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TI EHALLI NNON 
PALVELU LUPAUS 

Tiehallinnon lokakuussa 2004 sekä sähköisesti että 
painotuotteena julkaisema palvelulupaus tähtää ensi-
sijaisesti asiakaspalvelun kehittämiseen ja organisaa-
tion läpinäkyvyyden parantamiseen. 

Asiakkaalle palvelulupaus kertoo, millaista palvelua 
ja palvelun laatua Tiehallinnolta voi realistisesti odot- 

taa. TiehaHinnon keskeisimpiiri tavallista tienkäyttäjää 
koskeviin toimintoihin keskittyvä palvelulupaus esit-
telee lupausten lisäksi myös rajoitukset, jotka asiak-
kaan on hyvä ottaa huomioon lupausten tulkinnassa. 
Palautteeseen kan nustavalla palvelulu pau ksella pyri-
tään samalla ohjaamaan myös urakoitsijoita entistä 
asiakaslähtöisempään toimintaan. 

• Tietoa matkan suunnitteluun 

TiehaUinto tarjoaa tuoretta ia luotettavaa tietoa pääteiden ja 
muiden vilkkaiden teiden kelistä, liikenteestä sekä äkitiisistä 

liikenteen häiriöistä, jotka aiheuttavat tienkäyttäjän matkaan 

so minuutin viiveen tai kestävät yli 30 minuuttia. Omien internet-

sivujensa lisäksi Tiehattinto palvelee tienkäyttäiiä mm. tiikenne-
sääennustein, ketitiedottein ja navigointitaitteiden TMC-palvetun 

kautta vätitettävin häiriötiedottein. 

Liikkuminen talvella 

Tiehallinto turvaa tietiikenteen toimivuuden myös talviaikaan. 

Talvihoitoon kuutuvat muun muassa liukkaudentorjunta, lumen 

auraus, tien tasaaminen, lumivallien poisto ja liikennemerkkien 

puhdistaminen. Tiet on luokiteltu hoitoluokkän niiden tiikenteet-

tisen merkityksen mukaan. Saman luokan tiet hoidetaan koko 
maassa samanarvoisesti ja luokitusta tarkistetaan vuosittain. 

Liukkaudelle, tumen syvyydette ja tasaisuudette on asetettu laa-

tuvaatimukset tien hoitoluokan mukaan. Jos tien kunto ei vastaa 
laatuvaatimuksia, urakoitsijan on hoidettava tilanne kuntoon 

tietyn toimenpideajan kuluessa. Nämä ajat vaihtelevat päätie-

verkon kandesta tunnista vähätiikenteisen tieverkon kandeksaan 
tuntiin. 

• Liikkuminen kesällä 

Kesällä Tiehallinto huolehtii muun muassa päällystettyjen teiden, 
sorateiden, siltojen, tiikennemerkkien, ajoratamaatausten ja 

viheratueiden kunnosta. Toimenpiteet tarjoavat tienkäyttäjille 

turvallisen liikkumisen edellytykset kaikilla tietyypeiltä kelirik-

koajan aiheuttamia rajoituksia lukuun ottamatta. 

Liikkuminen tietyömailla 

Tiehattinto lupaa, että tietyömaat eivät haittaa kohtuuttomasti 

tienkäyttäjien liikkumista. Tiellä työskentelevät urakoitsijat 

velvoitetaan varmistamaan tienkäyttäjien ja työntekijöiden tur-

vallisuus ja minimoimaan työskentelyn aiheuttamat haitat lii-
kenteelle. Tiehattinto tiedottaa tietyömaiden sijainnista ja töiden 

etenemisestä aktiivisesti omitia internetsivuitiaan sekä radiossa, 

YLE:n teksti-tv:ssä ja sanomalehdissä. 

Lupa-asiat 

Tiehatlinto käsittetee viivytyksettä ja asiantuntevasti erilaisia 

tienpitoon liittyviä lupia, sopimuksia ja lausuntoja. Näitä ovat 

esimerkiksi erikoiskuljetuksiin, tiealueelta tehtäviin töihin, opas-
teisiin ja viittoihin sekä tilapäiseen levähdysalueetla tapahtuvaan 

myyntitoimintaan liittyvät tuvat ia sopimukset. Lupapäätökset 

perustuvat takeihin ja asetuksiin sekä voimassa oleviin ohjeisiin 

ja niitä tehtäessä huomioidaan erityisesti liikenneturvallisuus-
asiat ja suunnitteilla olevat toimenpiteet. Päätökset tehdään 

luville määriteltyjen käsittelyaikojen puitteissa tai asiakkaatte 

ilmoitetaan syy viivästykseen sekä arvio käsittetyajan kestosta. 

Asiakaspalvelu 

Tiehallinnon asiakaspalvelu varmistaa, että asiakas saa kysetyyn-

sä tai palautteeseensa vastauksen mandollisimman nopeasti, 
viimeistään kanden viikon aikana yhteydenotostaan. Välittömiä 
toimenpiteitä vaativissa teiden kuntoon tai liikenteen ongelmiin 

liittyvissä asioissa tienkäyttäjiä palvelee läpi vuorokauden 

päivystävä Tienkäyttäjän linja numerossa 0200 2100. 



ESIPUHE 

Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu 
liikenne- ja viestintäministeriön antamien ohjeiden 
puitteisiin. Tienpidon rahoitus säilyy edelleen kireänä. 
Perustienpidon vuotuinen rahoitustaso 550- 560 milj. 
euroa on selvästi viime vuosia alhaisempi. Suurten 
i nvestointihankkeiden volyym i putoaa merkittävästi 
jääden selvästi edellisten hallituskausien tasosta. Mi-
nisterityöryhmän investointiohjelma ei toteudu suun-
niteltulla tavalla. 

Perustienpidossa keskitytään nykyisen tieverkon päi-
vittäisen liikennekelpoisuuden ja kunnon turvaamiseen 
sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen. Suunnitte-
lukaudella päästään hallitusohjelman tavoitteeseen 
tieverkon kunnon säilyttämisestä vähintään nykyisel-
lään, mutta kunnon jälkeen jäämää ei pystytä kuro-
maan kiinni. Myöskään valtioneuvoston periaatepää-
töksessä asetettua liikenneturvallisuustavoitetta ei 
tienpidon toimin voida riittävästi tukea. Liikenteen 
kasvun myötä tiestön palvelutaso laskee. Toimintaym-
päristön muutoksiin vastaaminen kestävällä tavalla 
edellyttäisi perustienpidossa 710 milj. euron vuotuista 
rahoitustasoa. 

Perustienpidon investointeja on mandollista toteuttaa 
tarpeeseen nähden aivan liian vähän. Suunnittelukau-
della keskitytään käynnissä olevien ns. teemahank-
keiden toteuttamiseen. Elinkeinoelämän ja alueiden 
kehittymistä tukevia kiireellisiäkään investointitar-
peita ei voida kuitenkaan tyydyttää. 

Maamme keskeinen päätieverkko ei enää täytä nyky-
ajan vaatimuksia. Viime aikoina pääteiden taso on ol-
lut laajan keskustelun aiheena sattuneideri valitetta-
vien liikenneonnettomuuksien vuoksi. Kaikki tienkäyt-
täjäryhmät ja liikennepalvelujen tuottajat ja käyttäjät 
jakavat huolen pääteiden jälkeenjääneisyydestä. Lii-
kenneturvallisuustason ylläpitäminen edellyttää, että 
nopeusrajoituksia lasketaan vilkkaimmilla päätiejak-
soilla. 

Vuosina 2005 - 2006 valmistuu suurin osa nyt raken-
teilla olevista investointikohteista. Rakennustyöt jat-
kuvat vain Ei8-tien hankkeella Muurla-Lohjanharju 
välillä sekä Hakamäentien ja Vuosaaren tieyhteyksien 
osalta Helsingissä. Suunnittelukaudella käynnistyy 
vain yksi uusi tieverkon kehittämisinvestointi, vt 6 

Lappeenranta-Imatra. 

Tielaitosuudistus on nyt viety läpi onnistuneesti. Vuo-
den 2005 alusta lähtien kaikki tienpidon tuotteet ja 
palvelut on kilpailutettu lukuun ottamatta lauttaliiken-
teen hoitoa. Kilpailun avaaminen ja markkinoiden syn-
nyttäminen tieverkon hoidossa on onnistunut hyvin 
ja laaditun suunnitelman mukaisesti. 

Tienpidon hankintamenettelyjen kehittäminen on edel-
leen lähivuosien keskeisiä haasteita. Tiehallinto pyrkii 
selvästi nykyistä suurempiin kokonaisuuksiin ja ura-
koitsijoiden oman innovatiivisuuden entistä parem-
paan hyödyntämiseen. Hankintamenettelyjen kehittä-
minen on myös yksi keskeisistä keinoista maaraken-
nusatan tuottavuuden parantamiseksi. 

Jatkamme Tiehallinnon toiminnan kehittämistä entistä 
asiakaslähtöisemmäksi hyvistä Lähtökohdista, kun 
yhteistyösuhteemme sidosryhmiin on vastikään arvioi-
tu hyväksi ja arvomme ovat laajalti yhteisiä. 

Helsinki, maaliskuu 2005 

Pääjohtaja Eero Karjaluoto, Tiehallinto 
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1.1 Hallitusohjelma ja hallituksen 
strategia-asiakirja 2004 
Vuonna 2003 toimintansa aloittanut hallitus on antanut 
liikennepoliittiset tavoitteet hallituskaudelle 2003 - 

2007. Liikennepolitiikan tavoitteita ovat: laadukkaat 
ja toimintavarmat liikenneväylät, jotka ovat perusedel-
lytys yhteiskunnan tehokkaalle, alueellisesti ja sosiaa-
lisesti tasavertaiselle ja kansainvälisesti kilpailukykyi-
seUe toiminnalle. Tavoitteena on pitkäjänteinen liiken-
neväylien kehittäminen ja investointiohjelman laati-
minen. Ohjelman tulee vahvistaa Suomen alueraken-
netta, elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kansainvälisiä 
yhteyksiä. Olemassa olevien liikenneverkkojen osalta 
pyritään väylien kuntoa ja pääoma-arvoa ylläpitämään 
ja turvaamaan tiestön, rataverkon sekä yksityisteiden 
peruspalvelutaso vähintäänkin nykytasoisena. 

Hallitus toteuttaa suunnitelmallista liikenneturvalli-
suustyötä tieliikenneonnettomuuksien torjumiseksi. 
Hallitus tiivistää eri hallinnonalojen yhteistyötä ja te-
hostaa erityisesti toimia liikennekäyttäytymisen paran-
tamiseksi, liikenneympäristön ongelmakohtien pois-
tamiseksi ja uuden teknologian hyödyntämiseksi. Ta-
voitteena on kevyen liikenteen väylien lisääminen ja 
raskaan liikenteen vähentäminen taajamista. Hallitus 
pyrkii parantamaan joukkoliikenteen toimintaedellytyk-
sia 

Hallituksen strategia-asiakirja 2004 tarkentaa liiken-
neturvallisuustavoitetta tieliikenteessä siten, että ta-
voite vuodelle 2010 Ofl enimmillään 250 kuollutta ja 
vuodelle 2007 enimmillään 290 kuollutta. 

1.2 Ministerityöryhmän linjaukset 
Hallituksen asettama liikenneväyläpolitiikkaa valmiste-
eva ministerityöryhmä teki ehdotuksen liikenneväylä-
politiikan linjauksiksi vuosille 2004 - 2013. Työryhmä 
on ottanut kantaa väylätoiminnan ohjelmoinnin uudis-
tukseen, esittänyt liikenneväylähankkeiden investoin-
tiohjelman vuosille 2004- 2007 ja ottanut kantaa mah-
dollisesti vuosina 2008 - 2013 aloitettaviin ajankoh-
taisiin hankkeisiin sekä tehnyt ehdotukset perustienpi-
don tason turvaamisesta. Lisäksi työryhmä on arvioi-
nut eri rahoituskeinoja investointiohjelman rahoitta-
miseksi. 

1.3 Kustannustaso 
Maarakennusalan kustannustaso on vuoden 2000 

jälkeen noussut noin io olo  ja noussee trendiennusteen 
mukaan edetleen tuottavuuden kehitystä nopeammin. 

Tienpidon rahoituksessa on viime vuosina noudatettu 
tiukkaa linjausta. Talousarvioprosessissa onkin vuosit-
tain jouduttu lisäämään tienpidon rahoitusta, jotta 
tieverkon kuntotaso ja liikenneturvallisuus on voitu 
turvata ja jotta välttämättömiksi katsottuja tieverkon 
kehittämisinvestointeja on voitu käynnistää. 

Koko suunnitelmakauden 2006 - 2009 ajan tienpidon 
rahoitustaso on talousarviovuoden 2005 rahoitusta 
alemmalla tasolla. Hallitusohjelman ja ministerityöryh-
män esitysten toteutuminen näyttäisikin jäävän talous-
arvioprosessissa tehtävien päätösten varaan, eikä in-
vestointien suhteen saavuteta tavoitteena olevaa pit-
käjänteisyyttä. Budjettirahoituksen nostaminen näyt-
täisi mandolliselta ainoastaan vattion omaisuuden 
myyntitutojen tai muiden yksittäisten ratkaisujen kaut-
ta. Tämä luo edelleen paineita uusien rahoitusmuoto-
jen kehittämiseen tienpitoa varten. 
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1-lintataso: vuoden 2005 maarakennuskustannusindeksi 115 

Kuva i. Tien pidan määrärahojen käyttä 1991 - 2004, talausarvio 
200510 kehykset 2006 - 2009 sekä liikennesuorite yleisillä teillä 
1991 - 2009. 
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Runkotiet 
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(2000= 100) 

90,0 

80,0 

70,0 

6o,o 
2000 	2001 	2002 	2003 	2004 	2005 

Maanrakennuskustannusindeksi 

Rakennuskustannusindeksi 

2006 	2007 	2008 	2009 

Hoito ja kunnossapito 

Päällystystyöt 

Kuva 2. Maarakennuskustannusindeksin ko konaisindeksi ja osa- 
indeksit sekä rakennuskustannusindeksi vuosina 1997 - 2004)0 

ennuste vuoteen 2009. 
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*) Sata pahinta väestökatokuntaa 

Kuva 3.  Tieliikenteen kehitys 1990 . 2003 ja ennuste eri tieluokille 
2004 - 2009. 

1.4 Liikenteen kasvu 
Vuosille 2003-2030 laaditun liikenne-ennusteen mu-
kaan liikenne kasvaa keskimäärin kaikilla tieluokilla. 
Liikenteen kasvu on nopeinta päätieverkolla ja erityi-
sesti sen vilkkaimmin liikennöidyllä osalta, LVM:n alus-
tavasti määrittelemällä runkoverkolla. Runkoverkolla 
liikenne kasvaa vuoteen 2030 mennessä 38 %, kun 
kasvu yleisillä teillä on keskimäärin 25 %. Väestön 
muuttoliike näkyy vähäliikenteisimmällä tieverkolla. 
Ennusteen mukaan sadan pahimman muuttotappio- 
kunnan yhdysteiden liikenne vähenee 25 % vuoteen 
2030 mennessä. 

Vuodesta 2003 tieliikenteen kasvu on suunnitelmakau-
den loppuun mennessä keskimäärin 9  %. Kasvu alus- 
tavalla runkoverkolla on 14 % ja muilla pääteillä 10 %, 
seututieverkolla 9 % ja yhdysteillä 3 %• Väestökadosta 
pahimmin kärsivien ioo kunnan alueella liikenne vähe-
nee 5 % vuoteen 2009 mennessä. 

Runkotiet ovat eduskunnan käsittelyssä olevaan uu-
teen maantielakiin sisältyvä käsite, jonka laajuus on 
määritelty vasta alustavasti. Eräät ehdolla olevat 
lisäykset verkkoon käsitellään vuorovaikutteisessa 
prosessissa noin vuoden kuluessa lain hyväksymisestä. 

Kuva 4.  Alustavat runkotiet LVM:n julkaisussa: Valtakunnallisesti 
tärkeät verkot jo terminaalit. 



Runkoteiden liikenteen kasvu on edelteen keskimää-
räistä suurempaa Uudenmaan alueella, mutta uuden 
väestöennusteen mukaan aikaisempaan verrattuna 
kasvun nopeutuminen on suurinta Päijät-Hämeen, 
Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien 
teillä. Liikenteen kasvu on nopeaa linjoilla Helsinki- 
Oulu, Helsinki-Vaasa ja Helsinki-Turku. Helsingistä 
Kuopioon ja Joensuuhun menevillä linjoilla kasvu on 
selvästikin hitaampaa. 

Raskaan liikenteen kasvu on voimakkainta erityisesti 
Venäjän suunnan liikenteessä ja joillakin yksittäisillä 
päätieosuuksilla. LAM-pisteiden laskentojen perusteel-
la päätieverkolla on joitakin tieosuuksia, joilla raskaan 
liikenteen vuotuinen kasvu viime vuosina on ylittänyt 
10%. 

Vähäliikenteisimmällä osalla yhdysteitä pahimmissa 
väestötappiokunnissa liikenteen väheneminen on no-
peinta. Väestö vähenee Tilastokeskuksen uuden väes-
töennusteen mukaan sadassa pahimmassa väestöka-
tokunnassa keskimäärin 24 prosentilla vuoteen 2030 

mennessä. Aktiiviväestössä (i - 64 -vuotiaat) muutok-
set ovat vielä suurempia. lkäihmisillä autonkäyttö on 
vain puolet aktiivi-ikäiseen verrattuna. 

— Uusimaa 
Ita-Uusimaa 
Varsinais-Suomi 
Satakunta 

	

- 1 	 Kanta-Häme 
Pirkanmaa 

- 	 Paijät-Häme 
Kymen laa koo 
Etelä•Karjala 
Etela-Savo 
Pohjois-Savo 
Pohjois-Karjala 

— 	 Keski-Suomi 
Etelä-Pohjanmaa 
Pohjanmaa 

- Keski-Pohjanmaa 
Pohj.-Pohjanmaa 
Kainuu 
Lappi 

- 	_________ 1 	 _....Kokomaa 

-25 	-20 	-15 	-10 	5 	0 	5 	10 	15 	20 

vaestonmuutos-% 

• Ennuste 2001 - Ennuste 2004 

Kuva . Väestön muutos maakunnissa vuosina 2003 - 2030 Tilasto-
keskuksen vuosina 2001 JO 2004 laatimien väestöennusteiden 
mukaan. 

1.5 Alueiden odotukset 
Vuonna 2002 voimaan tulleen alueiden kehittämislain 
seurauksena maakuntien rooli alueiden kehittämises-
sä on lisääntynyt. Maakunnilla on vastuu alueiden 
kehittämisen suunnittelusta. Valtion virastojen tulee 
ottaa toiminnassaan huomioon maakuntien suunni-
telmat, edistettävä niiden toteuttamista ja arvioitava 
tienpidon toimenpiteiden vaikutusta alueiden kehitty-
miseen. 

Maakuntien suunnitelmiin sisältyvät kaikki väyläinves-
tointihankkeet. Tiehallinto osallistuu maakuntien liit-
tojen suunnitteluprosesseihin. Tiehallinto edustaa lii-
kenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa maakunta- 
ohjelmien ja maakuntasuunnitelmien toteuttamissuun-
nitelmien valmistelussa. Maakuntasuunnitelmien to-
teuttamissuunnitelmien laatiminen on lisännyt vuoro-
vaikutusta maakuntaliittojen kanssa sekä tiepiirien 
ja muiden väylävirastojen kesken. 

Maakuntasuunnitelmien toteuttamisohjelman laatimi-
nen on kiinteässä vuorovaikutuksessa tiepiirien toi-
minta- ja taloussuunnitelmien laatimisprosessiin. Tie- 
piirien suunnittelemat investointihankkeet sisältyvät 
maakuntasuunnitelmien toteuttamissuunnitelmiin. 
Tiepiirien toiminnan vaikutuksia alueiden kehittämi-
seen arvioidaan tiepiirien toiminta- ja taloussuunni-
telmissa. 

Yhteistyö maakuntien liittojen ja liikenne- ja viestin-
täministeriön hallinnonalan väylävirastojen kesken 
lisääntyy edelleen. Tulevaisuudessa merkittävimpiä 
yhteistyön alueita ovat maakuntien ja kaupunkiseu-
tujen liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen 
sekä niiden pohjalta tapahtuva aiesopimusten solmi-
minen. 

,iJ 



	

Maakuntien liitot 
	

LVM:n hallinnonala 

Liikennejärjestelmä- 	___________________ 
___________________________ 	 suunnitelma (LJS) 

	

Fflfl 	 LJS:n aiesopimus 

_______________ 	Aiesopimuksen 	_______________ 
____________________________ 	 seuranta 

Kuva 6. Maakuntien suunnittelujärjestelmän ja LVM:n hallinnanalan virastajen suunnittelujärjestelmien yhteen kytkentä (Lähde: Hyviä 
yhteyksiä alueille, Alueiden kehittämissuunnitelma 2a06 - 2aa9, LVM 2a04). 

Maakuntien yhteisenä huolena on perustienpidon 
määrärahojen niukkuus ja investointien supistuminen. 
Investoinneilla ei voida tukea riittävästi maakuntien 
tavoitteiden toteutumista. Maakunnissa ollaan huolis-
saan mm. maankäyttöä tukevien investointihankkeiden 
siirtymisestä, seututeiden ja kuntakeskusten välisten 
yhteyksien parantamisesta, sorateiden ja päällystetty-
jen teiden kunnosta. 

Metsäteollisuudelle, kotimaisten polttoaineiden ja 
maaseutuelinkeinojen kuljetuksille aiheutuvat suju-
vuusongelmat tuodaan maakuntien taholta toistuvasti 
esille. Varsinkin kelirikon aiheuttamien haittojen vähen-
tämistä pidetään tärkeänä. Myös liikenneturvallisuu-
den ja julkisen liikenteen toimintaedellytyksien paran-
taminen on noussut esille. Maakunnat esittävät mm. 
koulu- ja työmatkojen turvaamiseksi lisää kevyen lii-
kenteen väyliä sekä yleisesti julkisen liikenteen toimin-
taedellytysten parantamista etenkin koulujen ja työ-
paikkojen läheisyydessä. 

Pääkaupun kiseutu 
Pääkaupunkiseudun kunnat ja YTV korostavat alueen 
rahoituksen vähäisyyttä suhteessa liikennejärjestel-
män kehittämistarpeisiin. Helsingin seudun yhdyskun-
tarakenteen ja liikenteen ongelmien vakavuus on 
tunnustettu valtakunnan tasolla hallitusohjelmassa, 

Suomen aluekehittämisstrategiassa ja valtakunnalli-
sissa alueidenkäyttötavoitteissakin. 

Pääkaupunkiseudulle sukkuloi päivittäin ioo 000 työ-
matkalaista ja määrän on ennustettu lähes kaksinker-
taistuvan vuoteen 2025 mennessä. Asukkaiden ja työ-
paikkojen määrän on ennustettu kasvavan Helsingin 
seudulla 25 % ja liikennesuoritteen o % vuoteen 
2025 mennessä. Työssäkäyntialueen säde on kasvanut 
ja on nykyisin jo ioo - io km Helsingistä. 

Pääkaupunkiseudulla tehdään päivittäin noin kolme 
miljoonaa matkaa, joista 27 % tehdään joukkoliiken-
teellä. Matkojen kilometrisuoritteesta joukkoliikenteen 
osuus on 38 %. Tehokas ja kilpailukykyinen joukkolii-
kenne on pääkaupunkiseudulla ehdoton edellytys ko-
ko liikennejärjestelmän toimivuudelle. Maankäytön 
leviäminen, poikittaisliikenteen kasvu ja vapaa-ajan 
matkojen lisääntyminen aiheuttavat suuria haasteita 
joukkoliikenteen kilpailukyvyn säilyttämiselle. 

Liikenteen ruuhkautuminen on jo nyt vakava ongelma 
pääkaupunkiseudulla. Ruuhkista aiheutuu vuosittain 
noin 30 miljoonan euron lisäkustannus ja ne haittaavat 
jo nykytilanteessa merkittävästi yhteiskunnan toimin-
taa. 
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Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 
(PLJ2002) mukaisten kehittämishankkeiden ja pää-
kaupunkiseudun joukkoliikenneteemapaketin toteutta-
mista suunnitellun mukaisessa aikataulussa pidetään 
välttämättömänä. Ilman uusia kehittämishankkeita 
pääosa säteittäisistä pääväylistä ruuhkautuu vakavasti 
3-6 vuoden sisällä. Lisäksi Tiehallinnolta odotetaan 
joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä turvaavia kaista- 
järjestelyjä, liikennevaloetuisuuksia, pysäkkien, vaihto-
terminaalien ja liityntäpysäköinnin järjestämistä sekä 
kiireeUisten kevyen liikenteen väylien toteuttamista. 

Pääkaupunkiseudulla asuu lähes 70000 henkilöä 
yleisten teiden melualueella ja ilman toimenpiteitä 
määrä kasvaa yli puolella vuoteen 2020 mennessä. 
Meluntorjuntatoimenpiteiden käynnistämistä suunni-
tellun teemapaketin mukaisena pidetään kiireellisenä. 

Pääkaupunkiseudulla on noin 20 kiireelliseksi arvioitua 
tieverkon kehittämishanketta, kokonaisarvoltaan yli 
1.1 miljardia euroa. Lisäksi pääkaupunkiseudulla odo-
tetaan liikenteen hallinnan keinojen kehittämistä lii-
kenteen sujuvuuden turvaamisessa. 

1.6 Tien käyttäjien ja muiden sidos- 
ryhmien tyytyväisyys ja odotukset 
Tiehallinto seuraa kandesti vuodessa tienkäyttäjien 
mielipiteitä tienpidosta tyytyväisyystutkimuksella. 
Vuosittaisella sidosryhmätutkimuksella selvitetään 
eri sidosryhmien näkemyksiä Tiehallinnon toiminnan 
eri osa-alueista ja tienpidon onnistumisesta. Suoraa 
asiakaspalautetta seurataan jatkuvasti. 

Valtaosa tienkäyttäjistä kokee liikenteen pääteillä taa-
jamien ulkopuolella sujuvaksi tai erittäin sujuvaksi. 
Myös taajamien ja kaupunkiseutujen liikenteen suju-
vuuteen ollaan pääosin tyytyväisiä. Liikkuminen koe-
taan kuitenkin entistä turvattomammaksi. 

jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden turvallisuuden 
tunne on heikentynyt kevyen liikenteen väylien ulko-
puolella. jalankulku- ja polkupyöräteitä toivotaan lisää. 
Tyytyväisyys jalankulku- ja pyöräteiden talvihoitoon 
on parantunut. 

Nopeusrajoitusten alentaminen hyväksytään taajamis-
sa, mutta muualla siihen suhtaudutaan pääsääntöises-
ti kielteisesti. Suurin osa ammattiautoilijoista vastustaa 
nopeusrajoitusten alentamista liikenneturvallisuuden 
parantamiskeinona. Suhtautuminen on kuitenkin 
myönteisempää kuin vuoden 2002 tutkimuksessa. 
Talviajan nopeusrajoitukset tuntuvat enemmistön mie-
lestä sopivilta. Yksityishenkilöistä 84 0/ja raskaan lii-
kenteen edustajista 71 % hyväksyy talvinopeusrajoi-
tukset. Taksiautoilijoista vain %:n mielestä talvino-
peusrajoitukset ovat tarpeen. 

Yksityisautoilijat ovat tyytyväisiä lumen auraukseen 
ja liukkaudentorjuntaan pääteillä. Raskaan liikenteen 
tyytyväisyys pääteiden talvihoitoon on kuitenkin hei-
kentynyt. 

Valtaosa tienkäyttäjistä on tyytyväisiä myös teiden ti-
laan kesällä. He pitävät tärkeimpinä päällysteiden 
kuntoa ja ajoratamerkintöjen näkyvyyttä pääteillä sekä 
viitoituksen selkeyttä ja johdonmukaisuutta. Näissä 
tekijöissä Tiehallinnon koetaan myös onnistuneen. 
Positiivista kehitystä edellisvuoteen verrattuna on 
tapahtunut myös päällysteiden kunnon ja Levähdys-
alueiden viihtyisyyden osalta. 

Suurin tyytymättömyys kohdistuu alemman tieverkon 
tilaan. Sorateiden ja vähäliikenteisten päällystettyjen 
teiden kunto, tienpinnan tasaisuus, liukkauden torjun-
ta ja lumen auraus alemmalla tieverkolla synnyttävät 
kritiikkiä. Am mattiautoilijat ovat selvästi yksityishen-
kitöitä kriittisempiä. Yli puolet heistä on tyytymättömiä 
alemman tieverkon talvihoitoon. 

Sidosryhmiltään Tiehallinto saa toiminnastaan erittäin 
hyvät arvosanat. Yhteistyösuhde on viime vuosina 
parantunut kaikkien sidosryhmien mielestä. Syste-
maattisen yhteistyösuhteen hoidon piiriin otetut sidos- 
ryhmät kokevat parannuksen hieman muita suurem-
pana. Yhteistyön suurimmiksi vahvuuksiksi koetaan 
hyvät ja toimivat henkilösuhteet sekä tiehallintolaisten 
ammattitaito 

Tiehallinnon arvot tunnustetaan hyviksi ja ne vastaavat 
hyvin sidosryhmien omia arvoja. Niiden mukaista toi- 
mintaa on edelleen kehitettävä mm. toimeksiantajien 
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sekä kuntien ja kaupunkien kanssa. Toimeksiantajille 
tärkeää on aktiivisuus yhteistyökumppanina ja verkot-
tujana. Kuntayhteistyö ja kuntien ja kaupunkien tarpei-
den huomioon ottaminen on erityinen kehittämiskoh-
de. 

Kaikki sidosryhmät tunnistavat tienpidon niukat talou-
delliset resurssit. Resurssien ja tarpeiden epätasapai-
non hallinta nähdään yhdeksi Tiehallinnon keskeiseksi 
tehtäväksi. Tiehallinnon tulisi sidosryhmien mielestä 
kuitenkin reagoida paremmin mm. alue- ja yhdyskun- 

tarakenteen muutoksiin ja väestön ikääntymiseen. 
Tärkeäksi koetaan vastata julkishallinnon tuottavuu-
den parantamisvaateisiin, markkinoiden toimivuuden 
ja terveen kilpailun edistämiseen sekä logistiikan mer-
kityksen kasvuun. 

Tiehallinnolta odotetaan omaa aktiivisuutta uusien 
rahoitusmallien (PPP ja elinkaarimallit) esiin tuomises-
sa ja kehittämisessä mm. yhdessä kuntien ja elinkei-
noelämän kanssa. 
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2.1 Tie- ja liikenneolojen tavoitetila 
Tiehallinnon tuottamat liikenteelliset palvelut ovat osa 
yhteiskunnan tarjoamia palveluja, joiden tulee olla 
oikeassa suhteessa muihin yhteiskunnan tarjoamiin 
palveluihin. Tätä varten Tiehallinto on laatinut asian- 

tuntija-arvioon perustuvan kuvauksen tie- ja liikenne-
olojen tavoitetilasta. Eteneminen tavoitetilan suuntaan 
tapahtuu pitkällä aikavälillä yhteiskunnallisen keskus-
telun ja vuorovaikutteisen suunnittelun kautta käytet-
tävissä olevien resurssien puitteissa. 

Ihmisten jokapäiväisen liikkumisen 
näkökulmasta 

- sujuvat työmatkat ovat osa ihmisten hyvin-
vointia ja yritysten kilpailukykyä 

- turvallinen koulutie lasten ja heidän 
vanhempiensa perusoikeus 

- peruspalvelut ovat entistä kauempana, 
mutta sujuvasti eri väestöryhmien saavutet-
tavissa 

- kevyen liikenteen väylät ovat myös ulkoilu- 
reittejä - laadukas vapaa-ajan liikkuminen 
entistä useampien mandollisuus 

Elinkeinoelämän kuljetusten ja logistiikan 
näkökulmasta 

- kuljetusten toimintavarmuus on yritysten 
menestystekijä 

- täsmällisyys ja oikea-aikaisuus on yritysten 
kustannustehokkuutta 

- nopeat ja täsmälliset toimitukset ovat myös 
yritysten tarjoamaa palvelutasoa 

- tavoitteena koko kuljetusketjun hyvä 
toimivuus 

- kuljetusten kustannustehokkuus lisää 
teollisuuden kilpailukykyä 

- lasti ja kuljettaja ehjänä perille"  

Alueiden kehittymisen näkökulmasta 
- tasapuolisen alueellisen kehityksen 

tukeminen 
- kasvukeskusten kehityksen tukeminen, 

pääkaupunkiseudun haasteet metropoli- 
politiikkaa 

- yhdyskunnan perusrakenteiden toimivuus: 
maankäytön uudet haasteet, palvelujen 
saavutettavuus sekä kuntien yhteistyö ja 
verkottuminen 

- alueiden kilpailukyky: tuetaan vahvuuksia 
- alueiden saavutettavuuden ylläpitäminen: 

yhteydet maakuntakeskusten välillä, yhtey-
det terminaaleihin, yhteydet pääkaupunki- 
seuduille 

Yhteiskunnan odotusten ja arvostusten kannalta 
- turvallisuus keskeisenä tavoitteena 
- ympäristön painoarvo kasvaa 
- kaikkien liikkumismandollisuus on 

oikeuden muka isu utta 
- taloudellisuus ja tehokkuus on vastuuta 

veromarkoista 
- vastuu väyläomaisuudesta on pitkän 

aikavälin taloudellisuutta 

Kuva 7.  Tie- ja liikenneolojen tavoitetilan päämäärät eri näkökulmis 



2.2 Tien pidon strategia 
Kuluvalle hal(ituskaudeUe sovittu kehysrahoitus mah-
dotiistaa lähinnä olemassa olevan tieverkon kunnossa- 
pidon sekä eduskunnan jo päättämien kehittämishank-
keiden toteuttamisen. 

Tiestön kunnossapito 
Kunnossapidon (hoito, ylläpito ja korvausinvestoinnit) 
toimin varmistetaan nykyisen tiestön liikennekelpoi-
suus ja säilytetään sen nykyinen kunto. Kehysrahoi-
tuksella tiestön kunnossapitoon käytetään noin 400 

Milj. euroa/v. 

Talvihoidon taso pidetään nykyisellään. Talviajan lii-
kenteen hyvä toimivuus varmistetaan pääteillä, muilla 
teillä hoidon taso on tyydyttävä tai välttävä tien mer-
kityksestä riippuen. Kesäajan hoidon taso sekä tieym-
päristön muu laatutaso säilytetään pääosin nykyisellä 
tasolla. Liikenteen hallinnan peruspalvelut (liikenteen 
ohjaus ja tiedottaminen) ylläpidetään nykyisessä laa-
juudessaan. 

Päältystetyn tiestön rakenteellinen kunto säilytetään 
pääosin nykyisellä tasolla. Soratiet pidetään liikennettä 
tyydyttävässä kunnossa. Kelirikkohaittaa poistetaan 
perustuotannon keskeisillä reiteiUä. Siltojen peruskor-
jausta sekä varusteiden ja laitteiden kunnostusta lisä-
tään. 

Tiestön kehittäminen 
Tiestön kehittämistä rahoitetaan sekä perustienpidon 
määrärahaUa että kehittämisinvestointikohtaisella ra-
hoituksella. Perustienpidon rahoitus kohdistetaan 
alueellisina pieninä investointeina ja valtakunnatlisina 
teemapaketteina. 

Liikenneturvallisuuden parantamisessa korostuvat 
pienet tieympäristön parantamistoimet, nopeusrajoi-
tukset, valvonnan tukeminen ja liikenneturvallisuus-
yhteistyö. LiikenneturvaUisuutta ja liikenteen toimi-
vuutta parantavia pienehköjä toimenpiteitä on mandol-
lista tehdä vain vähäisessä määrin. Ympäristöhaittojen 
vähentämisessä saatetaan loppuun käynnissä oleva 
pohjavesien suojausohjelma. Uusia erillisiä ympäristö- 
investointeja ei voida tehdä. 

Rakenteilla olevat tieverkon isot kehittämishankkeet 
valmistuvat viimeistään vuosina 2005 - 2006. Ministeri-
työryhmän mietinnössä on esitetty lähivuosien liiken-
nehankkeiden investointiohjelma. Ohjelmalla on poliit-
tinen hyväksyntä, mutta sitä koskeva kokonaisrahoi-
tuspäätös puuttuu. 

Vuonna 2005 käynnistyy ministeriryhmän esittämistä 
kohteista Ei8 Muurla - Lohja, Hakamäentien parantami-
nen sekä osia satama- ja terminaaliyhteyksiä sekä 
pääteiden liikenneturvallisuutta parantavista teema- 
hankkeista. Suunnittelukaudella käynnistyy vain yksi 
uusi tieverkon kehittämisinvestointi, vt 6 Lappeenran-
ta - Imatra. Muilta osin varaudutaan ohjelmassa esi-
tettyjen hankkeiden toteuttamiseen. 

Strategian vaikutukset 
Tieverkon päivittäinen liikennekelpoisuus ja tieverkon 
kunto säilyvät nykytasolla. Pääteillä hoidon taso ja 
kunto ovat hyvät ja muutla osalla tieverkkoa tyydyttä-
vät. Seutu- ja yhdysteiden heikentyneestä kunnosta 
aiheutuvat haitat elinkeinoelämälle ja palvelujen saa-
tavuudeUe säilyvät. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan 
säilyvän nykyisellään tai heikentyvän. 

Päätieverkon keskeisillä yhteysväleillä liikenteen toi-
mivuus heikkenee liikenteen kasvun ja teiden kapeu-
den sekä riittämättömän geometrian vuoksi. Jonot pi-
tenevät ja ohittaminen sekä päätielle liittyminen on 
liikenteen lisääntyessä yhä vaikeampaa. Kansainväliset 
yhteydet paranevat erityisesti Ei8 -tien ansiosta. Koh-
taamisonnettomuuksien vähentäminen ei onnistu. Lii-
kenneturvallisuustason ylläpitäminen edellyttää, että 
nopeusrajoituksia lasketaan vilkkaimmilla päätiejak-
soilla. 

Kasvavilta kaupunkiseuduilla sisääntulo- ja kehäteiden 
työmatkaliikenteen ruuhkat lisääntyvät, pahiten pää-
kaupunkiseudulla. Ruuhkista kärsivät henkitöautolii-
kenteen lisäksi myös joukkoliikenne, kaupan jakelulii-
kenne sekä satamiin suuntautuvat vientikuljetukset. 
Pääkaupunkiseudulla kuitenkin tilannetta helpottaa 
jonkin verran Hakamäentien kehittämishanke. 

Maaseudulla liikkumisen olosuhteet säilyvät nykyisen-
kaltaisina. Alueiden kehittymistä ja elinkeinoelämän 
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tarpeita ei tienpidon toimin voida juurikaan tukea. 
Tiestön kunnon säilyttäminen ja vähäiset perustien-
pidon investoinnit vaikuttavat oikeaan suuntaan, mutta 
eivät ole riittäviä tarpeisiin nähden. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaista liikenne-
turvallisuustavoitetta ei tienpidon toimin voida tukea 
riittävästi. Liikenneturvallisuuden parantamisessa ko-
rostuvat lähivuosina nopeusrajoitukset, valvonnan tu-
keminen ja liikenneturvallisuusyhteistyö. Turvallisuutta 
tehokkaasti parantava toiminta tieverkkoa moderni-
soimalla ei ole kehysrahoituksella mandollista. Toteut-
tamatta jäävät vilkkailla pääteillä turvalliset ohitukset 
mandollistavat keskikaiteelliset ohituskaistaratkaisut, 
taajamatiejärjestelyt, kevyen liikenteen väylät ja liit-
tymien parantamiset. 

