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Tienpidon linjaukset 	L  Kdasto 

Toiminta-  ja taloussuunnitelma  on  tiepiirin tär-
kein tienpitoa ohjaava suunnitelma.  Sen  laa-
dinta perustuu liikenne-  ja viestintäministe-
riön ja Tiehallinnon  tavoitteisiin,  ja  toisaalta 
tietoon tiestön tilasta. iTS laaditaan vuo-
rovaikutteisesti yhdessä maakuntien liittojen 
kanssa. Suunnittelun kuluessa kuullaan tien- 
käyttäjiä muun muassa Tiepalveluiden neu-
vottelukunnan kautta. 

Tiepiirin tienpidon painotukset perustuvat 
Tiehallinnon tienpidon linjauksiin, joissa  ko-
rostuu  tieverkon kunto. Myös tiestön päi-
vittälnen hoito halutaan pitää nykyisellä tasol-
la. Tienpidon tavoitteet ovat Hämeen tiepiirin 
tienpidon toimintalinjat  v. 2015  -julkaisun  mu-
kaiset. Linjau kset  tarkoittavat painotuksen 
siirtymistä tieomaisuudesta huolehtimiseen  
ja päivittäisten liikkumismandollisuuksien tur-
vaamiseen.  Rahoituksessa tämä näkyy yllä-
pidon  ja korvausinvestointien  huomattavana 
lisääntymisenä. Liikenneturvallisuuttakaan ei 
linjauksissa unohdeta, mutta  sen  edistämi-
seksi joudutaan etsimään uusia kcinoj. 

Hämeen tiepiirin toimintaympäristö  on 
 erittäin monimuotoinen,  ja  toimintamme täy-

tyy sovittaa  sen  jatkuvaan muuttumiseen. 
Alueellemme ovat kuvaavia niin kasvavat 
kaupunkiseudut kuin hiljentyvät maaseudun 
alueetkin. Hämeen tiepiirin keskeisen maan-
tieteellisen sijainnin johdosta alueemme läpi 
kulkee useita pääteitä. Toisaalla peruspal-
velutason turvaaminen  on  haaste, toisaalla 
taas alueiden voimakas kehitys edellyttää 
myös lHkennejärjestelmän kehittämistä. Vali-
tettavasti tienpidossa ei pystytä vastaamaan 
läheskään kaikkiin liikenteen kasvun aiheutta-
miin haasteisiin. 

Tässä toiminta-  ja taloussuunnitelmassa 
 on  esitetty perustienpidon rahoitus kaudelle 

 2003-2007,  suunnitelmat rahoituksen käy-
töstä,  listat ja  kartat suunnitelmakauden 
korvaus-, laajennus-  ja uusinvestoinneista, 
Tiehallinnon  toiminta-  ja taloussuunnitelmas-
sa  2004-2007 tiepilrin  alueelle esitetyt ke-
hittämishankkeet sekä tiepiirin ehdottamat 
uudet kehittämishankkeet. Tieverkon kehittä-
mishankkeiden rahoituksesta  ja  ajoituksesta 
päättää eduskunta vuosittain budjetin hyväk-
symisen yhteydessä. 

Lisätietoja antavat: Puhelin 
Tiejohtaja  
Mauri Pukkila ........................ 0204 22 4000  
Esikuntapäällikkö  
Matti  Höyssä ......................... 0204 22 3910 
Rahoitussuunnittelija  
Risto Mäki  ............................. 0204 22 3924 

Tiehallinto  
Hämeen  tiepiiri 
Akerlundinkatu  5 B 

PL 376 
33101  TAMPERE 

Puhelinvaihde  0204 22 11 
 www.tiehallinto.fi/hame  

hameen.tiepiiri@tiehallinto.fi  

Tienpidon  tavoitteet 
Hämeen tiepiirin tienpidon tavoitteet säilyvät samanlai-
sina kuin ne Hämeen tieplirin tienpidon toimintalinjoissa 

 v. 2015 on  määritelty: 
•  päivittäisen liikkumisen varmistaminen 
•  yhteiskuntataloudellinen tehokkuus 
•  liikenneturvallisuuden parantaminen 
•  ympäristön huomiolminen 
•  elinkeinoelämän toimintaedellytysten tukeminen 
•  alueellisen  ja  sosiaalisen tasa-arvon huomioiminen 

Tienpidon  painotukset  
Tienpidossa  painotetaan toiminta-  ja  talous-
suunnitelmakaudella seuraavia tekijöitä: 

Tieverkon hoitotoimenpiteiden kohdentaminen elinkel-
noelär.iä  ja  alueellinen tasapuo!is!Jus huomioon ottaen 
siten, että tiestöllä  on  kaikkien tienkäyttäjien mandollis-
ta liikennöidä turvallisesti kaikkina vuodenaikoina. 
•  Ajo-olosuhteet pidetään hyvinä läpi vuoden vilkaslil- 

kenteisellä pääteiden runkoverkolla. 
• Vähäliikenteisillä  teillä turvataan liikkuminen ympäri 

vuoden liikennettä tyydyttävällä tasolla. 

Tieverkon kunnon parantaminen kestävän tienpidon 
mukaisesti tienkäyttäjän  ja tienpitäjän  kustannusten 
kannalta mandollisimman tehokkaasti. 
•  Päällystetyn tieverkon kunnon heikkeneminen pysäy-

tettiln vuonna  2002. Suunnitelmakaudella  tavoitteena 
 on  tiestön kunnon säilyttäminen nykytasolla. 

• Sorateistä  huolehditaan tien säännöllisellä sorastuk-
sella  ja ojituksella. Kelirikkovauroita  korjataan liiken-
teellisesti merkittävimmillä soratieverkon osilla. 

•  Siltoja tulee jatkuvasti yhä suurempi joukko 
peruskunnostamisikään. 

Liikenneturvallisuuden jatkuva kehittäminen keskittä- 
mällä toimenpiteet tehokkaimpiin kohteisiin. 
• Tehokkaimmiksi havaittuja  keinoja liikenneturvallisuu- 

den parantamiseen  on nopeustason  lasku nopeusra-
joituksin  ja  sitä tukevin toimenpitein. 

•  Onnettomuuksien seurauksien lieventäminen  on  olen- 
naista etenkin  vakavien ulosajojen ja kohtaamison- 
nettomuuksien  osalta. 

Ympäristön huomioiminen tienpitotoimia suunnitellessa  
ja  tilattaessa. 
• Ympäristönäkökohdat  otetaan huomioon tiepiirin kai- 

kessa toiminnassa. Toiminnoille  on  asetettu ympä-
ristötavoitteita  ja  vaatimuksia, joista työntekijät itse 
vastaavat. Henkilöstöä koulutetaan toimimaan ympä- 
ristön, terveyden, turvallisuuden  ja  talouden kannalta 
vastuullisella tavalla. 

Ympäristön suojelutoimenpiteiden toteuttaminen valta-
kunnallisten ohjelmien kautta. 

Kevyen liikenteen olosuhteiden kehittäminen yhteis- 
työssä muiden toimijoiden kanssa 
•  Liikennemuotojen erottelun lisäksi kehitetään uusia 

keinoja tasapuolisten liikkumisolosuhteiden tarjoami- 
seen. Väylien laatutasoa voidaan myös keventää ha-
kemalla ratkaisuja, jotka täyttävät välttämättömimmät 
liikenteen tarpeet. 

Tammelan kunnassa oleva Teuron  tie  sai vuonna  2002  kunnia-
maininnan  Tie  paikallaan - katu kohdallaan -kilpailussa. Teuron 
taajamatie kunnostettlln sällyttäen kulttuurihistoriallisesti arvokas 
kylänraitti. 
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Taulukko  1.  Maakuntien  ja seutukuntien asukasmäärän  kehitys  v. 2001.  (Tilastokeskus) 

Maakunta 
	 2000 	2001 	 muutos  2000-->2001  
Seutukunta  

Kanta-Hämeen maakunta ....................................... 165 307 ..............165 509...........................202................ 0,12  %  

Hämeenlinnan seutukunta .......................... 87 583 ................ 87 	759........................... 176 ................ 0,20  %  

Riihimäen seutukunta................................. 41 	858 ................ 42 	020........................... 162 ................ 0,39  %  

Forssan seutukunta.................................... 35866 ................ 35730.......................... -136 ............. -0,38%  

Pirkanmaan maakunta ............................................ 447 051 ..............450 745......................... 3694 ................0,83  %  
Luoteis-Pirkanmaan seutukunta ................ 29 823 ................ 29 	779............................ -44............. -  0,15  %  

Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta ............. 10 036 .................. 9 	971 	............................ -65............. -  0,65  %  

Etelä-Pirkanmaan seutukunta.................... 42 141 ................ 42 	058............................ -83............. -  0,20  %  

Tampereen seutukunta............................. 297655 .............. 302 	136........................ 4481 	................ 1,51%  

Ylä-Pirkanmaan seutukunta....................... 42 550 ................ 42 	131 	......................... -419............. -  0,98  %  

Lounais-Pirkanmaan seutukunta ............... 24846 ................ 24 	670......................... - 	176............. -  0,71  %  

Päijät-Hämeen maakunta....................................... 197 378 ..............197 656...........................278................ 0,14  % 

 Landen seutukunta...................................167 448 ..............168 029...........................581 ................0,35 % 

 Heinolan seutukunta ..................................29 930 ................29 627.........................- 303.............- 1,01 %  

Tienpidon  suunnitelma 

Esipuhe  
Tiehallinto  vastaa Suomen yleiseen tieverkkoon koh-
dennetusta  15  miljardin euron  pääomasta  ja  tieverkon 
kehittämisestä. Hämeen tiepiirin vastuulla  on  kolmen 
maakunnan  (Kanta-Häme, Pirkanmaa  ja  Päijät-Häme) 
alueella  9400  kilometrin pituinen yleinen tieverkko. 

Olemme tienpidon  osa-alueella kehittämässä  ja  tu-
kemassa maamme yhdyskuntarakennetta tulevaisuu-
den tarpeet huomioiden. Visiomme mukaisesti asiak-
kaidemme tarpeet  ja  tyytyväisyys sekä tasapuolinen 
kohtelu ohjaavat vahvasti toimintaamme. 

Keskeisestä sijainnista johtuen suuri  osa  maamme 
pohjois-eteläsuuntaisesta liikenteestä kulkee Hämeen 
tiepiirin alueen pääteiden kautta. Tämä asettaakin  

muun muassa liikenneturvallisuuden parantamiselle  ja 
 elinkeinoelämän odotusten täyttämiselle erityishaastei

-ta.  Näihin haasteisiin tiepiiri  on  tarttunut osallistumalla 
entistä laajemmin yhteiskunnan kehittämiseen yhteis-
työssä muiden alueen toimijoiden kanssa. 

Tässä toiminta-  ja taloussuunnitelmassa  olemme 
esittäneet sidosryhmiämme kuullen suunnitelman, joka 
parhaiten tukee meille asetettuja tavoitteita  ja  tarpeita. 
Lisäksi olemme esittäneet oman ehdotuksemme valtion 
tulevien vuosien talousarviossa esitettävistä hankkeis-
ta, jotka tehokkaasti tukisivat alueemme elinvoimai-
suutta  ja koko  maamme kehittämistä.  

