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Esipuhe 

Tienpidon linjaukset 2015 on tienpi-
don pitkän aikavälin strateginen 
suunnitelma. Se on Tielaitoksen näke-
mys tienpidon suuntaamisesta ja paino-
tuksista nykyisen tasoisella rahoituksella, 
Tielaitoksen johtokunta hyväksyi linjaukset 
maaliskuussa 2000. 

Tienpito on tänä päivänä entistäkin kun-
teämmin osa yhteiskunnan kehittämistä. 
Tienpidon tuleekin tukea yleisiä yhteiskun-
tapoliittisia tavoitteita. Tässä esitettyjen lin-
jausten perustana ovat myös eri asiakas- 
ryhmien moninaiset tarpeet ja odotukset. 
Valtakunnallisten ja alueellisten tahojen 
kanssa valmistelun aikana käyty vuoropu-
helu antoi arvokasta tietoa linjausten poh-
jaksi. Monet, osin ristiriitaisetkin tavoitteet 
ja odotukset on pyritty yhdistämään mah-
dollisimman tasapainoiseksi kokonaisuu-
deksi. 

Tienpidon linjaukset 2015 on ensisijaisesti 
laadittu ohjaamaan tienpidon suunnittelua. 
Ne ovat lähtökohtana Tielaitoksen toimin-
ta- ja taloussuunnitelmalle sekä tiepuirien 

alueellisille linjauksille ja ohjelmille. Esite-
tyt linjaukset ovat valtakunnallisia. Koska 
paikalliset tarpeet ja olot maan eri osissa 
ovat hyvinkin erilaisia, linjausten sisälle jää 
liikkumavaraa tiepiirien alueelliseen suun-
nittel uun. 

Aikaisemmista suunnitelmista poiketen 
tienpidon rahoituksen arvioitua kokonais-
tarvetta ei ole esitetty. Asiaa on nyt lähes-
tytty toisin päin. On kuvattu tien pitoon koh-
distuvia moninaisia odotuksia, tarkasteltu 
missä määrin niihin voidaan nykytasoisel-
la rahoituksella vastata ja mitkä odotukset 
jäävät toteutumatta. Tienpidon linjausten 
uskotaan näin luovan hyvän pohjan tienpi-
dosta käytävälle yleiselle yhteiskunnallisel-
te keskustelulle. 

Tielaitos 

Lasse Weckström 
Pääjohtaja 
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1. Lähtökohdat 

1.1 TULEVAISUUDEN SUOMI 

Väestö ja aluerakenne 
Maan sisäinen muuttoliike voimistui 
90-luvulla ja kehityksen odotetaan jatku-
van. Väestö keskittyy suurille kaupunki- 
seuduille, kuntakeskuksiin ja taajamiin. 
Maaseudulla asuu yhä vähemmän ihmi-
siä. 

Maaseudulta muuttavat muita enemmän 
nuoret ja hyvin koulutetut ihmiset opiske-
lumandollisuuksien ja työn vuoksi. Tämän 
takia maaseudun väestön keski-ikä nou-
see nopeammin kuin kasvukeskuksissa. 
Matkailu ja vapaa-ajan asuminen lisään-
tyvät maaseudun peruselinkeinojen rinnal-
la. Harvan asutuksen maaseudulla hen-
kilöauto on välttämätön liikkumisväline, 
sillä joukkoliikenteen kehittämisen mah-
dollisuudet ovat rajalliset. Liikennettä haja- 
asutusalueen teillä on tulevaisuudessakin 
suhteellisen vähän. Tieverkon liikennekel-
poisuus kaikkina vuorokaudenaikoina läpi 
vuoden on maaseudulla tärkeää sekä 
henkilöliikenteelle että maa- ja metsäta-
louden kuljetuksille. 

Kaupunkiseutujen voimakas laajenemi-
nen jatkuu, ja asuinrakentamisen paino-
piste on kaupunkiseutujen reuna-alueilla. 
Varsinkin suurilla kaupunkiseuduilla on 

maankäyttö levinnyt pitkin pääteiden var-
sia ja hajaannuttanut kaupunkiseutujen 
aluerakennetta. Vaikka yhdyskuntaraken-
teita pyritään tiivistämään, asumisväljyy-
den kasvu ruokakuntakoon pienenemi-
nen, palvelujen keskittyminen ja työpaik-
kojen siirtyminen kaupunkien reuna-alu-
eille johtavat sekä taajamarakenteen har-
venemiseen että toiminnallisen rakenteen 
hajoamiseen. Tämä lisää edelleen liiken-
nettä. Kaupunkiseuduilla työpaikkojen ja 
asumisen väliset etäisyydet kasvavat 
edelleen. Eri toimijoiden välisen yhteistyön 
merkitys maankäytön suunnittelussa ja lii-
kennejärjestelmän kehittämisessä on tär-
keää, jotta yhdyskuntarakennetta hajaut-
tavan kehityksen suunta saadaan kään-
tymään. 

Väestön ikääntyminen jatkuu voimak-
kaana. Ennusteiden mukaan yli 64-vuoti-
aiden osuus Suomessa vuonna 2020 on 
24 %, kun se nykyisin on noin 14 %. Tu-
levaisuudessa ikääntyneet ihmiset ovat 
yhä terveempiä, heidän elämänpiirinsä on 
laaja ja ajokortillisten osuus on huomat-
tavasti suurempi kuin ikääntyneellä väes-
töllä nykyisin. läkkäiden autoilijoiden mää-
rä lisääntyy nykyisestä. 



Eri väestöryhmien tasa-arvoinen liikkumi-
nen edellyttää entistä selkeämpää liiken-
neympäristöä, hyviä joukkoliikennepalve-
luja ja turvallisia pyäräily- ja kävelyoloja 
kaikkina vuodenaikoina. Erityisesti ikään-
tyneiden, vammaisten ja lasten liikkumi-
sen esteettömyyteen on kiinnitettävä huo-
miota. 

Arvostukset ja elämäntavat muuttu-
vat. Tulevaisuudessa yksilällisyyden pai-
noarvo kasvaa ja ihmisten elämäntavat 
ovat nykyistä monimuotoisemmat. Työajan 
joustot lisääntyvät, ja nykyistä suurempi 
osa työmatkoista tehdään ruuhka-aikojen 
ulkopuolella. Monet tekevät osan työstä 
etätyönä kotona tai mökillä, mikä kuiten-
kaan ei kovin paljon vaikuta liikenteen 
määrään, Terveys, tasa-arvo ja puhdas 
luonto ovat korkealla arvohierarkiassa. 
Ympäristötietoisuus ja ympäristöarvojen 
merkitys kasvavat, mikä heijastuu myös 
ihmisten elämäntapaan ja päätöksente-
koon. Kaupunkiseuduilla henkilöautolii-
kenteen kasvun hillitseminen sekä ympä-
ristöystävällisten liikkumis- ja kuljetusmuo-
tojen suosiminen saavuttavat yleisen hy-
väksynnän liikennejärjestelmän toimivuu-
den tehostamisen keinoina. 

Toisaalta myös väestön ikääntyminen 
muuttaa arvostuksia. Toisin kuin tämän 
hetken säästämään oppinut vanhempi su-
kupolvi ovat tulevaisuuden ikääntyneet tot-
tuneet kuluttamaan, käyttämään palvelu-
ja, liikkumaan ja matkustamaan. Liikku-
misen kuva säilyy sen vuoksi varsin pal-
jon nykyisen kaltaisena väestön ikäänty-
misestä huolimatta. 

Talous ja 
elinkeinorakenne 
Talous jatkaa kasvuaan. Sekä Suo-
men että kansainvälisen talouskehityksen 
uskotaan olevan lähivuosina suotuisaa, ja 
kehityksen uskotaan jatkuvan vakaana 
myös pitkällä aikavälillä. 

Taloudellinen 	toimintaympäristö 
muuttui vuoden 1999 alussa, kun EU:n 
talous- ja rahaliitto EMU tuli voimaan. Ra-
haliitossa kiinnitetään huomiota mm. jul-
kisen talouden tasapainoon, joka vastaa-
vasti asettaa rajoitteita yhteiskunnan eri 
sektoreiden julkiselle rahoitukselle. Val-
tiontalouden yksi keskeisistä lähivuosien 
tavoitteista on pysäyttää veI kaantuminen 
ja tasapainottaa budjettitaloutta. Velan 
hoitomenot rajoittavat julkisen talouden 
rahoitusmandollisuuksia varsin pitkään. 
Myös pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskun-
nan säilyttäminen väestön ikärakenteen 
muuttuessa ja työikäisen väestön vähe-
tessä edellyttää valtiolta tiukkaa talouden-
pitoa. 

Tienpidon budjettirahoituksen ei ole-
teta kasvavan. Li iken nejärjestelmän keh it-
tämiseen käytettävän valtion rahoituksen 
mittavaa lisäystä ei tämänhetkisen kehi-
tyksen valossa ole odotettavissa. 
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Uusia keinoja liikennejärjestelmän kehit-
tämisen rahoitukseen etsitään tulevaisuu-
dessakin. Mandollisia keinoja voivat olla 
tierahasto, alueelliset tai tiekohtaiset käyt-
tömaksut tai kuntien ja elinkeinoelämän 
lisäpanostukset. 

Suomen elinkeinorakenne on muut-
tumassa. Tietointensiivinen teollisuus ja 
palvelut lisääntyvät, ja elektroniikkateolli-
suus on saavuttamassa yhä merkittäväm-
män aseman. Perinteiset metsä- ja me-
talliteollisuus säilyvät vahvoina ja ovat tu-
levaisuudessakin teollisuutemme vahvana 
kivijalkana. Raskaiden maantiekuljetusten 
määrä kasvaa vastaisuudessakin. Metsä- 
ja maatalouden sekä kaupan kuljetukset 
kattavat merkittävimmän osan raskaista 
kuljetuksista. Kuljetuskysyntä muuttuu - 
kuljetusten eräkoko pienenee ja kuljetus-
ten täsmällisyysvaatimukset korostuvat. 

Suomen vientiteollisuuden kansainvälisellä 
kilpailukyvyllä on ratkaisevan tärkeä mer-
kitys maan talouskehitykselle. Suomen 
syrjäinen sijainti kaukana EU:n päämark-
kina-alueista edellyttää kustannustehok-
kaita kuljetusketjuja, mikä puolestaan 
vaatii myös liikenneverkkojen toimivuudel-
ta yhä enemmän. Varmat ja toimivat tie- 
yhteydet lentokentille ja satamiin ovat 
välttämättömät. 

Kansainvälistyminen 
Kansainvälistyminen lisääntyy. Eu-
rooppalaisuutta korostavat arvot vahvis-
tuvat EU:n laajentuessa ja yhteistyön sy-
ventyessä. EU: n yhteinen liikennepolitiik-
ka ja kansainväliset sopimukset muodos-
tavat perustan Suomen liikennepolitiikal-
le. Tuotantoelämän kansainvälistyminen, 
sähköiset yhteydet ympäri maapalloa 
sekä yhteistyön laajeneminen globaaleja 
ympäristöhaittoja koskevissa asioissa 
vahvistavat kansainvälisyyttä korostavia 
arvoja. 

Pääomamarkkinoiden vapauttamisen ja 
tietotekniikan nopean kehityksen myötä 
talouden kansainvälistyminen lisääntyi ja 
monipuolistui 1990-luvulla. EU:n alueella 
ihmisten liikkumisen ja tavaroiden kuljet-
tamisen ennakoidaan lisääntyvän. Suo-
men yhteistyö muiden Pohjoismaiden 
kanssa tulee jatkumaan tiiviinä. Lähialue-
yhteistyö Venäjän uoteisosien ja Pietarin 
alueen sekä Baltian maiden kanssa kas-
vaa. Venäjän suunnan tieliikenne keskit-
tyy pääosin Vaalimaan ja Nuijamaan raja-
asemille, joiden liikennemäärät lisääntyi-
vät nopeasti 1990-luvulla, Rajaliikenteen 
määrät ovat herkkiä Venäjän kehityksel-
le. 



Tie 
Rata 1 

Satama 
Lentoasema 

- -- 

4 ,_ 

Valtakunnallisesti merkittävät liikenneverkot 
(Lähde: YM, yhteysverkostot-työryhmä) 

Tietoyhte isku nta 
Tietoyhteiskunta muuttaa liikkumis-
ta. Suomen strategiana on olla tietoyh-
teiskunnan kehityksessä ja käyttöönotos-
sa kehityksen edelläkävijänä. Kehittyvä 
teknologia ja uudet palvelut tekevät asi-
oinnin, kaupankäynnin, työnteon ja ihmis-
ten välisen kommunikoinnin entistä riip-
pumattomammaksi ajasta ja paikasta. 

Sähköinen asiointi ja kaupankäynti kor-
vaavat osan fyysisestä liikkumisesta, Net-
tikauppa vähentää kauppamatkojen mää-
rää mutta lisää jakeluliikennettä. Tietotek-
niikan yleistyminen kodeissa ja sähköiset 
yhteydet työpaikalle mandollistavat nykyis-
täkin joustavammat työajat sekä etätyön 
tekemisen perinteisen työpaikalla tehtä-
vän työn rinnalla. Työmatkaliikenteen Ii- 

sääntyminen hidastuu ja työmatkaliiken- 
teestä aiheutuvat ruuhkahuiput tasoittuvat. 

Tietoyhteiskunnan palvelujen käytön li-
sääntyminen muuttaa matkojen ajankoh-
taa, suuntautumista ja eri kulkumuotojen 
osuuksia. Ihmisten tarpeet paikkaan ja 
aikaan sidottuun sosiaaliseen kanssa-
käymiseen säilyvät kuitenkin ennallaan. 
Vapaa-ajan lisääntyessä liikkumisen en-
nustetaan kasvavan. Tietoyhteiskunnan 
kokonaisvaikutusta ihmisten ja tavaroiden 
liikkumiseen on vaikea ennustaa. 

Informaatioteknologian kehitys luo 
uusia mandollisuuksia liikkumiseen ja lii-
kenneongelmien ratkaisuun. Satelliittijär-
jestelmien käyttö yleistyy autoissa ja hen-
kilökohtaisissa informaatiolaitteissa. Se 



Kehitysaste 

Liikenteen ohjaus- enne- 
ja informaatiotekniikka väline- 

tekniikka 

Liikenneväylä- 
tekniikka 

1950 

Liikennejärjestelmän 
eri tekniikoiden 
periaatteelliset 
kehityskaaret 

2000 	 2050 

mandollistaa digitaalisen kartan ja liiken-
neväylästön kattavien seurantajärjestelmi-
en kanssa mm. laadukkaan reittiopastuk-
sen, monipuoliset ja alueellisesti kohden-
netut liikenteen häiriö-, keli- ja muut in-
formaatiopalvelut. Myös uudentyyppiset 
paikkaan, aikaan ja ajomatkan pituuteen 
perustuvat tienkäytön maksujärjestelmät 
tulevat mandollisiksi. Uudet telemaattiset 
järjestelmät mandollistavat esimerkiksi 
tehokkaan liikennesääntöjen automaatti-
sen valvonnan, muuttuvien opasteiden 
nykyistä laajemman käytön sekä liiken-
teen kysynnän hallinnan. Uuden teknolo-
gian käyttöä lisätään myös joukkoliiken-
teen ajantasaisessa tiedottamisessa ja 
matkan maksamisessa. Etenkin ruuhkai-
silla kaupunkiseuduilla liikennejärjestel-
män toimivuutta voidaan parantaa uutta 
teknologiaa hyödyntämällä. 

