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Tiehallinnon Hãmeen tiepiiri  
Useita vuosia valmisteilla ollut tielaitosuudistus 
työllisti myös tiepiirin henkilöstöa  koko  viime vuo-
den. Epävarmuus uudistuksen tc)teutumisesta pois-
tui, kun eduskunnan päätökset kesäkuulta  2000  as-
tuivat voimaan  1.1.2001. Tielaitoksen  tehtävät jaet-
tiin Tiehallinnolle  ja Tieliikelaitokselle. Tiehallinto 

 on  valtion virasto, joka vastaa yleisistä teistä  ja  sil-
loista sekä liikenneoloista  ja  tieliikenteen palveluis-
ta. Tiehallinto tilaa tienpidon palvelut siirtymäkau-
della vuosina  200 1-2004 Tieliikelaitokselta  ja  muil-
ta toimijoilta. Täysin avoimeen kilpailuun siirrytään 
neljän vuoden kuluttua vuonna  2005. 

Tiehallinnon  Hämeen tiepiiri  on  yksi yhdeksästä 
tiepiiristä,  ja sen toimialue  kattaa  Kanta-Hämeen, 
Päijät-Hämeen  ja  Pirkanmaan maakunnat. Tiepiirillä 
oli viime vuonna perustienpitoon  396  miljoonaa 
markkaa  (12 %  koko  maan luvusta). Määräraha 
käytettiin tienpidon  strategisten linjausten, Tiehal-
linnon  sisäisessä tulossopimusneuvottelussa sovit-
tujen periaatteiden sekä maakuntien liittojen  anta-
mien  lausuntojen pohjalta. Valtion tatousarviossa 
olevasta tieverkon kehittämisen määrärahasta  tie- 
piiri käytti  214  miljoonaa markkaa. Lisäksi tiepiiri 
toteutti muutaman EU:n rakennerahaston tavoite- 
ohjelmaan sisältyneen sekä työllisyysrahoituksella 
toteutuneen hankkeen. 

Liikenneturvallisuus  
Vuoden  2000  liikenteessä ilandutti eniten liikenne-
kuolemien huomattava väheneminen. Tiepiirin alu-
een yleisillä teillä kuoli ennakkotiedon mukaan vii-
me vuonna tieliikenneonnettomuuksissa  38 

 henkilöä, kun vastaava luku vuonna  1999  oli  62 
 henkilöä. Liikenneturvallisuuden parantamiseen 

kohdistuneista toimista mainittakoon kevyen liiken-
teen väylien rakentaminen, yhteensä  28  kilometriä 

 (21 %  koko  maan luvusta). Lisäksi tiepiiri toteutti 
teiden varsille huomattavan määrän erilaisia toi-
menpiteitä, joiden tarkoituksena  on  lieventää tieltä 
suistuvassa ajoneuvossa olevien henkilöiden louk-
kaantumisriskiä. ________________________ ; 
Tulemme jatkamaan  ja  tehostamaan työtämme lii-
kenneturvallisuuden hyväksi liikenneturvallisuus-
asiain neuvottelukunnan laatiman liikenneturvalli-
suussuunnitelman  2001-2005  tavoitteiden pohjalta. 
Liikenneturvallisuuden parantaminen  on  edelleen-
kin tienpidon tärkeimpiä painopistealueita. Tiehal-
linto pyrkii edistämään asetettujen tavoitteiden to-
teutumista sekä tienpidon toimin että tiivistämällä 
viranomaisyhteistyötä. 

Tiepiirille  asetetut  tulostavoitteet 
Tiepiiri  saavutti lähes kaikki sille asetetut tulosta-
voitteet, joten tulosta voidaan pitää hyvänä. Aino-
astaan sorateiden kelirikkokorjausten tavoitteesta 
jäimme jälkeen. Sorateiden kuntotilanne aiheuttaa 





Toiminta-ajatus 

Hämeen tiepiirin toiminta-ajatuksena  on  yhtenä 
 Tiehallinnon  yhdeksästä  tiepiiristä  palvella tien- 

käyttäjiä, elinkeinoelämää  ja koko  yhteiskuntaa Pir-
kanmaan,  Kanta-Hämeen  ja  Päijät-Hämeen maa-
kuntien alueilla.  Tiepiiri  varmistaa omalla toimin-
nallaan turvalliset  ja  sujuvat  liikkumis-  ja  kuljetus-
mandollisuudet.  Tiepiiri  huolehtii alueensa  kansal-
lisomaisuuden  (teiden  ja  siltojen) arvon  ja  kunnon 
säilymisestä. Toiminta perustuu  ympäristöystävälli

-seen  tienpitoon.  

Hämeen tiepiirin Johto: Tenho  Aarnikko,  Matti Lahti,  

Henkilöstö 	 Mauri  Pukkila,  Matti Höyssä  Ja  Heikki  Ikonen  
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Kertomusvuoden  päättyessä tiepiirin palveluksessa 
oli  91  vakinaista  ja  kolme määräaikaista henkilöä, 
Kuusi henkilöä teki  osa-aikaista työtä.  Tiepiiriin 
rekrytoitiin  vuoden  2000  aikana kuusi uutta henki-
löä,  ja  eläkkeelle lähti kaksi henkilöä. Vakinaisen 
henkilöstön keski-ikä oli  49  vuotta. 

Tampereella sijaitsevan  piirikonttorin  lisäksi  tiepii-
rillä  on  Landessa paikallinen  palvelupiste.  Hämeen 
tiepiirin organisaatio koostuu neljästä  yksiköstä, 

 jotka ovat  tienpidon  suunnittelu,  tienpidon  teettä-
minen, liikenteen palvelut  ja tiehallinnon  tuki (nyk. 
esikunta).  

T I E J 0 H T A J A  Mauri Pukkila 

Sihteeri Pirjo Jokinen  

tienpidon 
 suunnittelu  

Matti Höyssä 
• Tienpidon 

toimintalinj  at 
• Tienpidon  ohjelmat 

 • Esisuunnittelu 

• Liikennejärjestelmät 

• Liikenneturvallisuus 
•  Ympäristöasiat  

• Maankäyttöasiat 
• Tiestötiedot  

tienpidon 
 teettäminen  

Matti Lahti  
•  Hoito-  ja  ylläpito 

 •  Rakentaminen  

•  Tie-  ja  rakennus- 
suunnittelu  

• Maanhankinta-  ja 
kiinteistöasiat  

liikenteen 
palvelut  

Heikki  Ikonen  
Liikenteen hallinta 

 • Liikennekeskus 
• Asiakaspalvelu 
•  Lupa-asiat 

tiehallinnon 
 tuki 

Tenho  Aarnikko 
•  Tulos- ja  talous- 

ohjaus  

•  Toiminnan 
kehittäminen  

•  Viestintä  

• Henkilöstöhallinto 
• Talousasiat 

• Toimistopalvelut 

• Tietohallinto  

Paikallinen  'isiantuntija-  ja  asiakaspalvelu 
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Väestö-  ja  aluera kenne  
Paljon väkeä pienellä alueella 
Hämeen tiepiiri toimii kolmen maakunnan alueilla, 
joissa oli vuoden  2000  alussa yhteensä  809 561 

 asukasta eli  15,7  prosenttia  koko  maan väestöstä. 
Pirkanmaalla oli  447 024,  Päijät-Hämeessä  197 347 

 ja Kanta-Hämeessä  165 190  asukasta. Asukkaat kes-
kittyvät melko voimakkaasti kolmostien sekä Poh-
janmaan  radan  varteen. Toinen asukaskeskittymä 

 on  nelostien tuntumassa Landen seudulla. Hämeen 
tiepiirin alue  on  keskimääräistä tiheämmin asuttua, 

 sillä sen  pinta-ala  (26 632  km2)  on vain 7,9  pro-
senttia  koko  maan  pinta-alasta. Vuonna  2000  Hä-
meen tiepiirin alue koostui  62  kunnasta. Kuoreve

-den  kunta liitettiin Jämsään  1.1.2001,  ja  samalla  se 
 siirtyi Keski-Suomen tiepiiriin.  

