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ESIPUHE 

Hämeen tieplirin toiminta-  ja  taloussuunnitelmassa  esitetään kaudelle  2002 - 
2006 tienpidon  tavoitteet  ja  painotukset, näiden mukaiset toimenpiteet, toi-
menpiteiden rahoitus sekä tienpidon vaikutukset. Tienpidon toimintaympä-
ristössä tapahtuvista muutoksista, rahoitustason epävarmuudesta, tienpidon 
painotusten muutoksista  ja  yleisimmistä arvomuutoksista johtuen suunnitel-
ma  on  loppukauden osalta  vain  suuntaa antava. 

Suunnitelmassa  on  esitetty perustienpidon rahoitusjako  ja sillä  tehtävät tien-
pitotoimenpiteet. Perustienpidon rahoitus  on  pääosin tiepiirin kohdennetta

-vissa  olevaa rahoitusta, joka ohjelmoidaan tienpidolle asetettujen tavoittei-
den mukaisesti. Suunnitelmassa esitetään myös Hämeen tiepiirin ehdotuk-
set kehittämishankkeiksi. Kehittämishankkeet ovat valtakunnallisesti merkit-
täviä hankkeita, joista eduskunta päättää nimettyinä hankkeina. 

Tänä vuonna  (2002) on  valtakunnallisten linjausten mukaisesti ohjattu edus-
kunnan myöntämää lisärahoitusta tieverkon kuntoon  ja  liikenneturvallisuu

-teen.  Seuraavina vuosina suunnitelma jatkuu aikaisempien suunnitelmien 
mukaisena.  Jos  tienpitoon ei vuoden  2002  jälkeen tule lisärahoitusta, jou-
dutaan uus-  ja  laajennusinvestointien hankelistaa  tarkistamaan tässä suun-
nitelmassa esitetystä. 

Suunnitelma  on  laadittu yhteistyössä maakuntien liittojen kanssa  ja  siitä 
pyydetään lausunnot myös toimialueen kunnilta. Lausuntoja käytetään läh-
tökohtana seuraavaa toiminta-  ja  taloussuunnitelmaa  laadittaessa. Suunni-
telmassa esitettyjä vaihtoehtoja muodostettaessa  on  analysoitu myös tien-
käyttäjäasiakkaiden antamaa palautetta. Palautetta  on  kerätty esimerkiksi 
Tiepalvelujen neuvottelukunnan jäseniltä, jotka edustavat erilaisia tienkäyttä-
jiä. Käyttäjien antama palaute  on  vaikuttanut linjauksiin, samoin kuin yhteis-
kunnalliset tavoitteet  ja  taloudelliset reunaehdot. 

Kiitämme kaikkia työhön osallistuneita tahoja  ja  toivomme tuloksellisen yh-
teistyön jatkuvan tulevaisuudessakin.  

Tampere,  maaliskuu  2002 

Tiehallinto 
 Hämeen tiepiiri 
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I  TOIMINTAYMPÄRISTÖ  

1.1  Yleistä 

Hämeen  tiepiiri  on  yksi  Tiehallinnon  yhdeksästä  tiepiiristä. Tiehallinto  vastaa 
yleisten teiden  tienpidosta  ja  tieliikenteen palveluista sekä sille erikseen  osoi-
tetuista viranomaistehtävistä. 

Tiehallinnon  toiminta-aiatus:  
Tarjoamme  asiakkaittemme liikkumis-  ja  kuljetustarpeisiin sujuvia,  turvallisia  ja 

 ympäristöystävällisiä tieyhteyksiä  yhteistyössä liikenteen eri osapuolten kans-
sa. 

Visio  2007:  

Tiehallinto -  Arvostettu suunnannäyttäjä 
•  Lähtökohtana yhteiskunnan tarpeet  
•  Teemme yhteistyötä  liikennejärjestelmän  hyväksi  
•  Vastaamme asiantuntijana  tienpidosta 
•  Luomme haasteellisen työyhteisön  

Tiehallinnon  arvot:  

•  Yhteiskunnallinen vastuu  
• Asiakaslähtöisyys 
•  Osaaminen  ja  yhteistyö  

1.2  Alueellisia  tunnuslukuja  

Hämeen tiepiirin toiminta-alue koostuu kolmesta maakunnasta:  Pirkanmaasta, 
 Kanta-Hämeestä  ja  Päijät-Hämeestä. Ensiksi mainittu  on  näistä suurin sekä  

väkiluvultaan, liikennesuoritteeltaan  että yleisten teiden määrältään. Näiden 
kolmen maakunnan alueella  on  yhteensä  61  kuntaa. Seuraavassa taulukossa 

 on  esitetty  maakunnittain  eräitä Hämeen tiepiirin alueen keskeisiä  tunnuslu-
kuja. 
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Taulukko  1.  Hämeen  tie  piirin toimintaympäristöprofilli 

Pirkanmaa • Kanla-l'läme  0  Pajät-HSme 

%  koho maan osuudesta 

 0.0 	2.0 	4,0 	6,0 	8,0 	10,0 	12,0 	14,0 	16,0 	18,0 	20,0 	22.0  

VÄKILUKU  31.12.2000 

 Alle  150. 

 Yli  64 v. 

Pc  ru  sa  Ste 

 Keskiaste 

 Korkea-aste 

TYÖTTÖMÄT -2000 

 Alle  25 v. 

P  itkaa  ha  lstyöttöm5t 

TYÖLLINEN  TYÖVOIMA  1999 

 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ  1012000 

 OKT  -99 

 TYÖPAIKAT TOIMIALOITTAIN  -99 

 Maatalous 

Teollisuus 

Rakentaminen 

Yksityinen palvelusektori 

Julkinen sektori 

LIIKENNE 

Yleisten teIden pituus  1,1.2001 

 Lilkonnesuorlte  1,1.2001  

Liikenneonnettom uuksissa 
 kuolleet  2001  

Tiepiirin alueen maakunnat ovat epäyhtenäisiä, samoin näiden maakuntien 
alueilla olevat seutukunnat. Erot korostuvat, kun tarkastelutasoa pienenne-
tään. Pirkanmaalta löytyy kaksi tiepiirin alueen väestömuutosten ääripäätä: 

 Tampereen  seutukunta  on  kymmenvuotiskaudella  1990-2000  kasvanut eni-
ten; Väestön vähentyminen  on  ollut suurinta Ylä-Pirkanmaan seutukunnassa. 
Tarkemmin Hämeen tiepiirin alueen seutukunnittaisia tietoja  on  esitetty seu-
raavissa taulukoissa. 
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Taulukko  2.  Väestömuutos  ja  ennustettu väestön kasvu sekä bruttokansantuote 
 seutukunnittain,  

Tampereen 

 Pirkanmaa 

Riihimäen 

 Koko  piiri 

Hämeenlinnan 

 Kanta-Häme 

Landen 

Kaakkois -Pirkan  maan 

Päijät-Häme 

Forssan 

Lounais-Pirkanmaan 

Luoteis-Pirkanmaan 

Etelä-Pirkanmaan 

Itä-Häme 

Ylä-Pirkanmaan  

Tampereen  _____________________________________  102,0  
105,0  

Koillis-Pirkanmaan  ________________________________  95,1  
938  

Etelä-Pirkanmaan  _____________________________________  85,1  
844  

Hämeenlinnan  ______________________________  186,8  
12,6  
03,4  

Landen  _____________________________________  82,0  

Luoteis-Pirkanmaan  ____________________________________  10,7  
1,0  

ttä -Häme ____________________________________  '9,6  

Forssan  •  .6  
I72  

Riihimäen  _________________________  
70,  

Kaakkois-Pirkanmaan  
________________________________  70k  

69,  
69,1  

Lounais-Pirkanmaan  ____________________________  
683  

Itä-Pirkanmaan  
__________________________________  68,9  

1,1  

1 	I I 	I I66239  Pohjois-Pirkanmaan  - -lO 	-5 	0 	5 	lO 	15  
väestömuutos  ja  ennustettu 	% 	 0,0 	20.0 	40.0 	60.0 	80,0 	100.0 	120.0  

väestönkasvu 	 bruttokansantuote  
•  200012010 E 18199012000 

•1999  •ka97/99  

Taulukko  3.  Hämeen tiepiirin alueen  seutukuntien  työpaikkojen osuus  v. 1999  (en -
nakkotiedot)  ja  työpaikkaomavaraisuus  

Tampereen 

 Landen 

 Koillis-Pirkanmaan 

Etelä-Pirkanmaan 

Hämeenlinnan 

Riihimäen 

Itä-Häme 

Forssan 

Lounais-Pirkanmaan 

Luoteis-Pirkanmaan 

Itä-Pirkanmaan 

Pohjois-Pirkanmaan 

Kaakkois-Pirkanmaan  

0% 	20% 	40% 	60% 	80%  

työpaikkojen 	 %  
osuudet  v.1999  

AIkutuotanlo UJalostus OPalvelul flTunlematon 

	

Koillis -P irk a e  maan 
	

1105.4 

	

Tampereen 	 101,7 

	

Forssan 
	 100,2 

Landen 

Itä -Häme 

	

Hämeenlinnan 
	

U 
Kaakkois-Pirkanmaan 

Etelä-pirkanmaan 

Lounais-Pirkanmaan  

	

L  oote  is -P  irlr  a  nrnaa  fl 	 92,5 

Pohiois-Pirkar,maan  

Itä-Pirkanmaan  

	

RiihImäen 	 84.7 

100% 	 0,0 	20,0 	40,0 	60,0 	80,0 	100.0 	120,0  
työpaikkaoma-
varaisuus, %  

Hämeen tiepiirin  seutukunnittaiset väestötarkastelut  kuvaavat hyvin myös 
 tienpidon ajankohtaisimpia  haasteita: väestön keskittyminen  on  voimakasta  ja 
 toisaalta maan  seutukunnista  valtaosa menettää väestöä,  
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Hämeen tiepiirin alueella sijaitsevissa kunnissa korostuu alkutuotannon koh-
talaisen matala osuus sekä teollisuuden korkea osuus toimialoittaisista työpai-
koista. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä  on  suhteellisen korkea. Rakenne-
muutos  on  koetellut piirin aluetta. Ongelma  on  pahin Päijät-Hämeen maakun-
nassa. 

Pirkanmaa 

Pirkanmaa koostuu kandeksasta seutukunnasta  ja  33  kunnasta. Maakunta  on 
 lähes  450 000 asukkaallaan (v. 2000) väkiluvultaan  Suomen toiseksi suurin 

maakunta  (8,9%  koko  maan väkiluvusta). Maakunta kuuluu myös maan suu-
rimpiin muuttovoittoalueisiin. 

Pirkanmaalla  suurimman osan muuttovoitosta kerää  Tampereen  keskusseutu. 
 Muuttajien suurimman ryhmän muodostavat vähintään keskiasteen koulutuk-

sen saaneet  alle  25-vuotiaat nuoret, mikä kertoo paitsi työpaikkojen saatavuu-
desta, myös alueen hyvästä koulutustarjonnasta. Tämä näkyy myös maakun-
nan hyvässä koulutustasossa. 

Seutukuntien  väestöstä yli  64-vuotiaita  on  eniten Pohjois-Pirkanmaalla  (22,6 
%),  Itä-Pirkanmaalla  (20,5 %)  ja  Kaakkois-Pirkanmaalla  (20,3 %).  Väestöltään 
voimakkaimmin kasvavassa  Tampereen  seutukunnassa  yli  64-vuotiaita  on 
vain 13,8%.  

Pirkanmaan teollisuuden perinteisesti vahvat alat ovat olleet puunjalostus  ja 
 metalli. Vuonna  2000  keskeisimmät toimialat olivat teollisuus  ja  palvelut, voi-

makkaan kasvun aloja ovat informaatioteknologiasektori  ja  terveysteknologia. 
 Muita huomattavia työllistäjiä ovat elintarvike-  ja  tekstiiliteollisuus sekä kumi-  ja 

 kemianteollisuus.  Kaikkiaan maakunnan työpaikoista  28 % on  teollisuudessa. 

Pirkanmaan talouden kasvuvauhti  on  ollut maan nopeimpia.  Tampereen  seu-
tukunnassa  tämän taustalla  on  ollut erityisesti elektroniikkateollisuuden voima-
kas kasvu. Vuoden  2001  aikana kasvu  on  heikentynyt,  ja koko  maan  kas

-vuennusteita  on  tarkistettu useita kertoja alaspäin. Pirkanmaan suurin työllis-
täjä  on palvelusektori.  Maakunnan sisäisistä eroista kertoo alkutuotannon kor-
kea työllistävä osuus, joka  on  yli  10 %  työpaikoista Lounais-  ja  Luoteis-
Pirkanmaalla sekä Itä-, Pohjois-  ja  Kaakkois-Pirkanmaalla. Pirkanmaan työt-
tömyys  on työministeriön  tilastojen mukaan laskenut 20,1%:sta  13,6 %:iin 

 vuosien  1995  ja  2000  välillä.  

Kanta-Häme  

Kanta-Häme  on  Hämeen tiepiirin maakunnista pienin; Alueen kolmella seutu- 
kunnalla  on  yhteensä  165 000  asukasta. Maakunnan väkiluku  on 3,2 %  koko 

 maan väkiluvusta. Nettomuutto maakuntaan  on  ollut lievästi positiivista vuosi-
tuhannen  taitteessa,  vain  Forssan seutukunnan väestönkehitys oli vuonna 

 2000  negatiivinen. Maakunnan väestöennuste vuosille  2000-2005 on  varovai-
sen positiivinen.  

Kanta-Hämeen BKT-kasvu  on  ollut  v. 1996-2000  koko  maan keskimääräistä 
talouskasvua heikompaa: kokonaistuotanto  on  kasvanut keskimäärin  3 % 

 vuodessa. Maakunnan keskeisimmät toimialat  (ja  suurimmat työllistäjät) olivat 
 v. 2000  tuotannolla mitaten teollisuus, yksityiset palvelut  ja  julkinen toiminta. 

Teollisuuden toimialoista vahvimpia olivat perusmetafli, metsäteollisuus  ja  
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elintarviketeollisuus. Alkutuotannon osuus  BKT:sta  on  maakunnassa valta-
kunnallista keskiarvoa suurempi.  

Työministeriön  tilastojen mukaan  Kanta-Hämeen työttömyysprosentti laski 
kaudella  18,8  %:sta  12,6  %:iin  vuosien  1995  ja  2000  välillä.  

Päljät-Häme 

Päijät-Hämeen maakunnan väkiluku oli vuoden  2000  alussa lähes  200 000 
 asukasta. Maakunta  on  kokenut  muuttotappiota,  joskin väestön vähenemisen 

 on  ennustettu  pysähtyvän  vuosina  2001-2005.  Odotuksia väkiluvun  kääntymi-
sestä  kasvuun  on  aiheuttanut etenkin  oikoradan  rakentaminen. 

Maakunnan keskeisimmät  toimialat  ovat teollisuus, yksityiset palvelut  ja  julki-
nen toiminta.  Teollisuustoimialoista  keskimääräistä valtakunnallista osuutta 
suurempia tuottajia ovat kone-, huonekalu-, puutavara-  ja  muoviteollisuus. 
Kuluneiden viiden vuoden aikana kokonaistuotannon kasvu Päijät-Hämeessä 
alitti maan keskiarvon kolmella prosentilla. 

Maakunnan työttömyysprosentti laski työvoimaministeriön tilastojen mukaan 
vuosien  1995  ja  2000  välillä  22  %:sta  15,1  %:iin.  

1.3  Tiestötietoja  

Hämeen tiepiirin  hallinnoiman  tieverkon pituus vuoden  2002  alussa  on 9418 
 kilometriä. Tieverkko  on  jaettu  toiminnallisiin  luokkiin, joiden  tiepituudet  on 

 esitetty seuraavassa taulukossa. Samassa taulukossa  on  esitetty myös eri-
laisten  päällysteiden tiepituudet  Hämeen tiepiirin  verkolla.  