Tieohtaja  
Mauri  Pukkila 

Liikenneyhteys Kuruun, Virroille  ja  Etelä -Pohjanmaalle koheni 
huomattavasti, kun parannettu kantatie  65  Yläjärveltä Kyrön/ah

-teen  avattiin lilkenteelle  v. 2002.  Yhteistyökumppanit saivat pa/an 
tienauhaa,  vas.  Yläjärven kunnanjohtaja Pentti Sivunen, maa-
kuntajohtaja  Jussi  V.  Niemi, ministeri Kimmo  Sasi, tiejohtaja 
Mauri  Pukkila  ja  Kurun  kunnanjohtaja Timo  Saari.  

Suunnitelman lähtökohdat 
Hämeen tiepiirin toiminta-  ja taloussuunnitelma 

 2003-2007  perustuu Tiehallinnon linjauksiin  ja  toi-
mintaa ohjaaviin strategioihin. Rahoituksen lähtökohta-
na  on Tiehallinnon  toiminta-  ja taloussuunnitelmassa 

 2004-2007  esitetty tienpidon perussuunnitelmaan, joka 
 on  laadittu  600  miljoonan euron rahoitustasoon. 

Toimintaympäristö  

Yleistä 

Talouskehitys  yhdessä liikkumistottumusten  ja  yhdys-
kuntarakenteen hajautumisen kanssa tulee lisäämään 
henkilöautoliikennettä noin  25 %  ja  kuorma-autoliiken-
nettä  30 %.  Kasvu keskittyy kaupunkiseuduille  ja  niitä 
yhdistäville pääteille. Tavaraliikenteen kasvua lisää kul-
jetustarpeen lisääntyminen  ja vaatimustason  kasvu. Yri-
tykset verkostoituvat  ja  siirtyvät entistä enemmän ali- 
hankintaan. Kuljetusten eräkoko kasvaa. Logistisesta 
palvelusta tulee entistä voimakkaampi kilpailutekijä. 

Suomen väkiluku kasvaa vuoteen  2023  saakka noin 
 5,32  miljoonaan asukkaaseen. Väestömäärän kasvaes-

sa myös keski-ikä nousee. Eläkeläisten määrä kaksin-
kertaistuu vuoteen  2030  mennessä. Väestön vanhene- 

minen hidastaa liikenteen kasvua vuoden  2010  jälkeen, 
vaikka tuleva vanhusväestö liikkuukin nykyistä vanhus- 
väestöä aktiivisemmin. 

Hämeen tiepiirin alueella työpaikat keskittyvät. Vuo-
sien  1993-2000  aikana työpaikkojen määrä lisääntyi 

 koko  maassa  19 %.  Alueen suurin kasvu tapahtui  Tam-
pereen seutukunnassa,  jossa työpaikkojen määrä kas-
voi  30 000:lla (+32 %)  sekä Landen seutukunnassa, 
jossa työpaikat lisääntyivät yli  10 000:lla (+20 %).  Työ-
paikkojen lisäys oli vähäisintä Heinolan  (+2 %), Y!ä- 
Pirkanmaa  (+5 %)  ja  Lounais-Pirkanmaan  (+8 %)  seutu- 
kunnissa. 

Väestön keskittyminen 

Vuoden  2001  aikana  Tampereen  seutukunnan asukas-
määrä kasvoi lähes  4500  henkilöllä. Muissa Pirkan-
maan seutukunnissa väkimäärä väheni, eniten Ylä -Pir-
kanmaalla,  jossa asukkaita oli yli  400  vähemmän kuin 
vuotta aikaisemmin.  Kanta-Hämeessä Hämeenlinnan 

 ja  Riihimäen seutukunnissa asukasmäärä kasvoi kum-
massakin reilulla  150 hengellä  Forssan seutukunnan 
menettäessä väestöään suunnilleen saman verran. Päi-
jät-Hämeessä Landen seutukunnan asukasmäärä kas-
voi lähes  600  asukkaalla. Heinolan seutukunnan väki- 
määrä puolestaan väheni kolmellasadalla. 

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen  

Tampereen kaupunkiseudulla  on  edelleen havaittavissa 
ympäryskuntien vetovoimaisuus. Vaikka  Tampereen 

 seutukunnan lähes  4 500  asukkaan lisäyksestä yli 
puolet,  n. 2 300  asukasta, suuntautui Tampereelle, seu-
dun muut  kunnat  saivat suhteellisesti vielä suuremman 
muuttovoiton. Pirkkalan väkimäärä kasvoi peräti  4,3 %.  

Landen seutukunnassa asukasmäärän lisäys oli 
Landessa  622,  Orimattilassa  147  ja  Hollolassa  68. 

 Muissa kunnissa asukasmäärä väheni. 

Liikenneturvallisuus  

Viime vuosina onnettomuuksien suotuinen kehitys  on 
 pysähtynyt. Liikenneturvallisuuden kannalta ongelmalli

-sin  maakunta tiepiirin alueella  on  Pirkanmaa. 
Tienpidolla  luodaan edellytykset turvalliselle liikku-

miselle. Turvallinen ympäristö ei kuitenkaan riitä, vaan 
tienkäyttäjät vastaavat turvallisuudestaan viime kädes-
sä omalla käyttäytymisellä. Valitettavasti kehitys tien- 

käyttäjien asenteissa  on  ollut päinvastainen. Liikenne- 
kuri  on höltynyt  huomattavasti. Liikenteen automaat-
tisten mittauspisteiden perusteella tutkittu autojen kes-
kinopeus nousi vuonna  2001  korkeammalle kuin kos-
kaan aikaisemmin  90-luvun jälkeen, kun miftauspisteet 
ovat olleet käytössä. Vuonna  2002  keskinopeus tiepiirin 

 LAM-pisteissä pysyi vuoden  2001  tasolla  ollen  90,5 
km/h. Onnettomuusriskiä  lisää myös  se,  että ajonope-
uksien hajonta  on  kasvanut eli liikenteessä ajetaan  sa-
moissakin  olosuhteissa hyvin erilaisilla nopeuksilla.  Mit-
tauspisteissä,  joissa nopeusrajoitus  on 80 km/h,  jopa 

 59%  ajoi ylinopeutta. Poliisin kokemukset tukevat näitä 
havaintoja,  sillä  myös ajokieltojen määrä  on  vahvassa 
kasvussa. 

Liikenneympäristön  turvaamisen lisäksi osallistum
-me  aktiivisesti yhteistyöhön liikenteen muiden toimijoi

-den  kanssa liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tälle 
työlle tullaan jatkossa asettamaan entistä selkeämmät 
tavoitteet  ja  toimintaa ohjataan konkreettiselle tasolle. 

Hämeen tiepiirin alueella yleisellä tieverkolla liiken-
teessä kuoli vuonna  2002  yhteensä  55  henkilöä. Liiken-
nekuolemista  Kanta-Hämeessä tapahtui  12, Päijät-Hä- 



meessä  10  ja Pirkanmaalla  33.  Kuolemaan  tai  vammau-
tumiseen johtaneita henkilövahinko-onnettomuuksia oli 
yhteensä  576 kpl. Henkilövahinko-onnettomuuksien ke-
hitys vuosina  1998-2002 on  esitetty maakunnittain seu-
raavassa kuvaajassa. 
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Ympäristö, energia  ja  teknologia 

Alue-  ja  yhdyskuntarakenteen muutos vaikuttaa voi-
makkaasti myös liikenteeseen. Aluerakenteen tiivisty

-minen  mandollistaa tiiviin maankäytön, joka toisaalta 
vähentää liikennettä. Toisaalta  se  taas vaikeuttaa ole-
massa  olevan infrastruktuurin tehokasta hyödyntämis-
tä. Kehittyvien alueiden liikenneväylien kapasiteetti- 
vaatimukset kasvavat. Tieliikenteen aiheuttamat  ter-
veyshaitat  lisääntyvät alueilla, joille sekä liikenne että 
asukkaat keskittyvät. Aluerakenteen tiivistyminen mah-
dollistaa joukkoliikenteen  ja  tehokkaamman yhdyskun-
tarakenteen suunnittelun . Kaupunkirakenteen hajautu

-minen  puolestaan vaikeuttaa tätä kehitystä  ja  lisää 
liikkumistarvetta. 

Tekninen kehitys vähentää päästöjä, muttei  tie-
liikenteen tilantarvetta, estevaikutusta eikä meluhaitto

-ja.  Vuoteen  2010  mennessä ei tapahtune olennaista 
muutosta tieliikenteen energiarakenteessa. Liikenteen 
osuus maamme energiankulutuksesta  on 16%  ja  tie-
liikenteen osuus  koko  liikenteen energiankulutuksesta 

 70%. Henkilöliikenteen suoritteesta 93 %  ja  tavaralii-
kenteestä  68 %  tapahtuu tieverkolla. 

Tarve liikenneinformaatiolle sekä  sen ajantasaisuu-
delle,  luotettavuudelle  ja helppokäyttöisyydelle  kasvaa 
tulevaisuudessa.  Suomi on  tässä kehityksessä eturivin 
maita.  Sen  sijaan etätyön vaikutus fyysiseen liikkumi-
seen tulee olemaan vähäinen. Etätyön määrä  on  tois-
taiseksi vähäinen eikä ole näköpiirissä voimakasta kas-
vua, vaikka tietoyhteiskunta suosii sitä  ja  tekniset edel-
lytykset ovat olemassa. Kehitystä hidastavat sosiaali - 
psykologiset  tekijät. Etätyön vaikutukset liikenteeseen 
eivät toteutuessaankaan ole välttämättä fyysistä liikku-
mista vähentäviä. 

Tiestö-  ja liikennetietoa  

Hämeen tiepiirin isännöimän tieverkon pituus vuonna 
 2003 on 9422 km.  Tästä noin puolet eli  4936 km  sijait-

see Pirkanmaalla.  Kanta-Hämeen maakunnan alueella 
yleistä tieverkkoa  on 2229 km  ja  Päijät-Hämeen alueella 

 2257 km.  Tieverkko  on  jaettu toiminnallisiin luokkiin, 
joiden pituudet  on  esitetty seuraavassa taulukossa.  

Km  Kanta- Pirkan-  Päijät- Yht.  
Häme maa Häme 

Valtatie ........................... 273 ....... 543 ....... 264 ...... 1080 
Kantatie ......................... 123 ....... 300 ......... 64 ........ 487 
Seututie ......................... 279 ....... 707 ....... 386 ...... 1372 
Yhdystie ....................... 1553 ..... 3386 ..... 1543 ...... 6483  
Yhteensä  2229 4936 2257 9422  

Teiden päällysteet jaotellaan toiminnallisiin luokkiin seu-
raavan taulukon mukaisesti:  

Km  Kanta- Pirkan-  Päijät- Yht.  
Häme maa Häme 

Betoni ................................ 0 	........... 8 ........... 0 ............ 8  
Kovat asfalttibetonit ...... 750  ..... 1337 ....... 710 ...... 2797  

Pehmeät asfalttibetonit  ..689  ..... 1532 ....... 663 ...... 2884 

Soratien pintaus ............ 321 	....... 338 ....... 129........ 788  
Sora............................... 468  ..... 1722 ....... 755...... 2945  

Yhteensä  2229 4936 2257 9422  

Kevyen liikenteen väyliä yleisten teiden varsilla Hämeen 
tieplirin alueella  on  yhteensä  686 km.  Näistä  osa  on 

 kunnan  tai  jonkin muun kuin Tiehallinnon hoitamia.  