Ajoneuvoteknologia 
Ajoneuvoteknologiassa ei tapandu 
mullistavia uudistuksia. Ajoneuvojen 
perusratkaisut ovat nykyisenkaltaiset, vaik-
ka autoja kaiken aikaa kehitetään yhä 
turvallisemmiksi ja ympäristöystävällisem-
miksi. Ajoneuvon teknisestä kunnosta il-
moittavat järjestelmät kehittyvät. Polttoai-
neenkulutus ja päästöjen määrä autoa 
kohden vähenee selvästi. Uusien infor-
maatioteknologian sovellutusten lisäksi 
autoissa yleistyvät vähitellen myös liiken-
neturvallisuutta lisäävät älyominaisuudet 
kuten törmäyksen esto ja nopeuden 
säätöjärjestelmät. Turvallisuutta lisäävät 
myös kuljettajan ajokuntoa valvovat lait-
teet. 

Kevyt liikenne säilyy pääosin nykyisen 
kaltaisena. Polkupyörissä pienet apu- 
moottorit saattavat yleistyä. 

- iT _____ 
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Yhdystiet 	Seututiet 	Päätiet 

Liikenteen kysyntä 
Liikenteen kasvu jatkuu edelleen. 
Ajanjaksolla 1997 - 2000 henkilöliikenteen 
kokonaiskasvu on ollut 3 % vuodessa. 
Li ikenneministeriö ennustaa, että kasvu 
hidastuu nyt noin 1,5 prosenttiin vuodes-
sa vuoteen 2010 asti ja on sen jälkeen 
prosentin luokkaa. 

Eri liikennemuotojen suoritteet lisääntyvät 
vuoteen 2020 mennessä 30 - 75 % lu-
kuun ottamatta vesiliikennettä, jolle ei ole 
ennustettu kasvua. Suhteellisesti eniten 
lisääntyvät rautatie- ja lentoliikenne. Mää-
rällisesti eniten lisääntyy tieliikenne. 

Yleisten teiden liikenne lisääntyy ennus-
teiden mukaan vuoteen 2020 mennessä 
keskimäärin noin 30 %. Kasvu jakautuu 
hyvin epätasaisesti. Osalla syrjäisten alu-
eiden tieverkkoa liikenteen ennustetaan 
vähenevän nykyisestä, kun taas kasvu on 
hyvin voimakasta pääkaupunkiseudulla ja 
muilla kasvavilla kaupunkiseuduilla. 

Tavaraliikenteen on ennustettu lisääntyvän 
henkilöliikennettä nopeammin. Tavaralii-
kenteen kasvu kohdistuu pääosin Etelä- 
Suomeen. Tie-, rautatie- ja vesikuljetus-
ten osuuksiin ei odoteta merkittäviä muu-
toksia. Vaikka lentoliikenteen tavarankul-
jetusten arvon ennustetaan kasvavan yli 
10 %, ei kasvu ole kuljetusmuotojen työn-
jaon kannalta merkityksellinen. 

Liikenteen kasvu 1997-2020 



1.2 TAVOITTEET 
LI IKENNEJÄRJESTELMÄN 
KEH ITTÄMISELLE 
Liikennejärjestelmän kehittämisen tavoit-
teena on tukea yleisiä yhteiskuntapoliit-
tisia tavoitteita ja alueiden kehittämisen 
strategioita sekä toteuttaa mandollisim-
man hyvin elinkeinoelämän ja kansalais-
ten kuljetuksiin ja liikkumiseen kohdis-
tuvia tarpeita ja odotuksia. 

Euroopan unionin 
liikennepolitiikka 
EU:n liikennepolitiikka korostaa ihmisten 
ja tavaroiden vapaata liikkumista ja unio-
nin liikennejärjestelmän kehittämistä yh-
tenäisenä kokonaisuutena. Taloudellista ja 
sosiaalista koheesiota pyritään vahvista- 

maan ja seutujen eriarvoisuutta vähentä-
mään. EU:n liikennepolitiikan tavoitteena 
on myös tehostaa liikennejärjestelmän 
toimivuutta ja varmistaa liikennejärjestel-
män kestävä kehitys. EU pyrkii vähentä-
mään liikkumisesta aiheutuvia ympäristö-
ongelmia sekä parantamaan liikennetur-
vallisuutta. Liikenteen kasvun hillitsemi-
nen ja eri liikennemuotojen keskinäisten 
suhteiden muuttaminen ovat keskeisiä 
keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. 

Suomen liikennepolitiikan keskeiset tavoit-
teet ovat yhdenmukaiset EU:n tavoittei-
den kanssa. Suomen erityispiirteiden 
vuoksi ongelmat ja niiden ratkaisut kui-
tenkin poikkeavat keskieurooppalaisista. 

- 	 / 	_i .  - - 

/ 

Tieliikenteen nykyiset määrät 

> 100000 ajoneuvoa / vrk 
50000 - 100000 ajon / vrk 
20000 - 50000 ajon / vrk 
10000-20000 ajon/vrk 



Valtioneuvoston 
linjaukset 
Valtioneuvoston liikennepolitiikkaa koske-
via linjauksia sisältyy mm. hallitusohjel-
maan sekä ekologisen kestävyyden edis-
tämistä ja liikenneturvallisuutta koskeviin 
periaatepäätöksiin. 

Hallitusohjelma painottaa kestävän ke-
hityksen periaatetta liikennepolitHkan läh-
tökohtana. Tienpitoon liittyviä tavoitteita 
ovat mm. liikenneturvallisuuden jatkuva 
parantaminen, liikennejärjestelmän ym-
päristöhaittojen vähentäminen, joukkolii-
kenteen kehittäminen ja liikenneverkkojen 
kunnon ja arvon säilyttäminen. 

Kestävän kehityksen ohjelmassa alue- 
ja yhdyskuntarakenteen sekä liikenne- 
järjestelmien yhdistetty suunnittelu näh-
dään merkittävänä välineenä kestävän ke-
hityksen edistämisessä. Valtakunnallinen 
aluerakenne määrää suurelta osin pitki-
en henkilömatkojen ja kuljetusten mää-
rän. Kaupunkiseutujen ja kuntien yhdys-
kuntarakenne vaikuttaa puolestaan 
päivittäisten työ- ja asiointimatkojen mää-
rään sekä eri kulkumuotojen tarjonta-
mandollisuuksiin. Kestävän kehityksen 
ohjelma edellyttää, että paikalliset tai 
alueelliset ympäristöongelmat eivät enää 
lisäänny ja kiinnittää huomiota liikentee-
seen merkittävänä ilmapäästö- ja melu- 
lähteenä. 

Tieliikenteen turvallisuutta koske-
vassa periaatepäätöksessä on ase-
tettu tavoitteeksi turvallisuuden jatkuva pa-
rantaminen. Autoliikenteen ennustetaan 
edelleen kasvavan, mikä tarkoittaa liiken-
nekuolemien ja vakavien onnettomuuksi-
en lisääntymistä, ellei ennakoiviin toimiin 
liikenneturvallisuuden parantamiseksi ryh-
dytä. Keskeisessä asemassa turvallisuu-
den parantamisessa ovat liikenteen kas-
vun hillitseminen, taajamien turvallisuus, 
tienkäyttäjien vuorovaikutuksen parantami- 
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nen ja liikennejuopumusten sekä suistu-
mis- ja kohtaamisonnettomuuksien vähen-
täminen. Myös alueellisen liikenneturvalli-
suustyön kehittämistä pidetään tärkeänä. 

Liikenneministeriö: 
Liikenteen 
toimintalinjat 2020 
Liikenneministeriö on käynnistänyt liiken-
nemuotojen aikaisempaa tavoitteellisem-
man ja koordinoidumman kehittämisen. 
Samalla on siirrytty liikennemuotojen eril-
lissuunnittelusta liikennejärjestelmän suun-
nitteluun. Ministeriö julkaisi vuoden 1997 
lopulla "Liikenteen toimintalinjat vuoteen 
2020" pohjaksi liikennejärjestelmän pitkän 
aikavälin suunnittelulle. 

"Liikenteen toimintalinjat vuoteen 2020" 
esittää yleiset tavoitteet ja toimintalinjat 
Suomen liikennejärjestelmän kehittämisel-
le. Liikennejärjestelmän kehittämistä oh-
jaavat yleiset tavoitteet liittyvät yhteiskun-
tataloudelliseen tehokkuuteen, yritysta-
louteen, alueelliseen ja sosiaaliseen tasa- 
arvoon sekä ympäristöön ja turvallisuu-
teen. Tavoitteita ei ole asetettu tärkeys-
järjestykseen. Toimintal injat korostavat 
liikenteen palveluluonnetta ja painotta-
vat kestävän kehityksen periaatetta eli 
ratkaisuja, jotka pitkällä aikavälillä ovat 
taloudellisesti kestäviä ja sopusoinnussa 
ekologisten toimintojen, ihmisten sosiaa-
listen tarpeitten sekä kulttuuriarvojen säi-
lyttämisen kanssa. 



1.3 TIEN PITOON LIITTYVÄT ERI 
TAHOJEN ODOTUKSET 

Valtakunnalliset ja alueelliset tien- 
pidon yhteistyötahot painottavat hyvi-
en liikenneolojen merkitystä sekä kansal-
lisesta että alueiden kehittymisen näkö-
kulmasta. Yhteistyötahojen odotuksissa 
korostuvat erityisesti tarve turvata pien-
ten taajamien ja niitä ympäröivien maa-
seutualueiden väestölle peruspalvelut ja 
välttämättömät toimeentulomandollisuu-
det. Tienpidon odotetaan tukevan näitä 
tavoitteita. 

Päätiet nähdään alueita yhdistävinä tär-
keinä valtasuonina, ja ne ovat teollisuu-
delle ja kaupan kuljetuksille sekä pitkä-
matkaiselle joukkoliikenteelle hyvin tärkei-
tä. Erityisesti vientiteollisuus korostaa 
hyvien satamayhteyksien merkitystä. 

Alemman tieverkon liikennekelpoisuudel-
le on maaseudulla monia tarpeita. Väes-
tön päivittäinen liikkuminen henkilöautol-
la ja joukkoliikenteellä, puutavarakuljetuk-
set, pienten ja keskisuurten yritysten 
sekä maatalouden kuljetukset, matkailu 
sekä monet yhteiskunnalliset palvelut 
edellyttävät ympäri vuoden ja kaikkina 
vuorokaudenaikoina toimivaa tieverkkoa. 
Tieverkon toimivuuden säilyttäminen näh-
dään tärkeänä perustana uusien elinkei-
nojen syntymiselle ja uusien asukkaiden 
muuttamiselle maaseudulle. 

Erityisesti pääteiden liikenneturvallisuuden 
parantamista toivottiin. Myös tasoristeys-
ten poistoa pidetään tärkeänä. 

Henkilöautoliikenteen kannalta liiken-
nejärjestelmä toimii melko hyvin. Työmat-
kaliikenne ruuhkautuu erityisesti pääkau-
punkiseudulla sekä muiden suurten kau-
punkien sisääntuloteillä ja kehäväylillä. Vii-
konloppuisin liikenne jonoutuu ajoittain 
Etelä-Suomen vilkkaimmilla kaksikaistaisil-
la pääteillä. Uusmaalaiset ja pääkaupun-
kiseudulla asuvat korostavatkin muita 
enemmän ruuhkaisuuden poistamista ja 
liikenneinformaation kehittämistä. 

Pääteiden tärkeimpiä kehittämistarpeita 
ovat henkilöautoilijoiden mielestä pienta-
reiden leventäminen ja ohitusmandolli-
suuksien lisääminen sekä jalankulkijoiden 
ja pyöräilijöiden omien väylien rakentami-
nen. Talvikunnossapidon taso on pää- 
teillä yleisesti ottaen riittävä. Satunnaisia 
ongelmia aiheutuu lähinnä jäisistä polan-
teista ja yllättävistä sään muutoksista. 

Päivittäisten palvelujen saavutettavuus ja 
välttämättömien liikennepalvelujen turvaa-
minen maaseudulla edellyttävät haja-asu-
tusalueen tieverkon riittävää ylläpitoa. 
Talvella ongelmiksi koetaan riittämätön 
liukkauden torjunta, tienpinnan jäiset urat 
ja auratun ajoradan kapeus. Aivan vähä-
liikenteisimmillä teillä ongelmia aiheutta-
vat myös teiden lumisuus ja sohjoisuus. 
Sorapäällysteisille teille toivotaan yleises-
ti päällystettä, kelirikon sekä kuoppaisuu-
den korjaamista. 



Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
olojen kehittämistä pidetään toivottavana 
etenkin kaupunkiseuduilla ja taajamissa. 
Yleisten teiden verkolla kevyen liikenteen 
olot ovat liikkujien määrään suhteutettu-
na hyvät. Kaupunkien keskustoissa, van-
hoilla kaupunkialueilla ja taajamissa on 
eri väylänpitäjien vastuulla olevien verkos-
tojen yhteensovittamisessa paljon tehtä-
vää. Haja-asutusalueella toivotaan parem-
pia kevyen liikenteen yhteyksiä lähipalve-
luihin, kouluihin ja kuntakeskuksiin. Eri-
tyisen tärkeänä pidetään lasten mandol-
lisuutta turvalliseen liikkumiseen koulu- ja 
vapaa-ajanmatkoilla. Myös ikääntyneiden 
mandollisuutta turvalliseen lähiliikkumi-
seen korostetaan, Jalankulku- ja pyörä-
teiden aurausta ja hiekoitusta toivotaan- 
km nykyisestä tehostettavan. 

Linja-autoliikenteen toimintaedellytyk-
siä odotetaan parannettavan koko tiever-
kolla. Sujuvuuden parantamista toivotaan 
erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla. TaI-
vihoidon riittävä taso ja sen oikea ajoitta-
minen on kaikilla teillä linja-autoliikenteel-
le tärkeää. 

Tavaraliikenteen kuljetusten odotetaan 
sujuvan turvallisesti, täsmällisesti ja talou-
dellisesti. Tavaraliikenteen sujuvuuteen 
pääteillä ollaan pääosin tyytyväisiä. Mui-
den tienkäyttäjien liikenneturvallisuus koe-
taan ongelmana, joka huonontaa tava-
raliikenteen kuljettajien ajomukavuutta. 

Merkittävänä ongelmana koetaan myös 
teiden liukkaus vaikeilla talvikeleillä. TaI-
vihoidon tason edellytetäänkin säilyvän 
pääteillä korkealaatuisena. 

Alemmalla tieverkolla ongelmiksi koetaan 
teiden liukkaus talvella sekä kelirikko, 
joista aiheutuu etenkin metsä- ja maata-
louden kuljetuksille epävarmuutta, viivyt- 
yksiä, pidentyneitä kuljetusmatkoja ja 
näiden myötä lisäkustannuksia. Myös 
yhteiskunnallisten palvelujen kuten palo-
ja pelastustoimen hoitaminen edellyttää 
alemman tieverkon olevan ajokelpoinen 
kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina. 