Taulukko  4.  Toiminnallisten luokkien tiepituus päällystetyypeittäin 

betoni 	 8 8  
asfalttibetonit 	1072 429 	686 602 2789  
pehmeät 	asfalt-  
tibetonit 

59 	684 2087 2831  

soratien pintaus  2 832 834  
soratiet  2956 2956  
YHTEENSÄ 	1080 489 	1372 6477 9418  

Tieverkko  on  jaettu  talvihoitoluokkiin,  joiden perusteella määräytyvät  talvihoi
-don  taso  ja  laatuvaatimukset. Laatuvaatimukset  ja  toimenpideajat  ovat  tiu-

kimmat  Is  luokassa  ja  väljimmät  111 -luokassa. Eri  talvihoitoluokkiin  kuuluvan 
tiestön  pituudet  on  esitetty  maakunnittain  seuraavassa taulukossa.  
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Taulukko  5.  Talvihoitoluokat maakunnittain  

KM 
5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 

Is 
 UI  

DI b  
Dt  I b  
UI' 

DIII  

Kanta-Häme 	Pirkanmaa 	Päijät-Häme 

Hämeen tiepiirin tiestön kokonaispituus  on  noin  12  %  koko  maan tiepituudes
-ta.  Hämeen alueella kulkevan liikenteen määrä  on  kuitenkin selvästi suurempi: 

yli  17  %  koko  maan liikennesuoritteesta  ja  pääteillä  jopa  19  %  koko  maan 
pääteiden liikennesuoritteesta. Keskimäärin Hämeen tiepiirin teillä kulkee noin 

 1600  ajoneuvoa vuorokaudessa (KyL). Liikennemäärä vaihtelee huomatta-
vasti alueen eri osissa. Valtateillä vuorokausiliikenne  on  keskimäärin  8000 

 ajoneuvoa vuorokaudessa, kun  se  yhdysteillä  on vain 360  ajoneuvoa vuoro-
kaudessa. Hämeen tiepiirin hiljaisimmalla tiellä kulkee noin  20  ajoneuvoa  ja 

 vilkkaimmalla  43 000  ajoneuvoa vuorokaudessa. Vilkkaimmat tiet löytyvät 
 Tampereen  kaupunkiseudulta,  Hämeenlinnasta, Landesta  ja  Riihimäen etelä-

puolelta. 

Taulukko  6.  Keskimääräinen vuoro kausilllkenne tieluokittain  ja  maakunnittain 
 1.1.2002  (ajoneuvoa vuorokaudessa, KVL) 

crn 
Valtatiet  

: 	r  
7928 

i 	twi 
7837 

:iiir ii  
8500 

r 	I  
8 022  

Kantatiet  3715 2656 2939 2 960  
Seututiet  1643 1778 2005 1 814  
Yhdystiet  440 352 307 363  
Yhteensä  1686 1522 1632 1 587  

Liikenteen kasvu  on  jatkunut noin  2,4  %  vuosivauhdilla. Hämeen tieplirin alu-
eella liikenteen kasvu  on  voimakkaampaa, viime vuonna kasvua oli noin  2,8 

 %. Liikennemäärien  kasvu keskittyy pääteille. 

Vuosi  2001  oli liikenneturvallisuuden kannalta synkkä Hämeen tiepiirissä. Hä-
meen tiepiirin alueella menehtyi yhteensä  74  henkilöä liikenneonnettomuuk-
sissa. Eniten liikennekuolemia oli Pirkanmaalla  32,  mutta suhteellisesti synkin 
tilanne oli Päijät-Hämeessä, jossa liikenteessä kuoli  28  henkilöä. Edellisenä 
vuonna Päijät-Hämeessä lukumäärä oli  vain 5.  Myös Pirkanmaalla kuolemat 
lisääntyivät, mutta  Kanta-Hämeessä säilyttiin edellisvuoden tasolla; liikenne- 
kuolemia oli  14  vuonna  2001.  
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Vuonna  2000  Hämeen tiepiirin alueella tapahtui  386  henkilövahinkoihin; kuo-
lemaan  tai  vammautumiseen, johtanutta onnettomuutta. 

Taulukko  7.  Kuolemaan johtaneet onnettomuudet maakunnittain  v. 1998-2001 
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1.4  Tieverkon kunto  

Hämeen tiepiirin tieverkon kunto  on 90-luvun puolivälistä asti hitaasti heiken-
tynyt.  Soratieverkolla inventoitujen kelirikkovaurioiden  määrä  ja painorajoituk

-set  ovat lisääntyneet. Päällystetyllä  tieverkolla  kunto  on  kokonaisuudessaan 
heikentynyt. Ylläpidon painopiste  on  ollut  päätieverkolla,  mutta sielläkin kunto 

 on  hieman heikentynyt. Merkittävintä kunnon heikkeneminen  on  ollut päällys-
tetyllä  vähäliikenteisellä paikallistieverkolla.  Sillat ovat hiljalleen  ikääntyneet, 

 joten  korjausikään  tulevien siltojen määrä tulee jatkossa  koko  ajan kasvamaan 
johtuen siltojen nykyisestä  ikäjakaumasta. 

Sorateiden kelirikko  on  vakavin  ongelma  Koillis-Pirkanmaan  paikallisteillä. 
 Muualla  runkokelirikkoa  on vain  satunnaisesti. Viime vuosina tehdyistä  kelirik-

kokorjauksista  huolimatta  inventoinneissa  havaitun kelirikon määrä ei ole vä-
hentynyt samassa suhteessa. Tarkastelua vaikeuttaa kuitenkin  kelirikkovauri-
oiden  satunnaisuus kevään  sääolosuhteista  riippuen. 

Taulukko  8. Inventoidut kelirikko-osuudet  v.1996-2001  

Korjaustoimenpidetarve 	A 	 B 	 C  

Vuosi 	 INVENTOITUIkm  

1996 26 1 17 8 
1997 34 0,9 13 20 
1998 306 7 288 7 
1999 157 3 143 11 
2000 287 4 280 3 
2001 160  
yht.  15,9 741 49 
A  (tien  runko  pahasti sekaisin)  
B  (pursuilua  ja  silmäkkeitä)  
C  (lievää  tienrungon pehmenemistä)  
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Taulukko  9  Painorajoitukset maakunnittain 

Päällystettyjen  teiden rakenteellista kuntoa arvioitiin vuoden  2002  alussa val-
mistuneessa Hämeen tiepiirin  päällystettyjen  teiden rakenteellinen kunto  - 
tarveselvityksessä. Tiehallinnon laatutasotavoitteet alittavia tieosia oli Hämeen 
tiepiirissä vuoden  2001  lopussa yhteensä  684  kilometriä, mikä  on 21  kilomet-
riä enemmän kuin edellisvuonna. Pääteillä urautumisen takia huonokuntoisia 
päällysteitä oli keväällä kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna, 
mutta vuoden lopulla tilanne oli urapaikkausten johdosta edellissyksyn tasolla. 

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna  on  pääteiden uraisuus  pystytty melko hy-
vin pitämään hallinnassa ainakin muuhun maahan vertailtuna. Vähäliikenteis

-ten  teiden kunto  on  kuitenkin selvästi heikentynyt etenkin vaurloiden  ja  epäta-
saisuuden osalta. 

Taulukko  10  Päällystettyjen  teiden  kuntojakauma 
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Vertailtaessa eri tiepiirejä kuntomuuttujien kehityksen perusteella Häme  on 
 ollut vuosien  1994-2001  ajan parhaimpien piirien joukossa vilkasliikenteisten 

teiden kunnon osalta. Vähäliikenteisimmällä tieverkolla Hämeen sijoitus  on 
 pudonnut keskitason alapuolelle epätasaisuudessa  ja  vaurioitumisessa.  Ab-

soluuttisten tunnuslukujen kehitystä vertailtaessa urat ovat säilyneet lähes ny-
kyisellään, mutta tasaisuuden  ja  vaurioitumisen  osalta kunto  on  selvästi hei-
kentynyt. 
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Taulukossa  11 on  esitetty siltojen ikäjakauma. Kuvaajasta nähdään selvästi 
lähiajan muutokset: peruskorjausikään tulevien siltojen määrä lisääntyy  jo 

 suunnitelmakaudella  huomattavasti. Jatkossa määrä tulee lisääntymään vielä 
moninkertaisesti, joten tulevien vuosien korjaustarvetta joudutaan vähentä-
mään  jo  tällä kaudella. Korjaustarvetta  on  nykyisellä rahoitustasolla lisännyt 
myös siltojen ylläpidosta tinkiminen. 

Taulukko  11.  Hämeen  tie  piirin siltojen ikäjakauma  
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2  TIENPIDON  TAVOITTEET 

Hämeen tiepiirin tavoitteet  on  määritelty käyttäen hyväksi  Tiehallinnon  mää
-rittelemiä tienpidon  tavoitteita sekä liikenne-  ja viestintäministeriön  asettamia 

 koko liikennejärjestelmää  koskevia tavoitteita. Toiminnan ohjaus perustuu 
vuonna  2001  laadittuun  Hämeen tiepiirin tienpidon toimintalinjat  v. 2015  —ra-
portissa esitettyihin tavoitteisiin. 

Hämeen tiepiirin  tienpidon  tavoitteet: 

Päivittäisen liikkumisen varmistaminen  
•  Turvataan tyydyttävä tieverkon kunto  ja  päivittäinen  liikennekelpoisuus 
•  Liikkuminen  on  turvallista  
• 	Ruuhkat eivät aiheuta haittaa tiellä  liikkujille 
• Mandollistetaan  toimivat  matkaketjut  eri liikennemuotojen kesken 

Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus  
•  Toimitaan tehokkaasti  ja koko  yhteiskunnan kannalta taloudellisesti 

 •  Kehitetään  liikennejärjestelmää  kokonaisuutena  

Liikenneturvallisuus 
•  Tieliikenteessä ei tarvitse kuolla  
•  Vähennetään  ja lievennetään suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksia 
•  Parannetaan jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden turvallisuutta 

Ympäristö  
•  Vähennetään ilman  epäpuhtauksia 
•  Vähennetään  tienpidosta  ja tieliikenteestä  aiheutuvia pohjavesi-  ja  me

-luhaittoja 
• Edistetään  luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä 

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten tukeminen  
•  Tuetaan alue-  ja  yhdyskuntarakenteen kehittymistä  
•  Parannetaan kuljetusten luotettavuutta  ja aikatauluvarmuutta  

Alueellinen  ja  sosiaalinen  tasapuolisuus 
• Tienpidolla  tuetaan alueiden  käyttötavoitteiden  toteutumista  
•  Turvataan  joukkolilkenteen käyttömandollisuudet  sekä  jalankulku-  ja 

pyöräilymandollisuudet 
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3  VAIHTOEHDOT  

3.1  Toiminta -ja  taloussuunnitteluprosessin  kuvaus 

Toiminta-  ja  taloussuunnitelman  pohjana ovat liikenne-  ja  viestintäministeriön, 
Tiehallinnon  ja  Hämeen tiepiirin pitkän tähtäyksen suunnitelmat. Tiepiirin toi-
minta-  ja  taloussuunnitelma  laaditaan liikenne-  ja  viestintäministeriön  sekä 

 Tiehallinnon  toiminta-  ja  taloussuunnitelmien  kanssa rinnakkain siten, etteivät 
ne sisällä  ristiriitaisuuksia.  Tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelma  luo pohjaa 

 vuosisuunnittelulle  sekä siihen  liittyvälle  tulos- ja  talousohjaukselle.  Pitkän 
tähtäyksen suunnittelun perusteella laaditaan myös  tuotekohtaisia toimintalin-
joja,  jotka osaltaan ohjaavat myös toiminta-  ja  taloussuunnittelua.  

Toiminta-  ja  taloussuunnittelun lähtötietoina  ovat  toimintaympäristömme  ja  
asiakkaidemme  tarpeet,  tietekniset  tarpeet, yhteiskunnan tarpeet sekä  tienpi-
dolle  asetetut  rahoitusraamit. Toimintasuunnitelman  tärkeimpiä tuloksia ovat 

 tienpidon toimintalinjat  tulevalle  suunnitelmakaudelle  sisältäen tavoitteet  ja 
 painotukset,  tienpidon  rahoituksen jakautumisen, selvimmät tuotteiden paino

-pistealueet  ja  muutokset verrattuna edelliseen kauteen sekä investointien 
 hankelistat. 

Suunnitteluprosessi  sisältää  toimintaympäristön  kuvauksen ongelma
-analyyseineen, toimintalinjan  laatimisen, vaihtoehtoisten  linjausten  muodos-

tamisen, vaihtoehtojen vaikutusten arvioimisen, valitun  linjauksen  muodosta-
misen  ja  kuvauksen  tuotteittain,  vaikutusten tarkastelun sekä ohjelman toteu-
tumisen  ja  toimintaympäristön  muutosten seurannan. Prosessi  on  vuorovai-
kutteinen  ja  tärkeimpinä  yhteistyökumppaneina Tiehallinnon  ulkopuolelta ovat 
maakuntien liitot.  

3.2  Vaihtoehtojen kuvaus  

Tiepiiri  laati keskushallinnon sekä  tienkäyttäjä-  ja  sidosryhmien  kanssa käyty-
jen keskustelujen pohjalta vaihtoehtoisia  toimintasuunnitelmalinjauksia  tule-
valle  suunnitelmakaudelle  vuosille  2002-2006.  Vaihtoehtojen  muodostamis

-vaiheessa painotettiin  mm.  tieverkon kunnon säilymistä,  liikennöitävyyttä,  lii-
kenneturvallisuutta, ympäristöstä huolehtimista sekä tienkäyttäjien  ja  elinkei-
noelämän odotuksia. 

Hämeen tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelman  2002-2006  laatimisen yhtey-
dessä  on  tarkasteltu kolmea vaihtoehtoa  ja  niiden vaikutuksia. Vaihtoehdot 
olivat:  

1.Ylläpitovaihtoehto  (pääoma-arvon säilyttäminen)  
2.Tienkäyttäjä-  ja  liikenneturvallisuusvaihtoehto  
3. Liikenneolojen  ja  ympäristön  kehittämisvaihtoehto  

Seuraavassa  on  esitetty  tiivistetysti  kunkin vaihtoehdon sisältö verrattuna  ny-
kytilanteeseen. 
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VEI:  Ylläpitovaihtoehto  (pääoma-arvon säilyttäminen)  

•  alemman tieverkon  talvihoidon  tasoa nostetaan  ja talvihoitoa  tehos-
tetaan  

• sorateiden  hoidon tasoa nostetaan,  sorateiden liikennöitävyyttä  pa-
rannetaan  kulutuskerrosta  lisäämällä  

•  sorateitä parannetaan  sorateinä, soratieinvestointeihin  käytettävä 
rahoitus säilytetään nykyisellä tasolla  

• päällystettyjen  teiden ylläpidon rahoitusta lisätään, huonokuntoisten 
 päällystettyjen  teiden määrä ei yhtä  tiehallinnohle  asetettua tavoitetta; 

 päällystettyjen  teiden rakenteen parantamista lisätään, toimenpiteet 
turvaavat  tierakenteen  kestävyyden  

•  muun hoidon  ja  ylläpidon rahoitusta lisätään hieman  
•  siltojen korjausta lisätään  
•  laajennus -ja uusinvestointeja  vähennetään  35  %  nykyisestä 

 •  suunnittelun tarve hieman vähenee  
•  liikenteen  hallinnan  rahoitus pidetään lähes nykyisellä tasolla  

VE 2: Tienkäyttäjä-  ja  liikenneturvallisuusvaihtoehto 

•  alemman tieverkon  talvihoidon  tasoa nostetaan  
• sorateiden  hoidon tasoa nostetaan  vain  vilkkaimmilla sorateihlä 
•  sorateitä parannetaan pääasiassa  sorateinä, soratieinvestointeihin  

käytettävää rahoitusta lisätään;  kelirikkokorjausten  sijaan tehdään ra- 
kenteen parantamista  

• päählystettyjen  teiden  yhläpidon  rahoitusta lisätään hieman, huono-
kuntoisten  päällystettyjen  teiden määrä ei yhtä  tiehalhinnolle  asetettua 

 tavoitettua; päällystettyjen  teiden rakenteen parantamista lisätään 
hieman, mutta toimenpiteet eivät kuitenkaan riitä turvaamaan  tiera-
kenteen  kestävyyttä pitkällä aikavälillä  

•  laajennus-  ja uusinvestointeja  vähennetään  20  %  nykyisestä, inves-
toinneista lähes puolet  on  hiikenneturvalhisuushankkeita 

•  liikenteen  hallinnan  rahoitusta lisätään  

VE 3: Liikenneolojen  ja  ympäristön  kehittämisvaihtoehto 

•  alemman tieverkon  ja päätieverkon talvihoidon  tasoa lasketaan 
 • sorateiden  hoidon tasoa lasketaan  

• päällystettyjen  teiden ylläpidon rahoitus säilytetään nykyisellä tasolla 
 •  muun hoidon rahoitusta vähennetään  

•  siltojen korjausten  ja  rakenteen parantamisen rahoitus pidetään  ny-
kytasolla 

•  laajennus-  ja uusinvestointeja  lisätään  30  %  nykyisestä; vuosittain 
voidaan aloittaa  2-4  uutta hanketta, joista yksi  on  ympäristöhanke 

•  suunnittelun tarve lisääntyy  
•  liikenteen  halhinnan  rahoitus pidetään lähes nykyisellä tasolla  
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3.3  Vaihtoehtojen vaikutukset 

Vaihtoehtoja verrattiin tiepiirin tienpidon tavoitteiden kautta nykyisen toiminta- 
linjan mukaiseen kehitykseen. 

