
iL  
Uudenmaan tiepiirin 
toiminta-  ja  taloussuunnitelma  
2009-2012  

JOK(NIE  
A N AS  tu  

TIEHALLINTO  VP  VÄGFÖRVALTNINGEN  



• 	• 	 . 	.  Toimiva  ja  turvallinen tieverkko  
.. 	•.. • 	•...  osana  liikennejarjestelmaa  

Uudenmaan tiepiiri  on  aktiivinen  koko 
 liikennejärjestelmän  kehittäjä yhteis-

työssä alueen muiden toimijoiden kans-
sa. Toiminnan perustana ovat kansa-
laisten  ja  elinkeinoelämän tarpeet sekä 
yhteiskunnan odotukset. Toimintaympä-
ristön jatkuva muuttuminen asettaa suu-
ria haasteita  koko  Liikennejärjestelmän 
keh ittäm iselte.  

Uudenmaan alueen väestömäärän kas-
vun ennustetaan jatkuvan voimakkaa-
na. Pääkaupunkiseudun asukasmäärän 
odotetaan kasvavan merkittävästi, mut-
ta suhteellisesti suurinta kasvu  on  ke-
hyskunnissa.  Lähitulevaisuudessa väes-
tö myös ikääntyy nopeasti. Työpaikat  ja 

 palvelut keskittyvät voimakkaasti  pää
-kaupunkiseudutle,  mikä osaltaan lisää 

liikkumistarvetta  ja  pääteiden  liikennet-
tä. Arjen  matkojen  toimivuus  ja  kuljetus-
ten  sujuvuus ovat kansalaisten  ja  elin-
keinoelämän kannalta tärkeitä, mutta 
uhkana  on  tiikenneolojen  heikkenemi-
nen  ja  matka-aikojen pidentyminen. 

Tienpidon  rahoitus  on  viime vuosina 
pysynyt vakaana eikä ole lisääntynyt 
liikenteen kasvun tandissa. Samaan ai-
kaan maarakennusalari kustannustaso 

 on  kohonnut selvästi. Tienpidon päälin-
jauksista; arjen  matkojen  turvaamisesta, 
tieverkon kunnon huolehtimisesta  ja  lii-
kenneturvallisuudesta  on  pystytty huo-
lehtimaan.  Sen  sijaan alueellisia inves-
tointeja  on  voitu toteuttaa  vain  vähän, 
mikä  on  kasvattanut tiepiirin hankeko-
reissa olevien hankkeiden määrää. Alu-
eelliset, liikenneturvallisuutta, maan-
käytön kehittämistä  ja  elinkeinoelämän 
kilpailukykyä parantavat toimenpiteet 
odottavat uusia pitkäjänteisiä liikenne-
politiikan tinjauksia. 

Suurten kehittämisinvestointien osalta 
tilanne  on  lohdullisempi. Tiepiirin alueel-
la  on  käynnissä useita isoja hankkeita; 
Ei8 -moottoritien rakentaminen Muurlan  

ja  Lohjan välitlä, vattatien  2  parantami-
nen Vihdissä  ja  Karkkilassa, Vuosaaren 
sataman liikenneyhteyksien rakentami-
nen  ja  Hakamäentien  parantaminen Hel-
singissä. Hankkeet etenevät suunnitel-
mien mukaan. 

Vuonna  2008  käynnistyy Kehä  1:n  pa-
rantaminen Leppävaarassa Espoon kau-
pungin kanssa tehtävällä jälkirahoitus-
sopimuksella. Ruuhkaisen kantatien  51 

 parantaminen Kirkkonum  men  ja Kiven- 
landen välillä odottaa aloituslupaa. 
Elinkeinoelämän kuijetusten kannalta 
erityisen ongelmallisen Kehä  111:n  paran-
tamisen odotetaan käynnistyvän lähivuo-
sina osana Ei8 -hanketta Helsingistä 
VaalimaaUe. Ei8 -hankekokonaisuuteen 
sisältyy myös mandollisena elinkaari-
hankkeena valtatien  7  rakentaminen 
moottoritieksi Koskenkylän  ja Kotkan 

 välillä. 

Lisäksi tiepiiri varautuu Kehä  1:n  pullon-
kaulojen poistoon  ja  pääkaupunkiseu-
dun pääteiden parantamiseen. Porvoon 
Kilpilanden uuden tieyhteyderi rakenta-
miseen varaudutaan yksityisrahoitus-
hankkeena yhteistyössä alueen toimijoi 

 den  kanssa. 

Ilmastonmuutoksen  hillintä  on  nostet-
tu yhdeksi keskeiseksi tavoitealueeksi 
valtakunnallisessa liikennepolitiikassa. 
Haasteena  on  kääntää liikenteen kasvi-
huonekaasupäästöjen määrä laskuun. 
Uudenmaan tiepiiri haluaa omalta osal-
taan olla mukana kantamassa tätä vas-
tuuta. Tieplirin toimet ilmastonmuutok

-sen  hillinnässä  koskevat erityisesti 
joukkoliikenteen  ja  kevyen liikenteen 
edistämistä, vaiheittain rakentamista 
sekä liikenteen  ja  liikkumisen hallintaa. 
Ennen kuin suunta saadaan käännettyä, 
tulee tienpidossa  ja  liikenteessä varau-
tua ilmastonmuutoksen vaikutusten hal-
lintaan. Uudenmaan tiepiirin osalta tä-
mä merkitsee etenkin kunnossapidon 

sopeuttamista, rakenteiden kestävyyden 
parantamista  ja  tiedotusta poikkeavista 
säävaikutuksista. 

Hallitus antaa helmikuussa  2008  edus-
kunnalle liikennepoliittisen selonteon, 
johon kohdistuu paljon odotuksia.  Se

-lontekoon kirjattavat linjaukset  ja  toi- 
menpiteet tulevat luonnollisesti jatkossa 
vaikuttamaan myös Uudenmaan tiepiirin 
toimintaan.  

Rita  Pilrainen 
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Uusia näkökulmia liikennepolitiikkaan 

VaLtakunnallista liikennepolitiikkaa  on  linjattu  viime aikoina useissa yhteyksissä, niin  Matti  Vanhasen  II 
 hallituksen ohjelmassa kuin Liikenne-  ja viestintäministeriön  Liikenne  2030  -esityksessäkin.  Niissä koros-

tetaan aiempaa voimakkaammin, että liikennesektorin  on  kannettava oma osuutensa ilmastonmuutoksen 

hillinnästä. Samalla  on  turvattava myös arjen  matkojen  toimivuus  ja  elinkeinoelämän kilpailukyky. 