Kaupunkiseuduilla tavaraliikenteen ongel-
mia ovat talviajan liukkaus ja ajoittaiset 
ruuhkat. Kaupan ja teollisuuden kulje-
tukset pitävät etenkin pääkaupunkiseudun 
ruuhkaisuutta jossain määrin ongelmalli-
sena. Pienemmissä taajamissa tavaralii-
kenteen ongelmana ovat liikennetilan 
ahtaus väylillä ja liittymissä, erikoiskulje-
tusten esteet sekä puutteelliset kuorma-
us- ja purkauspaikat. 



2. Tienpidon linjaukset 

Tienpidon linjaukset on Tielaitoksen nä-
kemys siitä, miten liikennejärjestelmän 
ylläpidolle ja kehittämiselle asetetut ylei-
set yhteiskuntapolHttiset tavoitteet sekä 
yhteistyätahojen ja tienkäyttäjien odotuk-
set ovat sovitettavissa yhteen nykyisen 
suuruisella rahoitustasolla. 

Tienpidon tavoitteet on johdettu tulkitse-
maila eri osapuolten odotuksia ja tavoit-
teita sekä toimintaympäristöä ja sen ke-
hittymistä. Tavoitteita pyritään toteutta-
maan mandollisimman monipuolisesti ja 
tasapainoisesti. Kaikkiin odotuksiin ei 
voida vastata. Linjauksilla saavutettavat 
liikkumisolosuhteet ja toteutumatta jäävät 
odotukset on kuvattu luvussa 3. 

1teiskuntapoliittil 
tavoitteet ja odotukset 

Liikkumiseen ja 
kuljetuksiin liittyvät 
odotukset ja tarpeet 

Toimintaympäristön 
nykytila ja 

tulevaisuus 

Tienpidon tavoitteet 

Tienpidon linjaukset 

____ __.--. 

Tie- ja liikenneolojen 	 Tienpidon ohjelmat ja toimenpiteet 
suunnittelu 	 _____________ -_____ 



Liikenteen toiminta linjat vuoteen 2020 

Suomen liikennejärjestelmä 2020 	 LM 

Tielaitos 

Tienpidon ohjaus 

Tienpidon linjaukset ohjaavat tienpitoa 
yhtenäisin periaattein koko maassa. Pe-
ruslinjaukset ovat kaikkialla samat. Sen 
sijaan toimintaympäristön, liikenteen ja 
tieverkon nykytila ja kehitysnäkymät ovat 
maan eri osissa hyvin erilaiset ja ne 
edellyttävät alueellista liikkumavaraa. Tie- 
piirit ottavat alueelliset erityispiirteet huo-
mioon omissa toimintalinjapainotuksis-
saan. 

Tienpidon linjauksissa on vertailuvuotena 
käytetty vuotta 1998, jonka toteutunut 
rahoitustaso 4,4 miljardia markkaa on 
valittu injausten pohjaksi. Valittu rahoitus- 
taso on hieman nykyistä, vuoden 2000 
rahoitustasoa korkeampi. Linjausten poh-
jaksi valittiin realistinen ja todennäköinen 
rahoitustaso, jotta valitut linjaukset voisi-
vat toimia tienpidon ohjausvälineenä. 
Rahoitustason muutosten vaikutuksia lin-
jauksiin on käsitelty kohdassa 4. 
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2.2 TIEN PITOA KOSKEVAT 
TAVOITTEET 

Tienpidon tavoitteet perustuvat liikenne-
ministeriön määrittelemiin koko liikenne- 
järjestelmää koskeviin yleistavoitteisiin. 
Tienpitoa koskevia tavoitteita laatiessaan 
Tielaitos on tulkinnut paitsi yhteiskunnan 
asettamia tavoitteita myös toimintaympä-
ristön muutoksia sekä yhteistyötahojen ja 
tienkäyttäjien odotuksia. 

Liikenneturvallisuus 	1 	 Talous 

Ympäristö 	 Tasa-arvo 

Tienpidon linjauksilla edistetään eri 
tavoitealueita tasapainoisesti 



Tienpidon tavoitteet: 

Yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden osalta 

• kohdentaa ja mitoittaa tienpidon toimet mandollisimman tehokkaiksi ja taloudellisiksi 
• turvata tieverkon kunto ja päivittäinen liikennekelpoisuus koko maassa ympäri vuoden 
• mandollistaa tienpidolla ja tieliikennejärjestelyillä osaltaan toimivat kuljetus- ja matkaketjut 
• tukea tienpidolla osana liikennejärjestelmän kehittämistä yhdyskuntarakenteen eheyttämistä 

ja tiivistämistä nUn, että mandollisuudet joukkoliikennematkoihin, pyäräilyyn ja jalankulkuun 
lisääntyvät 

• tukea tienpidolla valtakunnan, maakuntien, kaupunkiseutujen ja kuntien liikennejärjestelmi-
en tavoitteita sekä toteuttaa sellaisia kehittämisinvestointeja, joita näissä suunnitelmissa on 
esitetty. 

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten osalta 

• tarjota toimivat ja turvalliset päätieyhteydet sekä yhteydet satamiin ja tavaraterminaaleihin 
• turvata alemmalla tieverkolla elinkeinoelämälle ja maaseudun perustuotannolle välttämättö-

mät kuljetukset kaikkina vuodenaikoina 
• lisätä kuljetusten turvallisuutta, sujuvuutta ja luotettavuutta 
• kehittää kansainvälisiä lUkennekäytäviä ja -alueita. 

Alueellisen tasa-arvon osalta 

ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttätavoitteet, edistää alueellisen tasa-arvon to-
teutumista ja arvioida tienpitotoimenpiteiden vaikutuksia aluerakenteen ja alueiden käytän 
kannalta 
ottaa huomioon väestön ja elinkeinoelämän erilaiset tarpeet kasvavan ja vähenevän väestö- 
määrän alueilla. 

Sosiaalisen tasa-arvon osalta 

turvata henkiläliikenteen toimintaedellytykset eri väestöryhmille kaupungeissa, taajamissa ja 
haja-asutusalueilla 
edistää etenkin suurilla kaupunkiseuduilla joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä sekä muissa 
taajamissa kevyttä liikennettä. 

Liikenneturvallisuuden osalta 

• parantaa lUkenneturvallisuutta niin, että tieliikenteessä kuolee ja loukkaantuu yhä vähemmän 
ihmisiä sekä tukea valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden toteutumista 

• vähentää suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksia ja lieventää niiden seurauksia 
• parantaa jalankulki joiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta niin, että myös kaatumis- ja liukastu- 

misonnettomuudet vähenevät nykytasosta. 

Ympäristön osalta 

• edistää kansallisen ilmastostrategian toteutumista tielUkenteen hiilidioksidipäästöjen vähen-
tämiseksi 

• vähentää tienpidosta ja tieliikenteestä aiheutuvia pohjavesi- ja meluhaittoja 
• sopeuttaa tielUkenteen ratkaisut kaupunki- ja taajamarakenteeseen sekä -kuvaan väyläarkki-

tehtuurin, ympäristärakentamisen ja maankäyttäratkaisujen keinoin 
• edistää arvokkaiden luonto- ja kulttuurialueiden säilymistä 
• edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja luonnonvarojen säästeliästä käyttöä. 



2.3 TIENPIDON LINJAUKSET 

Tiet ovat osa 
maankäytön 
kokonaisuutta 

Tienpito on osa 
yhteiskunnan 
kehittämistä 
Tienpidon tulee tukea yleisiä, koko yhteis-
kunnan kehittämistä ohjaavia yhteiskun-
tapoliittisia tavoitteita. Tienpidon vaiku-
tukset ulottuvat liikennejärjestelmän kehit-
tämisen kautta kansalaisten, elinkeinoelä-
män ja viime kädessä koko yhteiskunnan 
hyvinvointiin. Tienpidon ratkaisuilla on 
merkittävä vaikutus myös alue- ja 
yhdyskuntarakenteen kehittymiseen. 

Tielaitoksen yhteiskunnallinen vas-
tuu on siten laajempi kuin pelkästään 
vastuu yleisistä teistä ja tieliikenteen olois-
ta. Vastuulliseen toimintaan kuuluu kyky 
tunnistaa tienpidon ratkaisujen moninai-
set vaikutukset yhteiskunnan kehit-
tymiseen ja yksittäisten kansalaisten hy-
vinvointiin. 

Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan talouden 
tukeminen on keskeisessä asemassa, 
mutta toisaalta korostuu myös sosiaali-
sen ja alueellisen tasapuolisuuden vaati-
mus. Käyttäjäryhmien tarpeet on sovitet-
tava yhteen tasapainoiseksi kokonaisuu-
deksi. 

Yleisiä teitä ylläpidetään ja kehite-
tään osana koko liikennejärjestel-
mää. Tienpitoa ja sen vaikutuksia myös 
arvioidaan tästä näkökulmasta. Liikenne- 
järjestelmän kehittäminen kokonaisuutena 
ja yhteiskunnallisen vastuun kantaminen 
edellyttävät laajaa ja aktiivista yhteistyötä 
valtakunnallisten ja alueellisten yhteistyö- 
tahojen kanssa. Yhteiskunnan ja alueiden 
kehittämiselle on löydettävä yhteinen 
suunta eri toimijoiden kesken. Vain sil-
loin voidaan kehittämispanostukset suun-
nata tehokkaasti. 



Henkilöautoliikenne 	- 

	

1 	Kevytliikenne 

Rahoitus 

Joukkoliikenne 

• 	 Maan kayttö ja 
aluerakenne 

HuoItoIikenne 	- 	. 	 Luikennejarjestelma- 
suunnittelun 

	

Liikenneverkot 	
Pysakointi 	 toimintaympäristö 

Yhteistyö kuntien ja maakuntien 
kanssa tiivistyy, jotta liikenne ja maan- 
käyttö voidaan sovittaa yhteen entistä 
paremmin. Kunnat ja maakunnat vastaa-
vat maankäytön suunnittelusta, ja kunti-
en päätösvaltaa on lisätty uuden maan- 
käyttö- ja rakennuslain myötä. Samalla on 
asetettu velvollisuus ottaa huomioon val-
takunnalliset tavoitteet alueidenkäytön 
suunnittelussa. Tienpidon kannalta keskei-
siä asioita ovat liikennejärjestelmäsuun-
nittelu, liikkumis- ja kuljetustarpeen vähen-
täminen, yhdyskuntarakenteen eheyttämi-
nen, liikenneturvallisuuden ja ympäristö- 
ystävällisten liikennemuotojen käyttöedel-
lytysten parantaminen sekä valtakunnalli-
sesti merkittävien liikenneverkkojen mää-
rittely. 

Myös eri liikennemuodoista vastaa-
vien kesken tehdään entistä kiinteäm-
pää yhteistyötä. Yhteistyöllä pyritään yh-
dyskuntien fyysisen ja toiminnallisen ra-
kenteen eheyttämiseen, taloudellisen 
työnjaon löytämiseen eri liikennemuoto-
jen kesken sekä matkaketjujen ja yhdis-
tettyjen kuljetusten toi mintaedel lytysten 
parantamiseen. Näillä toimilla on olennai-
nen vaikutus liikenteen kysyntään, liiken-
neverkkojen toimivuuteen ja uusien inves-
tointien tarpeeseen. 

Taloudellisuus 
avainasemassa 
Taloudellisuus on keskeinen tavoi-
te tienpidossa. Tienpidon vaikutukset 
ovat välittömiä tai välillisiä ja kohdistuvat 
väestön elinkeinoelämän ja yhteiskunnan 
eri osa-alueiden toimintaan. Taloudelli-
suutta tarkastellaan sekä osana laajaa 
yhteiskunnallista kokonaisuutta että yksit-
täisen hankkeen kannalta. 

Tienpidolla voidaan omalta osaltaan vai-
kuttaa myös siihen, että liikenne ja kulje-
tukset hoidetaan kansantalouden kan-
nalta mandollisimman edullisella tavalla ja 
että liikkumis- ja kuljetustarve vähenee. 
Vaikuttamalla alue- ja yhdyskuntaraken-
teeseen ja maankäyttöön liikennejärjestel-
män tehostuminen palvelee myös yhdys-
kunnan tehokkuutta. 

Investoinnit ohjelmoidaan ja suunnitel-
laan niin, että ne on mandollisimman te-
hokkaasti kohdennettu ja ajoitettu. Erito-
ten päätiestön parantamista ja kehittämis-
tä koordinoidaan keskitetysti niin, että lii-
kenteen välttämättömät tarpeet saadaan 
tyydytettyä mandollisimman pienin kus-
tannuksin. 

Tiehankkeiden suunnittelussa keskeisiä 
tekijöitä ovat liikenteelliset tarpeet, saa-
vutettavat hyödyt ja aiheutuvat haitat. 
Suunnittelussa tarkastellaan laadultaan 
ja kustannuksiltaan erilaisia ratkaisuvaih-
toehtoja. Yhä useammin suunnitelmat 
räätälöidään sovitun rahoitusraamin mu- 
kaan. 



Tiehankkeiden taloudellinen suunnittelu 
korostaa entisestään esisuunnittelua ja 
hankkeiden jälkiarviointia. Isot investointi- 
hankkeet toteutetaan kokonaisrahoituksel-
la. Tällöin ne voidaan kilpailuttaa tehok-
kaasti ja toteuttaa tuotantoteknisesti te-
hokkaalla tavalla ja niissä voidaan hyö-
dyntää uusia teknisiä ja innovatiivisia rat-
kaisuja. 

Tiestön kunnon ylläpidossa taloudel-
lisuus varmistuu silloin, kun tienpitäjän ja 
tienkäyttäjien kustannusten summa pitkäl-
lä aikavälillä on mandollisimman pieni. 
Vähäliikenteisellä tiestöllä parannustoimi-
en aikaansaamat liikenteen kustannus- 
säästöt eivät yleensä ole merkittävät. 
Näitä teitä ylläpidetään liikenteen kannal-
ta tyydyttävällä tasolla niin, että tienpitä-
jän kustannukset pitkällä aikavälillä ovat 
mandollisimman pienet. 

Hoidossa, jossa toimenpiteiden vaiku-
tuksen aikajänne on lyhyt mutta niiden 
määrä suuri, on tarve toimia joustavasti 
liikenteen tarpeiden mukaan. Yksittäisten 
hoitotoimien tulee hyödyttää liikennettä 
mandollisimman hyvin. Vähäliikenteisillä 
teillä, joilla peruspalvelutaso on välttävä, 
hoito kohdennetaan liikenteen tarpeita ja 
niiden vaihtelua mukaillen. Tienpidon hy-
vän kokonaistaloudellisuuden kannalta 
hoidon ja ylläpidon tulee mandollisimman 
tehokkaasti tukea olemassa olevan väy-
lästön käyttöä ja sen käyttökelpoisuuden 
säilyttämistä sekä tiestöön sidotun pää-
oman hyödyntämistä. 

Tienpidon kilpailuttamista lisätään, jolloin 
markkinoita voidaan hyödyntää tehok-
kaasti. Keh itystyössä panostetaan talou-
dellisten ratkaisujen kehittämiseen. 