Tiepiirin asiantuntijoista muodostettu raati arvioi vaihtoehtojen vaikutuksia. Li-
säksi vaihtoehdoista  ja  niiden vaikutuksista saatiin kommentteja maakuntien 
liittojen edustajilta sekä tiepalveluiden neuvottelukunnalta, jossa  on  mukana 
eri tienkäyttäjäryhmien edustajia.  

VE 1: Ylläpitovaihtoehto  (pääoma-arvon säilyttäminen) 

Ylläpitovaihtoehto  turvaa vähäliikenteisen tieverkon hoitotason  ja  kunnon, mi-
kä parantaa etenkin syrjäisten seutujen liikennöitävyyttä. Pääteiden taso para-
nee tehostettaessa hoitotasoa jonkin verran; etenkin moottoriteillä voidaan ly-
hentää toimenpideaikoja  ja  nostaa hoitotasovaatimuksia. Myös kaupunkiseu-
duilla voidaan käyttää esimerkiksi  "tunnin pilotin"  mukaisia lyhyempiä toimen-
pideaikoja. 

Ylläpitovaihtoehdossa  joudutaan karsimaan nykyisen toimintalinjan mukaisia 
investointeja. Liikenneturvallisuutta ei voida parantaa, mutta hoidon toimenpi-
tein voidaan säilyttää nykyinen turvallisuuden taso. Liikenteen lisääntyessä 
myös ongelmat lisääntyvät  ja  palvelutaso heikkenee pääteillä. Hoidon tasoa 
nostamalla ei voida poistaa pääteiden ongelmia. Pääteiden palvelutason pa-
rantaminen edellyttää kehittämisinvestointeja, joita ei perustienpidon rahoituk-
sella voida toteuttaa. 

Ympäristöhaittoja ei vähennetä nykyisen toimintalinjan mukaisessa laajuudes-
sa, joten esimerkiksi melu-  ja  pohjavesihaitat  lisääntyvät. Hoidon tehostami-
nen parantaa kuitenkin liikenneympäristön viihtyisyyttä. Joukkoliikennettä tu-
kevia toimenpiteitä ei toteuteta eikä seutukuntien liikennejärjestelmän kehittä-
minen kokonaisuutena ole mandollista. Vaihtoehto tukee alueen olemassa 
olevaa elinkeinoelämää, mutta alueelliselle kehittämiselle ei ole edellytyksiä.  

VE 2: Tienkävttäiä-  ja  liikenneturvallisuusvaihtoehto 

Tienkäyttäjä-  ja  liikenneturvallisuusvaihtoehto  pitää alueen teiden kunnon  ja 
 liikennöitävyyden  tyydyttävällä tasolla. Päätieverkolla turvataan nykyinen hoi-

don taso. 

Parantamisinvestointeja  siirretään tulevaisuuteen. Liikenneturvallisuutta pai-
notetaan investoinneissa selvästi nykyistä enemmän, joten liikenneturvallisuus 
paranee. Pääteiden liikenteellinen palvelutaso heikkenee liikenteen lisäänty-
essä,  sillä  sujuvuutta parantavia toimenpiteitä ei ole mandollista tehdä. 

Ympäristöhaittoja ei vähennetä nykyisen toimintalinjan mukaisessa laajuudes-
sa, joten esimerkiksi melu-  ja  pohjavesihaitat  lisääntyvät. Liikenneympäristön 
viihtyisyys säilyy nykyisellään. Nykyisen elinkeinoelämän liikenteelliset tarpeet 
turvataan, mutta maankäytön kehittymistä ei voida tukea investoinneilla. Lii-
kennejärjestelmää  ja  aluetta ei voida tienpidon avulla kehittää tyydyttävästi. 
Liikenteen  hallinnan  avulla voidaan jonkin verran kehittää liikennejärjestelmää 

 ja  parantaa joukkoliikenteen runkolinjojen palvelutasoa. 
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VE  3:  Liikenneolojen  ja  ympäristön  kehittämisvaihtoehto  

Hoidon tason laskeminen vaikeuttaa liikennöintiä vähäliikenteisimmällä teillä 
huomattavasti. Syrjäisimmillä alueilla ei liikkuminen ole enää mandollista ym-
pärivuotisesti. Myös pääteiden hoitotaso laskee, mikä näkyy liikenteen palve-
lutason heikentymisenä. Vaihtoehto edesauttaa  ja  kiihdyttää nykyisen kaltaista 
asutuksen keskittymistä taajamiin sekä maaseudun autioitumista. 

Hoidon tason laskeminen heikentää myös liikenneturvallisuutta osalla verkkoa. 
Toisaalta turvallsuutta voidaan investoinneilla tehokkaasti parantaa siellä, 
missä liikennettä  on  runsaasti. Maankäytön kehittymistä tukevia pieniä paran-
nuksia voidaan toteuttaa. Pääteiden tasoa voidaan nostaa investoinnein hie-
man, mutta pahimpia palvelutasopuutteita voidaan korjata  vain  tieverkon ke-
hittämisinvestoinneilla, joista eduskunta erikseen päättää. Ympäristöhaittoja 
vähentäviä investointeja toteutetaan hieman nykyistä toimintalinjaa enemmän, 
mutta hoidon tason laskeminen heikentää liikenneympäristön viihtyisyyttä. 

Yhteiskuntataloudellisesti  vaihtoehto  on  tehokkain,  sillä  laajan  ja  vähäliikentei
-sen  verkoston kunnossapito  on  kallista verrattuna  sen  taloudellisiin hyötyihin. 

Elinkeinoelämälle tällä  on  sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia: yritys-
ten sijoittumismandollisuuksia voidaan tukea, mutta nykyisten yritysten kulje-
tuksien aikatauluvarmuus  ja  sujuvuus heikkenevät hoidon tason laskiessa. 

Yhteenveto  

Vaikutustarkastelut  perusteella vaihtoehto  2 (tienkäyttäjä-  ja  liikenneturvalli-
suusvaihtoehto)  tukee parhaiten tienpidon tavoitteita. Myös vaihtoehto  3  (lii-
kenneolojen  ja  ympäristön kehittämisvaihtoehto) parantaisi, mutta vaihtoehto  1 
(ylläpitovaihtoehto)  heikentäisi tilannetta nykyiseen toimintaan verrattuna. 

Vaikutukset verrattuna  0-vaihtoehtoon: 
Vaikutusten vertailutaulukossa  on  esitetty yhteenveto vaihtoehtojen vaikutuk-
sista tavoitealueittain. Vaihtoehtojen vaikutuksia  on  verrattu nykyisen ohjelman 
mukaiseen kehitykseen eli  0-vaihtoehtoon (plussatja miinukset). 

Vaikutukset verrattuna nykytilanteeseen: 
Liikenteen kasvusta, maankäytön kasvusta  ja  muutoksista sekä muusta kehi-
tyksestä johtuen ongelmat tieverkolla lisääntyvät. Vaikutukset olisivat negatii-
visia,  jos  niitä verrattaisiin nykytilanteeseen. Nykytilanteeseen vertailuun  on 

 käytetty värejä siten, että punainen osoittaa myönteistä kehitystä  ja  sininen 
negatiivista kehitystä. Yhteensä saraketta ei arvioitu nykyiseen verrattuna,  sillä 

 se  riippuu tavoitealueiden välisestä painotuksesta.  

Kuva  1. 	Vaihtoehtojen vertailu nykyiseen toimintaan verrattuna  
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4 TOIMINTA KAUDELLA  2002-2006  

4.1  Valitun toimintalinjan kuvaus 

Vaihtoehtojen vertailun  ja yhteistyötahojen  kommenttien  perusteeDa  muodos-tettiin kauden  2002-2006  linjaus  Tienkäyttäjä-  ja liikenneturvallisuusvaihtoeh 
dosta  sekä Liikenneolojen  ja ympäristönkehittämisvaihtoehdosta 

Tavoitetilanteessa  toimintaa ohjataan  tienpidon linjausten  mukaisesti tieverkon 
kuntoa  ja  liikenneturvallisuutta  edistävään  suuntaan  investointitasosta  kuiten-
kaan paljoa tinkimättä. Eduskunnan myöntämän  lisärahoituksen  turvin  on tie-
verkon kuntoa painotettu  jo suunnitelmakauden  alussa.  Suunnitelmakauden  
keskivaiheilla painotusta joudutaan kuitenkin vähentämään,  sillä lisärahoitus 

 on  osoitettu  vain  vuodelle  2002.  

Suunnitelmassa  on  oletettu Hämeen tiepiirin rahoitusosuuden jonkin verran 
kasvavan johtuen lähinnä tiepiirin muuta maata  voimakkaammasta  liikenne- 
määrien kasvusta.  Rahoitustason  kasvu  on  mandollistanut  investointitason  
säilyttämisen nykyisellä tasolla myös kauden loppupuolella. 

Valittu linjaus  on  sovitettu olemassa oleviin ohjelmiin siten, että aikaisemman 
toiminta-  ja taloussuunnitelman (TTS  2001-2005)  hankelistoissa  esitetyt 
hankkeet voidaan toteuttaa kauden aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa vai - 
heittaista  siirtymistä kohti uutta linjausta siten, että  se  toteutuu vasta kauden 
lopussa. 

Tieverkon kunnon  ja  päivittäisen  liikennöitävyyden  turvaamisen painottaminen 
näkyy vuoden  2002  rahoitusjaossa  hoidon, ylläpidon  ja korvausinvestointien 

 suurena  osuutena.  

Seuraavat vuodet pysyvät jokseenkin aiempien vuosien  kaltaisena.  Hoidon 
taso säilyy lähes samanlaisena, joskin  sen  sisällä  kilpailuttamalla  syntyviä 
säästöjä voidaan ohjata takaisin teiden hoitoon. Tiestön  ja  siltojen kunnon 
osalta  vain  välttämättömimmät  toimenpiteet pystytään  esitetyllä  rahoituksella 
tekemään. Vasta viimeisenä vuotena voidaan taas suunnata rahoitusta lä-
hemmäksi tarpeen mukaista tasoa.  

4.2 	Rahoitus 

Hämeen tiepiirin tuotteiden välinen  rahoitusjako  on  esitetty seuraavassa taulu- 
kossa  miljoonina euroina.  Hämeen tiepiirin rahoitusosuuden  on  oletettu jonkin 
verran kasvavan tulevaisuudessa.  





22 	 Hämeen tiepiirin toiminta-ja  taloussuunnitelma  2002-2006  
TOIMINTA KAUDELLA  2002-2006 

M€)  rahoittamista. Maantien  295  Marttila—Järvelä  jatkorahoituksen osarahol-
tuksesta  neuvotellaan Hämeen  T&E  —keskuksen kanssa. Muista mandollisista 

 EU  -hankkeista neuvottelut ovat vielä kesken.  

Työllisyystyörahoitusta  saadaan lähinnä työllisyyden hoidon kannalta merkit-
täviin  tiehankkeisiin. Työllisyystyöohjelman  hankkeiden valinnassa kiinnitetään 
huomiota erityisesti hankkeen valmistumisen jälkeisiin  välillisiin  työllisyyden 

 sysäysvaikutuksiin.  Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä  parantavista  tie - 
hankkeista  tiepiiri  neuvottelee vuosittain Pirkanmaan  ja  Hämeen  T&E - 

 keskusten  työvoimaosastojen  kanssa. Vuonna  2001  tiepiiri  sai työllisyys
-työohjelman  mukaisiin hankkeisiin Pirkanmaan  TE  - keskukselta  5,3  mmk  ja 

 Hämeen  TE  —keskukselta  2  mmk. Työvoimaviranomaisten  myöntämää  rahoi-
tusta vuodelle  2002  ei ole vielä lopullisesti sovittu.  

4.4 	Kuvaus  tuotteittain  

Hoito 

Hoidon kustannusten odotetaan kilpailun kautta  pienenevän.  Säästöillä voi-
daan nostaa varsinkin alemman tieverkon  talvihoidon  tasoa.  Sorateiden  hoi-
toon lisätään rahoitusta vaiheittain. Lisäyksellä voidaan nopeuttaa  sorastus

-kiertoa edelleen  ja  lisätä  kulutuskerrokseen lisättävän murskeen  määrää. Te-
hostettu hoito kohdistetaan ensisijaisesti  vilkkaimmille  ja  verkostollisesti  mer

-kittävimmille sorateille.  Rakenteiden  ja  laitteiden hoito sekä  liikenneympäristön 
 hoito säilyvät  nykytasolla.  

Ylläpito  

Päällysteiden  ylläpitoon lisätään  suunnitelmakaudella  rahoitusta vaiheittain. 
Vuonna  2002  lisäys  on 0,5  miljoonaa  euroa,  mutta putoaa entiselle tasolle, 
mikäli  lisärahoitus  ei  jatku.  Viimeisenä vuonna  päällysteiden  ylläpidon  rahoi-
tustaso  on  miljoona  euroa  nykyistä suurempi. Aikaisemmin syntyneestä  ja 

 kauden alussa edelleen lisääntyvästä jälkeenjääneisyydestä johtuen päällys- 
teiden kunnon heikkenemistä ei voida  esitetyllä  linjauksella kokonaan pysäyt-
tää, ellei  lisärahoituksella  turvata korkeampaa  rahoitustasoa  läpi kauden.  

Korvausinvestoinnit 

Päällystettyjen  teiden  korvausinvestointeja  lisätään vuonna  2002  huomatta-
vasti: lähes  3  miljoonalla  eurolla  ollen  vuonna  2002  yhteensä  6,5  milj.euroa. 

 Vuosina  2003-2005  rahoitus taas hieman pienenee, kuten  päällysteiden  yllä
-pidossakin,  keskimäärin  4  miljoonaan  euroon.  Vuonna  2006  rahoitus kasvaa 

 5  miljoonaan  euroon. Hankelistoissa  ei vielä näy kaikkia viimeisten vuosien 
 korvausinvestointeja.  Kohteita  tarkennetaan  tieverkon kunnon seurannan pe-

rusteella. 

Siltojen  korvausinvestointeihin  lisätään  0,2  miljoonaa  euroa,  mikä toteutuu 
vasta viimeisenä vuonna. Tällä lisäyksellä voidaan toteuttaa muutama lisä- 
hanke.  

Sorateiden korvausinvestointeja  tehdään vuosien  2003  ja  2004  aikana noin 
 4,7  miljoonalla  eurolla  aiempien ohjelmien mukaisesti  ja  kohteet päällystetään. 

Kahtena viimeisenä vuotena  sorateiden korvausinvestoinnit  laskevat  3,4 mil- 
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joonaan euroon. Parannettavat soratiet  päällystetään  vain  liikenteellisesti  ja 
verkostollisesti  merkittävissä tapauksissa, muutoin  soratiet  parannetaan  so-
rateinä.  

Laajennus-  ja uusinvestoinnit  

Laajennus-  ja uusinvestointien  määrä kasvaa  alkukaudesta. Loppukaudella 
 uusien hankkeiden määrä laskee. Vuonna  2003  ja  2004 on  varattu  lkaalisten 

eritasoliittymälle  yhteensä  3,4  miljoonaa  euroa.  Tämä kuuluu keskushallinnon 
 ohjelmoimaan erillispakettiin,  jolle  myös rahoitus tulee osittain  korvamerkitty

-nä.  Erillispaketteihin  on  arvioitu myös  loppuvuosille  0,8  miljoonan  euron  ra-
hoitusta.  