Km  Tiehall  into  Kunta, Yleiset 
muu yhteensä  

Kanta-Häme ............... 143,2 ............... 14,8 .......... 158,0  
Pirkanmaa  .................. 284,2 ............... 40,1 .......... 324,3  
Päijät-Häme ................ 167,5 ............... 35,9 .......... 203,4  
Yhteensä  594,9 90,8 685,7  

Liikennettä Hämeen tiepiirin tiestöllä kulkee valtakun-
nallisesti vertailtuna runsaasti. Oheisessa taulukossa  on 

 kuvattu Hämeen tiepiirin vuosisuorite, joka kuvaa, kuin-
ka paljon tiepiirin tieverkolla yhteensä ajetaan vuosit-
tain. 
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Liikennemäärät  ovat viime vuosina kasvaneet tasaises-
ti. Kasvu keskittyy pääteille. Hämeen tiepiirin liikenteen 
kasvu  on  ollut muuta maata nopeampaa. Niin myös 
vuonna  2002.  Hämeen tiepiirin alueella pääteiden lii-
kenne kasvoi  3,2 %  edelliseen vuoteen verrattuna, kun 
kasvua  koko  maassa oli  3,0 %. 

Tiehallinnon laatutasotavoitteet alittavien päällystettyjen 
 teiden määrän lisääntyminen katkesi vuonna  2002  ja 

 kääntyi Hämeessä jopa hienoiseen laskuun. Laatuta-
sotavoitteen alittavien tieosuuksien pituuden trendi  on 

 esitetty oheisessa taulukossa:  
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Runkokelirikkoa inventoitiin sorateillä  olevan yhteensä 
noin  582 km:lla.  Näistä suurin  osa  sijaitsi Pirkanmaalla 

 (480 km). Runkokelirikon  aiheuttamien vauriolden estä-
miseksi joudutaan tieverkolle asettamaan painoraoituk

-sia.  Niiden määrä oli vuonna  2002  seuraavan taulukon 
mukainen:  

Maakunta 	Painorajoitetun tieverkon pituus  

Kanta-Häme........................................................... 0 	km  
Pirkanmaa 	............................................................ 96 km  
Päijät-Häme.......................................................... 15 km  
Yhteensä  111 km 

I.  ______ - 
 - o•- 

Säaksmäen  silta  Valkeakoskella  rakennettiin kuusikymmentäluvun 
alkupuolella. 

Siltojen ikäjakauma  on  oheisen kuvaajan mukainen. 
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Sumlainen 

Perustienpidon  hankkeet  2003-2007 

Nro  Tie  Nimi Kunta Yhteensä 
Korvausinvestoinnit (ptp,  EU,  työllisyys) €  
2999  Siltojen kunnostus  ja  uusiminen  Koko tiepiiri 1 1 600 000 
1999 Kelirikkokohteet  Koko tiepilri 4 340 000 
1523 13911 Korpilaurin-Hauhontaustan  pt Hattula  1 888 000 
1534 2611 Mansoniemi-RavaIa  Ikaalinen  850 000 
1584 3201 Luopiosten Kukkian  kierros  (EU -hanke) Hauho  600 000  

Luopioinen  
1997 SOP-teiden kunnostus  Koko tiepilri 500 000 
1996  Kevyen liikenteen väylien rakenteen parantaminen  Koko tiepiiri 300 000 
1059 3 Sikurin  kohta Ikaalinen  170 000 
1062 11 Häijään  kohdan parantaminen (työllisyys) Mouhijärvi  168 000 
2019 130 Sääkamäen  silta Valkeakoski  650 000 
1060 290 Hämeenhinna-Turenki  Hämeenlinna  220 000  

Janakkala  
1058 295  Järvelä-Tienmutka Kärkblä  500 000 
1061 304 Konho-Kärjenniemi  Valkeakoski  100 000 
101 1 307  Valkeakoski - Pälkhne -vaihe Valkeakoski  3 700 000 
1 044 325  Sahalahti - Haapasaarentie Sahalahti  700 000 
1048 344  Ruovesi - Viippula Ruovesi  1 300 000 

Vilppula  
1 555 2622  Mauri-Heinijärvi Hämeenkyrö  3 01 0 000 

292 2773 Takamaan  kohta Ylöjärvi  350 000 
1541 2824 Eerikkilän urhopisto-Porras  Tammela  1 280 000 
1051 2832 Salo 	Pilpala  Loppi  600 000 
1043 3192 Sankola -  Vähä-Evo Lammi  750 000 
1052 13736 Viialan paikallistie  Viiala  400 000 
1050 14101 Pyhäntaan  pt  Nastola  200 000 
1047 58  Kangasala - Orivesi Kangasala  1 430 000  

Orivesi  
1 77 301  Lempäälä-Vesilahti Lempäälä  2 370 000 

1053 305  Hauho-Ete!äinen Hauho  1 500 000 
1022 313  Vt  4 - Syrjälänkangas  Heinola  252 000 
1045 423 Hartola -  Vehkalahti Hartola  1 200 000 
1545 3132 Vuorenmylly - Kalkkinen Asikkala  505 000 
1524 13987 Saarikylien  pt  Kangasala  1 000 000 
1046 274 Vuorijärvi -  Karvia Parkano  1 261 000 
1056 2804  Haapaniemi-Jokioinen Jokioinen  400 000 
1 054 2874 Tervakoski-Vähikkälä  Janakkala  300 000 
1542 2993 Stormi - Rdmsöö  Vammala  2 018 000 
1055 13621  Lopen kirkokylän paikallistie Loppi  200 000 
2047 13716 Mellolan  silta Kylmakoski  185 000 
2048 13716  Taipaleen myllysilta Kylmäkoski  168 000 
1570 14071 Kutajoen paikallistie  Hollola  807 000 
1579 2501 Nohkua-Emäkoski mt  2501  parant tieosalla  4 Nokia 925 000 
2020 2847 Riisikkalan  silta Kylmakoski  250 000 
1057 3191 Kirkkokallio-Sankola  Lammi  1 360 000 
2016 13982 Kostian  silta Pålkdne  252 000 
2017 13909  Kankaanpään silta Hattula  202 000  

Laajennus-  ja uusinvestoinnit (ptp,  EU,  työllisyys)  
3013 65  Ylöjärvi - Kyrönlahti Ylöjärvi  16 507 000 

139 12 Salpakangas -  Lahti,  melu-  ja pohlavesi  Lahti 5 127 000 
999  Pienet liikenneturvallisuuskohteet  Koko tiepiiri 4 500 000 
998  Pienet ympäristön parantamistoimenpiteet  Koko tiepiiri 200 000 
997 Jnukkoliikenrie  Koko tiepiil 225 000 
360 Katepalin tieyhteys Leinpäälä  1 880 000 
362 1 1 Häijään liittymän  parantaminen (työllisyys) Mouhijärvi  1 51 2 000 
258 54  Lopen ohituskaista  (EU -hanke) Loppi  840 000 
259 54 Launosten ohituskaista  (EU-hanke) Loppi  840 000 
356 54 Kt 54 liittymäjär)estelyt  (EU -hanke) Riihimäki  670 000 
138 290  Hämeenlinna - Turenki kevyen liikenteen väylä Hämeenlinna  2 991 000  

Janakkala  
228 295  Järvelä - Marttila  (EU-hanke, työllisyys) Kärköla  3 040 000 
197 304 Kärjonniemi-Konho  Valkeakoski  2 600 000 
353 3 lkaalisten eritasoliittymä  Ikaalinen  3 360 000 
1 26 9 Aitovuoren eritasoliittymä  Tampere 1 80 000 
243 12 Hämeenkosken ohituskaista Hämeenkoski  1 540 000 
291 2773 Takamaantie-Vastamäentie,  kevyen liikenteen väylä Ylöjärvi  300 000 
363 3134 Pajulanden  kohta Nastola  450 000 
357 12  Vt  12 Huutijärvi -Sairaala, kevyen liikenteen väylä Kangasala  670 000 
284 282 Sukula-Kassinmaki  (EU -hanke) Tammela  3 000 000 
361 304  Valkeakosken sisääntulotie  (EU-hanke) Valkeakoski  4 986 000 
261 305  Eteläisten kylän kevyen liikenteen väylä Hauho  370 000 
233 312 Kukkastie (mt  3138) - Pysäkintie, kev.liik.väylä  Nastola  377 000 
358 325  Uimaranta-Sahalahti, kevyen liikenteen väylä Sahalahti  200 000 
21 3 1 71 1 Kuivannon  kevyen liikenteen väylä Orimattila  470 000 
192 3003  Nurmen kevyen liikenteen väylä Lempäälä  1 000 000 
229 13087 Vesajärven pt:n  kevyen liikenteen väylä Hämeenkyrö  270 000 
184 13736 Viialan  taajama Viiala  625 000 
155 9 Kylmäkosken  eteläinen liittymä Kylmäkoski  1 000 000 
214 167 Virenola-Pennala,  kevyen liikenteen väylä Orimattila  560 000 
331 252 Mt 252  ja Vt  12 ramppiliittymän  parantaminen Vammala  470 000 
194 259 Mouhilärven  kevyen liikenteen väylä Mouhilrvi  350 000 
153 284  Urjala - Huhti kevyen liikenteen väylä Urjala  350 000 
1 46 2874 lervakosken taaamajärjestelyt  Janakkala  650 000 
208 3191 Mommilantien  kevyen liikenteen väylä Lammi  744 000 
270 1 3627 Launosten  kevyen liikenteen väylän latko Loppi  1 80 000 
1 49 1 3720 Kylmäkosken  taajama Kylmäkoski  650 000 
190 14290 Juupajoen  kevyen liikenteen väylä Juupajoki  100 000 
220 15071  Hartolan kirkonkylä Hartola  334 000 
244 g Suinulan ohituskaista  Kangasala  580 000 
245 9 Oriveden/K:alan  rajan (1/alkijärven) ohituskaista Kangasala  1 060 000 
264 12 Suorama-Huutijärvi, melusuolaus  Kangasala  1 680 000 
265 12 lso-Paaavolankatu - Joutjärvi,  pohjaveden suojaus  Lahti 1 177 000 
195 58  Orivesi-Hirsilä, kevyen liikenteen väylä Orivesi  760 000 
251 308  Pirkkala-lentoasema, kevyen liikenteen väylä Pirkkala  505 000 
150 2595  Ikaalisten sisäkntulotie Ikaalinen  1 260 000 
193 3003 Hakkarin  kohta Lempäälä  250 000 
276 3401  Asema-Mäntyveräjä. kevyen liikenteen väylä Kangasala  1 009 000 
280 13779 Vanattaran  kevyen liikenteen väylä Lempäälä  975 000 
221 15007 Komostentie-Reumantie  Heinola  930 000 
246 9 Yliskylän ohituskaista  Orivesi  420 000 
260 290 Turkhaudan  kevyen liikenteen väylä Hauslärvi  673 000 
275 2813  Maatalouden tutkimusl.kohta Jokioinen  269 000 

I¼n 	LOV!S 



Tienpito  2003-2007 

Perustienpidon  rahoitus 

Hämeen tieplirin perustienpidon suunnitelma perustuu seuraavassa taulukossa esitettyyn rahoitusjakaumaan: 

TUOTERYHMÄT Tot.kust. . iTS  2003-2007 
•  Tuotteet  2002 2003 2004 2005 2006 2007  

HOITO  M€ M€ M€ M€ M€ M€ 
•Talvihoito.............................................................. 10,80 ............ 10,82....... 10,80....... 10,50....... 10,30....... 10,30 
• Liikenneympäristön  hoito....................................... 7,24 .............. 6,87......... 6,90......... 7,00......... 7,00......... 7,00 
•  Rakenteiden  ja  laitteiden hoito............................... 1,70 	.............. 1,27......... 1,30......... 1,30......... 1,20......... 1,20 
• 	Sorateiden 	hoito..................................................... 3,49 	.............. 2,94......... 3,20......... 3,40......... 3,50......... 3,50  
Yhteensä ................................................................ 23,23  ............ 21,90 ....... 22,20 ....... 22,20 ....... 22,00 ....... 22,00  