Tieverkkoja  liikenne 
Hämeessä  on  paljon liikennettä 
Hämeen tiepiirin yleisen tieverkon pituus oli vuo-
den  2000  alussa  9 506  kilometriä, joka  on  noin  12 

 prosenttia  koko  maan yleisen tieverkon pituudes-
ta. Tiet ovat selvästi muuta maata vilkkaampia,  sil-
lä  yli  17  prosenttia  koko  maan liikennesuoritteesta 
tapahtui Hämeen tiepiirin teillä. Hämeen tiepiirin 
vilkkaimmat tiet ovat valtatiet  3, 4  ja  12.  Pohjois-
Pirkanmaalta löytyvät tiet, joilla  on  vähiten liiken-
nettä tiekilometriä kohden. Tiepiirin alueella  on 

 myös paljon vähäliikenteisiä (KyL <  350  ajon/vrk) 
 teitä. Niitä  on  noin  5000  kilometriä. 
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VIRRAT  

KVL ajon./vrk  
Yli  12000 

6001  -  12000 

1501  -  6000 

501  -  1500 

 allo  500  

Keskimääräiset vuoro-
kausillikennemäärät 
Hämeen yleisillä teillä,  
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Tasapainottelua erilaisissa olosuhteissa  
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Tienpidossa  joudutaan  tasapainottelemaan  erilais-
ten olosuhteiden kanssa, joiden ääripäissä ovat 

 vuorokausiliikenteeltään  yli  40 000  ajoneuvon 
 kaupunkiväylä  ja  muutaman kymmenen ajoneu-

von  yhdystiet.  Yhdyskuntarakenteen keskittymi-
nen lisää näiden osien eroja entisestään. Kun  kau-
punkiseuduilla  liikenne  ja sen  ongelmat lisään- 

tyvät, siitä aiheutuu erityisesti haittaa liikenteen 
sujuvuudelle. Yhdyskuntarakenteen  keskittyesså 
kaupunkiseuduille  ongelmat laajenevat  kehyskun

-tim  lisäten  liikennetarpeita,  joihin ei usein pystytä 
 kovin  nopeasti vastaamaan. Toisaalta myös vähä

-liikenteiset  ja  edelleen  hiljenevät  tieverkon  osat  on 
 pidettävä  liikennöitävässä  kunnossa.  



Suomen pisin  
moo  ttoritie  valmistui 
Vuonna  2000  Hämeessä valmistui  25 rakennushan-
ketta.  Niistä merkittävimmät olivat  Helsinki—Tam-
pere  moottoritie  (Vt  3)  sekä Kalkkisten silta Asik-
kalassa. Lisäksi valmistuivat muun muassa Ypäjän 
keskustan taajamajärjestelyt, Pirkkalan sisääntulo-
tien (mt  3022)  parantaminen välillä Partola—Suup

-pa  ja ohituskaistat Parkanoon valtatielle  3.  

Helsingin  ja Tampereen  välinen valtatie  3  valmistui 
 koko  matkalta moottoritieksi. Viimeinen rakenteil-

la ollut  36  kilometriä pitkä tieosa Valkeakosken Ju-
tikkalasta Lempäälän Kuljuun avattiin liikenteelle 

 12.  lokakuuta.  Tie on  Suomen pisin  (160 km)  yhte-
näinen moottoritiejakso. Moottoritien lii- 
kennemäärät  asettuivat alkuhuipun jäl- 
keen lähelle laadittuja ennusteita. 
Loppuvuoden keskimääräinen vuo-
rokausiliikennemäärä oli  Pirkan- 	 \ 
hovin  kohdalla noin  14 300  ja 
Kuijussa  noin  26 900  ajoneuvoa. 

Pääministeri  Paavo  Lipponen vihki 
uuden  Helsinki-Tampere  moottoritien. 
Kuvassa  on  myös eduskunnan varapu-
bemies Sirkka-Liisa Anttila  ja  liikenne-ja 
viestintäministeriön  osastopäällikkö Harri 
Cavén. 

Viimeinen lossi poistui 
Kaikkisten  silta  on  toinen merkittävä valmistunut  ra- 
kennushanke. Sillan  valmistumisen myötä jäi Hä- 
meen tiepiirin viimeinen lossi Asikkalassa historiaan. 

Kantatie  65  rakenteilla 
Vuoden  1999  joulukuussa aloitettua uuden kantatien 

 65  rakentamista jatkettiin Ylöjärvellä. Valmistuessaan 
uusi kantatie luo Ylöjärven keskustaajaman ohitta

-van  sujuvan päätieyhteyden, jolloin erityisesti pitkä-
matkainen liikenne saadaan pois taajamasta. Liiken-
neyhteydet paranevat merkittävästi Kurun suuntaan 

 ja  edelleen Pohjanmaalle. Uuden tieosuuden pituus 
tulee olemaan yli  19  kilometriä. Kokonaisuudessaan 
uusi  tie  valmistuu vuoden  2002  syksyllä. 

Hoitoa sään mukaan 
Alkuvuonna talvihoidossa käytettiin hiekkaa  ja 

 suolaa edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrat- 
tuna huomattavasti enemmän. Suolaa käytettiin 

• liukkaudentorjuntaan  noin  10 %  enemmän  ja hiek-
• kaa  yli kaksinkertainen määrä. Alemmalla tieverkol-
•  la  aiheutui vaikeista talviolosuhteista johtuen ongel-
* mia koululaiskuljetuksille, varsinkin siellä missä 
• kuljetukset hoidetaan linja-autoilla. Loppuvuosi toi 

puolestaan talvihoitoon säästöjä lämpimän  ja  lumet- 
toman sään vuoksi. Normaaleihin talvihoitotöihin 
päästiin vasta joulukuun loppupuolella. Suolaa ku- 
lui loppuvuonna  vain  vajaa kolmasosa edellisen 

• vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

Hankaluuksia sorateillä 

• Sorateiden kelirikko  oli keväällä  2000 soratieinven- 
• tointien  mukaan keskimääräistä hieman rankempi. 

Kevään kelirikko kohdistui erityisesti Koillis-Pirkan- 
maalle, missä lähes kaikille sorateille jou- 

duttiin asettamaan painorajoitus. Paino- 
rajoituksia käytettiin keskimääräistä 

enemmän, kun niitä enimmillään 
oli yhteensä  705  kilometriä. Keli-
rikkoajan sorastuksia lisättiin 
noin  30 %  ja  varsinaiset soras-
tusmäärät olivat samansuuruisia 
edellisvuoteen verrattuna. Keli-
rikkoaikana liikenteen toimivuus 

varmistettiin riittävän aikaisella  ra- 
joittamisella  ja  yhteistyöllä puutava- 

rayhtiöiden  sekä kuljetusliikkeiden 
kanssa. Puutavaran kuljetukset lisääntyi- 

• 	vät  huomattavasti edellisvuoteen verrattuna, mi- 
kä osaltaan vaikutti teiden kuntoon. 