Liikenneturvallisuuteen  ohjelmoidaan lisää hankkeita keskimäärin  0,5  miljoo-
nalla  eurolla  vuosittain. Ensimmäisille vuosille niitä ei tosin juurikaan mandu. 
Useat  hankelistalla  jo  olevat hankkeet kuitenkin parantavat liikenneturvalli-
suutta. 

Suunnittelu 

Suunnittelun rahoituksen määrä kasvaa loppuvuosina johtuen  suunnitelmava
-raston  hupenemisesta.  Linjauksen  muuttuminen loppukaudesta  ylläpitopai-

notteiseksi  lisää myös  suunnittelutarvetta.  

Liikenteen hallinta 

Liikenteen hallinta -tuotteen rahoitustarve lisääntyy hieman loppukaudesta. 
 Esitetyllä  rahoituksella  on  varauduttu toteuttamaan yksi uusi muuttuva nope-

usrajoitus -kohde. Toisaalta myös liikenteen  hallinnan ylläpitokulut  kasvavat 
kauden loppua kohti.  

4.5 Suoritteet  kaudella  2002-2006  

Taulukko  13.  Suoritteet  kaudella  2002-2006  

I(s]IlTJ] 
Kevyen liikenteen väylät  [km] 

DIs)1 
7,2 

$II1cI  
20,6 

al' 
13,8 

Wz'IlII 
17 

ZeIsII  
15,2 73,8  

Kevyen liikenteen alikulku [kpl]  1 2 1 1 2 7  
Taajaman liikennejärjestelyt  [km] 1,1  ______  0,2  ______  0,3 1,6  
Pohjavesisuojauksia  [km] ______  1,9 7,7 9,8 2,1 21,5  
Melusuojauksia  [km] ______ ______  0,3 2,2 1,7 4,2  
Ohituskaistoja  [km] 5,9 6 2,5 2,5 0,4 17,3  
Liittymäjärjestelyt [kpl]  13 11 16 2 3 45  
Siltojen parantaminen [kpl]  28 25 30 30 30 143  
Uudet tieyhteydet  [km] 5,3 0,1 0,3  ______  0,7 6,4  
Sorateiden  parantaminen  [km] 17,8 12,5 23,5 16,3 9,9 80  
Runkokelirikon  poistaminen  [km] 15 15 10 10 10 60  
Päällystettyjen  teiden parantaminen  [km] 92,1 27,2 50,9 15,5 9,7 195,4  
Uusi tievalaistus myötäävin pylväin  [km] 3,6 4,8 5,2  ______ ______  13,6  
Kevyet liikenneturvallisuustoimenpiteet [kpl]  60 50 50 50 60 270  
Eritasoliittymien  parantaminen [kpl] ______  1 1 ______ _______  2  

HUOMI  Toimenpiteiden määrät  on  jaettu  hanKkeen vuosirahoituksen  suhteessa.  
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5  SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET  

5.1  Yleistä 

Päivittäisen liikennöitävyyden varmistaminen 

Talvihoidon  taso nousee nykyisestä. Kilpailun johdosta  säästyvä  rahoitus oh-
jataan takaisin  talvihoitoon  ja kohdennetaan  erityisesti alemmissa  talvihoito-
luokissa  olevien teiden hoidon tason nostamiseen. Teiden  pintakuntoa  paran-
netaan, mutta  linjauksen  muutos ei riitä pitämään kuntoa edes nykyisellä ta-
solla.  Pintakuntoa  parannetaan  sorateillä,  mutta  päällystettyjen,  huonokun-
toisten teiden määrä lisääntyy noin  200  kilometriä, mikä  on  kolmasosan ny-
kyistä suurempi.  Vähäliikenteisen  tieverkon  liikkumismandollisuudet  paranevat 
tehostetun  sorateiden  hoidon  ja talvihoidon  myötä. 

Liikenteen lisääntyessä  suiuvuus  heikkenee, mutta  tieverkolla  on vain  vähän 
 ongelmakohteita,  joita  perustienpidon  hankkeilla pystytään parantamaan.  On-

gelmakohteiden  poistamiseen tarvitaan eduskunnan  myöntämää kehittämis
-rahoitusta. Liikenne-  ja viestintäministeriön  asettamien tavoitteiden mukaisia 

 liikenneturvallisuusvaikutuksia  on  haettava nopeusrajoituksia alentamalla, mi-
kä pidentää matka-aikoja.  Pääteiden aikatauluvarmuutta  parantavia ohitus

-kaistainvestointeja  ja liittymäjärjestelyjä  toteutetaan aiempien suunnitelmien 
mukaisesti. Liikenteen kasvu ei tällä  suunnitelmakaudella  vielä olennaisesti 

 heikennä aikatauluvarmuutta  maaseudun  pääliikenneverkolla,  mutta  kaupun-
kiseuduilla  tulee olemaan joitakin "pullonkauloja". 

Yhdyskuntarakenteen muutoksista aiheutuvia  verkostopuutteita  ei kyetä kau-
den aikana täysin poistamaan. Ohjelmassa  on vain  kaksi uutta yhteyttä: Riihi-
mäen läntinen sisääntulo  ja kantatie  65  välillä Ylöjärvi—Kyrönlahti.  

Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus 

Toimintatapojen muutokset parantavat  tienpidon kustannustehokkuutta.  Te-
hokkuutta kuitenkin  syö liikennemääriin  suhteutettuna suuri panostus laajalle 

 vähäliikenteisen  verkon osalle. Valittu linjaus kasvattaa tiestön pääoma-arvoa 
 nykylinjausta  enemmän, mutta  se  ei kuitenkaan estä pääoma-arvon pienen

-tymistä nykytilanteeseen  verrattuna. Kunto heikkenee etenkin  päällystetyillä 
 teillä  ja silloilla. Korvausinvestoinnit ja sorateiden  aiempaa suurempi kunnos-

tus  sorateinä  lisäävät jonkin verran pääoma-arvoa. Kunnon heikkenemisestä 
aiheutuvat poistot ovat kuitenkin huomattavasti tätä suurempia. 

Yhteiskunnan välilliset kustannukset kasvavat nykyisestä. Nykyinen tieverkko 
palvelee olemassa olevaa  yhdyskuntarakennetta  ja  siten yhteiskuntaa tyydyt-
tävästi. Liikenteen kasvuun, yhdyskuntarakenteen nopeaan muuttumiseen  ja 

 yhteiskunnan  kasvaviin  vaatimuksiin ei kuitenkaan kyetä vastaamaan. Myös 
 tienkäyttäjän  kustannukset kasvavat. Lisääntyvät  liikennemäärät  aiheuttavat 

nykyistä enemmän sujuvuus-, turvallisuus-  ja  kunto-ongelmia.  Ajoneuvokus-
tannukset  lisääntyvät tiestön kunnon heikkenemisen myötä. Turvallisuus pa-
ranee sujuvuuden kustannuksella, mikä vähentää  onnettomuuskustannuksia, 

 mutta lisää  aikakustannuksia.  Parempi hoidon taso lisää  asiakastyvtyväisyyttä 
 nykyiseen linjaukseen verrattuna. Kasvavat vaatimukset, liikenteen kasvusta  
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aiheutuvat ongelmat  ja  tiestön kunnon heikkeneminen  huonontavat  kuitenkin 
tilannetta nykyisestä. 

Yleinen tieverkko säilyy suurin piirtein nykyisellään yhtenä  liikennejärjestelmän 
 osana. Verkoston  yhdysliikenne  paranee;  joukkoliikenteen liityntäliikenneyh-

teydet  ja  kuljetusten  jakeluliikenteen  olosuhteet paranevat jonkin verran. Eri 
 kulkumuotojen  väliset  solmukohdat  kuitenkin tulevat  ruuhkautumaan,  eikä nii-

den sujuvuutta kyetä varmistamaan.  

Liikenneturvallisuus  

Liikenneturvallisuuden parantaminen vähentää liikennekuolemien  la  vakavien 
 onnettomuuksien määrää. Turvallisuuden parantaminen edellyttää  nopeusra-

joituksien  laskemista  ja  muita kustannuksiin verrattuna tehokkaita toimenpi-
teitä,  sillä  esitetyt investoinnit eivät riitä toteuttamaan  LVM:n  asettamia  liiken-
neturvallisuustavoitteita.  Erityisesti pyritään ehkäisemään  ja  lieventämään va-
kavia onnettomuuksia.  Liikennemäärien  kasvu lisää  onnettomuusriskiä,  mikä 
puolestaan aiheuttaa  lisäpaineita turvallisuustavoitteiden  saavuttamiseen. 

Onnettomuuksien  lieventäminen  ei välttämättä vähennä muiden  onnettomuuk-
1n  määrää.  Riskipaikat  lisääntyvät  liikkumisympäristön  sekä maankäytön 

kehittymisen myötä. Tiestön kunnon heikkeneminen aiheuttaa lisää ajoneuvo
-vaurioihin  johtavia onnettomuuksia, mutta toisaalta  talvihoidon  tason nostami-

nen vähentää niitä osalla  tieverkkoa.  

Ympäristö 

Liikenteen haitalliset vaikutukset ihmisiin  ia  yhteisöihin vähenevät hieman ny-
kyisestä.  Meluesteitä  rakennetaan nykyisen  linjauksen  mukaisesti. Muut tien- 
pidon toimenpiteet tehdään niin, etteivät haitat lisäänny. Liikenteen kasvu kui-
tenkin lisää esimerkiksi melu-  ja päästöhaittoja suojaamattomilla  alueilla.  

Tienpidon  ja  liikenteen haitalliset vaikutukset  luonnonympäristölle  vähenevät 
nykyisestä.  Liukkaudentorjuntaan  käytettävän suolan määrä vähenee tavoit-
teiden mukaisesti, mutta ajoittain  suolattavan  tieverkon määrä lisääntyy. 

 Pohjavesisuojauksia  rakennetaan aiemman suunnitelman mukaan. 

Haitalliset vaikutukset rakennettuun ympäristöön myös hieman lisääntyvät. 
Valittu linjaus edesauttaa yhdyskuntarakenteen  hajautumista. Taajamainves-
tointeja  tehdään nykyisen  linjauksen  mukaisesti,  3  kpl suunnittelujaksolla. Lii-
kenneympäristön  hoito heikkenee nykyisestä. 

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten tukeminen 

Nykyisten yritysten  kulietukset  pystytään  huomioimaan  nykyistä linjausta pa-
remmin, mutta tilanne tulee kuitenkin heikkenemään nykyisestä. Teiden kun-
non heikkeneminen lisää  kuljetusvaurioita.  Kuljetuksia siirretään  pidemmille 

 reiteille  ja  mandollisesti toiseen ajankohtaan.  Painorajoitukset  vähenevät  so
-rateillä,  mutta lisääntyvät  silloilla. Pääteillä  raskaiden kuljetusten aikataulu- 

varmuus kuitenkin pysyy nykyisellään.  Talvihoitoluokkien  nosto parantaa saa
-vutettavuutta  osalla  tieverkkoa.  Yritysten  sijoittumismandollisuuksia  ei voida 

tukea nykyisellä tavalla. Yrityksillä  on  vetoa  kasvukeskuksiin  ja vilkkaiden lii-
kenneväylien  varsille, joilla  liikenteellistä palvelutasoa  ei pystytä parantamaan 
eikä uusia yhteyksiä rakentamaan.  
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Talvihoidon  tason nostaminen parantaa maaseudun joukkoliikenteen toiminta-
edellytyksiä. Joukkoliikennettä tukevia investointeja toteutetaan myös tavoit-
teen mukaisesti. Vilkkaimmilla alueilla ongelmat kuitenkin hieman lisääntyvät 
liikenteen lisääntyessä. 

Alueellinen  ja  sosiaalinen tasapuolisuus 

Taaiamien  olosuhteet heikkenevät hieman nykyisestä. Liikenneympäristön 
hoidon taso ei riitä pitämään taajamia viihtyisinä. Hoidon tehostaminen etenkin 
vähäliikenteisellä tieverkolla parantaa haia-asutusalueiden houkuttelevuutta. 
Aluerakennetta ei pystytä täysin tukemaan,  sillä  maankäytön kehittymisen 
myötä kasvavat myös liikenteelliset tarpeet. Valittu linjaus mandollistaa kuiten-
kin  koko  tieverkon pitämisen liikennöitynä,  ja  siten myös  koko  alueen  katta

-vasti asuttuna. Maankäyttö-  ja  rakennuslain  83 §  mukaisella yleisten teiden 
muuttumisella kaduiksi ei juurikaan ole vielä tällä ajanjaksolla vaikutuksia ylei-
sen tieverkon vähenemiseen taajamissa. 

Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat. Väyläinvestointien määrä laskee ny-
kyisestä, mutta  on  kuitenkin nykylinjauksen mukainen. Myös  osa  liikennetur-
vallisuusinvestoinneista  parantaa kevyen liikenteen olosuhteita. Kevyen lii-
kenteen olosuhteiden paraneminen parantaa osaltaan myös  lasten ja  yj 
husten  liikkumismandollisuuksia. Vanhusten osalta ongelmia tuo  se,  että riski- 
pisteet lisääntyvät, eikä liikenneturvallisuuden rahoitusta ole varattu liiken-
neympäristön selkeyttämiseen. Myös vanhusikäisten autoilijoiden määrä kas-
vaa tulevaisuudessa. Muiden liikkumisraioitteisten liikkumismandollisuuksia 
edistetään omalla toiminnalla, ohjeistuksella sekä hankekohtaisilla  ratkaisuilla. 

Taulukko  14.  Suunnitelman vaikutukset verrattuna edellisen toiminta-  ja  taloussuun-
nitelman  linja  ukseen  ja  nykyhetkeen  

Tavoitealue  

______________________________________________  

Tilanne 	2006  
verrattuna 	ny-  
kylinjaukseen 

Tilanne 	2006  
verrattuna 	ny- 
kyhetkeen  

Päivittäisen liikennöitävyyden varmistaminen +  0 
Yhteiskuntatalouclelljnen  tehokkuus  0  - 
Liikenneturvallisuus + +  
Ympäristö - +  
Elinkeinoelämän toimintaedellytysten tukeminen + -  
Alueellinen  ja  sosiaalinen tasapuolisuus  0 0  
YHTEISVAIKUTUS +  0 (+1-) 

5.2  Vaikutusten pääpiirteet alueittain  

Kanta-Häme  

Kanta-Hämeessä pääteiden sujuvuusongelmat ovat toteutu neiden investoin-
tien ansiosta vähäisiä, eivätkä ne ole suunnitelmakauden aikanakaan kasva-
massa merkittäviksi. Pääteiden liikenneturvallisuusongelmia parannetaan 
kauden aikana.  Kanta-Hämeen yhdystieverkko  on  tiheä  ja  vilkkaasti liikennöi - 
ty,  joten talvihoidon tehostaminen tulee näkymään selvästi. Alueella  on vain 
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vähän soratieverkkoa eikä niilläkään ole liikennöitävyysongelmia.  Helsinki-
Hämeenlinna—Tampere  —vyöhykkeen  (H HT-vyöhykkeen) kehittymistä ei ole 
mandollista tukea moottoritien liityntä-  ja  rinnakkaisverkkoa  kehittämällä. 

Pirkanmaa 

Liikenteen sujuvuusongelmat korostuvat  Tampereen  kaupunkiseudulla. Ke-
hittämisrahoituksella  tilanne tulee kuitenkin suunnitelmakaudella paranemaan. 
Pääteiden sujuvuutta parantavat toimenpiteet hyödyntävät Pirkanmaalle 
suuntautuvaa liikennettä  ja  Pirkanmaan talouselämää. Soratieverkon kehittä-
minen näkyy painorajoitusten vähentymisenä.  Koko  tieverkon liikennöitävyy

-den  parantaminen  on  Pirkanmaalla  kuitenkin kriittistä, koska tieverkko  on  har-
va.  Talousalueen keskuksissa  (Tampere)  suuret yhdyskuntarakenteen muu-
tokset aiheuttavat kehittämistarpeita. Meluhaittoja vähennetään Pirkanmaalta 
suunnittelujakson aikana. 