HallitusohjeLman  mukaan pitkäjänteisel
-lä liikennepolitiikalla  huolehditaan lii-

kennejärjestelmästä  ja sen  riittävästä  ra-
hoituksesta. Tavoitteena  on  myös turvata 
väyläverkoston patvelutaso  ja  liikennetur-
vallisuus.  Huomiota kiinnitetään alempi-
asteisen tieverkon kuntoon  ja  kevyen lii-
kenteen väytiin. Liikenteen osavastuu 
ilmastonmuutoksesta asettaa haastei-
ta energiatehokkuuden parantamiseksi 

 ja  joukkoliikenteen  lisäämiseksi. Hallitus 
korostaa toimivan togistiikan merkitys-
tä Suomen kilpailukyvyn  ja  saavutetta-
vuuden  keskeisenä tekijänä. Lisäksi hal-
litusohjelmassa  on  ensimmäistä kertaa 
maininta siitä, että pääkaupunkiseudun 
erityiskysymyksiä varten aloitetaan  met-
ropolipolitiikka.  

Liikenne  2030,  liikenne-  ja  viestintämi-
nisteriön  esitys tulevaisuuden liikenne- 
poliittisiksi valinnoiksi, nostaa esiin  mo- 

nia  liikennejärjestelmän  kehittämiseen 
kohdistuvia globaaleja  ja  kansallisia haas 
teita. Niistä keskeisimmät liittyvät ilmas-
tonmuutoksen hillintään, Suomen kilpal-
lukykyyn  ja  arjen  matkojen  toimivuuteen. 

Liikennepotitiikan linjaukset  muodosta-
vat kokonaisuuden,  jolta  liikenteen  kas

-vihuonekaasupäästöjen  määrää voidaan 
vähentää. Keskeisinä keinoina tuodaan 
esille yhdyskuntarakenteen hajautumi

-sen ja  henkilöautoliikenteen  kasvun py-
säyttäminen. Niiden tueksi tarvitaan mää-
rätietoista maankäytön suunnittelua sekä 
veropolitiikkaa  ja  muuta taloudellista oh-
jausta. 

TiehaUinnon  toiminta-  ja  taloussuunni-
telma  (ITS) vuositle  2009-2012  pyrkii 
sovittamaan yhteen liikennepoliittiset 
tavoitteet, liikenteen kasvun, alueiden 
kehittymisen  ja  erilaistumisen sekä 

asiakkaiden tarpeet  ja  odotukset. Nämä 
yhdessä rahoituskehysten sekä kustan-
nustason kehityksen kanssa ovat lähtö-
kohtina Tiehallinnon toiminnan suunnit-
telussa. 

Valtakunnallisesti keskeisenä haasteena 
 on  riittävän nopeiden  ja  samalla turvallis-

ten liikenneyhteyksien aikaansaaminen 
runkoverkolla. Kaupunkiseudulla suurena 
haasteena  on  vastata liikenteen kasvuun. 
Henkilöautoliikenteen kasvun hillitsemi-
nen, joukkoliikenteen  ja  kevyen liiken-
teen edistäminen, olemassa olevaan 
verkkoon tukeutuvien uusien liikenteen-
hallintaratkaisujen Löytäminen  ja  nykyis-
ten väylien pullonkaulojen poistaminen 
ovat keskeiset toimi ntastrategiat. Maa-
seudulla keskeisenä haasteena  on  ties-
tön kunnon säilyttäminen kansalaisten  ja 

 elinkeinoelämän tarpeiden mukaisena. 
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Uudenmaan tiepiirin liikennesuorite 
tieluokittain vuosina  2006  ja  2020  
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Uudenmaan tiepiirin maanteillä  

Tieverkon hoidon taso säilytetään edel-
listen vuosien tasolla. Talviajan liiken-
teen hyvä toimivuus  ja  turvallisuus 
varmistetaan erityisesti pääteillä. Lii-
kenteen sujuvu  utta  seurataan jatkuvas-
ti  ja  tarvittaessa talvihoidon laatuvaa-
timuksiavoidaan muuttaa paikallisesti 
liikenteen tarpeiden mukaan. Talvihoi

-don  ja  sorateiden  hoidon toimintalinjat 
ovat parhaillaan uudelleen arvioitavina. 
Keskeisenä lähtökohtana ovat nykyis-
tä kohdennetummin asiakkaiden, erityi-
sesti jalankulkijoiden, pyöräilijöiden  ja 

 raskaan liikenteen tarpeet. 

Tieverkon ylläpidon  ja  korvausinvestoin
-tien rahoitus pidetään nykyisellä tasol

-La.  Päällystetyn tiestön rakenteellinen 
kunto säilytetään pääosin nykyisellä  ta- 
sotia. Päällystyskohteet sijoittuvat  en-
tistä  enemmän päätieverkolle. Erityise-
nä haasteena Uudenmaan tiepiirissä  on 

 rumpujen  ja  sortumavaarallisten  pain u- 
mien  korjaaminen. 

Siltojen ylläpidon rahoitusta lisätään, 
koska TTS-kauden aikana suuri joukko 
siltoja tulee peruskorjausikään. Näin sil-
tojen kunnon heikkeneminen saadaan 
pysähtymään.  Sen  sijaan liikennemerkki - 

en, kaiteiden  sekä muiden varusteiden  ja 
 laitteiden kunto  on  lievästi heikkenemäs-

sä. Niiden järjestelmällinen korjaami-
nen ei ole nykyisellä rahoituksella mah-
dollista. 

Liikenteen operatiivisessa ohjauksessa 
otetaan käyttöön uusia mittavia ohjaus- 
järjestelmiä Ei8 -tiellä, Kehä l:llä  ja  Ha-
kamäentiellä.  Liikenteen sujuvuustieto-
palvelun käyttö alkaa päätieverkolla  ja 

 Helsingin seudulla vuonna  2008. Pää-
kaupunkiseudun  yhteinen liikenteenhal-
lintakeskus aloittaa toimintansa vuoden 

 2009  alussa. 

Perustienpidon investointitarpeet  ovat 
selvästi rahoitusmandollisuuksia suu-
remmat.  Nykyisellä rakentamisvauhdilla 
kaikkien nyt tiepiirin hankekoreissa  jo 

 olevien hankkeiden toteuttaminen kestäi-
si yli sata vuotta. Tilanne  vain  pahenee, 
koska uusia hanketarpeita tulee  koko 

 ajan lisää. 

Liikenne-  ja  viestintäministeriön  ohjaus 
Tiehallinnolle painottaa teemahankkei

-den  toteuttamista. Tästä  ja  rahoitustason 

alhaisuudesta  johtuen pystytään Uudet-
lamaalla toteuttamaan  vain  vähän uusia 
alueellisia investointeja teemahankkei

-den  lisäksi. Alueellisissa investoinneis-
sa korostuu kestävän liikkumisen näkö-
kulma,  sillä  ne keskittyvät pääasiassa 
kevyen liikenteen järjestelyjen kehittä-
miseen. 

Uusia isoja investointeja  on  käynnisty-
mässä TTS-kaudella.  Osa  niistä  on  jo 

 nimetty valtion budjetissa  ja  osan käyn-
nistämiseen Uudenmaan tiepiiri  on  varau-
tunut lisäämällä suunnitteluvalmiutta. 

Toiminnan painopisteet ennallaan 
-  siltojen peruskorjauksia lisätään 

Uudenmaan tiepiirin tienpidossa keskitytään suunnitelmakaudeLla 

tieverkon päivittäisen liikennekelpoisuuden  ja  kunnon turvaamiseen. 