•  Alemman tieverkon kunto heikkeni loppusyksystä. 
•  Koko  loppuvuoden jatkuneet poikkeuksellisen  läm-
• pimät ja  sateiset säät heikensivät sorateiden kun-
•  toa ja pehmensivät  pientareita. Lisäksi vilkastunut 
• puutavaraliikenne urautti heikkokuntoisia teitä. 
• Painorajoituksia ei kuitenkaan asetettu. Liikenteen 

kulun varmistamiseksi jouduttiin tekemään lisä- 
sorastuksia,  koska liejuuntuneilla sorateillä pelkäs- 
tään tasaushöyläystä ilman murskeen lisäystä ei ol- 
lut tarkoituksenmukaista suorittaa. 

Tiepiirit  tekevät yhteistyötä 
•  Turun  ja  Keski-Suomen tiepiirien kanssa toteutet- 
•  tim  yhteinen päällystysurakka. Myös hoidon urak- 
• karajat tarkistettiin kaikkien naapuripiirien kanssa 

siten, että urakkarajat siirrettiin hallinnollisilta ra- 
joilta tienkäyttäjän kannalta järkeviin paikkoihin. 
Teiden talvihoitoluokat yhtenäistettiin tiepiirien ra- 
joilla  ja  keskusteltiin yhtenäisistä toimintatavoista.  

9  



Rahoitus, tienpidon ostot  ja  oman toiminnan 
kulut Hämeen tiepiirissä  I 998-2000  (Mmk) 

Perustienpito 	(sis.  julk.oik.tuntot)  398,9 384,2 409,4  
Kehittaminen  299,2 261,9 114.3  

Maa-alueiden hankinnat  ja  korvaukset  38,8 28,2 18,1  
Tydllisyystyöt  5,9 7,9 4,2  
EU -nhjelmat  2b, 5, 	nterreg+kans.osuus  9,7 9,0 I 5,3  

Yhteensä  762,5 697,1 661,2  
luotot  14,5 15,2 13.1  

Talvihoito 

Liikenneyinpänistön  hoito 

Rakenteiden  ja  laitteiden hoito 

Sorateiden hoito 

Päällysteiden  ylläpito 

Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito 

 Ko  rvau  s  inne  stoin  n it 
 Laajennusinvestoin  nit  

Uusinveu  to in n it  
Esi-  ja  yleissuunnittelu  
Tie-  ja  rakennussuunnittelu 

 Liikenteen hallinta 

Maa-alueiden hankinta-  ja  hoito 

lienpidon  tuotteiden 
ostot yhteensä  

Tiehallinnon oma toiminta 

Tiehallinnon investoinnit 

Yhteensä menot  
*  korjattu MaKu-ind.  1995=100 

724,4 665,9 6 13,7 
40,4 33,8 32,0 

1,8 1,9 1,0 

766,6 701,7 646,7 
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22,6 
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43,3 
	

50,0 
	

48,2 

	

10,8 
	

10,4 
	

9,6 

	

28,1 
	

58,6 
	

46,9 

	

130,9 
	

103,9 
	

99,9 

	

299,1 
	

261,8 
	

240,9 

	

6,3 
	

6,3 
	

6,2 

	

18,6 
	

20,2 
	

19,1 
5,6 

	

39,6 
	

28,6 
	

20,1  

Hämeen tiepiirin määrärahojen käyttö 
 1990-2000 	(Tr.ind.  1/2001=155)  
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U  Perustienpito  (Mmk) 	• kehittäminen (Mmk) 

Hämeen tiepiirin kustannukset tuote- 
ryhmittäin  2000  (yhteensä  647,4  Mmk)  

5% 
3% 	52154mk 191mk 	18%  
,eii,,,i,  5,6 	 ,  

9% 
 51.854mk  

4% 
 25,39mk  

•  Hoito 	 Ylläpito 	 •  Suunnittelu  
• Inveotoinnit 	Maa-alueiden hankinnat 	U  Liikenteen hallinta  
• Tiehallinnon 	ja  hoito 

oma toiminta 	• Tiehallinnon  investoinnit  

Investointien toteutuneet  
suoritemäärät 	 toteutunut  

kevytliikenteen  väylät,  km 28  
Kevytliikenteen 	eritasot, kpl  7  
kiertollittymät, kpl  3  
Liittymäjärjestelyt, kpl  IS  
Liikennevalot, kpl  2  
Ohituskaistan  rakentaminen.  km  4  
Sillan 	uusiminen, kpl  6  
Sillan  parantaminen, kpl  4  
Lossin 	silloitus, kpl 

Sorateiden kelirikkokorjaukset,  km 22  
Soratien  parantaminen 	+ 	päällystäminen,  km 13  
Päällystettyjen 	teiden parantaminen,  km  Il  

Pohjavesisuojaukset,  km  
Melusuojaukset, (hlöä)  km (3033) 	6  
Taajamajärjestelyt, kpl 

Tievalaistuksen  rakentaminen,  km 21  
Rösta-aidan rakentaminen,  km S  
Uudet monttoriväylät,  km * 36  
Liikenneympäristön pehmentäminen,  km 95  
* 	moottnritien 	sisältämät suonitteet eivät  sis.  luetteloon 



yhteyksien suunnittelua  

Tampereen  läntisen kehätien  (Vt  3) tiesuunni-
telmat  ovat  sen pohjoisosaa  lukuun ottamatta Val-
miit. Keväällä  2000  käynnistyi viimeisen tiesuun-
nitelmaosuuden laatiminen moottoritien rakenta-
miseksi Kalkusta Soppeenmäkeen. Tiesuunnitel-
maluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa huhti-
kuussa  2001.  Valmis tiesuunnitelma  on  kunnissa 
nähtävillä elokuussa  2001. Kehätien  rakentaminen 
riippuu rahoituksen järjestymisestä. Rakentamisen 
arvioidaan ajoittuvan vuosille  2002-2004.  

Ikaalisten eritasoliittymän yleissuu nnitelman 
laatiminen käynnistyi elokuussa. Suunnitelma laa-
ditaan valtatielle  3  Ikaalisten sisääntulotien liitty-
mään. Yleissuunnitelma valmistuu tammikuussa 

 2001.  Tavoitteena  on,  että tien rakentamisen vaati-
mat suunnitelmat ovat valmiina vuoden  2002  syk-
syllä. 

Valtatien  4  parantamIsesta moottoritieksi  Lah-
den  ja  Heinolan välillä  on  käynnissä ympäristö- 
vaikutusten arviointimenettelyn sekä yleissuunni-
telman laatiminen, Noin  29  kilometrin pituinen 
suunnittelualue alkaa Landessa Kymijärven eritaso-
liittymästä  ja  päättyy Heinolan eteläiseen eritaso-
liittymään. Yleissuunnitelma valmistuu maaliskuus- 

sa  2001.  Tavoitteena  on,  että tien rakentamisen 
vaatimat suunnitelmat ovat valmiina vuoden  2002 

 syksyllä. 