Myös ympäristötavoitteista jäädään jälkeen. Melualu-
eilta asuvien ihmisten määrä kasvaa eikä pohjavesi-
suojauksia voida tehdä tavoitetta vastaavasti. 

2.3 Tiehallinnon palveLulupaus 
Tiehallinto on laatinut vuonna 2004 palvelulupauksen, 
joka kertoo tienkäyttäjille ja muille asiakkaille minkä-
laista palvelua he voivat Tiehallinnolta odottaa. Palve-
lulupauksen lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet. 
Palvelulupauksen avulla Tiehallinto voi kehittää orga-
nisaatiotaan sekä toimintaansa entistä läpinäkyväm-
mäksi ja asiakaslähtöisemmäksi. 

Palvelulupaus on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen, 
jotka ovat: tietoa matkan suunnitteluun, liikkuminen 
talvella, liikkuminen kesällä, liikkuminen tietyömailla, 
lupa-asiakkaat ja asiakaspalvelu. Palvelulupaus löytyy 
kokonaisuudessaan Tiehallinnon Internet-sivuilta 
osoitteesta www.tiehallinto.fi/palvelulupaus.  

2.4 SuunniteLmakauden toiminta 

2.4.1 Hoito 
Hoidon hankinnassa siirrytään entistä pitkäkestoisem-
piin sopimuksiin. Hoito hankitaan entistä kattavammin 
toimivuusvaatimusten perusteella. Tähän käytäntöön 
siirtyminen edellyttää sekä hoidossa että ylläpidossa 
laadullisen jälkeenjääneisyyden poistoa, mm. liiken-
nemerkkien ja opastustaulujen tason yhtenäistämistä. 
Hoidon urakoissa (palvelusopimuksissa) laajennetaan 
laadun ja palvelun parantamiseen tähtäävää bonus-
menettelyä. 

Talvihoidossa toimitaan vuonna 2001 hyväksyttyjen 
toimintalinjojen mukaan. Konginkankaan onnettomuu-
den jälkeen päätiestön hoitoluokitusta on joiltakin 
osin muutettu ja yöajan laatuvaatimuksia tiukennettu 
osalla päätieverkkoa. 

Tiestön hoitotaso pidetään pääosin nykyisellään. Kui-
tenkin erityisesti liikenteen tarpeita seurataan ja koh-
dekohtaisesti laatuvaatimuksia voidaan muuttaa täs-
mäohjatusti liikenteen tarpeiden niin vaatiessa. Myös 
urakoitsi joiden palveluvalmiutta tarpeen mukaiseen 
hoitotapaan lisätään. 

Pohjavesivaikutusten vähentämiseksi suolan käyttöä 
vähennetään hallitusti. Vähentäminen kohdennetaan 
erityisesti pohjavesialueille. Nykyistä suolaa parempien 
vaihtoehtojen tutkimus- ja seurantatyötä jatketaan. 
Luonnossa hajoavan kaliumformiaatin käyttökokemuk-
set ovat olleet koekohteessa positiiviset, joten sen 
käyttöä pohjavesialueilla lisätään asteittain ja harkitus-
ti. Tavoitteena on erityisesti merkittäviin pohjavesi- 
alueisiin kohdentuvien suolapäästöjen vähentäminen. 

Sorateillä tienkäyttäjät kokevat hoitotason liikenteen 
tarpeisiin nähden puutteelliseksi. Suunnittelukaudella 
pyritään nykyistä hieman parempaan tasoon siirryttä-
essä nykyistä kattavammin laatuvastuiseen toimintaan. 
Maaseudun vähäliikenteinen tiestö tulee edelleenkin 
säilymään pääosin sorapintaisena. 
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Hoidon taso on aiemman käytännön mukainen. Tiemer-
kinnöissä siirrytään asteittain uusien toimintalinjojen 
mukaiseen yhtenäiseen merkintäkäytäntöön koko 

maassa. Laatuvastuuseen siirtyminen hankinnassa 
vähentää merkintöjen laatupoikkeamia ja parantaa 
näin niiden tasoa. 

Taulukko i. Hoidon rahoitus 

MIII. euroa Tot. ArvIo TTS TTS TTS TTS 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Talvihoito 91,6 87,0 88,0 88,5 89,0 89,4 
Liikenneympäristön hoito- ja käyttöpatvelut 50,3 47,8 48,4 48,6 48,9 49,2 
Sorateiden hoito 28,1 26,7 27,0 27,2 27,3 27,4 
Lauttaliikenne 24,0 25,4 26,6 27,7 28,8 30,0 
Hoito 194,0 186,9 190,0 192,0 194,0 196,0 

Taulukon luvut eivät sisällä Kainuun maakuntakokeilun aikana alueen hoidon rahoitusta, 8,6 milj. euroa, joka tulee sisäasiainministeriön 
hallinnonalan momentilta. 

2.4.2 Ylläpito ja korvausinvestoinnit 
Päällystettyjen teiden kuntotaso säilytetään nykyisel-
lään. Päällysteitä uusitaan vuosittain noin 4200 km, 
joka vastaa päällysteiden kestävän ylläpidon tasoa. 
Päällystettyjen teiden kunnon tavoitetason alittavia 
teitä oli vuonna 2004 yhteensä 5635 km. Suunnitelma- 
kauden loppuun mennessä tavoitetason alittavien tei-
den määrä vähenee noin 400 km. 
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Kuva 8. Kunto tavoitteen alittavien (KTA) päällystettyjen teiden 
määrä suunnitelmakaudella. 

Kuva . Päällysteiden uusimisessa tavaiteltava tasa on 4200 km4', 
joka vastaa kestävän tien pidan tasoa. 

Sorateiden runkokelirikkoa vähennetään noin 200 km 
vuodessa. Toimenpiteitä suunnataan liikenteelliseltä 
merkitykseltään tärkeimmille tieosuuksille. 

Sorateiden inventoituja kelirikkokohteita on viime vuo-
sina ollut noin i 000 km. Kelirikosta johtuvia painora-
joituksia on viime vuosina asetettu noin 3 000 - 4 000 

km. Painorajoitusten määrä on vähentynyt viimeisen 
i vuoden aikana. 
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Run kokelirikkoisten teiden ja painorajoitusten suotuisa 
kehitys viime vuosina on suurelta osalta ollut kelirikon 
muodostumisen kannalta eduUisten sääolosuhteiden 
seurausta. Tienpitotoimenpiteistä huolimatta kelirikko-
haittojen määrä saattaa vuosittain vaihdella merkittä-
västi. 

Tjekm 
4000 1 

3000 - 

2000 

100: 

2001 	2002 	2003 	2004 	2005 2006 2007 2008 2009 

Runkoketirikotle alttiit tiet — Tavoitettava taso 

Kuva io. Runko keliri kolle alttiiden sorateiden määrä: soratiet, joilla 
viiden viime vuoden aikana on ollut runko kelirikkoa. 

Liikenneympäristön parantamistoimenpiteillä poiste-
taan pieniä akuutteja liikenneturvallisuusongelmia 
mm. toteuttamalla nopeuksien hidastimia taajamissa, 
kaiteita, tievalaistuksen täydentämistä, riista-aitoja, 
väistötiloja liittymiin, pieniä yksityistiejärjestelyjä 
liikenneympäristön pehmentämistä ja vähäisiä 
taaja majä rjeste lyj ä. 

Siltojen yRäpidossa on tavoitteena siltojen kunnon 
säilyttäminen ja siltojen ikäjakautumasta johtuvan 
lisääntyvän peruskorjaustarpeen tyydyttäminen. Pe-
ruskorjaustarpeessa olevien siltojen määrä lähes kak-
sinkertaistuu suunnitelmakaudella. Siltojen ylläpidon 
rahoitusta lisätään. Huolimatta lisäpanostuksesta 
huonokuntoiseksi luokiteltujen siltojen määrä lisään-
tyy vuoden 2004 tasosta suunnitelmakauden aikana 
vain jonkin verran ja on kauden lopussa noin 800 kpl. 

kp 

350 

::: «v) 
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Korjatut sitat 	— Tavoiteltava taso 

Kuva 11. Tavoitteena on siltojen kunnon turvaaminen. 



Taulukko 2. Ylläpidon ja peruskorjausinvestointien rahoitus 

Milj. euroa Tot. Arvio TTS TTS TTS TTS 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Päättysteet 77,4 77,8 8o,o 82,0 83,0 83,0 
Tierakenteet 85,0 87,6 90,5 88,8 87,1 85,4 
Sitlat 29,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 

Varusteetja taitteet 5,0 5,0 6,o 6,o 5,0 5,0 

Liikenneympäristön parantaminen 4,5 4,4 5,0 5,0 4,9 4,6 
Muu ylläpito 1,3 2,5 0,2 
Ylläpito ja korvausinvestoinnit 202,2 208,8 220,0 220,0 220,0 220,0 

Ylläpito 99,2 98,5 105,0 105,0 205,0 105,0 

Korvausinvestoinnit 103,0 210,3 115,0 115,0 115,0 115,0 

Taulukon luvut eivät sisällä Kainuun maakuntakokeilun aikana alueen ylläpidon ja perus korjausten rahoitus 7.7  milj. euroa rahoitetaan 
sisäasiainministeriön hallinnonalan momentilta. 

2.Li.3 Laajennus- ja uusinvestoinnit 

Kehittämisinvestoinnit 
Suunnitelmakaudella atoitetaan yksi uusi tieverkon 
kehittämishanke: Vt 6 Lappeenranta - Imatra, nelikais-
taistus. Hankkeen aloittamisesta tehtiin periaatepää-
tös vuoden 2004 Lopulla tehdyn tulopoliittisen sopi-
muksen yhteydessä. Kaikki muut vielä aloittamatto-
mat, ministerityöryhmän hallituskaudelle esittämät 
hankkeet (8 kpl) sisältyvät vain suunnitelman kehittä-
misvaihtoehtoon (liite 2). 

Taulukko . Tieverkon kehittömisinvestoinnit suunnitelmakaudella 

Hanke Kustannus- Liikenteelle 
arvio vuonna 

Milj. euroa 
Ennen TTS-kautta aloitetut hankkeet 
Kehä III, 

Lentoasemantie - Tikkurita 60 2005 

vt 4  Lahti - Heinola 41 2005 

vt 4  jyväskylä- Kirri 15 2005 

vt 5  Joroinen . Varkaus 28 2005 
E 18 Lohja - Lohjanharju 59 2005 

vt 	Tampereen läntinen kehä, 

1. rakennusvaihe 57 2006 
Kehä III, Vuosaaren satamayhteys 60 2007 
Mt ioo Hakamäentie, Helsinki 90 2008 
E 18 Muurla . Lohja 700 2009 

TTS-kaudelta aloitettava hanke 
Vt 6 Lappeenranta - Imatra 126 2011 

Hankkeen Ei8 Muurla - Lohja toteuttamiseksi elinkaa-
rimallilLa myönnettiin vuoden 2004 Lisätalousarviossa 
700 milj. euron sopimusvaltuus. Hankintamalli sisältää 
väylän yksityiskohtaisen suunnittelun, rakentamisen, 
hoidon ja ylläpidon sekä väliaikaisen rahoituksen. 50-
pimusaika Ofl 25 vuotta. Kansainvälinen hankintapro-
sessi on käynnissä, mutta maastotyöt aloitetaan toden-
näköisesti vasta vuoden 2006 alussa. Hankkeen var-
sinaisten rakennuskustannusten osuudeksi arvioidaan 
335 milj. euroa. Elinkaarimallissa urakoitsijalle makset-
tavat korvaukset alkavat vasta hankkeen osien liiken-
teelle avaamisen jälkeen aikaisintaan vuoden 2008 
syksyllä, ja ovat suunnitelmakaudella yhteensä arviolta 
25,5 milj. euroa. 

Ennen suunnitetmakautta on vuoden 2005 talousarvi-
ossa myönnetty sopimusvaltuus myös Hakamäentielle 
Helsingissä. Hankkeen maastotyöt alkavat aikaisintaan 
vuoden 2005 lopulla. Valtion osuus hankkeen kustan-
nuksista on 66%. 

Osana Vuosaaren satamayhteyksien rakentamista on 
lisäksi käynnissä Kehä 111:n jatkeen rakentaminen. 
Hankkeen kustannusarvio on 6o milj. euroa, josta 
valtion osuus 50 %. Tie valmistuu liikenteeUe vuonna 
2007. Koko suunnitelmakauden jatkuu Landentien 
kokonaissopimuksen rahoitus n. 20 milj. eurolta Vuo-
sittain. 
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PERUSSUUNNITELMA 
Tieverkon kehittämishankke 
suunnitelmakaudella 

Vuonna 2005 liikenteelle luovute 
1 Kt 50/Kehä III Lentoasemanti 
2 Vt 4 Lahti - Heinola 
3 Vt 4 Jyväskylä - Kirri 
4 Vt 5 Joroinen - Varkaus 
5 Vt lIE 18 Lohja - Lohjanharju 
TTS-kaudella jatkuvat 
6 Vt 3 Tampereen läntinen ohi 
7 Mt 100 Hakamäentie, Helsin 
8 E18 Muurla - Lohja 
9 Kt 50/Kehä III Vuosaaren sat 
TTS-kaudella aloitettava hanke 
10 Vt 6 Lappeenranta 	Imatra 

Pc 

nta 

)eflSuu 

Kuva 12. Tieverkon kehittämishankkeet suunnitelmakaudella. 
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Perustienpidon uus- ja laajennusinvestoinnit 
Perustienpidon investointikustannuksista noin puolet 
kohdistuu pääteille. Pääteillä painottuvat erityisesti 
liikkumisolosuhteiden ja liikenneturvatlisuuden pa-
rantaminen liittymissä sekä tielinjalla toteutettavat 
kaistajärjestelyt. Muulla tieverkolla painottuvat enem-
män kevyen liikenteen järjestelyt, joiden osuus perus-
verkon investointien kustannuksista on lähes puolet. 
Liikenneturvallisuustoimenpiteisiin käytetään vuosit-
tain noin io milj. euroa. 

Perustienpidon uus- ja laajennusinvestointeja toteute-
taan sekä keskitetysti rahoitettavien teemaohjelmien 
että vastaavin piirien ohjelmoimin liikenneoloja paran-
tavin ns. alueellisin tiehankkein. 

Piirien ohjelmoimat perustienpidon investoinnit ovat 
kooltaan pieniä, kustannusarvioltaan yleensä alle i 
milj. euroa. Hankkeilla pyritään poistamaan ensisijai-
sesti akuutteja liikenneturvallisuusongelmia ja muita 
paikallisia puutteita. Keskitettyihin teemapaketteihin 

on puolestaan koottu jonkin verran suurempia hank-
keita (kustannusarvio 2 - 10 milj. euroa), jotka ovat 
kuitenkin pieniä valtion talousarviossa kehittämis-
hankkeina käsiteltäväksi. 

Teemaohjelmat jakautuvat paketteihin, joille liikenne- 
ja viestintäministeriö on erikseen kohdistanut rahoi-
tusta hallituskauden alussa tehdyn ministerityöryhmän 
mietinnön pohjalta, ja toisaalta ohjelmiin, joille Tiehal-
linnassa on varattu määrärahaa piirikohtaisten kiinti-
öiden ulkopuolelta. 

Kaksi liikenne- ja viestintäministeriön koordinoimaa 
pakettia on aloitettu jo vuonna 2005: satamien ja 
terminaalien tieyhteyksien kehittäminen sekä pää- 
teiden turvallisuuden parantaminen. Suunnitelma- 
kaudella aloitetaan paketti kasvavien alueiden kehi-
tyksen tukeminen'. 

Tiehallinnon keskitetyiUe ohjelmille ' pohjavesien suo-
jelu' ja "lauttapaikkoja korvaavat sillat" ei ole suun-
niteltu jatkoa vuoden 2006 jälkeen. 

Taulukko 4.  Investointien rahoitus, ei sisä/Ui Vuosaaren satamotietä 

Investoinnit (milj. euroa) Tot. Arvio TTS TTS TTS TTS 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tieverkon kehittäminen 
- 	Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5p 

- 	Landentien jälkirahoitus 17,8 19,7 20,5 20,6 19,3 23,1 

- Vuosina 2005 ja 2006 valmistuvat kehittämishankkeet 91,1 93,2 26,0 2,3 

- 	Mt 100 Hakamäentie 2,0 25,0 35,0 28,0 

- 	Ei8 Muurla - Lohja 2,0 2,4 0,6 o,6 10,7 13,6 

- 	Vt 6 Lappeenranta - Imatra 5,0 20,0 25,0 25.0 

KEHITTÄMINEN YHTEENSÄ 134,4 140,8 zoo,6 102,0 io6, 85,2 

Perustienpidon uus- ja laajennusinvestoinnit 

- 	 satama- ja terminaaliyhteydet (LVM-teema) 31,2 3,1 

- 	pääteiden liikenneturvallisuus (LVM-teema) 12,8 13,9 17,0 2,0 

- 	kasvavien alueiden tukeminen (LVM-teema) 5,0 5,0 

- 	 losseja korvaavat sillat (TIEH-ohjelma) 3,7 4,5 4,8 

- 	pohjavesiohjelma CrIEH-ohjelma) 0,9 2,8 2,0 

- 	alueelliset uus- ja laajennusinvestoinnit 44.6 44,5 23,4 29,2 36,4 37,4 

PTP-INVESTOINNIT YHTEENSÄ 49,2 95,8 55,7 54,7 41,9 40,9 

Tieinvestoinnit yhteensä 183,6 236,6 156,3 156,7 148,4 126,1 
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Taulukko . Perustienpidon laajennus- ja uusin vestainnit pääteillä 
ja perusverkalla vuasina 2O3 - 2O7 piirien TTS -aineiston mukaan. 

Toimenpiteet, milj. euroa Päätiet Perusverkko Yhteensä 
2003-07 2003-07 2003-07 

Verkon laajentaminen 1,9 0,4 2,3 
Laadun par. linjalla 7,3 3,8 11,1 

Laadun par. liittymissä 6,6 1.5 8,1 

Laatua par. rak. ja laitt, 1,8 3.0 4,8 

Verkon käytt. edist. toimet 1,4 0,9 2,3 

Tien/tieymp. laadun säilytt. 0,3 0,8 1,1 

Kevytlilkenne 3,7 7,9 11,7 

Ympäristötoimet 2,8 0,7 3,4 
Muu toimet 2,0 0,3 2.3 
Yhteensä 27,9 19,3 47,1 

2.4.4 Liikenteen hallinta 
Liikenteen hallinta sisältaä liikennekeskuksen (toimi- 
pisteet Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa) 
tuottamat peruspalvelut, joita ovat ajantasainen tie- 
ja liikenneolojen seuranta, keli- ja häiriötiedottaminen, 
häiriön hallinta, ajantasainen liikennetilannetiedotus 
sekä ajantasainen liikenteen ohjaus. Tuotteeseen kuu-
luu näiden tarvitsemien järjestelmien perustaminen, 
ylläpito ja käyttö sekä erilaisten tieverkolla olevien 
liikenteen hallintalaitteiden ylläpito. 

Liikenteen hallinnassa painottuvat suunnitelmakau-
della peruspalveluiden tuottaminen nykytasoisesti 
sekä viranomaisyhteistyö poliisin, Hätäkeskuslaitok-
sen, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. 

Ajantasaista liikenneolojen seurantajärjestelmää pa-
rannetaan tärkeimmillä päätieverkon yhteysväleillä 
sekä Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunki- 
seuduilla yhdessä alueiden toimijoiden kanssa. 

Päätieverkolle suunniteltujen varareittien viitoitus to-
teutetaan suunnitelmakaudella. Varareittien käyttöpal-
velua kehitetään ja toteutetaan yhdessä muiden toimi- 
joiden kanssa. Tavoitteena on sähköinen varareittipal-
velu sidosryhmien käyttöön sekä tulevaisuudessa ajo-
neuvojen päätteisiin. 

Automaattista nopeuden valvontaa lisätään yhdessä 
poliisin kanssa. Tavoitteena on, että automaattisesti 

valvottavia tieosuuksia olisi vuoteen 2009 mennessä 
2500 km, mikä tarkoittaa noin 1300 km lisäystä suun- 
n ite Ima kaudella. 

Muuttuvaa liikenteen ohjausta ajantasaisena toteute-
taan paikallisissa ongelmakohteissa tien laatutasoa 
nostettaessa tai uusien hankkeiden yhteydessä tar-
peen mukaan. 

Monet liikenteen hallinnan laitteet kuten liikennevalot, 
liikennevato-ohjelmat sekä tiesääasemat tulevat tek-
nisen käyttöikänsä loppuun suunnitelmakaudella. 
Laitteiden uusiminen tarvittavaan tahtiin muodostuu 
ongelmaksi, joka vaikuttaa talvikunnossapidon keli- 
tiedottamisen turvaamiseen ja tienkäyttäjille suun-
nattuun tiedotukseen ja ajantasaisen muuttuvan oh-
jauksen turvaamiseen. Liikenteen hallintaan käytetään 
suunnitelmakaudella yhteensä noin 13,5 milj. euroa 
vuodessa. 

Tiehallinto ylläpitää ajantasaista kansallista tie- ja 
katutietojärjestelmää Digiroadia, jonka vuosikustan-
nukset ovat 1,5 miljoonaa euroa. 
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Taulukko 6. Liikenteen hallinnon rahoitus 

Milj. euroa Tot. Arvio TTS TTS TTS TTS 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tie- ja tiikenneolojen seuranta, tiedotus ja ohjaus 5,0 6,0 8,0 8,o 8,0 8,0 
Liikennekeskustoiminta 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 
Liikenteen hallinnan investoinnit 1,9 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Liikenteen hallinta 10,3 10,0 13,5 13,5 13,5 13,5 

2.4.5 Asiakaspalvelut 
Tiehallinnon tarjoamia asiakaspalveluita ovat erityyp-
piset viranomais-, tieto- ja asiointipalvelut. Tiehallinnon 
tavoitteena on tarjota kaikille asiakkailleen helppo 
asiointi sekä turvata oikeudenmukainen ja tasapuo-
lisen asian käsittely ja päätöksenteko. 

Viranomaispalveluilla tarkoitetaan Tiehallinnon myön-
tämiä lupia kuten liittymä-, erikoiskuljetus-, palvelu- 
kohteiden viitoituslupia ja kelirikkoteiden käyttöä kos-
kevia lupia sekä sopimuksia, joita tehdään esim. tie- 
alueelle sijoitettavista kaapeleista, vesi- ja lämpöjoh-
toputkista ja sähköjohdoista sekä tiealueella harjoitet-
tavasta liiketoiminnasta. Viranomaispalveluihin kuu-
luvat myös tienpidosta aiheutuneet vahingonkorvaus-
asiat sekä tiekunnille myönnettävät yksityisteiden vaI-
tionavustukset, joita kohdennetaan ensisijassa teiden 
parantamiseen, lauttoihin, vuosittain purettaviin sil-
toihin ja talviteihin niin kauan kuin määrärahat riittä-
vät vain peruspalvelutason säilyttämiseen nykytasolla. 

Viranomaispalvelut ovat usein lakisääteisiä, liikenteen 
turvallisuutta ja liikenneverkon toimivuutta varmistavia 
ja parantavia tehtäviä, joiden avulla taataan turvallinen 
liikennöitävyys tieverkolla. Suunnitelmakaudella 
Tiehallinto selkeyttää rooliaan viranomaispalvelujen 
tuottajana mm. luomalla valmiuksia ottaa liikennejär-
jestelmätason kokonaisvastuuta yksityisteiden tienpi-
dosta ja kehittämisestä. Lisäksi valmistaudutaan uu-
den maantielain voimaantulon myötä lupa-asioiden 
määrän kasvuun, joka johtuu mainoslupien siirtymi-
sestä ympäristöviranomaisilta Tiehallinnolle. Menet- 

telytapoja ja asiakirjoja yhtenäistetään sekä asiointi 
Tiehallinnon kanssa tehdään helpoksi lisäämällä viran-
omaispalveluiden tunnettuutta ja sähköisen asioinnin 
mandollisuuksia. Tiehallinto tehostaa palvelutuotan-
toaan keskittämällä ja verkostoitumalla sekä kehittä-
mällä päätöksentekoonsa liittyvien Lähtötietojen hal-
lintaa. 

Tiehallinto tarjoaa tietopalveluita asiakkaidensa saata- 
ville helposti ja kattavasti Tiehallinnon toiminnasta, 
tuotteista ja palveluista sekä toiminnan perusteella 
ylläpidettävistä tietovarastoista. Tietopalveluiden tuot-
taminen perustuu joko asiakkaan erikseen ilmaise-
maan tietotarpeeseen tai Tiehallinnon itse tarjolle 
tuottamiin tietoihin (esim. Internet). Tietojen luovutta-
misella myös kaupallisten toimijoiden käyttöön halu-
taan edistää räätälöityjen lisäarvopalveluiden synty-
mistä. Tiehallinto osallistuu aktiivisesti hallinnonalan 
yhteistyöhön tietopalveluiden kehittämiseksi. 

Asiointipalveluun, eli asiakkaan yhteydenottoon liitty-
vän asian välittömään hoitamiseen, mm. neuvontaan, 
palautteen vastaanottamiseen ja asioiden vireille lait-
tamiseen, kehitetään joustava ja yhtenäinen toiminta-
malli sekä tätä toimintoa tukevat työkalut siten, että 
palvelu on hoidettavissa keskitetysti ja muita asian-
tuntijoita mandollisimman vähän kuormittaen. Palaut-
teen vastaanottaminen ja siihen vastaaminen yhden-
mukaistetaan ja huolehditaan siitä, että Tiehallinto 
pystyy hyödyntämään saamaansa palautetta tehok-
kaasti toimintansa kehittämisessä. 
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2.5 Tien pidon vaikutukset 
ja vaikuttavuus 

2.5.1 Liikkuminen ja kuljettaminen 
Tiehallinnon yhtenä strategisena päämääränä on pää- 
tieverkon sujuvuuden parantaminen. Hallituksen 
strategia-asiakirjassa on asetettu tavoitteita lisä ksi 
kaupunkiseutujen liikenteen toimivuudelle ja maaseu-
dun tieverkon palvelutasolle. 

Pääteillä kuljetusten täsmäUisyyden ja häiriöttömyyden 
tarpeisiin vastataan säilyttämällä teiden kunto ja hoi-
totaso hyvänä, tukemalla tienkäyttäjiä liikenne- ja ke-
litiedotuksella. Kansainvälisiä yhteyksiä, mm. Ei8, ter-
minaaliyhteyksiä ja yleensäkin pääteitä parantavat 
hankkeet helpottavat kyseisillä yhteysväleillä liiken-
nöintiä parantamalla liikenteen sujuvuutta. 

Liikenteen voimakas kasvu hidastaa liikennettä vilkas-
liikenteisimmillä kasvukeskusten välisillä yhteyksillä. 
Liikenteen sujuvuusongelmat lisääntyvät pääteiden 
runkoverkolla. Myös liikenneturvaltisuusongelmat li-
sääntyvät liikenteen kasvun myötä pääteiden runko-
verkolla ja vilkkaimmilta muilla päätieosuuksilla. Näihin 
tarpeisiin ei suunnitelmakaudella voida riittävästi vas-
tata. 

Päätieverkon palvelutaso on sekä elinkeinoelämän 
kuljetusten että työmatkaliikenteen, joukkoliikenteen 
ja kevyen liikenteen osalta heikkenemässä. 

Alemmatia tieverkolla elinkeinoelämän peruskuljetus-
ten toimivuus voidaan hoitaa tyydyttävästi. Kuljetusten 
hoitomandollisuudet paranevat kaikkein heikoimmilla 
yhteysväleillä ja säilyvät suurimmalta osalta ennallaan. 
Myös työ-, koulu- ja asiointimatkoilta palvelutaso säilyy 
pääosin ennallaan. Elinkeinojen tarpeet ja väestön 
perustoiminnot turvataan liikenteen osalta myös pi-
demmällä aikavälillä. 

Kuva 13. Ruuhkautuvuus pääteillä suunnitelmakauden lopussa 
vuonna 2009. 
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Kaupunkiseuduilla tiikennejärjestelmän kehittämiseltä 
ei voida vastata riittävästi työmatkaliikenteen tarpei-
siin, vaan aamu- ja iltaruuhkat kasvavat ja vaikeuttavat 
myös joukkoliikenteen toimivuutta. Kevyen Liikenteen 
tarpeisiin ei ole aikaisemminkaan kyetty riittävästi 
vastaamaan ja tarpeet lisääntyvät. Pääkaupunkiseu-
dulle, kansainvälisten kuljetusten reiteille ja vilkkailte 
sisääntuloteille on muodostunut ongelmia maankäy-
tön kasvun ja yhdyskuntarakenteen muutosten seu-
rauksena. Ongelmat näkyvät liikenteen ruuhkautumi-
sena, turvalLisuusongelmina ja palvelutason puutteina. 

Myös erikoiskuljetusreittien auki pysymisessä on on-
gelmia. Suun nitelmakaudella ongelmien pahenemista 
voidaan vain vähäisessä määrin tievittää. Liikenteen 
hallinnan keinoin lievennetään ruuhkautumisesta ja 
liikenteen häiriöistä aiheutuvia ongelmia. 

Pienissä taajamissa jalankuLun ja pyöräilyn ongelmat 
mm. koulumatkoilla vaatisivat huomattavasti enem-
män panostusta, vaikka taajamien liikenteen rauhoit-
tamisessa edetäänkin. 

Elinkeinoelämän tarpeet kuljetusten näkökulmasta... 

ulkomaan kaupan 
Kaupan ja elintarvike- 

(perusteollisuus, tekno- 
teollisuuden sekä 	 Tiekulietusten Kulietus- 

Turvallinen 
logiateollisuus, kaup- 

rakennustoiminnan 	korkea kustannus- yritysten 
a viihtyisä 

pa, ...) häiriöttömät ia 
täsmälliset kulietukset 	tehokkuus kilpailukyky 

tyoymparisto 
täsmälliset kansain- 

kotimaassa 
ammattiautoilijoille 

väliset kulietukset 

_ 

ja tienpidon keskeiset haasteet tieliikenneolojen kehittämiseksi 

Viisi kiireellisintä kehittämiskohdetta lihavoitu 

Kuva 14. Elinkeinoelämän kuljetusten tarpeet sekä Tiehallinnon priarisainnit. 

Päätieverkon Liikenteen sujuvuuden turvaaminen kaupunki- Tiestön ia siltoien Korkealaatuinen, 
kehittäminen ja seutujen liikenneiäriestelmiä kehittämällä kunnosta liikennetarpeiden 
modernisointi • liikenneiäriestelmän ja maankäytön huolehtiminen mukainen talvihoito 
• suuret suunnittelun tehostaminen • päällystetyn • korkea talvihoidon 

eritlishankkeet • kansainvälisen liikenteen reitit tieverkon ylläpito taso runkoverkolla 
• yhteysvälien (ml erikoiskuljetusreitit) • siltojen ylläpito 24 h/vrk 

kehittämishankkeet • 	iakeluliikenteen reitit • alemman tieverkon • täsmähoidon kehit- 
(runkoverkko) • 	häiriötilanteiden hallinta rakenteellinen kunto täminen seutu- ja 

väyläkapasiteetin lisäys yhdysteillä maaseu- 
dulla ja taajamissa 
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2.5.2 Aluekehitys 
Pääteillä Ei8 Muurla-Lohja -yhteyden rakentaminen 
tulee kohentamaan eteläisen Suomen poikittaisyh-
teyksiä. Kuljetusvarmuuden parantuminen edistää 
myös alueiden kilpailukykyä. Tien valmistuminen tukee 
koko Lounais-Suomen kasvukeskusten kehitystä. 

Muilla alueilla jäädään TTS-kaudella sujuvuuden pa-
rantamisessa jälkeen päätiestön laatutasolle alueiden 
kehittymisen kannalta asetetuista tavoitteista. 

Kaupunkiseuduilla ja taajamissa suunnitelman vaiku-
tukset näkyvät lähinnä satamien ja terminaaliyhteyk-
sien kehittämisenä, mikä tukee alueiden kilpailukyvyn 
lisäksi myös keskusseutujen maankäytön suunnittelua. 
Vuosaaren sataman rakentaminen tie- ja ratajärjeste-
lyineen tukee koko eteläisen Suomen kilpailukykyä ja 
helpottaa osaltaan pääkaupunkiseudun liikenteen su-
juvuutta. Hakamäentien parantaminen kohentaa Hel-
singin pohjoisten poikittaisyhteyksien liikenteellistä 
toimivuutta. Hanke kehittää Helsingin liikennejärjes-
telmää ja parantaa myös joukkoliikenteen ja työmatka- 
liikenteen sujuvuutta vaikutusalueellaan. Myös kevyen 
liikenteen verkko täydentyy hankkeen myötä. 

Kasvukeskusten liikenneolosuhteiden kehittämiselle 
asetetuista aluekehitystavoitteista jäädään kuitenkin 

jälkeen TTS-kaudel(a. Erityisiä toiveita asetetaan kas-
vavien alueiden kehityksen tukemisen teemapaketille, 
ja kasvaville kaupunkiseuduille kohdistuvien suurten 
investointihankkeiden aloittamiselle. Kaupunkiseu- 
duilla liikenteen sujuvuutta ja liikennejärjestelmän 
toimivuutta voidaan edistää myös vaikuttamalla 
maankäytön suunnitteluun sekä tukemalla tiikennejär-
jestelmän kokonaisuutta. 

Alemmalla tieverkolla merkittävimmät aluekehitystoi-
menpiteet ovat hoito ja ylläpito. TTS -kaudella säilyte-
tään verkon nykyinen kunto, mikä täyttää peruspalve-
lutason vaatimukset. Kelirikkohaittojen vähentäminen 
keskeisiltä perustuotannon reiteiltä kohentaa perus-
palvelutasoa ja tukee maaseutu- ja haja-asutusaluei-
den elinkeinoelämää kokonaisuudessaan. Talvihoidon 
taso säilyy tyydyttävänä tai välttävänä ja täyttää alem-
man tieverkon osalta päivittäiset kriittiset liikkumistar-
peet kuten työ-, koulu-, asiointimatkat ja elinkeinoelä-
män peruskuljetukset. 

Tasapainoisen aluekehityksen tukemisen tavoite tien-
pidossa edellyttää entistä räätälöidympää suunnitte-
luotetta, jotta täsmähoidon ja mm. kuljetusten reitti- 
suunnittelun ja tiedotuksen avulla voidaan kompensoi-
da puuttuvia hoito-, ylläpito- ja peruskorjaustoimia. 

'YLEISTAVOITTEISTA - 
TIENPIDON TARPEISIIN 

tasapainoisen kehityksen tukeminen 
alueiden kilpailukyvyn edistäminen 
kasvukeskusten tukeminen 	 :3 
yhdyskunnan perusrakenteen tukeminen ..... 
alueiden saavutettavuuden tukeminen 	3 

tieverkon peruspalvelutason turvaaminen 
päätieverkon kehittäminen 
maankäytön tukeminen 
liikennejärjestelmän kehittäminen 
keskus- ja terminaaliyhteyksien kehittäminen 

tienpidolla vastataan 
aluekehityksen 

tavoitteisiin 

Kuva i. Aluekehityksen tukeminen tienpidolla. 
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2.5.3 Liikenneturvallisuus 
Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitetta tieliiken-
nekuolemien vähentämisestä alle 250 kuolemaan vuo-
teen 2010 mennessä ei voida riittävästi tukea tienpi-
dolla. 

Valtioneuvoston periaatepäätös vuodelta 2001 perus-
tui näkemykseen, että liikenneturvallisuusinvestointeja 
voitaisiin lisätä erityisesti vilkkaimmille pääteille, joilla 
kuolemaan johtavien onnettomuuksien riski on suurin. 
Investointeihin käytettävä rahoitus on kuitenkin vähen-
tynyt, eikä asetettua tavoitetta voida saavuttaa peri-
aatepäätöksen esittämällä tavalla. Perustienpidossa 
tavoitteeseen pyritään pääosin pienillä liikenneturvalli-
suustoimilla, nopeusrajoituksilla ja nopeuksien vaI-
vonnalla. Tiehallinnon tulostavoitteiden, laskennallis-
ten henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemät (he-
va) 55 vuonna 2004 ja 43 vuonna 2005, saavuttaminen 
ei riitä valtioneuvoston asettaman tieliikennekuole-
mien määrällisen tavoitteen toteutumiseksi, vaan se 
edellyttäisi huomattavasti suurempaa vuotuista hen-
kilövahinko-onnettomuuksien vähenemää (7°-  8o 
hevaa/v) tienpitotoimenpitein. 

Suunnitelman liikenneturvallisuusvaikutusten arvioi-
daan vastaavan määrältään niukasti tieliikenteen kas-
vun aiheuttamaan liikennekuolemien lisäykseen. 
Suunnitelman mukainen kehitys ei tue tieliikenteen 
turvallisuuden parantumiskehitystä. 

Perustienpidon vaikutukset henkilövahinko-onnetto-
muuksien tasoon ovat suunnitelmakaudella noin - 35 

hevaa/vuosi, josta nopeusrajoituksilla ja automaatti-
valvonnalla 15 hevaa, teemahankkeilla 3  hevaa ja 
muulla perustienpidolla yhteensä 17 hevaa. Vaikutuk-
sista noin kaksi kolmasosaa tulee pääteiltä. Alkavaksi 
päätettyjen teemahankkeiden on oletettu toteutuvan 
kokonaisuudessaan. Kehittämishankkeiden vaikutus 
TTS-kaudella noin 5  hevaa vuodessa. 

Pääteiden liikennekuolemien määrän ei arvioida vähe-
nevän suunnitelmakaudella toimenpiteistä huolimatta 
liikenteen kasvun ja investointien vähäisyyden vuoksi. 
Alempien tieverkkojen liikennekuolemien määrä säily-
nee samoin nykyisellään muualla paitsi taajama-alueil-
la. Kaupungeissa ja taajamissa liikenneturvallisuus 
saattaa kuitenkin kehittyä suotuisammin ja liikenne-
kuolemien määrät kääntyä laskuun. 

Taulukko . Suunnitelman liikenneturvallisuusvaikutukset 

Heva/v Tot. Tot. Tot. Tot. Arvio TTS TTS TrS TTS 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Hoito 4,1 1,8 4,1 5,3 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 

Ylläpito ja korjausinvestoinnit 8,5 8, 8, 8, 

Uus- ja laajennusinvestoinnit 10,8 17,0 21,9 18,4 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Nopeusraioitukset ja kameravalvonta 12,4 14,9 14,6 15,0 9,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Muut toimet* 11,9 13,0 13,5 14,4 14,0 

Teemahankkeet 1,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Kehittämisinvestoinnit 10,0 3,0 16,5 10,1 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Yhteensä 49,2 49,7 70,6 64,5 45,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

* Muut toimet on suunnitelmavuosilla 2006- 2009 arvioitu syntyvän pääosin ylläpidon ja peruskorjauksen toimin. 
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Koko tieliikenne 	Yleiset tiet 	Tavoiteltava taso 

Kuva i6. Tieliikenteessä kuolleiden määrän kehitystrenditja VN:n 
periaatepäätöksen mukainen tavoite vuoteen 2010 

Kuva 17. Liikennekuolemat keskittyvät vilkkaimmille tiejaksoille. 