Päijät-Häme 

Tehostuneen  hoidon avulla Päijänteen itäpuolinen  osa  säilytetään liikenteen 
kannalta tyydyttävässä kunnossa, mutta parannusinvestointeja  sinne  ei pys-
tytä osoittamaan. Viime vuosi oli liikenneturvallisuuden synkkä vuosi Päijät- 
Hämeessä. Ongelmat ovat keskittyneet Landen ympäristöön, valtateille  12  ja 

 4.  Onnettomuusriski  on  suuri myös valtatiellä  24  ja  kantatiellä  53.  Näiden tei-
den parantamiseen ei ole osoitettavissa investointeja, vaan niille  on  mietittävä 
muita keinoja. Päijät-Häme  on  ympäristön kannalta haasteellisin tiepiirin maa-
kunta. Melu-  ja  pohjavesihaittoja  pystytään vähentämään suunnittelujakson 
aikana.  

5.3 Seurantamittarit 

pyÅtrm1 	IllFT1 
l .  Päivittäisen liikkumisen turvaaminen 

'Z'I'I'  

Teiden liikennöitävyys talvella 
Talvihoidon  laatu-  
alitusten  määrä yhteensä  

6  %  (talvi 
99/00)  

Talviajan asiakastyytyväisyys  7,59 (4-10) 3,52 (1-5)  
Päällystettyjen  teiden kunto 

Huonokuntoisten 	päällysteiden 
muutos vuoden aikana  [km]  

+  51  +  21  

Sorateiden  kunto 
Inventoitujen 	kelirikko-  
osuuksien pituus[km] 

287 148  

Painorajoitettujen 	teiden 	pi- 
tuus  [km]  

705 638  

Verkon kattavuus 
Tieverkon pituus  [km] 9506 9418  
Kevyen liikenteen verkon  pi- 
tuus  [km]  

643 670  

Ruuhkaisuus 
Ruuhkautuneiden 	tieosuuksien  
pituus 	IVAR-tieto 	(HCM- 
palvelutasot  E  ja  F) [km]  

110  
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2. Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus  

Z'IiI'  

Tienpidon  kustannukset 
Tienpidon 	kokonaiskustan-  
nukset  [M€]  

63,81 64,35  

Liikennesuorite [milj.ajon.km ]  5032 5457  
Asiakastyytyväisyys  7,51 3,53  

Lilkennetalous  
Tieverkon 	ajokustannukset  
HIPS:lIä [Mrd.€/v, pääll.tietj  

1,6  

Liikenteen sujuvuus 
Nopeudet päätieverkolla  (LAM- 
pisteissä)  [km/h]  

89,3 90,7  

Jonoutuneen 	liikenteen 	osuus  
(LAM:väh.  5  auton jono, väli<2  s.)  

5,10  %  5,1  % 

Hidastuneen 	liikenteen 	osuus  
(LAM:<90%  vapaasta nopeudesta) 

16,30  %  15,4  % 

Yhteiskuntataloudelliset vaikutukset 
BKT/asukas 	(EU=100) 	suh-  
tee  Il  men  

v. 1998 v.1999 

Kanta-Häme  82,9 78,3  
Pirkanmaa  96,4 95,5  
Päijät-Häme  83,5 81,5  

Työpaikkojen määrä [kpl]  v. 1998 v.1999  
Kanta-Häme  63336 63983  
Pirkanmaa  182703 188080  
Päijät-Häme  77791 79138 

3. Ympäristö  
Meluhaitat  

Liikenteen 	melualueella 	asu-  
vien määrä  [as]  

48900 52000  

Melulta suojatut  asukkaat  12200 12500  
Päästöt  ja  pitoisuudet 

Liikenteen 	laskennalliset 	CO: 39900 
päästöt (VTT:n 	LIISA malli) 	CO2:  872000 
[tia] 	 HC: 6700 

Nox:  18100  

CO: 38300  
CO2: 872000  

HC: 6400 
 Nox:  17400 

Pinta-ja pohjavesien  laatu 
Suolan käyttömäärä  [t/a]  16200 13500  
Suojatun 	tieverkon 	pituus 	pohja-  
vesialueilla  [km]  

39 41  

Riskialttiin  suojaamattoman tiever-  
kon  pituus pohjavesialueilla  [km] 

175 173  

4. Liikenneturvallisuus 
Liikenneturvallisuus -  kehitys 

Henkilövahinko-onnettomuuk-  
sien  määrä [kpl]  

371 591  (ennuste) 

Vakavien  onnettomuuksien kehitys 
Kevyen liikenteen onnettomuuk-  
sien  määrä [kpl] 

101 104  (ennuste) 

Liikenteessä kuolleet  39 74  
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I111I 
Liikenneturvallisuus -  yhteistyö 

Laskennallinen 	heva-poistuma  
[onn./v]  

5,923 5,957 

5. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten tukeminen  

Kuijetusten  sujuvuus  
Kuijetusten  määrä  [milj.tn.km]  

Kanta-Häme  1435 1390  
Pirkanmaa  3092 3155  
Päijät-Häme  2000 1210  

Yritysten toimintaedellytykset  
Toimipaikkojen  lukumäärä  [kpl]  v. 1998 v. 1999  

Kanta-Häme  7390 7302  
Pirkanmaa  21455 21350  
Päijät-Häme  9547 9594  

Liikevaihto  [mrd  .€/v] v. 1998 v. 1999  

Kanta-Häme  29 30  
Pirkanmaa  94 102  
Päijät-Häme  37 38 

6. Tasapuolisuus  
Kevyen liikenteen olosuhteet 

Kevyen liikenteen verkon pituus 
 [km] 

643 670 

Maakunnittainen rahoitustarkastelu  (investoinnit, loput  TTS  2001- 
investointirahoituksesta  osoitetaan  koko  tiepiirin  alu- 	2005 
eelle  ja  jaetaan yksittäisten ohjelmien mukaan)  

TTS  2002-2006 

Kanta-Häme  22  %  14,3  %  
Pirkanmaa  45  %  40,7  %  
Päijät-Häme  19  %  33,1  %  

6  LAUSUNNOT  

6.1  Hämeen liitto 

Hämeen liiton mielestä investointien jakautuminen tasapuolisesti liittojen kes-
ken tulee olla  rahanjaon  perusteena. Nyt ehdotetaan  korvausinvestoinneista 

 70  % suunnattavaksi  Pirkanmaan alueelle.  Laajennusinvestoinneista  Kanta- 
Hämeen osuus  (17  %)  on  sille  liikenteellisten indikaattoreiden  mukaan lasket-
tua osuutta selvästi pienempi. 

Hämeen maakunnan alueella sijaitsevien hankkeiden ajoitus  on  yleisesti pys-
tytty säilyttämään edellisen toiminta-  ja  taloussuunnitelman  mukaisena. Hä-
meen liitto toivoo, että Riihimäen  sisääntulotie  rakennettaisiin  jo  vuonna  2004 

 kantatien  54  parantamisen yhteydessä. Forssan seutu  on  jäänyt lähes koko-
naan investointien ulkopuolelle. Suunnitelmaan esitetään lisättäväksi  Ypäjän 

 keskustan  liikennejärjestelyjen  jatkamisen  ja  kevyen liikenteen väylän ulotta-
misen  Kärjenmäelle  alueelle. Somero-Forssa yhteyden suunnittelua tulisi  vie- 
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dä  siten eteenpäin, että  sen  toteuttaminen välillä  Sukula—Kassinmäki  voitaisiin 
käynnistää  suunnitelmakaudella. 

Kantatien  52  parantaminen  ja  Paasikiventien jatkeen  rakentaminen sisältyvät 
Hämeen  aluekehittämisohjelmaan. Hauhon  keskustan  ja  valtatien  12  välille  
laaditun  maisema-  ja  ideasuunnitelman  toteuttaminen tulisi sisällyttää ohjel-
maan. 

Liiton mielestä tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelman  tulisi noudattaa  kau-
punkiseuduille  laadituissa  liikennejärjestelmä-  ja  liikenneturvallisuussuunnitel

-missa  esitettyjä  toimenpideohjelmia.  Esimerkiksi Hausjärven—Hyvinkään 
maantien parantaminen tulisi sisällyttää suunnitelmaan. Valtatien  10  kehittä-
misestä välillä Hämeenlinna —Tuulos  tulisi laatia Hämeen  maakuntakaavoitusta  
tukeva  tarveselvitys.  Välin  suunnitelmavalmiutta  tulisi kehittää, jotta tien pa-
rantamista voidaan esittää eduskunnalle  kehittämishankkeena  seuraavassa 
toiminta-  ja  taloussuunnitelmassa.  

6.2  Pirkanmaan liitto 

Toiminta-  ja  taloussuu nnitelman yleisperiaatteet  ja  painotukset ovat pääosin 
maakunnan  kehittämisstrategiaan  suoraan liittyviä  ja  niiden toteutusta edistä-
viä.  Aluekehitysviranomaisena  liitto haluaa painottaa  tavoitealueissa  päivittäi-
sen liikkumisen varmistamista  ja  elinkeinoelämän toimintaedellytysten tuke-
mista.  

Tampereen  kaupunkiseudun liikenteelliset kasvutarpeet  on  otettava huomioon 
pidemmällä tähtäyksellä. Liitto pitää myös tärkeänä, että Ylöjärvi —Kyrönlahti -  
tien rakentamisen johdosta  viivästyneet parantamishankkeet  toteutetaan  ohjel-
makaudella.  

Liitto pitää tärkeänä, että Pirkanmaan osuus Hämeen tiepiirin  perustienpidon  
rahoituksesta säilyy pitkän aikavälin  tarkasteluissa  vähintään puolena  koko 

 tiepiirin rahoituksesta.  

Tampereen  läntinen  kehätie  on  maakunnan keskeisin  liikennehanke  ja  on  tär-
keätä, että  tiepiiri  ja  liitto yhdessä pyrkivät varmistamaan  budjettirahoituksen  
hankkeelle. Edelleen liitto yhtyy tiepiirin esitykseen muista  aloitettavista kehit-
tämis-  ja  kokonaisrahoitushankkeista.  

6.3  Päijät-Hämeen liitto 

Liitto pitää valittua liikenneturvallisuutta  ja  tien käyttäjän näkökulmaa  painotta-
vaa perustienpidon suuntaamisvaihtoehtoa  hyvänä.  Pääteiden  sujuvuus  ja 

 turvallisuus  on  varmistettava  kehittämishankkeilla,  joista tärkein  on Lahti—Hei-
nola moottoritien toteuttaminen. Liitto pitää erityisen tärkeänä, että  tiepiiri  ja 

 liitto yhdessä pyrkivät varmistamaan moottoritien rahoituksen valtion talousar-
vioon  kehittämishankkeena  siten, että rakentaminen voidaan aloittaa  jo  vuon-
na  2002.  

Liitto toivoo suunnitelmaan  laskelmaa perustienpidon  rahoituksen  maakunnit- 
taisesta  jakautumisesta useamman vuoden ajalta, jotta rahoituksen  tasapuoli- 
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suutta  voitaisiin tarkastella. Lisäksi liitto toivoo  toimintasuunnitelmaan  mandol-
listen yhteistyöhankkeiden käsittelyä. 

Hankkeiden ajoituksesta liitto toteaa, että maantien  295  parantaminen voitai-
siin  EU-tuen  turvin  aloittaa  jo  vuonna  2002.  EU -rahoituksen toteutuessa tulee 

 vt  4  parantamistoimia  välillä  Lusi—Hartola  myös  aikaistaa  seuraavien vuosien 
toiminta-  ja taloussuunnitelmissa. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelulla  luodaan uusia ratkaisuja maakunnan  ja  tien- 
pidon suunnitteluun  ja  se on  tehokas  maankäyttö-  ja  liikennepolitiikan keino 
yhdyskuntarakenteen hajaantumisen  hillitsemisessä. Tiepiirissä  lähivuosina 

 tehtävillä erillisselvityksillä  saattaa myös olla yhteyksiä  maakuntasuunnitteluun 
 ja  ne tulisi  sen  vuoksi esittää toiminta-  taloussuunnitelmassa.  

6.4  Hämeen tiepiirin vastineet 

Tienpitoa  suunniteltaessa  ja ohjelmoitaessa  toimenpiteet valitaan ensisijaisesti 
 liikenteellisten  ja  tienkäyttäjien tarpeiden sekä  tieteknisten  tarpeiden mukai-

sesti siten, että ne toteuttavat mandollisimman hyvin  ja  tehokkaasti  tienpidolle 
 asetettuja yhteiskunnallisia tavoitteita. Alueellista kehittämistä  tukevien  hank-

keiden  ohjelmoinnissa  noudatamme  tasapuolisuustavoitteemme  periaatteita: 
hankkeiden toteuttamista arvioidaan kaikkialla samoilla periaatteilla kaikki 

 tienkäyttäjät  tasavertaisesti huomioiden. Käytännössä tämä toteutuu siten, 
että seuraamme  parantamisinvestointien  alueellista jakautumista  ja  pyrimme 
ohjaamaan sitä pitkällä tähtäyksellä tasapuolisesti.  Investointirahoituksen  alu-
eellinen jakautuminen  on  toiminta-  ja taloussuunnitelmassa seurantaindikaat-
torina. 

Hankekohtaisia  toiveita ei rahoituksen niukkuudesta johtuen ote ollut mandol-
lista toteuttaa. Somero—Forssa yhteyden kehittämiseen pyritään löytämään 

 EU-rahoitusta yhteistyössä liiton kanssa, jotta hanke saadaan suunnitelma- 
kaudella toteutettua.  Tampereen kaupunkiseudun parantamistarpeita  on  kä-
sitelty  kaupunkiseudun rakennemalliselvityksen  yhteydessä  ja  työtä jatketaan 
Pirkanmaan  maakuntakaavoituksen  yhteydessä. Maantien  295  aikaistami-
sesta  EU-rahoituksen  turvin  on  sovittu liiton kanssa. Hanke alkaa  jo  vuonna 

 2002,  mutta käytännössä tämän vuoden rahoitus käytetään  kokonaisvastuu-
urakkana  toteutettavan hankkeen  rakennussuunnitteluun,  joten  sen  aika

-misajankohtaa  ei ole  hankelistoihin  muutettu. 

Hämeen  tiepiiri  toimii aktiivisena yhteistyökumppanina  kehittämishankkeiden 
 eteenpäin  viemisessä  ja  pitää yllä tarvittavaa  suunnitelmavalmiutta. Kehittä-

mishankkeet  on  kuitenkin asetettu tärkeysjärjestykseen  ja  valtakunnallisten 
 kehittämishankkeiden suunnittelurahoitusta  on  kiristetty siten, että ne  on  ensi-

sijaisesti  kohdistettava  vain  lähiaikoina  toteutettaville  hankkeille. 

Toiminta-  ja taloussuunnitelma  toimii pohjana  vuosirahoituksen  ja  suunnittelun 
 ohjelmoinnille,  joten yhteistyöhankkeiden  ja iiikennejärjestelmäsuunnitelmien 

 esittäminen tässä suunnitelmassa ei ole perusteltua. Edellä esitetyn hierarkian 
johdosta näiden saaminen suunnitelmaan mukaan  sekoittaisi tienpidon  ohja-
uksen  aikataulutusta. 



32 
	

Hämeen tiepiirin toiminta-  ja taloussuunnitelma  2002-2006 

HAN  KE LU  ETTE  LOT  

7  HANKELUETTELOT  

7.1  Tieverkon  kehittämishankkeet  

Tieverkon  kehittämishankkeet  ovat eduskunnan  päättämiä  valtion  tulo- ja  me-
noarviossa erikseen  nimettyjä  hankkeita, joilla parannetaan  tie-  ja  liikenneoloja 

 valtakunnallisesti merkittävillä väylillä.  Kehittämishankkeiden  lisäksi valtion 
 tulo- ja  menoarviossa esitetään omalla  momentillaan kokonaisrahoitushank-

keet.  Eroja näiden tuotteiden väliltä löytyy lähinnä  vain  rahoitusmuodosta.  

