
PAhAT-HÄMEEN  
TI  [VERKON  

KEH ITTAMISSU  UN NITEIMA 
TIEEIIKENN[POIIITTINEN OHJ[IMA 

PAIJAT-HAMEEN UITTO  
1994 A98  

-z- Hämeen  tiepiiri 
 Kaakkois-Suomen  tiepiiri 

 Uudenmaan  tiepiiri 



PAIJÄT-HÄME - MAAKUNTA ETElÄ-SUOMEN YTIMESSA 

Päijät-Häme  on 13  kunnan muo-
dostama maakunta, jonka  pur- 
teille  on  tyypillistä kolmijakoi-
suus.  Jo  luonnonympäristössä  nä-
kyy kolme erilaista maisematyyp-
piä: eteläinen rantamaa, Hämeen 
viljely-  ja järvimaa  sekä itäinen 
Järvi-Suomi.  Maakunnan etuna 

 on  sijainti Järvi-Suomen tuntu-
massa  ja nopeutuvien  liikenneyh-
teyksien varrella. Yhteydet kaik-
kialle maailmaan avautuvat lä-
hellä sijaitsevalta  Helsinki-Van-
taan lentoasemalta. Metsä-  ja ko-
nepajateollinen  osaaminen vah-
vistaa Päijät-Hämeen valmiuksia 
ottaa vastaan pääkaupunkiseu-
dulta siirrettäviä tuotantopalve-
luja. 

Päijät-Hämeessä  on  asukkaita noin 
 200 000.  Seuraavien vuosikymmenien ai-

kana maakuntaan odotetaan muuttovoit
-toa  muualta Suomesta, lähinnä Uudelta-

maalta. Kaavoituksessa  on  varauduttu sii-
hen, että vuonna  2030  Päijät-Hämeessä 

 on  asukkaita  220 000. 

Tieverkkoa  kehitetään 
yhteistyössä 

Päijät-Hämeen liitto toimii kolmen eri 
läänin  ja  tiepiirin alueella. Vuoden  1994 

 alusta voimaan  tullut  laki alueiden kehit-
tämisestä  ja  siihen liittyvä asetus ovat 
vahvistaneet maakunnallisten liittojen 
asemaa  ja  muuttaneet niiden tehtäviä  ja 
vastuualueita.  

Tämä maakunnan tieverkon kehittä-
missuunnitelma  on pilottiprojekti tielai

-toksen ja  maakunnan  välisen  yhteistyön 
lisäämiseksi uudessa tilanteessa. 

Päijät-Hämeen tieverkon kehittäminen 
pohjautuu 

*  maakunnan omiin tavoitteisiin  ja 
*  kestävän kehityksen periaatteisiin. 
Tielaitoksen tienpidon  tulevaisuuden 

visio pohjautuu kestävän kehityksen peri-
aatteeseen. Toiminnan perustana ovat 
asiakkaiden, yhteiskunnan  ja  siten myös 
maakuntien tarpeet. 

Päijät-Hämeen tiestö 
Päijät-Hämeessä  on  yleisiä teitä yhteensä 

 2252 km,  mikä vastaa kolmea prosenttia 
 koko  maan tieverkosta. 

Kesto-  tai kevytpäällysteisiä  teitä  on 
 Päijät-Hämeessä  1257 km  eli noin  56 % 
 kaikista yleisistä teistä. Sorateitä  ja  sora- 

tien pintauksia  on 994 km  eli noin  44 % 
 kaikista yleisistä teistä. Jakauma  on  sama 

kuin Hämeen tiepiirissä. 
Kevyen liikenteen väylillä varustettuja 

tieosuuksia  on  maakunnassa yhteensä 
 103 km. 

Liikennesuoritteesta  63 %  kohdistuu  pää- 
teille, vaikka näiden osuus tienpituudesta 

 on vain 15 %. Koko  maan liikennesuorit-
teesta ajetaan  57 % pääteillä.  

