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Lähtökohdat  ja  tienpidon  painotukset 
vuosina  2004-2008  
Toiminta-  ja taloussuunnitelma (TIS)  on  tärkein 
tiepiirin tienpitoa ohjaava suunnitelma. Siinä esite-
tään perustienpidon rahoitus suunnitelmakaudelle, 
suunnitelma rahoituksen käytöstä sekä kaudella 
toteutettavat investoinnit. Suunnitelma pohjautuu 
liikenne-  ja viestintäministeriön  sekä Tiehallinnon 
tavoitteisiin  ja rahoituskehyksiin.  

Valtakunnallisen linjauksen mukaisesti suunni-
telmakaudella  2004-2008  Hämeen tiepiirin tien-
pidossa painottuu tiestön päivittäisen liikennekel-
poisuuden, kunnon  ja  liikenneturvallisuuden var-
mistaminen. Päivittäisen liikkumisen turvaamisella 
mandollistetaan alueen eri osien saavutettavuus 

 ja  elinkeinoelämälle elintärkeät kuljetukset ympäri 
vuoden. Kunnossapidolla suojellaan Hämeen tie-
piirin noin  1,6  miljardin euron  suuruisen tieomai-
suuden arvon säilymistä. Liikenneturvallisuuden 
parantamisessa Tiehallinto  on  sitoutunut valtio-
neuvoston periaatepäätökseen. Hämeen tiepiirir. 
osalta tavoitteena  on  seitsemän laskennallisen 
henkilövahinkoon johtaneen onnettomuuden vähe-
nemä vuosittain. 

Hämeen tiepiirin hoidon, ylläpidon  ja  korvaus- 
investointien määrärahoissa  on  viime vuosina 
näkynyt tiestön liikennekelpoisuutta  ja  kuntoa 
painottava linjaus. Laajennus-  ja uusinvestointien 

 määrärahat ovat olleet laskusuunnassa. Toimin-
ta- ja taloussuunnitelma  2004-2008  perustuu sii-
hen, että hoidon määrärahat pysyvät suunnilleen 
ennallaan sekä siihen, että ylläpidon, korvausin-
vestointien  ja laajennusinvestointien  määrärahat 
kasvavat hieman. Suunnitelman valmistelun aikana 
valtion talousarviossa myönnettiin vuodelle  2004 

 tienpitoon  koko Tiehallinnon  tasolla  25  miljoonan 
euron lisäraha. Tämä lisäraha  on  otettu huomioon 
laad ittaessa suunnitelmaa  ja  muodostettaessa 
hankelistoja. 

Toiminta-  ja taloussuunnitelmaa  on  tehty vuo-
rovaikutteisesti Hämeen, Pirkanmaan  ja  Päijät-Hä-
meen liittojen kanssa sekä liittojen valmistelemien 
maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmien 
kanssa (TOTSU). Toteuttamissuunnitelmat kos-
kevat alueen kaikkia viranomaisia. Ne sisältävät 
ehdotuksen maakuntaohjelman  ja erityisohjelmien 

 toteuttamisen kannalta keskeisistä hankkeista  ja 
 muista toimenpiteistä sekä arvion näiden rahoitta-

misesta. Kuntien näkemyksistä  ja  tarpeista tiepiiri 
keskustelee ympäri vuoden erilaisissa yhteisissä 
neuvotteluissa.  Kunnat  voivat lisäksi antaa lausun-
tonsa valmistuneesta toiminta-  ja  taloussuunnitel-
masta. 

Hämeen tiepiirin tienpidon tavoitteet 
suunnitelmakaudella  2004-2008 

 ovat seuraavat: 
•  Päivittäisen liikkumisen varmistaminen 
• Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus 
• LUkenneturvallisuuden  parantaminen 
• Elinkeinoelämän toimintaedellytysten 

tukeminen 
•  Ympäristön huomioiminen 
•  Alueellisen  ja  sosiaalisen tasa-arvon 

huomioiminen 

Edelliseen toiminta-  ja  talous-
suunnitelmakauteen ierrattuna 
tienpitoa vuosina  2004-2008 

 voidaan kuvailla seuraavasti: 
•  Tiestön hoidon taso säilyy entisellään. 
• Tiestön ylläpito säilyy tienpidon 

painopistealueena.  Tieverkon kunto 
säilytetään entisellään. 

• Laajennusinvestointeihin  käytettävä 
rahoitus  on  edelleen vähäinen. 
Investoinnit suunnataan ensisijaisesti 
liikenneturvallisuutta tehokkaasti 
parantaviin toimenpiteisiin,  ja  niistäkin  vain  
välttämättömimmät  voidaan toteuttaa. 

Perustienpidon kesk/määrä  Then  rahoitus Hämeen  tiepiirissä 
 toiminta-  ja taloussuunnitelmakaudella rnilj. euroa).  

?2,6 M € 
31,5%) 

•  Tiestön hoitoon sisältyy teiden  ta/v/ho/to  sekä  sorateiden, 
li/kenneympäristön,  rakenteiden  ja  laitteiden  ho/to. 

•  Ylläpito  ja korvausinvestoThnit  ovat olemassa olevaan  tie- 
verkkoon kohdistuvia toimenpiteitä, joilla säilytetään tien 
käyttökelpoisuus  ja  rakenteellinen kunto.  

• LaajennusThvestoThneilla  palautetaan tien palvelutaso 
lisääntyneen liikenteen edellyttämälle, nykyajan vaatimuk-
set täyttävä  Ile  kohtuul/ise/le  tasolle. Perustana  on  heiken-
tynyt  lilkennetun'allisuus  tai  lIIkenteen  sujuvuus.  

• UusThvestoThneilla  luodaan uusia yhteyksiä.  

29,7 M € 
(41,4%)  

Hoito 	 22,6  
Ylläpito  ja korvausinvestoinnit  29,7  
Laajennus  ja uusinvestoinnit 	9,9  
Suunnittelu 	 2,7  
Liikenteen hallinta 	 1,1 
Tiehallinto,  oma toiminta 	5,8  

Vuotuinen määräraha keskimäärin  
2004-2008,  miljoonaa euroa 	71,8 

- 	________________________________________________  
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Tienpitoa  
yhteiskunnan hyväksi 
Tiehallinnon  Hämeen piiri  on  määritellyt vuosille 

 2004-2008 tienpidon painopistealueet, perustien
-pidon määrärahalla toteuttavien tieinvestointien 

hankel istat sekä laatinut merkittävien kehittä-
mishankkeiden kuvaukset LVM:n  ja  eduskunnan 
päätöksenteon pohjaksi. Tiepiirin suunnitelma 
perustuu Tiehallinnon pääjohtajan kanssa tehtyyn 
tulossopimukseen  ja  maakuntien liittojen kanssa 
käytyihin neuvotteluihin. Suunnitelma perustuu 
myös asiantuntijoilla teetettyihin liikennettä  ja  tie-
verkon tilaa koskeviin tutkimuksiin sekä oletukseen, 
että perustienpidon rahoitus pysyy vuoden  2004 

 tasolla. Tämä tarkoittaa noin  70  miljoonan euron 
vuosirahoitusta. Hoitoon  ja  ylläpitoon painottuval

-la  rahoituksella uskomme parhaiten pystyvämme 
vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin. Mainittakoon, 
että vuonna  1992 tienpidon  rahoitus oli noin  40 % 

 suurempi kuin vuonna  2004.  Tuosta ajankohdasta 
liikenne  on  kasvanut lähes viidesosan. 

