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Uudenmaan tiepiirin alueella  on  lähitule-
vaisuudessa käynnissä useita merkittä-
viä tiehankkeita: Ei8-tien rakentaminen 
Muurlan  ja  Lohjan välillä, Hakamäentien 
parantaminen Helsingissä, valtatien  2  pa-
rantaminen Vihdin  ja  Porin välisellä osuu-
della  ja  Karjaan Läntisen ohikulkutien 
rakentaminen. Kehä  1:n  parantamises-
ta Espoon Leppävaarassa  on  sovittu val-
tion vuoden  2006  talousarvioesityksen 

 yhteydessä. Lisäksi aloituslupaa odot-
tavat kantatien  i  parantaminen Kirkko-
nummen ja  Kivenlanden välitä, Kehä  111:n 

 parantaminen Vantaankosken  ja  Lento

-asemantien  välillä, Kehä  1:n  erilliset  pa
-rannuskohteet  Helsingissä  la  Espoossa 

sekä valtatien parantaminen Koskenky-
län  ja Kotkan  välillä. 

Perustienpidon  rahoituksella turvataan 
ensisijaisesti tieverkon päivittäinen lii-
kennekelpoisuus  ja  tiestön kunto. Lähi-
vuosina keskitytääri erityisesti siltojen 
ylläpitoon. Suuri joukko  1960-  ja  1970 -lu-
vulla rakennetuista silloista  on  tullut  pe-
ruskorjausikään.  Näiden siltojen kunnon 
heikkeneminen pysäytetään. Toinen lähi-
vuosien erityiskohde  on  sortumavaaral

-listen  painumien  korjaaminen. Tiepiirin 
alueella  on  lähes sata painuma-  tai  vau-
riokohdetta,  joiden kuntoa seurataan jat-
kuvasti. Näistä kiireellisimmät korjataan 
lähivuosina. 

Perustienpidon  rahoituksen niukkuuden 
vuoksi tiikenneympäristön parantamis-
hankkeita  on  viime vuosina voitu toteut-
taa  vain  murto -osa  tarpeeseen nähden. 
Erillisiä liikenneympäristön parantamis-
kohteita  on  noin  900  odottamassa toteu-
tusta. Näillä hankkeilla voitaisiin vaikut-
taa ihmisten jokapäiväiseen liikkumiseen; 
sujuvuuteen  ja  turvallisuuteen sekä tukea 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä  ja 

 kuntien maankäytön kehittämistä. 

Erilliset valtakunnalliset teemahankkeet 
parantavat osaltaan liikenneturvallisuutta  

ja  tukevat kasvavien alueiden kehitystä. 
Karjaan läntisen ohikulkutien toteuttami-
nen  on  vihdoin käynnistynyt osana teema- 
hanketta. Tälle hallituskaudelle kaavailtu 
pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen pa-
rantaminen säteittäisillä pääväytillä -tee

-mahanke  odottaa vielä rahoituspäätöstä. 

Pääkaupunkiseudulla liikenneverkon su-
juvuuteen  ja  turva Ilisuuteen sekä ym-
päristön kannalta kestäviin ratkaisuihin 
vaikutetaan tulevaisuudessa investointien 
ohella entistä enemmän myös liikenteen 

 hallinnan  keinoin. Tiepiiri  on  yhdessä 
pääkaupunkiseudun muiden toimijoiden 
kanssa tehnyt yhteisen liikenteen  ja  liik-
kumisen  hallinnan  vision  vuodelle  2015. 

 Liikenteen  hallinnan  toimenpiteet pää-
kaupunkiseudun sisääntulo-  ja  kehäteillä 

 kuuluvat lähivuosien kärkihankkeisiin. 

Liikenneturvallisuuden jatkuva paranta-
minen  on  keskeinen Uudenmaan tiepiirin 
toimintaa ohjaava tavoite. Vuoden  2005 

 lopulta valmistui liikenneturvallisuusasi
-am  neuvottelukunnan työstämä liikenne-

turvaUisuusohjelma vuositle  2006-2011. 

 Ohjelma odottaa Tiehallinnolta toimia 
erityisesti kohtaamisonnettomuuksien 
vähentämiseksi pääteillä, toimia jalankul-
kijoiden  ja  pyöräilijöideri  onnettomuuk-
sien vähentämiseksi asutuskeskuksissa 
sekä yhteistyötä ylinopeuksien hillitsemi-
seksi. Myös näihin haasteisiin tiepiiri vas-
taa rahoitusresurssien puitteissa.  

Koko  liikennejärjestelmän  optimaalisen 
toiminnan varmistaminen edellyttää he-
delmällistä vuorovaikutusta monella ta-
solla.  Me  tiepiirin asiantuntijat jatkamme 
aktiivista yhteistyötä sidosryhmiemme 
kanssa tienkäyttäjien hyväksi.  

RI 	Pifrainen,  
tie  jo  hta  ja  
rita.piirainen©tiehallinto.fi 



Hoidon taso säilytetään edeUisten vuo-
sien tasolla. Talviajan liikenteen hyvä 
toimivuus varmistetaan erityisesti  pää - 

teillä. Liikenneturvallisuuden kannalta 
ongelmallisilla vilkkailla yksiajoratai

-sula tieosuuksilla  sekä pääosalla pää-
kaupunkiseudun kehäteitä noudatetaan 
liukkauden torjunnassa yhden  tunnin  toi-
menpideaikaa normaatin kanden  tunnin 

 sijaan. Tällä varmistetaan liikenteen su-
juvuus. Liikenteen sujuvuutta seurataan 
jatkuvasti  ja  tarvittaessa talvihoidon 
laatuvaatimuksia voidaan muuttaa pai-
kallisesti liikenteen tarpeiden mukaan. 
Pohjavesien suojelemiseksi suolan käyt-
tö pidetään alhaisella tasolla. 

Yltäpidon  ja peruskorjausten  rahoitus  pi 

detään  nykyisellä tasolla. Päällystetyn 
tiestön rakenteellinen kunto säilytetään 
pääosin nykyisellä tasolla. Päällystyskoh 

 teet  sijoittuvat entistä laajemmin päätie-
verkolle. Erityistavoitteena Uudenmaan 
tiepiirissä  on sortumavaarallisten  painu - 
mien  korjaaminen. 

Siltojen ylläpidon rahoitusta lisätään, 
koska  ITS-kauden aikana suuri joukko 
siltoja tulee peruskorjausikään. Näin sil-
tojen kunnon heikkeneminen saadaan 
pysähtymään. Varusteiden  ja  laitteiden 
kunto  on  lievästi heikkenemässä. Niiden 
systemaattiseen korjaamiseen ei ole ny-
kyisellä rahoituksella mandollisuutta. 

Uusia isoja investointeja  on  käynnis-
tymässä. Tiepiiri  on  varautunut käyn-
nistämään tällä  ITS-  kaudella isoja 

investointeja, joita ovat Kehä  I  Leppä-
vaaran kohdalla, kantatie  51  Kirkkonum-
mi—Kivenlahti, Kehä  Ill Vantaankoski-

Lentoasemantie,  Kehä  1:n pullonkaulo-
jen  poisto Helsingissä  ja  Espoossa sekä 
valtatie  7  Koskenkylä —Loviisa —Kotka. 

Liikenneympäristön parantamistarpeet  
ovat suuret. Vuosittain niihin  on  käytet-

tävissä  vain  noin  4  miljoonaa euroa. Täl-
lä rahalla voidaan toteuttaa murto -osa 

 tarpeista, jotka keskittyvät ensisijaises-
ti liikenneturvallisuuden parantamiseen 
kuten kevyen liikenteen  ja Ilittymäjärjes-

telyjen  kehittämiseen. Liikenneturval-
tisuuteen vaikutetaan myös lisäämällä 
kameravalvontaa  ja pehmentämättä  tei-

den reunaympäristöä. Teemaohjelmat 
helpottavat muuten niukkaa perustieripi

-don investointitasoa.  Valtakunnallisista 
teemoista joukkoliikenteen edistäminen 
pääkaupunkiseudun säteittäisillä  pää-
väyliltä  huomioi alueen erityispiirteet. 