LiikenneturvalLisuuden parantaminen  on  myös painopisteaLue,  sillä 

 viime vuosien onnettomuuskehitys ei ole oLlut tavoitteiden mukainen. 

2007 	__________ 
ennakkotieto 	31 U 	574  

(tammi-lokakuu)  
2006 	31  i; 	598 

2005 	48 II 	5o6 

2004 	M  -  U 	574 

2003 	27  • 	617 

2002 	43 633 

2001 	43 66 

2000 	37 686 

1999 	43 701 

1998 	35 670 
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Heisinki-Westondin iiittymä _________ ____________________________ 

" 	. 	 0. el  kartalla Pienet liikenneturvsllisuuskohteet  2009, 2010, 2020, 2121, 0,80  TIepliri 

'- 	 ; 	 S  2011ja2012  23802381  

"  080  
_______ 

liepOrl 

- 	r_ 	: 2010,2011ja2012_______  2382,2383 

SS 	/ 	t  - 	irtaiIs  Koulujen iiikenneturvallisuustoimenpiteet  2009, 2023. 2028. 1,00  mk00, KaFkkJIa S VlhIi  
S 	 J  2010js2011  20412032 Helsinki,  Kauniainen, 

. . 	 5' 	(  
S -__________ - - -  

2038, 2040  
2359  

Märitsälä,  Sipoo.  
Tuusula Vantaa  

S 	 . el  kartalla Ertlllset Ilikenneturvalllsuuskohteet  1185 3,00  Ilepiiri  

'S 	 5  _  26 Mt 11049  Soolo Isiturin korjaus  25290.25  Tammii  
S 	: 	- - 	'  27 Mt  ijä 	Kankkila - Humatakoski  7097 0,21  Myrskytä  
'S 	

S 	 S  28  Mt11819lhiIaa-TskamelsäAskola  8160 0,02  Askola . 	- •r- -  
29  MtllOg3LtikkIIänpt  2506 0,30  Sammattl ,____ 	. 	S 	.  30  Mtlhl3STähteIä-RådkiIa  1284 0,26  mk00  
31 Mt 3531  Ruotsinkylä - lIä-Vastils  7241 0,09  Ruotainpyhtää  

.0 	
S 

a 	' 	S  32  Mt3562SiItakyIä-Muhniemi  1242 0,11  Ruotslnpyhtää  

0, 	' 	'\  33 Mt 11149 tappers  -  Lohja  6095 0,48  LorjiunÖ 
SS 

____!  Mt 11047  Nybacka  - Vasleroik  i0.21 Tamisaati -  - 	'S 	
"N 

-  36 Mt11191 Nummenkylä  - Kvarmby  7261,72710.47 Lohja,Siuntio  

S.  
37 6511287  Perälän  Pt 7049 0.17 Kirkkonummi, MIEli  

\S 38  Mt11617 Niittykuiman pI  7093 0,23 Tuusula  
_S 	\  39 Mtlllb3 Väslerkullan pI  2525 0,07 Inkoo  

S 40 Mt11817  llola - Juornaankylä  2514 0läAakoIa,  Porvoo  
SS  

41 Mt 1011  Kulta-  Koski 2521 045  Tammisaati  
'S 42 Mt11435  Jukola  - Heikkilà  6161 0,08  Nurmijärvi  

SS  44 Mt 1492  Hinttiaara - Laukkkoski  II 7239 0,29  Pomainen, Porvoo  

SS  45  Mtll4tt7Ruotsinkylänjkprakenteenpsmntamtnen  8078 0,15  Tuusuta  
5S 46  Mtll2tl7Herrakunta-Vihtijärvt  7269 0,31  VIlMI  

47  Mt11181  Nyby-Vövilä  6186 0,22  SIu  
S  

48 Mt 11073  Brasbynpt  7240.02  Ksijaa  
49 Mt 11075  Meltols - Mangärd  7246 0,07  Karjaa 	________ 

- ---- 	.  50 Mt 11099  Leppäkorpi - Kiikals  7283 0.41  Nummi-Pusula  
S  51 Mt 11288  Kaislalammen  pt 7089 0.11  Kirkkonummi rvso, 

S  53  
- 	- 

MtllllliVasterkuIIe-S0derkulia  
-  

2523 0.16  Inkoo  
53 Mt 1 1475  Hirvihauta - Siippoo  6152 0.1 7  Nurrnhjärvi  
54 Mt 11732  Sääksjärvi-MSntsäIS  7095 0.17  Mntsäik  
55 Ml 11491  Uusikartano - Palopuro  2515 0.38  HyvInkää  
56 Mt 11712  Soukkion  pt 2517 0,50  MänIsälä 

____r____tit  11733  NummInen pth. _________  2524 0.20  Mäntsälä  
58  MthlltitiTaustanpI  2511 0,41  Numml-Punula  
59  Mt1222 Kirvelä-Houi  2512 0,10  MIElI  
80 Mt 1580  Gammelby  - Kabböle  7034 0.22 Perna$ 
61 Mt 1633  Kaukalampi - Savoki  2534 0,14  MänsälS, PUkirlIa 
82Mth1675 lmmersbyn  pi 2520 0,35  Sipoo  
63 Mt 11695  Kaskela - Sotakytä  It-vaihe  6124 0,23  Kerava, Sipoo  
64 Mt ¶1623  Koskenmaan  pt 7258 0.10  Hyvinkää  
65  Mt11185 Hemäkers-Andby  7268 0.18  Kirkkonummi,Siuntio  
88  MtllOBl Inkoorras-Finnböle  6177 0,17  Inkas  
67 Mt 11065  Billnäs-  Sjösång  8180 0.07  Pohja  
88 Mt 1031  TammIinsby  6181, 6182 5.13  Potrjs, Tammlsearl  
89  Mtllll9KeIa-Sjunby  7252 0.24  Sluntto  
70  Mtlll77kiuintijoenptt  7258 0,18  Painoa  
71 Ml 11175  Kar!!99 - Siunlion  as 7251  .  7265 0,39  SiuntIo  
72  Mt11146Deerbyfy#s  7088 0.17  liikaa  
73 Mt 125  Nummi  - Heijaia  7028, 7027  0,28__Nummi.Pusuta  
74 Mt  lllT3tmmulan  pt 7048 0,26  Lohja. SIuntio  
16  Mtlloti7Karkaiinpt  2522 0,26 
77 Mt 11353  Palkkisillan  Pt 6159 0,15  Hyvinkää.  
78  Mt2fi25Loukku-Tatonen  2513 0,13  Nummi-Panula 

'I  

100 

55. 129-s  
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- - - Ruotsnpyht5ä . 