Tienpitoa asiakkaiden 
tarpeisiin 
Asiakaslähtöisyys on yhteiskunnallisen 
vastuun ohella tärkeä tienpitoa ohjaava 
arvo. Tienpidon tuotteiden ja palvelujen 
ajoitus, laatu, tarjonta sekä saatavuus 
perustuvat eri ryhmien tavoitteiden, tar-
peiden ja odotusten sekä heidän toimin-
tansa ja prosessiensa tuntemiseen. 
Asiakaslähtöiseen toimintaan kuuluu, että 
tuotteista, palveluista ja toiminnasta vies-
titään mm. palvelusitoumuksin aktiivises-
ti, avoimesti ja ymmärrettävästi sekä tar -
jotaan asiakasryhmille mandollisuuksia 
osallistua tuotteiden ja palveluiden suun- 
n itteluun. 

Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännö! 
lisesti. Vuorovaikutteisuus sekä henkilö- 
että tavaraliikenneasiakkaiden ja heitä 
edustavien yhteisöjen kanssa ohjaa osal-
taan tienpidon valintoja. 

Liikenneturvallisuuden 
painoarvo säilyy 
suurena 
Tielaitos sitoutuu yhteiskunnan asettamiin 
liikenneturvallisuuden parantamisen tavoit-
teisiin ja etsii aktiivisesti uusia ratkaisuja 
liikenneturvallisuuden jatkuvaan paranta-
miseen. Liikenneonnettomuudet ovat va-
kava kansanterveysongelma: onnetto-
muuksissa menetetään kansalaista koh-
den keskimäärin kolme terveen elämän 
vuotta. Onnettomuuksien seuraukset ja 
huoli omasta ja läheisten turvallisuudes-
ta heikentävät elämisen laatua. 
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Liikenteessä 
kuolleiden 
maaraa 
vähennetään 

Valtakunnallisesta liikenneturvalli-
suuspolitiikasta ja liikenneturvallisuus-
työn eri osa-alueiden yhteensovittamises-
ta huolehtii liikenneministeriö apunaan lii-
kenneturvallisuusasiain neuvottelukunta. 
Tielaitos on sitoutunut yhteistyössä eri 
osapuolien kanssa edistämään valtakun-
nassa hyväksyttyä liikenneturvallisuuspo-
litHkkaa. 

Liikenneturvallisuuden parantami-
seen etsitään jatkuvasti uusia rat-
kaisuja. Tienpidon toimenpiteistä pyri-
tään toteuttamaan turvallisuuden kannal-
ta tehokkaimmat. Investoinnit suunnataan 
siksi pääteille ja taajamiin. Pieniä tehok-
kaita toimia toteutetaan koko tieverkolla. 
Kaikkien tieinvestointien edellytetään pa-
rantavan IHkenneturvallisuutta. Turvallisuus 
on keskeinen tekijä myös kunnossapidos-
sa. Huomiota kiinnitetään kaikkiin käyttä-
järyhmiin, ja erityisesti jalankulkijoiden, 
pyöräilijöiden ja liikuntarajoitteisten turval-
lisuuden parantamiseen. 

Liikennekuolemien ja vakavien vam-
mautumisten vähentämiseen panoste-
taan erityisesti. Pääosa yleisten teiden IH-
kennekuolemista on seurausta kohtaamis-
ja suistumisonnettomuuksista sekä au-
tojen ja kevyen liikenteen yhteen törmää-
misestä. Onnettomuuksien vähentämisek-
si parannetaan IHkennejärjestelyjä ja IH- 

kenneympäristöä sekä kehitetään nope-
ussäätelyä. Koska ihminen kaikesta huo-
limatta tekee virheitä, asetetaan entistä 
suurempi paino virheiden seurausten lie-
ventämiseen. Tavoitteena on, ettei inhimil-
linen virhe johda kuolemaan tai vakavaan 
vammautumiseen. Tienpitäjällä on siksi 
kasvava vastuu turvallisuudesta. Toisaal-
ta tienkäyttäjällä on velvollisuus noudat-
taa IHkennesääntöjä. Nopeusrajoitusten 
noudattaminen ja liikenneraittius ovat 
edelleenkin liikenneturvallisuuden keskei-
siä tekijöitä. 

Yhteistyö ja uusien ratkaisumallien 
etsiminen korostuvat, koska perinteisin 
tienpidon keinoin IHkenneturvallisuuden 
parantaminen on rajallista. LUkenneympä-
ristöä parantamalla sekä maankäytön ja 
1 iikennejärjestelmän yhteensovittamisella 
voidaan vähentää onnettomuuksia. Nope-
usrajoituksilla ja ajoneuvojen turvallisuut-
ta parantamalla voidaan lieventää onnet-
tomuuksien seurauksia. Myös liikenteen 
valvonta, valistus ja tiedottaminen ovat 
tärkeitä. Yhteistyön osapuolina ovat mm. 
kunnat, poliisi, ministeriöt, Vakuutusyhti-
öiden liikenneturvallisuustoimikunta, LH-
kenneturva ja tutkimuslaitokset. LHken-
neturvallisuuden kehitystä seurataan ja 
tiedostetaan keskeiset turvallisuusongel-
mat sekä niiden syyt. 
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Vastuu ympäristöstä 
lisääntyy 
Kestävän kehityksen periaatteet 
ohjaavat Tielaitoksen toimintaa. Tietoisuus 
ja vastuu giobaaleista ja paikallisista ym-
päristöön kohdistuvista haitoista lisäänty-
vät. Tielaitos kantaa omalta osaltaan vas-
tuun tienpidon ja tieliikenteen ympäristö- 
vaikutuksista. 

Tielaitos osallistuu aktiivisesti tieliikenteen 
asiantuntijana maakuntien ja kuntien lii-
kennejärjestelmien ja maankäytön yhteen-
sovittamiseen ja kehittämiseen. Tavoittee-
na on ekologisesti, taloudellisesti ja so-
siaalisesti kestävä liikennejärjestelmä. Lii-
kennejärjestelyissä, väylien rakentamises-
sa ja hoidossa edistetään kasvihuonekaa-
sujen vähentämistavoitteiden saavuttamis-
ta kehittämällä energiankulutusta vähen-
täviä ratkaisuja. 

Tiehankkeiden ympäristövaikutuk-
set selvitetään mandollisimman aikaises-
sa vaiheessa, uusien haittojen syntymis-
tä väitetään ja haittojen torjuntatoimet lii-
tetään osaksi tiehanketta. Tienpidossa 

HC 

NaCI 

otetaan huomioon arvokkaiden luonto- ja 
kulttuurihistoriallisten kohteiden suojelu, 
luonnonvarojen säästeliäs käyttö, ihmi-
seen kohdistuvien haittojen vähentäminen 
ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen. 
Myös nykyisen tieverkon ja liikenteen ai-
heuttamia haittoja vähennetään. Taajama- 
ja kaupunkialueilla ratkaisut sopeutetaan 
taajamakuvaan sekä taajamarakentee-
seen. 

Rakentamisessa ja hoidossa suositaan 
materiaaleja, joiden ympäristökuormitus 
rakenteen elinkaaren ajalta on mandolli-
simman pieni. Ylijäämämassojen hyöty-
käyttöä ja materiaalien uusiokäyttöä lisä-
tään. 

Meluntorjunnan tarve kaupunkiseuduilla 
lisääntyy. Meluhaittoja ennaltaehkäistään 
parhaiten maankäytön ja liikenteen sa-
manaikaisella suunnittelulla niin, ettei uu-
sia, melulle häiriöherkkiä alueita tai raken-
nuksia kaavoiteta tai rakenneta nykyisten 
tai suunniteltujen teiden melualueille ilman 
meluntorjuntaa. Meluntorjuntahankkeita 
toteutetaan kiireellisyysjärjestyksessä, ja 
yli 65 desibelin melutason häiriöt asunto- 
alueilta poistetaan pääosin jo vuoteen 
2005 mennessä. Nopeusrajoituksin ja 
päällysteitä kehittämällä vähennetään 
melutasoa kaupunkiseuduilla ja taajamis-
sa. 

Suolan käytöstä aiheutuva haitta ym-
päristölle minimoidaan. Suolan käyttöä 
vähennetään ja ympäristöystävällisempää 
teknologiaa kehitetään. Tärkeät pohjave-
sialueet suojataan. Veden hankinnan kan-
nalta erityisen tärkeät suojaukset pyritään 
toteuttamaan jo vuoteen 2005 mennes-
sä. 
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Tieverkon laajuus ei 
muutu 
Yleisen tieverkon laajuuden oletetaan 
säilyvän pääosin nykyisellään. Haja-asu-
tusalueilla yksityiset tiet täydentävät yleis-
ten teiden muodostamaa verkkoa. Liiken-
teellisesti merkittävien yksityisten teiden 
tienpitoa tuetaan jatkossakin valtion avus-
tuksin. Avustusjärjestelmää kehittämällä 
pyritään kustannuksia jakamaan entistä 
oikeudenmukaisemmin. Hallinnollisen luo-
kan muutoksia tehdään liikenteen tarpei-
den muuttuessa. 

Yksityisten teiden taloudellisen tienpidon 
kannalta on tärkeää, että Tielaitos asian-
tuntijavirastona seuraa niiden kunnon 
kehittymistä ja neuvoo sekä opastaa tie- 
kuntia tienpidossa ja avustuksiin liittyvis-
sä asioissa. 

Myöskään asemakaava-alueilla ei oleteta 
tapahtuvan merkittäviä muutoksia yleisten 
teiden ja katujen ylläpitovastuussa. 
Kaupunkikunnissa yhtenäisen yleisten tei-
den verkon muodostaminen edellyttää 
vielä joidenkin katujaksojen muuttamista 
yleisiksi teiksi ja päinvastoin. Uuden 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaan en-
tisillä rakennuskaava-alueilla osa yhdys-
teistä tulee ajan myötä kaavoituksen ede-
tessä muuttumaan kaduiksi. Siirtymäajan 
pituus on kymmenen vuotta, minkä vuoksi 
muutosten arvioidaan vuoteen 2015 men-
nessä olevan vähäisiä. 

Tiestön hoito pidetään 
nykytasolla 
Teiden päivittäisellä hoidolla ja yl-
läpidolla varmistetaan, että koko ole-
massa oleva tieverkko palvelee mandol-
lisimman hyvin liikenteellistä tehtäväänsä. 
Koko verkon liikennöintikelpoisuudella ha-
lutaan taata elinkeinoelämälle, asumisel-
le ja yhteiskunnallisille palveluille liiken-
teelliset perusedellytykset koko maassa. 
Tiestön hoidon taso on vilkkailla merkit-
tävillä liikenneväylillä selvästi parempi kuin 
vähäliikenteisillä teillä, Näin taataan, että 
tien hoitoon käytettävät varat toteuttavat 
mandollisimman tehokkaasti asetettuja ta-
voitteita. Vähäliikenteisillä teillä, joiden hoi-
tokustannukset suhteessa liikennemää-
rään ovat korkeat, hoitotaso pidetään liik-
kumisen kannalta riittävänä. 

Vaikka hoidon laatutaso pidetään pääosin 
nykyisellään, kasvaa hoidon rahoitustar-
ve suunnittelukaudella noin 10 %. Tämä 
johtuu hoidettavan tiestö- ja kaistamää-
rän kasvusta, varusteiden lisääntymises-
tä, liikennemäärän kasvusta sekä raken-
teiden ja laitteiden vanhenemisesta. 

Talvihoidolla varmistetaan liikenteelle 
mandollisimman turvalliset ja yllätyksettö- 
mät olosuhteet. Talvihoidon taso mää- 

*kä tutktmus-ja 
mnta 420 Mr 



räytyy tieluokan ja liikennemäärän mu-
kaan. Päätieverkolla ja muilla vilkkailla 
teillä noudatetaan samanlaisissa olosuh-
teissa yhtenäistä toimintalinjaa. Ajo-olo-
suhteet pidetään siellä hyvinä. Vilkkaim-
mat tiet, joita on noin 7 000 km, pide-
tään talvellakin lähes paljaina. Muulla 
osalla tieverkkoa vallitsee talvikeli. Ilmas-
toerojen vuoksi käytännön laatutaso voi 
poiketa eri osissa maata. 

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi ran-
nikkoalueiden pääteiden talvihoidon toi-
menpiteitä nopeutetaan kelin muuttues-
sa. Raskaan liikenteen käyttämät keskei-
set yhteysvälit pääteillä hoidetaan talvel-
la ylimmän hoitoluokan mukaisesti. Keli-
tiedotuksella lisätään tienkäyttäjien mah-
dollisuutta ennakoida huonon sään vai-
kutusta matkoihin ja matka-aikoihin. 

Seututeillä ja keskivilkkailla teillä ajo-olo-
suhteet pidetään tyydyttävinä ja vähälii-
kenteisillä teillä liikennöinnin kannalta riit-
tävinä. Tämä tarkoittaa sitä, että tiever-
kolla on osittain tai kokonaan talvikeli. 
Erityisesti vähäliikenteisten teiden perus-
palvelutasoa sovelletaan alueellisten ja 
paikallisten tarpeiden mukaan asiakasläh-
töisesti niin, että teiden hoidolla turvataan 
mm. säännöllinen linja-autoliikenne, kou-
lulaiskuljetukset, työmatkaliikenne ja pe-
rustuotannon kuljetukset. 

Suolan käyttöä liukkaudentorjunnassa 
vähennetään asteittain samalla kuitenkin 
liikenneturvallisuudesta huolehtien sekä 
ajo-olosuhteet turvaten. Suolauksen vä-
hentäminen kohdennetaan entistä useam-
min pohjavesialueille. Turvallisuus varmis-
tetaan talvinopeusrajoituksin, olosuhteiden 
mukaan vaihtuvilla nopeusrajoituksilla ja 

automaattisella nopeusvalvonnalla. Liuk-
kaudentorjuntaan kehitetään ympäristöys-
tävällisempää teknologiaa suolan käytön 
vähentämiseksi. 

Kevyen liikenteen väylien ja linja-autopy-
säkkien hoidon tasoa parannetaan. Hy-
vällä hoidolla turvataan väestön riittävät 
perusliikkumismandollisuudet sekä tue-
taan joukkoliikenteen käyttöä. Hoidon 
taso porrastetaan nykyistä enemmän väy-
lien käytön mukaan. Erityisesti otetaan 
huomioon vanhusväestön osuuden kas-
vu. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kaa-
tumis- ja liukastumisonnettomuuksia py-
ritään vähentämään. 

Tieympäristön hoito on näkyvä osa 
tienpidon laatua. Tieympäristö pidetään 
siistinä ja viherkasvusto sellaisessa kun-
nossa, että se tukee turvallista, miellyttä-
vää ja viihtyisää liikennöintiä sekä ympä-
röivää maisemaa. Enenevässä määrin siir -
rytään luonnonmukaiseen hoitotapaan. 
Yhteistyötä maanomistajien kanssa lisä-
tään tienvarsimaisemien parantamiseksi. 
Taajamissa pyritään kuntien kanssa yhte-
näiseen tieympäristön hoidon tasoon. 