Tiesuunnitelmien  tarkistaminen valtatien  9  pa-
rantamiseksi välillä Orivesi—Muurame  aloitet-
tiin viime vuonna. Hanke toteutetaan kokonaisra-
hoituksella vaiheittain. Vuonna  2001  rakennetaan 
Muuramen eritasoliittymä sekä väli Orivesi—Kokko-
la. Tiesuunnittelu  on  käynnissä välillä  Kokkola— 
Jämsä sekä Korpilahti—Muurame. Näiden osuuksi-
en rakentaminen aloitetaan  2002. Koko  hanke val-
mistuu vuonna  2003. Tienrakennustoimenpiteitä 

 tehdään yhteensä noin  60  kilometrin matkalla. 

Vuonna  2000  valmistui noin  30 esisuunnitelmaa 
(tarveselvityksiä, toimenpideselvityksiä ym.). Esi

-suunnitelmia tehtiin muun muassa kevyen liiken-
teen väylistä, sorateistä  ja  rakenteen parantamis-
kohteista. Lisäksi tehtiin  koko  tiepiirin kattavia 
selvityksiä muun muassa kevyen liikenteen tar-
peesta  ja tienvarsipalvelujen  kehittämisestä. Yleis- 
suunnitelmia valmistui yksi. Tiesuunnitelmia val-
mistui myös  30  kappaletta. Tiesuunnitelmia tehtiin 
muun muassa ohituskaistoista, kevyen liikenteen 
väylistä  ja sorateiden  parantamisesta. 



.  U  Liikenteen hallintaa  Kenitetaan  

Hämeen Ilikennekeskus vastaa liikenteen sujuvuu-
desta  ja  turvallisuudesta tiedottamalla tienkäyttäjil

-le ajantasaista  tietoa tiestön tilasta. Tiesääasemat  ja 
 liikennekamerat  palvelevat liikennekeskusta keli - 

ja  liikennetiedottamisessa  sekä kunnossapitoa  tal
-vihoidon  ohjauksessa  ja  seurannassa. Hämeen lii-

kennekeskus hoitaa oman sekä Keski-Suomen  tie-
piirin alueiden liikennetiedottamisen päivystäen 
ympäri vuorokauden. Lisäksi Hämeen liikennekes-
kus palvelee valtakunnallisesti muiden liikenne- 
keskusten päivystysaikojen ulkopuolella. 

Valtatiellä  9  Tampereen ja  Oriveden välillä otettiin 
tammikuussa käyttöön  26  sään  ja kelin  mukaan 
muuttuvaa nopeusrajoitusmerkkiä  34  ki- 
lometrin matkalla. Lisäksi syksyllä 
otettiin käyttöön muuttuvat mer- 
kit myös Oriveden  Holman  
koulun kohdalla (valtatiellä  
9),  jossa arkipäivisin koulun  

Lahti 	 36 
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alkamis-  ja  päättymisaikoihin  nopeusrajoitus laske-
taan turvaamaan oppilaiden koulumatkaa. 

Muuttuvia merkkejä ohjataan Hämeen liikennekes-
kuksesta tiesääasemilta  ja  kelikameroista  saatujen 

 sää-  ja  kelitietojen  mukaan. Merkit voivat näyttää 
kolmea eri nopeutta  60-70-80 tai 70-80-100  kilo-
metriä tunnissa. Maaliskuussa tehdyn käyttäjähaas-
tattelututkimuksen mukaan muuttuvia rajoituksia 
pidetään yleisesti ottaen tarpeellisina. Järjestelmän 
koetaan parantavan turvallisuutta  tai  sujuvuutta  ja 

 rajoitusten vastaavan todellista tilannetta. 

Valtatielle  4  Landen  ja  Heinolan välille asennettiin 
liikenteen matka-ajan seuranta-  ja  informaa- 

tiojärjestelmä.  Järjestelmä mittaa lii- 
kenteen matka-aikoja  ja  tiedottaa 

niistä tienkäyttäjille muuttuvilla 
informaatiotauluilla. Tiedotuk-
sen tarkoituksena  on  antaa 
tienkäyttäjille ajantasaista tie-
toa edessä olevasta liikenne- 
tilanteesta. Tiedon perusteel-
la tienkäyttäjä voi valita vaih-
toehtoisen reitin  tai  ainakin 
suhtautua ruuhkaan rauhal- 

lisemmin, kun  hän  on  tietoi- 
nen ruuhkan vaikutuksesta mat- 

ka-aikaan. Järjestelmä  on  ensim- 
mäinen Suomessa,  ja sen  toimintaa ke- 

hitetään edelleen saatujen kokemusten perus- 
teella. 

Hämeen tiepiiri  on  mukana kehittämässä  Tampe-
reen  paikallisliikenteen hallintajärjestelmää. Järjes-
telmän tarkoituksena  on  tuottaa matkustajille  bus-
sien  kulusta reaaliaikaista tietoa.  Sen  avulla voi-
daan myös toteuttaa joukkoliikenne-etuuksia lii-
kennevalo-ohjatuissa liittymissä  ja  parantaa näin 
joukkoliikenteen sujumista.  _________  

Kaksi uutta  tieinfokioskia  otettiin käyt-
töön palvelualueilla. Tieinfot antavat tien- 
käyttäjille aja ntasaista tietoa ajokeleistä, 
ajomatkojen pituuksista  ja  kesällä myös 
käynnissä olevista tietO istä  Internet-sivu-
jen tapaan.  
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Hämeen tiepiirin alueelle valmistui myös kevyen 
liikenteen tarveselvitys.  Se  laadittiin helpottamaan 
nykyistä suunnittelu-  ja ohjelmointiprosessia  kevy-
en liikenteen väylien osalta. Suunnitelmassa  on 

 esitetty viisivuotisjaksoihin jaettu ohjelma kevyen 
liikenteen väylien  ja alikulkujen  rakentamiseksi 
seuraavan  15  vuoden aikana. Priorisoinnissa  on 

 käytetty  varsin  laajasti Hämeen tiepiirin aluetta 
koskevaa paikkatietoaineistoa. Paikkatiedon avulla 

 on  arvioitu muun muassa kevyen liikenteen po-
tentiaaliset käyttäjämäärät.  
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Kohti  i]  liii IYt1  ill  _.. _  Ii  ukennejarjestelmaa  
Koko  Suomessa liikenne kasvoi  pääteillä  2,3 

 prosenttia edelliseen vuoteen  1999  verrattu-
na. Hämeen  tiepiirissä  kasvu oli yleistä kas-
vua nopeampaa,  sillä pääteiden  liikenne kas-
voi  3,3  prosenttia. Polttoaineen hinnannousu 
ei katkaissut liikenteen kasvua Hämeessä, 
vaikka kasvu  hidastuikin  kesä-heinäkuussa 
jonkin verran. 

Hämeen tiepiirin vilkkaimmat tiet ovat  Tampereen 
ja  Landen läpi kulkevat valtatiet. Liikenteen palve-
lutason kannalta ongelmallisin jakso  on  Tampe-
reen  läntinen kehätie. Liikenne ylittää tien välitys- 
kyvyn, joka näkyy tien päivittäisenä ruuhkautu-
misena sekä onnettomuuskasautumina. Onnetto-
muuksia esiintyy erityisesti Sarankulman eritasoliit-
tymässä. Myös valtatie  12 ruuhkautuu  päivittäin 
Tampereella Paasikiven—Kekkosentien sekä Teis-
kontien kohdalla. 