Liikenteen toimivuus 
Päijät-Hämeessä  on  nykyisin palveluta- 
soltaan huonoja tieosuuksia  38 km  eli  lä- 

Liikenne 	 hes  kaksi prosenttia kaikista yleisistä teis- 
tä. Vuonna  2002  huonon palvelutason 

Päijät-Hämeen liikennesuorite  on 1130  teitä  on  jo  114 km  eli viisi prosenttia kai- 
milj. autokm/vuosi,  mikä vastaa noin nel-  kista  yleisistä teistä, ios ruuhkia poistavia 

 jää  prosenttia  koko  maan suoritteesta. toimenpiteitä ei tehdä. 



Liikenneturvallisuus  
Päijät-Hämeessä  on  vuosina  1988-92  ta-
pahtunut vuosittain keskimäärin  179  po-
liisin tietoon tullutta henkilövahinko-on-
nettomuutta. Näistä  42  prosenttia  on  sat-
tunut pääteillä. Vuosittain  on  kuolemaan 
johtanut keskimäärin  11  onnettomuutta. 

Päijät-Hämeen osuus  koko  maan  hen-
kilövahinko-onnettomuuksista  on  vuosi-
na  1988-1992  ollut noin  3,8  prosenttia. 
Tämä vastaa suunnilleen maakunnan 
osuutta  koko  maan liikennesuoritteesta. 

Vetovoimamallilla  laskettu keskusten 
saavutettavuus tieverkkoa pitkin. Päi-
jät-Hämeen luonteva vhteistyösuunta 

 on  pääkaupunkiseutu.  Yhteistyötä teh-
dään myös muiden läänien keskusten 
kanssa. 

Saavutettavuusvyöhykkeet  
Erittäin hyvä  

— 

—  

-i  
— 

-  Heikko 

Päijät-Hämeen työpaikkatiheys  v. 1987 	 Tienpidossapyritään: 

Työpaikkoja  neliökilometrillä 
-  turvaamaan päivittäinen liikennöi-
tävyys 

-  kehittämään tieverkkoa  ja  varmis-
tamaan liikenteen sujuvuus 

-  turvaamaan tiestön kunto 
-  parantamaan liikenneturvallisuutta 
- vähentämään tiellikenteen ympäris-
töhaittoja. 

Päijät-Hämeessä  on: 

* valtateitä  231 km 
* kantateitä  113 km 
* seututeitä  367 km 
* yhdysteitä  1541 km 
*  moottoriteitä  14 km 
* moottoriliikenneteitä  65 km 

Moottoriteiden  osuus kaikista yleisis-
tä teistä  (%)  

Päijät-Häme  0,6  
Hämeen tiepiiri  0,9  
Uudenmaan tiepiiri  3,6 

 Kaakkois-Suomen tiepiiri  0,1 

Moottoriliikenneteiden  osuus kaikis-
ta yleisistä teistä (%) 

Päijät-Häme  2,9  
Hämeen tiepiiri  0,8  
Uudenmaan tiepiiri  1,7 

 Kaakkois-Suomen tiepiiri  0,3  



Pohjakartta ©  Maanmittauslaitos,  Maastotletokeskus,  1994  

TIEVERKON SUUNNITTEL.0 

Päijät-Hämeen liitto sijaitsee kolmen eri 
läänin  ja  tiepiirin alueella. Siksi suunnit-
teluyhteistyö eri viranomaisten välillä  on 

 maakunnan kehityksen kannalta erityisen 
tärkeää. 

Päijät-Hämeen liitto  ja tielaitos  ovat 
valmistelleet yhteistyössä maakunnan  tie-
verkon kehittämissuunnitelman, jotta  se 

 kattaisi yhteiset tavoitteet, olisi laajasti 
hyväksyttävissä  ja  maakunnan tandon 
mukainen. 

Kolme tulevaisuuden kuvaa 
Tieverkon kehittämistä ohjaavien vaih- 
toehtojen muodostamiseksi määriteltiin 

Päijät-Hämeelle kolme eri tavoin painot-
tunutta tulevaisuuden kuvaa, jotka täyt-
täisivät liikkumisen  ja  liikenneyhteyksien 
laadulliset tavoitteet. Tieverkon kehittä-
misvaihtoehtojen pitäisi olla maakunnan 
omien tavoitteiden  ja  kestävän kehityk-
sen mukaisia. 