Perustienpidon uus -ja laajennusinvestoinnit  saha liikenteen opuratiivisen ohjauksen 
investoinnit 

. 
 Numero  Hanke-  Kuot.arV 

Hankkeen nimi __!!!!! 	- . 	 - 	. _n!!ro miii. lI _ •  
Kevyen  Illksoteenjärjeatelyt yhteensä  7,01 

9 	Mt 1324  Lahmis - Klsukkala jkp-tia  3114 1 .01  Nurmijlrvi  
MI 1191  Kantmk-Strömsbyjkp-tie 1080 1,30  RinummI  

11 	Ml 1531, Mt 1492  Hinthaaran kyläkeekus  3i 0.96  Painoa  
12 	Xl  51  Toipintien liittymän jkp-tie  ja  alikulku  1146 0,51  Inkas  
13 	Mtll3oLapinkylänjkp-tie,Patoaaema-mtll3l  1003 1,03  Klrkkonummi  
14 	Mt 1494  Nikltilä - Unnanpeitojkp-tle  1490 1,00  Sipoo  
15 	Mt11788.mtllltiOAskoIs,\täkkoinnjkp-tiet  2451 090  Askota  
18 	Kt52Västerbynjkp-Iie  1557 0,31  Tammlsaart  

Muut  .IIIH$.t Illltymikehteet  yhteensä IOS  
17 	Mt 120  Odllammentien llittymän parantamInen  1347 1.03  Espoo 

Taajamateidenaaneeraua  yhteensä  0,39 
18 	Mt 1635  PUhtaan taajamajärjestetyt  -vaihe  1807 0.39  Pukkiia 

Ulkenteen operathvtaen  ohjauksen Investoinnit  yhteenel  1,00  
ei kartalla 	Liikenteen hallinta pääkaupunkiseuduila  2115 1,00  Espoo,  Helsinki,  

Vantaa 

Kohteet, joissa  kunnhlla!mulIIa atdosryhmlllä 
rahoutueosuus  on  merkittävä  ytIfld  24,5$ 

19 	Mt  Kilpilandenijkavikin)  uuiei  245$ 16,90  Painoa.  Slpoo  
20 	Mt 1521  Nikkilänkiertollittymä  ja jkp-jarjeutelyt  1135 1,09  Sipoo  
21 	Mt 140  Landentte  ja mi  1375  Koivukylånväylä  2376 0,28  Vantaa 

llittyman  parantaminen kiertolliltymäkui _________  
Mt 11121  Vlrkkalan  taajaman parantaminen  I-valEs  1112 3,26  Lohja  
Mt 11453  Myltymäkl -  Helsingin  hk, (Viästöntte)  ___23 1761 1,71  Vantaa  

24 	Mt 139  Lahelantien Illttyrnän  parantaminen  1021 0.35  Tuusula  
25 	Mtll239ttuvisaartstonjkp-tte  1826 0,99  Espoo  

85 Mt 11467  Ruotainkylälr  rakenteen parantaminen  2843  Tuusula  
86  Mtll2loHvftträatdnpt  2544  Kirkkonummi  
87 Mt  1ifKarnaisten  pt 2845  Lahja  
88 Mt 11507  Vanhankyltiopt  2648  Tuusula 
89Mt  11321  JOkimäki - Sejj(i  2847  NumlijirVi.  Mikä  
90 Mt 1050  Raateparl -  Inkas Inkoc, Tammsaafl  
91 Mt 1102  Karjaa  -  Snappertuna  2649  Karjaa, Tarnmisoari  
92 Mt 11483  Mytiykytän pI  2880  Tuusula Vairlaa  
93  Mliii Karjas-Tenhola  2651  Pohja  
94 Mt 11295  Haimaa -  Maim 2682 'Vita 
95  tjtaiiaan  pt 2853  Xaijsluhja 

!pam!j,,L_______  
96  Mtll24SVtImåsIuiiiteU-669 2064 2,00  Kfrkkonummi  
97  Mt117&kjuhaoperin  silta  U-5194 2668 0,10  MäntSSIä - 

 98 Mt 11915  Bäckbyrrsiita  U-5287 2665 0.10  LapInJ&vI  
99 Mt 1605  Huuvsrin  aitta  U-5231 2666 0.10  Aslvots  

—ii.  Mtlll9SMyilylänsiltaU-5190 2869 0,10  Pukkits  
101 MI  l43lTervahaudan  sitta  16-5180 2670 0,10  Mäntsätä  
102 Mt 11491  Multliankorven  silta  U-5131 2611 0,10  HyvInkää  
103  Vt2HiuranojesittaU-5072 2872 0.10  MIElI  
104 Mt 11231  Kvar-vän slita  U-5359 2664 0,10  Kirkkonummi  
105 'Vi 25  MätäojansiltaU-5064 2662 0.10  VIta 
108  Kt55VähäojensillaU-1100 2389 0.30  Porvoo  - _ 

_.__i!  VI 1  Kssavuoreo alikulkukäylävä  U-Oil 2364 0.30  Kaunlatnen  
108 Mt 170  Sipoonoen  silta  U-75 1203 1.00  Sipoa  
log Mt 11423  tiIta  U-mitt  1907 0,20  Nurmijärvi  
'110 1051  Brännbaokan risteysailla  U-1122 2135 0,25  Inkoo  
111  V • u_iton risleyssilta  U-1104 2141 0.15  Tammitaarl  
112 Mt 111  Pohjankurun ylikulkuuilla  0-982 2142 0.25  POhja  
113 M 1551  Hummelsundin  silta  U-1048 2388 0,15  Porvoo  
114  Kl  50  Luoman ytikulkusitla  U-1046 2402 0,30  Ktrkkonummi  
115 Kt 55  Saksalan ylikulkusitts  U-1124 2403 0.45  Porvoo  
116 Ml 1542  Drägsbyn rtstsillatA  U-1320  ja  B U-1319 2409,2408 0.40  Porvoo  
117 Mt 11 636  Ostersundornin  is U-1144 2636 0,40  Sipoo  
118 Mt 1521  Lindhullan  ra  U-1273 2637 0.25  Slpao  

Alueurakat  

Hankkeen nimi  Sopimuskausi Urekolteija 

AU1O5 Alusurakka  Vantaa  2004-2009  Destin 
AUIO6 Alueurakka  Hyvinkää  2006-2013  VIT  Rakennus Oy  
AU 107  Alueurakka Mäntsãlä  2003-2010  Destin 

AUth Alueurakka Tammsaan  2004-2011  Destin 

AU113 Alueurukka  Nummi  2007-2017  VIT  Rakennus Oy 

AU1  04  AUnurukka  Espoo  2004-2011  VIT  Rakennus Oy 

AU118 Aiueurakka  Itä-UusImaa  2005-2010  Destin  

Numero 
Hankkeen nimi  

Hanke- Kuetarv. 
Kunnat 

kartatta  numero  milj.  4  ___________ 
eikarlaitaPutkiailtaurakka  2009  -  2010 2638 2,00  flepiIll  