Valtatie  4  Landen  ja  Heinolan välillä ruuhkautuu 
säännöllisesti etenkin kesäviikonloppuisin.  Tien 
liikennemäärä  ylittää välityskyvyn perjantain  me-
noliikenteen  sekä sunnuntain paluuliikenteen ai-
kaan. Tiejaksolle  on  tyypillistä liikenteen nopeu-
den hidastuminen  ja  vaaralliset ohitukset ruuhka- 
tilanteen lähestyessä. Onnettomuusherkkiä alueita 
ovat ohituskaistojen alku-  ja loppupäät,  joissa on-
nettomuuksia tapahtuu kaksinkertaisesti muuhun 
tiejaksoon verrattuna. Lisäksi liikenteen sujuvuutta 
tiepiirin alueella heikentää Landen läpi kulkevan 
valtatien  12  ruuhkautuminen. 

Joukkoliikennettä  ja  kevyen 
liikenteen väyliä 

Vuoden  2000  tavoitteena oli kiinnittää erityisesti 
huomiota koulureittien turvallisuuteen  ja esteettö-
myyteen.  Kevyen liikenteen väyliä rakennettiin yh-
teensä  28  kilometriä  ja  muita verkollisia puutteita 
korjattiin rakentamalla yhteensä seitsemän alikul-
kua. Linja-autoliikenteen toimintaedellytyksiä pa-
rannettiin muun muassa rakentamalla uuden tyyp-
pisiä pysäkkilevennyksiä Pirkkalaan. Hämeen  tie- 
piirissä valmistui pilottiprojektina ensimmäinen 
tiepiirikohtainen joukkoliikenneselvitys. 
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Suolan kulutus Hämeen  tiepiirissä 
 1995-2000  
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tieympäristö  
Vuonna  2000  oli tavoitteena pienentää inves-
toinnein melu-  ja pohjavesihaittoja  sekä vä-
hentää suolan käyttöä liukkaudentorjunnassa 
viisi prosenttia viiden edellisen vuoden keski-
arvosta. Suolan käyttö väheni Hämeessä noin 

 34  prosenttia vuosien  1995-1999  keskiar-
voon  nähden. Lisäksi tieplirin tavoitteena oli 
toteuttaa yksi turvallisuutta  ja taajamakuvaa 

 parantava hanke sekä yksi tiekohtainen luon-
to-  ja  kulttuurimaiseman hoitoprojekti. 

Hämeen tieverkko  on  rakentunut perinteisten  kul- 
kureittien  mukaisesti, useimmiten harjuille  tai  

muuten vedenoton kannalta edullisille alueille. 
Tiepiirin pohjavesialueilla kulkevien teiden määrä 

 on  suuri,  1 450  kilometriä. Myös liikenteen melu 
 on  monilla alueilla ongelma. Yli  55 dBA:n liiken-

nemelualueella  asuu noin  50 000  ihmistä. Tienpi-
dossa  on  ryhdytty toimiin tiesuolan käytön vähen-
tämiseksi, silti suolaa joudutaan käyttämään liiken-
neturvallisuuden  ja  kuljetusten sujuvuuden varmis-
tamiseksi noin  16 200  tonnia  vuodessa. 

Meluhaittoja  vähennettiin 
Hämeen tiepiirin alueella oli vuonna  2000  käyn-
nissä useita hankkeita, joilla vähennettiin tieliiken-
teestä aiheutuvia meluhaittoja. Valtatien  3 melues

-teet  Hämeenlinnan keskustan kohdalla saatiin 
valmiiksi monen vuoden rakentamisen jälkeen. 
Melusuojauksia rakennettiin myös valtatielle  3 
Sääksjärven  kohdalle Lempäälässä  ja valtatielle  12 
Gaddinpuiston  kohdalle Tampereella. Maantien 

 296 meluesteiden  rakentaminen Hollolassa saatiin 
käyntiin. Lokakuussa valmistunut moottoritie välil-
lä littala—Kulju (valtatie  3)  vähentää osaltaan Lem-
päälän keskustan meluhaittoja liikenteen siirryttyä 
kauemmas tiiviistä asutuksesta. 

Vihervuosi  2000  
Tiepiiri  oli mukana käynnistämässä Vihervuoden 
teemaan liittyen Tieluonnon lumo Pirkanmaalla - 
hanketta valtatielle  12  Kangasalla. Hankkeen  on 

 tarkoitus käynnistyä vuonna  2001. Se  toteutetaan 
Pirkanmaan metsäkeskuksen, Pirkanmaan maaseu-
tukeskuksen  ja  tiepiirin yhteistyönä. Hämeen  tie- 
piiri osallistui asiantuntijapanoksellaan myös Päi-
jänteen Saaristotien maisemointihankkeeseen 
Sysmässä. Päijänteen saaristotiestä valmistui lop-
puvuodesta suunnitelma, jonka toteuttaminen al-
koi joiltakin osin  jo  viime vuoden puolella. Pääosa 
toimenpiteistä tehdään kuitenkin vuodesta  2001 

 alkaen. Asikkalassa Pulkkilanharjun kehittämisen 
ideaselvitys julkistettiin maaliskuussa  2000.  Jatko- 
suunnittelu käynnistynee rahoituksen varmistuttua. 

Tienvarsipalveluiden kehittämissuunnitelma  valmis-
tui vuonna  2000.  Siinä esitetään toimenpideohjelma 
parannettavista levähdys-  ja pysäköintialueista tiepii-
nfl  alueella. Palveluverkon  ja sen  palvelutason mää-
rittelyn lisäksi suunnitelmassa  on  huomioitu muiden 
viranomaisten  ja  raskaan liikenteen tarpeet.  



Tiestön kunto huolestuttaa  
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Tieverkon kunnon heikkeneminen tulisi pysäyt-
tää, jotta jatkossa vältyttäisiin suurilta kertain-
vestoinneilta. Alemman tieverkon kunto haittaa 

 jo talvihoitoa ja  heikentää siten teiden liiken-
neturvallisuutta  ja palvelutasoa.  Myös soratei

-den  kunnosta saadaan jatkuvasti negatiivista pa-
lautetta. Soratieverkon liikennöitävyyttä ei voida 

 koko  vuotta turvata, joten kelirikkoaikaan  on 
 raskasta liikennettä rajoitettava. Yhä useammat 

tiepiirin alueella olevat sillat saavuttavat lähitu-
levaisuudessa peruskorjausiän,  ja  aikaisempaan-
kin  tarpeeseen  on  vielä kiinnikuromista. 

Päällystettyjen  teiden  kuntotavoite 
 saavutettiin  

Päällystettyjen  teiden päällystyskierto (noin  26 
 vuotta)  on  kasvanut huolestuttavasti. Päällystetty-

jen teiden laatutasotavoitteiden alittavia teitä oli 
Hämeen tiepiirin tiestöstä vuoden  2000  lopulla 
noin  460  kilometriä. Vuodessa laatutasotavoitteen 
alittavien teiden määrä lisääntyy noin parillasadal

-la  kilometrillä, ellei niille tehdä mitään. Hämeen 
tiepiirissä päällysteitä uusittiin yhteensä noin  250 

 kilometriä  ja päällystettyjä tieosuuksia paikattiin  

noin  230  kilometriä, Tehtyjen toimenpiteiden ansi-
osta saavutettiin päällystettyjen teiden kunnon ta-
voite, joka salli laatutasotavoitteen alittavien tei-
den määrän lisääntymisen  20  kilometrillä. 