Tiepiiriin  tulee suuri määrä toiveita liikennejärjes-
telyistä, jotka johtuvat kuntien maankäytön tarpeis-
ta. Erikoisen paljon toiveita tulee kevyen liikenteen 
verkoston laajentamisesta, jonka pituus tiepiirin 
alueella  on  tällä hetkellä noin  710  kilometriä.  Tien - 
pidon nykyisellä rahoituksella näitä toiveita voidaan 
toteuttaa  vain  hyvin vähän, mikä näkyy lyhyinä  han-
keluetteloina.  Olemme hakeneet hyvässä yhteis-
työssä alueen kuntien, maakuntien liittojen, poliisin, 
Ilikenneturvan  ja  lääninhallitusten kanssa niin pieniä 
tieympäristöjä parantavia kuin myös muita toimen-
piteitä, joiden toivomme vähentävän erityisesti va-
kavia liikenneonnettomuuksia. Näistä mainittakoon 
esimerkkinä taajamaportit. Taajamaporteilla  vies-
titämme autoilijalle lähestyvästä  kunnan  tai  kylän 
keskustasta, jossa suojattomien jalankulkijoiden  ja 

 polkupyöräilijöiden kannnalta turvallinen ajonopeus 
 on  yleensä  40 km/h tai  alhaisempi. Toivomme, että 

Liikenne-  ja  viestintäministeri  Leena Luhtanen sekä  tiejohtaja  
Mauri Pukkila  Valtatien  9  parannetun  Orivesi-Muurame - 

 osuuden avajaisissa marraskuussa  2003.  

vuonna  2003  alkanut liikenneturvallisuuskehitys jat-
kuu  koko suunnitelmakauden. 

Liikennepolitiikkaa  valmistelevan ministeri-
työryhmän  13.2.2004 julkistamassa  raportissa 

 on  määritelty tienpidon linjaukset tulevalle kym-
menvuotiskaudelle. Tiepiiri pitää erittäin tärkeänä 
tälläista kaikkia liikennemuotoja koskevaa pitkän 
tähtäimen poliittista linjan vetoa, joka  on  perustana 
usean alueellisen toimijan yhteistyönä tehtävissä 
liikennejärjestelmäsuunnitelmissa. Tässä suunnitel-
massa  on  maininnat ministerityöryhmän linjausten 
vaikutuksista muun muassa kehittämishankkeiden 
toteuttamisajankohtiin. 

Hämeen tiepiirin toiminta-  ja taloussuunnitelma 
 vuosille  2004-2008 on  asiakirja, josta toivomme 

saavamme muun muassa kuntien, eri tienkäyttä-
järyhmien  ja  elinkeinoelämän kannanottoja. Nämä 
tienkäyttäjiltä tulleet lausunnot ovat tiepiirille eri-
tyisen arvokkaita. Ne  ja  muualta tulleet tienpitoa 
koskevat parannusehdotukset otetaan huomioon 
suunnitellessamme sekä yksittäisiä tienpitotoimia 
että seuraavaa toiminta-  ja taloussuunnitelmaa.  

Mauri  Pukkila 
Tiejohtaja 

Hämeen tiepilrin tieverkon koostumus.  
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Tietoja Hämeen tiepiiristä 
Toimintaympäristö  
Hämeen tiepiiri toimii  Kanta-Hämeen, Pirkanmaan 

 ja  Päijät-Hämeen maakuntien alueella. Kuntia  tie-
piirin alueella  on 61.  Asukkaita kunnissa vuonna 

 2003  ennakkotietojen mukaan oli yhteensä lähes 
 823 000. Punkalaitumen  kunta  on  vuonna  2005 

 siirtymässä Satakunnan alueelta Pirkanmaalle  ja 
 näin  ollen  myös osaksi Hämeen tiepiiriä. 

Kaikkien kolmen maakunnan sijainti  on  valta-
kunnallisesti erinomainen.  Kanta- ja  Päijät-Häme 
sijaitsevat keskellä eteläisintä Suomea  tie-  ja  rata- 
verkon pääväylien varrella. Pirkanmaan maakunta, 
jossa asuu yli puolet tiepiirin alueen väestöstä, si-
jaitsee puolestaan maan keskeisten toiminnallisten 
vyöhykkeiden leikkauspisteessä. 

Asutus 
Hämeen tiepiirin alue  on  suhteellisen taajaan asut-
tua. Keskimääräiseen väestönti heyteen verrattuna 
tiheys  on  moninkertainen Helsingistä Hämeen-
linnaan  ja  Tampereelle muodostuneella ns. HHT-
vyöhykkeellä. Voimakkaimmin tiepiirin alueella ovat 
viime vuosina kasvaneet  Tampereen,  Hämeenlin-
nan  ja  Landen seudut. Väestön vähenemä  on  ollut 
suurinta Pirkanmaan pohjoisosissa sekä Heinolan 
seutukunnassa. 

Pienois-Suomi  
Hämeen tiepiirin aluetta voisi kuvata pienois-Suo-
meksi,  sillä  alueen sisällä  on  havaittavissa monia 

 koko  Suomelle tyypillisiä piirteitä. Näitä ovat alu-
eellinen keskittyminen, kasvukeskuksiin liittyvät 
kysymykset  ja toimialojen  monipuolisuus. Kaikki 
nämä asettavat myös tienpidolle suuria haasteita. 
Toisaalla  on  vastattava liikenteen lisääntymisestä 
aiheutuviin tarpeisiin, toisaalla taas  on  turvattava 
välttämättömimmät liikkumiseen liittyvät edellytyk-
set  ja  elinkeinoelämän asettamat tieverkon kun-
toon liittyvät edellytykset.  Oman  lisänsä tienpidon 
haasteisiin tuo väestön keski-iän nousu  ja  yhä ak-
tiivisemmin liikkuva vanhusväestö. 

Tieverkko 
Yleisen tieverkon pituus Hämeen tiepiirin alueella 

 on 9 430  kilometriä. Tästä hieman yli puolet sijait-
see Pirkanmaalla, noin neljännes  Kanta-Hämeessä 

 ja  noin neljännes Päijät-Hämeessä. Jalankulku-  ja 
 pyöräteitä tiepiirissä  on  noin  710  kilometriä. 

Päällystettyjä  teitä Hämeen tiepiirissä  on  yhteen-
sä  6490  kilometriä. Päällystettyjen teiden kunto alkoi 

 1990-luvun alussa heikentyä. Muutaman viime vuoden 
aikana tämä kehitys  on  kuitenkin saatu pysäytetyksi. 

Sorateillä  on  viimeisen viiden vuoden aikana ha-
vaittu runkokelirikkoa keskimäärin  420  kilometrillä 
vuosittain. Eniten kelirikosta kärsivät Pirkanmaan 
alueen tiet. Kelirikon aiheuttamien vaurioiden estä-
miseksi tieverkolle asetetaan painorajoituksia. Ra-
joitusten määrä  on  viime vuosina vaihdellut  111-660 

 kilometrin välillä. 

Tiepiirin alueella  on 2090  siltaa. Siltoja tulee jat-
kuvasti yhä suurempi joukko peruskorjausikään. 

Liikenne 
Liikennettä Hämeen tiepiirin tieställä  on  valtakun-
nallisesti vertailtuna runsaasti. Tiepiirin teillä liikuttiin 
vuonna  2003  yli  5 700  miljoonaa kilometriä, mikä  
on  yli  17 %  koko  maan liikennesuoritteesta. Tava-
ral  ii kenteessä  sekä tavaramääräl  lä  että kuljetetun 
tavaran arvolla mitattuna tiekuljetukset ovat selvästi 
suurin kuljetusmuoto. Tiekuljetusten etuna  on  palve-
lujen  ja  tieverkon hyvä kattavuus  ja  soveltuvuus eri 
tyyppisiin kuljetuksiin. 