2.5.L Ympäristö 
Liikenteen päästöt korostuvat sekä pääteillä että kau 
punkiseuduilla. Keinoina päästöjen vähentämisessä 
ovat joukkoliikenteen lisääminen, nopeustason sovit-
tammen päästöjen minimoimiseksi, liikenteen sujuvuu-
den parantaminen sekä maankäytön suunnittelu. 

Liikenteen meluongelmat kohdistuvat kaupunkiseu-
duille ja taajamiin. Yleisten teiden liikennemelualueella 
asuu tällä hetkellä noin 350 000 asukasta. Kiireellisesti 
meluntorjuntaa tarvitsee noin 35 000 asukasta. Kei-
noina meluongelman vähentämisessä ovat nopeus- 
tason alentaminen, liikenteen ohjaus, hiljaisen pääl-
lysteen käyttö ja meluesteiden rakentaminen. 

Tienpidon ja liikenteen pohjavesiriskit kohdistuvat 
pääteille ja kaupunkiseuduille, missä liikenne on vilk-
kainta ja liukkaudentorjunta hoidetaan suolaamalla. 
Riskialttiita, kiireellisiä toimenpiteitä vaativia tiejaksoja 
on tällä hetkellä yhteensä hieman yli 120 kilometriä. 
Keinoina pohjavesiriskien torjunnassa ovat pohjavesi-
suojauksen rakentaminen, suolan vähentäminen ja 
suolaa korvaavien aineiden käyttö sekä onnettomuuk-
sien vähentäminen. 

Tienpidolla on merkittäviä vaikutuksia myös luonnon 
monimuotoisuuteen. Luonnon monimuotoisuuteen 
voidaan hoidon toimenpitein vaikuttaa erityisesti pe-
rusverkolla, mutta myös pääteiden varsiUa. 

Pääteillä toteutetaan loppuun vuonna 2006 erillinen 
pohjavesisuojausten ohjelma, mikä pienentää päätei-
den aiheuttamia pohjavesiriskejä. Pääteillä toteute-
taan lisäksi turvallisuusteemahankkeen ja kehittämis-
hankkeiden yhteydessä meluesteitä ja pohjavesien 
suojauksia, jotka vähentävät pääteiden aiheuttamia 
meluongelmia ja pohjavesiriskejä.Tavoitteesta suojata 
kiireelliset kohteet vuoteen 2010 mennessä jäädään 
kuitenkin jälkeen. Pohjavesiriskien vähentämiseksi 
on tavoitteena vähentää suolan käyttöä pohjavesi- 
alueilla. Konginkankaan suuronnettomuuden vuoksi 
on tarkistettu pääteiden talvihoitoluokkia ja yöaikaisia 
laatuvaatimuksia. Nämä tarkistukset lisäävät suolan 
käyttömääriä % aikaisempaan verrattuna. 



Alemmalle tieverkolle ei kohdistu erillisiä ympäristön 
parantamisinvestointeja, kehittämishankkeita tai tee-
mahankkeita tällä TTS-kaudella. Toisaalta myös ympä-
ristöongelmat ovat tällä tieverkon osalla pienempiä. 
Ympäristön tila säilyy nykyisellään tai heikkenee hie-
man liikenteen lisääntyessä. Viherhoidon toimenpitein 
voidaan edistää luonnon monimuotoisuutta. 

Kaupunkiseutujeri meluongelmat lisääntyvät edelleen 
liikennemäärien lisääntyessä ja yhdyskuntarakenteen 

tiivistyessä. Tavoitteesta rakentaa meluesteet kiireelli-
sun kohteisiin vuoteen 2010 mennessä jäädään huo-
mattavasti jälkeen. Erillisiä meluntorjuntahankkeita 
ei suunnitelmakaudella ole mandollista toteuttaa. 

Erilliset pohjavesien suojaushankkeet eivät kohdistu 
kaupunkiseuduille, joten tienpidon ja liikenteen aiheut-
tamat riskit kaupunkiseutujen pohjavesialueille lisään-
tyvät nykyisestä. 

------- 

11  -- 
1 	 _1 
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3.1 Visio, arvot ja toim intastrategia 
Tiehallinto on toiminut nykyisessä roolissaan vuoden 
2001 alusta lähtien, jolloin Tielaitoksen tuotanto eriy-
tettiin tieliikelaitokseksi ja hallinnosta muodostettiin 
uusi tiehallintoviranomainen. Organisaatiouudistuksen 
siirtymäkausi on päättynyt vuoden 2004 lopussa, jol-
loin tienpito on lauttaliikenteen hoitoa lukuun ottamat-
ta kokonaisuudessaan avattu kilpailulle. 

Toiminnan kehittämisen suuntaviivat on kirjattu noin 
vuoteen 2007 ulottuvaan visioon ja sen pohjalta laadit-
tuun toimintastrategiaan. Lisäksi kehittämistä ohjaavat 
Tiehallinnon arvot: yhteiskunnallinen vastuu, asiakas-
lähtöisyys sekä osaaminen ja yhteistyö. 

Suunnitelmakaudella TiehaUinnon kehittämisen 
keskeisiä asioita ovat: 

- Toiminnan kehittäminen vision, arvojen ja 
toimintastrategian mukaiseksi 

- Hankinta- ja asiakkuusstrategian toteuttaminen 
- Henkilöstösuunnitelman toteuttaminen 
- Tiehallinnon tieto-, tietojärjestelmä- ja 

tietopalvelurakenteiden uudistaminen 
- Väylä- ja liikennehallinnon sekä toimialan 

palveluntuottajien ja toimittajien kehittyminen. 

Tiehallinto - arvostettu suunnannäyttäjä 
Lähtökohtana yhteiskunnan tarpeet. Ymmärrämme lii-
kenneolojen merkityksen kansalaisten hyvinvoinnille ja 
elinkeinoelämän kilpailukyvylle sekä näiden keskinäisen 
yhteyden. Tunnemme toimintamme yhteiskunnalliset 
vaikutukset. Osaamme ennakoida toimintaympäristön 
muutokset. Viestimme yhtenäisesti ja selkeästi tienpidon 
perusteluista ja priorisoinneista. 

Teemme yhteistyötä liikennejärjestelmän hyväksi. Vas-
taamme yhdessä muiden kanssa koko liikennejärjestel-
män toimivuudesta ja taloudellisuudesta. Meillä on val-
takunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti toimivat ver-
kostot. Annamme osaamisemme tasavertaisena kumppa-
nina muiden käyttöön. Vahvoilla osaamisalueillamme 
olemme aloitteellinen yhteistyön kehittäjä. 

Vastaamme asiantuntijana tienpidosta. Olemme kan-
sainvälisesti arvostettu tienpidon asiantuntija ja tieliiken-
nejärjestelmän kehittäjä. Asiakaslähtöisyys ja tasapuoli-
suus on toimintamme perusta. Käytössämme on parhaat 
tilauskäytännöt kehittyneillä ja toimivilla markkinoilla. 
Olemme julkisen hallinnon edelläkävijä tiedon hallinnassa. 

Luomme haasteetiisen työyhteisön. Tiehallinto on haluttu 
työpaikka. Henkilöstömme on arvostettua, osaavaa ja 
motivoitunutta. Työyhteisömme on palkitseva ja tasa-ar-
voinen. Toimimme avoimesti ja yhtenäisesti. Varmistamme 
osaamisemme kehittämisen. Kannustamme uuden oppi-
mista ja innovatiivisuutta. Uudistamme aktiivisesti pro-
sessi- ja tiimipohjaisia toimintatapojamme. 

Kuva i8. Tiehal/innon visio pähkinänkuoressa. 
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Tiehallinto vastaa yleisiin teihin liittyvistä viranomais-
tehtävistä ja palveluista sekä hankkii yhteiskunnan 
tarvitsemat tienpidon tuotteet ja palvelut markkinoilta. 
TiehaUinnon tavoitteena on vastata yhdessä muiden 
kanssa koko liikennejärjestelmän toimivuudesta ja 
taloudellisuudesta. Tiehallinto hoitaa tehtäväänsä 
budjettivaroin. Tiehallinto viestii avoimesti tie- ja lii-
kenneolojen tilasta ja kehittymisestä. 

Tiehallinnon omaa toimintaa on yleisiin teihin liittyvät 
viranomaistehtävät, tienpitopalvelujen suunnittelu ja 
hankinta. Palvelutuotannon osalta Tiehallinto hyödyn-
tää ulkoisia markkinoita. Liikenteen palveluista Tiehal-
linto tuottaa toistaiseksi itse liikenteen hallinnan pe-
ruspalvelut liikennekeskusten avulla. 

Toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet. Yh-
dessä arvoverkoston kanssa Tiehallinto tuottaa asiak-
kaille lisäarvoa. 

Palvelujen suunnittelu perustuu asiakasryhmien ja yh-
teiskunnan tarpeisiin. Tiehallinto hankkii ajantasaista 
tietoa tie- ja liikenneolojen nykytilasta ja sen kehitty -
misestä seuraamalla tie- ja liikenneolojen kehittymistä, 
toimintaympäristön muutoksia ja asiakastyytyväisyyttä 
sekä selvittämällä asiakkaiden ja yhteistyökumppa-
neiden tarpeita ja näkemyksiä. 

Pääosan tienpidon tuotteista ja palveluista Tiehallinto 
hankkii markkinoilta laatuvastuullisina kokonaispal-
veluina. Hankintojen perusteena on kokonaistaloudel-
lisuus, toimittajan laatuvastuu, yhteistoimintakyky, 
palvelujen elinkaarikustannukset sekä markkinoiden 
kehittäminen. 

Tiehaltinto tarjoaa yhteiskunnan tarpeita 
vastaavia tie- ja tiikennepalveluja 

Tiehaltinto vastaa Suomen yleisistä teistä 

Tiehallinto ylläpitää ja kehittää yleisiä teitä osana 
liikennejärjestetmää sekä tarjoaa liikenteen ohjaus- 

ja tietopalveluja 

Tiehallinto kehittyy aktiiviseksi yhteistyökumppaniksi, 
verkottujaksi ja liikennejärjestemäsuunnittelun integraattoriksi 

Tiehallinto edistää tienpidon toimenpitein 
tasapainoista aluekehitystä 

Tiehallinnolla on keskeinen vastuu tie- ja liikennealan 
tutkimus- ja kehittämistoiminnasta 

Tiehallinto hankkii tienpitoon liittyvät palvelut ja tuotteet 
markkinoilta ja kehittyy infra-alan hankintatoimen 

suunnannäyttäjäksi 

Tiehallinto vastaa tiestöä ja liikennettä koskevista 
tietopalveluista 

Tiehallinto toimii asiakastähtöisesti 

Kuva 19. Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävöt. 

Tiehajlinnon menestyminen nojaa seuraaviin tekijöihin: 

Toiminnan kehittäminen tilaajavirastona. Tiehallinto 
hyödyntää ulkoisten verkostojen osaamisen ja kump-
panuuden sekä käyttää hyväksi markkinoiden mah-
dollisuudet tuottaa tai kehittää tarvittavia palveluja. 

Kyky suunnitella ja hankkia yhteiskunnan tarvitsemat 
tie- ja liikennepalvelut. Tämä perustuu tienpidon 
osaamiseen, asemaan arvoverkossa ja kykyyn hallita 
sitä sekä tiedonhallintaan. Tehtävien menestyksekäs 
hoitaminen edellyttää vahvaa osaamista näillä kai-
killa kolmella osaamisalueella. 

Aloitteellinen liikennejärjestelmäsuunnittelun kehit-
täjä ja käynnistäjä sekä tarvittaessa myös suunnitte-
lun integraattori. Tämä mandollistaa ulkoisten ver-
kostojen osaamisen hyödyntämisen palveluiden 
tuottamisessa. 



Paras tieto ihmisten liikkumisesta ja tavaroiden kul-
jetuksista sekä tie- ja liikenneolojen merkityksestä 
ja vaikutuksesta liikenneturvallisuudelle, ympäristö!-
le, elinkeinoelämälle, aluerakenteen ja maankäytön 
kehittymiselle sekä eri väestöryhmille. 

- Paras tieto tiestön tilasta. Taito maksimoida asian-
tuntijajärjestelmien avulla tieverkon käytettävyys 
annettujen resurssien puitteissa. 

- Aloitteellinen yhteistyön kehittäjä liikenneturvallisuu-
den edistämiseksi. Prol9loituminen nykyistä laaja-
alaisemmaksi vastuunkantajaksi. 

Ajantasainen tieto tieympäristön tilasta, tienpidon 
ja liikenteen ympäristövaikutuksista. Ulkoisten ver-
kostojen proaktiivinen yhteistyökumppani ympäris-
töasioiden kehittämisessä. 

- Yksityisten teiden avustusjärjestelmästä ja neuvon-
nasta huolehtiminen. Tuntee yksityistieverkon tilan 
ja toimii aloitteetlisena yksityistienpidon kehittäjänä. 

Keskeinen MVR-alan kehittäjä. Kehittyminen infra-
alan hankintatoimen suunnannäyttäjäksi ja yhdeksi 
julkishallinnon johtavaksi hankintaorganisaatioksi. 
Käytössä modernit menettelyt ja sähköiset toiminta- 
mallit koko hankintaketjun ja sopimuskumppanien 
hallinnassa, alan markkinoiden ja niiden kehityksen 
tuntemus. 

Liikenteen telemaattisten palvelujen edellytysten 
luominen. Vastuunotto liikenteen hallinnan peruspal-
veluista - liikenteen ohjauksesta, tiedotuksesta ja 
häiriönhallinnasta—jotka hankitaan liikennekeskuk-
selta tilaaja—tuottaja mallin pohjalta. Liikennekes-
kusten toimintaa kehitetään edelleen osana koko 
liikennejärjestelmän tietopalveluja. Yksilölliset pal-
velut ovat kaupallisen sektorin vastuulla. 

Tiedon maksuttoman hyväksikäytön edistäminen. 
Tiestö- ja liikennetietojen ja niiden ylläpidon hankinta 
markkinoilta. Tietopalvelujen kehittäminen ja tarjoa-
minen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden käyt-
töö n. 

Keskeinen vastuunotto tie- ja liikennealan osaami-
sesta. Ydinosaamisensa ohella Tiehallinnolla on 
laajempaa sektorivastu uta edellyttävää osaamista 
muun muassa tie- ja liikenneteknisessä normitukses-
sa, silta-asioissa, liikenneturvallisuusasioissa ja 
liikenteen hallinnassa. Syvää asiantuntijaosaamista 
hankitaan verkostojen ja ostopalveluiden kautta. 
Tiehallinto varautuu ottamaan vastuuta kansallisesta 
MVR-alan standardisoinnista. 

T&K-toiminnan suuntaaminen tienpidon ja liikenne- 
järjestelmän vaikutusten hallinnan sekä yhteiskun-
nan tarpeista lähtevään tuotteiden ja palveluiden 
toiminnallisten vaatimusten kehittämiseen. Yksityis-
kohtainen rakenteellinen ja materiaaliteknologinen 
(esimerkiksi päällysteet) kehittäminen siirtyy alan 
muiden toimijoiden vastuulle. 

- Oman toiminnan rationalisointi keskittämältä hallin-
nollisia tehtäviä ja varautumalla joidenkin tehtävien 
ulkoistamiseen. 

3.2 Organisaatio 
Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalalla toimiva asiantuntijavirasto. 

Tiehallinto muodostuu keskushallinnosta ja yhdek-
sästä tiepiiristä. Keskushallinto vastaa ohjauksesta ja 
johtamisesta, tiepiirien tuesta ja palveluista, tie- ja 
liikennealan asiantuntijatehtävistä sekä tutkimus- ja 
kehittämistoim in nasta. Tiepiirit vastaavat tulosyksik-
köinä alueellisesta tienpidosta ja viranomaistehtävistä. 
Keskushallinnossa on ohjauksesta vastaava pääkont-
tori sekä tulosyksikköinä asiantuntijapalvelut ja neljään 
alueelliseen toimipisteeseen sijoitettu liikennekeskus. 
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Ohjaus - 	 ______ 

Suunnittelu TIEPIIRIT 
Uusimaa 

Hankinta KESKUSHALLINTO 
Turku 
Kaakkois-Suomi 

Pääkonttori Häme 
Asiantuntijapalvelut Savo-Karjala 

Asiakaspalvelut Liikennekeskus Keski-Suomi 
Vaasa 
Oulu 

Asiakkuus Lappi 
Talous 
Henkilöstö 
Tieto 

Kuva a. Tiehallinnon organisaatio. 

Tiehallinto toimii matriisiorganisaationa. Tulosyksiköt 
vastaavat tulossopimuksensa puitteissa omasta rahoi-
tuksestaan, toiminnastaan ja sen tuloksista. Toiminnan 
yhtenäisyydestä, menettelytapojen soveltamisesta ja 
niiden kehittämisestä vastaavat prosessien omistajat 
ja prosessivastaavat. 

Tiehallinnon ydinprosesseja ovat suunnittelu, hankinta 
ja asiakaspalvelut. Tukiprosesseja ovat ohjaus, asiak-
kuus, talous, henkilöstö ja tieto. 

3.3 Tuloskortti 
Suunnitelmakaudella kehitetään yhdessä liikenne- ja 
viestintäministeriön sekä muiden sektoriviranomaisten 
kanssa hallinnonalan väylätoimintaa koskevaa tulos- 
ohjausta ns. tulosprisman ja siihen liittyvän tasapai-
notetun mittariston (BSC) edellyttämällä tavalla. 

Tiehallinnon sisäinen ohjaus perustuu tuloskorttiin, 
jossa on määritelty suunnitelmakauden strategiset 
tavoitteet toiminnan vaikuttavuudelle, asiakaslähtöi-
syydelle, toiminnan taloudellisuudelle ja tehokkuudel-
le sekä kyvykkyydelle. 

Tiehallinnossa tehdään toiminnan itsearviointia noin 
joka toinen vuosi sekä koko organisaation tasolla että 
tulosyksiköissä. ltsearvionnissa käytetään EFQM:n 
(European Foundation for Quality Management) 
kriteeristöä. 
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Näkökulmat 

Kriittiset 
menestystekijät 

Vaikuttavuus 

Tietiikennejärjes- 
telmän toimivuus 

Liikenneturvallisuus 

Asiakaslähtöisyys 
ja tehokkuus 
Sidosryhmä- 
tyytyväisyys 

Tuotteiden ja 
palveluiden laatu 

Organisaation 
suorituskyky 

Taloudellisuus 

Tieomaisuuden 
haUinta 

Markkinoiden 
toimivuus 

Henkilöstön 
sitoutuminen 

Tiedonhallinta 

Kyvykkyys 

Osaaminen 

Henkilöstö- 
rakenne 

Strategiset tavoitteet Päätieverkon Tienkäyttäjätyy- Tieverkon Osaamisen 
2005-2009 sujuvuuden tyväisyyden kunnon parantaminen 

parantaminen parantaminen säilyttäminen 

Liikennekuolemien julkisuuskuvan Hankinta Henkilöstö- 
vähentäminen parantaminen menettelyjen suunnitelman 

kehittäminen toteutuminen 

Talvihoidon Prosessien Työtyytyväisyyden 
palvelutaso n suorituskyvyn parantaminen 
varmistaminen parantaminen 

Tiedon hallinta- 
suunnitelman 
toteuttaminen 

Mittarit Sujuvuusvaati- Tienkäyttäjien Päällystettyjen Osaamisen kehit- 
mukset täyttävän tyytyväisyys teiden kunto tämisohjelman 
verkon osuus pääteiden tilaan toteutumisaste 
runkoverkosta ja kuntoon Siltojen kunto 

Vakinaisen henki- 
Liikennekuolemien Tienkäyttäjien Runkokelirikolle löstön määrä 
määrä yleisillä tyytyväisyys alttiiden teiden 
teillä seutu- ja yhdys- määrä Työtyytyväisyys- 

teiden tilaan tutkimusten 
ja kuntoon Sopimusten kokonaistulos 

määrä 
TiehaUinnon Tiedonhallinnan 
julkisuuskuva EFQM-arvioinnin kehittämis- 

kokonaistulos suunnitelman 
Sidosryhmätyy- toteutumisaste 
tyväisyys vuoro- Kunnossapidon 
vaikutukseen yksikkömenot 

Tienkäyttäjätyy- Hallintomenot 
tyväisyys talvi- 
hoidon tasoon 

Kuva 21. Tiehal/innon tu/oskortti. 
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3.4 Suunnitelmakauden toiminta 

3.4.1 ALueeLlistam ista koskevat toimet 
Tiehallinnon keskushallintoa on kehitetty selkiyttämällä 
strategista ja tulosohjausta sekä asiantuntijapalveluja 
ja niiden asemaa ja roolia. Operatiivisia tehtäviä siirre-
tään edelleen tiepiireille. Aluehallintoa on vahvistettu 
ja alueiden yhteistyötä edistetty ja tätä toimintaa jatke-
taan. Tiehallinto on siirtänyt ja siirtää alueille joitakin 
tienpidon osa-alueiden valtakunnallisia tehtäviä, tuki-
ja erillistoimintoja sekä kehittämis- ja asiantuntijateh-
täviä. 

Tiehallinnon keskushallinnolle kuuluvia ja tiehallinnon 
muita yhteisiä tehtäviä on viime vuosina hajasijoitettu 
tiepiireihin yhteensä noin 70 henkilötyövuoden verran, 
joista tukitehtäviä noin 17 henkilötyövuoden verran 
hoidetaan Rovaniemellä ja Vaasassa. Substanssitehtä-
vistä liikennekeskus toimii Helsingin lisäksi Turussa, 
Tampereella ja Oulussa. Lisäksi tiepiirit ovat voineet 
erikoistua alueellisten tarpeidensa tai osaamisaluei-
densa mukaisiin valtakunnallisiin tehtäviin. Esimerkiksi 
lautta-asioiden hankinnoista vastaa Turun tiepiiri ja 
raja-asemiin liittyvistä tehtävistä Kaakkois-Suomen 
tiepiiri. Tietohallinnossa ja sisäisessä tarkastuksessa 
toimii tiepiireissä yhteensä io henkilöä. 

Tiehallinnossa on valmisteilla eräiden tienpidon valta-
kunnallisten kokonaisvastuiden (lautta-asiat, erikois-
kuljetukset), eräiden valtakunnallisten tuki- ja erillis-
palveluiden (operatiivinen talous- ja henkilöstöhallinto 
nykyistä laajemmin Vaasaan ja Rovaniemelle) sekä pe-
rinneasioiden alueellistaminen. Nämä merkitsevät 
vuoden suunnitelmakaudella noin 15 henkilötyövuoden 
lisätyöpanosta alueilla. Lisäksi Tiehallinto selvittää 
eräiden muiden tehtäväalueiden, kuten tiettyjen viran-
omaispalvelujen (mm. yksityisteiden avustamisen tuki, 
lupa-asiat), telematiikan, asiakaspalautteen hallinnan 
sekä eräiden palvelujen suunnittelun ja hankinnan ke-
hittämiseen liittyvien tehtävien (tiestön hoito, ylläpito 
sekä investoinnit) kehittämistä ja samalla alueellista-
mista. Näiden toimenpiteiden vaikutukset ovat toteu-
tuessaan alueilla 20— 30 henkilötyövuotta. 

Organisaation kehittämistä koskevana tavoitteena on 
tienpidon taloudellisuuden ja tehokkuuden sekä toi-
minnan yhtenäisyyden parantaminen. Tiehallinnon yh-
teisiä tuki- ja asiantuntijatehtäviä keskitetään pääkau-
punkiseudun ulkopuolelle. Lisäksi tiepiirit toimivat 
yhteistyössä keskenään muodostamillaan kolmella 
yhteistyöalueella. 

3.4.2 Tuottavuuden kehittäminen 
Hyvällä infrastruktuurilla ja tiestöllä on tärkeä merkitys 
Suomen kilpailukyvylle. Tästä näkökulmasta tienpidolla 
on paitsi myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia, 
myös positiivista ja merkittävää vaikutusta sekä koti-
talouksiUe että erityisesti yksityisen sektorin toimintaan 
ja tuottavuuskehitykseen. Suunnitelmakaudella on 
tarkoitus tutkia liikenneinfrastruktuurin vaikutusta 
yksityisen sektorin kasvuun ja tuottavuuteen (LVM, 
VATT, Tiehallinto). 

Tiehallinnolle on varsinkin sen titaaja/viranomaisroolin 
vuoksi olennaista parantaa toimialan (maarakennus-
alan ml. suunnittelukonsultointi) tuottavuutta ja sen 
edellytyksiä. Tässä Tiehallinnon kannalta tärkeimpiä 
kehittämisalueita suunnitelmakaudella ovat: 

- Kilpailun avaaminen ja markkinoiden toimivuus 
- Teknologian ja osaamisen kehittäminen ja 

hyödyntäminen väylänpidossa 
- Panostaminen T&K-toimintaan 

Tiehallinnon oman toiminnan tuottavuuden ja sen 
edellytysten parantamisen osalta Tiehallinto keskittyy 
suun n itelm akaud ella: 

- organisaation ja prosessien parantamiseen 
- hankintamenettelyjen edelleen kehittämiseen 
- henkilöstön osaamisen parantamiseen 
- henkilöstömäärän sopeuttamiseen 1020:stä noin 

850 tasolle suunnitelmakaudella 
- kaikista tukikohta- ym. kiinteistöistä luopumiseen 

(300 kpl, 6000 rakennusta) ja kiinteistöviranomaisen 
asemasta luopumiseen 

- tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien kehittämiseen. 
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3.4.3 Asiakaslähtöisyys 
Tiehallinnon strategisena päämääränä on, että 
- Koko henkilöstö on sisäistänyt asiakaslähtöisen 

toimintatavan. 
- Asiakkaiden odotukset, tarpeet ja toimintaprosessit 

selvitetään systemaattisesti. 
- Palvelut ja tuotteet suunnitellaan asiakasryhmien ja 

yhteiskunnan tarpeiden pohjalta. 
- Tiehallinto varmistaa, että palvelun tuottajien kautta 

palvelulupaus toteutuu. 
- Tiehallinnon asiakkaat ovat tyytyväisiä. 

Sidosryhmätutkimukset jakautuvat vuosina 2006 - 

2009 selkeästi kahteen ryhmään: säännöllisesti 
toistuvat ja tilannekohtaiset. Tyytyväisyyden seuranta 
kattaa kaikki asiakasryhmät ja muut sidosryhmät. 
Tutkimuksia koordinoidaan valtakunnallisesti. 

Suunnitelmakaudella erityisenä kehittämisalueena 
ovat asiakastarpeiden selvittäminen ja asiakkuustiedon 
hyödyntäminen Tiehaltinnon ohjauksessa ja strategi-
sessa suunnittelussa. Tätä tuetaan myös T&K:lla. 

3.4. Tien pidon suunnittelu 
Tie- ja liikenneolojen tavoitetila on kuvaus yhteiskun-
nan tarpeisiin perustuvista tavoitteellisista tie- ja lii-
kenneoloista sekä niiden edellyttämästä tienpidosta 
pitkällä aikavälillä. Kohti tavoitetilaa edetään rahoitus- 
tason mandollistamalla volyymilla. Tavoitetilan toteutu-
misen ja perustelemisen kannalta keskeiset haasteet 
suunnitelmakaudella ovat: 

- asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeiden ja tavoitteiden 
syvällinen ymmärtäminen ja kyky hallita ristiriitoja 

- liikkumisen palvelutasossa ja tie- ja liikenneoloissa 
olevien ongelmien tunnistaminen 

- palvelujen ja niiden laadun kohdentaminen siten, 
että ne vastaavat mandollisimman hyvin yhteiskun-
nan ja asiakkaiden tarpeita sekä 

- tuloksellinen yhteistyö arvoverkostossa 
- suunnittelutoimintojen edellyttämän tiedon hallinnan 

kehittäminen. 

TiehaLlinnon palvelujen kehikko 

...ja erityyppisissä liikkumisympäristöissä... 
...löydetään tehokkaimmat 

Kaupunki- 
keinot liikennejärjestelmän 

Maaseutu 	seudut 	Pätiet ________________________________________ parantamiseksi 

0 • vaikutetaan liikennetarpeeseen 
ja kulkutavan vatintaa 

Kun tunnetaan 	 EIinkeioe1ämän kiIpi(ukyky Tehostetaan olemassa 
Ä olevaa väylastöa tarpeetjaodotukset 	 - 

eri näkök u Lm sta... 	 Ihmisten jokapäiväiset Parannetaan olemassa - 	iikkumistarpee olevaa vaylastoa 

Isot laajennus- ja 
0 AIuiden kehittyminen uusinvestoinnit 

(Ympäristö,jturvallisuus, taljudellisuus) 

Kuva 22. Palvelujen suunnittelun kehikko. 
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Suunnitelmakaudella panostetaan asiakkaiden ja yh 
teiskunnan tarpeiden, odotusten ja tavoitteiden selvit 
tämiseen. Eri näkökulmien välisiin ristiriitaisuuksiin 
ja erilaisiin painotuksiin/priorisointeihin pyritään löy 
tämään ratkaisuja. Sitä varten on lähdetty vahvista-
maan eri näkökulmia koskevaa osaamista mm. verkot 
tumalla. Samalla selkiytetään näkökulmia koskevia 
vastuita. Myös T&K-ohjelmassa on oma teemansa 
koskien asiakasryhmien tarpeiden selvittämistä. 

Harvaan asutulla ja suhteellisen vähäliikenteisellä 
maaseudulla väestöryhmien jokapäiväisen liikkumisen, 
elinkeinoelämän kilpailukyvyn, alueiden kehittymisen 
tai yhteiskunnan tie- ja liikenneoloihin ja niiden kehittä-
miseen kohdistamat odotukset ja tavoitteet ovat kovin 
erilaiset kuin kasvavilla, yhä ruuhkaisemmilla kaupun-
kiseuduilla tai valtakunnallista pitkämatkaista liiken-
nettä palvelevalla ja alueita yhdistävällä päätieverkolla. 
Haasteena suunnittelukaudella on tunnistaa keskeiset 
ongelmat erityyppisissä ympäristöissä sekä maan eri 
osissa. 

Palvelut ja niiden laatu on osattava kohdentaa entistä 
tehokkaammin yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeisiin. 
Suunnittelua pyritään ohjaamaan ns. nelivaiheperiaat-
teen suuntaan. Suunnitelmakaudella tullaan voimak-
kaasti lisäämään ymmärrystä liikennejärjestelmän ko-
konaisuudesta sekä sen eri toimijoiden mandollisuuk-
sista ja keinoista vastata tarpeisiin. Käynnissä oleva 
vaikutusten hallintaa koskeva strateginen tutkimuspro-
jekti tuottaa osaltaan lisää tietoa tienpidon toimien 
vaikutuksista. 

Palvelujen suunnittelun edellyttämän tiedon ja sen 
hallinnan kehittämistä koskeva työ käynnistyi vuonna 
2003 ja se jatkunee koko suunnitelmakauden. Tiedon 
hallinnan merkitys tulokselliselle toiminnalle on erittäin 
keskeinen. 

Tuloksellinen yhteistyö arvoverkostossa on edellytys 
sille, että Tiehallinto suoriutuu suunnitelmakauden 
haasteistaan. Tiehallinnon on kyettävä verkottumaan 
muiden keskeisten toimijoiden kanssa, jotka vastaavat 
omaan vastuualueeseensa liittyvästä tiedosta ja 
osaamisesta. 

3.4.5 Hankinta 
Tienpidon hankintojen tavoitetilana on, että Tiehallin-
nolla on käytössään parhaat hankintakäytännöt kehit-
tyvillä ja toimivilla markkinoilla. Tiehallinto infra-alan 
suurimpana tilaajana luo edellytyksiä toimivien ja ke-
hittyvien markkinoiden syntymiselle ja toimii suunnan-
näyttäjänä hankintamenettelyjen kehitystyössä, kehi-
tystyön tulosten testauksessa ja soveltamisessa. 

Hankintastrategian päämääränä on siirtyä nykyistä 
laajempiin ja pitkäkestoisempiin, urakoitsijoiden ja 
konsulttien innovaatioita edistäviin, edullisiin hankinta-
menettelyihin. Tarkoituksena on hankkia tienpidon 
tuotteita ja palveluja palvelukokonaisuuksina, jotka 
sisältävät suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa 
erilaisina kokonaisuuksina. 

Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään ohjelmakaudella 
tiiviissä yhteistyössä Tekesin ja alan toimijoiden kanssa 
pääosin yhteisrahoitushankkeina. Pitkän aikavälin 
tavoitteina on tienpitoprosessin ja sen palvelujen han-
kinnan digitalisointi, sähköistäminen ja mandollisim-
man pitkälle viety automatisointi. Se edellyttää alan 
yhteisen nimikkeistön ja laatuvaatimussystematiikan 
kehittämistä ja yhteisen, avoimen ja standardoidun 
tieto- ja tuotemallien kehittämistä koko alalle. Yhteisiä 
kehittämishankkeita on ollut jo käynnissä ja nimikkeis-
tö ja laatuvaatimussystematiikka on saatu jo valmiiksi 
ja tuote- ja tietomallien kehitystyö on käynnistymässä. 
Näissä kehittämishankkeissa Tiehallinto on mukana 
sekä ohjaamassa työtä että osallistumalla hankkeiden 
rahoitukseen. Tällaiset kehitysvaiheet on mandollista 
saada parhaiten toteutetuksi tiiviissä yhteistyössä 
alan toimijoiden kanssa. 

Suunnitelma kaudella: 

Hankittavia palvelukokonaisuuksia laajennetaan 
ajallisesti, alueellisesti ja sisällöllisesti. Esimerkiksi 
hoidon alueurakoiden urakka-aikoja on jo pidennetty 
siten että käytössä on sekä viisi- että seitsemänvuoti-
sia sopimuksia kolmivuotisten sopimusten lisäksi. 
Tavoitteena on pidentää kaikki urakat vähintään vii-
sivuotisiksi vuoteen 2006 mennessä. Näiden alue-
urakoiden sisältö laajenee käsittämään myös vähäi- 



sessä määrin ylläpitotöitä ja pieniä investointihank-
keita. Alueurakoissa siirrytään lisäksi pääsääntöisesti 
toimivuusvaatimusten käyttöön vuonna 2005 kil-
pailutettujen pilottiurakoiden kokemusten pohjalta. 

Erillisten urakka- ja konsulttisopimusten rinnalle 
kehitetään peräkkäisiä toteutusvaiheita sisältäviä 
palvelusopimuksia. Se tarkoittaa, että pelkkää suun-
nittelua sisältäviin sopimuksiin sisältyy peräkkäisiä 
suunnitteluvaiheita, että investointien hankintaso-
pimuksiin sisältyy suunnittelua ja rakentamista. 

Hankintamenettelyissä siirrytään aikaisempaa enem-
män kannustavien maksuperusteiden käyttöön. 
Näistä ensimmäisenä otetaan tuotantokäyttöön 
vuonna 2005 edellisenä vuotena kokeilussa ollut 
hoidon alueurakoiden asiakastyytyväisyyteen perus-
tuva bonus. 

Elin kaari- ja ekotehokkuusominaisuuksien käyttöä 
urakan valintaperusteina kehitetään edelleen. Hä-
meen ja Turun tiepiireissä kokeiltiin vuosina 2003 - 

2004 tavanomaisissa investointihankkeissa hankkei-
den elinkaariominaisuuksien käyttöä urakkatarjous-
ten valintakriteereinä ja kokemusten pohjalta kehi-
tystyötä jatketaan suunnitelmakauden aikana. 
Lisäksi Ei8-hankkeen toteuttamisesta elinkaarimallil-
la suurena ja pitkän vastuuajan urakkana on valmis-
teltu ja hankkeen kilpailuttaminen ja urakoitsijakon-
session valintaprosessi on edennyt suunnitelmien 
mukaisesti. 

Tiehallinnon tarvitsemien kaikkien asiantuntijapalve-
luiden hankintaa kehitetään suunnitelmakauden ai-
kana. Tavoitteena on yhtenäistää ja tehostaa asian-
tuntijapalvelujen hankintaa eri Tiehallinnon tulosyk-
siköissä. Tätä varten määritetään eri asiantuntijapal-
vetuiden hankintaan soveltuvat, nykyistä laajemmat 
palvelu kokonaisuudet, kehitetään uudet tarjoajien 
valintaperusteet kansainvälisten kehityssuuntausten 
pohjalta ja kehitetään yhtenäiset, kaikkien tulosyk-
siköiden käyttöön tulevat asiantuntijapalveluiden 
hankinnan sopimusasiakirjat. 

- Hankinnassa tullaan siirtymään suunnitelmakaudella 
sähköiseen kaupankäyntiin. Tarjouspyyntö-, tarjous- 

ten tekemis-, tarjousten arviointi- ja laadunvarmistus-
vaiheet kehitetään verkossa tapahtuviksi toimin-
noiksi. Vuoden 2006 loppuun mennessä pilotoidaan 
ja testataan uutta sähköistä toimintamallia jo ole-
massa olevilla järjestelmillä ja välineillä. Uudessa 
toimintamallissa tarvittavat tieto- ja järjestelmäpalve-
tut tullaan kilpailuttamaan testivaiheen kokemusten 
perusteella. 

Tiehallinto noudattaa eri tiepiirien hankinnoissa yhte-
näistä toimintatapaa ja julkistaa vuosittain tienpidon 
tuotteiden useampivuotisen hankintaohjelman. 
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4.1 T&K-strategia 
Tiehallinnon tutkimus- ja kehittämisstrategian päämää-
ränä on luoda uutta tietoa ja osaamista, jotta Suomen 
koko tieliikennejärjestelmä toimisi paremmin, turvalli-
semmin ja kilpailukykyisemmin kestävällä tavalla. 
T&K-toiminta on tieliikennejärjestelmän kehittämistä 
ja tienpitoa palvelevaa soveltavaa tutkimusta sekä 
tienpitoa palvelevien ohjeiden, toiminnaUisten laatu-
vaatimusten ja TiehaLlinnon tarvitsemien menetelmien 
kehittämistä ja käyttöön saattamista. Toiminta koostuu 
strategisista projekteista, ydinprosessien palveluja 
kehittävistä hankkeista ja Tiehallinnon sektoritehtävää 
palvelevasta toiminnasta. 

Strategisena tavoitteena on, että tutkimusohjelman 
laajuus on noin 1 % perustienpitoon käytettävästä 
määrärahasta. 

T&K-toimintaa priorisoidaan seuraaville alueille: 
- Asiakasryhmien tarpeet 
- Tienpidon ja liikenteen vaikutukset 
- Väyläomaisuuden hallinta 
- Toimivat ja terveet tienpidon markkinat 
- Liikenne toimivaksi liikenteen hallinnan keinoin 
- Tiedon hallinta. 

Koska Tiehallinnolla on myös yleisiä teitä koskevien 
tuotteiden ja palveluiden osalta vastuuta sektoritehtä-
vistä, toimintaa suunnataan osin myös näihin. 

Tiehallinto kehittää erityisesti yhteistyötään liikenne- 
ja viestintäministeriön ja sen alaisten muiden virasto-
jen kanssa sekä verkottumista alan muiden toimijoiden 
kanssa. 