YLLÄPITO  JA  KORVAUSINVESTOINNIT 
• Päällystettyjen  teiden ylläpito .............................. 13,21 ............ 11,80.......11,50....... 12,00....... 12,00....... 12,00 
•  Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito ........................... 2,84 .............. 1,97......... 2,00......... 2,20......... 2,30......... 2,40 
• 	Korvausinvestoinnit.............................................. 11,90 ............ 13,15....... 14,00....... 15,00....... 15,00....... 14,50  
Yhteensä ................................................................ 27,95  ............ 26,92 ....... 27,50 ....... 29,20 ....... 29,30 ....... 28,90  

LAAJENNUS-  JA  UUSINVESTOINNIT ..............11,90 ..............9,03......... 9,92 ......... 9,18 ....... 11,20 ....... 11,45 

 SUUNNITTELU.......................................................3,39 .............. 2,58 ......... 3,30 ......... 3,30 .........3,70......... 3,85 

 PALVELUPROJEKTIT *) 2,14 ..............1,16......... 0,40  

LIIKENTEEN HALLINTA  *) 1,06 ..............1,41 

TIEHALLINTO ......................................................... 5,84 ..............5,81......... 5,85 ......... 5,90 ......... 5,90 ......... 5,90  

MÄÄRÄRAHA,  M€  ........................................75,51 ..........68,81.....69,17.....69,78.....72,10..... 72,10  

*) Perustienpidon erityisrahoituksella,  määräraha varmistuu tulosopimusneuvotteluissa. 

6  

Hoito 

Hoidon rahoitustaso laskee johtuen hoidon alueurakoi
-den kilpailuttamisesta saatavista  säästöistä. Tieverkon 

talvihoitoluokituksia  on  viime vuosina jonkin verran nos-
tettu. Talvihoidon toiminta perustuu valtakunnallisiln  tal-
vihoidon toimintalinjoihin  vuodelta  2001. 

Sorateiden sorastuskiertoa  on vilkkaimmilla sorateil-
lä nopeutettu. 

Päällystettyjen  teiden ylläpito  
ja korvausinvestoinnit 

Päällystetyillä  teillä korvausinvestointien rahoitus li-
sääntyy entisestään. Korvausinvestointien lisäyksellä 
pysäytetään tieverkon kunnon heikkeneminen.  Korva-
usinvestointien  määrä  on  vuotta  2002  huomattavasti 
suurempi, vaikka  sen rahoitustasoa jo  kertaalleen nos-
tettiin. Toimenpiteiden valinnassa otetaan huomioon 
teiden taloudellinen pitoaika. Ylläpidon osalta tilanne 
heikkenee jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna. 
Korvausinvestointien lisäys parantaa etenkin vähälii-
kenteisemmän  ja huonokuntoisimman  tieverkon palve-
lutasoa. Päätieverkon liikennöitävyyden varmistaminen 
edellyttää ylläpidon keskittämistä liikenteellisesti mer-
kittävimpien teiden pintakunnon varmistamiseen. 

Sorateiden  ylläpito  ja korvausinvestoinnit  

Sorateitä parannetaan pääasiassa sorateinä.  Vain  muu-
tama liikenteellisesti merkittävä soratie päällystetään 
parantamisen yhteydessä. Sorateitä pyritään paranta-
maan etenkin suurimpien kaupunkiseutujen läheisyy-
dessä sijaitsevilla kasvupainotteisilla alueilla. Kelirikko-
korjauksia tehdään liikenteellisesti merkittävimmillä  so-
rateillä.  Kaikkia teitä ei pystytä kuitenkaan parantamaan 
ongelmallisimpien kohteiden toimenpiteiden kalleudes-
ta johtuen. 

Siltojen ylläpito  ja  kunnostus 

Siltojen rahoitusta joudutaan lisäämään kauden loppua 
kohti. Siltojen kunto  on  viime vuosina heikentynyt no-
peammin kuin niitä  on  korjattu. Peruskunnostamisikään 
tulevien siltojen määrä myös kasvaa jatkuvasti,  sillä  sil-
tojen rakentaminen vilkastui  60-  ja  70  -luvuilla huomat-
tavasti. 

Perustienpidon  laajennus-  ja uusinvestoinnit  

Laajennus-  ja uusinvestoinneilla  parannetaan nykyisiä 
liikenneolosuhteita eri tavoin. Nämä investoinnit sisäl- 

tävät lii kenneturvallisuuden parantamista, kevyen liiken-
teen väyliä, liikenteen sujuvuutta parantavia hankkeita, 
esim. ohituskaistoja, ympäristöinvestointeja, joukkolii-
kennettä tukevia investointeja sekä taajamakokonai-
suuksia parantavia hankkeita. Näihin käytettävissä ole-
va  rahoitus  on  niukka, vaikka tiepiirin investointirahoi-
tusosuuden onkin esitetty jatkossa hieman lisääntyvän. 

 Osa  investoinneista rahoitetaan valtakunnallisina  tee-
mapaketteina,  esimerkkinä eritasoliittymäpaketti. 

Tulevalla suunnitelmakaudella perustienpidon laa-
jennus-  ja uusinvestoinnit  suunnataan ensisijaisesti lii-
kenneturvallisuuden kannalta tehokkaisiin toimenpitei

-sun.  Eräitä tehokkaimpia ovat liikenneturvallisuustoi-
menpiteet taajamien  ja päätieverkon liityntäkohdissa 

 sekä taajamissa. Liikenneonnettomuuksia  on tienpidon 
 toimenpitein vaikea kokonaan estää, joten suunnitel-

massa painotetaan myös onnettomuuksien lieventä-
mistä. 

Tehokkaita liikenneturvallisuustoimenpiteitä ovat 
esimerkiksi liikenneympäristön pehmentämiset, kaitei

-den parantamiset,  riista-aidat, kevyen liikenteen väylät 
 ja alikulut, liittymien parantamiset, valaistukset ja  nope-

usrajoituksia tukevat toimenpiteet taajamissa.  

EU-rahoitus tienpidossa 

EU:n  tavoite  2  -ohjelmat mandollistavat  Kanta-Hä-
meessä, Päijät-Hämeessä  ja  osassa Pirkanmaata pai-
kallisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä  paranta- 
vien  ja  yritystoiminnan kehittämistä palvelevien liiken-
neinvestointien rahoituksen. Euroopan aluekehitysra-
haston tuki tiehankkeille voi olla korkeintaan  25 % 

 julkisesta rahoituksesta. Maakunnan yhteistyöryhmä 
määrittelee vuosittain yhteistyöasiakirjassa rakenne-
rahasto-ohjelman rahoitukseen osallistuvien rahoi-
tusosuuksien yhteensovittamisen  ja kohdentamisen. 

 Hankkeiden toteuttamisesta neuvotellaan liittojen , alu-
een kuntien  ja  yritysten kanssa. Maakunnan yhteistyö- 
ryhmä päättää  EU-tuella osarahoitettavat tiehankkeet.  

Kanta-Hämeessä kantatien  54 liikennöitävyyden  pa-
rantamisen hankkeessa  (3,2  milj.€)  tehdään vielä  vii-
meistelytöitä  vuoden  2003  aikana. Maantielle  282  välille 
Sukula-Kassimäki  (vt  2)  laaditaan tiesuunnitelma. 

Pirkanmaalla  on  tehty ohjelmasopimus Valkeakos-
ken sisääntulotien rakentamisesta vuosina  2004 -2006.  

Päijät-Hämeessä vuosille  2002-2004  ajoittuvan 
Maantien  295  parantaminen välillä Marttila-Pitkänsillan- 
mäki  (2,1  milj.€)  rakentaminen  on  käynnistynyt. Valta- 

tien  12  varteen Hämeenkoskella valmistui  2002  palvelu-
ja levähdysalue. Tiepiiri varautuu toteuttamaan vuosina 

 2003-2006 tiehankkeet,  jotka ovat mukana usean eri 
tahon välillä tehdyssä ns. Landen oikoratasopimukses

-sa. 

Työllisyystyörahoitus tienpidossa 

Työllisyystyörahoitusta  saadaan työllisyyden hoidon 
kannalta merkittäviin tiehankkeisiin. Työllisyystyöohjel

-man  hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota eri-
tyisesti hankkeen valmistumisen jälkeisiin välillisiin työl-
lisyyden sysäysvaikutuksuin. Elinkeinoelämän toiminta-
edellytyksiä parantavista tiehankkeista tiepiiri neuvot-
telee vuosittain Pirkanmaan  ja  Hämeen  TE-keskusten 
työvoimaosastojen kanssa. Vuonna  2002 tiepiiri  sai 
työllisyystyöohjelman mukaisiin hankkeisiin Pirkanmaan 

 TE-keskukselta  0,62  milj.€ ja  Hämeen  TE-keskukselta 
 0,52  milj.€.  Pirkanmaan  TE-keskus  on  myöntänyt 

Valtatien  11 luittymäjärjestelyihin Häijään liittymän  koh-
dalla vuosille  2002-2004  noin  0,84  milj.€  eli  50 % 

 hankkeen kokonaiskustannusarviosta. Hämeen  TE-kes-
kuksen kanssa  on  neuvoteltu Maantien  295  Marttila- 
Järvelä osarahoituksesta vuodelle  2003.  

Tieverkon kehittämishankkeet 

Tieverkon kehittämishankkeet ovat eduskunnan päättä-
miä valtion talousarviossa erikseen nimettyjä hankkeita, 
joilla parannetaan  tie-  ja luikenneoloja  valtakunnallisesti 
merkittävillä väylillä. 

Käynnissä olevat tieverkon kehittämis-
hankkeet Hämeen tiepiirissä vuonna  2003  

Ajo  it U S  

Hanke 	 Kustarvio 	2003 	2004 	2005 	2006 
M€  

Vt  9  Orivesi-Muuramo 	43,7  

Tasoristeysten  poisto 	i  
pääradoilta 	 I  

Vt  3  Tampereen  läntinen 	____________________________ 
kehätie,  1.  vaihe 	57,0  

Vt  4 Lahti-Heinola 	41,0 	1  

Vuoden  2003  aikana aloitetaan kaksi uutta kehittämis-
rahoitushanketta: 

Valtatiellä  3  alkaa  Tampereen  läntisen kehätien  ra-
kentaminen moottoritieksi,  1 .  vaihe. Vuoden  2003  ra-
hoitus  on 2,5  milj.€  (mom. 31 .24.78). Kokonaiskustan-
nusarvio on 57  milj.€.  

Valtatiellä  4  alkaa Landen  ja  Heinolan välillä nykyi-
sen ohituskaistatien täydentäminen moottoritieksi. Vuo-
den  2003  rahoitus  on 1,0  milj.€  (mom. 31.24.78). Koko-
naiskustannusarvio on 41  milj.€. 