Lii kenneturval lisuus  
Hämeen tiepiirin alueella yleisellä tieverkolla liiken-
teessä kuoli vuonna  2003  yhteensä  52  henkilöä. 
Kuolemaan  tai  vammautumiseen johtaneita henki-
lövahinko-onnettomuuksia tapahtui ennakkotietojen 
mukaan yhteensä  581.  Liikenneturvallisuuden kan-
nalta ongelmallisin maakunta  on  Pirkanmaa, jossa 
yleisellä tieverkolla  on  viimeisen viiden vuoden aika-
na onnettomuuksissa kuollut yhteensä  128  henkilöä. 
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Perustienpito  Hämeen tiepiirissä 
vuosina  2004-2008 

Suunnitelmakaudella tienpidossa  korostuu tiestön 
liikenneke/poisuuden  ja  kunnon varmistaminen kaik-
kien tienkäyttöjien kannalta. 

wrj _] 

Laajennusinvestointien  määrärahojen vähyyden 
vuoksi haetaan uusia, ha/vem  pia  ratkaisuja turva/lis-
ten  ja  tasapuolisten liikkumiso/osuhteiden tarjoami-
seen. Esimerkkinä tällaisista ratkaisuista ovat taaja-
maportit. Portit vicistittövät autoihjalle saapumisesta 
tieympäristöön, jossa ajonopeudet  on  sovitettava 
ympäröivään maankäyttöön. 

Hoito 
Suunnitelmakaudella  2004-2008  tieverkon  haj-
totoimenpiteet mitaitetaan  siten, että tiestön  pal-
velutaso  voidaan säilyttää nykyisellään. Kaikkien 
tienkäyttäjien  on  mandollista liikennöidä tiestöllä 
turvallisesti kaikkina vuorokauden-  ja  vuodenai-
koina. Päätiestöllä ajo-olosuhteet ovat kaikkina 
vuodenaikoina hyvät, seututeillä tyydyttävät  ja yh-
dysteillä  vähintään riittävät. 

Päätieverkolla  yksittäisten osuuksien talvihoi
-don  tasoa  paran netaan  nostamalla hoitoluokituk

-sia.  Muulla tieverkolla hoitoluokkiin tehdään pieniä 
tarkistuksia molempiin suuntiin. 

Sorateistä  huolehditaan teiden säännöllisellä 
sorastuksella eli kulutuskerroksen lisäämisellä  ja 
säänriöllisellä ojituksella. Liikenteellisesti vilkkaim-
milla  teillä sorastus tehdään useammin. 

Tievalaistuksia  ja pysäkkikatoksia  on  siirtymäs-
sä kuntien omistuksesta Tiehallinnolle. Tämä tulee 
vaikuttamaan suunnitelmakaudella myös Hämeen 
tiepiirin toimintaan. 

Hoidon suunnittelussa lisätään vuorovaikutus-
ta. Hoitotoimenpiteiden kohdentamisessa otetaan 
huomioon paikalliset tarpeet, elinkeinoelämä  ja 

 alueellinen tasapuolisuus. Asiakkaiden erityisiin 
tarpeisiin vastataan täsmähoidolla. 

Tiestön ylläpito  
ja  korvausinvestoinnit  
Tiestön ylläpito säilyy suunnitelmakaudella 

 2004-2008  tienpidon  yhtenä painopistealueena. 
Päällystetyn tieverkon kunnon heikkeneminen 

pysäytettiiri vuonna  2002.  Suunnitelmakaudella 
 tiestön kunto säilytetään nykyisellään. Teiden pääl-

lysteiden uusiminen painottuu suunnitelmakauden 
alkuaikoina päätieverkolle. 

Maaseudun vähäliikenteinen soratiestö säilyy 
miltei kokonaan sorapintaisena. Sorateiden kelirik-
koa vähennetään korjaamalla vauriokohtia pahiten 
kelirikosta kärsivillä alueilla. 

Levähdys-  ja palvelualueiden  kehittäminen 
tapahtuu ylläpidon  ja korvausinvestointien  yhtey-
dessä. 

Siltojen ylläpito  ja  kunnostus 
Korjausta vaativien siltojen määrä  on  kasvanut  no-
peammin  kuin siltoja  on  voitu korjata. Käytettävis-
sä oleva rahoitus ei mandollista tämän kehityksen 
pysäyttämistä. 

Suunnitelmakaudella  2004-2008  korjataan  pää-
asiassa yli  30  vuotta vanhoja siltoja. Korjaaminen 
tapahtuu uusien hankintamallien mukaan alueelli-
sesti. Vuonna  2004  korjauksia tehdään pääasiassa 
Pirkanmaalla, seuraavina vuosina toimenpiteet 
kohdentuvat  Kanta-Hämeeseen  ja  Päijät-Hämee-
seen. Lisäksi tavoitteena  on  korjata vuosittain yksi 
suurempi silta. Suunnitelmakauden alussa vuoros-
sa  on  Sääksmäen silta Valkeakoskella. 

Laajennus-  ja  uusinvestoinnit 
Perustienpidon  laajennus-  ja uusinvestointien ra-
hoitustaso  on  matala verrattuna tarpeisiin. Tämä 
tarkoittaa sitä, että  vain  välttämättömimmät laa-
jennusinvestoinnit  on  mandollista toteuttaa. Edelli-
sessä toiminta-  ja taloussuunnitelmassa  esitettyjen 
hankkeiden ajoitusta  ja  hankkeiden toimenpiteitä 

 on  jouduttu arvioimaan uudelleen kuten myös 
sidosryhmien kanssa tehtyjä sopimuksia. Uusin-
vestointeja ei tällä suunnitelmakaudella ole esitetty 
toteutettavaksi. 

Laajennusinvestoinnit  suunnataan ensisijai-
sesti liikenneturvallisuutta tehokkaasti parantaviin 
toimenpiteisiin kuten kevyen liikenteen väyliin  ja 

 taajamien nopeusrajoituksia tukeviin järjestelyihin. 
Onnettomuuksien määrän vähentämisen lisäksi 
huomiota kiinnitetään onnettomuuksien  vaka-
vuuden  lieventämiseen. Vakavuutta lievennetään 
pehmentämällä ympäristöä, loiventamalla teiden 
luiskia  ja  rakentamalla reunakaiteita kallioleikka-
usten kohdille. Investointien lisäksi liikenneonnet-
tomuuksia pyritään vähentämään hoidon keinoin 
tehostetuilla vesakoinneilla hirvieläinonnettomuuk- 
sien  ongelma-alueilla  ja  liikenteen  hallinnan  keinoin 
tarkistamalla nopeusrajoituksia. 

Joukkoliikenteen  toimintaedellytyksiä tuetaan 
pienillä paikallisilla toimenpiteillä. Raskaan liiken-
teen tarkistuspisteitä kehitetään pääasiassa muihin 
investointihankkeisiin sisältyen. Pohjavesisuojauk

-sia  toteutetaan valtakunnallisesti rahoitetun ohjel-
man mukaan. 

