  Hannu Putila 
• Kehittämispäällikkö  Pekka Lausti 

• louko Välimäki  puh.  0204 22 5000, 0400 784 564  
puh.  0204 22 4558, 0400 829 056  puh.  0204224529,0400227064  

•Jari  Nikki  
puh.  0204 22 4545, 0400 821 596 

Tie-  ja  rakennussuunnitelmat Valtakunnallinen  
Lilkennejärjestelmän  toimivuus 
•  Toivo Javanainen  •  Markus Salmi  keskus  
puh.  0204 22 4547 0400 760  puh.  0204 22 4657, 0400 745 239  puh.  0204 22 211  
Kunnossapito  •  Sakari Hurskainen 

Tiehallinnon asiakaspalvelu  
•  Reijo Hörkkö  puh.  0204224548,0400  6ii  054  puh.  0206 90300  
puh.  0204 22 4526, 040 521 0691  Yteis-  ja  esisuunnitelmat  ruotsinkielinen palvelu 
Ei8  Muurla-Lohja •  Pekka Liimatainen  puh.  0206 90301  
•  Matti  Vehviläinen  puh.  0204 22 4503, 0400 524 191  arkisin  klo  9.00-16.00  
puh.  0204 22 4651, 0400 833 119  

Teiden rakentaminen Tiehallinnon  Turun tiepiiri 
•  Juha Sillanpää 
puh.  0204 22 4534, 0400 821  •  Timo  Bäcklund  Yliopistonkatu  34,  PL 636, 20100 Turku  

Vt  2  Vihti-Pori  puh.  0204 22 4542, 0400 885 201  Faksi  0204224998  

•  Timo  Bäcklund  Tiedotus, viestintä 
turun.tiepiiri@tiehallinto.fi  

puh.  0204 22 4542, 0400 885 201  •  Tuula Sarlin 
etunimi.sukunimi@tiehallinto.fl  
www.tiehallinto.ti  

Henkilöstö, työhön otto  puh.  0204 22 4504, 040 5930 402  

•  Seija Suomalainen Yksityistieasiat  
Tien  käyttäjän linja  0200-2100  

Välittömiä toimenpiteitä vaativat ilmoituk - 
puh.  0204 22 4746, 040 528 3123  •  Kari Wessman  

set  tien kunnosta  ja  liikenteen ongelmista  
Kaavoitusasiat  

puh.  0204 22 4525, 0400 279 719  
Lisätietoja suunnitelmasta antavat: 

•  Raimo Järvinen Ympäristöasiat • Tiejohtaja  Pekka Jokela  
puh.  0204 22 4518, 040 564 6564  •  Niina Jääskeläinen  puh.  0204 22 4500, 0400 524 195  
Kuntien yhteistyöhankkeet 

puh.  0204 22 4521, 040 738 4296  •  Talouspäällikkö Pekka Puurunen 

•  Pauli  Laivo Tiemestarit  puh.  0204 22 4528, 040 738 4293  
puh.  0204 22 4671, 040 032 6082  •  Pentti Raekallio Lisää tietoa: www.tiehatlintofl/turku 

TIEHALLINTO  
VÄGFÖRVALTNINGEN  
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