 Sen  toimenpiteet kohdistuvat kokonai-
suudessaan liikenneverkkomme ruuhkai-
simmille osuuksille. 

Liikenteen hallinta  integroidaan osak-
si tienpitoa. Liikenteen  hallinnan pai-
nopisteenä suunnitelmakaudella  on 

 uusien  mittavien ohjausjärjestelmien 
 käyttöönotto Ei8-tiellä  ja  Vuosaaren sa-

taman tietunnelissa.  Pää kaupunkiseu-
dun säteittäisten sisääntuloväytien  ja 
kehäteiden  liikenteen ohjauksen toteu-
tustaajuus  ja  -järjestys määritetään  ja 
kannattavimmat  kohteet toteutetaan. 

ValtakunnalLiset 
linjaukset 
Tienpitotarpeiden  ja rahoitusraamien 

 välillä  on  syvä kuilu. Sovittu tienpi
-don rahoituskehys  mandollistaa  vain 

 lähinnä olemassa olevan tieverkon 

kunnossapidon sekä  jo  aloitettujen 
kehittämishankkeiden loppuunsaat

-tamisen.  

Maanteiden liikenteestä merkittä-
vä  osa  kulkee taajamaolosuhteissa. 
Ympäröivän maankäytön  ja  yhdys-
kuntien kehittymisen paineet koh-
distuvat myös maanteihin. Pelkin 
kunnossapitotoimin tiestö ei seu- 
raa aikaansa. Mandollisuudet liiken-
neympäristön parantamiseen ovat 
rahoituskehyksellä minimaaliset. 
Liikenneympäristön parantamisessa 
keskitytään liikenneturvallisuuteen. 

lieverkon  päivittäinen hoitotaso säi-
lytetään nykyisellä tasolla. Tienkäyt-
täjien kokemaa kuntoa  ja palveluta-
soa  korostetaan aiempaa enemmän 
rakenteellisen kunnon sijasta.  Sillan - 
korjausten määrää lisätään niin, että 
siltojen kunnon jälkeenjäämä saa-
daan kurottua kiinni. Varusteiden  ja 

 laitteiden ylläpitotarve kasvaa jat-
kuvasti, mutta siihen ei rahoituksen 
niukkuuden vuoksi voida juurikaan 
vastata. 

Liikenteen hatlinnan merkitys  tie-
liikenteen turvallisuuden  ja  toimi-
vuuden parannuskeinona lisääntyy. 
Liikennejärjestelmän  ja  teiden suun-
nittelussa tarkastellaan entistä laa-
jemmin erilaisia mandollisuuksia, 
joilla palvelutaso  ja  turvallisuus voi-
daan saavuttaa käyttämällä osittai

-sina  tai vaiheittaisina ratkaisuina 
 liikenteen  hallinnan  keinoja. 

Tienpidon painopisteet 
Tienpidon painopisteet  ovat  suunnitetmakaudefla  nykyisen tieverkon 
päivittäisen  liikennekelpoisuuden  ja  tiestön kunnon turvaaminen 
sekä Liikenneturvallisuuden parantaminen. 

www.tiehatLintoJi 
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Rahoitusta  perusparantamiseen • 	•.• Merkittävi mpla  
hankkeita  
Mt 101  Kehä  I,  Leppävaara, 
Turunväylä-VallikaUio 
Kehä  on  Suomen vilkkaimmin Iliken-
nöity  tie.  Sen  tukkoisin pullonkauta 

 järjestellään lisäkaistoin  ja  eritasoliit-
tymin sujuvammaksi.  Samalla jouk-
koliikenteen toimintaedellytykset  ja 

 liikenneturvallisuus  paranevat.  

Kt 51,  Kirkkonummi-Kivenlahti 
Nykyistä moottoritietä (Länsiväylää) 
jatketaan Kirkkonummelle. Jakso  on 

 Suomen vilkkaimmin liikennöity yksi-
ajoratainen  tie,  joka ruuhkautuu nykyi-
sin varsinkin työmatkaliikenteessä.  

Kt 50  Kehä  III,  
Vantaan koski-Lentoasemantie 
Tämä Ei8:aan kuuluva jakso  on  olen-
nainen  osa  lentoaseman  ja  Vuosaa-
ren sataman yhteyksiä.  Sillä  on  
tasoliittymistä  ja  suuresta liikenne- 
määrästä sekä maankäytön nopeasta 
kasvusta johtuvia, yhä lisääntyviä 
sujuvuus-  ja  turvallisuusongelmia.  

Mt 101  Kehä  I,  pullonkaulojen  poisto, 
 Helsinki  ja  Espoo (i.vaihe) 

Pääkaupunkiseudun tärkeimmän ke-
häväylän parantaminen sisältää usei-
ta osahankkeita, joissa parannetaan 
erityisesti työmatkaliikenteen suju-
vuutta  ja  turvallisuutta.  

Vt  7,  Kosken  kylä-Loviisa -Kotka 
Vt  7  on  osa  Ei8 -tietä, joka  on  Suo- 
men tärkein kansainvälinen tieyhte-
ys.  Vt  7  Koskenkylä-Loviisa --Kotka 

 on  yksi neljästä puuttuvasta Turun  ja  
Vaalimaan  välisen  E18 -tien kehittämis-
hankkeesta, joilla  tie  kehitetään  moot -
toriväyläksi.  

Tienpito  rahoitetaan lähes kokonaan val-
tion talousarviossa vuosittain myönnet-
tävin varoin. Perustienpidon rahoituksen 
alueellisesta jaosta päättää Tiehallin

-non  keskushallinto.  Isoista tjeinves-
toinneista päättää eduskunta valtion 
talousarvion käsittelyn yhteydessä. Val-
tion talousarviossa  on  mainittu erillisinä 
rahoituskohteina myös teemaohjelmat, 
jotka sisältävät joukon samaan tavoittee-
seen tähtääviä hankkeita. Viime vuosina 

 kunnat  ovat yhä enemmän osallistuneet 
pienten paikallisten tiehankkeiden toteu-
tukseen  ja  rahoitukseen. 

Uudenmaan tiepiirin toiminta-  ja ta
-loussuunnitelma  vuosille  2007-2011  

perustuu noin  67  miljoonan euron perus-
tienpidon vuosittaiseen rahoitukseen. 
Liikenneympäristön parantamisen kes-
keinen tavoite  on  liikenneturvallisuus. 
lnvestointitarpeet  ovat huomattavas- 
ti suuremmat kuin luvassa oleva rahoi-
tus.Tieverkon hoito  ja  ylläpito vievät 
valtaosan eli runsaat  75  prosenttia perus-
tienpidon rahoituksesta. Tieverkon perus-
parantaminen  ja  ensisijaisesti siltojen 
parantaminen edellyttää jatkossakin yllä-
pidon rahoituksen pitämistä nykyisellä 
korkealla tasolla. 

Eduskunnassa päätettävät isot investoin-
nit ovat kustannuksiltaan omassa  koko

-tuokassaan. TTS-kaudella  2007-2011  

käynnistettäviksi ehdotettujen,  Uuden-
maan tiepiirin aluetta koskevien viiden 
ison investointihankkeen kustannusarvio 

 on  yhteensä  554  miljoonaa euroa. 