Liikenne-  ja  viestintäministeriön  toiminta-  ja  taloussuunnitelman peruslaskel
-massa  kehittämishankkeisiin  on  ehdotettu vuonna  2002  koko  maassa yhteen-

sä  59,9  miljoonaa  euroa. Kehittämismomentti  loppuu vuonna  2005  nimettyjen 
hankkeiden  valmistuessa,  mutta jälki-  ja  kokonaisrahoitushankkeiden  sekä 
Lohja—Lohjaharjun  rakentamiseen  peruslaskelmassa  on  varauduttu (taulukko 

 15).  

Taulukko  15. Tiehallinnon peruslaskelmakehyksen  mukainen kehittämisrahoitus 
 (L VM:n TTS 2003-2006) 

Tiehallinnossa  on  käynnissä  pääteiden runkoverkon kehittämiskohteita  tar-
kasteleva selvitys, jonka perusteella tulevaisuudessa valitaan  päätieverkon 
parantamiskohteet. 
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PÄÄTEID 
RUNK0V 

 6430 km  

Kuva  2. 	Pääteiden runkoverkko  Suomessa 

Hämeen tiepiirin alueella  on  tällä hetkellä yksi käynnissä oleva tieverkon  ko
-konaisrahoitushanke:  valtatien  9  parantaminen välillä Orivesi —Muurame.  Li-

säksi tieverkon  kehittämishankkeena  on  käynnissä valtatien  3  Hämeenlinna-
Kulju viimeistelytyöt  sekä  tasoristeysten  poisto  pääradoilta,  jonka toimenpiteet 
kohdistuvat Riihimäki—Kouvola  rataosuudelle.  

Taulukko  16.  Käynnissä olevat  kehittämishankkeet Hämeen  tie  piirin alueella. 

Käynnissä olevat  kehittämishankkeet  tie  iiirin  alueella  
___________________  Mmk  M€  ____ ____ ___ ___ 

Nro  
_____ 
Tie  Nimi  Yht. Yht. Käyt.  2002 2003 2004 

3005 3  Hämeenlinna  - Kuliu  1265 212.8 205,0 7.71 _____ _____ 

Tasoristeysten  poisto  pääradoilta yht.  44.0 7.4 2,8 2,94 j... •...Q 

3016 13708 Tasorist.poisto Lammasoia ______ ______ ______ _____  

3017 1691 Tasorist.poisto Villähde ______ ______ _______ _____  

3018 14047 Tasorist.poisto Haravakylä ______ ______ _______ _____  

3019 14033 Tasorist.poisto  Hakosilta  ______ ______ _______ _____  

3020 13816 Tasorist.poisto  Jutila  ______ ______ _______ _____  

3021 13815 Tasorist.poisto Mommila ______ ______ _______ _____  
3022 14501 Tasorist.poisto  Kivinen  ______ ______ _______ _____  

3008 9  Orivesi -Muurame, kokrahoitus  260,0 43,7 3,4 23,5 J 
Kehittämisrahoitus  yhteensä  1569,0 263,9 211,2 34,2 J Q±  
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Hämeen tiepiirin alueelta esitetään eduskunnalle päätettäväksi seuraavien 
 kehittämis-  tai kokonaisrahoitushankkeiden  toteuttamista  suunnitelmakaudella 

 (liitteenä  hankekuvaukset):  

Taulukko  17.  Hämeen tiepiirin ehdottamat kiireellisimmät uudet kehittämis-  ja koko-
naisrahoitushankkeet. 

I11tiiiiiiiii  

Vt  3  Tampereen  läntinen  kehätie  '114,0 '2,9  'mol  -->  mo 
Vt  4 Lahti—Heinola  41,0 2,5  mol  -->  mo 
Vt  2  Vihti—Pori 34,0 ____  2-k  tien parantaminen  
Vt  4 Lusi—Vaajakoski  54,0 1,6 2-k  tien parantaminen  
Vt  3  Hämeenkyrö—Parkano  24,0 1,3 2-k  tien parantaminen 

Lisäksi Hämeen  tiepiiri  esittää  kehittämis-  tai kokonaisrahoitushankkeina  aloi-
tettavaksi seuraavia hankkeita:  

Vt  3  Hämeenkyrön  ohikulku 
 Vt  10  Hämeenlinna—Tuulos 

 Vt  24 Lahti—Kalliola  
Mt 252  Vammalan  ohikulkutie 



HANKEARVIOINTI  

V 	Valtatie  3,  Tampereen  läntinen kehätie 
Hankejakso 21km :Yksiajoratainen  valtatie parannetaan  moottoritieksi 

TIEHALLINTO 	Eritasoliittymiä täydennetään,  viisi uutta  eritasoliittymää  rakennetaan.  

7.2.2002  
Suunnitelma vaihe:  
tarveselvitys 	fl  
yleissuunnitelma  fl  
tiesuunnitelma 	•  

TIIVISTELMÄ 	 sekä kaupungin sisäisen liikenteen turvallisuutta  ja  
______________________________________________ 	toimivuutta.  

NYKYTILA  JA  ONGELMAT 

Valtatie  3 Helsinki  -  Tampere  -  Vaasa on 
 Suomen tärkeimpiä  pääteitä,  joka kuuluu euroop-

palaiseen  TEN  —tieverkkoon  (E12).  Valtatie  on  osa 
Tampereen  kehätietä.  

Nykyinen  tie on  yksiajoratainen  ja  osin varus-
tettu  eritasoliittymin.  Pääosa tietä  on  sekaliikenne

-tietä  ja osa  moottoriliikennetietä.  
Tämän hetken  liikennemäärät  ovat  7 500  -  22 

000  ajon/vrk.  Vuodelle  2020  ennustetut  liikenne- 
määrät ovat  14 000  -  40 000  ajon/vrk.  

Nykytilanteessa liikenne  ruuhkautuu  sekä  tie
-osuuksilla  että  eritasoliittymissä.  Erityisesti ruuhka- 

aikoina liittyminen päätielle  on  lähes mandotonta. 
Nykyinen  yksiajoratainen  tie  ja sen  liittymäjär-

jestelyt  ovat alttiita  häiriöille  ja  onnettomuuksille. 
 Läntisen  kehätien henkilövahinko -onnettomuuk-

sien  onnettomuustiheys  onkin yli kaksinkertainen 
verrattuna  valtateiden keskiarvoon.  Yleisimpiä  on

-nettomuustyyppejä  ovat  peräänajo-  ja  yksittäison-
nettomuudet.  

TAVOITTEET  

Tien  kehittämisen tavoitteena  on  parantaa val-
takunnallisen  ja  seudullisen  läpikulkuliikenteen 
sujuvuutta  ja  turvallisuutta sekä vähentää keskus-
tan  katuverkon  ja  sisääntuloväylien  kuormitusta, 
mikä parantaa maankäytön toimintaedellytyksiä  

HANKE  JA  SEN  VAIKUTUKSET 

Läntiselle  kehätielle  rakennetaan toinen  ajorata 
 nykyisen viereen  ja  nykyisiä  eritasoliittymiä täy-

dennetään.  Nykytilanteessa  ongelmallisin  Nokian 
moottoritien  eritasoliittymä  rakennetaan uudes-
taan.  Linnakorpeen, Kalkkuun, Kankaantaahan, 
Myllypuroon  ja  Pikku-Ahvenistoon  rakennetaan 
uudet  eritasoliittymät.  

Hankkeen toteuttamisen vaikutuksesta liiken-
teen ruuhkautuminen poistuu lähes kokonaan  ja 

 tien  nopeustaso  nousee. 
Moottoritien rakentamisen jälkeen kohtaa

-misonnettomuuksia  ei juuri tapandu  ja  eritasoliit-
tymien täydentäminen  vähentää myös merkittä-
västi  kääntymis-  ja  peräänajo-onnettomuuksia. 

Liikenteen aiheuttamia  meluhaittoja  vähenne-
tään rakentamalla  melusuojaus  noin  12  km:n 
osuudelle. 

Siirryttäessä nykytilanteen  ruuhkaliikenteestä 
 moottoritien  sujuvaan  liikenteeseen pienenevät 

päästöt liittymissä oleellisesti.  Nopeustason  nou-
sun vaikutuksesta päästöt moottoritien  linjaosuuk

-sula  kohoavat jonkin verran. Merkittävimmin 
päästöt alenevat alemmalla  tieverkolla  ja  kaupun-
gin  pää-  ja  sivukaduilta,  jolta  moottoritie kokoaa 
pois tarpeetonta  ja  ruuhkia  aiheuttavaa  liikennettä. 

Hankkeen  rakentamiskustannukset  ovat  114 
 milj.  euroa  (678  Mmk)  (MAKU95  on 117).  Hank-

keen  hyötykustannussuhde  on 2,9.  



VP  
TIEHALLINTO  

Valtatie  4 Lahti  -  Heinola 
 Hankearviointi  

Hämeen  tiepiiri  24.8.2001  

HANKEARVIOINNIN  YHTEENVETO 

HANKE 

Valtatie  4  Landesta Heinolaan  on  moottoriliikenne-
tie ohituskaistoilla varustettuna. Noin  29  kilometrin 
pituisen ohituskaistatien länsipuolella  on  varaus 
moottoritien toiselle ajoradalle. Valtatie  4 on  viime 
vuosina parannettu moottoritieksi tarkastelukohteen 
molemmin puolin eli Helsingin  ja  Landen välillä sekä 
Heinolan kohdalla. 

Hankkeeseen sisältyvät parantamistoimenpiteet: 

- ohituskaistatien  muuttaminen moottoritieksi 
- länsipuolen ramppien parantaminen 
- melunsuojausta  noin  11  km:n matkalla 
-  1.  luokan pohjavesialueiden suojaus 
-  27  siltaa, joista  1  hirvisilta 
- tienvarsipalvelualueiden  kehittäminen. 

Hankkeen rakentamiskustannusarvio  on 41  miljoo-
naa euroa  (240  Mmk)  ja  lunastus-  ja  korvaus- 
kustannusarvio  1  miljoonaa euroa  (5  Mmk). 

TIEN MERKITYS 

Valtatie  4 on  osa  eurooppalaista päätieverkkoa 
 (TERN), tie  numero  E75.  

Valtatie  4 on  yksi tärkeimpiä päätieyhteyksiä Suo-
messa. Landen  ja  Heinolan kautta kulkee mer-
kittävä  osa  pääkaupunkiseudulta Pohjois-Suo-
meen  ja  Itä-Suomeen suuntautuvasta valta-
kunnallisesta henkilö-  ja  tavaraliikenteestä. 

Keskimääräinen vuorokausiliikenneniäärä osuu-
della  on 11 900  -  13 400  ajoneuvoa (KVL  2000). 

 Liikenteen kausivaihtelut ovat suuria. Pahimpi-
na ruuhkapäivinä liikennemäärä  on 23 000  ajon.! 
vrk. Liikenne  on  lisääntynyt voimakkaasti viime 
vuosina. Viiden vuoden keskimääräinen vuosi-
kasvu  5  %  on  selvästi pääteiden keskimääräistä 
kasvua (=  2,5  %)  suurempaa. 

RATKAISTAVAT  ONGELMAT  
-  tien ruuhkautuminen 
-  onnettomuusriski 
- meluhaitat  ja  pohjaveden pilaantumisriski 
- puutteet eläinten kulkureiteissä.  

VAIKUTUKSET  
+  Poistaa verkollisen epäkohdan Helsingin  ja  Hei-

nolan väliltä. 
+  Liikenteen sujuvuus paranee. 
+ Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät arvi-

olta  20  %.  Onnettomuuksien vakavuusaste 
Jievenee. Kuolleiden määrä vähenee noin yh-
dellä vuodessa. 

+ Melualueella  asuvien määrä vähenee. 
+ Pohjavesien pilaantumisriski  pienenee. 
- Suojaamattomien  kohteiden melutaso nousee 

liikenteen lisääntyessä  ja  ajonopeuden  kasva-
essa. 

- Tiealue  laajenee. 

KANNAUAVUUS  
41  miljoonaa euroa  (245  Mmk) maksavan hank-
keen hyötykustannussuhde  on 2,5  ja  1.  vuoden 
tuotto  9,5  %. (Herkkyystarkastelu: kustannusarvi

-olla  49  miljoonaa euroa  H/K-suhde olisi  2,1.)  

Suurimmat hyödyt syntyvät aika-  ja  onnettomuus- 
kustannussäästöistä. 

Liikenteen sujuvuuden  ja  toimintavarmuuden  li-
sääntyminen tukee henkilö-  ja  tavaraliikenteen 
kustannustehokkuutta. 

Läpikulkuliikenteen haitat vähenevät. 

Hankkeen rakentaminen  on  mukana Tiehallinnon 
toiminta-ja  taloussuunnitelman  I  hankekorissa,  jos-
ta valitaan seuraavaksi aloitettavat kehittämishank-
keet. 





'p  
TIEHALLINTO  
Valtatie  4 

 Lusi -  Vaajakoski,  1.  vaihe 
Keski-Suomen  tiepiiri  21.8.2001  

HANKEARVIOINNIN  YHTEENVETO 

HANKE 

Tarkasteltava valtatien  4  osuus erkanee valtatieltä 
 5  Lusin  kohdalla  ja  päättyy Jyväskylän itäpuolelle 

Vaajakoskelle. Osuuden pituus  on  noin  110 km  ja 
 rakentamiskustannukset  ovat noin  54  miljoonaa 

euroa eli  320  Mmk (MAKU95  on 117,3)  

Hankkeeseen sisältyvät seuraavat  paranta
-mistoimenpiteet:  

Uusi osuus jakson pohjoispäässä  (12 km) 
 Uusia ohituskaistoja  

Tien  geometriaa  ja  liittymiä  parannetaan 
Uusia alikulkuyhteyksiä  ja  yksityistiejärjestelyjä 

 Uusia melu-  ja  pohjavedensuojaustoimenpiteitä  
Hankkeesta  on  laadittu useita tarveselvityksiä sekä 
yleis-ja  tiesuunnitelmia.  

Hanke  on  Tiehallinnon  toiminta-ja  taloussuunnitel
-massa  esitetty alkava ksi  v. 2004  

TIEN MERKITYS  
Tie on  osa  eurooppalaista pääliikenneverkkoa 

 (TEN). 
Tie on  valtakunnallinen henkilö-  ja  tavaraliiken-
teen pääväylä pohjois-eteläsuunnassa. 
Jyväskylästä  on  kehittynyt valtakunnan tärkeä  lo

-gistinen  keskus, jonka merkityksen kaavaillaan 
kasvavan.  
Tie  yhdistää valtakunnan kasvu- sekä maakunta- 
keskuksia toisiinsa. 
Jyväskylän seutu  on  yksi Suomen suurimmista 
seutukunnista, jonka asukasluvun  ja  elinkeino- 
toiminnan kasvu  on  nopeaa. 
Parannus edesauttaa tien varren taajamien 
maankäyttöä  ja  lisää niiden saavutettavuutta. 
Hanke edesauttaa tien vaikutuspiirissä olevien 
yritysten  ja  yhteisöjen toimintaedellytyksiä. 

VAIKUTUKSET 

Liikenteen sujuvuusja liikenneturvallisuus paranevat 
ohitusosuuksien lisääntyessä sekä liittymien vähen-
tyessä  ja  jäljelle jääviä parannettaessa 
Kuljetusten toimitusvarmuus paranee 
Henkilövahinkoihin johtavat onnettomuudet vähene-
vät noin neljällä onnettomuudella vuodessa (noin  30  

Kevytliikenteen  olosuhteet paranevat alikulkujen  ja  uu-
sien väylien ansiosta. 
Melualueella  asuvien määrä vähenee 
Pohjavesien pilaantumisriski  pienenee  

RATKAISTAVAT  ONGELMAT 
Nykyinen valtatie ei täytä valtakunnan päätien 
laatuvaatimuksia  mm.  huonon geometrian  ja  tien 
leveyden osalta. 
Liikenneturvallisuus 
Ohitusosuuksien  vähäisyys 
Kevyen liikenteen yhteyksien puute 
Suuri liittymätiheys 
Tierakenteen  heikko kunto 
Liikenteestä aiheutuvat meluhaitat asutukselle  ja 

 riski pohjavesialueiden pilaantumiselle. 