Tiehallinnon  toiminta-  ja taloussuunnitelmassa 
 2004-2007 on  esitetty aloitettavaksi seuraavia 

hankkeita: 
•  Vt  2  Vihti-Pori, 35  milj.€ 
•  Vt  4 Lusi-Vaajakoski,  54  milj.€ 
•  Vt  3  Tampereen  läntinen kehätie,  2.  vaihe, 

 57  milj.€ 

Tiehallinto  on  lisäksi teettänyt yhteysväliselvityksen 
seuraavien yhteysvälien kehittämisestä: 
•  Vt  3  Hämeenkyrö-Parkano 
•  Vt  10 /  vt  12  Hämeenlinna-Kouvola (sisältäen myös 

Paasikiventien)  

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa  on 
 esitetty seuraavan hankkeen toteuttamista: 

•  Vt  12 Paasikiventie-Kekkosentie, Tampere  

Lisäksi maakuntakaavoissa  on  varauduttu seuraavien 
hankkeiden toteuttamiseen: 
•  Vt  3  Hämeenkyrön ohikulku 
•  Vt  24 Lahti-Kalliola 
•  Mt 252  Vammalan ohikulku 



4 . 	 — tataen n,earan.na,, roatu*ei  

Vt  4 Lahti—Heino'a puuttuVa moottoritieosuus 
-awuivev haukelowutelmä  

HAN  K E KO RUt 	 • Sounnitteluusuudella on pohjaneden 011aantu- 

VP  
aasieutato 

HANKEKORTTI  

t 1 1 2003 

C  Okitusmandollmnouksle oSuudella  Ort  vähän  ja 
 jonoja muodostuu helposti Vuftatien leveys ei 

ole päitteittd edellytettäuälle tasolla.  Ties  péäi-
lysteleveys on  useilla tiessiila uuno  S memo  ta-
solteleoeyden olleSsa tO,5 melnä.  

C  1,eoisuodntla on  tapahtunut kesliimåiarin  14  
herrkilOoahmnko-onnettoinuutta  vuodessa. 

•  Tier, ldtsalueen  asutus kärsii liikenteen haitoista 
(melu. patistOt, iurhallisuus, anumnviihtylsyys) 

 Tie s,uuaa Hanolan,  Joutsen  la Lei*onmaen kir-
knohyilen kusku,taajarnio  saha useita pisnern'  

Pia kylätaajamiu  

HANKE 
Valtatie  4  parannetaan pääosin nykyiselle paikal-
een  Hanke koostuu seuraavista tooneopileista. 
• Uutta tietä rakennetaan osuuden  pohjnispäässä 

Otunasaaren  ja  Kanantinren vältiä  noin  t2  ki-
lomeond  sekä tiejakson lyihimpia mulkia  ui-
kaistaessa. 

•  Tielle rakennetaan  25  uutta ohitnnkaistaa.  tvista 
 22 on  kohdukkain  (I 1  ohituskaistapariel.  Koko 
 Osuudelle tehdään ohituokaisti5a keskimäärin 

uuden kilovnelnn välein 
• LisitSsi parannotaan Ilittyerjit,  rakennetaan uu-

sia alikutkukäytäniä  ja  keyyttiib,enn000yllä,  len-
dOOm yknityietiejdr(est&yjä. parannelaan  90-

mebnaa  saha tehdään melu-  ja  pohjavesisunja-
il-eta 

Heoldinen tienuunnetelu  on käyrrnissit Suunvibel-
mien  punlesta  hankkeen arvioidaan olevan  koko-
naisuudessaan toteutusnalmis »uonne  2004  

HANKKEEN VAIKUTUKSET  
n  LIikenteen sujunuus  ja llike000turoatlisuus 

 paranevat shgusosuukslen lIsääntyessä  se-
kO liittymien oähentyessä  ja  jäljelle  dåla 
parannettaessa.  

n  Kui1etusten toimilusvarmuus  paranee.  
n Henke  tukee henkilö-  la  lavarasikenteen 

kustannustahokkuutta  lisäämällä liikenteen 
nuluvuubta  ja  boimintavarmuutta  

U  Henkilöoah.nko-onnsttnmuudet uahenavat 
arviolt»  4,5  onv.ivrJosi (TARVAI  

0  Hanke udhentait litpikulkuliikenteen haittoja  
n  Keuyeri  liikenteen olosuhteel paranevel ali-

kulkuien  jo  uusien väylien ansiosta 
* Melualuneila  asuvien määrä uahenee  ja  
4  Pohjavesien pilaantumisriski plenenee.  

Hankkeen  Rakenlamiskustannuksal nvat OOiO  
ha MV(MAKU t595v100, on ttl.3j  Hankkeen 
hyhtyhustannussuhde  on t 6. Hertikyystarkas

-tejulen  mukaan hydtjoiustannuSuuhteen  han-
rokkeorr  t.2-2.0.  

VP  
144m••ntiepier 

HANKEKORTT1 

Vaktrwo 	 TAMPERE 

NYKY'TIL*  JA  ONGELMAT 
• VannOo  t2  eli Paasikivenlie-Kekknsoetie -'Inis-

konte  toimii  Tampereen si500ntuiooä)Iänä  la  snu' 
duttisen  liikenteen lapikuikuuäyläna paloeiinn sekä 
paikallista  etta seudvursta tynmetka-  la uniolvtilii-
kennona  Lisäksi  tio toonu pirkamalkaisen  liken- 
been  apikulkuusjlOne  Vaasan suunnasta Landen 

 le  Jjsaskylän  suuntaan 
• Tioosuudnn nylipiset uiikeooeoiuorat vuat Pausiki-

oevl'eiiä  43 000 a  Tninkonliells  22 000  autoa urIn-
mkavdensa Suurin mitarru tukennenoära Paeniki-
unnllnilO  00  nIlul 55 000 also Mk. 

0  TieosuuS  on  uilukain  yleinen  tie pääkeopuvklsau-
duo  ulkopuolella Suomesse  

0  Ongelmur syntyväT Sarkännmmen  kohdalla  kol-
mesta tasoliitt)nrästä. 

•  Te iouhkautuu säännollisasti arkiasmuisin sakn 
itrapaimsin työmatkaliikeoteen  aikana  

0  Tampereon lsnbisen  Ohikulkutien rakentaminen 
monnoritieksi vähentää  pinkie oerran  ruuhkia, 
mona uudet meankäj'ttvsuunrriteimat sounninelu-
iaksnUa ksäuuoi jähuen  hav iiikansettu.  

0 Tampere lahikunhneen on nupeusn kasoaua kau-
punkiseoiu.  jonka lensoisen maunkayton tasapun-
linen  kehttaminen  on  turvattaua 

•  Ruuhkat uaikeuitauet jnvkkoiiikennstbd Teiskorr-
Tiellä  ja  Paanikiuentien rinnokkaiselle  kadulla. nile 
vykjrsin uhluutuu PaOSikinOelien ruuhka-ajan lii-
kennetta  

0  Tmaksolle lapalrtuu  Vuosittain  S henkunoahinso-
onnettomuutta  

0  tev  veren  asutus kärsi liikenteen  haitnista. melu. 
pOästOt. turvallisuus. asuinuiihtylsjy's 

HANKE  
Tien  paran taminnn  voidaan boleunaa uaihelltain. 
j000in elsimoryisessa_usil -ienssa  hanke koostuu 
sauraauista toimenpiteistä 
• OsuudeOn  rakennetaan Santalanden  te  Musralah -

den edtasnliltjenät  ju  Kuntnkedun  (eli  TAYS  ni  
liittjnnää parannetaen 

• Onhininonev  kohdalle rakennetaan  tunnels  

Vt  4  Lusi •  Vaajakoski  VP t -ulournan 

Vt  12 Paasikiventle—Kekkosentie, Tampere 
I  - siviiinoV haunIvvinruimS  

HANKEKOR11I  

NYKYTILA  JA  ONGELMAT 
• ValtaSa  4 on 500rnen tarl,eimpia pääväykä a 

 osa  TEN-uerhkna.  Valtatie  4 on  valtakunnan  ta-
oaraliilrenteee padvayta  pohjois-
eteläsuunnasua. 

• LuSi - KanaVoon liejekson  pituus  on  noin  I tO 
 kilometriä Keskimääräinen uuornkausiliikenna 

Osuudella  00 4000 - 6000 ajur,turk,  josta  ras-
koon Ikkenteen  osuus  on 1 1 -  te  is.  Kesitkau-
della  liikenne  on uitkkeimrnillaun 9000 cuba 
000rOkaodessa  Liikenteen  on ennostenu  kas-
oauan  noin  t.4 keitaiseksi  vuoteen  2020 nan-
riessit, 

•  Tie on kaksikalstai000 moniongelmainen oelte-
liejaksu.  Ongelmina  oval  tien huono gesmetna 
sek4 kapaun. kevytliikenneoäyhen nähitisyyS, 
ykoityistialilttymien suun näistä. terakeoteen 
heikko kunto sekä melu-  ja yohaueSisuotaukoi

-en  puuttuminen  

Toisessa_uaiheessa hanke konsluu seuraavista toi-
mevpdeistä 

•  Välille Vaitinaronkatu - Sepunkaru rakennetaan 
kulmannst ujokaistai noin  3 km  matkalle  

•  Osuudelle rakennetaan kaksi entasuiirtjnnäa Vai-
lineinn  la  Tampollav kvhdulio  

C  50kg eosimmgiseosä  otto tusessa uaih00550  iii-
t5nriä  ja  keysen  liikenteen uäjlastOä taydeirnotuev 
liikenneloi'uallisuuden parantamiseksi 

Yleissuunnitelma  on uuodelte 994.  jossa  on  k000u-
va  aikaisemmin  loadOvi suunnito Imat  yhteen. Suun-
vitulnia vIno oianbasalstaa lähiuuosioa  

HANKKEEN VAIKUTUKSET  
0  Iydmalkaliikentene uujiotuuS  paranee  ja  hittymi-

an  iuuhkaj poislvual  
U  Lii konnesiloinuu isimi nnaliises  ii  nikeille väjlille 

 niin oltu  alunon katuunrkOn kuurmituS oahenae  
0  Tnimvnpileat puranlavai joukknliiknninan  toi-

minbondnilytylisio  
V  Mandollistaa kaupunkiseudun lanSinsian tasa-

puoiisvn kehdtdmisen  
v  Sanlelatidno  la  Onkininirien nluerden meankäyt-

loyhteydet liinyuat valiaiinrrair Asentyneesli, min-
kO anuinsta inaankaytton  voidaan liiviSlät  

0  Elinkeiovoläcnun loimintaodellytybrsot solia lyn-.  
Oss-Ivo',  avara -  a  metkailuliikenleen uloSuhteet 
paianouai  

V  Minimuidaan liikeiinemnluU la paNstOlnv  haitta-
veikutuksi aniivottSssuln* iihlyoyss patenoo 

- Meivhuitar  ja  päautoi oiuät  poistu 
- Eiibanuiiittymmeo souiltamirian  kaupunkikuvaan  on  

uaatiuu tents-a 
Hankkenn  ensimmäisen oaihnen kustannusaruls  on 
35  milj.  oviVa  ja  lankonv  H/K-hvhdo Un  noin  4  
Hankkvnsta  laaditaan usoden  2003  aikana selnitys. 
Inssa iarkiSteraan hankkeun jikonnetaluus  Hank-
keen kokonaiskustannusaruio  ne  SI  nril( elo04 
sisänoev  ensimmäisen  ja  toinen uaihnen 

Lisulcioru 	 Tiehalurto, Keskl-Suo,rron rjepile  I  IlarI  Cues 
	 Lisatienjo 	 tiehallmts  Hämeen  lapin  Juha  Ssmmellehl  