Uudenmaan tiepiirin rahoitus  
2007-2011 (mill.  euroa)  

2007 2008 2009 2010 2011 

 Hoito  ja  käyttö 	18,25 18,53 18,53 18,53 18,53  

Ylläpito  ja kor- 
vausinvestoinnjt  31,77 32,59 32,59 32,69 32,69  

Liikenneymparis-  303 3,81 4,48 4,48 4,48  tön  parantaminen 

Tiehankkeiden 	2,43 2,88 2,43 2,44 2,44  
suunnittelu 

Liikenteen  opera- 2,12 2,32 2,32 2,32 2,32  tiivinen  ohjaus 

Oma toiminta 	6,78 6,78 6,78 6,78 6,78  

Perustienpidon 
budjettirahoitus  64,37 66,91 67,14 67,24 67,24  

Teemaohjelmat 	5,20 9,80 14,90 16,60 12,30  

Rahoitus  69,57 76,71 82,04 83,84 79,54  yhteensä 

Perustienpidon  rahoituksen lakaantuminen, 
vuosina  2007-2011  keskimäärin  67  milj.  euroa  

Oma toiminta 
Liikenteen  opera- 10,2  % 	 Hoito 	ja  

tiivinen  ohjaus 	 käyttö 
 3,4  % 

Tiehankkeiden  
suunnittelu 

Liikenneympäris- 
tön  parantaminen  

6,0%  

Ylläpito  ja  
korvausinvestoinnit  

48,8  % 

Teemahankkeiden  tilanne Uudenmaan tiepiirissä 

Rahoitus Käyn- Aloitus- 
turvattu nistetty valmius 

Pääteiden turvallisuus • 

Kasvavien alueiden 
kehityksen tukeminen 

Koulumatkojen  olosuh- 
teiden parantaminen 
maaseututaajamissa 
Joukkolilkenteen  edis- 
täminen pks:n säteittäi - 
sillä  pääväylillä 
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Suunnitelman vaikutukset 

Vaikutuksia arvioitaessa huomio kiin-
nitetään tienpidon kokonaisuudessa 

 ja  linjauksissa tapahtuviin  muutoksiin. 
Muutokset vuosittain tarkistettavissa 
TTS-suunnitelmissa ovat yleensä mel-
ko pieniä, eivätkä ne useinkaan muuta 
suunnitelmakokonaisuuden suhdet-
ta nykytilaan  tai  pitkän aikavälin suun-
nitelmaan (PTS).  Sen  sijaan vertailussa 
edelliseen suunnitelmakauteen  on  pai-
kallaan tuoda esiin pienetkin kurssin- 
muutokset. Näin  ollen  vertailutaulukon 

 keskimmäinen sarake muuttuu muita 
herkemmin. 

Monet  suunnitelmassa olevat kehittä-
mishankkeet parantavat etenkin elin-
keinoelämän kuljetusten sujuvuutta. 
Pääkaupunkiseudun liikenteestä poistuu 
vaikeita pullonkaulakohtia,  ja  parannuk-
set sujuvoittavat myös työmatkaliiken-
nettä. Kasvava liikenne aiheuttaa silti 
ongelmia muilla tieosuuksilla, eikä suun-
nitelmakauderi investoinneilla pystytä 
vastaamaan odotusten mukaisesti elin-
keinoelämän kehityksen tarpeisiin. Tei-
den ruuhkaisuus tulee lisääntymään 
myös jatkossa. 

Edelliseen lIS-kauteen nähden perus-
tienpidon vuosittainen rahoitustaso  on 

 noussut  65  miljoonasta  67  miljoonaan 
euroon eli  vain  muutaman prosentin. PTS 

 2015-suunnitelman tavoitteista eli  76 
 miljoonan euron vuositasosta suunnitel-

makauden rahoitus  on  selvästi jäljessä. 
Hieman helpotusta tilanteeseen tuo  tee

-mahankkeille  esitetty  12  miljoonan euron 
vuotuinen rahoitus. Lisäksi helpotus- 
ta tuo kuntien osallistuminen itselleen 
tärkeimpien hankkeiden rahoitukseen. 
Toteuttamista odottavien liikenneympä-
ristön parantamishankkeiden määrä kas-
vaa kuitenkin jatkuvasti. Nykyisellä 

TTS-suunnitetrnan  vaikutukset 
tavoitealueittai  fl  

Suunnitelman Suunnitelman Suunnitelman 
vaikutukset vaikutukset  ver-  vaikutukset 
verrattuna  rattuna  edelliseen verrattuna  
nykytilaan TTS-linjaan  PTS-linjaan 

Liikenne- 
jarjestelmän  
palvelutaso  ja  
kustannukset 

Turvallisuus  ©  (1)  ()  ja  terveys  

Sosiaalinen  (  0  kestavyys 

Alueiden  ja 
 yhdyskuntien  ©  kehittäminen 

Luontoon 
kohdistuvat  () ()  
haitat  

Henkilövahinkoon iohtaneiden onnetto- 
muuksien ia niissä kuolleiden määrä 
Uudenmaan tiepiirin yleisillä teillä  

17 

33 

564 

686 

701 

670 

2 

37  

50 	0 	300 	600 

kuolleet 	henkilövahinko- 
onnettomuudet 

rahoitustasolla  osa  Uudenmaan tiepiirin 
hankekorien hankkeista  jää  kokonaan 
toteuttamatta. Liikenneturvallisuuden 
parantaminen  on  yksi perustienpidon 
painopistealuelsta, mutta asetetut liiken 
neturvallisuustavoitteet jäävät saavutta-
matta. Kehityksen suunta  on  kuitenkin 
oikea PTS-linjaan nähden. Tällä hetkellä 

tiepiirin kaikkien hanketarpeiden toteut-
tamisella voitaisiin vähentää kaksitoista 
liikennekuolemaa vuodessa, mutta  ra

-hoitustaso  ei anna tähän mandollisuutta. 

Pääkaupunkiseudun meluntorjunnan 
teemapaketti ei sisälly  11S -suunnitel-
maan, joten melulle altistuvien määrä Li-
sääntyy suunnitelmakaudella varsinkin 
pääkaupunkiseudulla. 

Kevyen liikenteen olosuhteita kehitetään 
 ja  muun muassa koulumatkojen turvalli-

suus paranee. joukkoliikenteen olosuh-
teita edistetään varsinkin  pää  kaupunki- 
seudun säteittäisillä pääväylillä. Tienpi

-don  tarjoamat mandollisuudet eri väestö-
ryhmien liikkumiselle kohentuvat  ja sen 

 myötä tienpidon sosiaalinen kestävyys 
paranee nykytilaan verrattuna. Kehitys 

 on  samansuuntainen kuin edellisessä 
lIS-suunnitelmassa  ja  PTS-linjassa. 

Yhdyskuntien kehitykseen tuovat paran-
nusta etenkin taajamateiden järjestelyt. 
Ohikulkuteiden rakennushankkeet ovat 
tässä suunnitelmassa samat kuin edel-
lisessä lIS-suunnitelmassa. Kokonais-
kehitys tällä vaikutusalueella  on  myön-
teinen edelliseen kauteen verrattuna, 
mutta muutos  on  liian vähäinen muut-
taakseen negatiivista perussuuntausta. 

Uusien teiden rakentaminen aiheuttaa 
väistämättä haittoja luonnolle, mutta  tie- 
hankkeisiin sisältyy toimenpiteitä haitto-
jen minimoimiseksi. Suunnittelujaksolla 
rakennetaan valtatie  i  välille Muurla— 
Lohja, jonka luontoon kohdistuvia hait-
toja  on  vähennetty  mm.  tunneliratkai

-suin. Pohjaveden suojaukset pysyvät 
ennallaan edelliseen kauteen nähden. 

 PIS-linjaan verrattuna suojauksia teh-
dään vähän. 