Päällysteiden  kunto syksyllä vuonna  2000 
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Huolta sora teistä  
Sorateiden  kunnon ylläpidossa tavoitteena oli vä-
hentää runkokelirikkohaittoja, joiden kokonaispi-
tuus oli alkuvuodesta  647  kilometriä. Kevään  2000 

 kelirikko  oli keskimääräistä hankalampi. Painora-
joituksia asetettiin  705  kilometriä. Runkokelirikkoa 
inventoitiin  287  kilometriä. Runkokelirikkoa korjat

-tim  pääasiassa Pirkanmaan koillisosassa, jossa  on 
 myös suurin  osa  tiepiirin painorajoituksista. Tiepii-

rissä poistettiin yhteensä  39  kilometriä pistemäisiä 
runkokelirikkokohteita. Laatumittausten  ja  asiakas- 
palautteen perusteella arvioiden sorateiden laatu 
oli kesän aikana miltei edellisvuoden kaltainen. 

Hämeen tiepiirissä valmistui sorateiden toimenpi-
deselvitys  2000,  jonka tavoitteena oli selvittää  so

-rateiden  tämän hetkinen tila  ja  kehittää mittari tei-
den parantamisjärjestykseen asettamiseen. Lisäksi 
selvityksessä esitetään Hämeen tiepiirin toiminta- 
linjat sorateiden tienpitoon. 

Maaliskuussa tiepiiri julkaisi kelirikosta,  sen  aihe-
uttamista haitoista  ja ennakoinnista  kertovan esit-
teen "Valmistaudu kelirikkoon". Esitettä annettiin 
Pohjois-Hämeen kelirikkokuntiin jaettavaksi edel-
leen varsinkin omakoti-  tai  mökkirakentajille,  maa- 

ja  metsätaloudessa työskenteleville tienkäyttäjille. 
Esite oli kelirikkoaikana nähtävillä samassa tiepii-
nfl  Internet-osoitteessa kuin luettelo  ja  kartta keli-
rikkoteiden paino rajoituksista. 

Siltojen kun  totaso  ennallaan 

Hämeen tiepiirissä oli vuoden  2000  lopulla  2070 
 siltaa, mikä  on  noin  15  prosenttia Tiehallinnon  ko-

ko  maan silloista. Näistä  86  prosenttia  on  raken-
nettu vuoden  1960  jälkeen, mikä aiheuttaa tulevai-
suudessa peruskorjausikään tulevien siltojen 
määrän kaksinkertaistumisen aiempiin vuosiin ver-
rattuna. Hämeen tiepiirin siltojen kunto noudattaa 
pääpiirteisesti  koko  valtakunnan yleisten teiden 
siltojen kuntotasoa, mutta Hämeessä  on  poikkeuk-
sellisen paljon huonokuntoisia teräsputkisiltoja. 

Siltojen kuntotasoa seurataan vauriopistesummalla, 
joka lasketaan systemaattisissa yleistarkastuksissa 
havaituista siltarekisteriin kirjatuista vaurioista. Sil-
tojen kunnon ylläpidon tavoitteena oli säilyttää sil-
tojen kuntotaso entisellään. Tavoite saavutettiin uu-
simalla vanhoja huonokuntoisia puu-  ja teräsput-
kisiltoja  sekä korjaamalla vaurioituneempia siltoja.  
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4  Elomessuilie osallis-
tuttiin  yhdessä Liikenne-
turvan kanssa  19-20.8. 

 Hämeenlinnassa.  Tie-
piirin teemana oli Hä-
meenlinnan liikenne-
turvallisuussuunnitelma. 
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4 Helsinki- To yala- Tampere  moottoritie valittiin Vuoden 
 2000  toijalalaiseksi Akaan Nuorkauppaka marl y: fl  

puolesta. 

Pakkalaan rakennettu kevyen liikenteen väylä valittiin 
Vuoden pyörätieksi  2000.  Rakennustyö  oli Pakkalan 
kyläyhdistyksen, Sahalabden  kunnan  ja  Hämeen tieplirin 
yhteinen projekti. Väylä luovutettiin käyttöön elokuussa 

 1999. 

;ff 	\\ f  

rr  

å  Uudella  Helsinki-Tampere  moottoritiellä vih ittiin Toi-
jalassa  30.  elokuuta käyttöön  Nahkialan puusilta.  Tie- 
laitos suunnitteli  sen  yhteistyössä  Tampereen  Teknillisen 
Korkeakoulun Puutietokeskuksen  ja  alan asiantuntijoi-
den kanssa. 

Yhdessä  Tampereen  Seudun .lnvalidit ly:fl  kanssa 
järjestetyssä pyörätuolitempauksessa Liikuntavam-
maiset liikenteessä tiepiirin väki sai konkreettista 
tuntumaa pyörätuolilla liikkumisesta sekä liikunta- 
vammaisten kohtaamista ongelmista. 

vYpäjän  torilla juhlittiin  keskustaajaman liikenne- 
järjestelyjen valmistumista lokakuussa.  Y4/ä n  keskus- 
taajaman liiken nevinpäristöä parannettiin  ja ra  ken- 

I 	
nettiin  reilu viisi  kilo- 
metriä kevyen liikenteen 
väylää.Hankkeenyhtey- .. 

• 	____- 	dessä  rakennettiin uusi 
Kurjen silta Loimijoen 	 - 
ylitse  ja  vanha silta jäi ---- 
kevyen liikenteen käyt- 
tön 	 _______ 



Asiakas- 
U. - 	 .0  tyytyva  u  syytta  

seurataan  
Asiakastyytyväisyys  tiepiirin palveluihin oli tavoit-
teena säilyttää edellisen vuoden tasolla. Vuonna 

 2000  tehtiin kaksi valtakunnallista palvelutasotut-
kimusta. Kesän  2000 palvelutasotutkimuksessa  Hä-
meen tiepiiri sai kokonaisarvosanaksi  7,48. Se on 

 laskenut hieman kahtena peräkkäisenä vuotena. 
Vuosien väliset erot eivät kuitenkaan olleet tilas-
tollisesti merkitseviä. Lähes kaikki teiden kuntoa 
mittaavat arvosanat laskivat jonkin verran. Muuta 
maata  tai kokonaistulosta  merkitsevästi aihaisem

-pia  olivat  vain jalankulku-  ja  pyöräteiden kun-
non  ja  riittävyyden arvosanat. Eri  osa-alueista hei-
koimman arvosanan sai sorateiden kunto kelirik-
koaikana. Liikenteen sujuvuus  on  muuta maata 
heikompaa,  ja  tyytyväisyys nopeusrajoituksiin  on 

 piirissä heikentynyt, mutta ero ei ole merkitsevä. 