Va/tatiellä  12 Tuv/oksen  ja  Landen välillä otettiin 
vuoden  2003  lopussa käyttöön liikenteen auto-
maattinen nopeusvalvonta. Valvonnasta  on  saatu 
heti myönteisiä kokemuksia. 	Automaattinen 
Mittaukset ovat osoittaneet autojen 	Ilikennevalvonta 

keskinopeuksien  laskeneen. 	 Polusi  

: 

Tuoteryhmät  ja  tuotteet  US 2004-2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008  

Hoito  24,7 22,4 22,5 22,7 22,8 22,8  

Ylläpito  ja korvausinvestoinnit  27,6 27,4 34,2 29,1 28,9 28,9  

Laajennus-  ja uusinvestoinnit  8,2 1 0,4 9,5 9,6 9,8 10,0  

Suunnittelu  2,7 2,4 2,5 2,6 2,8 3,0  

Liikenteen hallinta  1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2  

Tiehallinto  5,7 5,8 5,8 5,8 5,9 5,9  

Määräraha  69,9 69,5 75,6 70,9 71,4 71,8  
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Nra 	Tie 	Nimi Kunta 	' 	Thteensä  

: mii 	t-  :111:1  i 	iii 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

2004 	2005 	2006 	2007 	2008 	Jää 
2999 	 Siltojen kunnostus  ja  uusiminen  ________  Koko  tiepilri  1 200 000 
1999 	 Kelirikkokohteet  _______ Koko  tiepilri  840 000 
1997 	 SOP-teiden kunnostus  _______  Koko  tiepUri  600 000 
1996 	 Kevyen liikenteen väylien rakenteen parantaminen  _______  Koko  tiepliri  250 000 
2019 	130 	Sääksmäen silta Valkeakoski  1 900 000 
1011 	307 	Valkeakoski-Pälkäne  1-vaihe,  pääli.  tien  pai  Valkeakoski  2 500 000 
1555 	2622 	Mauri-Heinijärvi, soratien  par.  ja  päältystäminen Hmeenkyrö  3 010 000 
1 541 	2824 	E&ikkilän um.opisto-Porras,  soratien  par.  ja  pääli. yö1Iisyys)  Tammela  1 280 000 
1052 	13736 	Viialan paikallistie  Viiala  640 000 
1 047 	58 	Kangasala-Orivesi,  pääli.  tien rakenteen  par.  Kangasala, Orivesi  1 425 000 
1069 	282 	Somero-Häiviä, pääli.  tien rakenteen  par.  Tammela  300 000 

1 77 	301 	Lempäalä-Vesilahti,  pääli.  tien  par.  Lempäälä  2 370 000 
1053 	305 	Hauho-Etelälnen, pääli.  tien rakenteen  par.  Hauho  900 000 
1045 	423 	Hartola-Vehkalahti,  päali.  tien rakenteen  par.  Hartola  365 000 
142 	2993 	Storml-RämsäÖ, soratien  par.  ja  päällystäminen  Vammala  1 900 000 
1 545 	31 32 	Vuorenmylly-Kalkkinen, soratien  par.  ja  Asikkala  505 000 
1 071 	3350 	Luode-Kihniö, päällystetyn tien  rak.  par.  Kihniä,  Kuru  1 700 000 
1050 	14101 	Pyhntaan  pt,  pääli.  tien rakenteen  par.  Nastola  200 000 
1 064 	252 	Tapiola-Perä-IlIo, pääli.  tien rakenteen  par.  Vammala  700 000 
1046 	274 	Vuorijärvi-.Karvia,  pälI.  tien rakenteen  par.  Parkano  1 261 000 
1066 	314 	Asikkala  kk-Pulkkilanharju, pääli.  tien rakenteen  par.  Asikkala  500 000 
1 056 	2804 	Haapaniemi-JokioInen, pääil.  tien rakenteen  par.  Jokioinen  400 000 
1054 	2874 	Tervakoski-Vählkkälä, pääli.  tien rakenteen  par.  Janakkala  300 000 
1067 	3382 	Kaanaa-Murole, paall.  tien rakenteen  par.  Ruovesi,  Tampere 500 000 
1 070 	3383 	Murole-Kekkonen,  pääll.  tien rakenteen  par.  Ruovesi  350 000 
1055 	13621 	Lopen  kirkokylan paikallistie, pääli.  tien rakenteen  par.  Loppi  200 000 
1524 	13987 	Saankylien  pt,  soratien  par.  ja  päällystäminen  Kangasala  600 000 
1570 	14071 	Kutajoen paikallistie, soratien  parantaminen  Holiola  807 000 
1065 	276 	Luhalahti-Saukonperä, pääli.  tien rakenteen  par.  Ikaalinen  350 000 

1 579 	2501 	Nohkua-Emäkoski mt  2501  , soratien  par. Nokia 925 000 
2020 	2847 	Riisikkalan  silta  Kylmäkoski  250 000 
1057 	3191 	Kirkkokallio-Sankola, pääli.  tien rakenteen  par.  Lammi  1 360 000 
2047 	13716 	Mellolan  silta  Kylmäkoski  185 000 
2048 	13716 	Taipaleen  myllysilta Kylmäkoski  160 000 
1068 	52 	Haapaniemi-Somero,  pääll.  tien rakenteen  par.  Jokioinen  400 000 
2028 	57 	Mierolansalmen  silta  Hattula  600 000 
1036 	290 	Mt 290  parantaminen Hyvinkään rajalta,  pääll.  tien Hausjärvi  1 500 000 
1033 	295 	Levanto-Marttila,  pääll.  tien parantaminen Kärkölä  4 000 000 
1564 	3231 	han -I 	, soratien  par.  ja  päâllystäminen  

LD 	T1t 	 AtII 
Nro 	Tie 	Nimi 
139 	12 	Salpakangas-Lahti, melu- ja pohjavesi  

Pälkäne  

Kunta 

1 000 000  

Yhteensä  
.  U  • • 

2004 	2005 	2006 
• 
2007 2008 
_. 

Jää 
Lahti 5127000 

999 	 Pienet liikenneturvallisuuskohteet  _______  Koko  tiepliri  1500000 
997 	 Joukkoliikenne  _______ Koko  tiepiiri  200000 
362 	1 1 	Häijäänliittymän parantaminen(työllisyys)  Mouhijärvi  1352000 
228 	295 	Järvelä-Marttila (EU-hanke) Kärkölä  2 670000 
353 	3 	Ikaalisten eritasoliittymä  Ikaalinen  2 400000 
284 	282 	Sukula-Kassinmäki (EU-hanke) Tammela  3 000000 
361 	304 	Valkeakosken sisääntulotie (EU-hanke) Valkeakoski  4 986000 
261 	305 	Eteläistenkylänkevyen  _ ilk. väylä Hauho  370000 
233 	312 	Kukkastie(mt 3138)-Pysäkintie,kev.liik.väylä  Nastola  377000 
358 	325 	Ulmaranta-Sahalahti, kev.liik.väylä  Sahalahti  200000 
213 	1711 	Kuivannonkevyenliikenteen väylä Orimattila  470000 
1 92 	3003 	Nurmenkevyenliikenteenväylä Lempäälä  960000 
270 	13627 	Launostenkev.lilk.väylän jatko Loppi  1 80000 
1 84 	1 3736 	Viialantaajamajärjestelyt 1iiala  600000 
190 	14290 	Juupajoen kevyenliikenteenväylä  Juupajoki  100000 
229 	13087 	Vesajärvenpt:nkev.liik.väylä  Hämeenkyrö  270000 
214 	167 	Virenoja-Pennala kevyenliikenteenväylä Orimattila  560000 
194 	259 	Mouhijärven kevyenliikenteenväylä  Mouhijärvi  350000 
146 	2874 	Tervakoskentaajamajärjestelyt  Janakkala  650000 
149 	13720 	Kylmäkoskentaajamajärjestelyt Kylmäkoski  650000 
220 	15071 	Hartolankirkonkylä kev.Ilik.väylä •  Hartola  334000 
155 	9 	Kylmäkosken eteläinenliittymä  Kylmäkoski  1000000 
265 	12 	lso-Paaavolankatu-Joutjärvi, pohjaveden suojaus  Lahti 1177000 
195 	58 	Orivesi-Hirsiläkev.liik.väylä  Orivesi  760000 
331 	252 	Mt252  ja Vt 12 ramppilllttymän parantaminen Vammala  470000 
251 	308 	Plrkkala-lentoasema kev.11ik.väylä  Pirkkala  505000 
193 	3003 	Hakkarin kohta Lempäälä  250000 
208 	3191 	Mommilantien kevyenliikenteenväylä Lammi  744000 
276 	3401 	Asema-Mäntyveräjäkev.liik.väylä  Kangasala  1010000 
280 	13779 	Vanattarankev.liik.väylä  Lempäälä  975000 
245 	9 	Onveden/K:alan rajan (Valkijärven)ohituskaista  Kangasala  2000000 
275 	281 3 	Maatalouden  tutkimusl.kohtakev.liik.väylä  Jokioinen  270000 
221 	15007 	Komostentie-Reumantiekev.liik.väylä  Heinola  930000 
294 	24 	Holma-Paimela kevyet lilkenneturvallisuustoimet  Hollola, Lahti 550000 
364 	130 	Kevyenliikenteenväylävälillä Lasitehtaankatu-Hirsimäki Riihimäki  800000 
260 	290 	Turkhaudan kevyenliikenteenväylä Hausjärvi  670000 
365 	1 2945 	Äetsäntaajamajärjestelyt  Äetsä  300000 
231 	13872 	Järvelän pt:nkev.liik.järjestelyt Kärkälä  400000  