2005 	48 

2004 	34 

2003 	27 

2002 	43 

2001 	43 

2000 	37 

1999 	43 

1998 	35 

1997 	39 

1996 	45 

www.tiehaflinto.fi  
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Teemahankkeet 	 V  ,) 	\ 	. 	 --  I 	 '  

Hankkeen nimi 	 Hanke Kuntarn.  Kunnat 	4 	. 	/ 	- 	'' 	. 
- - 	6 	Kanvavian  alueiden kehityksen tukeminen 	1285, 1756 17,50 	Nunnljirvl 	 I 	- 	 It 	 V  

Mi  132  Klaukkaianolokuikufle(1  vaihe) 	1285 	l2,O0Nitmrv 	-- 	 C 	 \ 	 ,Z''  / 	- - 	 Mliii Kaaan ir1hnen otlikulkuhe 	 1756 	5,50  Ka4sa.  Pohja  - 	 - 	______ 	1. 
7 	Joukkottikent..n.dlstämln.o 	 1252.1173, 35.00  Espoo.  Helsinki, V  

pi5kaupunkieudun at.ittäisIita påavayl6a 	1117, 1504 	 Tuusula, Vantaa 	-' 	' 	 V  

Vt  3 H eenhinnarw8yi8 Kannelrnak - Karuokeeta  8252 	- 	Helsinki.  Vantaa 	- 	 -  
Ml 120 V,hdinhie vhi,1i11 Hoopeiandenhie  Keke  iii, 	 Espoo,  Helsinki. 
yikaparonnuskoltleol 	 - -  1113 	 51i11$. 	 " 	 -  
Kl  51 LannivCylaa iiiltymàjaqestelyt 	 - 	1117 	 ' 	\ 	2 	 - 	 -,  
Kl  45 Tuunuianyla KOpylh - Kulorn11enti. 	1554 	 t'iaii*i 	
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- 	 LikenneyrnparistÖn  parantaminen seIä liikenteen  operativIsen  ohjauksen nvestoinnt 
\ 	 ,t 	 -/ 	.' 	 ..  ,.,f 	 Numero 	 Hanke-  kustarv.  _l____ 	 - 	 .' 	 ' 	 - 	 Hankkeen  fim1 	 . 	Kunnat 

-.-., 	 I 	
\ 	 I 	\__-- 	 kadulla 	 numero 	milj  € 

-. 	 \ 	( 	 Kovyen Iiikenluenjarjot&yt 	 yhleena 
., 	

\ 	 8 	MI 1324  Lahns - KaoKfr.afa kp-Ue 	 3114 	0,79 	Nuimfjarvf 
\, 	 9 	Ml 1081  Tenhoan  keen nkenleen e 	 334-4 	0,48 	Tan,m.saan 	:.  

lo 	Ml 151  Pomafnon . Monnfnkylarf kp-fe 	 3160 	0. 16 	ASKO4a 
11 	PI 1779  Ha,kkoontkp 	 3230 	109 	Porvoo  
12 	Ml 1381 Hyrinkää . Kyija kp I8fhe 	 3112 	,14 	Hnk 
13 	Ml 1070  RajapoTh . L4y1Sboo th.jkp-tie 	 3134 	O.5 	LoOja  
14 	Ml 1191  Kantoik - Slrömsby  lip-tie 	 1080 	0.99 	Kirkkonurv 
15 	MI 1531. Mt 1492  Hfnthaaran kylakoskus 	 335 	0.73 	POrVOO  

16 	Kl  51  Torprntien ittymn jkp-lie  ja  OIfliUIKu 	 146 	0,36 	nkOO 

17 	Ml  1lOArvmassuo-NopovJkp-to 	 333 	2.01 	ESPOo  
8 	Ml l O Lapivkylán jkp-lkr, Ploasema -  ml 1 131 	1003 	0.83 	Kfrldionurr 

19 	Ml 1494  NfkkIa - Lfnnunpuoojkp-liu 	 1490 	070 	Spoo  
Muut erilOsal HttymkOht**t 	 yht*n1  104 

20 	ML 120  Odflammeotfun ottmran parantamf500 	1347 	0,20 	Espoo  
21 	Ml 1521  Nfkkfläfl keOOhfttfma 1a  kp-jaresleyt 	1135 	0,52 	Sfpoo 

22 	Ml 170 I ,p 176  LoviIsan 	 1077 	0.32 	10sf  isa  
Uudet  ftephtydst 	 yhte.naá 	118 

23 	Ml  SkOldsikio saruPeytrieps 	 1057 	118 	Porvoo  
Tlajamat&d*n ean.eraus 	 . 	yISIe*ttU  0,31 

24 	Ml 1635  PUkkflOir Iaajamaärjss.telytl-vihe 	1807 	0.31 	PoliisIa  
Seutu -ja  yhdyeties.rkon parenteininwi 	 yht..nsá 	1,60 

25 	Ml 295  Loosnto . Marilila 	 1078 	1,60 	IvianIsala 

LilIk.nt.en op.ratilvissn  ohjauksen Investoinnit 	ytiteensi 	3,34 
Sf kOr1II LflkenIeonsov,'antalarjostelma P3Ifa5iPUVkfOOOdUI*5 	1147 	2,00 	Espoo.  klo  

Vanhaa  
el  kadulla  L,kenleen  hallinta  pkaoponkJsouduIla 	 2115 	1 .00 	Espoo.  Ho 

hinlaa  
el  kartalla  VI 25  Tamnosaso .  Lohja  kammavalvoola 	 43 	0,17 	li*oo,  Kar  

La, 
Alueurakat  2007-2011 	 Tammisaa 

	

Namers 	6 	 Ku.tCrnlo 	 of  kartalla  VI 2  Vfhh, - Lookku kanseravalvonta 	 2044 	0,17 	Korl,kila.  P  

	

k.i't.lIa 	Hank  een  nimi 	
11J 	 - 	Pyssla.  V.  

	

AuraS 	jseomkka  Vai 	¶65 	Kohteet, joissa  konnklla mei1,lttvi raho4tusoeuos 	 yhla.nu 	7,01  

	

AU1O6 	Aiitekka HpL..  . 	15,5 	 26 	MI  lOI  a Ml 170  n,uahtam.50n yleisolmi 	 3340 	3.00 	Heleinhd  

	

Alkio? 	Ali4livekuie MätW*å 	5,$ 	 l,eks. (pilieparannus) 	 - ..  

	

A  ibi 	 T 	 27 	MI 11147  Deçjerbyn kylukeskus . Pa.viiInb.obkp.-t.e 	150B 	0.22 	hnkoo 
U 	M!!!hdie IOVm1SSt1I.9 	

28 	Ml 140  L5hdonSe  8  hsb  1375  Kofoikylänväyta 	2376 	0,26 	Vantaa  

	

A0113 	Ali1vek Ni .S5  . 	 lott  paranI kiertolfhtlymalisi 

	

AUIn4 	Mlth,a Eiçoo____ 	14,4 	 2 	Ml 1112b  Virlikahar. taaaman  parantaminen  h-sadie 	1112 	2,61 	101*  

	

AUIhP 	Muelta 	 14 0 	 30 	Ml  hl453MyhIyrnak. - HelsInginkli, lYIstPohe) 	1781 	1.58 	Vantaa  

,T/i:^:: 'jj 
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\ 	

:  
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Kust.arn,  
Kunnat 

mIlj.  8 

	

0,80 	Srpoo  

	

0.26 	Helsmnlo,  Espoo  

	

0.13 	luosola  

	

0.85 	liepiuum  

0.85 	TrepIwi 

1338 0.18  Siuetio  
1332 0.15  Srpoo  
1833 0,30  M6n1s815  
1786 0.04  Eepoo  
201 7 0.47  Rimotslnpyhtha  
1520 0.10  Vantaa  
2128 0.40  Teprmn 

Peroskorjaukset,  hankkeet  tarkentuvat  vuosittain 
Numero 

Hankkeen nimi Hanke. 
kartalla  num.ro  

Tien  rakenteen  korjaamiset  ja  muut  peru.kor1aukat  
31 	Ml  ITO Osrersundornin  kohdan parantaminen  3421  

er  kartalla 	XI 51 L 	8p19  valarstuksenr  uusiminen  Helsinki- 1213  
Westndrn Ililtynna  

32 	Ml 11467  Ruotsinlrylan ky  rakenteen parantaminen  6076  
er  kartalla 	Pienet  li,kerrnelurvatlrsuuvkohteet  1044. 2020. 