Vuosina 2005 - 2006 selvitetään uuden strategian 
laadintaa, jossa korostuu kansallisen ja kansainvälisen 
yhteistyön kasvava merkitys. Strategiaan vaikuttavat 
merkittävästi niin käynnistyvä Infra 2010 -ohjelma 
kuin LVM:n alaisen hallinnon tutkimusyhteistyö, sovel-
tavalle tutkimukselle ehdotettu uusi rahoituspohja 
sekä Pohjoismaiden ja EU:n tasolla käynnistetyt yh-
teistyöohjelmat. 

4.2 T&K-ohjelma 
Tiehallinto suuntaa tutkimus- ja kehittämistoimin-
taansa tienpidon vaikutusten hallinnan sekä yhteiskun-
nan tarpeista lähtevään tuotteiden ja palveluiden ke-
hittämiseen. Kaudella 2002 - 2007 ohjelman on enna-
koitu toteutuvan taulukon osoittamalla tavalla. 

Taulukko 8. T&K-ohjelman 2002 - 2007 ennakoitu rahoitus tutkimusalueittain 

Teema/strateginen projekti Toteutunut Kehys Yhteensä 
2002-04 2005 2006 2007 2005-07 

Strategiset hankkeet yhteensä 3095 io68 1105 1300 3473 
Asiakasryhmien tarpeet 543 415 345 125 885 
Tienpidon ja liikenteen vaikutukset 1318 450 550 600 i600 

väyläomaisuuden hallinta 2207 700 700 600 2000 

Tienpidon markkinat 1218 550 550 500 1600 

Liikenteen hallinta 1274 500 500 500 1250 

Tiedon hallinta 748 selvitetään 

Tienpidon suunnittetun sektoriteht. 1573 500 500 500 1500 

Teknisten palvelujen sektoritehtävät 3237 900 900 900 2700 

varaukset 417 350 475 1492 

Yhteensä (s000 e) 15213 5500 5500 5500 16500 

41 



Strategisella projektilla tarkoitetaan tutkimuskokonai-
suutta, jolla on Tiehallinnon toiminnan kannalta huo-
mattavan suuri merkitys ja jonka kokonaiskustannuk-
set ovat merkittäviä. Suunnitelmakaudella on käynnis-
sä kaksi projektia: tienpidon vaikutusten hallinnan 
tutkimusohjelma ja vähäliikenteisten teiden taloudelli-
sen ylläpidon ohjelma. 

Asiakasryhmien tarpeet teemassa kehitetään menette-
lyjä asiakkaiden tarpeen selvittämiseen, toimintaym-
päristön muutosten arviointiin, liikennejärjestelmän 
ja sen toimivuuden perusteiden tarkasteluun sekä 
asiakkuuden hallintaan. Teeman tutkimussuunnitelma 
hyväksyttiin vuonna 2004. 

Tienpidon ja liikenteen vaikutukset teemassa käsitel-
lään tutkimustarpeita seuraavilta aloilta: liikennetie-
tous, liikenneturvallisuus, ympäristö, sosiaalinen kes-
tävyys, alueelliset vaikutukset, maankäyttö, liikennejär-
jestelmäsuunnittelu, kevyt ja joukkoliikenne, vaikutus-
ten arviointimenettelyt. 

Väyläomaisuuden hallinnan edelleen kehittämistä kos-
keva tutkimusohjelma valmistui 2003. Ohjelman tavoit-
teena on määrittää ja toteuttaa väyläomaisuuden mää-
rittämiseen ja inventointiin, omaisuuden kunnon mit-
taamiseen, omaisuuden ylläpidon kehittämiseen ja 
käytön ohjaukseen liittyviä hankkeita. Ohjelma toteu-
tetaan vuosina 2003 - 2006. 

Toimivat tienpidon markkinat teemassa keskeisellä 
sijalla on hankintamenettelyjen kehittäminen siten, 
että ne tukevat konsutttien ja urakoitsijoiden innovatii-
visuutta. Hankintamenettelyjen kehittämiseen kuuluvat 
uudet tuote- ja palvelukokonaisuudet, uudet tarjousten 
arviointiperusteet ja palvelujen toimittajien valintape-
rusteet. Siihen kuuluu myös laatuvaatimusten kehittä-
minen, laadunvarmistus ja hankintojen tiedonhallinnan 
kehittäminen. Teeman tutkimusohjelma hyväksyttiin 
V. 2004. 

Liikenteen hallinnan T&K-teeman kehittämishankkei-
den aiheita ovat perusrakenteet (kuten viranomaisten 
väliset toimintamallit); keli- ja liikennetietojen keruu- 
ja ennustemenetelmät; ajantasainen liikenteen ohjaus; 
liikennetiedotus sekä liikenteen hallintatoimien vai- 

kutusten arviointi. Teeman kaikille hankkeille yhteisiä 
painopisteitä ovat tietopalvelun ajantasaisuus, kau-
punkiseutujen liikenteen hallinta sekä kaupallisten 
lisäarvopalvelujen edistäminen. Teeman tutkimus-
suunnitelma hyväksyttiin vuonna 2004. 

Painopisteet tiedon haltinnan T&K:ssa ovat asiakkuus-
prosessin tietojärjestelmät, tiikennejärjestelmän kehit-
tämiseen tarvittava tieto väylistä ja liikenteestä, paik-
katietojärjestelmä, tienpidon hallintajärjestelmien ke-
hittäminen sekä elektronisen hankintajärjestelmän 
kehittäminen yhdessä koko toimialan kanssa. Teeman 
edelleen suunnittelu on parhaillaan selvitettävänä. 

Tiehallinnon vastuu koskee monissa tienpidon kehit-
tämiseen liittyvissä asioissa yleisiä teitä ja sen liiken-
neoloja laajempaa kenttää, etenkin liikenneturvalli-
suuden, eräiden ympäristökysymysten ja liikenteen 
hallinnan suhteen, sekä siltojen, rakenteiden ja laittei-
den normitustyössä ja yksityisteiden osalta. Asema 
perustuu alan keskeisen toimijan rooliin. Sektorivas-
tuuta on määritelty myös säädöksin liittyen Tiehallin-
non asemaan kansallisena vastuutahona standardi-
soinnissa, norminannossa sekä tie- ja tieliikennelain-
säädännön mukaisten tehtävien hoidossa. 

Kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöohjelmien 
merkitys on kasvanut. Näiden ohjelmien hankkeiden 
osuus budjetista on noin miljoona euroa ja eri osapuol-
ten panokset niihin yhteensä noin io miljoonaa. Ajan-
kohtaisia liikenne- ja viestintäministeriön ohjelmia 
ovat ajantasaisen liikenneinformaation ohjelma (AI-
NO), kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä (DIGI-
ROAD), kohti esteetöntä liikkumista -ohjelma (ELSA), 
sekä liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- 
ja kehittämisohjelma (LINTU). Ympäristöministeriön 
ohjelmia on ekoktusteriin kuuluva Ekotehokas yhteis-
kunta. Maa- ja metsätalousministeriön ohjelmia on 
luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma (MOS-
SE). TEKES-ohjelmia ovat lnfrateknologiaohjelma 
2001 - 2005 sekä käynnistyvä INFRA 2010 -ohjelma. 
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5.1 Henkilöstö ja osaaminen 
Henkilöstöstrategian päämäärät ovat: 
- Oikea osaaminen ja henkilöstörakenne 
- Suunnitelmallinen alan osaamisen tukeminen 
- Toimivat tiimit ja esimiestyö 
- Asiakaslähtöinen, vuorovaikutteinen ja tuloksellinen 

toimintatapa 
- Motivoitunut, tyytyväinen ja terveesti sitoutunut 

henkilöstö 
- Meille jonotetaan töihin. 

Työntekijöiden saatavuus, nopea eläköityminen ja 
osaamisen uudistaminen on tunnistettu koko infra-
alan yhteiseksi huoleksi. Tiehallinnossa eläköityminen 
on lähivuosina erittäin voimakasta. Siksi ikärakenteen 
hallinta - kokeneiden työmotivaation ja työkunnon 
säilyttäminen, arvokkaan osaamisen siirtäminen toisille 
talossa tai sen ulkopuolelle sekä henkilöstön hankinta 
sekä jatkuvuuden varmistaminen - ovat kriittisiä me-
nestystekijöitä. 

Vuonna 2004 linjattu osaamisen kehittämisohjelma 
perustuu nykyisen henkilöstön kouluttamiseen uusiin 
tehtäviin, uuden osaamisen rekrytointiin ja arvoverkos-
tomme hyödyntämiseen. Ohjelman pääalueita ovat 
tienpidon osaaminen (liikennejärjestelmä, hankinnat, 
muut tienpidon osa-alueet) sekä toiminta (asiakkuus, 
tiedonhaltinta, pro jektinhallirita, moniosaaminen, 
asiantuntija-, esimies- ja tiimityö). Koska väylävirasto-
jen (AKE, RHK, MKL, ILL) tehtävät ja kehityssuunta 
ovat samankaltaiset, lisätään yhteistyötä osaamisen 
kehittämisessä sekä muilla henkilöstötyön alueilla. 

lnfra-alan osaamista tuetaan yhteisellä innovatiivisten 
toimintatapojen sekä hankintamenetelmien kehittämi-
sellä sekä T&K-toiminnalla, toimimalla aktiivisesti alan 
foorumeilla ja osallistumalla opintojen ja tutkintojen 
sisällön kehittämiseen. Käynnistymässä olevaan lnfra 

2010 -ohjelmaan osallistutaan aktiivisesti. Tiehallinnon 
kannalta tärkeiden oppilaitosten kanssa on solmittu 
yhteistyösopimukset, joiden puitteissa tehdään syvem-
pää ja kattavampaa T&K- ja osaamisen kehittämistoi-
mintaa. Harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja sekä opinnäy - 

Tuloksentekoa tuetaan kehittämällä palkitsemista ja 
palkkausjärjestelmää entistä kannustavammaksi, vie-
mällä vastuuta ja päätöksentekoa lähemmäs toimintaa 
sekä parantamalla esimiesten valmiuksia ja koko hen-
kilöstön tietoisuutta. Arviointitulosten perusteella 
esimies- ja tiimityön kehittämiselle on hyvä pohja. 
Tiehallinnon palkkakilpailukyky säilytetään hyväna 
tärkeissä henkilöstöryhmissä. 

Vaikka kilpailu teknisestä ja muusta henkilöstösta 
kiristyy, voidaan henkilöstöhankinnassa hyödyntää 
Tiehallinnon hyvää työnantajakuvaa. Henkilöstöhan-
kinnassa yhteistyötä jatketaan infra-alan kanssa var-
sinkin oppilaitoksiin päin ja rekrytointimessuilla. 

Työntekoa helpotetaan sekä tuottavuutta parannetaan 
yhtenäistämällä ja keventämällä tukitoimintojen me-
nettelyjä ja järjestelmiä. Valtion yhteisiä käytäntöja 
ja järjestelmiä hyödynnetään mandollisimman paljon. 

Tiehallinnon henkilöstömäärä oli vuoden 2004 lopussa 

996, josta 292 työskenteli keskushallinnossa (pääkont-
tori, asiantuntijapalvelut ja liikennekeskus) ja loput 
yhdeksässä tiepiirissä sekä projekteilta. Tavoitetilassa 

vuonna 2009 Tiehallinnon henkilöstömäärä on 850 
henkilöä. Keskushallinnon henkilöstö vähenee noin 
o:llä ja tiepiirien yhteensä noin ioo:lla. Organisaatiota 

kehitetään noudattaen hyvää henkilöstöpolitiikkaa 
joten henkilöstön väheneminen tapahtuu luonnollisen 
poistuman kautta. Suurin vähenemä kohdistuu hankin-
taprosessissa työskenteleviin, mikä on seurausta kil-
pailuttamisen vakiintumisesta sekä tukitoimintoihin. 

pidonAsemaarvoverk05tOSSa 
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Taulukko 9.  Tiehal/innon henkilöstösuunnitelma 

Vakinaiset henkiWt vuoden Tot. Tot. Arvio TTS TTS TTS TTS 

lopussa (ml. keskitetyt tehtävät) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Uusimaa 117 114 108 105 100 95 95 
Turku 8o 79 74 74 73 72 70 

Kaakkois-Suomi 89 8 83 82 78 75 75 
Häme 87 87 86 81 78 75 75 
Savo-Karjala 78 71 74 73 72 70 70 

Keski-Suomi 42 39 39 39 39 40 40 

Vaasa 86 84 82 77 72 7° 6 

Oulu 8o 70 70 70 6 6o 6o 

Lappi 73 71 67 6 63 6o 6o 
Keskushaltinto* 290 292 282 270 255 244 240 
* pääkonttori o 50 46 44 41 38 36 

* asiantuntijapalvelut 200 202 192 182 170 162 160 
*liikennekeskus 38 40 44 44 44 44 44 
Yhteensä 1022 992 964 936 895 861 85o 

henkilötyövuosina 1039 1020 930 905 86o 830 820 

5.2 Arvoverkosto 
Arvoverkosto kuvaa Tiehallinnon roolia liikennejärjes-
telmän kehittämisessä ja asemoitumisessa muihin 
toimijoihin nähden. Arvoverkostoa haLlitaan ja johde- 

taan Tiehallinnon kriittisenä resurssina. Toimintastrate-
giansa mukaisesti Tiehallinto ei hanki itselleen sitä 
tietoa ja osaamista, joka on saatavissa arvoverkoston 

kautta. 

YHTEISTYÖKUMPPANIT 
ovat niitä, joilla on 
samansuuntaiset 

tavoitteet. 

PALVELU NTUOTTAjAT 
ovat niitä, joilta 

tilaamme tuotteemme 
ja patvetumme. 

TOIMEKSIANTAJAT 
asettavat reunaehtoja 

jd ldVuILleIld era 

tuovat edellytyksiä. 
______________________ 	 ARVOVERKOSTO 

Kuva 24. Tiehallinnon vuoro vaikutuskenttä muodostuu asiokkaista ja arvoverkostosta. Yhdessä arvoverkostomme kanssa tuotamme lisäarvoa 
osiakkaalle. 
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Vuoden 2003 aikana laadittiin sidosryhmäyhteistyön 
toimintalinjat ja malli systemaattiselle vuorovaikutuk-
selle. Tavoitteiden kannalta tärkeimmät sidosryhmät 
on määritelty ja vastuuhenkilöt niille nimetty. "Sidos-
ryhmäsalkkua" tarkistetaan vuosittain. 

Kaikissa tulosyksiköissä on laadittu vuosille 2004 - 

2006 suunnitelma systemaattisen sidosryhmäyhteis-
työn asteittaisesta laajentamisesta. Systematiikkaan 
kuuluu mm. yhteisten tavoitteiden määrittely, toiminta- 
suunnitelman teko, vuorovaikutustiedon tallentaminen 
yhteiseen tietojärjestelmään ja vuorovaikutuksen tu-
loksellisuuden arviointi. 

Sidosryhmärekisteri laajenee vuosina 2005 - 2007 

asiakkuus- ja sidosryhmätietojen hallintajärjestelmäksi, 
joka tukee asiakaslähtöistä ja vuorovaikutteista toimin-
taa. Sidosryhmäyhteistyötä tuetaan myös mm. Tiehal-
linnon osaamisen kehittämisohjelmaUa ja laatimalla 
yhtenäiset perusviestit. 

5.3 Tiedon hallinta 
Tiehallinnon päämääränä on olla julkisen hallinnon 
edelläkävijä tiedonhallinnassa. Tiehallinto edistää 
tiedon yhteiskäyttöä ja tiedon hyväksikäyttöä resurs-
sina. Tiedon hankinnan ja ylläpidon sijaan hankitaan 
tietopalveluja, jotka kilpailutetaan aiempaa laajempina 
kokonaisuuksina. Palvelujen laatua ohjataan hankinta- 
sopimuksin. Hankinnoissa tukeudutaan valmispalve-
luihin tai jos niitä ei ole saatavissa, niiden syntymiselle 
luodaan kysyntää. Tietohallinnossa varmistetaan riit-
tävät peruspalvelut ja tietoturvallisuus. Samalla paran-
netaan tiedonhallinnan tuottavuutta ja tietohallinnon 
resurssien hallintaa. 

Vuosina 2005 - 2006 toteutetaan käynnissä olevat 
tieto-, tietojärjestelmä ja tietopalveluarkkitehtuuria 
parantavat kehittämishankkeet: 

• paikkatiedon hallinnan toimintamaltit ja rakenteet 
(ePaikka) 

• dokumenttien hallinta (eDoku) 
• ICT-ympäristön palvelutason parantaminen, tieto- 

arkkitehtuuri ja tietojärjestelmärakenteiden moderni- 
sointi (elnfra) 

• tietopalvetu- ja tiedonsiirron rakenteet (elnfo) 

Tiedonhallinnan kehittämisen painopistettä siirretään 
tienpitoa tukeviin hankkeisiin ja tiedon ylläpidosta 
palveluihin. Tiestö- ja liikennetiedon hallintaa paranne-
taan kilpailuttamalla tiedon hankinta, hallinta ja palve-
lut uusina ja aiempaa laajempina kokonaisuuksina. 
Suunnitelmakaudella on tarkoitus toteuttaa seuraavat 
tienpidon ja toiminnan kehittämisprojektit: 

• toiminnan ja talouden ohjaus (eTie) 
• asiakkuustiedon hallinta (eAsiakkuus) 
• hankintatoimen digitalisointi (eUrakka) 
• liikenteen hallinnan palvelut (eLiike) 
• tiestö- ja liikennetietopalvelut (eTiestö) 

Tiedonhallinnan kehittämistä ja tieto- ja järjestelmä- 
hankkeita johdetaan ja toteutetaan vuosittain erikseen 
vahvistettavan kehittämissuunnitelman mukaisesti. 
Käynnissä olevien tieto- ja järjestelmärakenteiden 
kehittämiseen käytetään suunnitelmakaudella vielä 
noin - 6 milj. euroa. Uusiin tienpidon ja toiminnan 
kehittämisprojekteihin arvioidaan suunnitelmakaudella 
käytettävän yhteensä 8 - 15 milj. euroa. 
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5. Rahoitus 
Tiehallinto toteuttaa osaltaan myös Euroopan alue-
kehitysrahaston tavoiteohjelmien i ja 2 ja yhteisöaloit-
teiden mukaisia hankkeita, joiden kansallinen rahoitus-
osuus maksetaan LVM:n momentilta. Näiden hankkei-
den kustannusarviot yhteensä hallinnonalalla ovat io 
- 12 milj. euroa vuodessa. 

Rahoituksen käytöstä sovitaan maakunnan ja tiepiirin 
kesken. Sisäasiainministeriön talousarviosta tuleva 
tienpidon rahoitus on 16,4 milj. euroa/v. Rahoituksesta 
on suunniteltu käytettäväksi hoitoon 8,3 milj. euroa, 
ylläpitoon ja korvausinvestointeihin 7,7  milj. euroa, 
laajennus- ja uusinvestointeihin 0,5 milj. euroa, esi-
ja yleissuunnitteluun 0,5 milj. euroa sekä liikenteen 
hallintaan 0,1 milj. euroa. 

Kainuun maakuntakokeilun aikana tienpidon rahoitus 
Kainuun maakunnan osalta Vaalan kuntaa lukuun ot-
tamatta rahoitetaan sisäasiainministeriön hallinnon- 
alan budjetista. 

Taulukko io. Raha ituslaskeltna perustuu valtioneuvoston antarniin alustaviin kehyksiin. 

MILJ. euroa Tilinpäätös Arvio TAE TTS TTS TIS 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PERUSVÄYLÄNPITO (NETTO) 571,7 588,8 556,5 561,8 549,8 549,8 

Tulot 25,3 5,0 13,7 13.7 13,9 13,9 

Maksullinen toiminta 2,6 0,8 2,4 4,3 4,4 4,4 

Muut tulot 22,7 4,2 31,3 9,4 9,5 9,5 
Menot 615,0 593,8 570,2 575,5 563,7 563,7 

Hoito ja käyttö 198,3 186,9 190,0 192,0 194,0 196,0 

Liikenteen haltinta 7,2 10,0 13,5 13,5 13,5 13,5 

Ylläpito ja korvausinvestoinnit 216,5 194,5 220,0 220,0 220.0 220,0 

Yllapito 72,5 105,0 105,0 105,0 105,0 

Korvousinvestoinnit 122,0 115,0 125,0 115,0 125,0 

Investoinnit 60,4 95,8 45,5 51,2 38,4 37,4 
Laajennusinvesfoinni( 41.8 27,3 30,7 12,0 11,6 

Uusin vesf oinnit 54,0 18,3 21,0 26,9 26,3 

Suunnittelu 21,2 21,7 15,0 15,0 15,0 15,0 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 4.5 5 , 5 5,5 5,5 5,5 
Hallinto 78,7 78,6 78,5 77,5 76,5 74,5 
Maksullisen toiminnan menot 2,2 0,8 2,2 0,8 o,8 o,8 

Palveluprojektit ja sopeuttaminen 17,0 

KEHITTÄMINEN 
Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset 24,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 

Tieverkon kehittäminen 9,3 
Eräät tiehankkeet 93,0 94,9 49,0 42,7 42,0 25,0 

Tieverkon jälki- ja kokonaisrahoitushankkeet 42,1 21,0 21,1 21,2 30,0 36,7 

Kehittämisinvestoinnit yhteensä 168,9 139,4 93,6 87,4 95,5 85,2 

LUVUN NE1TOMENOT 758,6 728,2 650,1 649,2 645,3 635,0 

LUVUN BRUTTOMENOT 783,9 733,2 663,8 662,9 659,2 648,9 
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5.5 Tase ja omaisuus 
Tiehallinnon taseen loppusumma vuoden 2004 lopussa 
oli 15 078 milj. euroa. Taseesta suurimman osan muo-
dostaa väyläomaisuus, johon kuuluvat tiepohjat, tie- 
rakenteet ja keskeneräiset hankkeet. Niiden arvo oli 
yli 99 % taseen loppusummasta. 

Suunnitelmakauden aikana väyläomaisuuden on ar-
vioitu alenevan vuosittain, koska investointien määrä 
(korvaus-, laajennus-, uus- ja kehittämisinvestoinnit 
sekä tie- ja rakennussuunnittelu) on alhaisempi kuin 
tierakenteiden kulumista kuvaava poistojen määrä. 

Taulukko ii. Tiehallinnon taseen loppusumma jo muutokset 

Tot. Tot. Tot. Arvio TTS TTS TTS TTS 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

15 024 15 123 15 008 15 078 14872 14589 15 496 15 302 
721 575 1019 482 435 425 420 500 
-494 -514 -6i -586 -617 -648 -513 -503 
-110 -173 - 391 -100 -100 -100 -100 -100 

-18 - 3 3 - 2 -1 -1 -1 -1 

15123 15008 15 078 U4 872 14589 14265 15302 15198 

Tiehaltinnon tase (Milj. euroa) 

Tase 1.1. 

Käyttöomaisuuden investoinnit ja muut lisäykset 
Suunnitelman mukaiset poistot 
Käyttöomaisuuden muut muutokset 
vaihto-ja rahoitusomaisuuden muutokset 
Tase 31i2. 
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Liite 1 Tiehallinnon tunnusluvut 

Toteutuma Toteutuma 	TA 	TAE 	TTS 	TrS 	TTS 	Tavoltel- 

2003 	2004 	2005 	2006 	2007 	2008 	2009 tava taso 

Tieverkon laajuus ja tila (tilanne 31.12.) 

Yleisten teiden pituus (km) 78 200 78 168 78 200 78 250 78 300 78 350 78400 

Päällystepituus (km) 50538 50616 50560 50608 50 50703 50750 

Siltojen 1km 14109 14 176 14400 14350 14450 14550 14 6o 

Kevyen liikenteen vaytien pituus (km) 5 177 5 236 5 300 5 302 5 368 5 434 5 500 

Liikennesuorite (tiet ja kadut), mrd hlökrn 68 69 70 71 72 74 75 

Liikennesuorite (tiet ja kadut), mrd tonnikm 27 27 28 28 29 30 31 

Vaikuttavuus 

Sujuvuusvaatimukset täytt. verkon os. 

runkoverkosta (%) 74 76 71 71 71 71 71 80 

Liikennekuolemien määrä yleisillä teillä 283 290 271 260 260 260 260 200 

Henkitövahinko-onnettomuudet yleisillä teillä 3 720 3 466 3 200 

Heva-vähenemätavoite tienpidon toimin, yht. 71 65 45 35 40 40 40 

*heva vähenemä, perustienpito 54 55 35 30 35 35 35 

*heva vähenemä, kehittäminen 17 10 10 5 5 5 5 

Asiakaslähtöisyys 

Tienkäytt. tyytyväisyys pääteiden tilaan ja kuntoon 3,50 3,60 3,40 3,60 3,50 3,45 3,40 3,60 

Tienkäytt. tyyt. seutu- ja yhdyst. tilaan ja kuntoon 3.00 2,80 3,00 2,70 2,75 2,73 2,70 3,40 

Tiehallinnon julkisuuskuva (VIP-yrityskuvatutkimus) 7,40 7,40 7,40 7,38 7,35 7,33 7,30 7,50 

Sidosryhmätyytyväisyys vuorovaikutukseen 3,95 3,60 3,86 3,78 3,69 3,60 4,10 

Tienkäyttäjien tyytyväisyys talvihoidon tasoon 3,30 3,40 3,40 3,40 3,35 3,33 3,30 3,50 

Taloudellisuus ja tehokkuus 

Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä (km) 5 913 5 609 5 470 5 370 5 310 5 280 5 270 3000 

Huonokuntoisten siltojen määrä (kpl) 724 777 800 783 789 794 800 300 

Painorajoitettujen siltojen määrä (kpl) 201 197 185 197 196 196 195 

Runkokelirikolle alttiiden teiden määrä (km) 1984 1812 1 700 1784 1 756 1 728 1 700 1000 

Kelirikkorajoitusten määrä (km) 809 864 1000 848 832 8i6 800 

Kelirikkoisen soratiestön peruskorjaus (km) 200 200 200 200 200 200 200 

Sopimusten määrä 1994 1350 1238 1125 1013 900 950 

EFQM-arvioinnin kokonaistulos (itsearviointi -05) 398 450 450 463 475 488 500 500 

Kunnossapidon yksikkömenot (e/tiekm) 6693 6497 6 560 6480 5 909 605 5 300 6500 

Hallintomenot (Me) 71,3 70,7 71,0 69,5 68.4 67,2 66,o 6o,o 

Kyvykkyys 

Osaamisen koulutusohjelman toteutumisaste (%) 90 

Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden lopussa 1022 992 940 940 920 885 850 85o 

Työtyytyväisyystutkimuksen kokonaistulos 3,30 3,30 3,40 3,33 3,35 3,38 3,40 3,50 

Tiedonhaliinnan kehittämissuunnitelman 

toteutumisaste (%) 90 

T&K-menojen osuus perustienpidon menoista (%) 0,70 0,78 1,00 0,84 1,00 1.00 1,00 1,00 

Tieverkko ja ympäristö 

Suolan käyttö liukkauden torjunnassa yi. teillä, tn 73 145 88000 94000 88000 88 000 88000 8800o 8o 000 

Yli 55  dBA:n melulle altistuneet 313 000 313 000 313 000 

Kiireellinen pohjavesien suojaustarve (km) 123 123 117 

Pohjavesisuojaukset (km) 6 o 6 

CO 2 -päästöt, tiet ja kadut (1990=100) ii6 io6 io6 

Hiukkaset, tiet ja kadut (1990=100) 44 39 36 



Liite 1 Tiehallinnon tunnusluvut 

Toteutuma Toteutuma 	TA 	TAE 

2003 	20OL 	2005 	2006  

TTS 	TTS 	TTS 	Tavoitel- 

2007 	zoo8 	2009 tava taso 

Tieverkon laajuus ja tila (tilanne 31.12.) 

Yleisten teiden pituus (km) 

Päältystepituus (km) 

Siltojen 1km 

Kevyen liikenteen väylien pituus (km) 

Liikennesuorite (tiet ja kadut), mrd hlökm 

Liikennesuorite (tiet ja kadut), mrd tonnikm 

Vaikuttavuus 

Sujuvuusvaatimukset täytt. verkon os. 

runkoverkosta (%) 

Liikennekuolemien määrä yleisillä teillä 

Henkilävahinko-onnettomuudet vleisillä teH 

78200 78168 78200 78250 78300 78350 78400 

50538 50616 50560 50608 50655 50703 50750 

14109 14176 14400 14350 14450 14550 14650 

5 177 5 236 5300 5 302 5 368 5 434 5 500 

68 69 70 71 72 74 75 

27 27 28 28 29 30 31 

74 76 71 71 71 71 71 

283 290 271 260 260 260 260 

1720 66 200 

8o 

200 



Liite 2. Kehittämissuunnitelma 

Tiehallinto on laatinut annettuun suunnittelukehyk-
seen laaditun perussuunnitelman mukaisen suunnitel-
man lisäksi vaihtoehtoisen kehittämissuunnitelman. 
Se perustuu ministerityöryhmän ehdotuksiin. 

Tienpidon strategia 2005 - 2009 ministeri-
työryhmän mietinnön rahoitustasotla 
Ministerityöryhmän mietinnössä on esitetty perustien-
pidon rahoituksen tavoitetasoksi 630 milj. euroa. Tä-
hän sisältyy myös teemahankkeiden rahoitus. Lisäk-
si on esitetty haUituskaudella (2004 - 2007) käynnistet-
täväksi investointiohjelman 1-korin hankkeet. 

Perustienpidon lisärahoituksesta (jota ei ole sidottu 
teemapakettien toteuttamiseen) noin kaksi kolman-
nesta kohdennetaan alueellisiin investointeihin. Noin 
kolmannes käytetään tieverkon kunnon ylläpitoon ja 
parantamiseen. 

Tiestön kunnossapito 
Tieverkkoa kunnossapidetään samoin linjauksin kuin 
kehysrahoituksella. Tieverkon kuntoa parannetaan 
erityisesti siltojen osalta. 

Tiestön kehittäminen 
Perustienpidon lisärahoitus kohdennetaan ensisijai-
sesti liikenneturvallisuutta tehokkaasti parantaviin 
kohteisiin sekä maankäytön ja liikenteen kysynnän 
muutoksista johtuvien ongelmakohtien parantami-
see n. 

Tieverkkoa kehitetään osana koko liikennejärjestel-
mää. Keskeistä on eri liikenne- ja liikkumismuotojen 
ja niiden muodostamien matka- ja kuljetusketjujen 
tasapainoinen ja yhteiskunnallisten vaikutusten kan-
nalta tehokas kehittäminen. Tieverkon pitkäjänteisen 
kehittämisen prioriteettina on keskeisten pääteiden 
(ns. runkoverkko) toimivuuden turvaaminen ja kasva-
vien kaupunkiseutujen liikenteen toimivuuden edistä-
minen liikennejärjestelmäsuunnitelmien aiesopimus-
ten edellyttämässä laajuudessa. 

Ministerityöryhmän mietinnössä esitetty ja poliittisesti 
hyväksytty investointiohjelma kuvaa tämän hetken 
näkemystä tieverkon pitkäjänteisen kehittämisen kii-
reisimmistä kohteista. Ohjelmassa esitetään (kehys- 
päätöksen lisäksi) aloitettavaksi 3  teemapakettia ja 
9 suurta tieinvestointikohdetta. Tiestön kehittäminen 
kohdentuu lähivuosina näihin tieosiin. 

Strategian vaikutukset 
Tieverkon päivittäinen liikennekelpoisuus säilyy nyky- 
tasolla. Teiden ja siltojen kunto paranee jonkin verran. 
Kelirikon aiheuttamien painorajoitusten määrä vähe-
nee jonkin verran, mutta seutu- ja yhdysteiden heiken-
tyneestä kunnosta aiheutuvat haitat elinkeinoelämälle 
ja palvelujen saatavuudelle säilyvät edelleen. Käyttäjä- 
tyytyväisyys seutu- ja yhdysteiden laatutasoon säilyy 
nykyisellään tai saattaa jopa hieman parantua. 

Päätieverkon parannetuilla yhteysväleillä liikenteen 
toimivuusongelmat helpottuvat. Ministerityöryhmän 
ehdotukseen sisältyvät suuret kehittämisinvestoinnit 
poistavat reilun kolmanneksen pääteiden runkoverkon 
keskeisten yhteysvälien akuutista parantamistarpees-
ta. Liikenteen voimakkaasta kasvusta johtuen keskei-
sen päätiestön parantamistarve tulee kuitenkin kas-
vamaan. Kohtaamisonnettomuuksia voidaan jonkin 
verran vähentää pääteiden liikenneturvallisuuteen 
kohdennetulla teemapaketilla. Tälläkin rahoitustasot-
la liikenneturvallisuustason ylläpitäminen edellyttää, 
että nopeusrajoituksia on laskettava vilkkaimmalla 
päätiestöllä. 

Valtakunnallisten yhteyksien laadun paraneminen pa-
rantaa jonkin verran alueiden saavutettavuutta ja vä-
hintäänkin ylläpitää eri alueiden nykyisen houkuttele-
vuuden yritysten sijaintipaikkoina. Tällä on suuri mer-
kitys alueiden tasapainoisen kehityksen perustana. 
Vientiteollisuuden kuljetuksia helpottaa jonkin verran 
satama- ja termianaaliyhteyksiä kehittävä teemapa-
ketti. 

Kasvavilla kaupunkiseuduilla sisääntulo- ja kehäteiden 
työmatkaliikenteen ruuhkat lisääntyvät, pahiten pää-
kaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudulla kuitenkin 
tilannetta helpottavat jonkin verran Kehä 1:n kehittä-
mishanke sekä joukkoliikenteen edistämiseen kohdis-
tuva teemahanke. Ruuhkista kärsivät henkilöautolii-
kenteen lisäksi myös joukkoliikenne, kaupan jakelulii-
kenne sekä satamiin suuntautuvat vientikuljetukset. 

Maaseudulla liikkumisen olosuhteet säilyvät nykyisen-
kaltaisina. Seutu- ja yhdysteiden kuntotason lievä 
kohentuminen parantaa erityisesti raskaan liikenteen 
liikkumisedellytyksiä. Tiestön kunnon säilyttäminen 
ja vähäiset perustienpidon investoinnit vaikuttavat 
oikeaan suuntaan, mutta eivät ole riittäviä tarpeisiin 
nähden. Alueiden kehittymistä ja elinkeinoelämän 
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tarpeita ei tienpidon toimin voida juurikaan tukea. 
Teemahankkeet 'Kasvavien alueiden kehityksen tu-
keminen" sekä" Koulumatkojen olosuhteiden paran-
taminen maaseututaajamissa" kuitenkin jonkin verran 
helpottavat tilannetta. 

Ministerityöryhmän mietinnön mukainen perusväylän-
pidon rahoitus sekä kehittämis- ja teemahankkeet 
mandollistavat liikenneturvallisuustavoitteen saavut-
tamisen valtioneuvoston periaatepäätöksen mukai-
sesti. Suurempi investointien määrä merkitsee myös 
niiden yhteydessä toteutettavien meluesteiden ja 
pohjavesisuojausten lisääntymistä. Myös erillisiä 
pohjavesien suojaustoimenpiteitä voidaan toteuttaa 
laajemmin kuin kehysrahoituksella. 

Tieverkon kehittäm isinvestoi nnit 
Kehittämissuunnitelmaan sisältyy liikenneväyläpo-
litiikkaa valmistelleen ministerityöryhmän loppujen 

vuosille 2004 - 2007 esittämien tieinvestointien aloit-
taminen. Tienpidon suunnitelmallisen jatkuvuuden ja 
pidemmällä aikavälillä tavoitellun kehityksen turvaa-
miseksi ehdotetaan uusia hankkeita aloitettavaksi 
myös vuosina 2008 ja 2009. Nämä ehdotukset sisäl-
tyvät ministerityöryhmän kauden 2008 - 2013 hanke- 
koriin. Etenkin vilkkaimmilla väylillä vaatii tiesuunnit-
telun pitkä aikajänne, että kannanotto hankkeen to-
teutukseen tähtäävälle suunnittelulle tehdään ajoissa. 

TTS-kaudella aloitettavaksi esitetyt tiestön kehittämis-
hankkeet on koottu oheiseen taulukkoon. Uusien 
hankkeiden rahoituksessa on tarkoitus soveltaa ene-
nevässä määrin elinkaarimallia. Taulukossa esitetään 
hankkeista kuitenkin vain normaali rakentamisen kus-
tannusarvio. Hankkeiden perustelut ja kuvaukset ovat 
erillisissä hankekorteissa. 

Taulukko 12. Vuosina 2006 - 2009 aloittettavat kehittömisinvestoinnit 

Hankkeet Milj. euroa H/K i) Toimenpide 2) Sijainti 3) Atoitusvuosi 
Ministerityöryhmän 2005 - 07 hankkeet 
vt 6 Lappeenranta - Imatra 4) 126 	i,6 2-k ....... 4-k tieksi K+L 2006 

Vt 2 Vihti - Pori i5 	ok 2-k tien parantam. L 2006 

Vt 4 Kemin kohta ja siltat 6 	2,2 mot ....... mo, mol K 2006 

Mt loi Kehä 1, Leppävaara 73*) 	5,7 eritasol., joukkol. PKS 2007 

Kt 51 Kirkkonummi - Kivenlahti 46 	3,8 mo-tien rakent. (PKS) 2007 

Vt Lusi - Mikkeli, puuttuvat työt 	22 	1,7 2-k tien parantam. L 2007 

Vt 8 Sepänkytän ohitus, Mustasaari 	28 	2,3 2-k tien rakentam. K 2007 

Vt Lusi - Vaajakoski 69 	1,7 2-k tien parantam. L 2007 

Vt 14 Savonlinnan keskusta 57 	4,5 ohitus, lisäkaistat K 2007 

Tiehaltinnon lisäehdotukset 
Vt 3 Tampereen läntinen kehä 2. vaihe 	57 mol, 2k .......>mo K+L 2008-09 

Ei8 Haminan ohitukulkutie 95 	ok mo-tien rakent. K+L 2008-09 

Ei8 Kehä III Vantaankoski - 

Lentoasemantie 130*) 	3,1 4-k tien parant. PKS 2008-09 

Vt 20 Kuusamontie, Oulu 29 	2,6 2-k ........ 4-ktieksi K 2008-09 

Mt ioi Kehä 1:n pullonkaulat, i. vaihe 	106*) 	ok 5 eritason rak/parant PKS 2008-09 
Vt Päiväranta - Vuorela, Kuopio 53 	ok mo-tien parant, avattava silta pois K+L 2008.09 
*) Kunnalla merkittävä maksuosuus 

i) H/K: Yli i,o on kannattava hanke 
ok = erityisperusteet tai hyötylaskentamalli ei sovellu 

2) Toimenpiteet: 2-k tie = tavallinen 2-kaistainen tie 

mo 	moottoritie (2 ajorataa) 
mol = moottoritie (i ajorata) 

4-k tie = lähes mo-tien tasoinen 

3) Siiainti: PKS = Pääkaupunkiseutu 

K = muu kaupunkiseutu 

L = tielinja 

4) Vt 6 Lappeenranta - Imatra: Vain tämä hanke sisältyy myös perussuunnitelmaan 

52 



KEHITTÄMISSUUNNITELMA 

kehittämisinvestoinnit 

Ministerityöryhmän 2005 - 2007 hankkeet 
1 	Vt 6 Lappeenranta - Imatra 
2 	Vt 2 Vihti - Pori 
3 	Vt 4 Kemin kohta ja sillat 
4 	Mt 101 Kehä 1, Leppävaara 
5 	Kt 51 Kirkkonummi - Kivenlahti 
6 	Vt 5 Lusi - Mikkeli, puuttuvat työt 
7 	Vt 8 Sepänkylän ohitus, Mustasaari 
8 	Vt 4 Lusi - Vaajakoski 
9 	Vt 14 Savonlinnan keskusta 

Tiehallinnon lisäehdotukset 2008 - 09 
10 	Vt 3 Tampereen läntinen kehä 2. 