Pidm4n  0254 22 soy 	 Puhelin  0204 22 at  ts  

Vt  4 Lahti  -  Heinola  

7  

Vt  3  Tampereen  lantinen kehätie 
TIEHOIUNTO 	 t-s,vov,0nnav*OTv,slal,rla 

H AN KE KORTT 

Vt  2 Vlhti -  Pori 
r -uiwuiroio havliuiuvislolma 

NYKYflLA  JA  ONGELMAT 
•  Valtatie  3 Helsinki - Tampere - Vaasa on  Suo-

men tatlreinrpia padleitO  ja  se  kuuluu euroop-
palaiseen  TERN -tieverkkoon (E12).  Valtatie  on 

 Osa Taropeneen kehOt.et0.  joka valittaa SekS 
 Tampereen ohittasea oallakunnalllsta  lukon- 

satta etta soudullista hikennettå 
•  Nykyinen  tie on yksiajoratalnen a  osin  saws-

tetto entasolottyrnin PS055a tietO  ou sek010-
kennetietS ja osa rnoottodlilkofloet.etS 

• Tansan  hetken Ivkenner000rat  osat  8000-
23 000 ajon/otk  Vuodelle  2020 ennusletut 
lirkenoemäOral  Osat  14 000-40 000 ajaslunk 

•  Nykytilanteessa liikenne ruuhkeutoo sek0  lie-
osooksilla ettO ontasollittynssså. Entyiseeti 

 ruuhka-aikoina liittynsnen pdatietle  on saikeac. 
•  Lantisen kehatien  osuus  on oaltatien 3 Helsinki 

- Tampere - Vaasa  pahin liikenteeltinen pallon- 
kaula Helsingin  ja Tampereen uåtisefl m000o-
TItian velnrlslurnisen jalkaen 

•  Nykyinen ylssiajoratainen  tie  ja  son lilsymajar-
jestelyt  osat elohita häirisilte  a onnettooruuksil- 

•  Läntisen kehatien henkilönehinko-onnetto-
muuksiee onneOomoustiheys  on  yli kaksinker. 
14mev oe,nattuna ualtateiden keskiar0000. Yle,-
simpia onnettornuuslyyppeja Ovat pertiänajo-  ja 
yk.sittdisnnnettomuudet 

• Tiejaksolla  tapahtuu 500sittain noIn  7 henkils-
vahinkn-Onne000tuotta 

24 22003  

HANKE 
Hanke koostuu seureausta toinrenpiteisla. 
• Lannsolle kehätietlo  rakennetaan  noten ajorata 

 nykyisen olevaan noin  21 km  matkalle ja nphyi
-0,0 entasoliiltoyrniä (Lakatuiva, Sarankulma, 

 Pirkkala. Rataniemi. Maatiala) liaydenset000 
• Nykyhianteessa ongeirnallisin  Nokian inonfton-

tien (Pitkänieinenl antasolirnyma rakennetaan 
uudestaan. 

• Linnakorpeen, Koikkoun. Kankaantaahen. 
Myltypuroos  la  Pikku-Akvenistoon rakennetaan 
uudet eritasoliittyrnät 

•  Liikenteen aiheuttamia nieluhainoja uähenne-
attn rakentamalla melusunjaus noin  12  km:n 
osuortetle. 

Hanke toteutetaan kandessa vaiheessa. Ensim-
mäisen rakennusoaiheen toteutuksesta  on  paa-
tetty  vuoden  2003 lalousarniossa,  ja  se  käsittää 
rnoottontien rakentamisen Pirkkalan (Ralaniemi) 

 ja Kalkus oglitle  (hem)  Vaihe saialtää myös  ris-
leysjaqesteiyl  Nokian mooeonhen (stl2) kanssa 
sekä uusien sinojen rakentamisen Pyhäjärven  ph 

 nykyisen  sillan  jäädessä paikolhseen kayttorirt 
Ensimmälsev oaihe  no tatkoitus  avata lirkenteelle 
vuonna  2005  ja sen  kustannukset  (57 Me)  ovat 
puolet  koko  hankkeen kustannusarurosta  (114 
Me).  Hankkeen toinen vaihe. eli  osat Lakelaina - 
Pirl-kala ja Kaikku - Ylojärvr  on tarhoöus loleottea 

 vuosina  2005-2007  

HANKKEEN VAIKUTIJKSET 
*  Hankkeen toteuttamisen oäikutuksesta liiken-

teen ruuhkautuminen poistuu lähes kvk003an 
 ja  lien nnyeustaso  nousee. 

Liikenne sijoittuu toiminnalliseuti oikeille otty
-lille  niin, että alueen kätuuerhov kuoorntss oa-

henee 
Valtatien, kaluoerkoo  a tiittymien liikennetur- 
uallisuus pärunee. Henkilouahinko-ovn000- 
muuksien ennustetaän oäheoeoan  lähes puo- 

* Kohtaamluonnettvmuuks,a  ei joun tapandu  a 
eritusoliittymien taydenttiminen  vähentää mynn 
nrerkittaoästi kääntymms-  ja perätinaju

-onnettomuuksia 
* Merhittäuimrnin  päästöt aleneout alemrnalla 

t,eoerkolia  ja kaupongot  p00-  ja siurukadutla. 
 jono m0000rihe kokoaa pois tarpeetonta  ja 

rouhkia äiheuttavaa IuikenseltO. 
- Rajasaimeen Pyhäjärnen  ylitse rakennetaan 

uusi yesistOsilta  
Koko  hankkeen kustannusar'uio  on 1 t4 145-josta 
ensimmäisen rakennosnaiheen Pirkkata - Kalkku 
kustannukset ooat  57 ME. Koko  hankkeen HAlt-
suhde  002,9. 

NYKYTILA  JA  ONGELMAT 
•  Valtatie  4  Landesta Hninolaao  on nronttnrilii-

kennetie OhSuskaistoilla oarustenuna  Noin  27 
 kilometrin pituisen nhituskaistatien lonsipuolelle 

 on vataus moottontlen toisetle ajoradalte  Valta-
tie 4 on urine,  vuosina patannesu moottonheksi 
tarhusteiukohteen molemmin puolin eli  Hetsin- 
gin  ta  Landen välillä sekä Heinolan kohdalla  

C  Valtatie  4 no  osa  eurooppalaista paateuerkkna 
jTERN),  he  numero  E75. 

0  ValtatIe 4 Os  yksi tärkeimpiä pitätieytiieylrsio 
Suomessa Landen  ja  Heinolan kautta kulkee 
merkdtoaä  osa pääkaupunkiseudunu  Pohjois- 
Suomeen  ja  Itä-Suomeen suuntautuuasta valta-
kunnallisestra heekilo-  ja tavaralrikenleesta  

0  Keskimääräinen oaonokausili,kesnemaärä 
osuudeoa  on 11 900-13 400 âjoneuuoa 5-nt. 
2000).  Liikenteen kausmnaihtelot onat suunta 
Pahimpmna ruuhkapärulnä luikennemäärä  on 
23 000 ajonfutli.  Liikenne  on  lisääntynyt voi-
makkaasti orime ouoeiea. Viiden vuoden kesk,-
n,äärg,500 uuosikasuii  5 % no  selvästi päähe

-der keskimäaräista kasuua  pi 2,5 is)  suorem
-paa. 

• Valtatietle asetetul liikesn0it0systauvitteel  00- 
vat toleutumalta  jo  nykyisillä liikennemaenllg 
T'e ruuhkuanluu pahoin etenkin kesauiikunlop

-pulsin  Liikenteen  ja  ongelmien ennustetaan 
kasuauan adelleen  

0  Tiejaksolla  tapahtuu vuosittain noin  7  henkilö.-
uahinko-000ettomuutta Onnettoeruusriski  on 

 suurin ohituukaistojen alku-  ja päättymiskohdis - 

0 Tien oarnee  asutus kärsii iiikenleen ineluhai-
toista.  55 dB.n ylmnävälta  alueella sitaitnee  t52 

 asuntoa  ja  noin  450  asukasta 

I 	' 	 V 
.-- Taeumu 
.— Poyeueaer smen 

misnuki,  Valtatie  4  kulkee neljeltä puhjaoesielo-
eeila, joista kaksi  1-luokan  ja  kaksi  111-luokan 
aluetta. 

HANKE 
Hanke koostuu Seuraavista toimenpiteistä  
C  Ohituskaistatia  muutetaan mvoltnnlieksi  27 

kilornenln  matkalta  
0 'Tien länsipoolen tampa paranOetaan 
• Meluosuojausta rakeenetaan  noin  1 I km'n 

 matkalla 
• Sunjataas  1 .  luokan pohjaoesialueet. 
• Rakeenetaan  27 sIltaa,  joista  1 hiruisilta. 
•  Kehitetään he008rsipaloelualueita. 

Hankkeen toteutoknesta  ny  päätetty vuoden 
 2003 tal005arerossa  ja  se nn  tarkoitus avata 

liikenteelle Vunnno  2005.  

HANKKEEN VAIKUTUKSET  
0  PoiStaa oeitoltlsen epokuhdan  Helsingin  ta 

Heinotev  0011110. 
+  Liikenteen sujuuuus paranee  
0  Henkilovahinko-000eoomuudel 	nhenengt 

aturolta  20 %  Onnettomuuksien uakaouos-
aste  honoree  Kuolleiden määrä vähenee noin 
y*rdellä vuodessa  

0  Melualueella aeuuien  määrä uähenee.  
0  Pohjaoesien pilaavtumisoski pienevee 
- Suotaamaltomlen  kohteiden melutaso nousee 

lIikenteen lis000tyesoa  p ajunnpeuden  kas-
seesSu 

- rieatue laatenee  
Hankkeen kuslannosarsin  on 41 MC  ja  I-UK- 
suhde  on 2,5 )Tleliikenteen ujokustaneukset 
lave). 

NYKYT1LA  JA  ONGELMAT 
•  Valtatie  2  toimiI pääylrleytenä  pääkaupunki-

seudulla Satakuntaan Sekä osiin Härnettä. 
Pirljanmeata  ja Polrjanmaatra. 

•  Valtatie  2 toimiI neikutusalueensa ykteytend 
Helumngin, Peen (a  Rauman satenrumn. 

•  Tien  ri3Oam054vhastä kapasiteetista  aiheutuu 
ajoittaista ruukkaa tShdin  ja  Karkkilan näli)Iã 
sekä Porin kohdalle. 

•  Tas  nnäkisyys,  kayo-is  sek0 tiheässé olenat 
tanoliittymät  yhdessä paikoitellen suurten Ii's-
kennemitisrien kanssa heikentknOt liikenteen 
sujunoutta  ja  turvallisuutta. 

•  Valtatiellä  2  tapahluu  vuosittain noin  44  
henkilOvahinkoon jolrtanaa  onnettomuutta, 
joissa kuolee keskimäärin  6  ihmistä. Yhteys- 
väli  On  muuhun  p050evenkkoon verrattuna 
keskimitäräista oaarallisempi.  

C  Pohjaoesisuoauksissa  ja  meluntorjunnassa 
 on  puutteita. 

HANKE 
Hanke koostuu serjraaoista toimenpiteistä:  
5  Poistetaan tasoluittymäl  2  -ajorataisten 

osuuksiev  ja  ohituskaiutrrjen kohdilta rinnak-
kaistiejdrjestelyin  

C  Rakennetaan  2  uutta eritasoliittymää  ja  tap-
dennetään  6  eritasoliittyrnää.  

C  Kaikki uilklsaat tasotiittyrnät parenttetuan. 

•  Rakennetaan riista-aitoja ohituskaistojeo 
kolrdulle  a  eläinonrnettonruukslen käsaarttu-
rniskohtiin. 