119 Mt  15200.10Vanlaa  
120 Ml 11759  RaiShuhdan  silta  U-5209 2663 0,10  Poi'vao  
121 Mt 170  BoxbäckinnillaU -78 2440 0.05  SIPOOSi  
Tijf552AbynsiIlaU372  2388 0,12  Porvoo  
123 Mt 1633  Rännln  silta  U-419 2390 0,06  Pukkila  
124 VI 4  Pihlajemäen rlsleyssilla  U-940 2294 0,50  Hetsinki _________  
125 Mt 11725  Nikinojan  silta  U-5203 2667  titiiniIä  
128 Kt 51  Hanasaimen  silta  U-3054 2126 0.60  Espoo _______  
127  Kt5lOttolandensitaU -2117 2127 
128  Kl  51  Hanasalmen jkp-slIIsn  U-878  peruskorj.  1082 0.15  Espoo  
129 MI 170  Porvoon uusisilla  U-593 1167 3,85  Porvoo  
130 MI 11427  Lutitajoen  silta  U-650 1191 0,40  Niirvi  
131 Mt 140  Porvoon  radan ylIksilIan  (U-SM)  1204 0,76  Kerava  
132 Mt 11081  Paavolan silta  U-899 2312 1,50  Lohja 
133Mt21531 Stensvikin rampinsittall  U-3918 2416 0,06  Espoo  
134  Vt  4  VIi-Karavan sillal  E U-3185  ja  W U-1185 2397, 2498 0.40  Kerava  
135 VI 7  Sipoonlahrien olilat  U-IOta  ja  U-3250 2399,2401 2,50 Sipso  
136 Vt4  Nissilän siliat  E U-3181  ja  W U-1181 2441,1028 0,40 Kerava  
137 VI 4  Talmanlien allkulkukäylävät  E U-3182  ja  2442, 1030 	0,20  Kerava 

_________WU -1182  ____________ ______________________  
138 Vt  4 KartanOnrtslayssillatEU-3184  ja  W U-143. 1041 0.40 Kerava  
139 Ml140  Pohjois-Ahjon risteyssiltaU-598 2445 0,10  Kerava  
140 Kl  51 I ml 102  Helsingin  rampin  silta  S U-tile 2625 0.07  Espoo  
141  Mt11953 Sundobron  silta  U-lao  20b7 0,50  Ruoliihlää  
142 Mtt3oLnpsämàjoensiltaU-544 2139 0,15  Vantaa  
143  Kt50  Seppälän alukulkukäytävä  U-1467 2297 0,10  Vantaa  
144 Mt  hlOAhIeen risleyssitla U-1082 2300 0,30  MIEli _________  
145 Mt 186  Kalkuilan  sitta  U-922 2303 0,10  Inkas __________  
148 K145  Nukarin  silta  II U-44 2384 0,15  Nurmijärvi  
147 Ml 120  Hämeenkytän rtsteyssilta  W U-lOSS  2385 0,30  Vantaa _________  
148 Ml  lllS7Syrjänpään ristoyssitta_U-1098 2391 0.15  VthIi  
149 Mt 11459  KHan  silta  1.1-668 2392 0,15  Vantaa  
150 Mt  l48Flymossen ylikulkusiltaU-1257 2405 0.15  Porvoo  
151 Mt 1001  trokkyv  silta  U-1225 2407 0.10  TammIaail  

-i --  Mt  hlllKvambackarr siIlajT-48Y 2410 0,05  ]i  
_______!..  Ml b1888  GjolarängsbOckenin siItaU-93 2414 0,05  Pernaje 

154Ml b77b SjdkuIIan  silta  U-468 2446  ,9j,ppItrjäM  
el  kartalla  Pengerkaiteitapyilurislitoille2øll -2012 2128  O,4OTleØrt 

lti5MtIl  773  Tiuslerbyn  alta  U-722 2061 0,60  Porvoo  
156 Ml 11761  Hänninmäen rinteyssilta  U-1057 1162 0,80  Askola  
157  Mlll3lottrinkhrontlltaU-125 1335 0,45  Espoo ________  
158 Ml 11816  Tamminiemen silta  U-1762 2062  Porvoo  
159 Mt 11227  Kirkkopoiun ylikuikukäylävä  2125  Klikkonummi  
160  Vt  I  Evenkosken vanhajkp-  silta  U-21 2138  Nummi-Pusula  
181 Mt 170  Forabps  silta  U-913 2302  Pemaja  
162 Mt 1494  Borgbyn  silta  U-l221  Llnnanpollossa  2304  Stpoa  
163  Mtll2tittHakalansitaU-526 2306  MIElI  
184  Mtltl8oSjäängsbron  silta  U-524 2389  Pemaja  
165  Mtll8ttjitrkbackan risteyssilta  U-i  imi  2406  Loviisa  
166 Mt 1791  Näverkärrin niIn  U-486 24th  Lapinjärvi 

___!!  Mt  lll0lRosbackan sillaU-635 24i 2  Stpoo  
168 Mt 11859  Västerbäckin  silta  U-903 24i 3  POrvOO  
169  Kt5oJuvanmalminrioteyasiltaU -i543 2415  Espoo  

Sidosryhmien rahoittamat  hankkeet maanteillä  

U ::  
Hankkeen nimi  sr 1I;:n  Kunnat  

1 70  Kl  5i  meluntorjunla Kirlikorrummen  raja  - Kauklandonväyhä  1476  Espoo  
171  Mi  ii 365  Rciyiän jkp-tio  välillä  Koskelonlie - Kivipylvääntie  1474  Espoo  
i  72 Mt 110  Ämmässuo - Nupuri, vesihaoilolinja  i472  Espoo  
173 Ml 101  Kalevalantie . Karhusaarenlie (HsgalundIn  tunneli)  770  Espoo  
174 Ml 102  Koka Il  Suurpellon  ja  Kokinkylän erltasoliitlymäl  838  Espoo  -  
I  Kl  50  meluesleet Hansavaikaman  alueen kohdalla  Kauklatideosa  1342  Espoo  
178 Ml 1130  Ksuklatiden  väylä  Saunalandenk- Kivenlandante  1371  Espoo  
ill Mt i1331 U-1028  Näykkiön risleyssilta (Ruukin nilla>  40  Espoo  
178 Kt 50  Kehä  III  melusaojaus Kuiloonniäen  kohdalla  Järvanperässå  1484  Espoo - 

 179 VI 1  meluesleet Nupurinkailion  ja  Hallavantorpan  kohdalta  1797  Espoo  
Nupannjärvi. meiuesle  1804  Espoo  

18j_  Ilt  11007  parantaminen  KoverliarissaHangosta  1170  Hanko  -- - 
 ä2 •  Mt  lOI ,  Koka  I,  jkp-eritaso Kontulantlen lllltymän etetäp  1791  HelsinkI - - 
 18  Kl  51  Laananaaren länsipään  kevyen liikenteen järjestelyt  883 Helsinki  

Vt  4  läntinen  meluesle väuillit Porvoonväylä - SuurnretsSnlie  1344  HelsinkI -- 	--:i -ä Kt 51  Salrelsauren toimistoalueeseen Iiittyväl  hankkeet  1 796  HelsinkI  
186 l 	1301  mt  i43,  Usmin liultymän paranlamirrev  1012  Hyvinkää  e7