E 18 Haminan ohikulkutie 
E 18 Kehä III, Vantaankoski - Lentoasemantie 
Vt 20 Kuusamontie, Oulu 
Mt 101 Kehä 1:n pullonkaulat 1. vaihe 
Vt 5 Päiväranta - Vuorela 

Kuva 25. Vuosina 2006 - 2009 aloitettavat kehittämisinvestoinnit. 
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Perustienpito 
Perustienpidon investointien lisärahoitus käytetään 
ministerityöryhmän teemapakettien toteuttamiseen 
sitä osin kuin ne eivät sisälly perussuunnitelmaan. 
Kasvavien alueiden kehityksen tukemisen teemasta 
rahoitetaan perussuunnitelmaan sisältymättömät koh-
teet sekä perussuunnitelmassa kokonaan rahoittamat-
ta jääneet teemat: joukkoliikenteen edistäminen pää-
kaupunkiseudun säteittäisillä pääväylillä ja koulumat-
kojen edellytysten parantaminen maaseututaajamissa. 

Loppuosa lisärahoituksesta suunnataan perussuunni-
telman tavoin pieniin tehokkaisiin liikenneturvallisuus-
toimenpiteisiin ja alueellisesti priorisoituihin hankkei-
sun. 

Suunnittelussa lisärahoitusta käytettäisiin kehittämis-
suunnitelman investointien suunnitteluun. 

Taulukko 13. Kehittämissuunnitelman lisärahoituksen kohdentuminen 

Milj. euroa 2006 2007 2008 2009 

PERUSTIENPITO 
Liikenteen hallinta 3,0 

Investoinnit 44,5 44,5 56,3 50,3 

LVM-teemat, loput 2005 - 07 korista 

loukkoliikenteen edistäminen PKS:n 

säteittäisillä pääväylillä 8,o 8,o 2,0 

Koulumatkojen edellytysten parantaminen maaseututaajamissa 15,0 15,0 

Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen, 

loput hankkeet 20,0 15,0 15,0 5,0 

Alueelliset laajennus- ja uusinvestoinnit 29,0 7,0 18,0 55,0 

Suunnittelu 5,0 5,0 5,0 8,o 

Perusti enpito yhteensä 54,5 54,5 66,3 66,3 

KEHITTÄMINEN 
Eräät tiehankkeet 10,0 57,0 102,0 102,0 

Tiehallinnon lisäehdotukset 13,0 48,0 
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Kehittämissuunnitelman vaikutukset 

Liikkuminen ja kuljettaminen 
Kehittämishankkeet ja teemapaketit lieventävät liiken-
teen sujuvuus- ja saavutettavuusongelmia lähinnä 
pääteillä. Kaupunkiseuduilla pahimpia ongelmia työ-
matkaliikenteen ruuhkautumisessa voidaan helpottaa 
ja kuljetusten täsmällisyys ja häiriöttömyys turvataan 
laajemmin kuin perussuunnitelmassa. Elinkeinoelämän 
muutosten tuottamiin investointitarpeisiin ei voida 
vastata riittävästi. Kehittämissuunnitelmallakaan ei 
saada aikaan nykytilaan nähden merkittävää paran-
nusta kevyen liikenteen oloissa eikä kasvavien kaupun-
kiseutujen liikennejärjestelmissä. Joukkoliikenteen 
kulkumuoto-osuus voidaan pitää suunnilleen nykyta-
solla. Henkilöliikenteen ja tavaraliikenteen palvelutaso 
pääteillä ja kaupunkiseuduilla säilyy parhaimmassa 
tapauksessa ennallaan, liikenteen kasvu huomioiden. 
Alemmalla tieverkolla kehittämissuunnitelmassa ei 
ole merkittävää eroa perussuunnitelmaan muutoin 
kuin jossain määrin kevyen liikenteen osalta (koulumat-
kojen teemapaketti, joka parantaa lasten ja iäkkäiden 
liikkumismandollisuuksia 50 - 6o maaseututaajamas-
sa). 

Aluekehitys 
Kehittämissuunnitelman myönteiset aluekehitysvaiku-
tukset perussuunnitelmaan verrattuna muodostuvat 
lähinnä kasvavien alueiden kehityksen tukemisen tee-
mapaketin sekä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen 
edistämisen teemapaketin kautta. Lisäksi kaikki mer-
kittävät TTS-kaudella toteutettavaksi suunnitellut in-
vestointihankkeet tukevat tienpidon aluekehitystavoit-
teita poistaen päätieverkon sujuvuusongelmia, paran-
taen keskusseutujen liikenteen sujuvuutta sekä jouk-
koliikenteen toimintaedellytyksiä ja tukien maankäytön 
suunnittelua. Alueellisesti tarkasteltuna teemapaket-
tien toimenpiteet ja investointihankkeet jakautuvat 
maantieteellisesti eri puolille ja toteuttavat näin ollen 
myös hallitusohjelman tavoitetta maan eri osien tar -
peiden huomioimisesta. Investointien hyöty on suurin 
kasvavilla alueilla, joilla myös liikennesuorite ja täten 
liikenteen sujuvuusongelmatkin kasvavat. 

Kehittämissuunnitelman myönteiset aluevaikutukset 
eivät kuitenkaan juuri realisoidu alemmalla tieverkolla, 
jossa peruspalvelutason kohentuminen ja tätä kautta 
tasapainoisen aluekehityksen toteutuminen edellyttää 
ennen kaikkea pitkäjänteistä panostusta hoidon ja 
ylläpidon tason nostamiseen tarpeiden mukaan. Kou-
lumatkojen edellytysten parantaminen maaseututaa-
jamissa -teemapaketin vaikutukset peruspalvelutasoon 
ja tätä kautta tienpidon aluekehitystavoitteisiin voidaan 

nähdä myönteisinä niiden parantaessa taajamien toi-
mivuutta ja tarjotessa taajamaliikenteessä vaihtoehdon 
yksityisautoilulle (liikennejärjestelmän toimivuuden 
tavoite). 

Supistettu TTS-kauden kehittämisinvestointien lista 
jättää osan tämänhetkisistä myönteisillä aluekehitys-
vaikutuksilla perustelluista tarpeista ja tavoitteista 
täyttämättä (elinkeinoelämän toimintaedellytykset, 
kasvavien keskusseutujen liikennejärjestelmän ja 
maankäytön tukeminen, alueiden kilpailukyvyn edistä-
minen mm. keskusten välisiä yhteyksiä kehittämällä). 
Investointihankkeiden aikataulu ei ole pysynyt tarpei-
den kehityksen mukana aluerakenteen muutoksissa 
(keskittymiskehitys ja kasvavien kaupunkiseutujen 
samanaikainen laajeneminen). Loput ministerityöryh-
män investointilistan hankkeet tulisi myös aluekehityk-
sen näkökulmasta saada aloitetuiksi mandollisimman 
pikaisesti. 

LiikenneturvaRisuus 
Turvallisuusvaikutukset koostuvat perustienpidon 43 
laskennallisen henkilövahinko-onnettomuuden vähe-
nemästä vuodessa (heva/v) ja kehittämishankkeiden 
10 hevasta/v. Yhteensä tienpitotoimin voitaisiin tuottaa 
runsaat 50 hevaa/v. Perustienpito tuottaisi 8 hevaa 
enemmän kuin perussuunnitelmassa, josta 4 hevaa 
teemahankkeilla ja 4  hevaa muilla investoinneilla. Vuo-
tuisena tulostavoitteena oleva tienkäyttäjien vakaviin 
liikenneonnettomuuksiin joutumisen riskin vähentä-
minen ja siihen liittyvä henkilövahinko-onnettomuuk-
sien vähentämistavoite voitaisiin tällöin toteuttaa ny-
kyistä vastaavalla tasolla (vuonna 2004 perustienpi-
dolla tavoitteena oli 45  hevaa/vuosi). 
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Taulukko 14. Kehittärnissuunnitelman liikenneturvallisuusvaikutukset 

Heva/v Tot. Tot. Tot. Tot. Arvio TTS TTS TTS TTS 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Hoito 4,1 1,8 4,1 5,3 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 
Ylläpito ja peruskorjaus 8, 8,5 8, 8,5 
Uus- ja laajennusinvestoinnit 10,8 17,0 21,9 18,4 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Nopeusrajoitukset ja kameravalvorita 12,4 14,9 14,6 15,0 9,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
Muut toimet 11,9 13,0 13,5 14,4 14,0 
Teemahankkeet 1,3 3,0 6,5 6,5 6, 6,5 
Kehittämisinvestoinnit 10,0 3,0 16,5 10,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Yhteensä 49,2 49,7 70,6 64,5 45,0 51,5 51,5 51,5 51,5 
* Muut toimet on suunnitelmavuosilla 2006- 2009 arvioitu syntyvän pääosin ylläpidon ja peruskorjauksen toimin. 

Kehittämissuunnitelman mukaisella perustienpidori 
ja kehittämisen rahoituksella tavoitteena olevaa tie-
liikenriekuolemien vähentämistä, alle 250 vuonna 
2010, voidaan tukea enemmän investointitoimin. 
TälLöin voidaan vähitellen vastata liikenteen kasvun 
tarpeiden ohella myös yleisten teiden turvallisuus- 
tilanteen parantamistarpeisiin mm. kohtaamisonnetto 
muuksien osalta. Pääteillä tämä luo pidemmällä aika 
välillä edellytyksiä myönteiseUe kehitykselle liikenne 
kuolemien vähentämistavoitteeseen pääsemiseksi. 

Ympäristö 
Pääteillä ja perusverkolla kehittämisvaihtoehdon ja 
perusvaihtoehdon vaikutukset ympäristöön ovat eril-
listen ympäristön parantamisten osalta vastaavat. 
Kaupunkiseuduilla ja taajamissa kehittämisvaihtoehto 
parantaa tilannetta meluntorjunnan suhteen joissakin 
yksittäisissä kohteissa. Pääkaupunkiseudun säteit-
täisillä pääväylillä rakennetaan joukkotiikennettä edis-
tävien hankkeiden yhteydessä meluesteitä, jotka pa-
rantavat näiden alueiden melutilannetta. Taajamaväy-
lien saneerausteri määrä kasvaa hieman, mutta toi-
menpiteet ovat aikaisempaa pienempiä. Meluntorjun-
nan tarpeisiin ei kehittämissuunnitelmallakaan siis 
vastata. 
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Liite 3.  Teemapakettien ja 
kehittämisinvestointien hankekortit 
Teema paketit 
Teema 1. Satamien ja terminaatien 

tieyhteyksien kehittäminen 
Teema 2. Pääteiden turvallisuuden parantaminen 
Teema 3. Kasvavien alueiden kehityksen 

tukeminen 
Teema 4. joukkoliikenteen edistäminen 

pääkaupunkiseudulla 
Teema 5. Koulumatkojen edellytysten 

parantaminen maaseututaajamissa 

Tieverkon kehittämishankkeiden han kekortit 
E 18 	Muurta - Lohja 
Mt 100 Hakamäentien parantaminen, Helsinki 
Vt 6 	Lappeenranta - Imatra 
Vt 2 	Vihti - Pori 
Vt 4 	Kemin kohta ja sillat 
Mt ioi Kehä 1, Leppävaara 
Kt 51 	Kirkkonummi - Kiven lahti 
Vt 	Lusi - Mikkeli, puuttuvat parannustyöt 
Vt 8 	Sepänkylän ohikutkutie, Mustasaari 
Vt 4 	Lusi - Vaaja koski 
Vt 14 	Savonlinnan keskusta 

Mandolliset lisähankkeet (2008 - 2009) 

Vt 3 Tampereen läntinen kehätie 2. vaihe 
E i8 Haminan ohikulkutie 
E 18 Kehä III, Vantaankoski - Lentoasemantie 
Vt 20 Kuusamontie, Oulu 
Mt 101 Kehä 1:n pullonkaulat i. vaihe 
Vt Päiväranta - Vuorela, Kuopio 
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Satamien ja terminaalien 

TIEHALLINTO 	
tieyhteyksien kehittäminen 

2.2.2005 

HAN KEKORTTI 

Syvavaytä 

,\ 

kok kola 
P,etarsaa \ 

Esim. Teemapaketin hanke 1. Kokkolan satamatie 

NYKYTILA JA ONGELMAT 
Useilla kaupunkiseuduilla elinkeinoelämän pääreitti 
satamaan tai muuhun merkittävään liikennetermi-
naaliin kulkee kaupunkirakenteen läpi. Tällöin kulje-
tukset aiheuttavat tarpeetonta haittaa asukkaille ja 
muulle liikenteelle. Myös vaarallisten aineiden kulje-
tukset kulkevat usein näitä samoja reittejä. Lähes 
kaikilla suurimpiin satamiin johtavilla tieyhteyksillä 
on kehittämistarpeita. Suurimmat ongelmat ovat: 

• 	Kaupunkirakenteessa kulkevien kuljetusten 
häiriötekijät asutukselle ja muulle liikenteelle. 

• 	Tavaraliikenteen pääreittien toimivuus ja turval- 
lisuus. 

• Tavaraliikenteen matka-aikojen ennustettavu us 
ja sen vaikeus. 

• 	Vaarallisten aineiden kuljetusten aiheuttamat 
riskitekijät. 

TEEMAHANKE 
Tavoitteena on parantaa tavaraliikenteen merkittä-
vien satama- ja terminaaliyhteyksien matkaketjujen 
toimivuutta ja turvallisuutta. Teemapaketti sisältää 
pääasiassa katuyhteyksiä korvaavia tai uusia tieyh-
teyksiä satamiin, muihin liikenneterminaaleihin ja 
maakunnallisiin jätteenkäsittelylaitoksiin. 

Pakettiin on koottu eri puolilta Suomea kaikkein 
kiireellisimpiä kohteita. Kaikki kohteet ovat ennes-
tään tunnettuja ns. väliinputoajahankkeita. 

Teemaan kuuluvien hankkeiden toteutuksesta on 
tehty rahoituspäätös ja niiden rakentaminen aloite-
taan vuosina 2005 ja 2006. 

Teemahanke sisältää seuraavat kohteet (valtion 
osuus kustannuksista): 
1. Mt 756 Kokkolan satamatie (8,0 M€) 
2. Vt 12 Rauman satamatieyhteys (7,0 M€) 
3. Mt 372 Haminan satamatie (3,0 M€) 
4. Seinäjoen lentoaseman uusi tieyhteys (2,7 M€) 
5. Röyttän satamatien parantaminen, Tornio 

(3,8 M€) 
6. Ajoksen satamatien parantaminen, Kemi 

(1,1 M€) 
7. Tarastejärven jätteenkäsittelylaitoksen tiejärjes-

telyt, Tampere (2,1 M€) 
8. Kt 40 Naantalin satamatieyhteys, liittymien pa-

rantaminen (4,4 M€) 
9. Etelä-Karjalan jätteenkäsittelylaitos, Soskuan 

uusi tieyhteys, Lappeenranta (1 ,7M€) 
10. Vt 5 Kuopion syväsataman liittymäjärjestelyt, 

(0,5 M€) 

VAI KUTU KSET 
+ Parantaa satamiin, muihin liikenneterminaaleihin 

ja jätteenkäsittelylaitoksiin johtavia tieyhteyksiä. 
+ Parantaa 	yhdyskuntarakenteen 	viihtyisyyttä 

siirtämällä tavaraliikennettä ja kuljetuksia pois 
kaupunkirakenteesta ja asutuksesta. 

+ Parantaa elinkeinoelämän matkaketjujen toimi-
vuutta, matka-aikojen ennustettavuutta ja liiken-
neturvallisuutta. Vuositasolla säästyy noin 6 
henkilövahinko-onnettomuutta. 

+ Vähentää vaarallisten aineiden kuljetusten aihe-
uttamaa riskiä. 

+ Selkeyttää liikenneverkkoa jakamalla pitkämat-
kaisen satamaliikenteen ja paikallisen henkilöau-
toliikenteen omille väylilleen. 

+ Mandollistaa satamien ja liikenneterminaalien 
ympäristön maankäyttösuunnitelmien ja halutun-
laisen kaupunkirakenteen toteuttamisen. 

Valtion osuus teemahankkeen kustannuksista on 
noin 34 M€. Lisäksi kunnat osallistuvat merkittävillä 
kustannusosuuksilla yhteistyöhankkeisiin. 

[Ministerityöryhmän esityksessä 30 M€] 

Lisätietoja: 	 Tiehallinto / Ilkka Komsi tai Pekka Ovaska 
Puhelin 0204 22 2437 (Komsi), 0204 22 2090 (Ovaska) 



. 

1 1 	V 	-.----- 	' 
'4 

KUOLEMANTIHEYS 
(kuoflfkm) 

Turvallisin viidennes 

Vaarallisin viidennes 

'vi 	Pääteiden turvallisuuden parantaminen 
TIEHALLINTO 

14.2.2005 

HAN KEKORTTI 
Pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvisio edellyttää, 
että liikenneturvallisuus on tienpidossa ensisijainen 
tavoite. Liikenneympäristö tulee suunnitella siten, että 
ihminen ei kuole eikä loukkaannu vakavasti liiken-
teessä. Huomio on suunnattava toimenpiteisiin, joilla 
voidaan eliminoida vakavimmat onnettomuudet. 

TEEMAHANKE 
Pääteiden turvallisuusinvestoinnit —teemahanke sisäl-
tää päätieverkon toiminnallisten ongelmien ratkaise-
miseen liittyviä, liikenneturvallisuutta parantavia inves-
tointeja tai suurten hankkeiden ensimmäisiä osavai-
heita. Toimenpiteitä ovat mm. 

• 	Keskikaiteellisten ohituskaistojen rakenta minen 

• 	Yksityistiejärjestelyjen ja rinnakkaisteiden raken- 
taminen 

• 	Tien leventäminen nelikaistaiseksi 

• 	Eritasoliittymien rakentaminen, tasoliittymien pa- 
rantaminen 

• Valaistuksen rakentaminen 

Teemapaketin koko on noin 45 M€. Tällä rahoituksella 
voidaan edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi ra- 
kentaa mm. kevyen liikenteen väyliä noin 30 km, ali- 

) 	 kulkuja noin 20 kpl sekä lisätä melu- ja pohja- 
2 . 	

vesisuojausta. Yleisten teiden liittymiä parannetaan 
V 	 tasoliittymiä porrastamalla sekä kiertoliittymäksi tai 

eritasoratkaisuksi rakentamalla. 

A.uva: Tcemahankke,i ko/;ic'iden ijainti kartalla 

NYKYTILA JA ONGELMAT 
Tieliikenteessä kuolee kokonaisuudessaan noin 420 
ja loukkaantuu noin 8 200 ihmistä vuodessa. Suurin 
osa - lähes 3/4 - tieliikenteen kuolemista ja yli puolet 
loukkaantumisista tapahtuu yleisillä teillä. 

Fääteiden osuus yleisten teiden liikennekuolemista on 
runsas 60 % ja henkilövahinko-onnettomuuksista noin 
50 %, vaikka niiden osuus yleisten teiden kokonaistie-
pituudesta on vain 17 %. Pääteiden henkilövahinko-
onnettomuudet ovat myös seurauksiltaan vakavampia 
kuin muiden teiden. Pääteillä kuolee tiekilometriä koh-
den yli 8 kertaa enemmän ihmisiä kuin muulla yleisten 
teiden verkolla. 

Päätieverkon keskeisin ongelma on kuolemaan johta-
vat kohtaamisonnettomuudet. Taajamissa ja tienvar -
siasutuksen kohdalla myös kuolemaan johtavat liitty-
mä- ja kevyen liikenteen onnettomuudet ovat vakava 
ongelma. 

Teema sisältää 13 kohdetta yhteensä noin 60 kilomet-
rin matkalla. Kohteet sijaitsevat vilkkaimmilla pää-
tiejaksoilla, joilla vakavien onnettomuuksien määrä on 
suuri. Teemalla vaikutetaan erityisesti vakavien koh-
taamisonnettomuuksien määrään. 

Teemaan kuuluvien hankkeiden toteutuksesta on 
tehty rahoituspäätös ja niiden rakentaminen aloitetaan 
vuosina 2005 - 2007. 

VAIKUTUKSET 
^ Pääteiden ja liittymien liikenneturvallisuus paranee. 

Vuositasolla säästyy arviolta yksi liikennekuolema 
ja 7 - 8 henkilövahinko-onnettomuutta. 

+ Keskikaiteellisilla ohituskaistaosuuksilla vähenne-
tään erityisesti kohtaa misonnettomuuksia. 

+ Kevyen liikenteen turvallisuus paranee ja valtatien 
estevaikutus paikalliselle liikenteelle vähenee ke-
vyen liikenteen aliku Ikujen ja yksityistiejärjestelyjen 
myötä. 

Teemahankkeen kustannusarvio on noin 45 M€. 

män esityksessä 40 

Lisätietoja: 	 Tiehallinto lAuli Forsberg 
Puhelin 0204 22 2534 



'VI 	Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen 
TIEHALLINTO 

HANKEKORTTI 

NYKYTILA JA ONGELMAT 

Kasvavien taajamien läpikulkevat väylät ovat 
useasti ruuhkautuneet siten, että ne aiheuttavat 
viiveitä ja turvallisuusriskejä sekä taajaman sisäi-
selle liikenteelle että pitkämatkaiselle liikenteelle. 
Ongelmat koskevat henkilöautoilijoiden ohella 
myös joukkoliikenteen matkustajia sekä taaja-
missa jalan ja pyörällä liikkuvia. Seurauksena on 
myös asutusta häiritsevää liikennemelua. 

Alueiden kehittäminen kasvavissa taajamissa 
maankäyttösuunnitelmien mukaisesti on tiehank-
keiden viivästymisen johdosta vaikeutunut. Lii-
kenteen ruuhkautuminen ja maankäytön kehittä-
mismandollisuuksien hidastuminen heikentävät 
myös elinkeinoelämän kilpailukykyä. 

TEEMAHANKE 
Teemahankkeeseen 	sisällytetyillä 	kasvavien 
taajamien läpikulkuväyliin kohdistuvilla hankkeilla 
on tavoitteena parantaa erityisesti työmatkali ken- 
teen sujuvuutta. Ne luovat edellytyksiä maankäy-
tön eheyttämiselle, keskustan kehittämiselle ja 
elinkeinoelämän kasvulle. Hankkeet ovat yhteis-
kuntataloudellisesti tehokkaita. Ne sisältävät ke-
vyen liikenteen ja joukkoliikenteen olosuhteita 
parantavia sekä ympäristöhaittoja vähentäviä 
elementtejä. 

Teemahanke sisältää keskisuuria 3 - 10 miljoo-
nan euron hankkeita. Teemapakettiin sisältyvät 
kasvavat taajamat sijaitsevat pääasiassa suurien 
kaupunkiseutujen (Pääkaupunkiseutu, Tampere, 
Turku, Jyväskylä ja Oulu) työssäkäyntialueilla. 

2.2.2005 

Teemahankkeessa rahoitetaan ohikulkutieratkai-
suja, rinnakkaisteiden parantamista maankäytön 
mukaiseksi ja taajaman liikennesaneerauskohtei-
ta nopeasti kasvavissa taajamissa. 

Teemahanke sisältää seuraavat kohteet: 
• Klaukkalan ohikulkutie, Nurmijärvi (11,5 M€) 
• Vt 18 Seinäjoen pohjoinen ohikulkutie (8,9 M€) 
• Karjaan läntinen ohikulkutie (5,5 M€) 
• Mt 847 tiejärjestelyt, Kempele - Haukipudas 

(9,6 M€) 
• Vt 6 Niittylahti - Reijola, Joensuu (11,5 M€) 
• Mt 2774 Ylöjärven taajamajärjestelyt (3,2 M€) 
• Kt 40 liittymien parantaminen, Lieto (7,0 M€) 
• Kuokkalan kehäväylä, Jyväskylä (5,4 M€) 

Hankkeet suunnitellaan ja rakennetaan yhteis-
työssä kuntien kanssa ja samalla sovitaan hank-
keiden kustannusjako tarkemmin Tiehallinnon ja 
kuntien kesken. Suunnitelmavalmiuden puolesta 
hankkeet ovat toteutettavissa vuosina 2005 - 
2007. 

VAIKUTUKSET 
+ Parannetaan taajamien liikenneverkon jä-

sentelyä, taajamateiden sujuvuutta sekä ke-
vyen liikenteen ja joukkoliikenteen olosuh-
teita. 

+ Parannetaan liikenneturvallisuutta: Vuosita-
solla säästyy noin 9 henkilövahinko-
onnettomuutta. 

+ Edistetään elinkeinoelämän kilpailukykyä. 
+ Vähennetään asuntoalueiden liikennemelu-

ja estehaittoja. 
- Tarvitaan uutta tiealuetta. 
- Ohikulkutiet muuttavat maisemaa ja pirsto-

vat peltoalueita. Asumisviihtyvyys ohikulku-
tien läheisyydessä heikkenee mm. melun 
leviämisen myötä. 

Teemahankkeen kustannusarvio on noin 60 
M€. Myös kunnat osallistuvat merkittävillä 
osuuksilla rakennuskustannuksiin. 

[Ministerityöryhmän esityksessä 60 M€J. 

Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Ulla Priha tai Pekka Ovaska 
Puhelin 0204 22 2057 (Priha), 0204 22 2090 (Ovaska) 



InhIIttymäJrjateIyt 

Joukkoliikenteen edistäminen pääkau-

VI 	punkiseudun säteittäisillä pääväylillä 
TIEHALLINTO 

Uudenmaan tiepiiri 
	

10.3.2005 

HANKEKORTTI 

NYKYTILA JA ONGELMAT 
Säteittäisten pääväylien ruuhkautuminen ja häiriö- 
alttius heikentää joukkoliikenteen kilpailukykyä pää-
kaupunkiseudun keskeisimmällä joukkoliikenne-
vyöhykkeellä. Liikenteen ennustetaan edelleen 
kasvavan ja liikennevirran sujuvuus saattaa jopa 
romahtaa kriittisimmissä kohdissa ruuhka-aikoina. 
Ilman toimenpiteitä joukkoliikenteen matka-ajat 
kasvavat edelleen ja vaikutukset ulottuvat pääkau-
punkiseudun lähialueen joukkoliikenteeseen ja pit-
känmatkaiseen pikavuoroliikenteeseen. 
Joukkoliikenteellä on tärkeä merkitys säteittäisten 
pääväylien toiminnalle. Helsingin keskustaan suun-
tautuvista moottoriajoneuvomatkoista joukkoliiken-
teen osuus on lähes 60 %, kun tarkastellaan koko 
liikennejärjestelmää. Pääkaupunkiseudun rajalla 
osuus on 26 %. Pelkän bussiliikenteen matkojen 
osuus säteittäisillä pääväylillä on 15 % - 30 %. 
Ruuhka-aikoina joukkoliikenteen merkitys koko 
liikenteen toimivuuteen korostuu. 
Pitkämatkaisessa liikenteessä ongelmat korostuvat 
Kehä 111:n sisäpuolella. Nopeudet hidastuvat selväs-
ti Kehä 111:n jälkeen ja matka-ajasta merkittävä 
osuus käytetään tällä osuudella. Ruuhka-aikoina 
matka-aika Kehä 111:n ja Helsingin keskustan välillä 
on väylästä riippuen noin 25-55 min. 
Suurimmat ongelmat ovat: 
• 	Joukkoliikenne on ruuhka-aikoina hidasta eikä 

se ole kilpailukykyinen liikkumismuoto. Ruuh-
kaisuus on lisännyt joukkoliikenteen käyttökus-
tannuksia tuntuvasti. 

• 	Puutteelliset 	pysäkkijärjestelyt 	vaikeuttavat 
bussien liittymistä liikennevirtaan ja heikentävät 
muun liikenteen turvallisuutta. 

• 	Kevyen liikenteen turvallisuus tasoliittymissä on 
heikko ja yhteydet puutteelliset.  

• 	Valo-ohjatut tasoliittymät toimivat ruuhka- 
aikoina heikosti. 

• Lisääntyneen maankäytön tuottama liikenne 
aiheuttaa paikoin sujuvuusongelmia liittymissä. 

• Tienvarsien asuntoalueet ovat meluisia ja 
asuinympäristö on epäviihtyisää. 

TEEMAHANKE 
Teemahanke sisältää useita erillisiä toimenpiteitä 
neljällä sisääntuloväylällä. Toimenpiteillä on vaiku-
tuksia erityisesti joukko- ja kevyen liikenteen olo-
suhteisiin. Samalla myös muu liikenne sujuvoituu ja 
liikenneympäristö paranee. Toimenpiteet ovat alku 
väylien laajemmalle kehittämiselle. 
Osahankkeet: 
• Vt 3 Hämeenhinnanväylä Kannelmäki — 

Kaivoksela (14,2 M€) 
• Mt 120 Vihdintie Haaga — Kehä III (5,6 M) 
• Kt 51 Länsiväylän liittymäjärjestelyt (8,8 M€) 
• Kt 45 Tuusulanväylä Käpylä - Kulomäentie 

(7,8 M€) 
Osahankkeet on esitelty tarkemmin omissa hanke-
korteissaan. Suunnitelmavalmiuden puolesta hank-
keet ovat toteutettavissa vuosina 2006 - 2007. 

Pääkaupunkiseudun 	liikennejärjestelmäsuunnitel- 
man (PLJ 2002) toteuttamisesta solmitussa aieso-
pimuksessa Säteittäisten pää väylien pikaparannuk-
set joukkoliikenteen nopeuttamiseksi —tee mahanke 
(32 M€) on kiireellisyysjärjestyksessä kolmantena. 
Ministerityöryhmän mietinnössä (10.2.2004) hanke 
kuuluu vuosien 2004-2007 teemahakkeisiin. 

VAIKUTUKSET 
+ Joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat 

ja viivytykset vähenevät huomattavasti. 
+ Joukkoliikenteen käyttökustannukset alenevat 

tuntuvasti. 
+ Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät arvi-

olta 5-10 % nykytilanteeseen verrattuna. 
+ Kevyen liikenteen yhteydet ja turvallisuus para-

nevat. 
+ Maankäytön kehittämisedellytykset paranevat. 
+ Tuhansien ihmisten meluhaitta pienenee. 
+ Tieympäristön laatu paranee. 
- Meluesteet lisäävät estevaikutusta ja maisemal-

lista haittaa. 
- Liikenteen yleisestä kasvusta johtuen ajoneuvo- 

liikenteen ruuhkaisuus ei vähene merkittävästi. 

Teemahankkeen kustannusarvio on noin 36 M€ 
(MAKU 2000=100; 115). Kuntien kustannusosuus 
vaihtelee kohteittain. 

inisterityöryhmän esityksessä 32 M€]. 

Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Maarit Saari tai Heli Siimes 
Puhelin 0204 22 2787 (Saari), 0204 22 2849 (Siimes) 



Koulumatkojen edellytysten parantaminen 
VI 	maaseututaajamissa 

TIEHALLINTO 

HANKEKORTTI 

NYKYTILA JA ONGELMAT 
Taajamissa tapahtuu yleisillä teillä noin 500 hen-
kilövahinkoon johtavaa liikenneonnettomuutta 
vuosittain. Kevyen liikenteen onnettomuuksista 
jopa puolet sattuu taajamissa. 

Etenkin maaseututaajamissa koulujen, asutuksen 
ja keskustan palvelujen väliset kävelyn ja pyöräi-
lyn olosuhteet ovat usein turvattomat varsinkin 
lapsille ja vanhuksille. Taajamien jatkuvan laaje-
nemisen johdosta ongelmakohteita muodostuu 
koko ajan lisää. Kuntien ja yksityishenkilöiden 
tekemistä toi menpidealoitteista valtaosa koskee- 
km kevyen liikenteen olojen parantamisia. 

Erityinen ongelma tämä on liikenteessä kaikkein 
haavoittuvimmille, kuten koululaisille. Liikenne-
turvallisuuden puutteet ovat johtaneet lasten liik-
kumisen rajoittamiseen. Koulukyydityksiä järjes-
tetään joko kuntien tai vanhempien avulla. Myös 
vanhusväestön liikkumisen piiri suppenee. Mah-
dollisuudet omaehtoiseen ja terveyttä tukevaan 
liikkumiseen estyvät. 

TEEMAHANKE 
Teemalla parannetaan koulumatkojen turvalli-
suutta parantamalla kävelyn ja pyöräilyn olosuh-
teita 50 - 60 maaseututaajamassa eri puolilla 
Suomea. 

Toimenpiteet ovat kevyen liikenteen väyliä, pien-
narlevityksiä, rinnakkaisraitteja, alikulkukäytäviä, 
turvallisia suojatiejärjestelyjä sekä yhteyksiä linja-
autopysäkeille. 

15.12 .2004 

Hankkeen tavoitteena on myös pienin toimenpi-
tein edistää ajonopeuden sovittamista liiken-
neympäristöä vastaavaksi sekä parantaa tien 
sovittamista taajamakuvaan. Laajat ympäristö- 
toimenpiteet eivät kuitenkaan kuulu hankkee-
seen, ellei kunta ota niiden toteuttamisesta talou-
dellista vastuuta. 

Kohteet sijaitsevat asutuksen ja koulujen sekä 
asutuksen ja keskustaajaman välillä. Kohteiden 
yhteispituus on 150 - 200 km ja niitä on suunni-
teltu toteutettavan yhtä monta (alustavasti seit-
semän) kussakin tiepiirissä. 

Toimenpiteet kohdennetaan liikenneturvallisuu-
den kannalta ongelmallisimpiin taajamiin. Taaja-
mien priorisoimiseen vaikuttaa myös hankkeiden 
toimenpiteiden kustannustehokkuus. Teeman 
hankkeet valmistellaan ja priorisoidaan yhdessä 
kuntien kanssa. 

Teeman hankelista (7 kpl / tiepiiri) on toistaiseksi 
vain ohjeellinen ja hankkeita voidaan tiepiirin 
sisällä perustelluista syistä vaihtaa ohjelman 
jatkovalmistelun aikana, mutta teemapaketin 
tiepiirikohtaiset rahoitusosuudet pidetään ennal-
laan. 

HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Erityisesti kevyen liikenteen turvallisuus 

paranee. Vuositasolla säästyy noin 3 hen-
kilövahinko-onnettomuutta. 

+ Kevyen liikenteen käyttäjämäärä kasvaa, 
kun turvallinen käyttöympäristö laajenee ja 
esteettömyys paranee 

+ Taajaman toimivuus, ihmisten viihtyisyys 
ja asuinympäristön laatu paranevat. 

+ Autoliikenteen sujuvuus taajamien reuna- 
alueilla paranee 

- Autoliikenteen päävirran sujuvuus saattaa 
joissakin taajaman keskusta kohteissa ale- 
ta 

Teemahankkeen kustannusarvio on 30 M€. 

Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Ulla Priha 
Puhelin 0204 22 2057 (Priha) 



Vt 1 Turku - Helsinki välillä 

TIEHALLINTO 	
Muurla - Lohja 

Turun ja Uudenmaan tiepiirit 	 1 -sivuinen hanketiivistelmä 

Muurla - Lohja Paimio - Muurla 
________ 

0 	km 	 50 

18.2.2004 

Lohja - Lohjanharju 	\ 	

:.: 

Rakentaminen alkaa 
vuoden 2004 alussa. 
Litkenteelle vuoden 2005 
lopussa 

Helsinki - Lohjanharu 	Helsinki 
Osuus valmistui 
1960-luvulla. 

NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Turun ja Helsingin välinen tieyhteys on tärkeä sekä kan-

sallisesti että osana Suomen kansainvälisesti merkittä-
vintä tietä, Eurooppatie E18:aa. Tie yhdistää Suomen 
voimakkaasti kehittyvät alueet pääkaupunkiseutuun ja 
tärkeisiin ulkomaankaupan terminaaleihin. Liikennekäy-
tävää kehitetään kaikkien liikennemuotojen kokonaisuu-
tena EU:n priorisoiman Pohjolan Kolmion osana. 

• Kaksikaistaisen sekaliikennetiejakson Muurla - Lieviö 
laatutaso ei vastaa nykyliikenteen vaatimuksia eikä tur-
vaa alueen kehitystä jatkossa. Tien nykyinen kuljetus- 
varmuus ei täytä elinkeinoelämän ja kansainvälisen kul-
jetuskäytävän vaatimuksia. 

• Liikenneturvallisuus on huono. Yleisestä kehityksestä 
poiketen 	tieosuuden turvallisuus on heikentynyt. 
Kuolemaan 	johtaneita 	onnettomuuksia 	tapahtuu 
keskimäärin 	3,2 	ja 	henkilövahinkoon johtaneita 
onnettomuuksia 26 vuosittain. 

• Keskimääräinen liikennemäärä on 9 000 - 11 000 au-
toa/vrk. Raskaan liikenteen osuus on 13 - 15 %. Liiken-
ne ruuhkautuu valtatiellä 1 herkästi. 

• Nykyinen tie on teknisesti vanhentunut. Alun perin 1930- 
luvulla linjattu tie on tullut päätienä käyttöikänsä päähän. 
Se on kuitenkin riittävä moottoritien rinnakkaisena seu-
dullisena väylänä. 
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Muurla - Lohja hanke sisältää seuraavat toimenpiteet: 
• Uutta moottoritietä 50 kilometriä, 
• Lohjan läntisen sisääntulotien, 
• 8 eritasoliittymää, 
• 7 tunnelia, joiden yhteispituus on 5,1 km, 
• Kevyen ja joukkoliikenteen järjestelyjä, 
• Laajat meluntorjunnat ja pohjavesisuojaukset. 

Hankkeeseen niveltyvästä moottoritieosuudesta Lohja - 
Lohjanharju on jo rahoituspäätös. Osuuden rakentaminen 
on käynnissä ja se avautunee liikenteelle vuonna 2005. 

Valtioneuvosto on kesällä 2001 tehnyt periaatepäätöksen 
myös osuuden Muu rla - Lohja toteutuksesta ja tavoitteena 
on osuuden avaaminen liikenteelle vuonna 2009. 

HANKKEEN VAIKUTUKSET 
Hankkeen vaikutukset on arvioitu koko välin 
Muurla - Lohjanharju suunnittelun yhteydessä. 
+ Riittävä ja yhtenäinen palvelutaso kotimaan 

kuljetuksille, henkilöauto- ja joukkoliikenteelle 
sekä samalla ulkomaankaupan ja kansainväli-
sen liikenteen tarpeisiin. 

+ Tukee koko Lounais-Suomen sekä Turun, Salon 
ja Lohjan kasvukeskusten kehitystä sekä niiden 
yhteyksiä pääkaupunkiseutuun. 

+ Kymmenessä vuodessa vältytään n. 250 henki-
lövahinko-onnettomuudelta, joissa kuolisi noin 
50 ihmistä. 

+ Pohjavesien pilaantumisriski pienenee merkit-
tävästi ja melualueilla (yli 55 dB) asuvien ihmis-
ten määrä vähenee noin 1800 ihmisellä. Loma- 
asuntojen melutilanne muuttuu nykyisestä, mut-
ta tilannetta on lievennetty tehokkaalla ja laajal-
la meluntorjunnalla. 