Ministerityöryhmän vaikutukset  
LiikeriieThvestointiohjeIrnaa m/etti'nyi' minister/ryhmä 
julkais/  I 3. 2. 2004  /oppuraportt/nsa li/kenneväyläpoli-
ti/kan I/njauks/sta  vuosille  2004-20 1 3.  Investoinnit  on 

 esityksessä jaettu kandelle  ajanjaksolle  sekä lisäksi 
suuriin  keh/ttämishankke/si/n  ja  teemahankkeisiin. 
Hankke/den  käynnistämisestä päätetään hallituksen 

 kehyspäätöksen  yhteydessä  ja  myöhemmin talous-
arviokäsittelyissä.  Seuraavassa  on  lueteltu Hämeen 

 tiepi/rin tieverkkoa  koskevat hankkeet. 

Vuosien  2004-2007  investointiohjelma: 
.  Vt  2  VThti-Por/  
S  Vt  5  Lusi-Mikkeli  
•  Vt  4  Lus/-Vaajakoski 

Vuosien  2008-20 1 3  investointiohjelma.'  
S 3  Tampereen  läntinen  kehätie,  2.  vathe 
•  Vt  12  välillä  Lahti-Kouvola  
•  Vt  3 Tampere-Vaasa  

Vuosien  2004-2007  tieverkon  teemahankkeita: 
•  Satamien  ja  term  inaalien tieyhteyksien kehittämthen 
•  Kasva  v/en  alueiden kehityksen tukeminen  
•  Pää  teiden turvallisuuden parantaminen  
• Koulumatkojen  olosuhteiden parantaminen 

 maasoututaajamissa  

Vuosien  2008-20 13  tieverkon  teemahankkeita: 
•  Liikenteen  ja kelin  seurantajärjestelmä pääteillä  ja 

 suurimmilla  kaupunkiseuduilla  

Hämeen tiepiirin alueella käynnissä 
olevat  kehittämishankkeet.  

Milj.  
euroa  2004 2005 2006  

Tasoristeysten  pois- 
to pääradoilta  7,4 I  

Vt  3  Tampereen  länti-
nen kehätie,  1  vaihe  57,0 I  

Vt  4 Lahti-Heinola  41,0 

4 

Vt  3  Tampereen  läntinen  kehätie, 
havainnekuva  

Vt  4 Lahti-Heinola,  havainnekuva  

Vt  2  Vthti-Pori  

Tieverkon kehittämishankkeet 

Tieverkon kehittämishankkeet ovat eduskunnan 
päättämiä  ja  valtion talousarviossa erikseen nimet-
tyjä hankkeita, joilla parannetaan  tie-  ja  liikenne- 
oloja valtakunnallisesti merkittävillä väylillä. 

Hämeen tiepiirin alueella käynnissä ovat seuraavat 
kehiffämishankkeet: 
•  Vt  3  Tampereen  läntisen kehätien rakentaminen 

moottoritieksi,  1.  vaihe 
•  Vt  4 Lahti-Heinola  -välin täydentäminen mootto-

ritieksi 
• Tasoristeysten  poisto pääradoilta, rataosuus Rii-
himäki-Kouvola 

Vt  2  Vihti-Pori  *  
Tie on pääyhteys  pääkaupunkiseudulta Sataku  n-
taan  sekä osiin Hämettä, Pirkanmaata  ja  Poh-
janmaata.  Tie  toimii yhteytenä Helsingin, Porin  ja 

 Rauman satamiin. Raskasta liikennettä  on  paljon 
vaihtoehtoisten kuljetusmandollisuuksien puut-
teiden vuoksi. Ongelmana yhteysvälillä  on  heikko 
liikenneturvallisuus  ja  liikenteen sujuvuus. Hanke 
sisältää ohituskaistojen, kaksiajorataisen osuu-
den, varalaskupaikan  ja eritasoliittymien  raken-
tamista. Tasoliittymiä parannetaan  ja  poistetaan, 
eritasoliittymiä täydennetään, kevyen liikenteen 
verkkoa täy- 
dennetään  sekä 
pikavuoropysäk-
kejä parannetaan. 
Hankkeen kus-
tannusarvio  on 40 

 miljoonaa euroa.  

Vt  4  Lusi-Vaajakoski  *  
Tie on  Suomen tärkeimpiä pääväyliä. Tavaraliiken-
teelle  tie on  merkittävä pohjois-eteläsuuntainen 
yhteys. Liikennemäärä osuudella  on 4000-6000 

 ajoneuvoa vuorokaudessa, kesäkaudella vilkkaim-
millaan ajoneuvoja  on 9000.  Valtatie parannetaan 
pääosin nykyiselle paikalleen. 	. 	- 
Hanke sisältää uuden tien  ja 
ohituskaistojen  rakentamista, 	..\- 
liittymien  parantamista, uusia 
alikulkukäytäviä  ja  kevyen lii- 
kenteen väyliä, yksityistiejär- 	L 	'c  
jestelyjä, mäkien  ja  mutkien 	.. 
oikaisua sekä melu-  ja pohjave-. •.-, 	. \'' sisuojauksia.  Hankkeen raken- 
tamiskustannukset  ovat noin 	 . -  
54  miljoonaa euroa. 	 -  

Vt  3  Tampereen  läntinen  kehätie, 
 2.  vaihe  *  

Valtatie  3 Helsinki-Tampere-Vaasa on  Suomen tär-
keimpiä pääteitä.  Tampereen  länsipuolisen osuu-
den liikennemäärät ovat  8000-23000  ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Osuuden ruuhkautuminen aihe-
uttaa merkittäviä haittoja. Hanke sisältää nykyisen 
tien täydentämisen moottoritieksi. Hankkeen en-
simmäinen vaihe  on  käynnissä. Toinen vaihe sisäl-
tää osuudet Lakalaiva-Pirkkala  ja Kalkku-Ylöjärvi 
eritasoliittymirteen. Toisen vaiheen rakentamis-
kustannukset ovat  57  miljoonaa euroa. Hanke  on 

 erittäin kannatta- 	 =  
va, hyödyt  ovat 
moninkertaiset 
investointeihin 
verrattuna. Hyö- 
dyt  toteutuvat 	-II  
kuitenkin vasta, 	- 	- 
kun myös toinen 
vaihe  on  valmis- 	\\ - 	- . 
tunut  