••• Mt 145  Poikkitien Rajaniitynkadun liitlymä itOh  Järvenpää  
18$  Mti45ttparanl. Hjisingintienja  uuden  Pykäläuien  titt  Kandella  1803  JärvenPää  
189 VI 25  Isolammiirten Tokmsnnin  liittymä  1800  Mäntatilit  
190 Ml 140  TöyrynummenllPerklciänpellonlja Maivatanl Ilitlymät  1354  Mänteälä - 	. 	
ji -  Mt 1605  Lakkapolun ilillyrnän  suunnittelu  1457  Porvoo  

192 Mt 1552  parantaminen  Penoaskerlunkujan  kohdalla  1458  Porvoo  
193 Ml 170  parantaminen rakentamalla NeiE Miilintien liiltymä  1473  Sipooä  
194 Ml 148  Sipoon  Humuksen tonitiliillymä  1308  Sipoa  
195 Mt 11569  parantaminen välillä  Santamaantie - Koivenrannantte l458Tuusuis  
196 Ml 11591  Nummenvaylä  asemakaavan  raja  - Paijataolle, ailkulku  1485  TuusUla  
197 	•  Ml  iiSä9 Falibackari yhdysiien lirrja-aulOpysählt  129  Tuusula7Vanlaa  
198 Kt 45  Tammistonrannan jkp-ulikaihu Vantuanjoen  sitta-aukoesa  1343  Vantaa  . 	
1ij  Mt 140  Landenlielulevan Hakunlian hauppakeskuksen  kohdalla  964  Vantaa  

Mt 140 I ml 1375  Korvukytanväylä  hilt. par.  kiertollittymäksi  1240  Vantaa 

2öj  Mt 110  paranI.  välillä  K'mislonlie - Vovilänlie  1467  Vihti . 
Mti2l5parant.  välillä Tervalammen koulu  - Järventaustanlia. jkp  1468  MIElI  

203 Mt 11237  Nummelanpaikallistien Pillittön kaluliiltymä  1011 Witt 
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Hoito  

26d  
Hallinto  
8,7%  

Ylläpito-  ja 
 korvausinvestoin  nit 

417  % 

.... 	 . . 	.. 	 . Perustienpidon  rahoitus  paaosin  hoitoon  ja  yRapitoon  S..  • 	 S 	•• 	••  •S  Liikennejarjesteimatyota  yhdessä 
Uudenmaan tiepiiri  on  merkittävä toimija alueensa liikennejärjestelmän kokonaisuuden kehittämisessä. 

Tiepiirissä tehtävä Liikennejärjestelmätyö koskee tienpidon Lisäksi myös  mm.  maankäytön  ja  Liikennepal-

veLujen  suunnittelua. Vuonna  2007  alueelLa  valmistuivat liikennejärjestelmäsuunnitelmat sekä Uuden-

maan  ja  Itä-Uudenmaan maakuntien alueelLe (ULSA) että pääkaupunkiseuduLle (PU). 

Tienpitoon käytettävissä oleva raha  
on  jaettu perustienpitoon  ja  kehittämi-

seen. Tieverkon kehittämisinvestoinnit 

päätetään eduskunnassa. Perustienpi

-don  investoinnit jaetaan alueeltisiin in-

vestointeihin  ja  teemahankkeisiin.  Pe-

rustienpidon  rahoituksesta päätetään 

valtaosin Tiehallinnossa, teemahankkeet 

nimetään valtion budjetissa. Uudenmaan 

tiepiiri  on  varautunut tässä suunnitelmas-

sa esitettyjen teemahankkeiden toteutuk-

seen, mutta niiden rahoitus ei ole vielä 

täysin varmistunut. 

Uudenmaan tiepiirin perustienpidon ra-

hoituksesta käytetään valtaosa tieverkon 
hoitoon  ja  ylläpitoon. Tieverkon peruskor-

jaukset, erityisesti siltojen parantaminen 

edellyttää jatkossakin ylläpidon rahoituk-

sen pitämistä korkealla tasolla. Nämä 

Teemahankkeet  päätetään vattakun-

nallisestj  ja  ovat sjten verrattavissa  tie-
verkon kehittämjsinvestointeihin. Niillä 

saadaan merkittävä lisä pienten  ja  kes-

kisuurten investointien rahoitukseen, 

joten teemahankkeiden jatkuminen tu-

levaisuudessa  on  tärkeää. Uudenmaan 

tiepiirin merkittävin teemahanke  on  
joukkoliikenteen  edistäminen pääkau-

punkiseudun säteittäisillä pääväylillä. 

Säteittäisten pääväylien ruuhkau
-tummen ja  häiriöalttius  heikentää 

joukkoliikenteen kilpailukykyä pää-

kaupunkiseudun keskeisimmällä jouk-
koliikennevyöhykkeellä. Liikenteen 

ennustetaan edelleen kasvavan  ja  Ijiken-
nevirran  sujuvuus saattaa jopa romahtaa 

kriittisimmissä kohdissa ruuhka-aikoi-

na. Ilman toimenpiteitä joukkoliikenteen 

Uudenmaan tiepiirin perustienpidon rahoituksen 
jakaantuminen vuosina  2009-2012  

Tiehankkeiden  
suunnittelu 

Liikenteen  2,0% Teemahankkeet 	operatiivinen  
15,3% 	Alueelliset ohjaus 

investoinnit  3,3  %  
2,6%  

seikat yhdessä kustannustason nousun 

kanssa vähentävät entisestään  jo  lähes 
 minimiin  supistuneita  mandollisuuksia 

toteuttaa alueellisia investointeja. 

matka-ajat kasvavat  ja  vaikutukset ulot-

tuvat pääkaupunkiseudun lähialueen 

joukkoliikenteeseen  ja  pitkämatkaiseen 

pikavuoroliikenteeseen. 

Joukkoliikenteen  olosuhteiden paranta-

misella pystytään osaltaan hillitsemään 

myös ilmastonmuutosta. Joukkoliiken

-teen  kulkumuoto -osuuden kasvun myötä 

liikenteen päästöt pienenevät ruuhkien 

vähetessä. Joukkoliikenteen parantami-

sella voidaan myös pienentää meluhait-

toja  ja  parantaa liikenneturvallisuutta. 

Teemahanke  sisältää useita erillisiä toi-

menpiteitä neljällä sisääntuloväylällä. 

Toimenpiteet ovat alku väylien laajem-
malle kehittämiselle. 