2007, 2008. 2009.2010 a 2011 2121. 2390, 
2381  

er  kartalla 	Pienet  1ouklrolrkenteen paramiuskotiteet  1338. 2122. 
2007. 2008. 2009 2010 la  2011 2123.2382. 

2383 
33 	Mt 1456  JarsenpM-Mantsala  6045 0.27 
34 	Ml 11225  $.lkalan - PlIpalan  Pt 6075 0,31 
35 	Ml 11465  LaInaten jkp-tre  6125 0.25 
36 	MI1t783Sa8ksjann.Tor-p. 6165 0,52 

or  kartalla 	Koulut.,,  lilkenneturvaPrsuus56moy4Ioet  2031. 2023. 1.56 
2007, 2008. 2009. 2010 	2011 2028. 2041. 

2020. 2022, 
2034, 2032. 
2038. 2040. 

2359 

37 Ml I 1606  Kaskola - Satakyl8 llnalhe  6124 0.20 
38 Ml 11361  011een  pI Bodo'nin1hrnetle  6149 0.07 
39 Ml 11475  Hirohuala . Suppyor,  6152 0.15 
40 Ml 11819  Tulee  - Takaml46  Asunta  6160 0,02 
41 Ml 11871  Pukkila . Junenaankyla  6166 0,04 
42  Mi  ¶491  ArrIhIa - Linnanpello  7025 0.31 
43 Ml 3531  Ruotsinkyta -  116-Vastila  7241 0.09 
44 MI 3562  Sioakyle - Muknienri  7242 0,11 
45 Ml 11003  VSttIaron  pi 7243 0,09 
.56 Mt 11083  H9Onnánrn  pi 7247 0.39 
47 Ml 11087  L00t.naa.renr  Pt 7248 0,26 
48 Ml 11093  Lerkkrl6n  Pt 7249 0,07 
49 Mt 11123  Talpela - MaLkkala  7250 0,01 
50 Ml 11325  L.pp4lamrnon  pi 7254 0,16 
hl Mt 1r476  Su000ta - PtIola  7255 0,08 
52 MI 11712  Sorikkioh  PI 7257 0,05 
53 Mt 11790  Vakkola  - Sa04jane  7259 003 
54 Mt 11185  Hem8lrnra . Arrdby  7266 0.14 

55 Ml 	11297  t'terr'akunta . VThli1äryi  7269 0,36 
56 Ml 11191  Nurnmeokyta -  Kvarnby  I 7271 0,29 
57 Mt 174  Myrskylan1kp  6080 0.04 
58 Ml  lIl49Lappers-  Lohja  6095 0.48 
59 Ml 11829  Huhti .  Pakilan  pI  6064 0,17 
60  Mllt73438Okaarvenpl  8127 0.13 
61  Mlll3S3PalkkisllIanpt  6159 0.13 

62 Ml 11435  .Ju6.oia - Heikkila  6161 0,07 
63 Ml 11145  MelIn,,  PI  Santlneva  8092 0.23 
64 MI 11605  Nuppuknnan  p1 6155 0,07 
65 Mt 11893  Esirdom . Myrskyla  6175 0.23 
66 Ml 11708  Nardlaun pI Numminissa  6179 0,01 
67 Mt 11081  frrk000  as  - Fmnbole  6177 0.15 
68 Mt 11065  Bdnas - Sjäsán  6180 0.06 
69 Ml 1031  Tamminen,,  - Björsby  6161 0.02 
70  Mi  1031  'tanw,w,aan - SjoniOv  Il  6182 0.09 
71 Mt 11181  Nyby-Yov4a  8188 0,19 
72  Mltl0Q$y!Iivågsn  7244 0,19 
73 Ml  tl073BV$45*  7245 0,03 
74  Ml11075Me.Mangard  7246 0,04 
75 Mt 11175  KaIskog -  Siuntion  as  Il  7251 0,13 
76 Mt 11179  K&a . S1unby  7252 0.21 
77 Ml I 1623  Xoskeen,aan  pr 7256 0.09 
78 Ml 11777  Miastijoen  pi I 7256 0.18 
79 Ml 11891  Llien4al -  Radon, 7280 0,11 
80 Ml 11047  Nybacka  . VSsterak  7282 021 
81 Mt 11099  Lepp6korpr - Kilirala  7263 0.35 
82 Mt 11139  Tahtgia 	RSdkila  7284 0.26 
83  MIlll7SKalIkcg.Sls4t6ottusl  7265 0,34 
84  Mlll141F6s-$uuQ.Ftyt  7266 018 
85  Mj11191t....,..J8.  7267 0.18 
86  Mi  151 4000 0.10  

er  kartalla 	Enlilsel l6k$A1SS%v tlIu  1185 5.50 
8 7  Mt 11945  u6,.pca8ssl1  parantonnlnon  1923 0.26 
88  Mt1l9l1Pitk4Ø  6178 0.10 
89  Ml1492HitSe'L.$aSki  7232 0,15 
90  Mt1492I4't8llssa.Laukitekt  U 7239 0,26 
91  Mtl762Sldmiartrynas.tis  7240 0,10 
92 Mt 11219  VaIlotan  Pt 7253 0,28 
93 Pitt 11912  Skinnarbyn  p1 7261 0.01 
94 Mt 11915  Teepoki - Murabacinen  7270 0.59 

97, Ml 11303  Srik.ajamen pI  7085 0,25 
96 Ml 11304  trtanrpo.lrn pI  7065 0.15 

97 Ml 11337  Uemtiole -  Takkula  7087 020 
98 Ml  11t46Daucby-Tyns  7088 0.15  

Siltojen  pacuskoejauku*  
99 Mt 11181  P.Ik0.&,ten laIt.  1.6.784 
100 Ml 11689  Bf.bt.tJ$47 
loI MI1430Ks O6IaU-32I 
'02  Kl  51  Otaotl8Sn alikulkukayt8nà  U'893 
103 Ml 11953  Sajidetnon  sille  1.1.780 
104 Ml 120  Bymossan  silta  U-260  

er  kartalla  Pengerkarte4a pu9osiltallo  2001- 2008  

Num.ro 	 .  
Hankitoen nImi  

Hanke.  Kust,arv. 
Kunnat  kartalla  numoro miti.  8 

106 Mt 130  Lepsalnmajoen  silta  U-544 2139 0,10  VanlaC  
107 MI 111  Polljmmnkuron ymikulkueulta  U-982 2142 0.10  Pohjs  
108 XI 45  Kepylan ylikulkusulta  U-883 2295 0.10 Helsinki 
109  Kl  50  Seppalan alikulkukaytena  1.1.1467 2297 0.10  Vantaa  
110 Mt 186  Kalkiillun CillO  0-922 2303 0,10  lnkoo  
ill  Kl SI Fmnnon1oan slita  U-5331 1412 0,05  Espoo  
112  Kl  SS  Vãliajoe,r  aitta  U.tlOO  2369 0,10  Porvoo  
113 VI 1  Kasavuonon allkulkukAykava  13-617 2364 0.10  Kauniairren  
114 Mt 11331  NöykkiOni nsteyssmlla  11-1028 1164 0,10  Espoo  
115 Ml 11427  Luhtajoen  silt. U-650 1197 0.34  Numm,j8rv,  
116 Mt 170  SKi000lOefl  sillan  U'75 parent  Enku-meitlks,  1203 0.54  Srpoo  
117  Kl  51  Br8nnbacken nsteyssimta  1.1-1122 2135 0,10  mk00  