Toiminnan arviointi Hämeen  tiepiirissä  
verrattuna talveen  98/99  
Arvosanat Tielaitoksen toiminnalle  osa-alueittain 
Yksityisautoilijat talvi  99/00  ja  talvi  98/99  

Hämeen tiepiiri 
Talvi  1999/2000 	 Talvi  1998/99 	 158 / 83 

4 	 5 	 6 	 1 	 8 	 9 	 0  ___________________________________________________________ 	7.59 

k9  Arvosana ruelaitoksen toiminnalle viime talvena 	

- 

klO Pääteiden auraus  

1,08 

kl1  Muun tievrkon auraus 

kl2 liukkaudei  este pOöteillä 

kl3  Liukkauden este muulla tieverkolla  

7,08  
kl4  Suolan käyttö pääteillä  

6.71  
kl5  Suolan käyttö muulla tieverkolla _________________________________ 	 7,01  
kl6 Polanteuden  tasaus etu kovEtuneen  lumen j  jään höyläys 

______________________________________________ 	1.09  

kl7 JaIankuIku  ja  pyHriteiden uraus  ja  hiekoiWs 

Palvelusitoumus  julkistettiin 
vuoden  2000  alussa 

Hämeen tiepiirin palvelusitoumus jul-
kistettiin vuoden  2000  alussa,  ja  se on 

 voimassa vuoden  2001  loppuun.  Pal-
velusitoumuksen  tarkoituksena  on 

 selkeyttää asiakkaiden kuvaa tienpi
-don  koko toimintakentästä,  kertoa 

vaikutusmandollisuuksista sekä pa-
rantaa tienpitoa tehostamalla omaa 
toimintaamme asiakkaan kannalta 
olennaisimpaan  ja  parantamalla asia-
kaspalautteen laatua. Pääpaino  on lu-
pauksissa,  joilla esitetään  se  palvelu-
taso,  jota  asiakas voi Tiehallinnolta 
edellyttää. Palvelusitoumuksessa an-
nettujen lupausten toteutuminen  on 

 omalta osaltaan jokaisen tiepiiriläisen 
vastuulla. Palvelusitoumuksen toteu-
tumista arvioidaan saadun palautteen 

 ja  erilaisten raporttien perusteella 
säännöllisesti.  
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Palvelusitoumuksen toteuma  vuodelta  2000  

Vuoden  2000  alussa julkaistussa Hämeen tiepiirin 
palvelusitoumuksessa  on  esitelty tienpidon  osa- 
alueet. Pääpaino  on  kuitenkin lupauksissa, joissa 
kerrotaan, mitä asiakas voi tiehallinnolta edellyt-
tää. Tienpidon asiantuntijat ovat seuranneet si-
toumuksen toteutumista vertaamalla lupauksia 
muihin mittareihin, asiakaspalautteeseen sekä 
havaintoihin  ja  kokemuksiin. 

Tiehallinnon palvelustasotutkimuksen  mukaan 
Hämeen tiepiirin toiminta sai viime talvena yleis- 
arvosanan  7,59  ja  kesällä arvosanan  7,48  koulu- 
asteikolla  4-10.  

Tiepiiriin  tulleen palautteen perusteella palvelu- 
sitoumuksen lupaukset ovat melko hyvin täytty-
neet. Talvihoidossa lupaukset ovat liian kovia  tai 

 niiden sisältö ei ole asiakkaille riittävän selkeä. 
Sorateiden osalta odotukset ovat palvelusitou - 

lista  toteuttaa pitkällä aikajänteellä  tai  yhteiskuntatalou-
dellisesti  edullisinta toimintaa. 

LUPAUSTEN  TOTETUMINEN  

Pidämme tiet  ajettavassa  kunnossa 
ympäri vuoden 

KESÄ 

Päällystetyt tiet 
Alemmalla tieverkolla päällysteiden kunto  on  pudonnut 
niin, että paikkaaminen ei ole enää taloudellista. Alem-
malla tieverkolla ei halkeamia juurikaan paikkailtu  ja 
reikienkin  korjaaminen viivästyi. 

•  Yli  20  millimetriä pidemmät uraosuudet korjattiin  ja  
muut ylläpitotoimenpiteet tehtiin lupausten mukaisesti. 

• Päällystettyjen teiden lupaukset edellyttävät useampi- 
vuotista seurantaa. 
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muksessa  esitettyjä lupauksia suurempia. Lupaus • Syyskesän olosuhteet lisäsivät päällystettyjen teiden 
pyöräteiden kunnosta puuttuu  ja  niiden talvihoi- 	paikkaustarpeita. Erityisesti vaurioista kärsivät soratei - 

don  kuvausta olisi selkeytettävä. 	 den  pintaukset  (SOP-tieO. 

PALVELUSITOUMUKSESSA  ESITETTY-
JEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

Liikennöitävyyden  varmistaminen 
Tiet pidettiin liikennöitävässä kunnossa. Poikkeuksena 
oli kelirikkoaika, jolloin rajoitettiin liikennöintiä  705  ki-
lometrin pituisella soratieverkolla. 

Soratiet 
• Sorateiden kevätmuokkaustyöt  toteutuivat tavoitteen 
• mukaisesti, vaikka kelirikko  olikin  edellisvuotta rankem- 

pi. Alkukesän kuurosateet vaurioittivat sorateitä paikalli- 
sesti. Laatumittausten  ja asiakaspalautteert  perusteella 

• niiden laatu oli edellisvuoden kaltainen. Loppukesästä 
• tiet pidettiin luvatussa kunnossa. 

Liikenneturvaffisuus  
Investointien  on  laskettu vähentävän yli viisi henkilöva-
hinkoon johtavaa onnettomuutta vuosittain. 

Liikenteen tohnivuus 
Moottoritien valmistuminen Helsingistä Tampereelle oli 
suuri edistysaskel. Lisäksi tiepiirissä valmistui muita toi-
mivuutta parantavia toimenpiteitä, esimerkiksi kevyen 
liikenteen väyliä rakennettiin  28  kilometriä. 

Ympäristö 
Ympäristö huomioidaan kaikissa tienpitotoimenpiteissä. 
Investoinnit toteutettiin tavoitteiden mukaisesti  ja  suo-
lan käyttöä vähennettiin. 

Tienpidon  taloudellisuus 
Tienpidon  rahoitus  on  vähentynyt tienpidon kustannus-
tason vastaavasti kasvaessa. Useinkaan ei ollut mandol- 

•  Syksyllä sateet  ja  pitkään jatkunut lämmin kausi vaikeut- 
• tivat sorateiden hoitoa. Tiet liejuuntuivat  ja reikiintyivät 

 eikä niitä kyetty pitämään tienkäyttäjiä tyydyttävässä 
kunnossa. Vesi vaurioitti teiden  runkoja,  pientareita sekä 

• ojia. Palautetta teiden heikosta kunnosta tuli runsaasti. 

Pidämme tiet  ajettavassa  kunnossa 
ympäri vuoden  

'VIII'S" 

Pääteiden  ja vilkkaiden sivuteiden  palvelutaso pidettiin 
pääosin lupausten mukaisena. Talvikaudella  99/00  laa-
tualituksia  oli  6  prosenttia mittausten määrästä, mikä  on 

 saman suuruinen kuin edellisenä talvena. 

• Vähäliikenteisen päätieverkon,  alemman tieverkon sekä 
• eräistä taajamateiden jääpolanteiden urautumisesta  ja liuk- 

kaudesta saatiin runsaasti palautetta. Talvikausi  99/00  oli 
liukkaudentorjunnan kannalta ongelmallinen. Talvihoitoa 
ei merkittävästi vuoden  2000  syksyllä tarvinnut tehdä. 