Sorateiden laatu pidetään nykyisellä 
tyydyttävällä tasolla niin, että se palvelee 
paikallista tarpeita ja että tien rakenne 
säilyy vähäisillä hoitomäärillä. 

Tiemerkinnät, liikennemerkit ja 
muut varusteet pidetään niiden toimi-
vuuden edellyttämässä kunnossa niin, 
että laitteiden ja rakenteiden käyttökelpoi-
suus säilyy hyvänä. 



Huonokuntoinen 
jalankulku- ja 
pyörätie. 

Tieverkon kunnon 
heikkeneminen 
pysäytetää n 
Ylläpidon ja korvausinvestointien tar-
koituksena on säilyttää nykyisen tiestön 
ja siltojen kunto, suojata tiestöä ja siltoja 
rappeutumiselta sekä palauttaa vaurioitu-
neiden ja kuluneiden rakenteiden kunto 
entiselleen. Päällystetyn tieverkon kunto 
säilytetään nykytasolla, mikä merkitsee 
lisääntyviä toimenpiteitä erityisesti päällys-
tetyn alemman tieverkon ylläpidossa ja 
peruskorjauksessa. Myös siltojen perus-
korjausta lisätään suunnittelukaudella, sillä 
suuri osa nykyisistä silloista tulee lähivuo-
sina peruskorjausikään. Nämä toimet 
merkitsevät yhteensä noin 25 prosentin 
lisäpanostusta ylläpitoon ja korvausinves-
tointeihin. 

Liikenneturvallisuus otetaan huomioon 
ylläpito- ja korjaustoimenpiteiden yhtey-
dessä mm, varmistamalla uuden päällys- 
teen riittävät kitkaominaisuudet ja toteut-
tamalla rakenteen parantamisen yhtey-
dessä taloudelliset liikenneympäristön 
pehmentämistoimet. Ylläpitotöissä siirry-
tään ympäristöä nykyistä vähemmän 
kuormittaviin materiaaleihin, työmenetel-
mun ja työtapoihin. 

Päällystetyn alemman tieverkon kun-
to pidetään nykyisellä välttävällä tasolla. 
Näillä teillä rakenteellinen kestävyys var-
mistetaan vain pahimmat kohdat korja-
ten. Korjausten kohdistamisessa otetaan 
huomioon erityisesti raskaan liikenteen 
tarpeet. Näitä teitä korjataan vuosittain 
noin 2 %:lla tiepituudesta. 

Kevyen liikenteen väyl en päällysteiden 
kuntoon kiinnitetään lisääntyvää huomio-
ta. 

Sorateiden runkokelirikon aiheuttamia 
haittoja vähennetään. Korjaukset tehdään 
täsmäkorjauksina vain vaurioituneet koh-
dat korjaten. Maaseudun yritystoiminnan 
ja metsätalouden kuljetustarpeet koros-
tuvat korjauskohteita valittaessa. Puuta-
varakuljetusten ajoitus on jatkossakin tär-
keää kelirikkoherkillä teillä. Uusia kelirik-
kokohteita syntyy vuosittain lisää, eikä 
kaikkia runkokelirikkokohteita voida pois-
taa suunnittelukaudella. Niiden määrä 
kuitenkin vähenee. Painorajoituksia käy-
tetään edelleen keväisin ehkäisemään ke-
lirikon aiheuttamia vaurioita. 

Pääteiden ja muiden vilkkaiden teiden 
tasaisuus ja rakenteellinen kunto säilyte-
tään nykyisellä hyvällä tasolla pääasias-
sa päällysteitä uusimalla. Pääteiden ra-
kenteen parantamisen tarve on vähäinen. 
Seututeiden tasaisuus ja rakenne pide-
tään tyydyttävänä. Niiden rakenteellisia 
puutteita korjataan vuosittain vähäisessä 
määrin, noin 1,5 %:lla, seututeiden koko-
naispituudesta. 

Ylläpito ja korvaus- 
investoinnit 

950111 
570 Mnk 

Päatiet 610 Mmk 

uttienpidon 
vestoinnit 240 Mmk 

'nnnittelu ja maa-alueden 
hankinta 300 Mmk 

u\enteen hall!nta 50 t\mk 

Hallinto sekä tutkimus- ja 
kehmatominta 420 Mnih 
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Kaupunkiseudut ja 
nat 570 Mmk 

Lisääntyvää huomiota 
kaupunkiseuduille ja 
taajamiin 
Maan sisäisen muuttoliikkeen ja taloudel-
lisen kasvun seurauksena kaupunkiseutu-
jen ja taajamien liikenne lisääntyy muita 
alueita huomattavasti enemmän. Liiken-
teellisten tarpeiden myötä myös tieinves-
toinnit ja rahoitus sekä yhteistyö lisään-
tyvät näillä alueilla. Maankäytön ja liiken-
teen vuorovaikutteinen suunnittelu luo 
mandollisuuksia yhdyskuntarakenteen 
eheyttämiselle ja sitä kautta liikennetar-
peen vähentämiselle, 

Kaupunkiseutujen liikennejärjestel-
miä kehitetään kokonaisuuksina, jois-
sa liikennemuodot tukevat toisiaan. Liiken-
neolojen kehittämisestä sovitaan yhteis- 

työssä eri osapuolten kesken kaupunki- 
seutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmis-
sa. Niiden toteutumisen edistämiseksi 
seudullinen sopimusmenettely lisääntyy. 
Tehtyjä liikennejärjestelmäsuunnitelmia 
sekä niissä esitettyjen hankkeiden laatu-
tasoa, vaiheittain toteutusta sekä uusia ra-
hoitusmalleja on tarpeen arvioida uudel-
leen. 

Vain pahimmat autoliikenteen pul-
lonkaulat poistetaan ja rahoitusta koh-
dennetaan matkaketjujen toimivuutta sekä 
satama- ja term i naal iyhteyksiä parantavi in 
hankkeisiin. Erityisesti panostetaan jouk-
koliikenteen ja kevyen liikenteen olosuh-
teisiin. Liikenteen hallinnan ja liikennete-
lematiikan merkitys kasvaa. Liikenteen ky-
synnän kasvu on niin suuri, ettei käytet-
tävissä olevilla resursseilla eikä myöskään 
mm. ympäristösyistä ole mandollista eikä 
tavoitteidenkaan mukaista toteuttaa hen-
kilöautol ii kenteen kapasiteettia parantavia 
hankkeita kysyntää vastaavasti. 

Pahiten ruuhkautuvat ohikulku-, sisääntu-
lo- ja kehätiet. Ne ovat useimmiten pää- 
tieverkon osia ja niiden parantamisella 
ratkaistaan koko liikenteen toimivuuden 
ongelmia. Kehittämistoimenpiteinä koros-
tuvat matkaketjujen toimivuus sekä jouk-
ko- ja kevyen liikenteen järjestelyt. Rat-
kaisut sovitetaan mandollisimman hyvin 
kaupunkiympäristöön sekä torjutaan lii- 



kenteestä aiheutuvia haittoja mm. melues-
tein. 

Joukkoliikenteen olosuhteita paranne-
taan erilaisin etuisuusjärjestelyin. Näitä 
ovat kaistajärjestelyt, linja-autojen valo-
etuisuudet sekä pysäkki- ja liityntäpysä-
köintijärjestelyt. Pysäkeillä ja sisääntulo- 
väylillä tarjotaan yhä enemmän reaaliai-
kaista tietoa mm. linja-autojen ja junien 
aikatauluista sekä liityntäpysäköintimah-
dollisuuksista. Pysäkeille järjestetään tur-
valliset kevyen liikenteen yhteydet. 

Jalankulun ja pyöräilyn verkostoa ja 
sen yhdistävyyttä parannetaan yhteistyös-
sä kuntien kanssa. Jalankulun ja pyöräi-
lyn edistämiseen panostetaan tarkastelu- 
jaksolla noin 30 % nykyistä enemmän. 

Tavaraliikenteen toimintaedellytysten 
turvaamiseksi parannetaan väyläyhteyk-
siä satamiin ja muihin terminaaleihin sekä 
keskeisille teollisuusalueille. Raskas liiken-
ne ohjataan tie- ja liikennejärjestelyjen 
avulla mandollisimman paljon pois kes-
kusta-alueilta. 

Pienissä kaupungeissa ja taajamis-
sa tehdään pieniä liikenneturvallisuutta 
parantavia toimenpiteitä. Näitä ovat ke-
vyen liikenteen väylien rakentaminen, liit-
tymäjärjestelyt sekä liikenneympäristön 
kohentaminen. Taajamissa otetaan käyt-
töön porrastettu nopeusrajoitusjärjestel-
mä. Matalia nopeuksia tehostetaan tar-
vittaessa rakenteellisin keinoin. Laajoja 
taajamasaneerauksia tehdään vain vähän. 

Pääteiden 
kehittämisen 
painopiste on 
runkoverkolla 
Pääteiden kehittäminen painottuu 
sen keskeiselle osalle, runkoverkolle. 
Se on määritelty liikenteellisen merkittä-
vyyden, valtakunnallisen yhdistävyyden ja 
kansainvälisten yhteyksien perusteella. 
Kyse ei ole uudesta tieluokituksesta, vaan 
Tielaitoksen tienpidon suunnittelun apu- 
välineestä, joka ohjaa keskeisen päätie-
verkon kehittämistä. Runkoverkkoa tarkis-
tetaan esim. teiden liikenteellisen merkit-
tävyyden muuttuessa. Nykyisen runko- 
verkon pituus on noin 6 430 kilometriä. 

Ru nkoverkon laatutasoa parannetaan val-
takunnallisesti yhtenäisin periaattein. Ta-
voitteena on turvata tasalaatuiset liiken-
neolot. 

Runkoverkon kehittämisen paino-
piste siirtyy moottoriteiden rakentami-
sesta kaksikaistaisten teiden parantami-
seen. Pääosa näköpiirissä olevien tar-
peiden edel lyttämistä moottoritieyhteyksis-
tä on jo olemassa tai rakenteilla, koska 
tieverkon kehittäminen keskittyi 1990-lu-
vulla moottoriteiden rakentamiseen. Mer-
kittävimmät puuttuvat moottoritiejaksot 
ovat E18-tiellä, josta väli Muurlasta Loh- 

Kaupunkiseuduille kohdistuu noin 40 % 
kaikista tienpidon laajennus- ja uusinves-
toinneista. Näistä kohdistuu pääkaupun-
kiseudulle noin 30 %, muille suurille kau-
punkiseuduille noin 50 % sekä muihin 
kaupunkeihin ja taajamiin 20 %. 

Päätiet 610 Mmk 

estoinnit 24 

nnittelu ja maa-aluedn 
kinta 300 Mmk 

,_:Kenteefl h-nt.: 

Hsflinto sekä tutkimus-
:h.timnL . 



Kefioselkä 

Pääteiden 
runkoverkko 
6430 km 

Vartius 

janharjulle toteutetaan tarkastelujaksolla 
moottoritieksi. Muita Ei 8-tien kehittämis-
kohteita ovat Kehä UI pääkaupunkiseudul-
la ja Haminan kohta. Sen sijaan Ei8:n 
yhteysvälien Loviisa—Kotka ja Hamina-
Vaalimaa rakentaminen moottoriteiksi on 
arvioitu tulevan ajankohtaiseksi vasta tar-
kastelukauden jälkeen. 

Valtatie 4:n väli Landesta Heinolaan täy-
dennetään moottoritieksi. Lisäksi useilla 
kaupunkiseuduilla on runkoverkkoon kuu-
luvina ohikulku- ja sisääntuloteinä lyhyeh-
käjä moottoritiejaksoja, joita täydennetään 
liikennejärjestelmäsuunnitelmissa sovitul-
la tavalla. 

Pääteitä kehitetään yhteysväleittäin. On- 
gelmakohtien parantamisessa turvallisuus 

ja taloudellisuus painavat entistä enem-
män. Toimenpiteiden tavoitteena on tur -
vata tasainen nopeustaso ja hyvä mat-
ka-aikojen ennustettavuus, ei välttämättä 
suurta matkanopeutta. Toimenpiteinä 
ovat mm. ohituskaistat, eritasoliittymät, 
tasolHttymien parantaminen tien leventä-
minen, kevyen liikenteen väylät, rinnak-
kaistiejärjestelyt ja alikulut sekä tieympä-
ristön pehmentäminen. Uusia tietyyppi-
ratkaisuja otetaan käyttöön. Osa paran-
nuksista voidaan toteuttaa myäs vaiheit-
tain. 

Muun päätieverkon kehittämiseen 
kohdistuu suuria alueellisia odotuksia. 
Niillä voidaan kuitenkin toteuttaa ensisi-
jaisesti vain liikenneturvallisuutta paranta-
via toimia, joita ovat mm. tieympäristön 
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pehmentäminen, kevyen liikenteen järjes-
telyt ja tasoliittymien parantaminen. No-
peusrajoituksilla parannetaan liikennetur-
vallisuutta asutuksen ja liittymien kohdil-
la. 

Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita ja 
turvallisuutta päätei 1 lä parannetaan raken-
tamalla kevyen liikenteen väyliä ja alikul-
kuja asutuksen, palvelujen ja linja-auto-
pysäkkien läheisyyteen. Linja-autopysäk-
kien tasoa ja varustelua parannetaan tär -
keimmillä pysäkeillä. Yhteistyössä maan-
käytön suunnittelusta vastaavien tahojen 
kanssa pyritään estämään maankäytön 
leviämistä pääteiden varsille. 

Palvelu- ja levähdysalueverkostoa 
kehitetään palvelemaan matkailijoita ja 
raskaan liikenteen tarpeita. Kehittämistoi-
met kohdistetaan ensisijaisesti runkover-
kolle, Erikoiskuljetusten verkkoa kehite-
tään. 

Pääteiden parantamiseen käytetään suun-
nitelmakaudella noin 40 % kaikista laa-
jennus- ja uusinvestoinneista. Päätieinves-
toinneista noin 85 % kohdistuu runkover-
kolle ja loput muiden pääteiden paranta-
miseen. Pääteiden investoinneista käyte-
tään noin 40 % moottoriteiden rakenta-
miseen. Runkoverkon investoinneilla voi-
daan poistaa palvelutasoltaan huonokun-
toisia päätiejaksoja noin 700 km, joka on 
noin 60 % kaikista huonokuntoisista run-
koverkon tiejaksoista. 

Tieverkon kesk 
kehittämiskohti 

O kaupunkis 
— kehitetään 
- - kehitetään 

Vaa 
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Tur 



Seutu- ja yhdysteillä 
keskitytään 
peruskorjau kseen 
Mandollisuudet seutu- ja yhdystieverkon 
liikenteelliseen kehittämiseen ovat vähäi-
set. Vaikka kehittämistarpeita on, rahoi-
tus mandollistaa tällä tiestöllä vain välttä-
mättömän peruskorjauksen. Vilkkailla seu-
tuteillä varsinkin taajamien lähettyvillä to-
teutetaan yksittäisiä, lähinnä liikenteen 
turvallisuutta parantavia järjestelyjä, mut-
ta laajempia liikenneteknisiä parannustoi-
mia ei toteuteta. Sorateitä päällystetään 
vain vähän. Päällystäminen tulee kysy-
mykseen elinkeinoelämän ja varsinkin 
matkailuelinkeinon kannalta merkittävissä 
kohteissa. 