118 VI 4  Piolajamö4n rlstöyssilla  U-940 2294 0.10 Helsinki 
119 Mt  lloAhloenrinleyssrltau -1082 2300 0,10  Viktu  
120  Kl  45  Nukann  silta  il  U.44 2384 0,10  NurnntjSrni  
121 Mt 120  Hãnneeekyl8n nsleyssilla  U-1093 2387, 0,10  Vantaa  
122 Ml 1551  Hiimmeltundln  sille  U-1048 2386 0.10  Porvoo  
123 Ml 1552  Atiyn  silta  U-372 2388 0,10  Porvoo  
124 MI 1580  SonQti5ror nilla  U-524 2389 0,10  Pernaja  
125 Ml 1633  RSnnun  silta  U-4l9 2390 0,10  Pukkila  
126 Mt 11187  Syrjanpiaan neleyssilma  U.1098 2391 0,10  Vill,  
127 Ml 11459 Kilter  sola  U-656 2392 0,10  VenIce  
128 VI 4  Keravan  neleyssillat Ull8Oje  U.3190 2393, 2394 0,20  Kerava  
129 VI 4  At'rjoii rlstsy*stlIal  W U-1183 a E U-3183 2395, 2396 0.20  Kerava  
130  Vt  4  Yli-Keravan  aillal  U-1185 pi U.3185 2397, 2398 0.20  Kerava  
131  Vt  7  Sipoorrmsirden adlaI  U- 1250 la  U-3250 2399, 2401 0,20  Sipøo  
132  Kl  SO  Luo,n,an ylikulkusilla  U-t046 2402 0,10  Kurkkrtnummr  
133  Kl  55  Saksalan  ylIkulkusilta  V.1124 2403 0.10  Porvoo  
13.4 Mt 127  LaIdan nilla  U-218 2404 0,10  NummI -Panula  
135 Ml 148  Flyntossen ylikulkusilta  U-1257 2405 0,10  Porvoo  
136 Mt 178  Sjdtlibaclian nsteysailte  U-1198 2406 0,10 Loose 
137 Mt 1001  Xrokbyrrsllta  U1225 2407 0,10  Tammisaoru  
138 Ml 1542  Oiiigsttyn nsleyssiliat  2408, 2409 0,20  Porvoo  

U U-I3I91aAU-t320 
139 Ml 1771  Knambackan  Silta  U-467 2410 0,10  Lapint1lrv,  
140 Mt 1791  Nkvetkarnn  silta  U-486 2411 0.10  Lapin1arvi  
141 MI  It/SI Rosbeciman  Silta  U-635 2412 0.10  Sipoo  
142 Mt 11859  V9slerb5ykun  silta  U-903 2413 0.10  Porvoo  
143 MI 11888  Gjutaritnsb5ckonmn  silta  U'93 2414 0,10  Pnrnaja  
14.4  Kl  50  Jsn4flmalrnln rieloyssilta  U-1543 2415 0.10  Espoo  
145 Mt 21531  Stensulkin  'amps 0,11,5  Il  U-3916 2416 0,10  Espoo  
146 MI 11818  Tamroirnemen nilla  U'1762 2062 0,10  Porvoo  
147 Ml 11773  T1uslertiyn  silta  U.722 2061 0,42  Porvoo  
148 Ml 11959  Brogardln e,mta  U-843 1048 0.10  LaplvjltrvI  
149 Ml 1361  Vantaan silta  U-1099 1165 0,08  Hyvunkami  
ISO Mt  ITO  Porvoon  Umisinulta  U-593. 1167 0.84  Porvoo  

Manne,tmeiminkadun sua  
151  Ut  11761  Hann.n,naeru nsteyssilta  U1057 1162 040  Askola  
152 Ml 11310  Briurkbrorr  silta  U.125 1335 0,30  Espoo  
153 MI 11423 Ken -Silta  U-898 1907 0,09  Nurnruj8rni  
154  Kmrlmkopclmitr ylukumlkuk8ytSva  2125 0.10  Kltkkonunrnr  
I 55  Vt  25  Ajuenporston rrsley'nnilta  U' I 104 214 I 0. ¶0  Tenrnninaari  
156 Mt 170  Forstiyn slIta  U-913 2302 0.10  Pamaja  
157 Ml 1494  Bor9byn  silta  U-1221 2304 010  SrPoø  
158 Mt 1531  lalntttamiran  silta  U.123t  2305 0.10  Porvoo  
159 MI 11245  VarngsIrm nIlla  U.669 2064 1.30  KIrkkonumim  
160  Kl  51  HanaseIrnen jUp-sifta  U-878 1052 0,12  Espoo  
161 Ml 140  Ponvn  radan ylik sitta Erikorertiks.  11.1-5841 1204 0.76  Kerava  
162 Ml 11087  Puanslan nilla  U-699 2312 0.51)  L011ia  
163 VI 1  IrvankOsken  vanha  lip-  slitit  U-2t 21 38 0.10  Nommi'Pmmsala  
1114 Ml 11296  Hakala,, Silta  U'526 2306 0,10  Ylhhl 

Sidosryhmian  hankkeet  yIelsettB tiev.rkohha  

U Humorn  
kantall. 

Hankk..n  nimi  Suunn 
nre  Kunnat  

165 Ml 11337  Krmnniplarilien Iraratrlamlnen  Espoon  Bemtiolessa  943  Espoo  
166 Ml 102  (KeImit  7,  Suurpellon  ja Kokinkykan entanollittynra  838  Espoo  

.  .1e?_, _k*!  101Klaevalaolme - Karhusaarmrtln (Hagalimvdln lurrnolr}  770  Espoo  
iee  vt  4  dpp8ty$ismelsesleet  a  lisakaistan  parantaminen  881  HelsInki  
169 VI 4  Kas4tdssia56rttynran  parantaminen  880  HelsinkI  
1 70  Vt  4  Val5taU(aId-MIahemnnnhma, molueste-  ma  kuiveluspIrestely1  570  HelsInki  
I 71 Ml I 70  pi_jI_hhb96 	L!nommaertke  uusi  Kallarkiotle  905 Helsinki 
172 Ml 120 966  HelsInki  
I 73  Xl  51  Lau,*lS ItSr!y*I  kIkoflt.ini jerlestalyt  883 Helsinki 
I 74 Mt 143  HySktia8øI!P IM8ø. Ktotsn uurni katulirllynna  836  Hysrinkait  
175 Ml  130ln8 143.UW6n9ra1IIhpIrantN1I$p5Øn  1012  Hyvnrkea  
178 Mt 11281 733  Ktllmkorlsmmi  
I 77 Mt Ill 19.  Vappulan  ph, 169780  sUite Vot,lo$i$,8 	- Vollaantmo  938  L0t9a  
178 Mt 178 hp-tie,  Kirlrkonaehenniityrr. sek4  923  Loei. 

Pankkiunlien-kadimn Ilitlynnat .  

119 Mt 1471,  $almnk84nko, Psurnyaben klailoletIym4  941  M60P4618  
180  Vt  25  katulllttyrnit SllnkaSntmon  suuntaan  1056  MitntSAla  
181 Ml 11419,  KimonomSen paikalllslian paranI, Klulakivenhlen kdhd4a  942  Nurntylmrvi  
182 Ml 1601 la  pi 11789  Kiokkoon Sav,mSenlien ketulilitymlt  35  Porvoo  
183 VI 7 meImmente Magnusborgin  kaava-alueelta  1000  PontOo  
184 Ml  11240ja  ml  lIS jkp.tiol)a  ert  115  kalaIslus  1198 Sianlro  
185 Ml 11591  Namrnonvayt8n Halkinahanlien  ja  1004  Tuusula 

Halkmnahasleupaluwl lllltyIflSt  
186  Kl  45,  IlmI  139 ma  pI  I 1465  paranlamisloimenplteel  I 158  lausula  
_7 Ml 1456  Vanhan  naltahen ikP-1l4 v8141* nyU. ikp.tie . Kumpulme  17148 luasule  
las ut  140  I4Shltle  tulevan  Hakuoutee tUIJpQek.46UkSee  kohdalle  964  Vantaa  
169 VI 4  VaIStSáiVSnIUIa  ta  ml  14QI(.hikj,,-Jo4lat4ment. mgluvall,l  1052  Vantaa  
190 Mt 1011  VlSi  
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 Espoo  
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Monipuolista yhteistyötä 
Maantiet ovat liikenteen valtasuonia niin alueellisen kuin valtakunnallisenkin liikkumisen kannalta. Voi-

dakseen tyydyttää tienkäyttäjien tarpeet  ja  sopeuttaa samalla toimintansa muuhun suunnitteluun tiepiiri 

tekee aktiivisesti yhteistyötä lukuisten eri tahojen kanssa. Yhteistyö  on  erityisen tärkeää maankäytön  ja 
koko  liikennejärjestelmän  suunnittelussa. 