C  Titydesnetaits  kevyen liikenteen oerkkoa 
Forssassa  ja  Vilndissä.  

C  Parannetaan  6  plkavuoropysäkkiä. 
• Titydennetiado Senelaistusta  Porissa  ja Vilt- 

Sissit. 

Suunnitelmiee  puolesta hankkeen toteuttarni -
080  voidaan aloittaa Hämeen hepiirin slueella  
(0  vuOnna 2003,  Muissa kohleissa tulee laatia 
tiesuuno'delmat  ennen toteutusta Taunitteena 

 on.  että keyktepden parantaminen unidaan 
käynnistati vuonna  2004,  

HANKKEEN VAIKUTUKSET  
0  Valtatien sujuvuus paranee  -h  parantaa 

elinkeinoelämän kuljelusnarnnouttu. kulje-
051eV  tehokkuutta  ja matko -aikujev  en-
nustetta000tta. 

V  Valtutien  ju  siihen Ilittyntiri muun  tie-  ju ko-
tuverkun l,,kennetoruallisuus  paranee. 
Vuositasolla sitästyy  nuin  4 heokilövakin-
kn-onnettnmuutto 

0  Jookkolilkenteen palnelulauon  ja keuyen 
 liikenteen yhteyksien parnntaroinen lisää 

autonominn liikkomismatrdullisuuksia  '-P 
 sosiaalinen tasa-arvo paranee.  

U  Parantaa vuiku)usäluenn ktlpuilukykytt  ja  
luo ede)lytyku,ä uusille kasnusuonnilte  

U  Vähnntaä  yhdyskuntien vedenhankmnnalle 
turkeiden pohjavesialueiden likaanlumis-
nSkid. 

-  Hankkeen toteuduttuu yhteysolilille  jää 
 edelleen joitakin turvallisuus-  ja  suju-

*uusnngelmia 
. Meluntoi)untna  ei pystytä toteuttamaan  

14110  kustennusraernilla  

Hankkeen kustannusarvin  on 35  Mv  (MAKU  
1955  = tOO : t tS.2)  ja lasknnu Hitit -suhde  on 
1,2 

tlialiinto.  Saunaan Oapriv  i PieSa Peturanieno 
Puhien020422ttleieneremnjdNji*juJsl3aaffis 

Lisaserota 	 ranallvro kanTaa,, iee,n  I eau  Kunto 
Puireiin  0204 22 arou  Insenor nnni,ishehnl,QhrtarrtVreiln/e 

Tairaalnts, Tunin  1100141 I PO400 Liimuio,,o, 
Putre8n 5204 22 4503 

— 	
Vt  3 Tampere  (Ylöjärvi)  •  Vaasa 	 Il  

t-nrvuineo haineenurnielrnd 
meal-limo 
-v,*reri,  enin ta  Va 	tepal 	, 	 24,02.2003  

löv  kuoleman. Vaarallisimmat koltrdat  osat 
HANKEKORTTI 	 Tampereen ja Ikaatsten  välillä sekä Ikaalisten  

la Jalaslärnen oälisillä laajamajoksoilla. 
NYKYflLA JA ONGELMAT 	 •  Tien  kunnossa  on puuneita  Vaasan tiepiien 

-:& .— 	 ' 	 puolellu entyinesh Jalasjämen  ja Koekan  sekä 
Koskevkomon  ja Laihian uälillä 

•:. . 	_ 	 — 	 • Pohlaueden suolaostaroetta  on lkaaiisissa  ja 
.  _t9 	 Itmajoella. Melontorjuntatoimenpiteila  tarvitaan 

— 	 YtjoäruellO, Hämeenkyrossa, Jalasjärvellä  ja 
Laihialta sek5  Vaasan ntoottorrhella. 

— 	 •—  HANKE 
Yhleysoalillä onseu raauat kehilettävet  Osuudet  ja 

. 	 paaongelmat. 
— 	 • YlOjärui-Hänreenkyrn (turnallisuus  u  kapasiteettil 

• Hämeeokyrn -  Vaasan tiepiinn  raja  (turvallisuus 
- 	 — 	 N  osittain kapantteets) 

. 	 • Jatasjämen  eli (turvallisuus  0  kapasileetti) 
• .latasj0iio - Läihia  turvallisuus  n  rak,  kunto) 

, 	 •  Laihia - Muutasaari (turvallisuus  0  kapaslteetti) 

• ValtatIe  3 ytrtepsoatl  Tampereelta Vaasaan 	VtTtOy500liO kehitetään  mm. seuraaallla toimenpi- 

(250 km) err usa naltakuenallisestl merkittanNa 	tO 	e e e lä e . hey pa , 	yeS 

naltatieyhteytta  Helsinki-Tampere-Vaasa 	 täminen. Ohitu5tiaistOlTIn rakeotamioen. Inttonsee 

• 	SOäli  kuuluu ydeiselirnoppalrk000n  TERN- 

k 1k 	
ja  se o  Osa  P0 1 5 e  suu 	osa 	teysnätin parantaminenta  on  tehty kehittomissel- 

u 	0  iPP helO 1 	 ultys 00000a 2002. Ens,mmginen  vaiheen toimien- 
• Yhteyooäli  On liikenner000dlt000 ninkouerksn 	pitelsis luadääun jalkosuunnitelma nuonna 2003 

uilkkaieipia. Yhteysvälin suunmmat tiikenne- 	_______________________________________ 
nräärälonatlanrpereen  je Vaasanssiaäotu- 	 KEN YHTEISVAIKUTUKSET 

ajon/oTti)  sekä Ylitjärnen  ja Ikaolisten aätitlä 	H8TTkltsOOhlnko-OOnettOOTuo-tet vähenevOt 

(kenkirn.  0 500 ajoniurk). Yhteysoälin vähälii- 	 22  %ja kuslemat  35%. 

kenlelsin  osuus  on Jalasjänoellit Laihialla  koe- 	* Liikenteen toimi000s paranee Ilittyma-  la  
kim  2 500 ajoniurk). 	 ohituskaintajarjestelyille 

• Te118  on  ajoittain tlikeenoltäopusuogelmia  Tam --litenyerttii'kenteev turuallisuus  paranee ke- 
peteen  ja Hämeenkyrsn ugyllä. lkaalrsten lrnh- 	03is0  liikenteen-  ja rinnakltaishetärjestelyillä 
dalla  sekä Laihian  ja Mustasearen uaiiilä 	 Ehnkeinoetämä  hyötyy  tys-, as,omnd-.  tavara- 

• Hanieenkyröo  ta  Parka000 oälitta  tie on  kapea 	ja matkolluliikenteen olvsuhterden parantu - 
la Ohitusmandotlisoudet onat  vähäiset 	 ense. 

• Jaleojaruen  ja Mustasaaren  välillä yhtepsuSlin 	- Ympianslonskit peneneoat pohi400ses 
llike000ltäuyyttä haisaanat nopeuslason saisIo- 	suolauksen  ansiosta  
lut )taatamat ja  paikoin muolaisuun sek8 urlkkai- 	. Likennemelusta karsiuien määrä uäheneo  
den yksityistieliittyresen  suun määrä). 	 melusuojausten ansiosta. 

• Keuyen  liikenteen Olosuhteel ovat paikoin 
puutteelliset Hämeenkyron, Parttanon, Kunhan, 	 .  0 	teysoä ITt  usla nusaruio ur  noin 

Koskenkor000  ja Laihioe knhdalla 	 milt coma  Tästä ensimmäisen vaiheen kuutan- 
, 	 noksel  oval  noin  48 mIll.  outoa EnsImmäisen 

• Lllkennoturnallisuuden perusleella  osa  yhteys- 	 kustannukset ekaantuuat seuraavasti 
ualislä  kuuluu ronkooerkon pahimpaan uuden- 	hejakso  1-lämeenkyno -  Vaasan liepiins  raja 244 
nekseen. Yhteynnätin koulemaan johtenelsta 	milj. euroa, Jaläsjäroen eritasuluisymit  6,0  milj  
onnettomuuksista  50% on kuhtaamr50000tto- 	eurve  ja tiejakso Jalasiärur - Musteseari  t7,5 
muaksia. 	 milj.  autoa. (SViKU  t995 tOO .115,0) 

• Ytrteysn011llä  tapahtuu ouosittain  43 henkilöva- 	_______________________________________ 
hlnkO-Onnettornuutta,  jotka aikeuttanut  5  henki- 

Lsatiel5a' 	rauaerre,  cameo,,  ravun Juha Sarnoetiano  a  Vaasan rapnn »aden Osteigeud 
Puh.lin  020400 4tt9 	 Puhelin  020422 7500  

Vt  3  Tampereen  läntinen kehätie 
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Vaikutukset 
Suunnitelman vaikutuksia arvioitiin kunkin tavoitealueen 
osalta alakohdittain. Alakohtien arvioinnissa käytettiin 
seitsenportaista asteikkoa, mutta tavoitealueiden sisäi-
sistä vaihteluista johtuen lopullisissa tuloksissa ei ääri- 
päitä havaittu. Käytännässäkin muutokset edellisiin  lm-

jauksiln  ja  muutokset suunnitelmakauden aikana ovat 
niin vähäistä, että niiden vaikutuksia  on  vaikea havaita. 

Tavoitealue  Suunnitelman Suunnitelman 
vaikutukset vaikutukset 
verrattuna verrattuna 
nykytilanteeseen  edellisen 
(kehitys tts:n  
huomioiden) linjauksiin  

Päivittäisen liikkumisen 
varmistaminen 

Yhteiskuntataloudellinen 
tehokkuus 

Liikenneturvallisuus  

Ympäristö 

Elinkeinoelämän toiminta- 
edellytysten tukeminen 

Alueellinen  ja  
sosiaalinen tasapuolisuus 

Päivittäisen liikkumisen varmistaminen 

Päällystettyjen teiden  ja  siltojen kunnon heikkeneminen 
pysähtyy. Talvihoidon taso säilyy samana, mutta vaa-
timukset kasvavat. Sorateiden päivittäinen kunto heik-
kenee, mutta kelirikkovauriot hieman vähenevät. Lii-
kenteen sujuvuus heikkenee kasvavilla kaupunkiseu-
duilla, mutta alkavien kehittämishankkeiden valmistu-
minen helpottaa tilannetta. Maankäytön kehittämisen 
edellyttämlin uusiin väylätarpeisiin ei kyetä etenkään 
kevyen liikenteen osalta vastaamaan. 

Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus 

Tiestön pääoma-arvon heikkeneminen hidastuu. Kun-
non heikkenemisen pysäyttäminen vähentää tienkäyttä-
jän  ja tienpitäjän  kustannuksia. Jälkeenjäämää ei kui-
tenkaan kyetä kuromaan kiinni. Vähäliikenteinen  tie-
verkko paranee hieman.  Sen  osuus liikenteestä  on  pie-
ni, joten vaikutukset ajokustannuksiin ovat vähäiset. 
Tienpidon keinoin ei voida liikenneonnettomuuksien li-
sääntymistä kokonaan estää. Sujuvuuden heikkenemi-
nen liikenteen lisääntyessä  ja  keskittyessä lisää aika- 
kustannuksia. Verkostopuutteet lisäävät hieman yhteis-
kunnan välillisiä kustannuksia, esimerkiksi kevyen lii-
kenteen puutteet lisäävät koulukyytien tarvetta. 