+ Saadaan koko Turku-Helsinki-tieyhteyden hyö-
dyt tehokkaasti käyttöön. 

+ Nykyisten teiden varrella asuinmukavuus ja 
taajamakuva paranevat. 

- Tie leikkaa merkittäviä luontoaluekokonaisuuk-
sia, muuttaa luonnonmaisemaa sekä kulttuuri-
maisema-alueita. Vaikutuksia on lievennetty te-
hokkaasti tunneleilla, tien sijoittamisella sekä 
maisema- ja vihersilloilla. 

- Tien rakentaminen heikentää liito-oravien elin- 
olosuhteita. Tie ei kuitenkaan heikennä niiden 
suotuisan suojelun tasoa alueella, ja ympäristö- 
viranomaisten lupa on saatu. 

Kustannusarvio 
Muurla - Lohja osuuden kustannusarvio on noin 
335 M€. Hanke toteutetaan julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyöhön perustuvalla elinkaarimallil-
la. H/K-suhde on 1,7. 

Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Turun tiepiiri / Matti Vehviläinen 
Puhelin 0204 22 4651 



Mt 100 Hakamäentien parantaminen, Helsinki 
TIEHALLINTO 	 1 —sivuinen hanketiivistelmä 
Uudenmaan tiepiiri 
	

1.6.2004 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Hakamäentie on tärkeä poikittainen katuyhteys Hel-

singin niemen pohjoisten kaupunginosien välillä ja tu-
levan Pasilanväylän keskiosa. Pasilanväylä on maa-
kuntakaavassa ja Helsingin yleiskaavassa kantakau-
pungin tärkein poikittaisyhteys Turunväylän ja Lah-
denväylän välillä. 

• Hakamäentiellä kulkee arkisin noin 34 500 autoa/vrk. 
Ennusteiden mukaan Hakamäentien liikenne kasvaa 
1,2 - 1,8 -kertaiseksi (riippuen muista seudulle toteu-
tettavista hankkeista) vuoteen 2020 mennessä. 

Suurimmat ongelmat ovat: 
• Hakamäentie on verkolliseen asemaansa nähden 

selvästi puutteellinen (1 -ajoratainen, tasoliittymät). 
Väyläkapasiteetin puute on johtanut poikittaisliiken-
teen ongelmiin koko linjalla keskustasta Kehä l:lle. 

• Kaikki Hakamäentien liittymät ovat nykyään tasoliit-
tymiä, jotka ruuhkautuvat pahasti aamuin illoin ja lii-
kenneturvallisuus on huono. Erityisen ongelmallinen 
tilanne on Hämeenlinnanväylän, Hakamäentien, Vih-
dintien ja Mannerheimintien liittymässä. Ajoittaisia 
huippuja aiheuttavat Messukeskuksen ja Hartwall 
Areenan liikenne. Keski-Pasilan rakentaminen tuo 
väylälle lisää kysyntää. 

• Joukkoliikenteen sujuvuus ja vaihtoyhteydet ovat 
huonot. 

• Lapinmäentien ja Mäkelänkadun välisellä jaksolla 
tapahtuu vuosittain noin 15 henkilövahinkoon johta-
vaa onnettomuutta. 

HANKE 
Hankkeeseen kuuluu Hakamäentien parantaminen 
katujärjestelyineen Vihdintieltä Lapinmäentien kohdalta 
Mäkelänkadulle (3,8 km). Hanke on samalla Pasilan- 
väylän 1. rakennusvaihe. Hankkeen sisältö on seuraa-
va: 

Tehdään yhtenäinen 2+2 -kaistainen väylä koko 
matkalle Lapinmäentieltä Mäkelänkadulle. 
Hämeenlinnanväylän etelään johtava bussikaista 
jatketaan alkavaksi Metsäläntien eritasoliittymästä. 
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• Hakamäentie tunneloidaan noin 320 metrin matkalla 
Mannerheimintien liittymästä Kivihaan liittymään. 

• Mannerheimintien, Ilmalan, Veturitien ja Ratapihan- 
tien tasoliittymät muutetaan eritasoliittymiksi. 

• Kevyt liikenne risteää Hakamäentien eritasossa. 
• Meluntorjuntaa parannetaan. 

Hankkeen toteuttamisen yhteydessä Hakamäentie 
muuttuu yleiseksi tieksi. Hankkeen tiesuunnitelma on 
hyväksytty joulukuussa 2000 ja suunnittelutilanteen 
puolesta hanke on valmis toteutettavaksi välittömästi. 
Hakamäentien parantaminen on priorisoitu koko pää-
kaupunkiseudun tärkeimmäksi liikennehankkeeksi PLJ 
2002:n aiesopimuksessa pääkaupunkiseudun liikenne- 
järjestelmän toteuttamisesta vuosina 2004 - 2007. 

HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenteellinen toimivuus paranee selvästi sekä 

Hakamäentiellä että Hämeenlinnanväylällä. 
+ Bussiliikenne nopeutuu Hakamäentiellä ja Hämeen-

linnanväylällä. Joukkoliikenteen vaihtoyhteydet pa-
ranevat erityisesti Mannerheimintien eritasoliitty-
mässä ja llmalan rautatieaseman kohdalla. 

+ Kevyen liikenteen verkko täydentyy ja turvallisuus 
paranee eritasoratkaisujen takia. 

+ Meluhaitta pienenee. 
+ Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vä-

henevät noin 4 onnettomuudella vuodessa. 
- Ajonopeuksien nousu kasvattaa onnettomuus- 

riskiä, minkä takia hankkeen turvallisuushyöty ei ole 
suurempi. 

- Vihdintien ja Lapinmäentien sekä Hakamäentien ja 
Mäkelänkadun liittymien ruuhkaisuus saattaa pa-
hentua, koska Hakamäentielle siirtyy uutta liiken-
nettä. Nämä ongelmat poistuvat vasta Pasilan- 
väylän rakentamisen myötä. 

Hankkeen kustannusarvio on 90 M€. Valtion osuus 
kustannuksista on 66 % ja Helsingin kaupungin 34 %. 
Hankkeen H/K-suhde on 2,9. 
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Lisätietoja: 	Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Maarit Saari 
Puhelin 0204 22 2787 



vp 	Vt 6 Lappeenranta - Imatra 
1 —sivuinen hanketiivistelmä TIEHALLINTO 

Kaakkois-Suomen tiepiiri 	 30.11.2004 
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Imatra Tavoitetievekkoon kuuluvat jjeste1yt 
Uusi tai nykyinen katujjeate1y 

NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 6 on Suomen tärkeimpiä pääväyliä ja yksi 

Suomen vetovoimaisimmista matkailureiteistä. 
Tien merkitys itäliikenteen kansainvälisenä 
yhteytenä on yhä kasvamassa. 

• Lappeenranta - Imatra —alueella on maan 
merkittävin puuteollisuuskeskittymä. Valtatie 6 
toimii alueen ku Ijetusten sekä kaupunkiseutujen 
välisten työ- ja asiointimatkojen pääväylänä. 

• Lappeenranta, Joutseno ja Imatra muodostavat 
yhdessä Etelä-Karjalan ydinalueen, jossa asuu 70 
% maakunnan väestöstä. Vireillä on myös hanke 
kuntien yhdistämisestä. 

• Tiejakson kuolemantiheys ja -riski ovat pääteiden 
suurimpia (kolminkertainen verrattuna vilkkaiden 
pääteiden keskiarvoon). Vuosina 1998 - 2002 
osuudella tapahtui 65 henkilövah mk0-
onnettomuutta, joissa kuoli 16 ihmistä. 

• Pääosin 2-kaistainen valtatie on vilkasliikenteinen 
(KVL 10 000 - 13 000 ajon./vrk), josta raskaan lii-
kenteen osuus on 13,5 %. Ennusteen mukaan lii-
kenne kasvaa 30 - 45 % vuoteen 2030 mennessä. 

• Liikenne ruuhkautuu varsinkin Lappeenrannassa 
valtatien 13 liittymässä Selkäharjussa sekä välillä 
Mattila - Muukko, joissa ruuhkaliikenteen osuus on 
yli 10 %. 

• Tie sijaitsee suurelta osin vedenhankinnan kanna 1- 
ta tärkeillä pohjavesialueilla. Pohjavesisuojauksia 
ei ole ja meluhaittoja aiheutuu noin 500 asukkaal-
le. 

HANKE 
Hanke alkaa Lappeenrannan länsipuolelta Kärjen 
kylästä ja päättyy Imatralle Mansikkalan liittymään. 
Hankkeen pituus on 44 km ja siihen sisältyy seuraa-
vat toimenpiteet: 
• Sekaliikennetie (100 km/h) parannetaan lähes 

kokonaan nykyisellä paikalla nelikaistaiseksi. 
• Tietyyppi 2+2 kaistaa; pääosin kapea keskikaista, 

Joutsenon molemmin puolin pelkkä keskikaide. 
• Kaikki liittymäteritasoliittymiksi (15, joista onjo 9). 
• Laajat katu- ja yksityistiejärjestelyt. 

• Jatkuva kevyen liikenteen yhteys koko välillä. 
• Joukkoliikenteelle 12 pysäkkiparia ja niille yhtey-

det. 
• Riista-aidat Selkäharjun alueelle sekä väleille 

Muukko - Joutseno ja Joutseno - Korvenkangas. 
• Meluntorjuntatoimenpiteitä 20 km matkalla. 
• Pohjaveden suojauksia ensimmäisen luokan poh- 

javesialueille Joutsenossa ja Lappeenrannassa 
(yhteensä 13km). 

• Suurten erikoiskuljetusten ja liikenteen seurannan 
vaatimat järjestelyt. 

YVA on valmistunut v. 2002 ja yleissuunnitelma v. 
2003. Tiesuunnittelu on käynnissä Lappeenrannan ja 
Joutsenon välillä osuuksilla Kärki - Mattila ja Mattila 
- Muukko. Suunnitelmavalmiuden puolesta hankkeen 
rakentaminen on aloitettavissa vuonna 2006. Toteu-
tuksessa voidaan soveltaa ns. elinkaarimallin peri-
aatteita. Vuonna 2003 valmistui EU-osarahoitteisena 
hankkeena jakson sisään jäävä 4 km mittainen 
Muukko - Ahvenlampi osuus Joutsenossa. 

HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenteen ja joukkoliikenteen palvelutaso para-

nee merkittävästi. 
+ Elinkeinoelämän toimintaedellytykset sekä työ-, 

asiointi-, tavara- ja matkailu liikenteen olosuhteet 
paranevat. 

+ Liikenne sijoittuu toiminnallisesti oikeille väylille 
niin, että alueen katuverkon kuormitus vähenee. 

+ Valtatien, katuverkon ja liittymien liikenneturval-
lisuus paranee. Erityisesti kuolemaan johtanei-
den onnettomuuksien riski vähenee. Vuositasol-
la säästyy noin 11 HEVA -onnettomuutta. 

+ Pohjavesien likaantumisriski pienenee merkittä-
västi ja melua lueilla asuvien ihmisten määrä vä-
henee. 

+ Saimaan vanhan kanavan kohdalla kulttuuriym- 
päristö kohenee, kun se varustetaan silloilla 

Hankkeen kustannusarvio vuoden 2005 hinta- 
tasossa (ind.115) on 126 M€ja H/K-suhde 1,6. 

[Ministerityöryhmän esityksessä 119 M€]. 

Lisätietoja: 	 Tiehallinto, KaakkoisSucmen tiepHn Pekka Hämälanen 
Puhelin 0204 22 6527 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 2 toimii pääyhteytenä pääkaupunki-

seudulta Satakuntaan sekä osiin Hämettä, 
Pirkanmaata ja Pohjanmaata. Porin suunnal-
ta puuttuu suora ratayhteys Helsinkiin. 

• Valtatie 2 toimii vaikutusalueensa yhteytenä 
Helsingin, Porin ja Rauman satamiin. 

• Tien riittämättömästä kapasiteetista aiheutuu 
ajoittaista ruuhkaa Vihdin ja Karkkilan välillä 
sekä Porin kohdalla. 

• Tien mäkisyys, kapeus sekä tiheässä olevat 
tasoliittymät yhdessä paikoitellen suurten lii-
kennemäärien kanssa heikentävät liikenteen 
sujuvuutta ja turvallisuutta. 

• Valtatiellä 2 tapahtuu vuosittain noin 44 hen-
kilövahinkoon johtavaa onnettomuutta, joissa 
kuolee keskimäärin 6 ihmistä. Yhteysväli on 
muuhun päätieverkkoon verrattuna keski-
määräistä vaarallisempi. 

• Pohjavesisuojauksissa ja meluntorjunnassa 
on puutteita. 

HANKE 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Poistetaan tasoli ittymät 2-ajorataisten osu uk- 

sien ja ohituskaistojen kohdilta rinnakkaistie- 
järjestelyin. 

• Rakennetaan uusia eritasoliittymiä ja täy-
dennetään 6 eritasoliittymää. 
Kaikki vilkkaat tasoliittymät parannetaan.  

• Rakennetaan ohituskaistapari ja varalasku-
paikka Forssan pohjoispuolelle. 

• Rakennetaan riista-aitoja ohituskaistojen 
kohdille ja eläinonnettomuuksien kasaantu-
miskohtiin. 

• Täydennetään kevyen liikenteen verkkoa 
Forssassa ja Vihdissä. 

• Parannetaan 7 pikavuoropysäkkiparia. 
• Täydennetään tievalaistusta Porissa ja Vih-

dissä. 

Tiesuunnitelmat laaditaan vuosina 2004 ja 
2005. Tavoitteena on, että tieyhteyden paran-
taminen voidaan käynnistää vuonna 2006. 

HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Valtatien sujuvuus paranee - parantaa 

elinkeinoelämän kuljetusvarmuutta, kulje-
tusten tehokkuutta ja matka-aikojen ennus-
tettavuutta. 

+ Valtatien ja siihen liittyvän muun tie- ja ka-
tuverkon liikenneturvallisuus paranee. Vuo-
sitasolla säästyy noin 4 henkilövahinko-on-
nettomuutta. 

+ Joukkoliikenteen palvelutason ja kevyen 
liikenteen yhteyksien parantaminen lisää 
autottomien liikkumismandollisuuksia - 
sosiaalinen tasa-arvo paranee. 

+ Parantaa vaikutusalueen kilpailukykyä ja 
luo edellytyksiä uusille kasvusuunnille. 

+ Varalaskupaikan rakentamisella pystytään 
tukemaan ilmapuolustuksen strategisia ta-
voitteita. 

+ Vähentää yhdyskuntien vedenhankinnalle 
tärkeiden pohjavesialueiden likaantumisris-
kiä. 

- Hankkeen toteuduttua yhteysvälille jää 
edelleen joitakin turvallisuus- ja sujuvuus- 
ongelmia tien kapeuden ja heikohkon geo-
metrian vuoksi. 

- Meluntorjuntaa ei pystytä toteuttamaan tällä 
kustannusraamilla. 

Hankkeen kustannusarvio vuoden 2005 hinta- 
tasossa (ind.115) on 44,7 M€. 

[Mi nisterityöryh män esityksessä 40 M€]. 

Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Turun tiepiiri / Timo Bäcklund 
Puhelin 0204 22 4542 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 4 on Pohjois-Suomen tärkein tieyhteys, 

joka välittää suurimman osan Lappiin ja Pohjois- 
Ruotsiin sekä Norjaan suuntautuvasta liikentees-
tä. Valtatie 4 kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN — 

tieverkkoon. 
• Kemin kohdalla valtatie 4 toimii myös tärkeänä 

Kemi - Tornio -kaupunkiseudun liikenteen välittä-
jänä ja pääväylänä. 

• Nykyinen liikennemäärä kohteen eteläpäässä on 
7600 autoa!vrk (Maksniemi-Veitsiluodon th) ja 
Veitsiluodon — Siikalanden liittymien välillä 
10100 autoa/vrk. Nykyisen moottoriliikennetien 
eteläpäässä (Ajoksen th - Tervaharju) liikenne- 
määrä on noin 6700 autoa/vrk ja pohjoispäässä 
noin 11400 autoa/vrk. Liikenteen ennustetaan 
kasvavan 1 4—kertaiseksi vuoteen 2020 men-
nessä. 

• Valtatien 4 suunnitteluosuudella tapahtui vuosi-
na 1999 - 2003 yhteensä 19 henkilövahinko-
onnettomuutta, joista 2 oli kuolemaan johtanutta 
onnettomuutta. Suunnitteluosuus kuuluu kuole-
matiheysluokaltaan valtakunnan vaarallisimpiin 
tiejaksoihin (luokka 5). 

• Nykyisen moottoriliikennetien pahimmat suju-
vuus-ja turvallisuusongelmat ovat: 
o moottoritien kaventuminen yksiajorataiseksi 

Kemijoen kohdalla eritasoliittymän alueella 
o ramppiliittymien huono toimivuus, mikä johtuu 

kiihdytyskaistojen puuttumisesta 
o huonot ohitusmandollisuudet 
o valtatien epäjatkuvuus alueen eteläosassa  

Valtatie 4 parannetaan moottoritieksi välillä Kemi-
joki - Ajos sekä rakennetaan nelikaistaiseksi kes-
kikaiteelliseksi moottoritieksi välillä Ajos - Maros-
tenmäki. Parannettavan valtatien pituus on yh-
teensä 17,9 km. Hanke sisältää mm. seuraavat 
toimenpiteet: 
• Isohaaran ja Vähähaaran sillat 
• kolme uutta eritasoliittymää 
• nykyisten eritasoliittymien parantamisen 
• uuden sisääntuloyhteyden Kemin keskustaan 
• melusuojauksia noin 10 km matkalle 

Hankkeen tiesuunnitelmat ovat valmiit. Suunnit-
telun puolesta hanke on toteuttamisvalmis 
vuonna 2005. 

HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Tornion ja Kemin välinen moottoritie saadaan 

standardiltaan yhtenäiseksi Kemiin saakka ja 
nykyinen pullonkaula Kemijoen kohdalla pois-
tu u. 

+ Valtatien standardi Kemin kohdalla paranee, 
jolloin liikennöitävyys selkeytyyja paranee. 

+ Valtatien, katuverkon ja liittymien liikennetur-
vallisuus paranee, vuositasolla säästyy 2 — 3 
henkilövahinko-onnettomuutta. 

^ Kemin päätie- ja pääkatuverkko selkiytyvät ja 
valtatien palvelutaso paranee, jolloin osa lii-
kenteestä siirtyy kaupungin katuverkolta valta- 
tielle, mikä parantaa katuverkon toimivuutta ja 
turvallisuutta sekä ympäristön viihtyisyyttä. 

^ Kevyen liikenteen yhteydet keskustaan para-
nevat Etelänväylän toteuttamisen myötä. 

+ Kaupungin katuverkon selkiytyessä maankäy-
tön kehittämismandollisuudet paranevat ja te-
ollisuuden liikenneyhteydet sekä toimintaedel-
lytykset parantuvat. 

+ Liikennemelun haittavaikutukset pienentyvät, 
jolloin asumisviihtyvyys paranee. 

- Siikalanden ranta-alue muuttuu, koska ranta-
viivaa joudutaan paikoin pengertämään merel-
le päin ja rantaniittyjen päälle rakennetaan tie- 
järjestelyjä ja melusuojauksia. 

Hankkeen kustannusarvio vuoden 2005 hinta- 
tasossa (ind.115) on 55,9 M€ ja H/K-suhde on 
2,2. Laskelma ei sisällä Isohaaran ja Vähähaaran 
siltoja, jotka on huomioitu aikanaan Kemi - Tor-
nio moottoritiehankkeessa. 

[Mi nisterityöryhmän esityksessä 49 M€]. 

Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Lapin tiepiiri / Ari Kilponen 
Puhelin 0204 22 3440 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Kehä 1 on pääkaupunkiseudun merkittävin kehä-

mäinen yhteys ja samalla Suomen vilkkaimmin lii-
kennöity tie. Leppävaaran kohdalla kulkee arki- 
vuorokautena 65 000 autoa ja kehää risteävällä 
Turunväylällä (vt 1) 63 000 autoa. Ennusteet vuo-
delle 2020 ovat 1 ,5-kertaisia eli suurimmillaan sel-
västi yli 100 000 autoa/vrk. 

• Leppävaara on merkittävä joukkoliikenteen soI-
mukohta kaupunkiradan ja poikittaisen Jokerilinjan 
risteyksessä. Vaihtoyhteyksiä palvelevat pysäkki- 
järjestelyt valmistuivat Kehä l:lle syksyllä 2002. 
Kehä 1 toimii myös jatkuvasti kasvavan Leppävaa-
ran aluekeskuksen pääliikenneyhteytenä. Suur- 
Leppävaaran alueella on 57 000 asukasta ja 
26 000 työpaikkaa, joista noin puolet sijaitsee tii-
viillä kaupunkialueella Kehä 1:n tuntumassa. 

• Kehä 1 Turunväylän pohjoispuolella on tukkoisin 
pullonkaula pääkaupunkiseudulla. Liikenne ruuh-
kautuu arkisin usean tunnin ajaksi aamu- ja ilta-
päivisin valo-ohjattujen liittymien takia. Viivytykset 
ovat pahimmillaan kymmeniä minuutteja (noin 2 
milj. ajoneuvotuntia/v). Turunväylällekin muodos-
tuu säännöllisesti seisovia jonoja. Viivytykset koh-
distuvat myös joukkoliikenteeseen. 

• Turun moottoritien sekä kaikkien kehän valo- 
ohjattujen liittymien liikenneturvallisuus on huono. 
Kehä 1:n onnettomuustiheys on 2-kertainen ja on-
nettomuusaste 1 4-kertainen muihin kaksiajoratai-
sun teihin nähden. 

• Suuresta liikenteestä aiheutuu merkittävä melu- 
haitta tiheään rakennetulla alueella. Ennustetilan-
teessa 55 dBA:n melualueella asuisi noin 600 ih-
mistä. Pysähtelevän liikenteen päästöt vähentä-
vät asuinviihtyisyyttä. 

HANKE 
Kehä 1:n parantaminen Turunväylältä Helsingin kau-
pungin rajalle (n. 3,3 km). Turunväylää parannetaan 
Kauniaisten liittymän ja Helsingin rajan välillä noin 4 
km. 

Hankkeen sisältö on seuraava: 
• 	Kolmannet kaistat lisätään Kehä l:lle Turuntieltä 

Helsingin rajalle sekä Turunväylälle. 
• 	Kehä 1 sijoitetaan tunneliin 500 metrin matkalle 

Turuntien pohjoispuolella (Mestarintunneli). 
• Turunväylän ja Kehä 1:n liittymään rakennetaan 

uusi ramppi (Turunväylältä Helsingistä Kehä l:lle 
länteen) ja paremmat pysäkki- ja kevyen liiken-
teen järjestelyt. 

• 	Mestarinsolmun eritasoliittymä toteutetaan lii- 
kennevalo-ohjattujen tasoliittymien tilalle. 

• 	Rakennetaan suuntaisliittymä Turunväylälle Ke- 
hä 1:n itäpuolelle Helsingin suuntaan (Vermon-
solmu). 

• 	Parannetaan kevyen liikenteen yhteyksiä sekä 
Kehä 1:n suuntaisesti että sen poikki (eritasorat-
kaisut). 

• 	Liikenteen melua torjutaan meluntorjuntaratkai- 
suin. 

Suunnitelmien puolesta hanke on kokonaisuutena 
valmis aloitettavaksi vuonna 2005. Hanke kuuluu 
elokuussa 2003 allekirjoitetun aiesopimuksen mukai-
sesti pääkaupunkiseudun lähivuosien tärkeimpien 
liikennehankkeiden joukkoon sekä ministerityöryh-
män mietinnön 1. koriin (vuoteen 2007 mennessä 
käynnistettävät hankkeet). 

HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenteen sujuvuus kehällä ja Turunväylällä 

paranee merkittävästi. 
+ Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät noin 

neljällä onnettomuudella vuodessa. Erityisesti 
peräänajot vähenevät. 

+ Joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat 
selvästi joukkoliikennekaistojen ja pysäkkijärjes-
telyjen ansiosta. 

+ Kevyen liikenteen yhteydet ja turvallisuus para-
nevat verkon täydentyessä. 

+ Tunneli- ja melutorjuntaratkaisut vähentävät 
merkittävästi altistumista liikennemelulle. 

+ Hanke tukee Leppävaaran aluekeskuksen to-
teuttamista ja kehittämismandollisuuksia. Tunne-
liratkaisu eheyttää kaupunkirakennetta, tarjoaa 
uutta rakennusmaata ja vähentää estevaikutus-
ta. 

- Kehä 1:n ja Turunväylän liittymässä on paran-
nuksista huolimatta odotettavissa liikennöitä-
vyysongelmia aamuruuhkan aikaan. 

- Ajonopeuksien nousu kasvattaa onnettomuus- 
riskiä, minkä takia turvallisuushyöty ei ole suu-
rempi. 

Hankkeen kustannusarvio vuoden 2005 hinta- 
tasossa (ind.115) on 73 M€. Valtion osuus koko-
naiskustannuksista on 61 % ja Espoon 39 %. 
Hankkeen hyötykustannussuhde on 5,7. 

[Ministerityöryhmän esityksessä 65 M€]. 

Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Pentti Sirola tai Maarit Saari 
Puhelin 0204 22 2789 (Sirola), 0204 22 2787 (Saari) 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Kantatie 51 on pääväylä Helsingistä länteen 

Karjaalle ja edelleen valtatien 25 kautta Han-
koon. Kirkkonummen ja Kivenlanden välillä se 
on Suomen vilkkaimmin liikennöity kaksikais-
tainen tieyhteys. Kirkkonummella kantatie on 
kunnan alueen tärkein päätie. 

• Helsingissä ja Espoossa kantatie on moottori-
tie (Länsiväylä), mutta Kirkkonummen puolella 
pääosin levein pientarein varustettu yksiajora-
tainen sekaliikennetie. 

• Kirkkonummen ja Kivenlanden välillä kantatien 
liikennemäärä on Kehä 111:n länsipuolella yli 20 
000 autoa/vrk ja itäpuolellakin noin 15 000 au-
toa/vrk. Vuonna 2020 liikenteen ennustetaan 
olevan Kehä 111:n länsipuolella yli 30 000 au-
toa/vrk ja itäpuolella 27 000 autoa/vrk. 

• Huipputuntien aikana liikenne on usein ruuh-
kautunutta ja liittymissä pääsy tielle erityisesti 
ruuhka-aikoina on vaikeaa. Liikennevalot Jor-
vaksessa aiheuttavat jonoja ja huomattavaa 
viivytystä kantatien liikenteelle. 

• Tieosalla on 7 yleisten teiden tasoliittymää ja 
useita vaarallisia yksityistieliittymiä. Vain kehä 
111:n liittymä on eritasoliittymä. 

• Vuosina 1999 - 2003 tieosuudella tapahtui 28 
henkilövahinko-onnettomuutta, joissa kuoli 1 ja 
loukkaantui 39 henkilöä. Puolet onnettomuuk-
sista tapahtui liittymäalueilla. 

• Suuret liikennemäärät aiheuttavat melua tien 
varren asutukselle, melualueella asuu noin 360 
henkilöä. Melusuojauksia ei ole. 

• Tien suuntaiset kevyen liikenteen väylät puut-
tuvat. 

• Nykyisen tien kunto on paikoitellen huono. 
Jorvaksen kohdalla on pahoja painumia. 

HANKE 
Kantatie 51 parannetaan moottoritieksi Kirk-
konummen Munkinmäen eritasoliittymästä nykyi-
sen moottoritien päähän Kivenlandessa. Hanke 
sisältää seuraavat toimenpiteet: 
• Kantatien rakentaminen 2 -ajorataiseksi noin 

10 kilometrin osuudelta, 
• Uudet Tolsan, Jorvaksen ja Sarvvikin eri-

tasoliittymät, 
• Inkilän / Kehä 111:n eritasoliittymän parantami-

nen, 
• Kevyen liikenteen järjestelyt, 
• Rinnakkaistieverkon täydentäminen ja yksityis-

tiejärjestelyt, 
• Meluesteitä noin 3 km osuudelle, 
• Vihersillan rakentaminen Finnträskin kohdalle. 

Koko välin Kirkkonummi - Kivenlahti tiesuunnitel-
ma on hyväksytty LVM:ssa vuonna 1999 ja sen 
voimassaoloaikaa on jatkettu vuoteen 2007. 
Osuudesta Jorvas - Inkilä on tehty muutossuunni-
telma, josta Tiehallinnon keskushallinto on antanut 
hyväksymispäätöksen vuonna 2003. Suunnitel-
mavalmiuden puolesta hanke on aloitettavissa 
lähes välittömästi. 

HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Tieosuuden parantamisella turvataan liiken-

teen sujuvuus ja riittävä palvelutaso. Hanke 
tukee läntisen Uudenmaan rannikkoseudun ja 
erityisesti Kirkkonummen maankäyttösuunni-
telmien toteutumista. 

+ Henkilövahinko-onnettomuudet 	vähenevät 
noin puolella. Viidessä vuodessa vältytään 
noin 20 henkilövahinkoon johtavalta onnetto-
m uudelta. 

+ Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat. 
+ Meluesteet vähentävät melualueella asuvien 

määrää noin 100 asukkaalla verrattuna tilan-
teeseen ilman meluesteitä. 

+ Tien kunto Jorvaksen kohdalla paranee. 
- Moottoritie heikentää Trollträsketin suojelu- 

kohdetta ja lisää tien estevaikutusta. Estevai-
kutusta vähennetään rakentamalla poikittaisia 
yhteyksiä ja vihersilta tien yli. 

Hankkeen kustannusarvio vuoden 2005 hinta- 
tasossa (ind.115) on 46 M€ ja H/K-suhde on 3,8. 
Herkkyystarkastelun perusteella HIK-suhde vaih-
telee välillä 3,2 - 4,7. 

[Ministerityöryhmän esityksessä 42 M€]. 

Lisätietoja: 	Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Leo Koivula 
Puhelin 0204 22 2707 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, joka on 
Heinolan ja Mikkelin välillä pääosin parannettu 
korkeatasoiseksi valtatieksi. Parantamatta on kui-
tenkin välillä Koirakivi - Hurus kolme mäkistä, 
mutkaista ja kapeaa (tien leveys 8m) osuutta, joi-
den yhteispituus on noin 15 km. Osuuksien nä-
kemäolosuhteet ovat huonot ja turvallinen ohitta-
minen mandotonta. 

• Nykyinen liikennemäärä on keskimäärin 6 500 
autoa/vrk, josta raskaan liikenteen osuus on 
noin 12 % (arkisin lähes 18 %). 

• Kesäviikonloppuisin liikennemäärä on yli kak-
sinkertainen keskimääräiseen verrattuna ja täl-
löin liikenne ruuhkautuu. Pitkämatkaisen liiken-
teen osuus on selvästi yli puolet. 

• Vihantasalmen molemmin puolin on rakennettu 
ohituskaistatja kaksi eritasoliittymää. 

• Tiejakson kuoleman- ja henkilövahinko-onnet-
tomuuksien tiheys on suurempi kuin haja-asu-
tusalueen pääteillä keskimäärin. 

• Alue on haja-asutusaluetta. Vesistöjen rannoil-
la on runsaasti loma-asutusta. 

HANKE 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 

Väli Koirakivi - Hurus rakennetaan tavoitetilan 
mukaiseksi jatkuvaksi keskikaiteelliseksi ohi-
tuskaistatieksi muualla paitsi Vihantasalmen 
molemmin puolin jo parannetulla osuudella. 
Nopeustaso on 100 km/h lukuun ottamatta 
Vihantasalmen sillan kohtaa. 
Parantamattomat tiejaksot väleillä Koirakivi - 
Karankamäki, Mäntysenlampi - Toivola ja Tii-
likkala - Hurus rakennetaan pääosin uuteen 
paikkaan nykyisessä tiekäytävässä. Niille ra- 

kennetaan viisi uutta ohituskaistaa ja kahta ny -
kyistä parannetaan. Ohituskaistojen väliin jää 
lyhyitä 2-kaistaisia keskikaiteellisia tiejaksoja, 
joilla ohittaminen on kielletty. 

• Tien kokonaisleveys ohituskaistan kohdalla on 
15,75 m ja kaksikaistaisella osuudella 12,5 m. 

• Koirakiveen, Toivolaan ja Uutelaan rakenne-
taan eritasoliittymät. Kolmen eritasoliittymäsil-
lan lisäksi rakennetaan kandeksan uutta ali- 
kulkua, joista yksi riista-alikulkuna Tiilikkalaan. 

• Yksityistieverkkoa täydennetään ja ne liitetään 
valtatiehen yhteensä seitsemällä suuntaisliit-
tymällä. 

• Tievalaistus rakennetaan välille Koirakivi - 
Vihantasalmi sekä Uutelan ja Toivolan eri-
tasoliittymäalueille. Uusien ohituskaistojen 
kohdalle rakennetaan riista-aidat. 

• Kevyt liikenne sallitaan valtatien 1,5 m leveällä 
pientareella. Lähes koko matkalla tien suun-
taiset yksityistiet tarjoavat kevyelle liikenteelle 
erillisen reitin. 

Vuonna 2005 aloitetaan tiesuunnitelmari laatimi-
nen valmistuneen Lusi - Mikkeli toimeripideselvi-
tyksen pohjalta (keskikaiteet ja runkotien laatuta-
voitteet). Väliltä Toivola - Hurus puuttuu tiesuun-
nitelma kokonaan. Välien Koirakivi - Karankamäki 
ja Mäntysenlampi - Toivola tiesuunnitelmia tarkis-
tetaan uusien pääteiden kehittämisperiaatteiden 
mukaan. Suunnitelmavalmiuden puolesta hank-
keen toteutus voidaan aloittaa vuonna 2006. 

HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Valtatien palvelutaso paranee ohituskaistojen 

ansiosta. Valtatielle liittyminen ja sieltä pois-
tuminen helpottuvat. 

+ Liikenneturvallisuus paranee merkittävästi. 
Erityisesti vakavien ja kuolemaan johtavien 
onnettomuuksien riski pienenee. Toimenpitei-
den arvioidaan vähentävän henkilövahinko-
onnettomuuksia 1,1 Hvjo/vuosi ja liikenne- 
kuolemia 0,2 kuollutta/vuosi. 

+ Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen olosuh-
teet paranevat rinnakkaistiejärjestelyjen ja 
uusien alikulkujen myötä. 

^ Hanke parantaa elinkeinotoiminnan edelly-
tyksiä alueen kunnissa ja edesauttaa palvelu- 
toimintojen kehittymistä. Maankäytölle ja ym-
päristölle ei aiheuta merkittäviä haittoja. 

- Tiejärjestelyt vaativat lisää maa-aluetta. 

Hankkeen kustannusarvio vuoden 2005 hinta- 
tasossa (ind.115) on 21,7 M€ja H/K-suhde 1,7. 

[Ministerityöryhmän esityksessä 17 M€]. 

Lisätietoja: 	Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Pekka Hämäläinen 
Puhelin 0204 22 6224 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 8 palvelee Vaasan kaupunkiseudulla 

sekä pitkämatkaista ohikulkuliikennettä että 
kaupunkiseudun maankäyttöä ja elinkei-
noelämää. 

• Valtatie sijaitsee keskeisesti Sepänkylän 
taajamassa. Taajaman maankäyttö ratkaisut 
on aikoinaan tehty siltä pohjalta, että ohikul-
kutie rakennetaan. 

• Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta ke-
hittävät maankäyttöään voimakkaasti valta-
tien välittömässä läheisyydessä. Alueella si-
jaitsee mm. kaksi supermarkettia, muita liik-
keitä sekä suuri urheiluhalli - Botniahalli. Lii-
kealueen lisäksi läheisyyteen on suunnitteilla 
ja osin jo rakenteilla kuntien yhteinen noin 
6000 asukkaan Maraholmenin asuntoalue. 

• Valtatien liikennemäärä kohteessa on 8000 - 
14000 ajon./vrk. Maankäytön kehittämistoi-
met alueella tulevat merkittävästi lisäämään 
tien liikennemääriä. 

• Tiejaksolla on vuosina 1998 - 2002 tapahtu-
nut keskimäärin 3,4 henkilövahinko-
onnettomuutta vuodessa. Onnettomuusmää-
rä on lisääntynyt 55 % edelliseen 5-
vuotiskauteen verrattuna. Liikenneonnetto-
muudet ovat kasautuneet tasoliittymiin. 

• Suunnittelualueella on seitsemät liikenneva-
lot. Lähes 40 %:lla suunnitteluosuuden pi-
tuudesta on 60 km/h nopeusrajoitus. 

. Arkipäivien huipputunnin aikana 50 % liiken-
teestä joutuu ajamaan ruuhkassa tai jonos-
sa. Ruuhkasuoritteen osuus on 30 - 34 %. 

. Nykyinen liikenne aiheuttaa ongelmia asu-
tukselle sekä maisema- ja taajamakuvalle ja 
on riskitekijä Sepänkylän pohjavesialueelle. 

HANKE 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Välille Kotiranta - Stormossen rakennetaan 

ohikulkutie noin 7,3 km:n matkalle. Tien 
poikkileikkaus vaihtelee 10/7 metristä 2 x 
12,75 metriin. 

• Osuudelle rakennetaan kolme eritasoliitty -
mää joista yksi suuntaisliittymä. 

• 	Lisäksi rakennetaan tarvittavat tie- ja katu- 
järjestelyt sekä kevyen liikenteen väylät ja 
eritasoratka isut. 

• Rakennetaan tarvittavat pohjavesi- ja me- 
1 usuoja u kset. 

Hanke on Vaasan seudun liikennejärjestelmä-
suun nitelmassa todettu tieliikenteen ykköshank-
keeksi. 

Hankkeen tiesuunnitelma on vahvistettu vuonna 
1993 ja sen vahvistuspäätöstä on jatkettu vii-
meksi vuonna 2001. 

Hankkeen tie- ja rakennussuunnitelmat ovat 
valmiit. Suunnittelutilanteen puolesta hanke 
voidaan toteuttaa välittömästi. 

HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Valtatien sujuvuus paranee ja liittymien 

ruuhkat poistuvat. 
+ Liikenneturvallisuus paranee. Vuositasolla 

säästyy 3,8 henkilövahinko-onnettomuutta. 
+ Nykyisen valtatien estevaikutus taajamassa 

vähenee merkittävästi. 
+ Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen olo-

suhteet paranevat. 
+ Vähentää pohjavesi- ja melu haittoja. 
+ Mandollistaa Kivihaan ja Sepänkylän maan- 

käytön kehittämisen suunnitellulla tavalla. 
Hankkeen kustannusarvio vuoden 2005 hinta- 
tasossa (ind.1 15) on 27,8 M€ ja H/K suhde noin 
2,3. 

[Ministerityöryhmän esityksessä 25 M€]. 

Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Vaasan tiepiiri / Veijo Voutilainen 
Puhelin 0204 22 7523 



Vt 4 Lusi—Vaajakoski 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä pääväyliä ja osa 
TEN-verkkoa. Se on valtakunnan tavaraliikenteen 
ja vaarallisten aineiden kuljetusten pääväylä poh-
jois—eteläsuunnassa ja kuuluu valtakunnallisesti 
merkittävien liikenneväylien ydinverkkoon. 
Lusi - Vaajakoski tiejakson pituus on noin 110 
km. Keskimääräinen vuorokausiliikenne osuudella 
on 4700 - 6500 autoa/vrk, josta raskaan liiken-
teen osuus on 12-16 % (arkisin 15-20 %). Kesä- 
kaudella liikenne on vilkkaimmillaan 9000 au-
toa/vrk. Liikenteen on ennustettu kasvavan 1,35-
kertaiseksi vuoteen 2020 ja 1 ,45-kertaiseksi vuo-
teen 2030 mennessä. 
Tie on kaksikaistainen moniongelmainen valta-
tiejakso. Ongelmina ovat tien huono geometria 
sekä kapeus, kevytliikenneväylien vähäisyys, yk-
sityistieliittymien suuri määrä, tierakenteen heikko 
kunto sekä melu- ja pohjavesisuojauksien puut-
tuminen. 