Tienkäyttäien  tyytyväisyyttä  selvite -
thän kyse(yIIä  joka kesä  ja  talvi. Sekä  am 

 mattiautoilijat  että yksityishenkilöt ovat 
yleensä ottaen  varsin  tyytyväisiä tiepiirin 
toimintaan. Pääteihin ollaan tyytyväisem 
piä kuin muihin teihin  tai  kevyen liiken-
teen väyliin. Vuonna  2002  toteutettiin 
ensimmäinen pääkaupunkiseudun tien-
käyttäjätyytyväisyystutkimus. Tutkimu  k - 
sessa  selvitettiin pääkaupunkiseudulla 
asuvien kokemuksia  ja  mielipiteitä  ties

-töstä  ja  liikenteestä alueella. Tutkimus 
toistettiin vuonna  2005  niin, että  se  laa-
jennettiin  koko  Helsingin seutua koske-
va ks  i.  

Uudenmaan tiefoorumi tarjoaa tienkäyt-
täjiUe mandollisuuden kertoa toiveistaan 
sekä Uudenmaan tiepiirilte tilaisuuden 
oppia, miten tienkäyttäjiä voitaisiin  pal-
vella  paremmin. Mukana tiefoorumissa 
ovat raskaan liikenteen, joukkoliiken

-teen,  kevyen liikenteen, teollisuuden, 
vähittäiskaupan, maaseudun, ikäänty-
neiden sekä  nuorten ja  opiskelijoiden 
edustajat - Tiehallinnon omien asiantunti-
joiden lisäksi.  

Maakuntien suunnitteLu  koostuu pitkän 
aikavälin strategisesta maakuntasuunni-
telmasta  ja  maakuntakaavasta  sekä nel-
jän vuoden välein laadittavasta maakunta- 
ohjelmasta. Uudenmaan tiepiiri osallis-
tuu Uudenmaan  ja  Itä-Uudenmaan liitto-
jen suunnitteluprojekteihin sekä asiantun-
tijajäsenenä että lausunnonantajana. 
Kummankin maakunnan uudet maakun-
tasuunnitelmat ovat valmistuneet vuoden  
2005  lopussa. Tarkemman tason toteut-
tamissuunnitelma laaditaan vuosittain. 

Kuntien  ja  Uudenmaan tiepiirin välisessä 
yhteistyössä korostuu maankäytän suun-
nittelu vuosi vuodelta enemmän. Tämän 
lisäksi vuoropuhelua käydään aktiivises-
ti uusien väylien rakentamisesta  ja  niiden 
kunnossapidosta, liikenteen hallinnasta, 
liikenneturvallisuuden jatkuvasta paran-
tamisesta sekä joukkollikenteen toiminta-
edellytysten kehittämisestä. 

Kahtena viime syksynä toteutettuja tiepii-
rin  ja  kuntien välisiä alueellisia tapaami-
sia jatketaan. Asialistalla ovat  jo  edellä 
mainittujen aiheiden lisäksi ajankoh- 

taiset hankeasiat sekä kuntien palaute 
lIS-suunnitelmasta. Tulevaisuudessa  ta-
paamisissa edistetään  tiepiirin  ja  kuntien 
välisten yhteisten hoito-  ja  ylläpitosopi -
musten  syntymistä. Pääkaupunkiseudul

-La  yhteistyötä tehdään alueen kuntien 
lisäksi myös  '(TV:n  kanssa. Yhteistyön 
tärkeimpinä kohteina ovat tällä hetkellä 
liikenteen  hallinnan  suunnittelu  ja  toimen-
piteiden toteutuksen koordinointi. 

Lumen  auraus 
 muilla teillä 

Liukkauden torjunta 
pääteillä 

Liukkauden torjunta 
muilla teillä 

Päällysteiden 
 kunto päätefllä 

Päällysteiden  kunto 
muilla teillä 

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus  
(asteikko  15,  jossa  i=huonoin  arvo  ja  5=paras  arvo) 

sujuvuus 

Pääkaupunkiseudun 
kehäväylien sujuvuus 

Pääkaupunkiseudun 
työmatka-aikojen 
ruuhkien tiedotus 

Kävely-  ja  pyöräily- 
yhteyksien 
saavutettavuus 

	

- -- 	ja  esteettömyys  

3 	4 	5 

2005 	2004 	ii 2003 	2002  



•..  I 	 I 	II  Liikennejarjesteimasuunnittetu 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu  on  pit-
kän aikavälin strategista suunnittelua, 
joka koskee kaikkia liikennemuotoja  ja 

 niiden keskinäisiä suhteita sekä Liiken-
neväylien verkkoa. Lisäksi suunnitelmas-
sa käsitellään liikenteen  ja  maankäytön 
vuorovaikutusta, liikennejärjestelmän 
rahoitusta sekä liikennealan yhteis-
työtä. Suunnitelmaan sisältyvät muun 
muassa lilkennejärjestelmän kehittä-
mistavoitteet sekä strategia niiden saa-
vuttamiseksi. Suunnitelmaan liittyy 
toteuttamisohjelma, jossa yksilöidään 
kehittämistoimenpiteitä. 

Suunnitelma tehdään tavallisesti usean 
kunnan alueelle  ja sen  laatimiseen osal-
listuu suuri joukko toimijoita. Siksi suun-
nittelun vetäjänä toimii yleensä jokin 
alueellinen taho kuten maakuntaliitto. 
Suunnitelmaan liitetään mielellään lähi-
tulevaisuuden hankkeet sisältävä aieso-
pimus, jolla suunnittelun eri osapuolet 
sitoutuvat omalta osaltaan edistämään 
suunnitelman toteutumista. Aiesopimus 
luo lähtökohdan myös tiepiirin TTS-suun-
nitelman uusien hankkeiden valinnalle. 

Uudenmaan tiepiirin alueella  on  teh-
ty useita liikennejärjestelmäsuunnitel- 
mia.  Nämä kattavat  koko  tiepiirin alueen 
Ensimmäinen nykymuotoinen liikenne- 

järjestelmäsuunnitelma  valmistui  pää-
kaupunkiseudulle lo  vuonna  1994  (PU, 

 Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmä 
suunnitelma).  Sen  jälkeen suunnitelmaa 

 on  tarkistettu noin neljän vuoden välein. 
Ensimmäinen PLJ-suunnitelmaan liitty-
vä aiesopimus allekirjoitettiin syksyllä  
2003.  Pääkaupunkiseudun yhteistyöval-
tuuskunnan YTV:n vetämänä  on  parhail-
laan valmisteilla useita selvityksiä, jotka 
tähtäävät suunnitelman tarkistukseen 
sekä uuden aiesopimuksen laatimiseen 
vuonna  2007.  

Itä-Uudenmaan liikennestrategia valmis-
tui  ja  aiesopimus  allekirjoitettiin vuonna  
2001.  Aiesopimuksen  ja  liikennestrate-
gian  toteutumista  on  seurattu tiiviisti 
vuosittain. Aiesopimuskausi päättyy vuo-
den  2006  lopussa, minkä jälkeen nykyis-
tä diesopimusta jatketaan vuoteen  2008  

saakka. 