KANNATTAVUUS 

Hankkeen  H/K-suhde  on 1,6.  Herkkyystarkastelujen 
 mukaan  H/K-haarukka  on 1,2  -  2,0  

Suurin  osa  hyödyistä  on  aikakustannus-ja  onnetto-
muuskustannussäästöjä. 
Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät arviolta  4,8 

 onn./vuosi.  
Hanke tukee henkilö-  ja  tavaraliikenteen  kustan

-nustehokkuutta  lisäämällä liikenteen sujuvuutta  ja 
 toimintavarmuutta  

Hanke vähentää läpikulkuliikenteen haittoja 

TEN- 



Tiehallinto,  Hämeen tiepiiri 'VP 
TI  EHALLINTO  Valtatie  3  

Suun  n itel mavai he: 
	 Hämeenkyrö—Parkano 

Tarveselvitys 
Yleissuurinitelma  
Tiesuunnitelma 	 Helmikuu  2002  

HANKEARVIOINNIN  YHTEENVETO 
HANKE 
Valtatien  3  tarkasteltava osuus alkaa Hämeenky-
rön taajaman kohdalta, maantien  249  liittymästä 

 ja  päättyy  Parkanon ja  Jalasjärven rajalle.  Tiejak
-son  pituus  on  noin  78 km  ja  toimenpiteiden koko-

naiskustannukset noin  24,2 M€ (142 Mmk,Maku 
117).  
Hankkeeseen sisältyvät seuraavat  parantamis

-toimenpiteet:  
•  Tien leventäminen 
• Ohituskaistojen  rakentaminen  
•  Tien geometrian  parantaminen  
• Rinnakkaisteiden  rakentaminen  
• Liittymäjärjestelyt 
• Eritasoliittymän (lkpl)  rakentaminen  
• Liittymien  ja taajamaympäristön  parantami-

nen  Parkanon  kohdalla  
•  Kevyen liikenteen järjestelyt 

TIEN MERKITYS 
•  Tie on  osa  eurooppalaista  pääliikenneverk-

koa  (TEN). 
•  Tie on  Kanta-Hämeen, Pirkanmaan  ja  Etelä- 

pohjanmaan pääkaupunkiseutuun yhdistävä 
valtatie.  

•  Keskimääräinen  vuorokausiliikennemäärä 
 osuudella  on 3 700-9 700  ajon.!  vrk. 

RATKAISTAVAT  ONGELMAT 
•  Tien  kapeus  (8,5 m) 
• Ohitusmandollisuuksien  vähäisyys 

 •  Suuri  liittymätiheys 
•  Tien  huono  geometria 
•  Heikko palvelutaso  

A 
Vaasa 

Tampere 

Helsinki 

0  

VAIKUTUKSET 
•  Tien  palvelutaso paranee.  
• Liikenneturvallisuus  ja  sujuvuus liittymissä 

paranevat  liittymäjärjestelyillä. 
•  Henkilövahinkoon johtavat onnettomuudet 

vähenevät  17 %  eli noin kolmella.  
henkilövahinko-onnettomuudella vuodessa 

 • Ohituskaistat  lisäävät liikenteen sujuvuutta. 
 •  Kevyen liikenteen turvallisuus paranee.  

KAN  NATTAVU  US 
•  Hankkeen  H!K-suhde  on 1,3. Herkkyystar- 

kastelujen  mukaan  H!K-haarukka  on 0,9-1,6. 
•  Suurin  osa  hyödyistä  on aikakustannussääs- 

töjä. Onnettomuussäästöjen  osuus  on 32 %. 
• Tiepiiri on  esittänyt hanketta  Tiehallinnon  

toiminta-  ja taloussuunnitelmaan. 



7,2  Toimenpideohjelman  hankkeet  2002-2006  

Mi(j  mk 	 Milj.  € 
Nro  lie 	'iuii 	 Kunta 	Yhteensä Yhteensä  Käyt.  2002 2003 2004 2005 2006 Jää  

Korvausinvestoinnit  

2999 	Siltojen kunnostusja uusiminen  Koko tiepiin 50,20 8,44 L1. 1,26 1.46 1,51 1,51 	1,51 
1523 13911  Korpilaurin-Hauhontaustan Pt Hattula  9,70 1,63 1,26 0,12 
1999 	Kelirikkokohteet Koko tiepiiri 32,40 5,45 jj  0,93 0,84 0,84 0,84 	0,84 	Q,Q  
1581 	13687 Annulanpaikallistie  Urjala  2,50 0,42 92 0,17 
1582 13762 Järvenjärveritie Nokia 1,80 0,30 0,17 
1014 694 	Kurjenkylä-piirinraja  Virrat  9,60 1,61 1,61 
1532 2984 	Koskenkylä-Päivääniemi  Vesilahti  6/0 1.03 1,03 
1021 	13286 Karhen paikallistie Viljakkala  3,00 0.50 0,50 
1534 2611 	Mansoniemi-Rajvala  Ikaalinen  4,50 0,76 0,76 
1536 	14223  Pitkäjärven paikallistie Orivesi  5,00 0,84 0,84 
1030 3223 	Porras-Harju Hauho  3.20 0,54 0,54 
2057 3 	Härkätien risteyssilta  Hämeenlinna  1,50 0,25 0,25 
1019 14375 Palolammen paikallistie Vin-at 2,50 0,42 0,42 
1020 3230 	Pakkala-Sahalahti Sahalahti  2,80 0.47 0,47 
1042 261 	Kilvakkala - Jämijärvi  Ikaalinen  4.50 0,76 0,76 
1049 4251 	Vehkalahti  - Haminanmäki Hartola  3.00 0,50 0,50 
1011 307 	Valkeakoski  -  Pälkäne  1-vaihe Valkeakoski  22,20 3,73 1,68 2,05 
1511 	14253  Pohjan paikallistie Ylöjärvi  3,50 0,59 0,59 
1541 2824 	Eerikkilän urh.opisto-Porras  Tammela  7,60 1,28 0,59 0,69 
1546 13586 Similänkulman paikallistie  Tammela  1,90 0,32 0,32 
1555 2622 	Mauri-Heinijärvi Hämeenkyrö  /4,00 2,35 1.18 1,18 
2019 130 	Saa.ksmäen  silta Valkeakoski  2,50 0,42 0,42 
2020 2847 	Riisikkalan  silta Kylmäkoski  1,50 0,25 0,25 
1044 325 	Sahalahti  - Haapasaarentie Sahalahti  4,50 0,76 0,76 
1045 423 	Hartola -  Vehkalahti Hartola  10,00 1,68 1,68 
1524 13987 Saankylien pt  Kangasala  5.40 0,91 0,91 
1022 313 	Vt4-Syrjälänkangas  Heinola  1.50 0.25 0.25 
1545 3132 	Vuorenmylly - Kaikkinen Asikkala  3.00 0,50 0,50 
1549 13661 Rimmilä-Hakinmiiki Hattula  12,00 2,02 0,84 1,18 
1043 3192 	Sankola -  Vähä-Evo Lammi  4,50 0,76 0,76 
1047 58 	Kangasala  -  Orivesi Kangasala  8.50 1,43 1,43  

Orivesi  
2047 	13716 Mellolan  silta Kylmäkoski  1,10 0,19 0,19 
2048 13716  Taipaleen myllysilta Kylmäkoski  1.00 0.17 0,17 

177 301 	Lempäälä-Vesilahti Lempäälä  /4,10 2,37 1.19 	1,18 
1542 2993 	Stormi - Rämsöö  Vammala  12,00 2,02 1,01 	1,01 
1570 14071 Kutajoen paikallistie  Hollola  4,80 0,81 0,34 	0.47 	Q4!Q  
1046 274 	Vuorijärvi -  Karvia Parkano  7,50 1,26 1,26 
2016 13982 Kostian  silta Pälkäne  1.50 0,25 0,25 
1579 2501 	Nohkua-Emäkoski mt 2501 paranI tieosalla 4 Nokia 5,50 0,93 0,93 

Korvausinvestoinnit yhteensA: ,9JLO  #2J, L  nÅ!  2S2  JJ2  L2  

Laajennusinvestoinnit (ptp,  EU,  työllisyys)  

139 	12 Salpakangas -  Lahti,  melu-ja  pohjavesi  Lahti 30.50 5,13 L1. 1,55 	2,41 
999  Pienet liikenneturvallisuuskohteet  Koko tiepiiri /3,50 2,27 L2 1,01 
998  Pienet ympäristön parantamistoimenpiteet  Koko tiepiiri 1,00 0,17 0,08 
199 3053  Aulanko- Rahkoila Hämeenlinna  /2.50 2,10 L 0,76 
202 140  Holma-Lepistönmäki  Lahti 6,92 1,16  i.  0,12 
232 54  Lopen liittymän porrastus^alikulku Loppi  3,90 0,66 Q,J  0,50 
997 Joukkoliikenne  Koko tiepiiri 0,90 0,15 Q,7 0,08 
133 3 Sikurin ohituskaista  ja  Pt 13139 liitt.järj  Ikaalinen  6.30 1.06 1,06 
138 290  Hämeenlinna  - Turenki Hämeenlinna  13.30 2,24 0,67 	1,56 
147 14057  Lammin taajamajärjestelyt,  2-vaihe Lammi  5,00 0,84 0.84 
206 13609  Lopen Vanhankirkon kohta Loppi  0,80 0,13 0,13 
242 12  Lammin ohituskaista  Lammi  5,30 0,89 0,89 



Hämeen  tieplirin TTS  2002-2006  

Mi(j  mk  Milj.  € 
Nro 	Tie 	Nimi Kunta Yhteensä Yhteensä  Käyt.  2002 2003 2004 2005 	2006 	Jää 

248 13837  Kiipulan  kohta Janakkala  0,90 0,15 0,15 
258 54 	Lopen ohituskaista  (EU-hanke) Loppi  5,50 0,93 0,59 0,34 
259 54 	Launosten ohituskaista  (EU-hanke) Loppi  5,50 0,93 0,59 0,34 
351 3 	Uurasjärvenpt  13255  väistötila  Ikaalinen  0,30 0,05 0,05 
356 54 	Ki  54  liittymäjärjestelyt  (EU-hanke) Riihimäki  4.00 0,67 0,17 0,50 
126 9 	Aitovuoren eritasoliittymä  Tampere 2,00 0,34 0,34 
184 13736  Viialantaajama  Viiala  6,10 1,03 0,52 0,50 
192 3003 	Nurmen kevyen liikenteen väylä Lempäälä  6,12 1,03 1,03 
215 4142 	Urheiluopisto-mt  363  Heinola  2,38 0.40 0,40 
228 295 	Järvelä  -  Marttila Kärkölä  33,00 5,55 2,69 2,86 
229 13087  Vesajärven pt:n kev.hik.väylä  Hämeenkyrö  1,80 0.30 0,30 
244 9 	Suinulan ohituskaista  Kangasala  3,50 0,59 0,59 
245 9 	OrivedenlK:alan  rajan (Valkijärven) Kangasala  6,30 1.06 0,17 0,89 
291 2773 	Takamaantie-Vastamäentie  Ylöjärvi  2,10 0.35 0,35 
292 2773 	Takamaan  kohta Ylöjärvi  3.20 0,54 0,54 
353 3 	Ikaalisten eritasoliittymä Ikaalinen  20,00 3.36 0,84 2,52 
357 	12 	Vt  12  Huutijärvi-Sairaala, kev.Iuk.väylä Kangasala  4.00 0,67 0,67 
358 325 	Uimaranta-Sahalahti, kev.Iiik.väylä Sahalahti  1.50 0.25 0,25 
243 12 	Hämeenkosken ohituskaista Hämeenkoski  11,00 1,85 1,85 
146 2874 	Tervakosken taajamajärjestelyt  Janakkala  3,90 0,66 0,66 
149 13720  Kylmäkosken  taajama Kylmäkoski  3,90 0,66 0,66 
155 9 	Kylmäkosken etelainen  liittymä Kylmäkoski  6.00 1.01 1,01 
166 	12 	Uusikylä-piirin  raja  Nastola  42,00 7.06 1,01 1,68 	2,19 	J9 
193 3003 	Hakkarin  kohta Lempäälä  2,00 0,34 0.34 
213 	1711 	Kuivannon  kevyen liikenteen väylä Orimattila  4,30 0,72 0,72 
233 312 	Kukkastie (mt  3138)-  Pysäkintie,  Nastola  2,50 0,42 0.42 
261 305 	Eteläisten kylän kevyen liik. väylä Hauho  4,00 0.67 0,67 
270 13627  Launosten kev.liik.väylän  jatko Loppi  1,10 0,19 0,19 
331 252 	Mt 252  ja Vt  12  ramppillittymän  Vammala  2,00 0.34 0,34 
150 2595 	Ikaalisten sisääntulotie Ikaalinen  7,50 1,26 0,34 	0,93 
153 284 	Urjala  - Huhti Urjala  6.30 1.06 0,50 	0,56 
190 14290  Juupajoen  kevyen liikenteen väylä Juupajoki  1,10 0,19 0,19 
194 259 	Mouhijärven  kevyen liikenteen väylä Mouhijärvi  2.30 0,39 0.39 
195 58 	Onvesi-Hirsilä Onvesi  4,80 0,81 0,34 	0,47 
208 3191 	Mornmilantienparantarninen  Lammi  /0.60 1,78 0,67 	1,11 
214 167 	Virenoja-Pennala  kevyen liikenteen väylä Orimattila  4,00 0.67 0,67 
220 15071  Hartolan kirkonkylä Hartola  1.70 0.29 0,29 
221 15007  Komostentie-Reumantie  Heinola  5,70 0.96 0,96 
246 9 	Yliskylän ohituskaista  Orivesi  2.50 0,42 0,42 
264 12 	Suorama-Huutijärvi. melusuojaus  Kangasala  /0,00 1,68 0,84 	0.84 
251 308 	Pirkkala-lentoasema Pirkkala  3,00 0,50 0,50 
265 12 	Iso-Paaavolankatu-Joutjärvi, pohjaveden  Lahti 7,00 1,18 0,50 	0,7 
276 3401 	Asema-Mäntyveräjä Kangasala  6,00 1,01 0,50 	Q,,Q  
280 13779  Vanattaran kev.liik.väylä  Lempäälä  5,80 0,98 0.47 	S)iO 

	

Laajennusinvestoinnit (ptp,  EU,  työllisyys) yhteensä: 	j,_2 	 M 	L2 	i 	i4 	22 	2  

Uusinvestoinnit  (pip,  EU,  työllisyys)  

3013 65 	Ylöjärvi - Kyrönlahti 	 Ylöjärvi 	 84,50 	14,21 i,34 	3,87 
262 2834  Riihimäen läntinen sisääntulo 	 Riihimäki 	/4.00 	2,35 	 0,34  

	

Uusinvestoinnit (ptp,  EU,  työllisyys) yhteensä: 	2&2 	12 	ii  



7,3 	Toimenpideohjelman  hankkeet kunnittain 

Kunta 
Hanke nro  Tie  Hankkeen nimi 	Toimenpide 

Asikkala  
1545 	3132 Vuorenmylly - Kaikkinen Soratien  parantaminen + päällystys 

Soratien  parantaminen soratienä 

Hartola  

Milj.  €  
Aloitus Yhteensä Käyt.  2002 2003 2004 2005 2006 Jää 

2004 0,50 	 0,50 

1049 4251  Vehkalahti  -  Päällystetyn tien rakenteen parantaminen  2002 0,50 0,50  
Haminanmaki  

1045 423 Hartola -  Vehkalahti Pälllystetyn  tien rakenteen parantaminen  2003 1,68 1,68 

220 15071  Hartolan kirkonkylä Liikennealueiden saneeraus  2005 0,29 0,29 
Keskisaarekkeen  rakentaminen 

Hattula  
199 3053  Aulanko  - Rahkoila Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2001 2,10 L35 0.76  

Uusi tievalaistus myötäävin pylväin 
Keskisaarekkeen  rakentaminen  

1523 13911 Korpilaurin-Hauhontaus- Soratien  parantaminen  + paällystys  2001 1,63 1,26 	0,12 
tan pt 

1549 13661 Rimmilä-Hakinmäki Soratienparantaminen+ptlällystys  2004 2,02 0,84 	1,18  

Hauho  
1523 13911 Korpilaurin-Hauhontaus- Soratien parantaminen+päällystys  2001 1,63 1,26 	0,12 

tan pt 

1030 3223  Porras-Harju Paallystetyn  tien rakenteen parantaminen  2002 0,54 0,54 