Uudenmaan tiepiirin perustienpidon rahoitus  
2009-2012  (milj.  euroa)  

2010 2011 2012 

20,0 20,0 20,0  

Ylläpito-  ja  korvaus- 	315 31,5 31,5 31,5  
investoinnit 

Uus-  ja  laaiennus- 
investoinnit 9,4 17,4 25,0 8.4  

Alueelliset investoinnit  2.0 2,0 2,0  
Teemahankkeet  5.9 13,9 21,5 49 
Tiehankkeiden  suunnittelu  1,5 1.5 1,5 1.5 

[fltWl 6. S 6.4  

Rahoitus 
yhteensä  70,1 78,0 85,5 68,8  

Uudenmaan tiepiirin alueen teemat 
sekä niiden tilanteet 

Käyn- 	Aloitus- 
Valmis nistetty valmius 

Pääteiden  
turvallisuuden 
parantaminen 

Liikenteen hallinta 

Kasvavien alueiden 
kehityksen tukeminen 

loukkoliikenteen  edistä- 
minen pääkaupunkiseudun • 
säteittäisillä pääväylillä 

Koulumatkojen  olo- 
suhteiden parantaminen • 
maaseututaajamissa 

Pohjavesiohjelma 

Pääteiden kohtaamis
-onnettomuuksien 

vähentämisohjelma  

Liikennejärjestelmätyö  on  eri toimijoi

-den  yhteistä suunnittelua, osallistumis-

ta  ja  toimenpideyhteistyötä  silloin, kun 

tavoitteena  on  liikennejärjestelmän  ko-
konaishyöty. Liikennejärjestelmätyöhön 

 kuuluu liikennejärjestelmäsuunnittelun 

ohella myös monia muita asioita, Tienpi

-don  toimien lisäksi Uudenmaan tiepiiri 

osallistuu  mm.  maankäytön  ja  alueiden 

kehittämisen suunnitteluun, liikennetur-

vallisuustyöhön, ympäristöyhteistyöhön 

sekä esteettömyyden, kevyen liikenteen, 

joukkollikenteen, kuljetusten  ja  liiken-

nepalvelujen  suunnitteluun. Uutena yh-

teisenä asiana liikennejärjestelmätyössä 

korostuu nyt ilmastostrategioiden laati-

minen  eri suunnittelutasoilla. 

Neli porrasperiaate  

Laajennus -ja 
 uusinvestoinnit 

. 	Pienet 
parantamistoimet  

I Nykyisen liikenneverkon 
käytön tehostaminen 

Liikenteen kysyntään sekä 
kulku-  ja  kuljetusmuodon 

 valintaan vaikuttaminen 

Uudenmaan  ja  Itä-Uudenmaan liiken-
nestrategia  on  jäsennelty  neljään  ko-
konaisuuteen neliporrasperiaatteen 

 mukaisesti. Ilmastonmuutoksen hidas-

tamiseksi erityisen tärkeiksi nousevat 

ensimmäisen  ja  toisen portaan keinot. 

Ensimmäisen portaan keinoilla ohja-

taan maankäyttöä yhdyskuntarakennet

-ta  eheyttävään  suuntaan  ja  minimoidaan 

liikkumistarvetta.  Liikkumisen ohjauk-

sella edistetään kestäviä kulkumuoto-

valintoja vaikuttamalla ihmisten liik-

kumista koskevaan päätöksentekoon. 

Liikenneturvallisuustyön arvostusta  ja 
 yhteistyötä lisätään. 

Nykyisen liikennejärjestelmärt käyttöä 

tehostetaan joukkoliikennepalveluja 

monipuolistamalla sekä liikenteen  hal-
linnan  ja  liikenneväyjien  hoidon keinoin. 

Liikenteen  hallinnan  merkittävimpiä kei-

nUja ovat tieliikenteen seurantajärjestel

-män  kehittäminen sekä informaation vä-

littäminen autoilijoille. 

Liikennejärjestelmän  kehittämisen 

teemakokonaisuuksissa korostetaan 

jalankulun  ja  pyöräilyn turvallisuu-

den parantamista sekä joukkoliiken

-teen  edistämistä pääkaupunkiseudun 

 tie-  ja  katuverkolla.  Myös henkilö-  ja 
 tavaraliikenteen terminaalien  ja  termi 

naaliyhteyksien kehittäminen, liityn- 

täpysäköinnin  edistäminen, liikenteen 

haitallisten vaikutusten lieventämirien, 

alueiden kehittämistä tukevat tiejärjes-

telyt sekä pääväylien parantaminen vai-

heittain ovat kärkitehtäviä. 

Tieverkon palvelutaso-ongelmat koros-

tuvat pääkaupunkiseudulla. Kehäväyliä 

parantamalla edistetään poikittaisen  Iii-
kenteen palvelutasoa.  

Pääkaupunkiseudun Liikennejärjestel-
mäsuunnitelmassa, PU 2007:ssä,  on 

 suunnattu seudullista liikennepolitiikkaa 

 ja  tuotettu yhteinen näkemys liikennejär-

jestelmän kehittämisen pitkän aikajän

-teen  tavoitteista  ja  painopistealueista. 

PLJ:n visiona  on,  että liikenriejärjestel

-mä  tarjoaa kaikille hyvät liikkumismah-

dollisuudet, turvaa hyvän elinympäristön 

sekä kuljetusten toimintavarmuuden  ja 
 edistää siten seudun kilpailukykyä.  Vi-

sion  toteuttamiseksi hyödynnetään  mo-
nipuolisesti kehittämisohjelmassa  esi-

tettyjä keinoja, jotka  on  rakennettu 

neliporrasperiaatteen pohjalle. PLI:n 

osastrategioissa joukkoliikennepalve-

lujen kehittäminen  on  nostettu omak- 

si kokonaisuudekseen tavanomaisesta 

neliporrasjaottelusta poiketen. Tällä  ko-
rostetaan joukkoliikenteen edistärniseri 

 tärkeyttä  ja  suurta merkitystä liikenne- 

järjestelmän kokonaisuuden kannalta. 

Joukkoliikennettä  tuetaan  teemahankkeella 



Uusia hankkeita  liikenneturvatlisuuteen  
ja  elinkeinoelämäLle  
Toiminta-  ja  taloussuunnitelman  (US)  uudet hankkeet parantavat etenkin elinkeinoelämän toiminta-

edellytyksiä  ja  LiikenneturvaLlisuutta. Työmatkaliikenne sujuvoituu  sekä Ei8 -tiellä että pääkaupunki-

seudun säteittäisitlä pääväytillä. 

Suunnitelman budjetti  on  edellisen 
TTS-kauden tasolla. Väestön määrän  ja 
liikennesuoritteen  kasvun vuoksi nykyi-
sellä rahoitustasolla liikkumisoloja ei 
pystytä merkittävästi parantamaan eikä 
kaikkien liikkujaryhmien  ja  alueiden tar-
peisiin voida vastata samanaikaisesti. 

 Kunnat  osallistuvat edelleen itselleen tär-
keiden hankkeiden rahoitukseen, jotta ki-
peimmät ongelmat saataisiin ratkaistua 
nopeammin. 

Elinkeinoelämän kilpailukyky  on  otet-
tu hyvin huomioon suunnitelman paino- 
pisteitä valittaessa.  Monet  suunnitelmas-
sa olevat isot investoinnit parantavat 
tavaraliikenteen sujuvuutta. Uusista 
hankkeista tällaisia ovat Kehä  111:n  ja  val-
tatien  7  liittymän  parantaminen  ja  Kilpi- 
landen uusi tieyhteys. Lisäksi paranne-
taan pääkaupunkiseudun säteittäisiä 
pääväyliä,  ja  nämä parannukset sujuvoit-
tavat myös työmatkaliikennettä, kuten 
Ei8 -tiekin. Kasvava liikenne aiheuttaa 
silti ongelmia muilla tieosuuksilla, eikä 
suunnitelmakauden investoinneilla pys-
tytä vastaamaan odotusten mukaisesti 
elinkeinoelämän tarpeisiin. Keskimäärin 
teiden ruuhkaisuus tulee lisääntymään 
myös jatkossa. 