Tiehallinnon  toiminta-  ja taloussuunnitelmassa 
 2005-2008  uusiksi kehittämishankkeiksi  on  esitet-

ty seuraavia hankkeita: 
•  Vt  2  Vihti-Pori 
•  Vt  5 Lusi-Mikkeli 
•  Vt  4 Lusi-Vaajakoski 
•  Vt  3  Tampereen  läntinen kehätie,  2.  vaihe 

Lisäksi alueiden kehittämisen kannalta tärkeitä 
ovat seuraavat hankkeet: 
•  Vt  3 Tampere-Vaasa 
•  Vt 10/vt  12  Hämeenlinna-Lahti-Kouvola 
•  Vt  12  Paasikiven-Kekkosentie  (Tampereen  Ran-

taväylä)  

Vt  3 Tampere-Vaasa  * 
Yhteysväli  on  osa  valtakunnallisesti merkittävää 
yhteyttä  Helsinki-Tampere-Vaasa  ja liikennemää-
riltään runkoverkon vilkkai mpia. Yhteysväli  n  tur-
vallisuus-  ja kapasiteettiongelmia  poistetaan  mm. 

 leventämällä tietä, pehmentämällä tieympäristöä, 
rakentamalla ohituskaistoja, parantamalla liittymiä, 
rkcnthmIi 

Vt  10/vt  12 
 Hämeenlinna-Lahti-Kouvola  * 

Yhteysväli  koostuu valtatiestä  1 0  Hämeenlinnasta 
Tuulokseen  ja valtatiestä  1 2 Tuuloksesta  Lahteen 

 ja  edelleen Kouvolaan. Valtatiellä  1 0 ohitusmandol-
lisuudet  ovat puutteellisia,  tie on  kapea  ja  osuudel-
la  on  vaarallisia liittymiä. Tuuloksen  ja  Landen välil-
lä  on liikenneturvalisuusongelmia.  Landen  ja  Kou-
volan välillä ongelmia tuottaa huono liikenneturval-
lisuus, kapeat  ja  huonokuntoiset tieosuudet sekä 
osuudet, joiden laatutaso  on  muuta yhteysväliä al-
haisempi. Valtatiellä  12 on  myös pohjavesialueiden 
suojaustarpeita  ja  melu ntorj untatarpeita. Hank-
keen ensimmäinen vaihe sisältää ohituskaistojen 

 ja  toisen ajoradan rakentamista, tien rakentamista 
osittain uuteen paikkaan, liittymien parantamista, 
liittyvien teiden järjestelyjä sekä pohjavesisuojauk

-sia ja meluntorjuntatoimia.  Hankkeen ensimmäisen 
vaiheen kustannukset ovat  88  miljoonaa euroa.  

Vt  12  Paasikiven-Kekkosentie 
 (Tampereen  Rantaväylä) 

Tieosuus  on  Suomen vilkkain yleinen  tie pää-
kaupunkiseudun  ulkopuolella.  Se  toimii niin 

 Tampereen  merkittävänä sisääntuloväylänä kuin 
läpikulkuväylänä palvellen paikallista, seudullista 

 ja pitkämatkaista  liikennettä. Ongelmana  on  tien 
ruuhkautuminen päivittäin. Hankkeeseen sisältyy 
lisäkaistat Santalanden  ja Vaitinaronkadun  välille, 
Rantaväylän  tunnelin  rakentaminen sekä liittymä- 
järjestelyjä. Hanke mandollistaa kaupunkiraken-
teen tiivistämisen. Hankkeen karkea kustannusar-
yb  on 100  miljoonaa euroa. 

T:::z. Näyän4  

0  '- 

eritasoliittymiä 
 sekä kevyen 

liikenteen  ja 
yksityisteiden 
järjestelyillä. 

 Osuuden paran-
tamisen ensim-
mäisen vaiheen 
kustannusarvio 

 on  noin  50  mil-
joonaa euroa.  
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Pirkanmaan lllkenneturvallisuustyö ryhmässä, Nyrk/s
-sä,  ovat Tiehallinto, Liikenneturva, P0/i/s/Ia Läänin-

hallitus. Toimintaan kuuluvat kuntakäynnit. Kuvassa 
ollaan Virroilla toukokuussa  2003.  

Nokian Edenissä pidettiin  12.1.2004 Tie  tekee tilaa 
-seminaari. Seminaarin puheenjohtajana toimi Lii-
kennesuunnittelun Seura ry:n puheenjohtaja Pekka 
Rytilä  (kuvassa seisomassa). Loppupaneelissa 
mukana oikealta lukien tiejohtaja  Mauri Pukkila, 
Tiehallinnon pääjohtaja Eero Karjaluoto, maakun-
taneuvos Risto Koivisto  ja  sisäasiainministeriön 
erikoistutk/a  Janne  Antikainen. 

Tienpidon  ulkopuolisella rahoituksella  
toteutettavia  hankkeita 

KESKUS  

EU- ra  hoitus 
EU:n  tavoite  2  -ohjelmat mandollistavat ohjelma-
kaudel  la 2000-2006  Kanta-Hämeessä, Päijät-Hä-
meessä  ja  osassa Pirkanmaata paikallisen elin-
keinoelämän toimintaedellytyksiä parantavien  ja 

 yritystoiminnan kehittämistä palvelevien liikennein-
vestointien rahoituksen. Euroopan aluekehitysra-
haston tuki tiehankkeille voi olla korkeintaan  25 % 

 julkisesta rahoituksesta. Kussakin maakunnassa 
toimii ohjelmien toimeenpanoa  ja  alueen kehittä-
miseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovitta

-mista  varten maakunnan yhteistyöryhmä  (MYR). 

Kanta-Hämeessä Forssan  ja  Tammelan alueella 
parannetaan  EU-rahoituksella vuosina  2004-2006 

 maantietä  282  välillä Sukula-Kassinmäki  (3  milj. 
euroa). Pirkanmaalla  rakennetaan vuosina  2004-
2006  Valkeakosken sisääntulotietä  (3  milj. euroa). 

 Päijät-Hämeessä Kärkölässä tehdään vuonna 
 2004  maantien  295  välin  Marttila-Pitkänsillanmäki 

parantamisen viimeistelytöitä. Päijät-Hämeessä 
Nastolan alueella  on  vuosina  2003-2004  käynnissä 
Villähteen eritasoliittymän  (vt  12) tiesuunnittelu. 
Tiepiiri varautuu  lisäksi vuosina  2004-2006  toteut-
tamaan tiehankkeet, jotka ovat mukana usean eri 
tahon välillä tehdyssä ns. Landen oikoratasopi-
muksessa. 

Työllisyystyörahoitus 
Työllisyystyörahoitusta  saadaan työllisyyden hoi-
don kannalta merkittäviin tiehankkeisiin. Työllisyys-
työohjelman hankkeiden valinnassa kiinnitetään 
huomiota erityisesti hankkeen valmistumisen 
jälkeisiin välillisiin työllisyyden sysäysvaikutuksiin. 
Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parantavista 
tiehankkeista tiepiiri neuvottelee vuosittain Pirkan-
maan  ja  Hämeen T&E -keskusten työvoimaosasto-
jen kanssa. 