Nykyisistä noin 50 lossista kolmannes 
korvataan sillalla. Tasoristeyksiä poista-
maIla tuetaan junaliikenteen nopeuttamis-
ta ja turvallisuutta. 

Ajantasaista tietoa 
tienkäyttäjille 
Tie- ja liikenneoloista ja niiden enna-
koidusta kehityksestä välitetään tienkäyt-
täjille ajantasaista tietoa. Tiedottamisen, 
liikenteen ohjauksen ja kysynnän hallin-
nan keinoin parannetaan liikenteen suju-
vuutta ja turvallisuutta. 

Liikenteen hallinnan merkitys perin-
teisen tienpidon rinnalla kasvaa etenkin 
kaupunkiseuduilla. Lähivuosien toiminnan 
painopisteitä ovat ajantasaisten tie- ja lii-
kenneolojen seurantajärjestelmien, liiken-
nekeskusten yhteistyövalmiuksien sekä lii-
kennettä haittaavien häiriötilanteiden hal-
linnan kehittäminen nykyistä paremmalle 
tasolle erityisesti päätiestöllä ja suurilla 
kaupunkiseuduilla 

Liikennekeskusten operatiivista yhteis-
työtä muiden tahojen kanssa kehitetään 
erityisesti liikenteen häiriöiden hoidossa. 
Pääteillä ja kaupunkiseuduilla lisätään 
häiriöistä tiedottamista ja pääteille lisätään 
rajoitetusti muuttuvia liikenteen ohjausjär-
jestelmiä. Järjestelmiä suunnitellaan ja 
toteutetaan yhteistyössä kaupunkien 
kanssa ottaen huomioon liikennemuoto-
jen välinen yhteistoiminta. Suurilla kau-
punkiseuduilla katuverkon ja ympäröivän 
tieverkon lHkennevaloja valvotaan ja oh-
jataan yhteistoimin. Poliisin ajonopeuksi-
en valvonnan ja liikennevaloristeysten ajo- 
valvonnan automaattisten järjestelmien 
toteuttamista tuetaan. 
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töissä, yhteistyö ulkomaisten tieviran-
omaisten kanssa ja osallistuminen toimi-
alan kehittämiseen maailmanlaajuisessa 
teknologiansiirtoverkostossa on tärkeä 
osa Tielaitoksen T&K-toimintaa. Tieviran-
omaisten välisessä yhteistyössä korostu-
vat yhteydet Euroopan unioniin ja Suo-
men lähialueille Itämeren ympärillä sekä 
perinteinen pohjoismainen yhteistyö. Kan-
sainvälisen yhteistyön myötä Tielaitos saa 
käyttöönsä alan uusinta tietämystä tien- 
pidon ja koko liikennejärjestelmän hyö-
dyksi. Lisäksi tavoitteena on oman hen-
kilöstön kansainvälistyminen ja yhteistyö- 
taitojen kehittäminen. Osallistumalla kan-
sainväliseen yhteistyöhön Tielaitos voi 
edistää myös tie- ja liikennealan vienti-
mandollisuuksia. 

Yhteiskunnallisen vastuun kautta kasvaa 
tarve ymmärtää entistä monipuolisemmin 
liikennejärjestelmän toimintaa ja tienpi-
don monitahoisia vaikutuksia. Liikennejär-
jestelmäsuunnitteluun tarvitaan nykyistä 
enemmän tietoa sekä henkilöliikenteen eri 
muodoista, tavaraliikenteestä että näiden 
käyttämästä infrastruktuurista. Myös liik-
kumiseen ja kuljetuksiin liittyvien tavoite- 
ristiriitojen yhteensovittaminen tarvitsee 
tuekseen tutkimus- ja kehittämistoimintaa. 

Telemaattisten liikenteen hallinnan sovel-
lutusten käyttömandollisuudet ovat lisään-
tyneet runsaasti viime vuosina tekniikan 
nopean kehittymisen myötä. Sovellutus-
ten kehittymistä seurataan tiiviisti osallis-
tumalla aktiivisesti mm, EU:n tukemiin 
kansainvälisiin projekteihin. Tienpidossa 
varaudutaan ajoneuvotekniikan kehittymi-
seen, koska se muuttaa liikenteen ohja-
uksen ja tiedotuksen toiminnallisia ratkai-
suja. Suomen oloihin sopivia järjestel-
miä otetaan käyttöön vähitellen. Telemaat-
tisten liikenteen hallinnan sovellutusten 
laajamittainen käyttöönotto Suomessa 
yleistynee vasta tarkastelujakson loppu-
puolella. 

Tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan 
panostetaan 
Maamme suurimpana julkisen infrastruk-
tuurin ylläpitäjänä ja kehittäjänä Tielaitok-
sella on laaja vastuu tie-, silta- ja liiken-
neteknisen osaamisen tasosta. 

Tielaitoksen tutkimus- ja kehittämis-
toiminnan (T&K-toiminnan) tavoit-
teena on luoda uutta tietoa ja osaamis-
ta, jotta Suomen tieliikennejärjestelmä 
toimisi paremmin, turvallisemmin ja kilpai-
lukykyisemmin kestävän kehityksen peri-
aattein. 

Kansallisen tie- ja liikennealan kehittämi-
sessä Tielaitoksen T&K-toiminnalla on 
keskeinen merkitys. Tutkimus on pääosin 
soveltavaa ja tienpitoa palvelevien ohjei-
den, laatuvaatimusten ja menetelmien 
kehittämistä, mutta tukee tarvittaessa 
myös alan perustutkimusta. T&K-toimin-
nan avulla parannetaan oman henkilös-
tön asiantuntemuksen ja osaamisen lisäk-
si tutkijoiden ja konsulttien kehittymistä. 

Kansainvälinen yhteistyö alan järjes- 



Haja-asutusseudut 
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ja taajamat 
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Ylläpito ja 
peruskorjaukset 

Investoinnit 

Hoito 

Muut 1  

1998 	PTS-kausi 

1998 	PTS-kausi 

Rahoituksen 
painotukset 
muuttuvat 

Yhteenveto 
toimintalinjoista 
Tieverkon päivittäisestä liikennekel-
poisuudesta ei tingitä. Tieverkon hoi-
don taso säilytetään nykyisellään ja ra-
kenteellisen kunnon heikkeneminen py-
säytetään. Laajennus- ja uusinvestoin-
tien määrä vähenee hieman. 

Kasvaville kaupunkiseuduille koh-
distuu entistä enemmän tienpidon 
toimia. Vaikka pahiten ruuhkautuvia on-
gelmakohteita parannetaankin, ei yleisten 

1) iHallinto jaT&K-toimi 
2.Liikenteen hallinta 
3. Suunnittelu 
4.Maa-alueen hankinta  

teiden kapasiteetin kasvattaminen kuiten-
kaan yksin ratkaise kaupunkiseutujen liik-
kumisen ongelmia. Liikenneongelmien rat-
kaiseminen edellyttää hyvää yhteistyötä 
eri tahojen kesken sekä monipuolista kei-
novalikoimaa, 

Pääteiden parantamisen painopiste 
on keskeisellä runkoverkolla. Pääteil-
lä keskitytään kaksikaistaisten teiden pa-
rantamiseen, kun moottoriteiden rakenta-
misen tarve vähenee. Pääteiden investoin-
tien rahoitus pienenee nykyisestä jonkin 
verran. Liikenteen olosuhteita voidaan kui-
tenkin parantaa nykyistä laajemmalla 
osalla päätieverkkoa mm. kohdentamal-
la, ajoittamalla la toteuttamalla toimen-
piteitä entistä tehokkaammin ja taloudel-
lisemmin sekä kehittämällä uusia tekni-
siä ratkaisuja. 

Alemman tieverkon päivittäinen lii-
kennöitävyys ja rakenteellinen kun-
to turvataan, mutta alemman tieverkon 
kehittämiseen ei ole juuri mandollisuuk-
sia. 

Valtakunnan tasolla pidetään yhte-
näiset laatutasot hoidossa, ylläpidos-
sa sekä pääteiden runkoverkolla. Alueel-
lista tasa-arvoa toteutetaan tarjoamalla 
samanlaisissa liikenneolosuhteissa tien- 
käyttäjälle samanlaista tienpitoa koko 
maassa. 

Tienpidon linjaukset ohjaavat alu-
eellista tienpitoa. Tiepiireillä on alueel-
lista liikkumavaraa valtakunnallisen linja-
uksen sisällä. Paikallisten tarpeiden ja olo-
suhteiden mukaan voidaan tienpitoa pai-
nottaa eri tavoin. Eri tuotteet joustavat 
kuitenkin eri tavalla. Hoidossa liikkuma-
vara on vähäistä. Investoinneissa alueel-
lista liikkumavaraa on enemmän. Alueel-
lisia tarpeita ja niistä johdettuja paikalli-
sia tienpidon painotuksia tarkastellaan tie- 
piirien omissa pitkän aikavälin suunnitel-
missa. Alueellisten tarpeiden huomioon 
ottaminen helpottuu, jos rahoitustaso 
nousee nykyisestä. 



Tienpitotuotteiden vuosittaiset rahoitukset ovat: 
• tieverkon päivittäiseen hoitoon 1 300 milj. mk  
• ylläpitoon ja peruskorjaukseen 950 milj, mk 
• laajennus- ja uusinvestointeihin 1 420 milj. mk  
• suunnittelu ja maa-alueiden hankinta 300 milj. mk  
• liikenteen hallintaan 50 milj. mk  
• hallintoon sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan 420 milj, mk. 

Tienpidon linjaukset pähkinänkuoressa 

• Tienpidon arvot ovat yhteiskunnallinen vastuu ja asiakaslähtöisyys sekä 
osaaminen ja yhteistyö. 

• Tavoitteena on koko liikennejärjestelmän kannalta taloudellinen ja teho-
kas tien pito. 

• Liikenneturvallisuuden painoarvo säilyy suurena. 

• Vastuu ympäristöstä lisääntyy. 

• Yleisen tieverkon laajuus säilyy ennallaan. 

• Hoidon taso säilytetään nykyisellään. 

• Tieverkon kunnon heikkeneminen pysäytetään. 

• Tienpidon investoinnit lisääntyvät kasvavilla kaupunkiseuduilla. 

• Kaupunkiseuduilla poistetaan ongelmallisimmat pullonkaulat ja toteute-
taan nykyistä enemmän jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä tukevia 
hankkeita. 

• Päätieverkon parantamisessa keskitytään tärkeimpien pääteiden muodos-
tamaan runkoverkkoon. Painopiste siirtyy moottoriteiden rakentamisesta 
kaksikaistaisten päätiejaksojen parantamiseen. 

• Yhteysvälejä parannetaan myös vaiheittain niin, että ensin keskitytään vai-
kutuksiltaan tehokkaimpien toimenpiteiden toteuttamiseen. 

• Alemmalla verkolla rahoitus mandollistaa vain välttämättömät parannus- 
toimet. 
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3.1 VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN 
PERIAATTEET 

Vaikutusten arvioinnissa on käytetty ns. 
tavoitemallia. Linjausten vaikutuksia on 
arvioitu luvussa 2.2 esitettyjen tavoittei-
den toteutumisen perusteella. Arvioinnis-
sa on kuvattu, miltä osin tavoitteet on 
mandollista saavuttaa ja miltä osin ei. 
Lisäksi on luotu käsitys linjausten hyä-
dyistä ja haitoista sekä niiden kohdentu-
misesta kaupunkiseuduille, taajamiin, 
maaseudulle ja eri tienkäyttäjäryhmiin. 
Vertailukohteena on käytetty nykyistä tien-
pitoa ja tieverkkoa. Vaikutusten arvioin-
nissa on otettu huomioon, että tienpidon 
tavoitteiden toteutumiseen vaikuttavat 
myös muiden tahojen toimet ja toiminta- 
ympäristössä tapahtuvat ennakoimatto-
mat muutokset. 

Tienpidon linjausten taustalla on kolme 
linjausvaihtoa, joiden vaikutukset on ar- 
vioitu. Vaihtoehtotarkastelul la on saatu 

näkökulmia ja perusteita lopullisten linja-
usten muodostamiselle. Valituilla linjauk-
sula on pyritty toteuttamaan mandollisim-
man hyvin liikennejärjestelmälle, tieliiken-
teelle ja tienpidolle asetettuja tavoitteita 
ja haettu tasapainoa tavoitteiden eri ta-
voitealueiden välillä. Vaikutusarvioinnit 
kokonaisuudessaan on esitetty erillisessä 
taustaraportissa (Tienpidon linjaukset 
2015, Taustat). 

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointi on tehty 
sisäisenä asiantuntija-arviona. Apuna on 
käytetty aiemmissa suunnitelmissa tehty-
jä vaikutusarviointeja, tutkimus- ja kehit-
tämisprojektien tuloksia sekä yhteistyöta-
hoilta saatua palautetta. Eri alojen asian-
tuntijoista koottu ulkopuolinen ryhmä on 
käynyt läpi tehdyt vaikutusarvioinnit. 



3.2 TIENPIDON TAVOITTEIDEN 
TOTEUTUMINEN 

Linjaukset tukevat eri tavoitealueita 
tasapuolisesti. Tämä on linjausten eri-
tyinen vahvuus. Päätieverkon hoitotaso ja 
kunto pysyvät hyvänä. Runkoverkon suu-
rimmat ongelmat saadaan poistettua ja 
kuljetusten ja matka-aikojen ennustetta-
vuus on hyvä. Muulla tieverkolla kunnon 
heikkeneminen saadaan pysäytettyä ja 
hoitotaso säilyy nykytasolla. 

Linjaukset ottavat huomioon eri tienkäyt-
täjäryhmien liikkumis- ja kuljetustarpeet 
maan eri osissa. Kaupunkiseuduilla ja 
taajamissa ne luovat edellytyksiä toimivil-
le matkaketjuille ja vaikuttavat myönteises-
ti liikenneturvallisuuteen sekä luovat mah-
dollisuuksia ympäristöystävällisten kulku- 
muotojen valinnalle. 

Yhteiskuntataloudellisen tehokkuu-
den tavoitteita linjaukset tukevat melko 
hyvin. Tienpidon toimet kohdennetaan 
pääsääntöisesti suhteellisen pieniin ja te-
hokkaisiin hankkeisHn. Linjaukset ottavat 
huomioon kaupunkiseutujen liikennejärjes-
telmäsuunnitelmat ja erityisesti ne hank-
keet, joilla tuetaan yhdyskuntarakenteen 

eheyttämistä. Muuttoliike ja asumisväljyy- 
den kasvu lisäävät kuitenkin edelleen 
paineita taajamarakenteen hajoamiseen. 

Elinkeinoelämän toimintaedellytyk-
set säilyvät nykyisellään. Kuljetusketju-
jen toimivuus paranee, kun pääteiden ja 
kaupunkiseutujen ongelmakohtia paran-
netaan ja liikenteen hallintaa kehitetään. 
Linjaukset tarjoavat kohtuulliset kuljetus- 
olosuhteet myös alemmalla tieverkolla, 
vaikka nykytilanne ei merkittävästi muu-
tukaan. Kansainvälisten liikennekäytävi-
en ja -alueiden kehittämistä edistää eri-
tyisesti E18:n uudet tiejaksot. 