• Ohitusmandollisuuksia on vähän ja jonoja muo-
dostuu helposti. Valtatien leveys ei ole päätielle 
kuuluvalla tasolla. Tien päällysteleveys on useilla 
tieosilla vain 8 m tavoiteleveyden ollessa 10,5 m. 

• Tieosuudella on tapahtunut keskimäärin 20 henki-
lövahinko-onnettomuutta vuodessa. 

• Tien lähialueen asutus kärsii liikenteen haitoista 
(melu, päästöt, turvallisuus, asuinviihtyisyys). 

• Tie sivuaa Hartolan, Joutsan ja Leivonmäen kir-
konkylien keskustaajamia sekä useita pienempiä 
kylätaajamia, joiden kohdilla liittymä- ja kevytlii-
kennejärjestelyt ovat puutteellisia ja poikittaislii-
kenne turvatonta. 

HANKE 
Valtatie 4 parannetaan pääosin nykyiselle paikalleen. 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Uutta tietä rakennetaan osuuden pohjoispäässä 

Kanavuoren ja Viisarimäen välillä noin 21 km se-
kä tiejakson jyrkimpiä mutkia oikaistaessa. 

• Tielle rakennetaan 27 uutta ohituskaistaa, joista 
22 on kohdakkain (11 ohituskaistaparia). Ohitus-
kaistoja tulee keskimäärin viiden kilometrin välein. 

• Lisäksi parannetaan pääliittymiä, rakennetaan 
uusia alikulkukäytäviä ja kevytliikenneväyliä, vä-
hennetään yksityistiejärjestelyjen avulla liittymien 
määrää, parannetaan tiegeometriaa sekä teh-
dään melu-ja pohjavesisuojausta. 

• Kaikki yleisten teiden liittymät ja muut merkittävät 
liittymät vala istaan. 

Hankkeen tiesuunnittelu on parhaillaan käynnissä. 
Suunnitelmien puolesta hankkeen arvioidaan olevan 
kokonaisuudessaan toteutusvalmis vuonna 2005. 

HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus 

paranevat ohitusosuuksien lisääntyessä sekä 
liittymien vähentyessä ja jäljelle jääviä paran-
nettaessa. 

+ Kuljetusten toimitusvarmuus paranee. 
+ Henkilö- ja tavaraliikenteen kustannustehok- 

kuus lisääntyy sujuvuuden ja toimitusvarmuu- 
den myötä. 

+ Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 
vuodessa arviolta 5,3 onnettomuudella, kuol-
leiden määrä vähenee 1-2 henkilöä vuodessa. 

+ Hanke vähentää läpikulkuliikenteen haittoja ja 
parantaa paikallisen liikenteen olosuhteita. 

+ Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat alikul-
kujen ja uusien väylien ansiosta. 

+ Melualueella asuvien määrä vähenee. 
+ Pohjavesien pilaantumisriski pienenee. 

Hankkeen kustannusarvio vuoden 2005 hinta- 
tasossa (ind.115) on 68,7 M€ja H/K-suhde on 
1,7. Herkkyystarkastelujen perusteella H/K-suhde 
vaihtelee välillä 1,3-2,1. 

esityksessä 54 M€]. 

Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Keski-Suomen tiepiiri / Kan Komi 
Puhelin 0204 22 5706 



Vt 14 Savonlinnan keskusta 
TIEHALLINTO 
	 1 —sivuinen hanketiivistelmä 

Kaakkois-Suomen tiepiiri 
	

31.1.2005 

HANKEKORTTI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 14 on osa keskisen Suomen poikittaisyh-

teyttä valtateiden 5 ja 6 välillä sekä Savonlinnan 
talousalueen tärkein runkoväylä. Tie kulkee Sa-
vonlinnan keskustan läpi katuverkossa. 

• Pääkatujen liikennemäärät ovat 12 500 - 23 000 
ajon ./vrk. Vuodelle 2020 ennustetut liikennemää-
rät ovat 23 000 - 31 000 ajon./vrk. 

• Päivittäiset ruuhkat lisääntyvät ja korostuvat ke-
sällä. Kyrönsalmen sillan avausten aikana (noin 
550 krt/vuosi) jonot tukkivat etenkin keskustan 
puoleisen katuverkon. 

• Liikenneturvallisuustilanne on huono. Osuudella 
tapahtuu keskimäärin 15 henkilövahinko-
onnettomuutta vuodessa, joista pääosassa (2/3) 
kevyt liikenne on mukana. Kuolemaan johtaneita 
onnettomuuksia tapahtui 1990-luvulla 7 eli lähes 
yksi vuodessa. 

• Liikenteen ympäristöhaitat ovat asukkaiden riesa- 
na. Melualueella (>55 dB) asuu 3500 ihmistä. 

• Keskustassa on vähän tilaa rakentamiselle. Pitkä, 
nauhamainen kaupunkirakenne venyy entises-
tään ja lisää liikenneongelmia. 

• Raskaan liikenteen pullonkaula; Kaikki raskas 
liikenne pääkadulla, jolla on jyrkkiä mäkiä ja ahtai-
ta risteyksiä. Ruislandessa rekkoja varten on vaa-
rallinen kiertotie. Vaarallisten aineiden kuljetukset 
ovat pääkadulla; suuronnettomuusriski. 

HANKE 
Parannettava valtatiejakso Savonlinnan keskustan 
kohdalla välillä Laitaatsalmi - Miekkoniemi on 5,6 km 
pitkä. Hanke sisältää seuraavat toimenpiteet: 
• 	Uuden kaksikaistaisen valtatien rakentaminen 

keskustan pohjoisrannalle katujärjestelyineen ja 
Kyrönsalmeen rakennetaan toinen silta. 

• 	Pääliittymät katuverkkoon tehdään tasoliittyminä 
liikennevaloin.  

• 	Kevyen liikenteen järjestelyt, risteämiset valta- 
tien kanssa eritasossa, melusuojaukset. 

• 	Ratapihan ja aseman siirto keskustan itäpuolelle 
Pääskylahteen sekä radan siirto keskustan koh-
dalla valtatien varteen. 

• 	Kyrönsalmen avattavan maatiesillan liikenteen 
hallintaa helpottavan muuttuvan liikenteenoh-
jausjärjestelmän. 

Hankkeen tiesuunnitelma on vahvistettu vuonna 
1995 ja tiesuunnitelman tarkistus on valmistunut 
vuonna 2002. Suunnitelmien puolesta rakentaminen 
voi käynnistyä vuonna 2005. 

HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Pääväylien ruuhkat ja raskaan liikenteen ongel-

mat poistuvat. Pääkatujen liikenteestä puolet 
siirtyy uudelle valtatielle. 

+ Henkilövahingot vähentyvät puoleen nykyisestä 
(vähenemä 10 onnettomuutta/vuosi) ja kevyen 
liikenteen olot paranevat huomattavasti. Uudella 
valtatiellä arvioidaan tapahtuvan yksi (1,1) HE-
VA -onnettomuus vuodessa. 

+ Pääkatujen saneeraus. Uusi hyväkuntoinen 
ranta-alue. Melusta vähemmän haittaa. 

+ Keskustaan uutta maa nkäyttöä, jolloin kaupunki- 
rakenne tiivistyy. 

+ Kyrönsalmen avattavan sillan aiheuttamat ruuh-
kat lievenevät 

-+ Järjestelyjen alle jää vesialueita. Rantarakenta-
misen laatutaso on korkea ja nykytilanne para-
nee. 

Hankkeen kustannusarvio vuoden 2005 hinta- 
tasossa (ind.115) on 57 M€ ja H/K-suhde on 4,5. 
Lisäksi tiivistyvästä kaupunkirakenteesta saavute-
taan yhteiskunnalle taloudellista hyötyä (ei mukana 
H/K:ssa). 

[Ministerityöryhmän esityksessä 50 M€] 

Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Juha Laamanen 
Puhelin 0204 22 6224 



1!P 
TIEHALLINTO 
Hämeen tiepiiri 

Vt 3 Tampereen läntinen kehätie, 2.vaihe 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 3 Helsinki - Tampere - Vaasa on Suomen 

tärkeimpiä pääteitä ja se kuuluu eurooppalaiseen 
TEN -tieverkkoon (E12). Tampereen läntinen ke-
hätie välittää sekä Tampereen ohittavaa valta-
kunnallista liikennettä että seudullista liikennettä. 

• Läntisen kehätien osuus on valtatien 3 (Helsinki - 
Tampere - Vaasa) pahin liikenteellinen pullon-
kaula Helsingin ja Tampereen välisen moottoritien 
valmistumisen jälkeen. 

• Nykyinen tie on yksiajoratainen. Lakalaivan ja 
Rajaniemen väli on eritasoliittymin varustettu 
moottoriliikennetie. Kalkun ja Soppeenmäen väli 
on sekaliikennetietä, jolla on myös tasoliittymiä. 

• Liikennemäärät läntisellä kehällä ovat 10 000 - 
26 000 ajon/vrk. Vuodelle 2020 ennustetut liiken-
nemäärät ovat 24 000 - 58 000 ajon/vrk. 

• Läntisen kehätien HEVA -tiheys on yli 2-kertainen 
verrattuna valtateiden keskiarvoon. 

• Vuosina 2000 - 2004 läntisellä kehätiellä on sat-
tunut vuosittain keskimäärin 7 henkilövahinko-
onnettomuutta, joista 1 onnettomuus johti kuole-
maan. Toisen vaiheen osuudella tapahtuneet on-
nettomuudet ovat pääasiassa kohtaa mis- ja yksit-
täisonnettomuuksia sekä häiriöiden aiheuttamia 
peräänajoja. 

• Nykyinen yksiajoratainen tie ja sen liittymäjärjes-
telyt ovat alttiita häiriöille ja onnettomuuksille. Lii-
kenne ruuhkautuu päivittäin sekä tieosuuksilla et-
tä eritasoliittymissä. Erityisesti ruuhka-aikoina liit-
tyminen päätielle on vaikeaa, koska kiihdytyskais-
tat puuttuvat. 

Hankkeen 1. vaihe valmistuu vuonna 2006, jolloin 
Rajaniemen ja Kalkun välinen osuus on 2-ajorataista 
kauDunkimoottoritietä. Ensimmäisessä vaiheessa 

rakennetaan myös Kalkun, Pitkäniemen ja Rajanie-
men eritasoliittymät. Työnaikaisten liikennejärjestely-
jen ansiosta läntisen kehätien liikennemäärät ovat 
voimakkaasti kasvaneet rakennustyön aikana. 

HANKE 

Hankkeen toisessa vaiheessa (57 M€ rakenne-
taan toinen ajorata nykyisen viereen osuuksille Laka-
laiva - Pirkkala ja Kalkku - Ylöjärvi yhteensä noin 14 
km matkalle. Toiseen vaiheeseen kuuluvat myös 
seuraavat toimenpiteet: 
• Nykyisiä eritasoliittymiä (Lakalaiva, Sarankulma, 

Pirkkala, Maatiala) täydennetään. 
• Linnakorpeen, Kankaantaakse, Myllypuroon ja 

Pikku-Ahvenistoon rakennetaan uudet eritasoliit-
tymät. 

• Liikenteen aiheuttamia meluhaittoja vähennetään 
rakentamalla melusuojaus noin 5 km:n osuudelle. 

Hanke on suunnitteluvalmiuden osalta mandollisuus 
aloittaa vuonna 2005. Lakalaivan ja Pirkkalan välisen 
osuuden tiesuunnitelmat vanhenevat vuoden 2006 
loppuun mennessä. Tiesuunnitelmien voimassaoloa 
ei voida tämän jälkeen jatkaa, joten osuudelle on 
tehtävä uudet tiesuunnitelmat ja lakisääteinen YyA. 
Hankkeen hyödyt toteutuvat pääosin vasta, kun koko 
kehätie on täydennetty moottoritieksi. 

HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Hankkeen toteuttamisen vaikutuksesta liikenteen 

ruuhkautuminen poistuu kokonaan ja tien nope-
ustaso nousee. Vaikutukset näkyvät sekä valta-
kunnallisessa että seudullisella tasolla. 

+ Liikenne sijoittuu toiminnallisesti oikeille väylille 
niin, että alueen katuverkon kuormitus vähenee. 

+ Valtatien, katuverkon ja liittymien liikenneturvalli- 
suus paranee. HEVA -onnettomuuksien ennuste- 
taan vähenevän lähes puoleen. 

+ Liikenneturvallisuus paranee, koska kohtaa-
misonnettomuudet ja liittymäonnettomuudet käy-
tännössä poistuvat. 

+ Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat erityisesti 
Kalkun ja Soppeenmäen välillä. 

+ Merkittävimmin päästöt alenevat alemmalla tie-
verkolla ja kaupungin pää- ja sivukaduilta, joilta 
moottoritie kokoaa pois tarpeetonta ja ruuhkia ai-
heuttavaa liikennettä. 

Koko hankkeen kustannusarvio on 114 M€, josta 
toisen vaiheen osuus on noin 57 M€ (MAKU 
2000=100; 115). Koko hankkeen H/K-suhde on 3,3. 

Hankkeen hyödyt toteutuvat täysimääräisenä vasta 
2. vaiheen valmistuttua, kun koko kehätie on täy-
dennetty moottoritieksi. Toisen vaiheen H/K-suhde 
on 4,5-5. 

Lisätietoja: 	Tiehallinto, Hämeen tiepflri / Pekka Petäjäniemi 
Puhelin 0204 22 3925 
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Vt 7 Haminan ohikulkutie (E18) 
1 —sivuinen hanketiivistelmä 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 7 on osa kansainvälistä E18-tietä ja ns. 

Pohjolan kolmiota. Tien parantaminen on EU:n 
priorisoima TE N-verkon kehittämiskohde. Yhteydestä 
Turusta pääkaupunkiseudun kautta Venäjän rajalle 
yli puolet on jo nyt moottoriväylätasoista. 

• Haminan kohdan pullonkaula on standardiltaan E18- 
tien alhaisin koko valtakunnan osalta, koska liikenne 
joutuu kulkemaan katuverkossa. 

• Valtatien liikennemäärät ovat 5200 - 14100 au-
toa/vrk. Liikenteen kasvu on ollut poikkeuksellisen 
voimakasta. Raskaan liikenteen osuus on kaksinker-
tainen muihin valtateihin nähden. 

• Liikenne-ennusteen mukaan vuonna 2030 nykyver-
kon liikennemäärät ovat 11600 - 19200 autoalvrk. 
Uuden valtatien liikennemääräksi on ennustettu 
10300 - 13600 autoa/vrk vuonna 2030. 

• Liikenneturvallisuus nykyisellä tiellä on heikko. On-
nettomuustiheys on noin viisinkertainen maan vilk-
kaiden pääteiden keskiarvoon verrattuna. 

• Liikenteen sujuvuusongelmat kärjistyvät keskustan 
kohdan tasoliittymissä, joissa sujuvuusongelmat li-
sääntyvät liikenteen kasvaessa. 

• Vilkas läpikulkuliikenne ja erityisesti raskas liikenne 
aiheuttaa Haminan keskustassa paljon melu-, päästö 
ja viihtyvyyshaittoja sekä turvattomuutta. 

• Liikenteen ongelmat vaikeuttavat maankäytön ja 
yhdyskuntarakenteen kehittämistä. 

HANKE 
Hankkeeseen sisältyy seuraavat toimenpiteet: 
• Uusi 15 km pituinen moottoritie ohittaa Haminan 

keskustan pohjoispuolelta. Summan ja Husulan välil-
lä uusi tie sijoittuu nykyisen valtatien 26 käytävään. 

• Moottoritien ajosuunnat erottaa kapea kaiteellinen 
välikaista. Nopeustaso on Summa -Husula -välillä 
100 km/h ja siitä itään päin 120 km/h. Husulan ja 
Kolsilan kohdilla moottoritie sijoitetaan 0,5 km:n ja 
0,2 km:n pituisiin tunneleihin. 

Hanke sisältää neljä uutta eritasoliittymää (Summa, 
Lankamalmi, Ruissalo, Husula) ja tarvittavat rinnak-
kaistiet. Lelun liittymä hankkeen itäpäässä tehdään 
välivaiheessa tasoliittymänä, mutta rakennetaan 
moottoritiehankkeen jatkuessa eritasoliittymäksi. Syr-
jään jäävät valtatien osat uudistetaan maankäyttöä 
paremmin palveleviksi sisääntulojaksoiksi. 
Kevyt liikenne erotetaan omille väylilleen ja eritasoon 
autoliikenteen kanssa. 
Asunto- ja virkistysalueet suojataan pääosin liiken-
nemelulta ja Ruissalon kohdalle tehdään pohja-
vesisuojaus. Ympäristörakentaminen ja tietaide to-
teutetaan korkeatasoisena. 

Hankkeesta on laadittu yleissuunnitelma ja lakisääteinen 
YVA vuonna 1997. Kaupungin yleiskaava ja tielain mu-
kainen yleissuunnitelma valmistuvat seutukaavassa 
osoitetun tiesuunnan mukaisena vuonna 2005. Päätök-
senteon ja asemakaavamuutosten jälkeen vuonna 2006 
voitaneen aloittaa tiesuunnitelman laatiminen. Rakenta-
minen voi alkaa tämän hetkisen näkemyksen mukaan 
aikaisintaan vuonna 2007. 

HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ E18-tien pahin pullonkaula poistuu ja liikenteen 

sujuvuus varmistuu pitkälle tulevaisuuteen. 
+ Läpikulkeva liikenne siirtyy pois Haminan keskus-

tasta ja sen aiheuttamat melu-, päästö-, tärinä- ja 
viihtyvyyshaitat paikalliselle asutukselle poistuvat. 

+ Ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen liikkumis-
olosuhteet ja turvallisuus nykyisellä valtatiereitillä 
ja sen poikki paranevat olennaisesti. 

+ Läpikulkuliikenne ohittaa Haminan ennustetilan-
teessa 4-7 minuuttia nykytilannetta nopeammin, 
mikä vähentää raskaan liikenteen kustannuksia. 

+ Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 7 kpl/v 
(60 %) ja liikennekuolemat 1,2 kpl/v (80 %). 

+ Hanke mandollistaa nykyisten sisääntulojaksojen 
kehittämisen maankäytön näkökulmasta. 

+ Hanke tukee Haminan suunnitellun yhdyskuntara-
kenteen toteutusta ja luo edellytyksiä elinkei-
noelämän kehittämiselle. Sataman uudistuvat lii-
kenneyhteydet kytkeytyvät moottoritiehen. 

- Pääosin uuteen liikennekäytävään sijoittuva ohi-
kulkutie synnyttää haittoja lähiympäristönsä asuk-
kaille ja luonnonympäristölle lieventämistoimista 
huolimatta. 

- Tieliikennesuorite ja henkilöautojen ajoneuvokus-
tannukset kasvavat hieman, koska ohikulkureitti 
on 1,8 km pitempi kuin nykyreitti. 

- Tiestön hoito- ja ylläpitokustannukset kasvavat 0,2 
milj. euroa/v. 

- Osa palveluista nykyisen tien varrella menettää 
asiakkaitaan liikenteen siirtyessä toisaalle. 

Hankkeen kustannusarvio on noin 95 M€ (MAKU 
2000=1 00; 115) ja H/K-suhde noin 1,0. 

Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Juha Laamanen 
Puhelin 0204 22 6224 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
Kehä III on osa kansainvälistä E18-tietä ja Etelä- 
Suomen tärkeintä itä-länsisuuntaista kuljetusväylää. 
Kehä III on Helsinki-Vantaan lentoaseman maaliiken-
teen tärkein syöttöyhteys, Vantaan joukkoliikenteen 
runkoväylä sekä Vuosaareen rakennettavan sataman 
tavaraliikennevirtojen välittäjä. Kehä III on myös tärkeä 
Vantaan ja pääkaupunkiseudun sisäinen runkoyhteys. 

Rakennustyöt Kehä 111:n parantamiseksi Lentoaseman- 
tien ja Tikkurilan välillä ovat alkaneet keväällä 2002 ja 
ne valmistuvat vuonna 2005. Lentoasemantien eri-
tasoliittymä ei sisälly hankkeeseen. 

Vantaankosken ja Lentoasemantien välillä Kehä III on 
2+2-kaistainen väylä, jolla on valo-ohjattuja tasoliittymiä. 
Tiejaksolla kulkee arkivuorokautena yli 60 000 ajoneu-
voa. Ennusteiden mukaan liikenne kasvaa 1,5 - 2 - 
kertaiseksi vuoteen 2020 mennessä. 

Suurimmat ongelmat ovat: 
Maankäyttö Kehä 111:n varrella kasvaa voimakkaasti. 
Vantaankoski - Lentoasemantie-välin valo-ohjatut 
tasoliittymät ruuhkautuvat pahoin sekä aamu- että il-
tapäivisin. Henkilövahinkoihin johtavia peräänajoja 
tapahtuu usein. 
Kehä 111:n nykyiset liikennejärjestelyt eivät vastaa 
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tärkeälle (E 18) 
liikenneyhteydelle asetettuja vaatimuksia. Matka- 
ajan ennustettavuus heikkenee jatkuvasti ruuhkai-
suuden lisääntyessä. 
Tiejakso kuuluu sekä kuoleman- että henkilövahin-
kotiheyden osalta pääteiden runkoverkon vaaralli-
simpaan viiden nekseen. 

19.1.2005 

HANKE 
Kehä uI:a parannetaan nykyisellä paikallaan Vantaan-
kosken ja Lentoasemantien välillä (7 km). 
• 	Tie sijoitetaan uudelle linjalle Raappavuorentien ja 

Vantaankosken eritasoliittymän välillä. 
• 	Tien peruspoikkileikkaus on 2-ajoratainen joukkolii- 

kennekaistoin varustettu kaupunkimoottoritie. 
• 	Myllymäen ja Kalliosolan eritasoliittymät korvaavat 

nykyiset 5 tasoliittymää. 
• 	Vantaankosken, Martinkylän, Pakkalan ja Lento- 

asemantien eritasoliittymissä parannetaan ramppi-, 
pysäkki- ja kevyen liikenteen järjestelyjä. 

• 	Tikkurilantieltä rakennetaan eritasoliittymä Lento- 
asemantielle. Ylästöntien kohdan järjestelyjä Tuusu- 
lanväylällä parannetaan bussirampeilla ja pysäkeillä. 

• Rinnakkaista ja risteävää katuverkkoa parannetaan, 
kevyelle liikenteelle rakennetaan yhtenäinen kehän 
suuntainen väylästö ja meluesteet toteutetaan työ-
paikka- ja asu inalueiden kohdalle. 

Hankkeen tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 1997 
ja siitä on tehty hyväksymispäätös vuonna 2003. Päätös 
ei ole vielä lainvoimainen. 
Hanke kuuluu elokuussa 2003 allekirjoitetun alesopi-
muksen mukaisesti pääkaupunkiseudun lähivuosien 
tärkeimpien liikennehankkeiden joukkoon, jotka pyritään 
aloittamaan vuoteen 2007 mennessä. 
Hanke voidaan toteuttaa kandessa vaiheessa, ensin 
Tuupakan eritasouiittymästä Lentoasemantielle (72 M€) 
ja sitten Vantaankoskelta Tuupakan liittymään (58 M€). 

HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenteellinen toimivuus paranee sekä kehällä 

että rinnakkaisväylillä. Ruuhka-ajan keskinopeus 
kasvaa monin paikoin 20 km/h. 

+ Turvataan tärkeän kuljetusväylän toimintavar-
muus, erityisesti lentokentän yhteydet. 

+ Liikennettä siirtyy rinnakkaisväyliltä Kehä IlI:IIe ja 
katuverkon läpiajoliikenne melu- ja turvallisuus-
haittoineen vähenee. Kehä 111:n meluesteet vähen-
tävät niin ikään meluhaittoja. 

+ Kevyen liikenteen verkko täydentyy ja turvallisuus 
paranee. 

+ Joukkoliikenteen edellytykset paranevat bussikais-
tojen ja pysäkkijärjestelyjen takia. 

+ Onnettomuuksien kokonaismäärä vähenee noin 
50 %, koska peräänajojen riski pienenee huomat-
tavasti. 

- Vantaankosken alueen uudet siltarakenteet vaikut-
tavat merkittävästi kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaaseen maisemakuvaan. 

- Ajonopeuksien nousu heikentää hieman liikenne-
turvallisuushyötyä. 

Hankkeen kustannusarvio on 130 M€ (MAKU 
2000=100; 115). Valtion osuus perinteisellä tavalla 
jaetuista kustannuksista on 117,5 M€ ja Vantaan 
kaupungin 12,5 M€. Hankkeen H/K-suhde on 3,1. 

Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Maarit Saari 
Puhelin 0204 22 2787 



vi 	Vt 20 Kuusamontie, Oulu (Hintta-Korvenkylä) 
TIEHALLINTO 	 1 —sivuinen hanketiivistelmä 

Oulun tiepiiri 	 19.1.2005 

HANKEKORTTI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Vt 20 eli Kuusamontie on keskeinen Oulun kau-

punkiseudun sisääntuloväylä, joka palvelee pai-
kallista liikennettä, Koillismaalle suuntautuvaa 
tavara- ja matkailuliikennettä sekä Kuusamon ra-
ja-aseman kautta Venäjän liikennettä. 

• Oulun seudulla on tavoitteena kehittää sormi- 
maista yhdyskuntarakennetta, jossa maankäyttö 
kehittyy pääteiden varsille (seudun yhteinen 
yleiskaava). Ku usamontie on myös joukkoliiken-
teen kehittämiskäytävä. 

• Hintta - Korvenkylä tiejakso sijoittuu esikaupun-
kialueelle runsaine työpaikkakeskittymineen 
Rusko Hitech -alueella. Yritysten tuotannon 
osuus Suomen ulkomaankaupasta ja kansanta-
loudesta on merkittävä. 

• Alueella on noin 6000 asukasta ja saman verran 
työpaikkoja. Asukasmäärän arvioidaan lähes 2-
kertaistuvan ja työpaikkojen määrän yli 2-
kertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. 

• Tiejakson nopeusrajoitus vaihtelee 60 km/h ja 80 
km/h. Tiejaksolla on kolme valo-ohjattua tasoliit-
tymää ja runsaasti yksityistieliittymiä. Etenkin 
Raitotien liittymä on ruuhkautunut ja valtatien lii-
kennettä on siirtynyt katuverkolle. 

• Tiejakson liikenne on lisääntynyt noin 5 % vuo-
dessa ja se on nykyisin noin 
15 000 ajon./vrk. Liikenteen ennustetaan kasva-
van keskimäärin 1,6 -kertaiseksi vuoteen 2020 
mennessä. 

• Vuosina 1999-2003 on tiejaksolla tapahtunut 
yhteensä 48 onnettomuutta, joista 13 on johtanut 
henkilövahinkoihin. 

• Tien varressa yli 1000 asukasta, kaksi koulua ja 
päiväkoti kärsivät liikenteen haittavaikutuksista 
(melu, päästöt, asuinviihtyisyys). 

HANKE 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Hintta - Korvenkylä tiejaksolle rakennetaan toi-

nen ajorata 5 km:n matkalle ja eritasoliittymät Rai-
totielle sekä Liitintielle. 

• Muita tasoliittymiä parannetaan, kevyen liikenteen 
ja joukkoliikenteen olosuhteita kehitetään, yksi-
tyistieliittymiä poistetaan. 

• Vaalantien (Mt 8300) liikennevalo-ohjattua Hintan 
tasoliittymää parannetaan lisäkaistoin ja kevyen 
liikenteen alikulkukäytävällä. 

• Ylikiimingintien (Mt 833) liittymä siirretään 1 km 
idemmäksi tulevan eritasoliittymän paikalle ja 
maantietä rakennetaan uudelle linjalle 4 km. 

• Kuusamontielle rakennetaan meluesteet. 
Hankkeen tiesuunnitelmat ovat valmistuneet vuosi-
na 1993 - 1994 (voimassa vuoteen 2006). Tiesuun-
nitelmien päivitys aloitetaan vuonna 2005. 
Suunnitelmien puolesta hankkeen arvioidaan ole-
van aloitusvalmis vuonna 2006. Myöhemmin toteut-
tavaksi jää valtatien 20 kehittäminen välillä Korven- 
kylä - Kiiminki. 

HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Maankäyttö liittyy Kuusamontiehen jäsen-

tyneesti ja maankäytön kehittämisedellytykset 
paranevat. 

+ Kuusamontien ja liittymien liikenteen sujuvuus 
paranee ja tasoliittymien ruuhkat poistuvat. 

+ Liikenne sijoittuu toiminnallisesti oikeille väylil- 
le ja alueen katuverkon kuormitus vähenee. 

+ Eheytyvä aluerakenne ja täydentyvä tieverkko 
luovat uusia toimintaedellytyksiä joukkoliiken-
teen kehittämiselle (kehittämiskäytävä). 

+ Kuusamontien, katuverkon ja liittymien liiken-
neturvallisuus paranevat. Vuositasolla säästyy 
yleisellä tieverkolla noin yksi henkilövahinko-
onnettomuus (TARVA). 

+ Elinkeinoelämän toimintaedellytykset sekä työ-
asiointi-, tavara- ja matkailu liikenteen olosuh-

teet paranevat. 
+ Ympäristörakentamisella ja Kuusamontien 

meluestei Ilä min imoidaan liikenteen haittavai-
kutuksia niin, että asuinviihtyvyys paranee. 

+ Tien varressa yli 1000 asukkaan, kanden kou-
lun ja päiväkodin liikenteen haittavaikutukset 
vähenevät ja asuinviihtyisyys paranee 

- Kuusamontien tiealue laajenee ja Ylikiimingin-
tie sijoittuu kokonaan uuteen paikkaan. 

Hankkeen kustannusarvio on 28,6 M€ (MAKU 
2000=100; 115) ja H/K-suhde on 2,6. Hankkeen 
rakentamiskustannuksista Oulun kaupungin kus-
tannusosuus on 2,8 M€ ja Kiimingin kunnan 0,1 
M€. 

Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Oulun tiepiiri / Risto Leppänen 
Puhelin 0204 22 6820 



VI 
TIEHALLINTO 

Mt 101 (Kehä 1) Espoon ja Helsingin alueella 
1 -sivuinen hanketiivistelmä 

 

Uudenmaan tiepiiri 

 

19.1.2005 

HAN KEKORTTI 

NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Kehä 1:n liikennemäärät ovat nykyisin noin 36 000 

- 103 000 autoa/vrk. Vuoteen 2030 mennessä lii-
kenteen on ennustettu kasvavan 40 000 - 120 000 
autoon/vrk. 

• Liikennevirta on häiriöherkkää ja ruuhka-aikoina 
kriittisimmillä osuuksilla on päivittäin pitkiä seiso-
via jonoja. Kehä 1 on työmatkaliikenteen pahin pul-
lonkaula pääkaupunkiseudulla. 

• Kehä 1:n liittymistä noin puolet on valo-ohjattuja 
tasoliittymiä, jotka pääosin aiheuttavat ruuhkautu-
misen. 

• Turunväylän eritasoliittymä ei pysty välittämään 
lännestä Kehä l:lle itään pyrkivää liikennettä. Tä-
män seurauksena Turunväylällä on aamuisin pit-
kiä jonoja. 

• Vuosina 1998 - 2002 Kehä l:llä tapahtui 249 hen-
kilövahinko-onnettomuutta. Suurimmat onnetto-
muuskeskittymät ovat olleet väylän itäpäässä Kivi-
konlaidan, Myllypuron ja Itäväylän liittymissä. 

• Meluntorjunta on useilla osuuksilla puutteellinen. 

HANKE 
Kehä 1:n parantaminen sisältää useita osahankkeita, 
joiden alustava tärkeysjärjestys on seuraava: 

1. Leppävaaransolmu (12 M€) 
Liittymään rakennetaan lisäramppi Turunväylältä 
Kehä l:lle itään. Ri nnakkaiskatuverkkoa täydenne-
tään. Yleissuunnitelmaluonnos 1999. 

2. Kivikonlaidan eritasoliittymä (9,9 M€) Tasoliit-
tymä korvataan eritasoliittymällä. Parannetaan 
kevyen liikenteen yhteyksiä Kehä 1:n poikki. Alue-
varaussuunnitelma tekeillä v. 2004. 

3. Kontulan ja Myllypuron eritasoliittymät (19,4 
M€) 
Tasoliittymät korvataan eritasoliittymillä. Kevyen 
liikenteen yhteyksiä ja pysäkkijärjestelyjä paran-
netaan. Meluntorjuntaa täydennetään. Tilavaraus-
suunnitelma 1992. 

4. Itäväylän eritasoliittymä 1 -vaihe (38,4 M€) 
Itäväylä viedään eritasossa liittymän ali. Yleis- 
suunnitelma 1996. 

5. Hämeenhinnanväylän eritasoliittymä (26 M€) 
Eritasoliittymän rampit uusitaan ja täydennetään. 
Risteäville väylille rakennetaan joukkoliikenteeri 
vaihtopysäkit. Tilavaraussuunnitelma 1992. 

6. Latokartanontien eritasoliittymä (5 M€) 
Ramppijärjestelyillä parannetaan katuverkon toi-
mivuutta. Rakennetaan uusia kevyen liikenteen 
alikulkuja. Yleissuunnitelma 1988. 

7. Tapiola-Turunväylä (21 M€) 
Nykyiset valo-ohjatut tasoliittymät korvataan eri-
tasoliittymillä. Meluntorjuntaa täydennetään. Yleis- 
suunnitelma 1999. Tiesuunnittelu aloitettu v.2004. 

8. Vihdintien eritasoliittymä (15,5 M€) 
Ramppijärjestelyt uusitaan. Kevyen liikenteen yh- 
teyksiä parannetaan. Alustava yleissuunnitelma 
1984. 

9. Itäväylän eritasoliittymä II -vaihe (12,5 M€) 
Kehä 1:n suoraan jatkavalle liikenteelle rakenne-
taan liittymän ylittävä silta. Meluntorjuntaa täy-
dennetään. Yleissuunnitelma 1996. 

10.Otaniemen tunneli (56 M€) 
Kehä 1 rakennetaan tunneliin Otaniemen kohdalla. 
Hanke sisältää Maarinsolmun etl:n. Aluevaraus-
suunnitelma valmistunut vuonna 2004 ja hank-
keen vetovastuu on siirtynyt Espoon kaupungille. 

Kehä 1:n parantaminen Helsingissä ja Espoossa si-
sältyy PLJ 2002:n aiesopimukseen vuoden 2007 jäl-
keen toteutettavana hankkeena. Koko hankkeen kus-
tannusarvio ilman Otaniemen tunnelia on 160 M€. 
Parantamistoimenpiteet on ajoitettu vuosille 2006 - 
2025 ja ne voidaan toteuttaa vaiheittain. 

HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Liikenteen ruuhkat Kehä I:llä ja Turunväylällä 

vähenevät. 
+ Liikennettä siirtyy pois katuverkolta, katuverkon 

liikenneturvallisuus paranee. 
+ Viidessä vuodessa vältytään noin 125 henkilö-

vahinkoon johtavalta onnettomuudelta. 
+ Kevyen liikenteen yhteydet täydentyvät ja tur-

vallisuus paranee. 
+ Pysäkkijärjestelyt parantavat joukkoliikenteen 

toimintaedellytyksiä. 
+ Meluesteet vähentävät melualueella asuvien 

määrää 500 - 600 asukkaalla. 
- Liikenteen kasvusta johtuen ruuhkat eivät ko-

konaan poistu. 

Hankkeen ensimmäinen vaihe sisältää osa- 
hankkeet 1 - 5, joiden kustannusarvio on yh-
teensä noin 106 M€ (MAKU 2000=100; 115). 
Helsingin ja Espoon kaupungit osallistuvat merkit-
tävillä osuuksilla näihin kustannuksiin. 

Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Maarit Saari 
Puhelin 0204 22 2787 



Vt5 Päiväranta - Vuorela, Kuopio ja Siilinjärvi 
TIEHALLINTO 
	

1 -sivuinen hanketiivistelmä 
Savo-Karjalan tiepiiri 

	
19.1.2005 

HAN KEKORTTI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 5 Kuopion kohdalla on Savo-Karjalan tiepii-

rin vilkkaimmin liikennöityjä tieosuuksia, jossa lii-
kennemäärä on noin 25 000 autoa/vrk. Vuoden 
2020 tilanteessa ennustettu liikennemäärä on noin 
34 000 autoa/vrk. 

• Tiejakso on sekaliikennetie, jonka molemmin puolin 
on pitkä moottoritieosuus. 

• Tiejakso on häiriöherkkä, koska rinnakkaisen tieyh-
teyden ja pientareiden puuttumisen johdosta hitaat 
ajoneuvot ajavat päätiellä. 

• Kuopio - Iisalmi vesiliikenteen pääväylä risteää vai-
tatien kanssa Päivärannassa, jossa on avattava 
läppäsilta. Läppäsilta avataan noin 300 - 400 kertaa 
purjehduskaudessa. Läppäsiilan koneisto on erittäin 
huonossa kunnossa. 

• Kevyen liikenteen olosuhteet ovat heikot, koska 
väylä sijaitsee ajoradan välittömässä läheisyydessä 
ja se on erotettu ajoradasta vain kaiteella. 

• Tiejakson onnettomuustiheys on suurin Savo- 
Karjalan tiepiirin alueella. Vuosina 1996 - 2000 tie- 
jaksolla tapahtui 14 henkilövahinko-onnettomuutta, 
joista yksikään ei johtanut kuolemaan. 

• Onnettomuustilanteet aiheuttavat pahoja häiriöitä ja 
liikenne ruuhkautuu useiksi tunneiksi aiheuttaen 
merkittävän turvallisuusriskin. 

• Tiejakso on ainoa yhteys Kuopiosta pohjoiseen ja 
itään eikä todellista varareittiä ole. 

HANKE 
Yleisssuunnitelma sisältää valtatien 5 parantamisen 
moottoritieksi Päivärannan ja Vuorelan välisellä osuu-
della, jonka pituus on noin 5 km. Tärkeimpiä parannus- 
toimenpiteitä ovat: 
• Nykyinen valtatien poikkileikkaus levennetään moot- 

toritieleveyteen (poikkileikkaus 2 x 11 ,75/7,5m). 
• Tieosuuden itäpuolelle rakennetaan rinnakkaistie. 
• Kuopio — Iisalmi laivaväylä siirretään Suosaaren ja 

Tikkalansaaren väliin. 
• Laivaväylän kohdalle valtatielle ja rinnakkaistielle 

rakennetaan kiinteät 12m korkeat sillat ja radalle 
4,5m korkea avattava silta. Nykyinen Päivärannan 
avattava läppäsilta muutetaan kiinteäksi. 

• Järvipengerosuuksille rakennetaan uusi erillinen 
kevyen liikenteen väylä rinnakkaistien vierelle. 

• Valtatien linjausta parannetaan välillä Suosaari - 
Sorsasalo. 