261 305  Eteläisten kylän kevyen Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2004 0,67 0,67 
tuk.  väylä 

Keskisaarekkeen  rakentaminen 
Uusi tievalaistus myötäävin pylväin 
Nopeusrajoitusta  tukevat toimet 

Haus  järvi  
356 54 Kt 54  liittymäjärjestelyt  Uusi tievalaistus myötäävin pylvairi  2002 0,67 9Q 0,17 	0,50  

(EU-hanke) 

Heinola  
215 4142  Urheiluopisto-mt  363 Pää Ilystetyn  tien rakenteen parantaminen  2003 0,40 0,40 

Liittymän  kevyt parantaminen 
Kevyen liikenteen alikulun rakentaminen  

1022 313  Vt  4-  Syrjälänkangas Paallystetyn  tien leventäminen  2004 0,25 0,25 

221 15007 Komostentie-Reumantie  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2005 0,96 0,96  

Hollola  
139 12 Salpakangas -  Lahti, Pobjaveden suojaus  2000 5,13 jj  1,55 	2,41  

melu-  ja  pohjavesi  
296 Melusuojaus  

1570 14071 Kutajoen paikallistie Soratien  parantaminen  +  päällystys  2005 0,81 0,34 	0,47 
Soratien  parantaminen soratienä 

Hämeenkoski  
243 12 Hämeenkosken Ohituskaistan  rakentaminen  2003 1,85 1,85  

ohituskaista 
Kolniihaaraliittymän tayskanavointi  
Pohjaveden suojaus 



foimenideohJelma kunnittain  

Kunta 	 Milj. €  

Ianke nro  Tie  Hankkeen nimi 	Toimenpide 	 Aloitus Yhteensä Käyt.  2002 2003 2004 2005 2006 Jää 

1ämeenkyrö  
229 13087 Vesajarven pt:n  Kevyen liikenteen vaylän rakentaminen  2003 0,30 0,30 

kev.liik.väylä  

1555 2622  Mauri-Heinijärvi Soratien  parantaminen +päällystys  2003 2,35 1,18 	1,18  

Hämeenlinna  
199 3053  Aulanko  - Rahkoila Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2001 2,10 L 0,76  

Uusi tievalaistus myötäävin pylväin 
Keskisaarekkeen  rakentaminen  

138 290  Hämeenlinna  - Turenki Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2002 2,24 Q 0,67 1,56 
Kolmihaaraliittymän ttiyskanavointi  
Kevyen liikenteen alikulun rakentaminen 
Keskisaarekkeen  rakentaminen 
Kolmihaaraliittymän täyskanavointi 
Väistötilan  rakentaminen  

2057 3 	Hrkätien risteyssilta  Sillan  parantaminen  2002 0.25 0,25  

Ikaalinen  
133 3 	Sikurin ohituskaista  ja  pt Väistötilan  rakentaminen  2002 1,06 Q, 1,06 

13139 liitt.järj Ohituskaistan  rakentaminen 
Lisäkaistan  rakentaminen  

351 3 	Uurasjärven pt 13255 Väistötilan  rakentaminen  2002 0,05 0,05 
väistötila  

1042 261 	Kilvakkala - Jämijärvi  Päällystetyn tien rakenteen parantaminen  2002 0,76 0,76 

1534 2611 	Mansoniemi-Raivala  Päällystetyn tien rakenteen parantaminen  2002 0,76 0,76 

353 3 	Ikaalisten eritasoliittymä Eritasoliittymän  rakentaminen  2003 3,36 0,84 	2,52 
13113  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  
2595 

150 2595 	Ikaalisten sisääntulotie Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2005 1,26 0,34 	0,93 	Q  
Kevyen liikenteen alikulun rakentaminen 
Kiertoliittymtin  rakentaminen 

Janakkala  
138 290  Hämeenlinna  - Turenki Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2002 2,24 0,67 1,56  

Kevyen liikenteen alikulun rakentaminen 
Väistötilan  rakentaminen  

248 13837 Kiipulan  kohta Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2002 0,15 0,15 
Koroke pattien suojatiellä  

146 2874 Tervakosken Keskisaarekkeen  rakentaminen  2004 0,66 0,66 
taajamajärjestelyt  

2875  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  
2874 Taajanian liikennejiirjestelyt  
2875 

Juupa  joki  
190 14290 Juupajoen  kevyen 

liikenteen väylä 

Kalvola  
1549 13661 Rimmilä-Hakinmäki  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	2005 0,19 

Soratien  parantaminen soratienä 	 2004 2,02 
Soratien  parantaminen + päällystys  

0,19 

0,84 	1,18 



Toimenpideohjelma kunnittal  n  

Kunta  Milj.€  
Hanke  nro  Tie  Hankkeen nimi Toimenpide 	 Aloitus Yhteensä  Kayt.  2002 2003 	2004 2005 2006 Jää 

KanasaIa  
244 9 Suinulan ohituskaista Ohituskaistan  rakentaminen  2003 0,59 0,59 

245 9 Oriveden/K:alan  rajan Ohituskaistan  rakentaminen  2003 1,06 0,17 	0,89 
(Valkijärven) ohituskaista Levähdys/pysäköintialueen  rakentaminen  

357 12  Vt  12  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2003 0,67 0,67 
Iluutijärvi-Sairaala,  

58 kev.Iiik.väylä Keskisaarekkeen  rakentaminen  

1047  Kangasala  -  Orivesi Päällystetyn tien rakenteen parantaminen  2004 1,43 1,43 

1524 13987 Saarikylien pI Soratien  parantaminen  +  päällystys  2004 0,91 0,91 

264 12 Suorama-Huutijärvi, Melusuojaus  2005 1,68 0,84 	0,84 
melusuojaus  

276 3401  Asema-Mäntyveräjä Kevyen liikenteen väylän  2006 1,01 0,50 
Taajarnan  liikennejärjestelyt 

Kylmäkoski  
2020 2847 Riisikkalan  silta  Sillan  uusiminen  2003 0,25 0.25 

149 13720 Kylmakosken  taajama Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2004 0,66 Q,Qj  0,66 
13721  Muu liikenneympäristön parantaminen 

Uusi tieyhteys  

155 9 Kylmäkosken  eteläinen Liittymänporrastaminen  2004 1,01 1,01  
liittymä Kevyen liikenteen alikulun rakentaminen 

Nelihaaraliittymän täyskanavointi  
Uusi tievalaistus myötäävin pylväin  

2047 13716 Mellolan  silta  Sillan  uusiminen  2005 0,19 0,19 

2048 13716  Taipaleen  myllysilta  Sillan  uusiminen  2005 0,17 0,17  

Kärkölä  
228 295  Järv  elä  -  Marttila Päällystetyn tien suuntauksen  2003 5,55 2,69 	2,86  

parantaminen  

Lahti 
139 12 Salpakangas -  Lahti,  Pohjaveden suojaus  2000 5,13 1J 1,55 	2,41  

melu-  ja  pohjavesi  

202 140  Holma-Lepistönmäki Kiertoliittymtin  rakentaminen  2001 1,16 L5 	0,12 

265 12  Iso-Paaavolankatu -  Pohjaveden suojaus  2006 1,18 QQQ  0,50 
Joutjärvi,  pohjaveden 
suojaus  

Lammi  
147 14057  Lammin  Taajaman liikennejärjestelyt  2002 0,84 0,84 0,00 

taajamajärjestelyt,  
2-vaihe Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  

242 12  Lammin  ohituskaista Ohituskaistan  rakentaminen  2002 0,89 0,89  
Uusi tievalaistus myötäävin pylväin  

1043 3192 Sankola -  Vähä-Evo Päällystetyn tien rakenteen parantaminen  2004 0,76 0,76 

208 3191 Mommilantien  Päällystetyn tien rakenteen parantaminen  2005 1,78 0,67 	1,11  
parantaminen Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen 



npideohjelrna kunnittain  

unta  Milj.€ 

anke nro  Tie  Hankkeen nimi Toimenpide Aloitus Yhteensä Käyt.  2002 	2003 	2004 	2005 	2006 Jää 

empäälä  
92 3003  Nurmen kevyen liikenteen Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2003 1,03 103  

väylä  

193 3003 Hakkarin  kohta Nelihaaraliittymän kanavoinnin  2004 0,34 0,34 
täydentäminen  

177 301  Lempäälä-Vesilahti Päällystetyntiensuuntauksen  2005 2,37 1,19 	1,18  
parantaminen 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  

280 13779 Vanattaran kev.liik.väylä  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2006 0,98 0,47 Q  

Loppi  
232 54  Lopen  liittymän Liittymän porrastaminen  2001 0,66 Q.,1 0,50 

porrastus+alikulku  
(EU-hanke) Kevyen liikenteen alikulun rakentaminen  

206 13609  Lopen Vanhankirkon Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2002 0,13 0,13  
kohta Keskisaarekkeen  rakentaminen  

258 54  Lopen ohituskaista Ohituskaistan  rakentaminen  2002 0.93 0,59 	0,34  
(EU-hanke)  

259 54 Launosten ohituskaista Ohituskaistan  rakentaminen  2002 0,93 SQ  0,59 	0,34  
(EU-hanke)  

270 13627 Launosten kev.liik.väylän  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2004 0,19 0,19  
jatko 

Mouhil ärvi  
194 259 Mouhijärven  kevyen Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen  2005 0,39 0,39  

liikenteen väylä 

Nastola  
166 12  Uusikylä-piirin  raja Paallystetyn  tien suuntauksen  2004 7,06 1,01 	1,68 	2,19  

parantaminen 
Ohituskaistan  rakentaminen 
Kevyen liikenteen vaylän rakentaminen 
Kevyen liikenteen alikulun rakentaminen  

233 312 Kukkastie (mt  3138)-  Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen  2004 0,42 0,42 
Pysakintie, kev.Iiik.väylä 

Liittymän porrastaminen  
Pohjaveden suojaus (könttänvi)  

Nokia 
1582 	13762 Järvenjärventie 	 Soratien  parantaminen + psällystys 	2001 0,30 	QJ 	0,17 

1555 	2622  Mauri-Heinijärvi 	Soratienparantaminen+päällystys 	2003 2,35 	 1,18 	1,18 

1579 	2501 Nohkua-Emäkoski mt 	Soratien  parantaminen + pälillystys 	2006 0,93 	 0,93 
2501  parantaminen tieosalla  4  

Orimattila  
213 	1711 Kuivannon  kevyen 	Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	2004 0,72 

	
0,72 

liikenteen väylä 
Keskisaarekkeen  rakentaminen 
Suojatiejärjestelyt  

214 	167 Virenoja-Pennala  kevyen 	Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	2005 0.67 
	

0,67 
liikenteen väylä  



Toimenpideohjelma kunnittain  

Kunta  Milj.€  
Hanke  nm  Tie  Hankkeen nimi Toimenpide Aloitus Yhteensä Käyt.  2002 2003 	2004 2005 2006 Jää  

Orivesi  
1536 14223  Pitkäjärven paikallistie Pälilystetyn  tien rakenteen parantaminen  2002 0.84 0,84 

245 9 Oriveden/K:alan  rajan Ohituskaistan  rakentaminen  2003 1,06 0,17 	0,89 
(Valkijärven) 
ohituskaista  

1047 58  Kangasala  -  Orivesi Päällystetyn tien rakenteen parantaminen  2004 1,43 1,43 

195 58  Orivesi-Hirsilä  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2005 0,81 0,34 	0,47 

246 9  Yliskylän ohituskaista Ohituskaistan  rakentaminen  2005 0,42 0,42  

Parkano  
1534 2611 Mansoniemi-Raivala  Päällystetyn tien rakenteen parantaminen  2002 0,76 0,76 

1046 274 Vuorijärvi -  Karvia Päällystetyn tien rakenteen parantaminen  2005 1,26 1,26  

Pirkkala  
251 308  Pirkkala-lentoasema Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2006 0,50 0,50 LQ  

Pälkäne  
2016 13982 Kostian  silta  Sillan  uusiminen  2006 0,25 0,25 Q  

Riihimäki  
356 54 Kt 54 liittymäjärjestelyt Liittymän porrastaminen  2002 0,67 Q 0,17 	0,50  

(EU-hanke) Kevyen liikenteen alikulun rakentaminen 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  

2891 Väistötilan  rakentaminen  
54  Uusi tievalaistus myötäävin pylväin  

262 2834  Riihimäen läntinen Uusi tieyhteys  2006 2,35 0,34 Z  
sisääntulo 

Sahalahti  
1020 3230  Pakkala-Sahalahti Päällystetyn tien rakenteen parantaminen  2002 0,47 0,47 

358 325  Uimaranta-Sahalahti, Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2003 0,25 0,25 
kev.Iiik.väyla 

Keskisaarekkeen  rakentaminen  

1044 325  Sahalahti  - Päällystetyn tien rakenteen parantaminen  2003 0,76 0,76 
Ilaapasaarentie 

Luiskien loiventaminen  

Tammela  
1541 	2824 Eerikkilän 	 Soratien  parantaminen + päällystys 	2003 1,28 	 0,59 0,69 

urh.opisto-Porras  

1546 13586 Similänkulman 	 Päällystetyn tien rakenteen parantaminen 	2003 0,32 	 0,32 
paikallistle  

Tampere 
126 	9 Aitovuoren eritasoliittymä Eritasoliittymän täydentäminen 	 2003 0,34 	 0,34 

Uriala  
1581 	13687  Annulan paikallistie 	Soratien  parantaminen + plällystys 	2001 0,42 	25 0,17 

153 	284  Urjala - Huhti 	 Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	2005 1,06  
Kevyen liikenteen alikulun rakentaminen 

Valkeakoski  
1011 	307  Valkeakoski - Piilkäne 	Nelihaaraliittymän tayskanavointi 	2003 3,73 	 1,68 2,05 

1-vaihe 	 Pliällystetyn tien suuntauksen parantaminen 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  

2019 	130 Såäksmäen  silta 	Sillan  parantaminen 	 2003 0,42 	 0,42 

0.00 

0.00 

0,50 0,56 	LQ 



Toimenpideohjelma kunnittain  

Vill akkala  

Kunta 
Hanke  nro  Tie  Hankkeen nimi Toimenpide 

Vammala  
331 252 Mt 252  ja Vt  12 Kiertoliittymän  rakentaminen 

ramppiliittymän  parantaminen  

1542 2993 Stormi - Rämsöö Soratien  parantaminen + päällystys 

Vesilahti  
1532 2984 Koskenkylä-Päivääniemi Soratien  parantaminen + päällystys  

177 301 Lempltälä-Vesilahti Päällystetyn tien suuntauksen 
parantaminen  

1542 2993 Stormi - Rämsöö Soratien  parantaminen + päällystys 

Viiala  
184 13736 Viialan  taajama Kauppakadun  saneeraus & nop.raj. 

alentaminen 

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
Muu liikenneympäristön parantaminen  

2003 1,03 
	

0,52 0,50 

1021 13286 	Karhen paikallistie Paallystetyn  tien rakenteen parantaminen  2002 0,50  

Virrat  
1014 694  Kurjenkylä-piirin  raja  Päällystetyn tien rakenteen parantaminen  2002 1,61 

1019 14375 Palolammen paikallistie  Päällystetyn tien rakenteen parantaminen  2002 0,42 

Ylöl ärvi  
3013 65  Ylöjärvi  - Kyrönlahti Ohikulkutie  1999 14,21 

1021 13286 	Karhen paikallistie  Päällystetyn tien rakenteen parantaminen  2002 0,50 

291 2773 Takamaantie-Vastamäen- Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2003 0,35 
tie 

292 2773 Takamaan  kohta Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2003 0,54 

1511 14253  Pohjan  paikallistie Soratien  parantaminen + päällystys  2003 0,59 

Q9 	0,50 

Q, 	1,61 

QQ  0,42 

3,87 
	

0.00 

QS2Q  0,50 

0.00 
	

0,35 

0.00 
	

0,54 

0.00 
	

0,59 

Milj.  €  

Aloitus Yhteensä  Käyt.  2002 2003 2004 2005 2006 Jää 

2004 0,34 034 QL0  

2005 2,02 1,01 1,01 Q 

2002 1,03 1,03 

2005 2,37 1,19 1,18 

2005 2,02 1,01 1,01 
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