Valtatien  11 liittymäjärjestelyihin Häijään liitty
-män  kohdalla  on  Pirkanmaan T&K -keskus myön-

tänyt rahoitusta vuosille  2002-2004.  Päijät-Hä-
meessä vuonna  2004  jatkuvaa maantien  295  välin 

 Marttila-Pitkänsillanmäki parantamista tehdään 
osaksi työllisyystyörahoin. Samoin Pirkanmaalla 
Valkeakosken sisääntulotietä rakennetaan vuosina 

 2004-2006  osaksi työllisyystyörahoin. 

Muita toteutustapoja 
Yleisten teiden tienpito kuuluu pääasiassa  Tie- 
hallinnolle.  Kunnat ja  yhteisöt ovat omista esi-
tyksistään toteuttaneet vähäisissä määrin pieniä 
paikallisia tiehankkeita, joilla  on  parannettu lähinnä 
kevyen liikenteen olosuhteita. Hämeen tiepiirin 
suhtautuminen kuntien  ja  yhteisöjen esityksiin  on 

 myötämielinen  ja  hankkeiden toteuttamisesta sovi-
taan hyvässä yhteistyössä. 

Tiepiirin toiminta 

Tiehallinto  vastaa yleisten teiden liikenteen su-
juvuudesta, mukavuudesta  ja  turvallisuudesta. 
Nykyisessä muodossaan Tiehallinto  on  toiminut 
vuodesta  2001  alkaen. Hämeen tiepiiri  on  yksi 
Tiehallinnon yhdeksästä tiepiiristä. Tiepiirin toi-
minnasta vastaa tiejohtaja Tiehallinnon asettamien 
tavoitteiden  ja  resurssien mukaisesti. 

Asiakkaat 
Tiehallinnon  toiminnan lähtökohtana ovat asiak-
kaiden tarpeet. Asiakkaita ovat kaikki ne, joilla  on 
tieverkkoon  liittyviä liikkumis-, kuljetus-, viran-
omaispalvelu-  ja tietotarpeita. Tiehallinto  tutkii asia-
kastarpeita, kerää  ja  analysoi eri tavoin annettua 
asiakaspalautetta sekä kehittää järjestelmällisesti 
vuorovaikutusta, yhteistoimintaa  ja  viestintää. 
Käytännön yhteistoimintaa  on  esimerkiksi eri tien-
käyttäjäryhmien  ja  tiepiirin edustajista koostuvan 
tiepalvelujen neuvottelukunnan toiminta sekä puu-
tavarakuljetusten yhteistyöryhmän toiminta. 

Yhteistyökumppanit 
Tiehallinnon  yhteistyökumppaneita ovat kaikki, 
jotka kehittävät Tiehallinnon kanssa tieverkkoa 

 tai liikennejärjestelmää  kokonaisuudessaan. 
Kumppaneiden kanssa tehdään yhteistyötä  koko 
liikennejärjestelmän  hyväksi yhteiskunnan  ja  asiak-
kaitten eduksi. Esimerkkinä tästä toiminnasta ovat 
maakuntien liittojen kanssa tehtävät liikennejärjes-
telmää koskevat selvitykset  ja  suunnitelmat, jotka 
palvelevat maakuntakaavoitusta. 

Palveluntuottajat 
Palveluntuottajille  kuten tienrakentajille, suun-
nittelijoille, tutkijoille  ja konsulteille Tiehallinto  on 

 asiakas. Tienpidon hankintastrategian mukaisesti 
Tiehallinto siirtyy asteittain nykyistä laajempia  ja 
pitkäkestoisempia  kokonaisuuksia sisältävien sekä 
urakoitsijoiden  ja  konsulttien innovaatioita edis-
tävien palvelujen hankintaan. Tiehallinto hankkii 
kaikki tienpidon tuotteet  ja  palvelut kilpailuttamalla 
vuoden  2005  alusta lähtien. 

LiikenneturvaHisuus 
Liikenneturvallisuus  on  pysyvä  osa Tiehallinnon 

 toimintaa. Koska onnettomuuksia ei voida vä-
hentää  vain liikenneympäristöön kohdistuvilla 

 toimenpiteillä, tarvitaan myös toimia, joilla vaikute-
taan tienkäyttäjien käyttäytymiseen  ja  asenteisiin. 
Hämeen tiepiiri ottaa omassa toiminnassaan lii- - 

kenneturvallisuusnäkökohdat  huomioon sekä te-
kee aktiivisesti yhteistyötä kumppaneiden kanssa 
liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 

Esimerkkeinä liikenneturvallisuustyöstä ovat 
kuntien, Liikenneturvan, poliisin  ja  lääninhallitusten 
kanssa laadittavat alueelliset liikenneturvallisuus-
suunnitelmat sekä liikenneturvallisuustyön yhteis-
työryhmien toiminta. 

Ympäristö 
Tiehallinnossa  ympäristöasiat ovat tärkeä  osa  toi-
mintaa. Tiehallinnon ympäristöpolitiikka  ja  -ohjel-
ma kattavat tiepiirin  koko toimintakentän ja  tukevat 
kestävän tienpidon tavoitetta. Tiehallinnon asiak-
kaat  ja  yhteistyökumppanit ovat myös kiinnostu-
neita tienpidon ympäristövaikutuksista, ympäristön 
tilan seurannasta  ja ympäristöhaittojen  vähentä-
misestä. Tienpitoa, maankäytön suunnittelua  ja 

 ympäristönsuojelua koskevia yhteistyökysymyksiä, 
hankkeita  ja  kehitystyötä käsitellään Hämeen  tie-
piirin alueella toimivassa tieympäristöryhmässä, 
jossa ovat edustettuina alueelliset ympäristökes-
kukset  ja  maakuntien liitot. 

Toiminnan ohjaus 
Hämeen tiepiirin toiminnan ohjauksen tukena käy-
tetään tasapainoitettua mittaristoa  (Balanced sco-
recard)  sekä  sen  eri näkökulmien mukaisia kriittisiä 
menestystekijöitä  ja  tavoitteita. Mittariston avulla 
tiepiirin johto pystyy tarvittaessa mandollisimman 
nopeasti reagoimaan sekä omaan toimintaan että 
tienpitoon liittyviin muutoksiin. Tavoitteiden toteu-
tumisen seuranta aloitettiin vuonna  2003  ja  toimin-
nan pitkäjänteisyyttä painottaen niiden pohjalta 

 on  muodostettu myös vuoden  2004 tavoitealueet: 
 vaikuttavuus, asiakaslähtöisyys, tehokkuus  ja  talou-

dellisuus sekä kyvykkyys.  
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Suunnitelman vaikutukset 
Ihmisten jokapäiväinen liikkuminen 
Tiestön hoidolla  ja  rakenteellisen kunnon ylläpidol

-la  turvataan ihmisten jokapäiväisten liikkumisolo-
suhteiden säilyminen ennallaan suurimmalla osalla 
tieverkkoa. Jalankulkijoiden  ja pyöräilijäiden liikku-
misolosuhteita  voidaan toteutettavien laajennusin-
vestoi ntien myötä parantaa hieman nykyisestään. 

Liikenneverkkoa  koskevat vaatimukset kas-
vavat entisestään alueellisen keskittymisen  ja  sa-
manaikaisen yhdyskuntarakenteen hajautumisen 
myötä. Kehitys kasvattaa  matkojen  pituutta sekä 
lisää liikennettä pääteillä  ja  kasvavien alueiden teil-
lä. Suunnitelmakaudella voidaan liikkumisolosuh

-teet  näillä teillä turvata, mutta  matkojen  sujuvuus 
 ja liikenneturvallisuus heikkenevät  vähän nykyises-

tään. Muutamilla päätiejaksoilla päivittäisiä liikku-
mismandollisuuksia parantavat hieman käynnissä 
olevat kehittämishankkeet. 