Eri puolilla Suomea tarjotaan saman-
laisissa olosuhteissa samanlaista tienpi-
don tasoa. Maan eri osien olosuhteet ja 
kehittämistarpeet pystytään ottamaan 
melko hyvin huomioon valtakunnallisten 
linjausten puitteissa. Päivittäinen liikku-
mismandollisuus säilyy koko tieverkolla, 
eikä tieverkon laajuudessa tapandu 
muutoksia. Pääteiden keskeisten yhteys- 
välien parantaminen tukee valtakun- 



nallisen aluerakenteen tavoitteita. Koko-
naisuutena vaikutukset alueelliseen tasa- 
arvoon ovat myönteisiä. 

Sosiaalista tasa-arvoa tuetaan otta-
malla nykyistä paremmin huomioon eri 
väestöryhmien liikkumistarpeet ja -mah-
dollisuudet. Linjauksella parannetaan eri-
tyisesti kevyen liikenteen ja joukkoliiken-
teen olosuhteita sekä otetaan paremmin 
huomioon autottomien liikkujien tarpeet. 
Sosiaalista tasa-arvoa parantavat myös lii-
kenteen haittoja poistavat ympäristöinves-
toinnit sekä elinympäristön laatuun koh-
distuvat liikenneturvallisuus- ja liikenteen 
rauhoittamishankkeet. 

Liikenneturvallisuutta voidaan tienpi-
don linjauksilla parantaa nykyisellä vauh-
dilla. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
vakavat onnettomuudet vähenevät. Kevy-
en liikenteen turvallisuutta voidaan paran-
taa kaupunkiseuduilla ja taajamissa sekä 
päätieverkolla asutuksen kohdalla. Suis-
tumisonnettomuuksien seurauksia voi-
daan lieventää, mutta pääteiden kohtaa-
misonnettomuuksiin ei voida paljoakaan 
vaikuttaa. Näiden vähentämiseksi kehite-
tään uusia ratkaisuja. Linjausten mukai-
set toimenpiteet ovat kuitenkin asetettu-
jen tavoitteiden kannalta riittämättömät. 
Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
kaikkien tieliikenteen toimijoiden yhteisiä 
lisäpanostuksia. 

Ympäristötavoltteista pohjavesien suo-
jelua ja meluhaittojen vähentämistä kos-
kevat tavoitteet toteutuvat hyvin ja ovat 
liikenneministeriön ympäristön toimintalin-
jojen mukaisia. Kaupunki- ja taajamaku-
vaa sekä luontoa koskevien tavoitteiden 

toteutumista voidaan kuitenkin edistää eri 
osapuolten hvyällä yhteistyöllä sekä suun-
nittelussa että toteutuksessa. Vaativien 
taajamaympäristöratkaisujen toteuttami-
nen edellyttää kustannusten jakoa kunti-
en ja valtion kesken. 

Nopeusrajoitukset ovat haja-asutusalueil-
la pääosin nykyiset ja liikenne sujuvaa, 
joten autojen matkanopeudet eivät oleel-
lisesti muutu, Linjaukset eivät tältä osin 
vaikuta tieliikenteen hiilidioksidipäästöihin. 
Autojen ominaiskulutuksen pieneneminen 
on keskeinen tekijä energiankulutukses-
sa, mutta liikenteen kasvu syö osittain 
tämän säästön. 

Liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentä-
miseksi parannetaan kevyen liikenteen 
olosuhteita sekä luodaan edellytyksiä 
joukkoliikenteen kehittämiselle. Suurimpi-
en kaupunkiseutujen liikennejärjestelmä-
suunnitelmissa tehtävät ratkaisut ovat 
keskeisessä asemassa hiilidioksidipääs-
töjen vähentämisessä. 

Luonnon monimuotoisuuteen ja luonnon-
varojen käyttöön vaikuttavat oleellisesti 
seuraavissa suunnitteluvaiheissa tehtävät 
ratkaisut. Uusia tieyhteyksiä ja laajoja tien-
parantamishankkeita on suunnitelmissa 
vähän. Hyvällä suunnittelulla, säästävillä 
ratkaisuilla ja työmenetelmien kehittämi-
sellä tavoitteen toteutumista voidaan pa-
rantaa. 



3.3 LI IKKUMISOLOSUHTEET 2015 

Liikkumisolosuhteet 2015 kuvaavat niitä 
olosuhteita, jotka tienpidon linjausten 
mukaisen toiminnan tuloksena vallitsevat, 
jos liikenne kasvaa ennusteiden mukaan. 

Pääkaupunkiseudulla ja muilla suu-
rilla kaupunkiseuduilla Iiikenneolosuh-
teet ovat henkilöautoliikenteen kasvun 
vuoksi paikoitellen heikentyneet siitä huo-
limatta, että investointeja näille alueille on 
lisätty. Siellä, missä liikenneverkkojen ja 
maankäytön kehittäminen tukevat toisi-
aan, on resursseja pystytty suuntaamaan 
tehokkaasti ja vähentämään liikenteen on-
gelmia. 

Henkilöautoliikenne on lisääntynyt kau-
punkiseutujen pääreiteillä. Pääkaupunki-
seudulla ruuhkia on nykyistä enemmän 
sisääntuloteillä ja ne kestävät kauemmin. 
Uudet poikittaisyhteydet parantavat työ-
matkaliikenteen toimivuutta, mutta auto-
liikenne jonoutuu edelleen ajoittain. Myös 
osalla muiden suurten kaupunkiseutujen 
sisääntulo- ja ohikulkuteitä autoliikenne 

Pääkaupunki- 	Suuret 
seutu 	kaupunkiseudut 

Henkilö- 
autolii- 	 0 	0 
kenne 

Tavara- 
liikenne 

jonoutuu ja työmatkaliikenteen matkano-
peudet laskevat. Ajonopeudet hidastuvat 
erityisesti niillä pääteillä, jotka välittävät 
sekä paikallista liikennettä että pitkämat-
kaista liikennettä. Myös liikenteen häiriö- 
tilanteista ja keliolosuhteista tiedottamis-
ta on lisätty. Lisääntyviä meluhaittoja on 
ehkäisty mm. vähän melua aiheuttavien 
päällysteiden käyttöönotolla. 

Joukkoliikenteen olosuhteita suurilla kau-
punkiseuduilla on parannettu erilaisin etui-
suusjärjestelyin. Joukkoliikenne on ny-
kyistä sujuvampaa. Entistä useammalla 
on todellinen mandollisuus valita kulku- 
tapa ainakin työmatkalHkenteessä. 

Kevyen liikenteen olosuhteet ovat paran-
tuneet. Yhtenäisiä jalankulku- ja pyöräily- 
verkostoja on kehitetty yhteistyössä kun-
tien kanssa. Verkon eheyteen, helppokäyt-
töisyyteen, sujuvuuteen ja turvallisuuteen 
on kiinnitetty erityistä huomiota. 

Kaupungit 	Haia-asutusalue 
jataalamat 	päätiet 	muuttiet 

0 0 

Joukko- 
liikenne 	 Liikkumisolosuhteet 

0 0 
	 verrattuna 

nykytilanteeseen 
Kevyt- 
liikenne 

paranevat 

.... 	huononevat 
osittain paranevat, 

- osittain huononevat 
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Teiden ja katujen hoidossa on otettu huo-
mioon jalankulun ja pyöräilyn sekä niihin 
liittyvän joukkoli ikenteen erityistarpeet. 
Porrastettuja nopeusrajoituksia on lisätty 
liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 

Raskaan liikenteen yhteydet terminaalei-
hin ja muihin keskeisiin kohteisiin ovat 
pääosin sujuvat ja toimintavarmat. Näillä 
reiteillä liittymät on mitoitettu ottamalla 
huomioon tavaraliikenteen tarpeet. Ras-
kasta liikennettä ohjataan tiejärjestelyin 
tiedottamisella ja viitoituksella mandolli-
simman paljon keskustojen katuverkon 
ohi. Vaarallisten aineiden kuljetuksia oh-
jataan asuntoalueiden ulkopuolelle. Sata-
mien läheisyyteen ja pääkaupunkiseudun 
reuna-alueille on järjestetty raskaiden ajo-
neuvojen palvelualueita. Pääkaupunki-
seudulla ja muilla suurilla kaupunkiseu-
duilla liikenteen yleinen ruuhkaisuus hait-
taa tavaraliikenteen sujuvuutta. 

Kaupungeissa ja taajamissa henkilö- 
autoliikenteen sujuvuus on hyvä. Taaja-
man läpikulkeva liikenne järjestetään ym-
päröivän maankäytön ehdoilla. Taajami-
en keskusta-alueita on jäsennelty ja au-
toliikenteen nopeuksia alennettu. Teiden 
hoidon ja ylläpidon taso on nykyisellään. 

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuteen on 
panostettu. Kevyen liikenteen väyliä on 

rakennettu lisää, ja niiden talvihoitoa on 
parannettu. Ongelmia kuitenkin on edel-
leen siellä, missä kevyt liikenne ja auto-
liikenne käyttävät samoja väyliä. Joukko- 
liikenteen toimintaedellytyksiä on paran-
nettu pysäkkijärjestelyillä sekä paranta-
maIla liityntäpysäköinti- ja saattomandol-
lisuuksia. 

Raskasta liikennettä on edelleen taajami-
en katu- ja tieverkossa. Sitä ohjataan tie-
dotuksen avulla muille reiteille. Suurilla 
autoilla tapahtuvissa kaupan kuljetuksis-
sa saattaa esiintyä ongelmia. 

Päätieverkon liikenneolosuhteet ovat 
hyvät. Pitkiä yhtenäisiä moottoritiejaksoja 
on Helsingistä Turkuun, Tampereelle, Hei-
nolaan (Lusiin) ja Koskenkylään. Yksit-
täisiä moottoritiejaksoja on myös suurim-
milla kaupunkiseuduilla. Etelä-Suomen 
pääteillä sekä suurimpien kaupunkien lä-
heisyydessä autoliikenne jonoutuu työ-
matkaliikenteen ja viikonloppuliikenteen 
aikana. Muina aikoina liikenne on suju-
vaa ja matka-aikojen ennustettavuus on 
hyvä. Toimivuudeltaan heikoimmat päätie-
verkon yhteysvälit on korjattu, ja niiden 
liikenneturvallisuutta on parannettu. 

Elinkeinoelämän kuljetusten toimintavar- 
muus pääteillä on turvattu, Levähdys- ja 



(.._ 

- 	
(- 	c 

palvelualueita on kehitetty myös raskaan 
liikenteen tarpeisiin. Erikoiskuljetusreitit 
mandollistavat massaltaan ja mitoiltaan 
suuret kuljetukset sekä niiden reaaliaikai-
sen seurannan. 

Talvinopeusrajoitukset ovat edelleen käy-
tössä. Liikenneturvallisuuden parantami-
seksi joidenkin tiejaksojen nopeustasoa 
on laskettu pysyvästi. Liikenne- ja keli- 
olosuhteiden mukaan muuttuvia nopeus-
rajoituksia ja tiedottamista liikenteen häi-
riöistä ja muuttuvista olosuhteista on li-
sätty. Tietoa on saatavilla reaaliaikaisesti 
monilla viestintävälineillä. Liikenneympä-
ristöä on pehmennetty liikenneonnetto-
muuksien seurauksien lieventämiseksi. 
Palvelu-, levähdys- ja pysäköintialueiden 
palveluja on parannettu. 

Meluhaitat päätien varsilla ovat lisäänty-
neet meluntorjuntatoimenpiteistä huolimat-
ta. Suolan käyttöä on vähennetty ja 
pohjaveden suojauksia rakennettu. Liuk-
kaudentorjunnan pohjavesihaitat ovat vä-
hentyneet. 

Haja-asutusalueella henkilöautoliikenne 
on tärkein kulkumuoto. Julkinen liikenne 

keskittyy koululaisliikenteen ja muiden 
kunnan maksamien kuljetusten sekä pe-
ruspalvelutasoisen asiointiliikenteen järjes-
tämiseen. Alempiasteisen tieverkon hoi-
dossa ja kunnostuksessa otetaan huomi-
oon alueelliset erityispiirteet ja paikallis-
ten elinkeinojen tarpeet. Päivittäiset liiken-
neolosu hteet pysyvät tyydyttävi nä. Ym pä-
rivuotinen liikennöitävyys on mandollista, 
vaikka vähäliikenteisillä teillä on edelleen 
kelirikosta aiheutuvia painorajoituksia. 
Huonoilla keleillä on varauduttava nor-
maalia pidempiin matka-aikoihin. 

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta ja 
sujuvuutta haja-asutusalueilla on paran-
nettu. Uusia kulkuyhteyksiä on järjestetty 
käyttämällä rinnakkais- ja yksityistieverk-
koa. Uusia väyliä ja alikulkuja on raken-
nettu pääteiden varsille sekä koulujen, 
palveluiden ja harrastuspaikkojen lähei-
syyteen. 



3.4 TIENKÄYTTÄJIEN 
ODOTUKSET JATIENPIDON 
LINJAUKSET 
Tienpitoon kohdistuu runsaasti tienkäyt-
täjien ja yhteistyötahojen odotuksia. Tämä 
suunnitelma ei vastaa kaikkiin odotuksiin. 
Huomattavia puutteita jää esimerkiksi 
alempiasteiselle tieverkolle ja suurille 
kaupunkiseudulle. Suunnitelma jättää kui-
tenkin tiepiireille liikkumavaraa, joka voi-
daan suunnata alueellisten tarpeiden ja 
kehitysnäkymien mukaan. Kaikkiin alueel-
lisiin tarpeisiin ei kuitenkaan pystytä vas-
taamaan. Tieverkolle jää sujuvuusongel-
mien lisäksi turvallisuus- ja ympäristöon-
gelmia. Kaikilla tavoitealueilla edetään 
kuitenkin oikeaan suuntaan. 

Pääkaupunkiseudulla ja muilla suu-
rilla kaupunkiseuduilla on toimivuus- 
ongelmia, vaikka sisääntulo- ja ohikulku-
teitä on parannettu ja liikenteen ohjausta 
tehostettu. Kaupunkiseuduille laadittuihin 
liikennejärjestelmäsuunnitelmiin sisältyy 
runsaasti autoliikenteen kapasiteettihank-
keita, jotka eivät toteudu suunnitelmakau-
della. Kaupunkiseuduilla ei tehdä me-
luntorjuntaa arvioidun tarpeiden mukai-
sesti, ja melualueella asuvien henkilöiden 
määrä kasvaa. 

Muilla kaupunkiseuduilla ja taaja-
missa ei tehdä laajoja ohikulku- ja si-
sääntuloteiden parantamishankkeita, vaan 
toteutetaan ensisijaisesti jalankulun ja 
pyöräilyn olosuhteita ja liikenneturvallisuut-
ta parantavia toimenpiteitä. Ympäristön 
parantamista toteutetaan yhteistyöhan k-
keina kuntien kanssa. Näillä toimilla taa-
jamakuva jää pääosin nykyiselleen. Kau-
punkien, taajamien ja kylien läheisyyteen 
toivotaan usein kevyen liikenteen väylien 
rakentamista. Kevyen liikenteen väylien 
rakentamista ja nykyisten väylien paran-
tamista lisätään nykyisestä, mutta se ei 
riita•täyttämään kaikkia odotuksia. 