Huolehdimine  liikenteen 
ohjauksesta 
Lilkennemerkit  ja tiemerkinnät 
Liikennemerkkien  uusimisesta jouduttiin tinkimään.  Pää- 
teiden tiemerkinnät tehtiin lupausten mukaisesti muuta-
mia yksittäisiä kohtia lukuun ottamatta. Taajamateiden 
maalaukset myöhästyivät kaksi viikkoa. Muilla teillä 
maalauksista jouduttiin tinkimään. 

Muu liikenteen ohjaus 
Liikennevaloista,  muuttuvista nopeusrajoituksista  ja  mat-
ka-aikaennustetauluista saatiin runsaasti rakentavaa pa-
lautetta. 

Tietyöt  ja erikoistilanteet 
Vilkkaimmilla  teillä tehdyt tietyöjärjestelyt  ja  päällystys- 
työt toteutettiin lupausten mukaisesti. Yksi päällystys- 
kohde tehtiin yöllä, mutta kokeilua ei pidetty turvalli-
suuden  ja  työn laadun osalta onnistuneena. Erikois-
tilanteet hoidettiin yhdessä poliisin  ja  aluehälytyskeskuk-
sen sekä tiedotusvälineiden kanssa. Erikoisärjestelyil-
tään vaativin tilanne oli kaasurekan kaatuminen uudella 
moottoritiellä. 

Parannamme  tie-  ja 
liikenneolosuhteita  

Yhteistyö 
Hämeen tiepiirin tienpidon toimintalinjat  v. 2015  työn 
yhteydessä käytiin sidosryhmien kanssa keskusteluja. Li-
säksi valmistui Tienvarsipalveluiden kehittämissuunnitel

-ma,  Kevyenliikenteen toimenpideselvitys  sekä Soratiesel-
vitys. Yhteistyötä tehtiin muun muassa naapuripiirien, 
maakuntien liittojen, kuntien, Tiepalveluiden neuvottelu-
kunnan, Kauppakamarin  ja  lääninhallitusten kanssa. 

Ympäristö 
Suolan käyttö oli noin  10  prsenttia  viiden edellisen vuo-
den keskiarvoa pienempi. Uusien meluesteiden avulla 
vähennettiin noin  3000  asukkaan meluhaittoja. Tiepiiri 
toteutti vähämeluisen koepiiällystysosuuden Kangasalla. 

Lilkenneturvaffisuus  
Vuonna  2000  toteutetuilla  toimenpiteillä  on  laskettu  vä

-hennettävän  hieman yli viisi henkilövahinkoon johtavaa 
onnettomuutta vuosittain. Eniten lupauksen täyttymistä 
edistivät nopeusrajoitukset, pienet liikenneturvallisuus-
hankkeet, liikenteen ohjaustoimenpiteet sekä talvihoito-
politiikan muutokset. 

• Kehitäinine tienkäyttäj  len  palveluja 
•  ja  hoidamme tleympäristöä 

Lilkennetiedotus 
•  Tiedotus hoidettiin ympärivuorokautisesti lupauksen 
• mukaan. Radioille lähetettiin kelitiedot sekä tietyötiedot 

säännöllisesti. 

• Tietyökartan  suosio kasvaa. Kesällä  2000  kartan  jakelua 
• jouduttiin rajoittamaan  kovan  kysynnän johdosta. Joitain 

palautteita tuli karttaan merkittyjen töiden ajankohdasta. 

Tieympäristö  ja kevätpuhdistus 
•  Alemman tieverkon vesakonraivauksista saatiin valituk- 
•  sia.  Pitkään jatkunut syksy lisäsi tiealueiden puhtaanapi- 

totöitä.  Tiet puhdistettiin hiekasta lupauksen mukaisesti, 
mutta valituksia ehti kuitenkin  tulla.  

Palvelemine asiakkaitamine  

Luvat, lausunnot  ja  aloitteet 
•  Lupia käsiteltiin yli  650  kappaletta, joista  74  prosenttia 

luvatussa kolmessa viikossa. Kaavalausunnot käsiteltiin 
pääosin määräajassa. Lupaus olla yhteydessä asiakkaa-
seen käsittelyajan venyessä toteutui  vain  osittain. 

Piirissä toteutetussa asiakaskyselyssä kaikkien lupien ar-
vosanan keskiarvoksi tuli  4,34  pistettä asteikolla  1-5 (1= 

 •  erittäin tyytymätön,  5=  erittäin tyytyväinen). 

•  Aloitteita käsiteltiin vuoden aikana yhteensä yli  240. 
 •  Aloitteista noin  70  prosenttia käsiteltiin kuukauden aika-

• na, kuten palvelusitoumuksessa luvattiin. 

PALVELUSITOUMUKSEN 
KEHIIIÄMINEN 

Julldstaminen 

Sitoumuksestamine  tuli positiivista 
palautetta. 

Jakelu 
Palvelusitoumusta  jaettiin kuntiin, suoraan koteihin,  pal- 
velualueille, huoltoasemille  noin  45 000.  Eräs pieni kun- 
ta piti toimitettua  250  kappaleen määrää liian suurena. 

Palaute 
• Palvelusitoumukseen  suoranaisesti liittyvän palautteen 

vähäisestä määrästä voisi päätellä, ettei sitoumus tavoit-
tanut asiakkaitamme,  tai  ettei  se  ollut riittävän kiinnosta-
vassa  muodossa.  
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Avaintietoja  Hämeen  tiepiiristä  

Tilanne vuoden lopussa 	 1998 	I 999 	2000 	osuus  koko  
maan luvusta 

Yleisten teiden liikennesuorite,  milj. autokm  

Keskimääräinen KVL (autoa/vrk) 

valtatiet 

kantatiet  

yleiset tiet yht. 

Henkilövahinko-onnettomuudet yleisillä teillä 

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 

Loukkaantumiseen johtaneet onn. 

Yleiset tiet,  km  yhteensä 

valtatiet 

kantatiet 

seututiet 

yhdystiet 

 ramp it  

Päällystetilanne,  km  (ei  sis.  ramppeja) 

kestopaäl  lyste  

kevytpäällyste+SOP  

so  rati  et  

Kevyen liikenteen väylien tiepituus,  km 

 Moottoritiet,  km  

Moottoriliikennetiet,  km  

Sillat, kpl 

Lautat, kpl  

Tiepiirin henkilöstö,  vakituiset+(määräaik.) 

Tiepiirin menot  (netto), milj,  mk 

Perustienpidon  rahoitus (sis.tuotot),  milj.  mk  

* indeksoitu MaKu-ind.  1995=100 

4830 5217 5319 	17,4% 

7215 7494 7730 

2783 2581 2903 

1451 1504 1547 

39 51 31  (ennakkotieto)  

386 426 355  (ennakkotieto)  

9662 9673 9735 12,2% 

1089 1093 1080 12,6% 

506 506 506 10,4% 

1346 1346 1398 10,2% 

6561 6561 6554 12,6% 

160 166 197 23,9% 

2726 2766 2799 5,6% 

3649 3691 3692 11,3% 

3117 3048 3046 10,8% 

447 560 587 14,0% 

121 147 183 33,3% 

99 73 71 39,9% 

2012 2012 2072 15,2% 

I 0 0% 

94+(4) 88+(5) 9l+(3) 8,3% 

767* 702* 647 n. 10% 

399* 384* 409 n. 12%  
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