Ihmisten jokapäiväisiin  liikkumistarpei - 
sun  vastataan myös joukko-  ja  kevyen lii 

kenteen  olosuhteisiin vaikuttamalla. 
Kevyen liikenteen olosuhteita kehitetään 

 ja  muun muassa koulumatkojen turval-
lisuus kyläkeskuksissa paranee. Edelli-
seen suunnitelmakauteen verrattuna 
kevyen liikenteen asema ei parane,  sillä 

 tarpeisiin nähden hankkeita pystytään 
toteutamaan niukasti. Joukkoliikenteen 
olosuhteita edistetään varsinkin pääkau-
punkiseudun säteittäisillä pääväylillä, 
joten myös autottomien liikkumisedelly-
tykset paranevat näillä yhteyksillä. Ke-
hitys  on  kokonaisuutena tarkasteltuna 
samansuuntainen kuin edellisessä  ITS - 
linjassa. 

Alueiden kehittymiseen tuovat paran-
nusta etenkin taajamateiden järjestelyt. 
Ohikulkutieinvestointeja  on  tässä suun-
nitelmassa yksi, kuten edelliselläkin 
suunnitelmakaudella. Kokonaiskehitys 
tällä vaikutusalueella pysyy siten ennal-
laan edelliseen kauteen verrattuna. 

Ympäristövaikutukset  säilyvät jokseen-
kin ennallaan. Uusien teiden rakenta-
minen aiheuttaa väistämättä haittoja 
luonnolle, mutta tiehankkeisiin sisältyy 
toimenpiteitä haittojen minimoimiseksi. 
Suunnittelujaksoon sisältyvien uusien 
teiden määrä  on  kohtuullisen pieni. Poh-
javeden suojauksia toteutetaan edelleen 
niukasti. Ilmastotavoitteiden huomioon 

ottaminen edellyttäisi kulkumuotojakau
-man  ohjaamista joukkoliikenteen sekä 

kävelyn  ja  pyöräilyn suuntaan. Suunni-
telmakaudella toteutettavan meluntor-
junnan määrä riippuu merkittävästi lii-
kenne-  ja viestintäministeriön  tie-  ja 

 rautatieliikenteen meluntorjunnan  tee-
mapaketin  toteutumisen aikataulusta. 

Liikenneturvallisuuden arvioidaan pa-
ranevan edelliseen kauteen verrattuna, 

 sillä  uusina hankkeina suunnitelmaan 
sisältyy kohtaamisonnettomuuksien vä-
hentäminen keskikaitein kolmella eri  tie- 
osuudella. Isot investoinnit parantavat 
osaltaan myös liikenneturvallisuutta. 

lIS-suunnitelman vaikutukset 
 tavoitealueittain  

Suunnitelman Suunnitelman 
vaikutukset vaikutukset ver- 
verrattuna rattuna  edelliseen 
nykytilaan 1TS-linjaan 

Elinkeinoelämän 
kilpailukyky © ©  
Ihmisten jokaplväiset  c.  c:g Ilikkumistarpeet  

Alueiden kehittyminen () () 

Ympäristövaikutukset 

Liikenneturvallisuus 	
© 	 © 

www.tieha lii  nto.  fl  



Ota meihin yhteyttä  

TiehaRinnon asiakaspalvelunumerot  
0206 90300  (suomenkielinen palvelu)  
0206 90 301  (ruotsinkielinen palvelu) 
Palvelu arkisin  klo  9-16  

Sähköpostiosoite 
asiakaspalvelutiehallinto.fl 

Tienkäyttäjän  linja,  24 h  
puh.  0200 2100  (pvm), ilmoitukset 
teiden kunnosta  ja  liikennettä 
hankaloittavista asioista 

Ajankohtaista tietoa tiestöstä ia Tiehal-
linnosta internetissä (www.tiehallinto.fi ) 
• tiesää-  ja  häiriötiedot 
• toimintasuunnitelmat 
•  ohjeet lupien  ja  yksityistieavustusten  

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

 toiminta  lm  jat  
• kilpailuttamisohjelmat  

Hyödyllisiä internetosoitteita 
• www.tiehallinto.fi/alk  

(ajantasainen liikennetiedottaminen) 
• www.tiehallinto.fi/upiiri  
• www.tiehaltinto.fi/hankkeet/uusimaa  
• www.tiehallinto.fi/tiedotteet/uusimaa  
• www.tiehallinto.fi/  

pa aka up u n  ki seud  u  nti etyot 

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

Valokuvat: Reijo Hetaakoski 
Painopaikku: Edita  Prima  Oy 
Tammikuu  2008  

Asiakkaat toiminnan lähtökohtana  

Tiehallinto  tarjoaa  tie-  ja  liikennepalveluja  kansalaisten  ja  elinkeino-
elämän tarpeisiin.  Tiehallinto  seuraa jatkuvasti tienkäyttäjien mieli-
piteitä  tienpidosta.  Merkittävimpinä  tietolähteinä  tässä työssä toimii 
joka talvi  ja  joka toinen kesä tehtävät tienkäyttäjien tyytyväisyys- 
tutki  mu  ks  et.  

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimusten  tu-
loksia käytetään toiminnan onnistu-
misen seurantaan sekä toimintalinjo-
jen  ja  laatuvaatimusten asettamisessa. 
Tutkimuksista saatuihin tuloksiin py-
ritään myös reagoimaan nopeasti. Esi-
merkiksi alueurakoittain tehtävän  tal-
ven  tutkimuksen tulokset analysoidaan 
laajasti niin Tiehallinnon sisällä kuin hoi 
tourakoitsijoidenkin kanssa. Ongelmik

-si  koettujen asioiden osalta ryhdytään 
mandollisuuksien mukaan korjaaviin toi-
menpiteisiin. 

Uudenmaan tiepiiri  on  Tiehallinnon  tu
-lostavoitteisiin  liittyen valinnut kuusi 

kriittistä kehittämisaluetta, joihin koh- 

distuvaa asiakkaiden tyytymättömyyttä 
 se  haluaa erityisesti alentaa. 

Uudenmaan tiepiirin kriittiset kehittä-
misalueet kohdistuvat lähinnä päältys-
teiden kuntoon, alemman tieverkon hoi-
toon  ja  tietöistä  ja  liikenteen häiriöistä 
tiedottamiseen. Toimenpiteissä kiinnite 
tään erityistä huomiota päällystämiseen 

 ja  rakenteen parantamiseen sekä alem-
man tieverkon liukkauden torjuntaan  ja 

 lumen  auraukseen  että tietyökohteiden 
 ja  liikenteen häiriöiden tiedottamiseen. 

Näiden  osa -alueiden toimintaa kehittä-
mällä tiepiiri tukee erilaisten asiakasryh 

 mien  liikkumista  koko  alueellaan. 

TIEHALLINTO  VP  VÄGFÖRVALTNINGEN  
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