Pääteiden kehittämiseen kohdistuu 
paljon odotuksia, joista vain osa voidaan 
toteuttaa. Laatutaso paranee liikenteen 
kannalta merkittävästi vain muutamilla 
runkoverkon yhteysväleillä. Muilta osin 
runkoverkkoa kehitetään parantamalla 
ongelmallisimpia kohtia. Muulla päätiever-
kolla tehdään vain pieniä parannuksia. 

Kaikille 1-luokan pohjavesialueille ei 
ole mandollista toteuttaa pohjaveden suo-
jausta. Suojauksista tehdään vain kiireel-
lisimmät. 



Alemman tieverkon hoidon tason pa-
rantaminen on tienkäyttäjien ja yhteistyö- 
tahojen toive. Merkittävään hoidon tason 
parantamiseen ei kuitenkaan ole mandol-
lisuuksia. Tehdyt linjaukset turvaavat tä-
män tieverkon päivittäisen liikennöitävyy-
den ja nykykunnon. Varsinkin elinkeino-
elämä on toivonut kuntakeskuksia yhdis-
tävien seututeiden parantamista, Seutu- 
teiden liikenneolosuhteita parantavia toi-
menpiteitä on kuc " ' h 

dä varsin vähän 

Tieverkon rakenteellisen kunnon 
heikkeneminen pysäytetään mutta kun-
toa ei voida palauttaa aikaisemmalle hy-
välle tasolle. Liikkumisolosuhteita sorateil-
lä ei voida merkittävästi parantaa. Teiden 
kunto säilytetään nykyisellään ja päällys-
tämistä tehdään vain muutamissa koh-
teissa. Kelirikkoa ja painorajoituksia on 
edelleen, vaikka kelirikkokohteiden pois-
tamista jatketaan. 

Pääosa lossi- ja lauttapaikoista si-
jaitsee alemmalla tieverkolla. Suunnittelu- 
kauden alkupuolella noin kolmasosa los-
seista korvataan silloilla, Olemassa olevi-
en siltojen peruskorjaukseen lisätään ra-
hoitusta, mutta siltojen ikääntyminen ai-
heuttaa lisääntyviä korjauspaineita erityi-
sesti suunnittelukauden lopulla. 

Kevyen liikenteen väyliä tarvitaan 
myös alemmalla tieverkolla kylien ja kou-
lujen kohdalla. Kevyen liikenteen väyliä 
voidaan toteuttaa kiireellisimpiin kohteisiin. 



4. Jos lähtökohdat 
muuttuvat 

Tienpidon linjaukset 2015 perustuu erilai-
siin yhteiskunnan ja liikenteen kehittymis-
tä koskeviin oletuksiin, liikennejärjestel-
män kehittämiselle asetettuihin tavoittei-
siin sekä yhteistyötahojen ja tienkäyttäji-
en odotuksiin Tienpidon rahoitustasossa 
ja yleisen tieverkon laajuudessa ei olete-
ta tapahtuvan olennaisia muutoksia ny-
kyiseen verrattuna. 

Tulevaisuus tuskin kehittyy kaikilta osin 
sellaiseksi kuin työssä on oletettu. Muu-
tokset tapahtuvat yleensä hitaasti. Kehi-
tyksen suuntaa ja nopeutta on ennus-
merkkien avulla kuitenkin mandollista jos-
sain määrin ennustaa. Viiden vuoden 
välein linjaukset tarkistetaan vastaamaan 
tulevaisuuden yhteiskunnan ja liikkumisen 
kulloinkin näköpiirissä oleviin haasteisiin. 

Jotkut muutokset voivat kuitenkin tapah-
tua varsin nopeasti. Monet yhteiskunnan 
muutokset saattavat vaikuttaa paljonkin 
liikenteen kysyntään tai ominaisuuksiin. 
Arvostusten muutokset voivat vaikuttaa 
yhteiskunnallisen varainkäytön prioriteet-
teihin tai liikennejärjestelmän kehittämi-
selle asetettuihin tavoitteisiin. Odottamat-
tomat, vaikutuksiltaan merkittävät toimin-
taympäristön, tavoitteiden tai resurssien 
muutokset saattavat pudottaa valituilta 

linjauksilta pohjan pois ja linjauksia on 
muutettava. Linjausten uudelleenarvioin-
tim johtaisivat esimerkiksi seuraavat sei-
kat: 

• Tienpidon rahoitustason hyvin merkittä-
vä poikkeaminen linjausten lähtökohta-
na olleesta tasosta. 

• Olennaiset muutokset liikennejärjestel-
män rahoitusvastuissa. 

• Henkilöautoliikenteen määrän olennai-
nen vähentyminen, joka voi johtua esim. 
polttoaineen hinnan noususta tai auton- 
käyttöä koskevista rajoitteista. 

• Venäjän suunnan kuljetusten ja liikenteen 
olennainen lisääntyminen. 

• Merkittävät muutokset Tielaitoksen väy-
länpidon vastuussa. 

• Merkittävät muutokset liikennejärjestel-
män kehittämistä koskevissa tavoitteis-
sa tai niiden keskinäisissä painotuksis-
sa. 

Oletettavampaa on, että linjauksiin vaikut-
tavien reunaehtojen tai perusoletusten 
muutokset ovat maltillisia tai joku kehi-
tyssuunta ei toteudu ennustetulla tavalla. 
Tällöin on muutettava valitun linjan toteut-
tamistapaa. 



Rahoitustason 
muuttuessa 
Rahoituksen taso saattaa poiketa lähtö-
kohtana olleesta 4,4 miljardin markan 
tasosta puoleen tai toiseen. Toisaalta tien- 
pito itsessään saattaa kallistua tai halven-
tua. Tienpidon kustannustason nousu 
pakottaa vähentämään tienpidon määrää. 
Toiminnan tehostumisen ja hintojen hal-
penemisen kautta puolestaan rahoitusta-
so "nousee" : samalla rahalla voidaan 
tehdä enemmän. Linjauksia tarkistetaan 
silloin seuraavalla tavalla: 

Oletettua aihaisemmalla rahoitusta-
solla tai kustannustason noustes-
sa turvataan ensisijaisesti tieverkon päi-
vittäinen liikennekelpoisuus ja liikennetur-
vallisuus. Rahoitustason laskusta suurin 
osa kohdistuu liikenteen sujuvuutta pa-
rantaviin laajennus- ja uusinvestointeihin. 

• Liikenneturvallisuutta säilyttävät ja paran-
tavat toimet ovat etusijalla. Tarve myös 
tieliikenteen nopeuksien hillintään kas-
vaa. 

• Teiden päivittäisen hoidon laatutaso säi-
lytetään suunnitellulla tasolla. 

• Päällystettyjen teiden ja siltojen raken- 

teellisen kunnon heikkenemistä ei saa-
da kokonaan pysäytettyä, vaan huono-
kuntoisiksi luokiteltujen päällystettyjen 
teiden määrä lisääntyy vuodessa noin 
100 km. 

• Sorateiden runkokelirikon aiheuttamia 
haittoja vähennetään suunnitellulla taval-
la. Sen sijaan sorateiden päällystäminen 
on vähäistä. 

• Pääteiden kehittämistä hidastetaan. 
Suunnittelukaudella toteutetaan liiken-
teen turvallisuuden ja sujuvuuden kan-
nalta kiireellisimmät kehittämistoimen-
piteet. Ei 8-tien Turun ja Helsingin välil-
tä puuttuvaa moottoritieosuutta ei ole 
mandollista toteuttaa ilman erillispäätök-
siä hankkeen rahoituksesta. 

• Kaupunkiseuduilla ja taajamissa ohikul-
ku- ja sisääntuloteiden parantamista hi-
dastetaan. 

• Alueellisia tarpeita voidaan kaiken kaik-
kiaan vain hyvin rajallisesti ottaa huomi-
oon. 

Oletettua korkeammalla rahoitusta-
sofia tai tienpidon kustannusten 
laskiessa kohdennetaan tienpidon toi-
mia suunniteltua enemmän laajennus- ja 
uusinvestointeihin liikenteen olosuhteiden 
ja liikenneympäristön parantamiseksi: 



• Teiden päivittäisen hoidon laatutaso säi-
lytetään suunnitellulla tasolla. 

• Päällystettyjen teiden ja siltojen raken-
teellisen kunnon heikkeneminen pysäy-
tetään suunniteltujen linjausten mukai-
sesti. 

• Sorateiden parantamisessa ja päällystä-
misessä alueellinen liikkumavara lisään-
tyy jonkin verran. Yleisestikin paikalliset 
tarpeet voidaan ottaa paremmin huomi-
oon. 

• Pääteiden kehittämistä nopeutetaan. 
Ei 8-tien itäsuunnan moottoritiehankkei-
den käynnistäminen ajoittuu tällöinkin 
vasta suunnittelukauden lopulle. 

• Kaupunkiseuduilla ja taajamissa ohikul-
ku- ja sisääntuloteiden parantamista no-
peutetaan. 

Valtion budjetin ulkopuolinen rahoitus 
saattaa muuttaa tienpidon toimintalinjoja 
tai hankkeiden prioriteetteja. Liikennejär-
jestelmän kehittämiseen "korvamerkityt" 
alueelliset tienkäyttämaksut suurilla kau-
punkiseuduilla saattaisivat mandollistaa 
liikennejärjestelmäsuunnitelmissa esitetty-
jen toimien toteuttamisen nopeammin 
kuin perinteisellä budjettirahoituksella. 
Aluetullien vaikutus tienpidon linjauksiin 
kyseisillä kaupunkiseuduilla saattaisi olla 
merkittävä, mutta muilta osin tienpidon 
toimintalinjat säilyisivät ennallaan. Kunti-
en tai elinkeinoelämän osallistuminen tie- 
hankkeiden rahoitukseen mandollistaa 
suunniteltua useamman hankkeen toteut-
tamisen, mutta ei muuta hankkeiden kes-
kinäistä kiireellisyysjärjestystä. Jos liiken-
nejärjestelmän rahoitusvastuut olennai-
sesti muuttuvat, on tienpidon linjaukset 
tarpeen uudistaa kokonaan. 

Tieliikenteen kysynnän 
muuttuessa 
Tieliikenteen kysyntä saattaa kehittyä 
kokonaisuutena tai painottua alueellisesti 
toisin kuin linjauksia laadittaessa on oletet-
tu. Kysynnän määrän tai laadun muutok-
set voivat johtua muutoksista yleisessä ta-
louskehityksessä, tieliikenteen hinnoittelus-
sa tai muissa ohjauskeinoissa, arvostuksis-
sa, yhdyskuntien rakenteessa, teollisuuden 
rakenteessa tai kuljetusten suuntautumises-
sa. 

Aluerakenteen kehityksen suunta on 
merkittävin tieliikenteen kysyntäennusteen 
epävarmuustekijä. Nykyinen kehityssuunta 
voi muuttua ja muuttoliike kääntyä takaisin 
maaseudulle. Etätyön yleistyminen, eläke-
läisten lisääntyvä osa-aika-asuminen kesä-
mökeillä ja uusien elinkeinojen kuten elä-
mys- ja maatilamatkailun, pienimuotoisen 
teollisuuden sekä luomuviljelyn menestys 
edistävät tätä kehitystä. Samalla kaupun-
kiseutujen väestönkasvu hidastuu. 

Tienpidon linjaukset kestävät melko hyvin 
tieliikenteen kysynnän poikkeamat oletetus-
ta. Maaseudun vähäliikenteisellä tieverkolla 
linjausten mukainen palvelutaso riittää tyy-
dyttämään myös huomattavasti oletettua 
suuremman liikenteen määrän. Toisaalta 
oletettua vähäisempikään liikenne ei heiken-
täisi päivittäisen hoidon ja teiden ylläpidon 
tasoa eikä merkittävästi vapauttaisi resurs-
seja muuhun käyttöön. Kaupunkiseuduilla 
ja päätieverkolla liikenteen kannalta ongel-
mallisia kohteita on ilman liikenteen kasvu-
akin nähtävissä mittavasti enemmän kuin 
mihin linjausten pohjana ollut rahoitustaso 
riittää. Toisaalta, vaikka liikenne pääteillä ja 
kaupunkiseuduilla kasvaisi oletettua enem-
män, ei niihin kohdistuvaa rahoitusosuutta 
voida nostaa tinkimättä koko tieverkon lii-
kennöitävyyden tasosta. Toimenpiteiden 
priorisoinnilla on mandollisuus reagoida lii-
kenteen kysynnän muutoksiin. 



Ohjauksen tai 
organisaation 
muuttuessa 
Liikennepolitiikan muutokset tai lii-
kennepoliittisten tavoitteiden painotusten 
muutokset vaikuttavat suoraan tienpidon 
linjauksiin. Nyt laaditut linjaukset perus-
tuvat tämänhetkiseen liikennepolitiikkaan. 
Vuoropuhelua liikenneministeriön kanssa 
käydään jatkuvasti Jos liikennepolitiikas-
sa tai tavoitteiden painotuksissa tapah-
tuu nopeita, merkittäviä muutoksia, on 
tienpidon linjaukset uudistettava kokonai-
suudessaan. Vähäisiin painotusten muu-
toksiin on mandollista reagoida peruslin-
jausten puitteissa. Tienpidon linjaukset 
tarkistetaan liikennepolitiikan linjausten 
mukaisiksi joka tapauksessa noin viiden 
vuoden välein. 

Tielaitoksen organisaation uudista-
minen virastona toimivaan tiehallintoon 
ja liikelaitoksena toimivaan tuotantoon ei 
toteutuessaan vaikuta tienpidon linjauk-
sun. Tienpidon Pinjauksista ja niiden to-
teutumisesta tienpidossa vastaa tiehallin-
to. 



Tielaitos 
Tiesitkö, että... 
• Suomessa on noin 470.000 kilometriä tieliikenteen väyliä, joista on 

yleisiä teitä 	 77.900 km 
katuja ja kaavateitä 	22.000 km 
yksityisiä teitä 	350.000 km 
kevyen liikenteen väyliä 	11 .000 km 

• Tielaitoksen vastuulla olevat yleiset tiet välittävät noin 65 % koko 
liikenteestä. Niillä ajetaan autolla vuodessa 29.121.000.000 kilomet-
riä, josta henkilöautojen osuus on 84 %, pakettiautojen 7 %, kuor-
ma-autojen 8 % ja linja-autojen 1 %. 

• Yleisistä teistä on 
valtateitä 	 8 582 km 
kantateitä 	 4 686 km 
seututeitä 	 13 396 km 
yhdysteitä 	 51 229 km 

• Valtatiet ja kantatiet muodostavat päätiestön. Noin 65 % yleisistä 
teistä on päällystetty, sorateitä on noin 28.000 kilometriä. Taajamis-
sa on yleisiä teitä noin 7000 kilometriä, ja niiden osuus yleisten tei-
den koko liikenteestä on 29 %. Yleisillä teillä on lähes 14 000 siltaa. 
(Tiedot ovat vuodelta 1999.) 
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