Elinkeinoelämän tukeminen 
Elinkeinoelämän tarpeet kohdistuvat useimmiten 
kuijetusten toimintavarmuuteen, maankäyttöön 
liittyviin järjestelyihin sekä taajamien  ja  kaupunkien 
liikenneverkkoon. Tienpidon toimin suunnitelma- 
kaudella kyetään vastaamaan pääasiassa kuljetus-
ten toimintavarmuutta  koskeviin tarpeisiin. Suurim-
pia yksittäisiä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä 
parantavia hankkeita ovat  Tampereen  läntisen 
kehätien parantaminen moottoritieksi  ja  Lahti-Hei-
nola  -välin täydentäminen moottoritieksi.  

Kuljetusten päivittäinen toimintavarmuus säilyy 
ennallaan suurimmalla osalla tieverkkoa. Vilkkailla 
pääteillä  ja  suurilla kaupunkiseuduilla liikennemää-
rien kasvu heikentää toimintavarmuutta hieman 
nykyisestään. Eräiden päätieosuuksien talvihoidon 
tason nostot parantavat kuljetusten täsmäll isyyttä. 
Alemmalla tieverkolla joudutaan kelirikon aikana 
rajoittamaan raskaita kuljetuksia lähes viimevuosi

-en  määrien mukaisesti. 

Liikenneturvallisuus 
Investoinneilla  ei kyetä saavuttamaan tiepiirille 
asetettuja liikenneturvallisuustavoitteita. Henkilö-
vahinko-onnettomuuksien määrää  ja  vahinkojen 
vakavuutta pyritään vähentämään pienten tehok-
kaiden toimien avulla. 

Alueiden kehittyminen 
Tukemalla valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita 
pyritään tienpidossa vaikuttamaan  al uerakenteen 
tasapai noiseen  kehittämiseen. Kasvavien alueiden 
maankäytön kehittymisen haasteisiin ei tienpidolla 
kyetä vastaamaan riittävällä nopeudella. Maan-
käytön suunnitteluyhteistyöllä  ja  eri viranomaisten 
toimenpiteiden yhteensovittamisella saavutetaan 
alueiden kehityksen kannalta myönteisimmät vai-
kutukset. 

Koska tiestön päivittäinen liikennöitävyys voi-
daan suurimmalla osalla tieverkkoa turvata ennal-
laan, turvataan näin myös alueiden elinkelpoisuus 

 ja  palvelujen saavutettavuus. Alueiden yhteydet 
myös valtakunnallisesti säilyvät nykytasolla, joskin 
pääteiden liikenteen kasvu heikentää hieman yh-
teyksien palvelutasoa. Tieverkon käynnissä olevilla 
kehittämishankkeilla  on  alueiden kehittymismah-
dollisuuksia parantavia vaikutuksia. 

Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus 
Tiestön pääoma-arvon heikkeneminen hidastuu, 
mikä vähentää tienkäyttäjän  ja  tien pitäjän kustan-
nuksia. Jälkeenjäämää ei kuitenkaan pystytä ku-
romaan kiinni. Vähäliikenteinen tieverkko paranee 
hieman, mutta koska  sen  osuus liikenteestä  on 

 pieni, ovat vaikutukset ajokustannuksiin vähäiset. 
Sujuvuuden heikkeneminen liikenteen lisääntyessä 

 ja  keskittyessä lisää matka-aikaa. Liikenneon-
nettomuuksien lisääntymistä ei tienpidon keinoin 
voida kokonaan estää. Puuttuvat kevyen liikenteen 
väylät koulujen läheisyydessä lisäävät koulukyytien 
tarvetta. 

Ympäristö 
Ihmisten elinympäristön viihtyisyys vähenee 
etenkin kasvavilla kaupunkiseuduilla liikenteen 
lisääntymisen vuoksi. Liukkaudentorjuntamene-
telmien kehittyminen  ja suolauksen  vähentäminen 
edesauttavat pohjavesien tilan paranemista. Maa- 
ainesten käyttö seuraa uus-  ja laajennusinves-
tointien  määrää. Esitetyillä tienpidon toimilla ei ole 
merkittäviä vaikutuksia elinympäristöihin, arvokkai

-sun  luonnon-  ja kulttuuriympäristöihin  tai  ekologi - 
sun  yhteyksiin. 

Maakuntien liittojen lausunnot 

Alueiden kehittämisestä annetun  lain 37 §:ään  pe-
rustuen Hämeen tiepiirin alueella sijaitsevilta maa-
kuntien liitoilta  on  pyydetty lausunnot toiminta-  ja 

 taloussuunnitelmasta  sen  valmistelun aikana. Lau-
sunnot  on  esitetty tiivistettynä seuraavassa. 

Hämeen liitto  

;I 
 Liiton lausunnon mukaan investointiohjel

-massa  eteenpäin siirtyneiden hankkeiden 
osalta  on  huolehdittava siitä, etteivät ne 

lykkäänny  kohtuuttomasti. Toiminta-  ja  talous- 
suunnitelmassa tulisi seurata maakunnan kau-
punkiseuduille laadittujen liikennejärjestelmä-  ja 
liikenneturvallisuussuunnitelmien toimenpideohjel-
mia.  Koko  maan perustienpidon rahoituksen tulisi 
olla  600  miljoonan euron tasolla  ja Kanta-Hämeen 

 16  miljoonaa euroa vuonna  2004.  Valtatien  2  Vih-
ti-Pori  -välin ja  valtatien  10  Hämeenlinna-Tuulos 

 -välin  parantaminen kehittämishankkeina tulisi 
edetä. Investointiohjelmaan  on  ehdotettu vuoden 

 2005  jälkeiselle ajalle  13  uutta hanketta, joista  9 on 
 kevyen liikenteen väyliä. 

Pirkanmaan liitto 
Lausunnon mukaan toiminta-  ja  talous- 
suunnitelman ensimmäisen vuoden perus- 
tienpidon  rahoituksesta entistä suurempi 

 osa  voitaisiin ottaa maakuntaohjelman toteutta-
missuunnitelman piiriin. Maakunnan kehittämista-
voitteiden toteuttamista  on  jo  useamman vuoden 
ajan vaikeuttanut tienpidon määrärahojen pienen-  

tyminen.  Hoitoon  ja  kunnossapitoon painottuvaa 
linjausta liitto pitää oikeana.  Tampereen  läntisen 
kehätien  (vt  3) jatkorahoitus  tulisi varmistaa, val-
tatietä  3  kehittää edelleen kohti Vaasan piirin rajaa 
sekä pitkiä poikittaisia seututieyhteyksiä  ja  seutu- 
kuntien sisäisiä tieyhteyksiä parantaa. Punkalaitu

-men  siirtyessä osaksi aluetta  on asiaankuuluvien 
määrärahasiirtojen  lisäksi selvitettävä Pirkanmaalle 
suuntautuvien yhteyksien parantamistarpeet. Pir -
kanmaan osuus  koko  piirin rahoituksesta tulee 
voida pitää vähintään puolena. 

Päijät-Hämeen liitto 
Liitto pitää oikeana sitä, että määrärahojen 
vähentyessä tieverkon kunto säilytetään  ja 
liikennöinti  turvataan hoidon avulla. Inves-

tointien rahoitus  on  oikein kohdistaa liikenneturval-
lisuuteen. Valtatien  12  merkityksen kasvaessa  on 

 sen  suunnitteluun panostettava yhteistyötä.  Val- 
tatielle  24 Lahti-Vääksy  -välille  on  löydettävä  pa-
rantamisratkaisuja.  Maantien  295  Levanto-Marttila 
rakentamisen loppuun saattaminen  on  tärkeätä. 
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