Liikenneturvallisuus  

Liikennekuolemien lisääntyminen estetään, mutta mui-
den  vakavien  onnettomuuksien määrä tulee lisäänty-
mään liikennemäärien kasvaessa. Henkilävahinko-on-
nettomuuksien lisääntymisestä  vain  kaksi kolmasosaa 
pystytään estämään. Myös ajoneuvovauriot lisääntyvät, 
kun toimenpiteiden painopisteenä  on  nopeusrajoituksia 
tukevat toimenpiteet  ja  ympäristön pehmentäminen, 
jotka pääsääntöisesti tähtäävät seurausten lieventämi-
seen. Talviajan onnettomuudet hieman lisääntyvät,  sillä 

 liikenteen kasvaessa odotukset talvihoidolle tulevat yhä 
vaativammiksi. 

Ympäristö 

Ajoneuvokannan  uudistuminen vähentää ympäristöhait-
toja liikenteen kasvusta huolimatta. Vastaavasti liiken-
teen sujuvuuden heikkeneminen sekä keskittyminen li-
säävät haittoja etenkin kaupunkiseuduilla. Ongelmal-
lisimpia melukohteita ei pystytä suojaamaan, mutta 
nopeusrajoituksilla  ja ylläpidolla  voidaan meluhaittoja 
jonkin verran vähentää. Kehittämishankkeilla  ja  keski-
tetyillä ohjelmilla parannetaan ympäristöhaittoja yksit-
täisissä kohteissa. Suolan käytän vähentäminen paran-
taa pohjavesien tilan kehittymistä, joissain tapauksissa 
myös pitoisuudet vähenevät. Maankäytön suunnittelus-
sa törmätään väistämättä liikenteellisiin haasteisiin.  Es-
tevaikutus  lisääntyy liikenteen  ja  koetun turvattomuu-
den lisääntyessä. 

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten 
tukeminen 

Pääteiden liikenneolot  säilyvät hyvinä, mikä sallii täs-
mällisen kuljettamisen ajoittaisesta  ja  paikallisesta 
ruuhkautumisesta huolimatta. Painottamalla tieverkon 
kuntoa pystytään kuljetuksille tärkeää kustannustehok-
kuutta edistämään. Nämä tekijät kattavat elinkeinoelä-
män kriittisimmät tarpeet, mutta odotukset kuitenkin 
kasvavat. Suunnitelma tukee nykyisten yritysten elin-
mandollisuuksia, mutta ei houkuttele uusia yrittäjiä alu-
eelle.  Tampereen ja  Landen seudulla uudet kehittämis-
hankkeet parantavat tilannetta. Aikatauluvarmuus heik-
kenee hieman päätieverkolla liikenteen lisääntyessä. 
Muualla tilanne paranee, mutta toisaalta myös tiever -
kon rasitus lisääntyy. 

Alueellinen  ja  sosiaalinen tasapuolisuus 

Kevyen liikenteen olosuhteiden kehittäminen ei vastaa 
odotuksia. Joukkoliikennettä ei pystytä tukemaan, vaan 

 se  kärsii painopistealueillaan liikenteen kasvun aiheut-
tamista ongelmista. Liikenteen lisääntyminen  ja aluera-
kenteen  muutokset lisäävät estevaikutusta eikä tähän 
kehitykseen ole mandollista vastata. Lapset  ja  van-
hukset kärsivät ongelmista eniten, koska heidän liikku-
misensa  on  pitkälti jalankulusta  ja joukkoliikenteestä 

 riippuvaista. Maaseudulla turvataan peruspalvelutaso, 
mutta joudutaan hyväksymään tieverkon  ja sillä  teh-
tävien toimenpiteiden priorisointi. Kasvavilla kaupunki- 
seuduilla joudutaan puolestaan hyväksymään liikenteen 
sujuvuus-  ja  ympäristöongelmat. Pitkämatkainen liiken-
ne sujuu kohtalaisen hyvin. 

Hankintaohjelma 
Tienpidon hankintamenettelyjen  tehostamiseksi  ja kus-
tannustehokkaan toimintatavan  löytämiseksi Tiehallinto 

 on  laatimassa monivuotista hankintaohjelmaa. Hankin-
taohjelmassa määritellään toimenpiteet, joita tullaan 
hankkimaan seuraavien kolmen vuoden aikana.  Han-
kintaohjelma  ohjaa tiepiirin hankintoja  ja  mandollistaa 
markkinatilanteiden  ja  lyhytaikaisten suhdannevaihte-
lujen hyädyntämisen. Hankintaohjelma valmistellaan 
kesän  2003  aikana,  ja  se  julkistetaan erikseen syksyllä 

 2003  lokakuun alkuun mennessä. Hankintaohjelmaan 
 ja Tiehallinnon kilpailuttamiseen  liittyvää tietoa löytyy 

internetistä: http://www.tiehallinto.fi/kilpailuttaminen/  
index.htm. 

Tiepiirin toiminta  ja  resurssit 
Hämeen tiepiiri  on  yksi Tiehallinnon tulosyksiköistä  ja 
sen  toiminnasta vastaa tiejohtaja Tiehallinnon  asetta-
mien  tavoitteiden  ja  resurssien mukaisesti. Tiepiirin toi-
mintaa ohjaavat Tiehallinnon arvot  ja  visio sekä niiden 
pohjalta muodostettu toimintastrategia. Tienpidon ohje-
nuorana toimii liikenne-  ja viestintäministeriön  pitkän 
tähtäimen suunnittelua tukeva "Kohti kestävää  ja  äly-
kästä liikkumista  2025"  -asiakirja. Tämän lisäksi Tiehal-
lintotasolla  on  määritelty strategiat seuraaville tuote-  tai 
prosessikohtaisille  osa-alueille: asiakkuus,  tie-  ja  liiken-
neolojen tavoitetila, hankinta, tiedonhallinta, osaamisen 
kehittäminen, liikennekeskus  ja T&K.  

Toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaiden  tar-
peet.  Seuraamme asiakkaidemme mielipiteitä  ja  odo-
tuksia usealla tavalla, esimerkiksi mittaamalla tienkäyt-
täjien tyytyväisyyttä, keskustelemalla eri tienkäyttäjä-
ryhmien edustajista koostuvan tiepalvelujen neuvottelu-
kunnan kanssa  ja  seuraamalla eri tavoin meille annettua 
palautetta. Suunnittelussa vuorovaikutteisuus  on  jo  va-
kiintunut toimintatapa. Toimintamme edellyttää myös 
tulevaisuuden toimintaympäristömme sekä elinkeino-
elämän  ja  yhteiskunnan tarpeiden luotaamista. Edis-
tämme maamme yhteiskuntarakenteen kehittymistä yh- 

teistyässä  useiden muiden toimijoiden kanssa. 
Tiepiirin operatiivinen toiminta  on  organisoitu  pro-

sesseittain.  Prosesseja ovat: ohjaus, asiakkuus, pal-
velujen suunnittelu, liikenteen palvelut, palvelujen han-
kinta  ja  tuki. Valtakunnallisesti prosessinomistajat oh-
jaavat prosessien kehittämistä. Prosessien lisäksi toi-
mintaa ohjataan tulostavoitteilla. Tiepiirin sisällä otetaan 
käyttöön Tiehallinnon  strategisten  tavoitteiden pohjalta 
muodostetun tasapainotettuun mittaristoon perustuvan 

 mallin  seuranta.  Sen  kriittiset menestystekijät ovat:  

1. Asiakastyytyväisyys: 

•  toiminta vastaa asiakkaiden odotuksia 
•  vuorovaikutus keskeisten yhteistyökumppaneiden 

kanssa  

2. Vaikuttavuus 

•  liikenneturvallisuuden paraneminen 
• tieliikennejärjestelmän palvelevuus 
• väyläomaisuuden hallinta  

3. Taloudellisuus  ja  tehokkuus 

• tulostavoitteiden  saavuttaminen 
• talouden hallinta  

4. Kyvykkyys 

• Tiehallinnon  vision  mukainen osaamisen kehittäminen 
• henkilöstön työkyky 

Maakuntaliittojen  lausunnot 
Alueiden kehittämisestä annetun  lain 9 §:n  mukaisesti 
Hämeen tiepiirin alueella sijaitsevien maakuntien liitot 
antavat lausunnon tiepiirin toimintasuunnitelmasta. Lii-
toilta pyydettiin työnaikaiset kannanotot, jotka  on  tiivis-
tetysti esitetty ohessa. 

Hämeen liitto 

Liitto pitää tärkeänä, että  koko  maan vuotuisen perus-
tienpidon rahoituskehyksen tulisi olla vähintään  600 

 milj.€,  jotta suunnitelman mukaiset investoinnit voitai
-sun  toteuttaa. Valtatien  2 kehittämishankkeeseen  sisäl-

tyvät toimenpiteet tulisi voida aloittaa  jo  vuonna  2004. 
 Vt  1 0/vt 1 2  Hämeenlinna-Lahti kehittämishankkeen 

suunnitelmavalmiutta  tulisi kehittää siten, että  se voitai-
sun  esittää tieverkon kehittämishankkeena eduskunnal-
le Tiehallinnon seuraavassa toiminta-  ja taloussuunni-
telmassa. TiepUrin  toiminta-  ja taloussuunnitelman  tulisi 
seurata liikennejärjestelmä-  ja liikenneturvallisuussuun-
nitelmissa  esitettyjä toimenpideohjelmia taajamajärjes-
telyjen  ja  muiden yleisen tieverkon hankkeiden osalta. 
Lisäksi liitto esitti kuusi hanketta lisättäväksi perustien-
pidon investointiohjelmaan. 

Pirkanmaan liitto 

Tiestön ylläpito  ja  päivittäinen kunnossapito ovat  pää-
osin maakunnan kehittämisstrategiaan suoraan liittyviä 

 ja  niitten toteutusta edistäviä. Tämän lisäksi tarvitaan 
myös kehittämispanostuksia, joihin voidaan kuitenkin 
päästä  vain tieplirin rahoitustasoa  nostamalla.  Tampe-
reen  läntisen kehätien parantaminen  on  maakunnan 
keskeisin liikennehanke, jonka rahoitus  ja  toteuttaminen 
tulee varmistaa. Hankkeen toteuttaminen mandollistaa 

 vt  3:n  kehittämisen edelleen kohti Vaasan piirin rajaa. 
Maakuntakaavan pohjaksi laaditussa  Tampereen kau-
punkiseudun rakennesuunnitelmassa  esitetyt kaupunki- 
seudun voimakkaasta kasvusta johtuvat tieverkon  in-
vestointitarpeet on  otettava huomioon tulevissa toi-
minta-  ja taloussuunnitelmissa. Pääteiden  lisäksi liitto 
korostaa pitkien, poikittaisten seutuyhteyksien sekä 
kunta-  ja kyläkeskusten  välisten yhteyksien toimi-
vuuden varmistamista. Liitto  on  esittänyt lausunnos-
saan tärkeimpiä suunnitelmasta puuttuvia tieverkon 
parantamistarpeita. 

Päijät-Hämeen liitto 

Liitto pitää tärkeimpänä kehittämishankkeena  Lahti- 
Heinola moottoritietä, jonka toteuttaminen tulee aloittaa 
heti tiesuunnitelman vahvistuttua. Liitto pitää tärkeänä, 
että maantien  295  parantamista jatketaan. Tiepiirin toi-
minta-  ja taloussuunnitelman  valmistelu  on  tapahtunut 
hyvässä yhteistyössä maakunnan liittojen kanssa, mut-
ta yhteistyötä voi vielä syventää ohjelmoitavien suunnit-
teluhankkeiden koordinoinnissa  ja työllisyysrahoituksel

-la toteutettavien  kohteiden priorisoinnissa. 
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