• Päivärannan, Sorsasalon ja Vuorelan eritasoliittymiä 
parannetaan. 

• Melusuojaukset toteutetaan järvinäkymät säilyttäen. 

Hankkeen yleissuunnitelma on valmis ja se on 
LVM:ssa hyväksyttävänä. Tiesuunnitelman laatiminen 
aloitetaan vuonna 2005. 

HANKKEEN VAIKUTUKSET 
+ Yleinen turvallisuus paranee rinnakkaistien 

mandollistaessa liikennejärjestelyt on netto-
muustilanteissa. 

+ Autoliikenteen turvallisuus ja toimintavarmuus 
paranevat poikkileikkauksen levenemisen, rin-
nakkaistien rakentamisen ja läppäsillan poistu-
misen vuoksi. 

+ Liikenneonnettomuudet vähenevät 30 % eli noin 
0,9 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa. 

+ Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat. 
+ Radan geometria paranee ja korkeamman avat- 

tavan (4,5 m) ratasillan johdosta avausmäärät 
puolittuvat. 

+ Laivaliikenteen ja uiton olosuhteet paranevat 
uuden väylän ja leveämmän silta-aukon vuoksi. 

+ Melusuojausten ansiosta melualueella asuvien 
määrä vähentyy kolmannekseen. 

+ Rinnakkaistie yhdistää nykyisiä teollisuusalueita 
Toivalassa ja Sorsasalossa ja luo uusia mandol-
lisuuksia maankäytön kehittämiseen. 

- Tie- ja ratapenger muodostavat kaukomaise-
massa uuden näkyvän elementin ja vesistön 
pengertäminen aiheuttaa työnaikaista samen-
tumista. 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 53,3 M€ 
(MAKU 2000=100; 115). Luonteensa vuoksi hanke 
ei ole liikennetaloudellisesti kannattava. 

Lisätietoja: 	Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri / Hannu Korhonen tai Hannu Nurmi 
Puhelin 020422 5139 (Korhonen), 020422 5177 (Nurmi) 



Liite z. Ohjelmatason vaikutukset 

PÄ.ÄTIET 	Taustatietoja päätieverkosta: Valta- ja kantatiet yhteensä 13 260 km (17% tieverkosta), josta taajama-alueilla 2 060 

km eli pääteistä 15 % sijaitsee ns. tilastollisissa taajamissa. 

Perussuunnitetma Kehittämissuunnitelma 
(sisältää perustienpidon ja kehittämishankkeet) (sisältää perustienpidon ja kehittämishankkeet) 

TUOTOKSET PÄÄTEILLÄ (ML. TERMINAALIYHTEYDET) 

PERUSSUUN NITELMAN TUOTOKSET Kehittämissuunnitelman lisätuotokset 
Hoidon toimenpiteillä huolehditaan yhteyksien ja tiikenneympäristön perussuunnitelmaan 
hyvästä palvelutasosta kaikkina ajankohtina: Hoidossa ei merkittäviä muutoksia perussuunnitelmaan. 
• 	Talvisin tiet patvelutasoltaan pääosin hyviä (laatu talvihoitoluokkaa 15,1 Ytläpidossa ja peruskorjauksissa ei muutoksia perus- 

ia lb). Talvihoidon taatutaso on nykyistä parempi yoaikaan ollakin suunnitelmaan. 
runkoverkon yhteysväteillä. Suolan käyttöä vähennetään edelleen 
hallitusti, liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Liikenteen haUinnassa voidaan toteuttaa runkoverkon 
loukkoliikenteen pysäkkien laatuun kiinnitetään huomiota. alantasaiset liikenteen ia kelin seurantalarlestelmät. 

• 	Kesähoidon laatutaso säilyy pääosin nykyisellään. Tiemerkintöjen, Investoinnit lisääntyvät lähinnä teema- ja 
liikennemerkkien ja opastuksen tasoa yhtenäistetään. kehittämishankkeilla: 

Ylläpidolla ja korjausinvestoinneilta yhteyksien laatutaso säilytetään • 	Kehittamishankkeet 
hyvänä ja huolehditaan teiden, siltojen ja muiden rakenteiden • Teernassa Kasvavien alueiden tukeminen 3  hanketta 
kestämisestä myös tulevaisuudessa: • 	Pieniä laalennuslnvestointeja päätieverkon tarpeisiin 

• 	Päällysteiden ja teiden kunto säilyy nykyisellä tasolla, voidaan tehdä enemmän (lisäys n. 10 milj. euroa) 
• Siltojen peruskorjaustarpeeseen vastataan ja niiden rappeutuminen Tienpidolla vuosittain lisää noin 15 henkilövahinko-on- 

pysäytetään. nettomuuden vähenemä vuotuiseen onnettomuusta- 
Liikenteen haUinnan palvelut nykyisellään: saatavissa tuoretta ja soon. 

luotettavaa tietoa ajo-oloista sekä ennusteita viikonlopun ja juhlapyhien Ympäristötoimenpiteissä lisäystä: teemapaketti ja kehit- 
liikenteestä. Automaattinen nopeusvalvonta 85o km:stä 2 500 km:iin. tämishankkeissa rakennettavat pohjavesisuojaukset. 
Investoinnit: 
• 	Merkittävimmät investoinnit tie- ja liikenneolojen parantamiseksi ovat 

teemahankkeet: Satamien ja terminaalien yhteyksien kehittäminen (io 
kohdetta) ja Pääteiden turvallisuuden parantaminen (14 kohdetta) sekä 
kehittämishanke E18 Muurla - Lohja. 

• 	Pienempien laajennusinvestointien rahoitus vähäinen (20-25 meur/v), 
mikä vähentää selvästi sekä liittymissä että linjaosuuksilla tehtäviä 
parannustoimia sekä kevyen liikenteen yhteyksien rakentamista. 
Teemojen hankkeet korvaavat vain osan vähentyneestä rahoituksesta 
ja keskittävät toimet harvemmille ja hinnaltaan kalliimmille hankkeille 
vilkasliikenteisillä tieosuuksilla. 

Liikenteen kasvu aiheuttaa lisääntyviä sujuvuus- ja turvallisuustarpeita 
etenkin vilkasliikenteisillä kasvukeskusten välisillä yhteyksillä (tiet kapeita, 
geometria huono, kohtaamisonnettomuuksia). 

Tienpidolla saavutetaan vuosittain 25-30 henkilövahinko-onnettomuuden 
vähenemä vuotuiseen onnettomuustasoon. 

Ympäristötoimet: Pohjavesiriskien torjunnan teemapaketti kohdistuu 
pääteille. Pääteiden turvallisuus-teeman hankkeiden ja kehittämishank- 
keiden yhteydessä toteutetaan meluesteitä ja pohjavesisuojauksia. 

VAIKUTUKSET IHMISTEN LIIKKUMISEEN PÄÄTEILLÄ (ML. TERMINAALIYHTEYDET) 

Perussuunnitelman vaikutukset Kehittämissuunnitelman lisävaikutukset 
Työmatkaliikenne, vapaa-ajan liikenne, palvelujen saavutettavuus perussuunnitelmaan 
• 	Vikkaimmilla kaksikaistaisilla pääteillä liikenteen sujuvuusongelmat Työmatkaliikenne, vapaa-ajan liikenne, palvelujen 

lisääntyvät. Keskusten välisten yhteyksien sujuvuustaso paranee paikoin saavutettavuus 
investointien johdosta, muualla huononee. • 	Kehittämishankkeilla ja teemapaketeilla myönteisiä 

• 	Päätieyhteyksien laatutason parantaminen edistää matka-aikojen enna- vaikutuksia sujuvuuteen ja saavutettavuuteen. 
koitavuutta joillakin yhteysväleillä, kuten myös keli- ja liikennetiedotus • Työmatkaliikenteen ruuhkautumisen purkuun ei 
sekä häiriönhallinta. Liikenteen kasvun aiheuttamiin tarpeisiin ei panosteta riittävästi. 
kuitenkaan voida vastata. Joukkotiikenne ja kevyt liikenne 

JoukkoLiikenne ja kevyt Liikenne • 	Kevyen liikenteen osalta ei muutoksia perussuunnitel- 
• 	Kevyen liikenteen yksittäisiä nykyongelmia kyetään jonkin verran poista- maan. 

maan. • Joukkoliikenteen matkustajaolosuhteita parannetaan 
• 	Joukkoliikenteen häiriöalttius kasvaa jonkin verran, joillakin yhteysväleillä, samoin pikavuoroliikenne 
Lapset, ikääntyneet, esteettömyys nopeutuu sujuvuuden parantuessa. 
• 	Ei suuria muutoksia nykytilaan. Lapset, ikääntyneet, esteettömyys 

Mandolliset vaikutukset riippuvat toimenpiteiden 
Asiakastyytyväisyys säitynee ennallaan tai heikkenee hieman. suuntaamisesta. 



VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN KULIETUKSIIN PÄÄTEILLÄ (ML. TERMINMLIYHTEYDET) 

PerussuunniteLman vaikutukset Kehittämissuunnitelman lisävaikutukset 
Ulkomaankaupan kuljetusten, päivittäistavarakaupan, elintarviketeollisuu- perussuunnitelmaan 
den sekä rakennustoiminnan pitkämatkaisten kuljetusten kannalta tilanne Perusvaihtoehtoon verrattuna uusilla laajennus- ja uus- 
säilyy pääosin nykyisellään eli hyvänä. Kuljetusten täsmällisyyden ja häi- investoinneilla sekä teemapaketeilla pystytään osittain 
riöttömyyden tarpeisiin vastataan säilyttämällä pääteiden laatutaso hyvänä, vastaamaan vilkasliikenteisten pääteiden saneeraustar- 
parantamalla yöaikaista hoidon tasoa ja tukemalla tienkäyttäjiä liikenne- peeseen eli varmistetaan kuljetusten täsmällisyys ja 
ja kelitiedotuksella. Yhteysväleillä valmistuvat tiehankkeet helpottavat häiriöttömyys päätieverkolla laajemmin kuin perusvaih- 
näiltä osin liikennöintiä parantamalla liikenteen sujuvuutta ja lyhentämällä toehdossa. Tieverkon kunto ja siltojen kunto säilyy, mii- 
matka-aikoja. Kuljetusten täsmällisyys eli aikataulunmukaisuus paranee lä on merkitystä raskaalle liikenteelle. 
ja kuljettajien lepo- ja ajoaikojen noudattaminen saa paremmat edellytyk- 
set. Toisaalta liikenteen jatkuva kasvu ennestäänkin vilkasliikenteisillä 
kasvukeskusten välisillä yhteyksillä aiheuttaa kuitenkin saneeraustarpeita 
jo TTS-kaudella. 

VAIKUTUKSET ALUEIDEN KEHITTYMISEEN PÄÄTEILLÄ (ML. TERMINA.ALIYHTEYDED 

Perussuunnitetman vaikutukset Kehittämissuunnitelman lisävaikutukset 
Työmatkaliikenne ja elinkeinoelämän kuljetukset toimivat pääosin hyvin perussuunnitelmaan 
ja palvelut saavutetaan. Muutokset alueiden saavutettavuuteen ja yhdys- Keskusten välisten yhteyksien toimivuus säilyy hyvänä. 
kuntien perusrakenteisiin jäävät kuitenkin hyvin vähäisiksi (parannukset Terminaaliyhteydet sekä ohikulkutiet parantavat liiken- 
tehdään kehittämishankkeilla). Alueiden kehittymisestä johtuviin inves- teen sujuvuutta pääteillä suurten keskusten välillä ja 
tointitarpeisiin ei voida juuri vastata. Päätieverkon suurimmat kehittämis- tukevat alueiden kilpailukykyä. Kehittämishankkeet huo- 
tarpeet aluekehityksen osalta jäävät perussuunnitelmatasolla täyttämättä. mioiden tienpidolla voidaan tukea alueiden saavutetta- 
Pitkällä tähtäimellä myönteisiä aluekehitysvaikutuksia saadaan eteläisen vuutta ja yhdyskunnan perusrakenteiden toimivuutta 
Suomen poikittaisyhteyksien kehittämisellä (E18 Muurla - Lohja) sekä sekä vastata alueesta riippuen vähän tai kohtuullisesti 
Vuosaaren satamahankkeen liikennejärjestelyjen avulla, alueiden kehittymisen investointitarpeisiin. 

Kaikki suunnitellut hankkeet tukevat tienpidon aluekehi- 
tystavoitteita poistaen päätieverkon sujuvuusongelmia. 
Kehittämishankkeet ja teemapaketit tukevat valtakun- 
nallisten ja alueiden välisten yhteyksien kehittämistä. 
Mandolliset muut vaikutukset riippuvat toimenpiteiden 
suuntaamisesta jatkossa, mm. teemakorien loppujen 
hankkeiden ajoituksesta. 

VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖLLE PÄÄTEILLÄ (ML. TERMINAALIYHTEYDET) 

Perussuunnitelman vaikutukset Kehittämissuunnitelman lisävaikutukset 
Erillinen pohjavesiriskien ohjelma v. 2006 yhteydessä toteutettavat melu- perussuunnite(maan 
esteetja pohjavesisuojaukset vähentävät pääteiden aiheuttamia melu- Pääteillä rakennetaan kehittämishankkeiden yhteydessä 
ongelmia ja pohjavesiriskejä yksittäisissä kohteissa. Pohjavesien suojaus- pohjavesisuojauksia, mikä pienentää näillä alueilla poh- 
kohteiden toteutus etenee kuitenkin hitaasti ja pohjavesiriskit pääteillä javesille aiheutuvaa pohjavesiriskiä. Nämä toimenpiteet 
lisääntyvät nykyisestä. Suolauksen vähentäminen pienentää pääteiden eivät kuitenkaan riitä vähentämään pohjavesiriskejä 
talvihoidon aiheuttamia pohjavesiriskejä. kokonaisuudessaan. 

VAIKUTUKSET TURVALLISUUTEEN PÄÄTEI LLÄ (ML. TERMI NAALIYFITEYDET) 

Perussuunniteiman vaikutukset Kehittämissuunnitelman tisävaikutukset 
Suunnitelman vaikutukset arviolta 3  liikennekuoleman vähenemän luokkaa perussuunnitelmaan 
vuositasolla, mikä vastannee tieliikenteen kasvun tuottamaa lisäystä Iii- Lisävaikutus vuositasolla noin - 2 liikennekuolemaa. Lii- 
kennekuolemiin. Pääteillä liikennekuolemien määrä ei vähene, sillä mm. kenteen kasvusta huolimatta turvallisuuden perustaso 
kohtaamisonnettomuuksiin ei suunnitelmakaudella vielä voida riittävästi turvataan ja turvallisuustilanteen voi odottaa vähitellen 
vaikuttaa. Tienpitotoimin ei voida tukea riittävästi tieliikenteen turvallisuus- paranevan, ei kuitenkaan VN:n periaatepäätöksen tavoit- 
kehitystä, missä pääteiden vakavilla onnettomuuksilla on ratkaiseva mer- telemilla määrillä. 
kitys. 



PERUS- 	Taustatietoja perusverkosta: Seutu- ja yhdystiet yhteensä 64940 km (83 % tieverkosta), joista 
VERKKO 	taajamaosuuksia 6 790 km eti seutu- ja yhdysteistä 10%  ns. tilastollisissa taajamissa 

Perussuunnitelma Kehittämissuunnitelma 
(sisältää perustienpidon ja kehittämishankkeet) (sisältää perustienpidon ja kehittämishankkeet) 

TUOTOKSET PERUSVERKOLLA 

Perussuunnitelman tuotokset Kehittämissuunnitelman lisätuotokset 
Hoidolla tuotettava palvelutaso säilyy nykyisellään. perussuunnitetmaan 
• 	Talvisin tiet palvelutasoltaan aikaisempien vuosien tasolla Hoidon osalta ei muutoksia perussuunnitelmaan. 

(talvihoitoluokka yleensä Ilja III) 	Palvelutason on katsottu olevan Ylläpidossaja peruskorjauksissa ei muutoksia. 
tyydyttävällä tasolla seututeillä ja riittävällä tasolla yhdysteillä. 

• Täsmähoidolla pyritään vastaamaan kohdekohtaisesti liikenteen Investoinnit 
erityistarpeisiin, ja urakoitsijoiden palveluvalmiutta lisätään tarpeen • Teemapaketti Koulumatkat maaseututaajamissa 
mukaiseen hoitotapaan. pieniin taajamiin ja Kasvavien alueiden tuki 

• 	Kesähoito samoin kuin aiempina vuosina. kaupunkiseuduille. 

Ylläpidolla ja peruskorjauksitla teiden kunto ja yhteyksien laatu säilytetään 

• 	
Pieniä laajennusinvestointeja voidaan tehdä 
enemmän (n. no milj. euroa). 

padosin nykyisella tasolla. 
• 	Päällystetyn tiestön kunto säilyy tyydyttävänä. 

• 	Viime vuosiin verrattuna investoinnit perusverkolle 

• Sorateiden runkokelirikko vähenee (painorajoituksia 3000 km/v) 
voisivat säilyä lähes vastaavalla tasolla, mikä paran- 
taisi mm. kevyen liikenteen rakentamismandollisuuk- 

nykyisesta määrästa. sia (tarpeeseen nähden määrä on pieni). • 	Huonokuntoisten siltojen määrä, noin 200 kpl, ei lisäänny 
(korjaustarpeeseen vastataan). Tienpidolla vuosittain lisää noin 2 henkilövahinko- 

Investoinnit onnettomuuden vähenemä vuotuiseen onnettomuus 

• Teemassa Satamat ja terminaalit 2 hanketta (yhteydet 
tasoon. 

jätteenkäsittelylaitoksiin). Perusverkolle ei erillisiä ympäristön parantamisinves. 
• 	Pienet laajennusinvestoinnit vähentyvät minimiin (n. n 	milj. euroa/v), tointeja. 

mikä vähentää näiden teiden osalta parantamistoimia sekä erityisesti 
kevyen liikenteen väylien ja alikulkujen rakentamista. 

Tienpitotoiminnalla on arvioitu tuotettavan vuosittain yhteensä noin no 
henkilövahinko-onnettomuuden vähenemän vuotuiseen onnettomuus- 
tasoon. 

Ympäristöä parantavat toimet: Perusverkolte ei kohdistu erillisiä ympäristön 
parantamisinvestointeja. 

VAIKUTUKSET IHMISTEN LIIKKUMISEEN PERUSVERKOLLA 

Perussuunnitelman vaikutukset Kehittämissuunnitelman lisävaikutukset 
Työmatkaliikenne, vapaa-ajan liikenne, palvelujen saavutettavuus perussuunnitetmaan 
• 	Palvelutaso säilyy suurelta osin nykyisellään. Päivittäiset kriittiset Työmatkaliikenne, vapaa-ajan liikenne, palvelujen 

liikkumistarpeet tulevat tyydytetyiksi, mutta palvelutaso ei parane saavutettavuus 
nykyisestä. • 	Suurelta osin kehittämissuunnitelmalla ei ole eroa 

Joukkotiikenne ja kevyt liikenne perussuunnitelmaan. Pitkällä aikavälillä tiestön 
• 	Vaikka investoinneista prosentuaalisesti vajaa kolmannes kohdistuu kunnon paraneminen voi parantaa saavutettavuutta 

kevyen liikenteen olosuhteisiin, kuilu tarpeiden toteuttamiseksi kasvaa, ja matka.aikojen ennakoitavuutta. 
• 	Joukkoliikenteen häiriöalttiutta esiintyy kasvukeskusten välisissä joukkoliikenne ja kevyt liikenne 

yhteyksissä. • 	Maaseututaajamien kevyen liikenteen olosuhteet 
Lapset, ikääntyneet, esteettömyys paranevat. 
• 	Ei muutoksia nykytilaan. • Joukkoliikenteen vaihtopysäkkien matkustusmuka- 

vuutta voidaan parantaa joissakin kohteissa. 

Lapset, ikääntyneet, esteettömyys 
Maaseututaajamien kevyen liikenteen olosuhteet 
paranevat, erityisesti koululaisilla. 

VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN KULIETUKSIIN PERUSVERKOLLA 

Perussuunnitelman vaikutukset Kehittämissuunnite(man lisävaikutukset 
Elinkeinoelämän kuljetukset toimivat tyydyttävästi. Liikenteelle aiheuttavat perussuunnitelmaan 
edelleen ongelmia sekä huonokuntoiset päällystetyt tiet että sorateiden Ei muutosta perusvaihtoehtoon verrattuna. 
kelirikko ja yleensäkin heikko rakenteellinen kunto. Painorajoitukset (viime (Terminaaliyhteydet käsitelty kohdassa Päätiet.) 
vuosina 3000-4000 km) ja muut kelirikosta aiheutuvat haitat ovat hitaasti 
vähenemässä. Kuljetusten kustannustehokkuus voidaan turvata päällyste- 
tyllä tieverkolla. Siltojen kunnon heikkenemisen pysäyttäminen säilyttää 
siltojen painorajoitukset nykytasolla. Tienkäyttäjät ovat olleet tyytymättömiä 
palvelutasoon etenkin ongelmakeleillä, joten tarpeen mukaista täsmähoitoa 
pyritään lisäämään. Asiakastyytyväisyys säilynee nykyisellä tasolla. 



VAIKUTUKSET ALUEIDEN KEHITTYMISEEN PERUSVERKOLLA 

Perussuunnite(man vaikutukset Kehittämissuunnitelman tisävaikutukset 
Palvelutaso säilyy pääosin nykyisen kaltaisena, ja päivittäinen liikkuminen perussuunnitelmaan 
sujuu vähintään tyydyttävästi. Alkutuotannon kuljetuksiUa on sesonki- Kehittämissuunnitelman myönteiset aluekehitysvaiku- 
ongelmia (mm. kelirikko), josta aiheutuu ylimääräisiä kuljetuskustannuksia. tukset eivät juuri kohdistu alemmalle tieverkolle. Maa- 
Seutuyhteysverkon vahvistaminen ei ole mandollista. Alueiden omien seudun peruspalvelutason kehittäminen edellyttäisi 
vahvuuksien hyödyntämistä ei pystytä tukemaan. Tasapainoisen aluekehi- kasvavaa panostusta peruskorjauksiin, hoitoon ja yllä- 
tyksen tukemisen tavoitetta ei voida perussuunnitelmalla juurikaan edistää. pitoon. Maaseututaajamien kevyen liikenteen olosuh- 
Perusverkolla peruspalvelutason kohottaminen edellyttäisi panostuksia teet paranevat maaseututaajamien koulumatkojen tee- 
paitsi peruskorjauksiin, myös hoitoon ja ylläpitoon. mapaketin myötä. Hoidon ja ylläpidon peruspalvelu- 

tason korottaminen edellyttävät erityisiä täsmätoimen- 
piteitä (perusverkon priorisointi käytön ja verkollisen 
merkityksen mukaan, jolloin voidaan huomioida myös 
tienpitotarpeiden erilaisuus maan eri alueilla). 

VAIKUTUKSET YMPÄRISTOLLE PERUSVERKOLLA 

Perussuunnitelman vaikutukset Kehittämissuunnitelman lisävaikutukset 
Perusverkolle ei kohdistu erillisiä ympäristön parantamisinvestointeja, perussuunnitelmaan 
kehittämishankkeita tai teemahankkeita tällä TTS-kaudella. Toisaalta myös Perusverkolla kehittämisvaihtoehdon ja perusvaihto- 
ympäristöongelmat ovat tällä tieverkon osalla pienempiä. Ympäristön tila ehdon vaikutukset ympäristöön ovat samat. 
säilyy nykyisellään tai heikkenee hieman teillä, joilla liikenne lisääntyy. 
Viherhoidon toimenpitein voidaan edistää luonnon monimuotoisuutta. 

VAIKUTUKSET TU RVALLISUUTEEN PERUSVERKOLLA 

Perussuunnitelman vaikutukset Kehittämissuunnitelman lisävaikutukset 
Liikennekuolemat säilyvät pääosin nykyisellään maaseudun tiestöllä, sillä perussuunnitelmaan 
laajalla perusverkolla mm. suistumisonnettomuuksien seurauksia lieven- Tilanne säilyy lähes perussuunnitelman mukaisena. 
täviä toimia ei ole mandollista tehdä riittävästi. Kylien ja asutuksen kohdilla Lisäyksenä on teemapaketti koulumatkojen kevyen 
voi tapahtua vähäistä turvallisuuden paranemista (nopeusrajoitukset). liikenteen väyliin, joka parantaisi kevyen liikenteen oloja 
Vaikutukset vuositasolla - 1 liikennekuolema /v. pienissä taajamissa. 

KAUPUNKIJ 	Taustatietoja: Kaupunkiseuduilla ja taajamissa ns. tilastollisissa taajamissa teitä 8850km, joista 

SEUDUTJA 	- paateita 2060km (23 % ja muita teitä 6790km (77%). 
- taajamamerkillä varustettuja pääteistä 210 km ja muista teistä 2 235 km, yhteensä taajamamerkkitaajamissa 

TAAJAMAT 	2 io km (28 % tilastollisten taajamien teistä) 

Perussuunnitelma 
(sisältää perustienpidon ja kehittämishankkeet) 

Kehittämissuunnitelma 
(sisältää perustienpidon ja kehittämishankkeet) 

TUOTOKSET KAUPUNKISEUDUILLA IA TAAJAMISSA 

Perussuunnitelman tuotokset Kehittämissuunnitelman (isätuotokset 
Tiestöllä palvelutaso (hoito ja ylläpito ja peruskoriaukset) säilyy perussuunnitelmaan 
nykyisellään: Hoidon ja kunnon osalta ei muutoksia palvelutasoon 
• 	Talvisin tiet palvelutasoltaan pääosin hyviä. perussuunnitelmaan verrattuna. 
• 	Kesahoidon laatutaso ennallaan. 	

... Liikenteen hallinnalla voidaan tuottaa joitakin turval- • 	Kevyen liikenteen väylien peruskorlaukset alkuun (palvelutaso sailyy lisuudenjasujuvuuden parannuksia suurten kaupunkien 
paaosin hyvana). sisääntuloväylillä ja kehäteillä. 

Liikenteen hawnnan palveluissa liikenteen tiedotusta Ja häiriönhallintaa Investoinnit lisääntyvät lähinnä teema- ja kehittämis- 
tehostetaan suurilla kaupunkiseuduilia. hankkeilla: 
Investoinnit • 	Kehittämishankkeiila (liite 3) liikenteen palvelutaso 
• 	Merkittävin iso investointihanke on Hakamäentien parantaminen (Hki). ja sujuvuus paranee joillakin kaupunkiseuduilla, mm. 
• 	Teeman Satamien ja terminaalien yhteyksien hankkeet siirtävät Savonlinna ja Vaasa. 

liikennettä pois taalamista. • TeemapaketitJoukkoliikenteen edistäminen pääkau- 
• 	Pienemmät laajennusinvestoinnit (n. 20 meur) vähenevät viime vuosien punkiseudulla ja Kasvavien alueiden kehityksen 

tasosta noin puoleen, mikä vähentää kevyen liikenteen järjestelyjä, tukeminen kohdistuvat kaupunkiseuduille ja koulu- 
liittymien parantamista ja joukkoliikennejärjestelyjä. matkojen olosuhteiden parantaminen pieniin 

• 	Kevyen liikenteen järjestelyt vähenevät huomattavasti edellisten vuosien taajamiin. 
määristä. • Joukko-ja kevytllikenteen toimia voidaan tehdä viime 

• Joukkoliikenteen osalta investoinnit jäävät muutamien pysäkkikohteiden vuosien tasolla. Ns. joukkoliikenteen laatukäytäviä 
parantamiseen. Suuremmat vaihto-ja pikavuoropysakkikohteet tai joukkoliikenteen sujuvuutta parantavia järjestelyjä 
lykkääntyvät, samoin joukkoliikenteen sujuvuutta parantavat kaista- ruuhkaantuvilla sisääntuloteillä ei ole mandollista 
ja Jiittymäjärjestelyt. tehdä, joten erityistä palvelutason parantamista ei 

• 	Liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen etenee, mutta joukkoliikenteen osalta tapandu. (Pieniä laajennus- 
aiesopimusten hankkeiden toteuttaminen viivästyy. investointeja isää 	- 10 meur:lla). 



Liikenteen kasvu tuottaa sujuvuus- la turvallisuustarpeita etenkin kasvavilla • 	Panostukset riittämättömiä investointitarpeisiin 
kaupunkiseuduilta (ruuhkautuminen, 	pullonkaulat). Tienpitotoiminnatla nähden. 
on arvioitu tuotettavan vuosittain yhteensä noin 15 henkilövahinko-onnet- Tienpidolla vuosittain lisää 5-10 henkilövahinko-onnet- 
tomuuden vähenemän vuotuiseen onnettomuustasoon. Ympäristöä paran- tornuuden vähenemä vuotuiseen onnettomuustasoon. 
tavia erillisiä toimia ei voida tehdä (meluntorjunta, pohjavesisuojaukset). 

Ympäristötoimet: Pääkaupunkiseudun säteittäisillä 
pääväylillä rakennetaan joukkoliikennettä edistävien 
hankkeiden yhteydessä meluesteitä. Myös muilla kau- 
punkiseuduilla toteutetaan jonkin verran meluesteitä 
kehittämishankkeiden yhteydessä. 

VAIKUTUKSET IHMISTEN LIIKKUMISEEN KAUPUNKISEUDUILLA JA TAAJAMISSA 

Perussuunnitelman vaikutukset Kehittämissuunnitelman lisävaikutukset 
Työmatkaliikenne, vapaa-ajan liikenne, palvelujen saavutettavuus perussuunnitelmaan 
• 	Liikenteen sujuvuus ei parane. Ruuhkautuminen isoilla kaupunkiseu- Työmatkatiikenne, vapaa-ajan liikenne, palvelujen 

duilla, erityisesti työmatkaliikenteessä, kasvaa. saavutettavuus 
Joukkoliikenne ja kevyt liikenne • 	Pahimmat ongelmat työmatkaliikenteen ruuhkautumi- 
• 	Kevyen liikenteen tarpeet kasvavat huomattavasti enemmän kuin mitä sessa voidaan välttää. Palvelutaso säilyy yleisesti ot- 

niitä voidaan täyttää. Kevyen jajoukkoliikenteen edistäminen hidastuu taen suurin piirtein ennallaan suhteessa nykytilaan. 
huomattavasti. Joukkoliikenne ja kevyt liikenne 

• Joukkoliikenteen sujuvuus heikkenee, ja laatukäytävien toteuttaminen • 	Ei oleellista parannusta kevyen liikenteen olosuhteisiin. 
viivästyy. loukkoliikenteen matka-ajat kaupunkiseuduilla kasvavat. • 	Joukkoliikennettä edistävillä toirnenpiteillä voidaan 

Lapset, ikääntyneet, esteettömyys pitää joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus nykytasolla 
• Kevyen liikenteen tarpeet kasvavat huomattavasti enemmän kuin mitä ja parantaa matkustusmukavuutta. 

niitä voidaan täyttää. Lapset, ikääntyneet, esteettömyys 
Ei erityisiä muutoksia suhteessa nykytilaan; 
joukkoliikenteen edellytysten paraneminen voi 
parantaa liikkumismandollisuuksia. 

VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN KULJETUKSIIN KAUPUNKISEUDUILLAIATAAIAMISSA 

Perussuunnitelman vaikutukset Kehittämissuunnitelman lisävaikutukset 
Kasvukeskuksissa, lähinnä pääkaupunkiseudulla, kansainvälisten kuljetus- perussuunnitelmaan 
ten reiteille ja vilkkaille sisääntuloteille on muodostunut liikenteen voimak- Uusilla laajennus- ja uusinvestoinneilla pystytään poista- 
kaan kasvun, maankäytön kehittymisen ja yhdyskuntarakenteen muutosten maan ongelmakohtia perusvaihtoehtoa laajemmin ja Ii- 
seurauksena ongelmia (esim. erikoiskuljetusreittien tukkeutuminen, väylien säksi vastaamaan jossakin määrin elinkeinoelämän muut- 
ruuhkautuminen), joihin vastaaminen on osittain alkamassa (teemat ja tuviin tarpeisiin. Satamien ja terminaalien uudet yhteydet 
kehittämishankkeet). Liikenteen toimivuuden heikkenemisestä huolimatta sekä ohikulkutiet siirtävät pitkämatkaista liikennettä 
elinkeinoelämän kuljetukset toimivat kohtuullisesti. Liikennekeskusten pois taajamista ja parantavat kuljetusten toimintavar- 
palvelut helpottavat elinkeinoelämän operatiivista toimintaa. muutta, samoin kuin muut taajamien liikenneverkon jä- 

sentetyn ja sujuvuuden parantamistoimet. Kehittämis- 
hankkeet huomioon ottaen voidaan kohtuullisesti vastata 
elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin ja tukea täten 
kehittymisedellytyksiä. 

VAIKUTUKSETALUEIDEN KEHITTYMISEEN KAUPUNKISEUDUILLAJAT&AJAMISSA 

Perussuunnitelman vaikutukset Kehittämissuunnitelman lisävaikutukset 
Liikennejärjestelmien toimivuus ei parane nykyisestä, sillä kehittäminen perussuunnitelmaan 
hidastuu. Kasvualueilla liikenteen ruuhkautuminen ei helpotu. joukkoliiken- Mandollisuudet tukea maankäyttöä ja elinkeinoelämää 
ne herkistyy häiriöille, mikä tuottaa työmatkalaisille aikamenetyksiä. Seu- investoinneilla ovat edelleen rajoitettuja, joskin terminaa- 
rauksena on kasvavilla kaupunkiseuduilla ongelmia yhdessä yhdyskunta- leihin johtavien teiden kehittäminen sekä ohikulkutiet 
rakenteen hajautumiskehityksen ja väestömäärän kasvun kanssa. parantavat yhteyksiä ja liikenteen sujuvuustavoitetta. 

Alueiden kilpailukyvyn edistäminen toteutuu lähinnä satamien ja termi- Läpikulkuliikenteen siirtyminen pois keskustoista paran- 

naalien teemapaketin kautta ja kaupunkiseuduilla parannettavina päätie- taa työmatkaliikenteen sujuvuutta ja vähentää myös 

yhteyksinä (ml. kehätiejärjestelyt). Vuosaaren satama- ja liikennejärjestelyt joukkoliikenteen osalta ruuhkautumista ja tyomatka- 

tukevat koko eteläisen Suomen kilpailukykyä ja helpottavat osaltaan pää- aikoja. Kasvavien kaupunkiseutujen työmatkaliikenne 

kaupunkiseudun liikenteen sujuvuutta. Hakamäentien hanke kehittää HeI- edellyttäa edelleen kehittämisinvestointeja, vaikutukset 

singin pohjoisten poikittaisyhteyksientoimivuuttajavaikutusalueenjoukko- pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseenkin jäavatviela 

ja työmatkaliikenteen sujuvuutta. Myös kevyen liikenteen olosuhteet vähaisiksi. Alueellisiin tarpeisiin (mm. uudet asunto- ja 

paranevat hiukan hankkeen myötä. Muilla kaupunkiseuduilla keinoina työpaikka-alueet) ei voida riittävästi vastata, maankayton 

tukea yhdyskunnan perusrakenteen toimivuutta ovat pitkälti maankäytön tukemisen keinoksi jää usein maankäytön suunnitteluun 

suunnitteluun vaikuttaminen sekä tiikennejärjestelmäkokonaisuuden vaikuttaminen. 

kehittäminen. Kaikki investointihankkeet ja muutama teemapaketti 
tukevat kaikkia keskeisiä aluekehitystavoitteita paran- 
taen keskusseutujen liikenteen sujuvuutta, joukkoliiken- 
teen toimintaedellytyksiä sekä maankäytön suunnittelua. 
Suurimmat hyödyt saavutetaan suurimpien liikennemää- 
rien kasvualueilla. Keskeneräisten hankkeiden rahoituk- 
sesta tulisi tehdä päätökset. Panostuksia mm. maankäy- 
tön suunnittelun tukemiseen sekä liikennejärjestelmän 
kokonaisuuden kehittämiseen tarvitaan investointien 
ohella. 



VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖLLE KAUPU N KISEUDUI LLA JA TAAJAMISSA 

Perussuunnitelman vaikutukset Kehittämissuunnitelman Lisävaikutukset 
Liikenteen kasvu kaupunkiseuduilla lisää liikenteestä aiheutuvia haittoja. perussuunnitelmaan 
Koska erillisiä meluntorjuntahankkeita ei TTS-kaudella toteuteta, kau- Kaupunkiseuduilla ja taajamissa kehittämisvaihtoehto 
punkiseutujen meluongelmat lisääntyvät edelleen liikennemäärien lisään- parantaa tilannetta meluntorjunnan suhteen joissakin 
tyessä ja yhdyskuntarakenteen tiivistyessä. yksittäisissä kohteissa. Pääkaupunkiseudun säteittäl- 
Erilliset pohjavesisuojaushankkeet eivät kohdistu kaupunkiseuduille, sillä paävaytllä rakennetaan joukkoliikennettä edistä- 

joten tienpidon ja liikenteen aiheuttamat riskit kaupunkiseutujen pohjave- vien hankkeiden yhteydessä meluesteitä,lotka paranta- 
sialueille lisääntyvät nykyisestä. vat naiden alueiden melutilannetta. Myös muilla kaupun- 

. 
Satamien ia terminaalien tieyhteyksien kehittäminen vähentää keskusta- 

kiseuduilla toteutetaan lonkin verran meluesteita kehit-
tämishankkeiden yhteydessä. Ohikulkuteiden rakenta- 

alueiden ympäristöhaittola, laskin siirtää ne uusille alueille. rninen vähentää keskusta-alueiden ympäristöhaittoja, 
joskin siirtää ne uusille alueille. Hankkeissa rakennetaan 
kuitenkin melusuojausta ja pohjavesisuojausta, mikä 
pienentää uusille alueille kohdistuvaa ympäristökuormi- 
tusta. 

VAIKUTUKSETTURVALLISUUTEEN KAUPUNKISEUDUILLAJATAAJAMISSA 

Perussuunnitelman vaikutukset Kehittämissuunnitelman lisävaikutukset 
Suunnitelman vaikutus liikennekuolemien vähenemiseen vuositasolla i - perussuunnitelmaan 
2 kpl /v. Turvallisuus paranee lähinnä muilla taajama-alueilla kuin kasvavilla Kasvavilla kaupunkiseuduilla turvallisuuden paranemista 
kaupunkiseuduilla (myös aikaisemmin tehdyn turvallisuustyön vaikutuk- voidaan edistää enemmän mm. kevyen liikenteen oloja 
sesta). Kasvavilla kaupunkiseuduilla, kuten myös muissa taajamissa, tur- ja liikennejärjestelmiä kehittämällä. (lisävaikutus liiken- 
vallisuutta saattaa olla mandollista parantaa arvioitua enemmänkin mm. nekuolemien vuositasoon vajaa i kpl/v.) Toteuttamalla 
ajonopeuksiin ja valvontaan liittyvin toimin. Pitkän aikavälin tavoitteiden yhteistyössä kuntien kanssa liikennejärjestelmä- ja lii- 
toteutuminen ei ole kuitenkaan mandollista ilman suurempia panostuksia kenneturvallisuussuunnitelmien mukaisia toimenpiteitä 
kaupunkiseutujen liikennejärjestelmiin/turvallisuuteen. saattaa taajama-alueilla VN:n tavoitteiden mukainen 

eteneminen tiikenneturvallisuudessa olla mandollista. 
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