Keski-Uudenmaan  ja  Hyvinkään-Riihimä-
en seudun liikennejärjestelmäsuunnitel-
maan (KEHYLI) osallistuivat Uudenmaan 
maakunnasta Hyvinkää, Järvenpää, Ke-
rava, Nurmijärvi  ja  Tuusula. Aiesopimus 
allekirjoitettiin vuonna  2002  ja  sitä  on 
päivitetty  vuonna  2003.  KEHYLI:n  seuran-
takierroksella vuonna  2004  suunnitel-
man alueeseen  on  liitetty Mäntsälä. 

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuun-
nitelma valmistui keväällä  2005  ja  aiesopi

-mus  allekirjoitetaan alkuvuodesta  2006.  

Syksyllä  2005  alkoi Uudenmaan  ja  ltä -Uu-
denmaan maakuntien alueella tehtyjen 
liikennejärjestelmäsuunnitelmien linjauk-
sia yhteen sovittava liikennestrategiatyö. 
Työn tavoitteena  on  koordinoida alueen 
liikennejärjestelmien kehittämistä maa- 
kun nallisesti merkittävien kysymysten 
osalta. Ne liittyvät erityisesti pääliikenne-
väylien sekä alueen ulkopuolelle suuntau-
tuvien  ja  seutukuntien  välisten yhteyksien 
kehittämiseen. Lisäksi työssä käsitellään 
maankäytön kehittämishankkeita  ja val-
mistellaan liikennepoliittisia  linjauksia  ja 

 kannanottoja. 

Neliporrasperiaatteen  mukaan liikenne-
järjestelmäsuunnittelussa etsitään ratkai-
suja liikkumisen ongelmiin  ja  tarpeisiin 
selvittämällä, voidaanko palvelua paran-
taa kevyimmin toimenpitein  ja  alhaisem

-min  kustannuksin kuin rakentamalla 
uusiaväyliä. Ratkaisuvaihtoehdotkartoite-
taan nelivaiheisesti seuraavilta tasoilta:  
1. liikenteen kysyntään vaikuttaminen  
2. nykyisen liikenneverkon tehokkaampi 

käyttö  

3. pienet parannukset  

4. liikenneympäristön  parantaminen  ja 
 isot investoinnit 

Uudenmaan tiepiirin toiminnassa nelipor-
rasajattelu merkitsee lisää toimenpiteitä 
joukkoliikenteen  ja  kevyen liikenteen 
edistämiseksi. Eri toimijoiden kanssa 
tehdään yhteistyötä kampanjoinnissa, 
tiedottamisessa  ja  maankäytön suunnit-
telussa kestävän kehityksen mukaisen 
liikkumisen suosimiseksi. Myös  tie-  ja  lii-
kenneolojen  seuranta sekä liikennevirto-
jen ohjaus  ja  säätely saavat aikaisempaa 
korostuneemman aseman. 

www.tiehath nto.fi 



Uusimaa  on  Suomen henkinen  ja  taloudel-
linen veturi, jolla  on  keskeinen rooli uu-
sien ideoiden  ja innovaatiolden  synnyttä-
jänä, vastaanottajana  ja  levittäjänä muu-
alle  Suomeen  ja  maailmalle. Uusimaa  on 

 myös osaamisen maakunta, jossa sijaitse-
vat maan suurin yliopisto, korkeakoulut 
sekä tärkeimmät tutkimuskeskukset. Alu-
een väestö  on  korkeasti koulutettua. Itä- 
Uusimaa  on  voimakkaasti teollistunut 
maakunta, jonka vahvoja aloja ovat  kemi-
an- ja energiateollisuus.  Tiepiirin alueella 

 on  myös paljon maaseutua  ja  maataloutta. 

Joka neljäs suomalainen,  1,4  miljoonaa 
asukasta, asuu Uudenmaan tiepiirin alu-
eella. Asukastiheys  on  Suomen huip-
puluokkaa,  sillä tiepilrin  alue  on vain 

 murto-osa,  noin  3 %  maamme  pinta-alas 
 ta.  Uudenmaan tieplirin alueella tehdään 

lähes kolmasosa kaikista suomalaisten 
tekemistä matkoista: tämä tarkoittaa yli 
miljoonaa työ-, koulu-, vapaa-ajan  tai  ta-
varankuljetusmatkaa  päivässä. 

Talouden  ja  väestön keskittyminen eri-
tyisesti Helsingin seudulle jatkuu  ja 

 kasvattaa liikenteen kysyntää. Joka  vii-
des  pääkaupunkiseudulla työskentele-
vä asuu seudun ulkopuolella. Näin lähes 
ilo  000  ihmistä sukkuloi kotinsa  ja  pää-
kaupunkiseudun  väliä päivittäin.  Elin-
keinoelämän  kuljetuksissa korostuvat 
pitkämatkaiset kuljetukset  ja kaupun-
kiseutujen jakelullikenne.  Suomen suu-
rimmat satamat, logistlikkakeskukset  
ja jakeluterminaalit  ovat Uudellamaalla. 
Yli  9 %  ulkomaan lentomatkustajista  ja 
lentorandista  kulkee  Helsinki -Vantaan 
lentoaseman kautta. 

Tiehaltinnon palveLutupaus  kertoo asi-
akkaillemme, millaista palvelua  ja  palve-
lun laatua Tiehallinnolta voi realistisesti 
odottaa. Palvelulupaus  on Tiehallinnon 
internetsivuilla  osoitteessa 
www.tiehallinto.fi/palvelulupaus.  

Ota meihin yhteyttä  

Tiehallinto,  Uudenmaan tiepiiri 
Opastinsilta  12 A, PL 70, 00521  Helsink, 

 puh.  0204 22 11,  faksi  0204 22 2717  

Tienkäyttäjän  Linja:  
puh.  0200 2100  (pvm,  24 h),  välittömiä 
toimenpiteitä vaativat ilmoitukset  ties-
tön  kunnosta  ja  liikenteen ongelmista 

Asiakaspalvelu, patautteet  ja  neuvonta  
puh.  0204 22 16i  (arkisin  klo  8.16.15) 
tai sähköposti 
asiakaspalvelu.uusimaatiehallinto.fi  

Ajankohtaista tietoa tiestöstä  ja  Tiehal-
linnosta internetissä (wwwtiehallinto.Ii):  

S  tiesää-  ja liikennetilanteet 
. toimintasuunnitelmat  
S  ohjeet lupien  ja yksityistieavustusten  

hakemiseen 
.  hanke-esittelyt 
. tiedotteet,  uutiset  ja  kuulutukset 
. palvelulupaus  ja tienpidon 

toim  inta  lm  jat  
S  kilpailuttamisohjelmat 
.  asiantuntijoiden yhteystiedot 

Hyödyllisiä internetosoitteita:  
S  www.tiehallinto.ui/alk 

(ajantasainen lilkennetiedottaminen)  
S  www.tiehallinto.fi/upiiri  
. www.tiehallinto.fi/hankkeet/uusimaa  

Tiepiiri pähkinänkuoressa 

TiehaRinnon  tehtävänä  on  tarjota yhteiskunnan tarpeita vastaavia 
 tie-  ja  liikennepalveluja.  Uudenmaan  tiepiiri  vastaa maanteiden tien

-pidosta  Uudenmaan  ja  Itä-Uudenmaan maakuntien  aLueeLla.  

Uudenmaan tieplirin osuuksia  koko  maasta 

Vàestö 

 Työpaikat 

 BKT 

Liikennesuorite 

Perustienpidon  
rahoitus  

 

Valokuvat: Reijo  Helaakoski 
Painopaikka: Edita  Prima  Oy 
Maaliskuu  2006 
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