Kehittämishankkeet 
Kehittämishankkeet  ovat yhteisiä kaikille 
vaihtoehdoille. Näiden hankkeiden rahoi-
tuksesta päättää eduskunta. Päij  ät-Hä-
meen alueelle  on  suunniteltu  21 kehittä-
mishanketta,  joiden kustannusarvio  on 

 yhteensä noin  2,5  mrd.  mk. 

Vertailun lopputuloksena  on  nähtä-
vissä kehittämisvaihtoehtojen suh-
teellinen paremmuus liikennepoliittis-
ten tavoitteiden toteuttajina. Vertai-
lussa ei ole painotettu mitään tavoite- 
lohkoa, vaan pyritty arvioimaan vaih-
toehtoja objektiivisesti. Tavoitelohko-
jen keskinäisen painoarvon punnitse

-vat  päätöksentekijät. - 	_______ 

Perushankkeet  ja 
painotushankkeet  

Jokainen vaihtoehto sisältää perushank-
keet  ja painotushankkeet,  jotka ovat pe-
rustienpidon piiriin kuuluvia toimenpitei-
tä. Niistä päättävät tiepiirit rahoituske-
hyksiensä puitteissa. Perushankkeet ovat 
kaikissa vaihtoehdoissa samat. Painotus- 
hankkeet ovat vaihtoehdolle asetettujen 
tavoitteiden mukaisia,  ja  sama hanke voi 
esiintyä yhdessä  tai  kandessa vaihtoeh-
dossa. 

Vaihtoehtojen toteuttamiskustannukset 
ovat keskenään samaa suuruusluokkaa. 
Kunkin vaihtoehdon investointikustan-
nukset ovat noin  230  milj.  mk, josta pe-
rushankkeiden osuus  on  noin  120  milj. 

 mk. Vuosittainen rahoitus perus-  ja  pal -

notushankkeiden  toteuttamiseen  on  noin 
 40  milj. mk/v.  

Vaihtoehtojen 
vertailu 

Vaihtoehtojen vertailussa käytettiin laaja-
pohjaista arviointikehystä. Jokaisen yk-
sittäisen hankkeen vaikutuksia arvioitiin 
viiden tavoitelohkon avulla, minkä jäl-
keen hyödyt  ja  haitat laskettiin yhteen  ta-
voitelohkoittain. Tavoitelohkoja  olivat: 
- liikkumis-  ja kuljetustarpeiden  tyydyttä-

minen 
-  taloudellisuus 
- tavoitteellinen  yhdyskunta-  ja aluera-
kenne 

- liikenneturvallisuus  ja 
-  ympäristön sietokyky. 



VAIHTOEHDOT  JA  NIIDEN VERTAILU  

Tavoftelohko  1  Tavoitelohko  2  Tavoitelohko  3  Tavoitelohko  4  Tavoitelohko  5  Keskimä,,,!.  

VAIHTO- Liikkumis-  Taloudellisuus Yhdyskunta-  ja  Liikenne- Ympäristön 
EHTO  ja  kuljetus- aluerakenne  turvallisuus sietokyky  
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Elinkeinoelämää tukeva 

vaihtoehto  (A)  

Tavoitteena  on  tieverkon sujuvuus  ja  yleinen 
tehokkuus erityisesti teollisuuden  ja  muun 
elinkeinoelämän tarpeiden kannalta. 

Elinkeinoelämän kilpailukyky edellyttää 
hyviä  ja  nopeita maantieyhteyksiä sekä maa-
kunnan sisällä että muualle Suomeen. Liiken-
ne kasvaa eniten pääteillä  ja  taajamien lähi-
ympäristössä, joten liikenteen sujuvuutta py-
ritään parantamaan lähinnä päätieverkolla. 

Esitetyt hankkeet parantavat tieverkon suju-
vuutta  ja palvelutasoa  sekä poistavat  mm.  le-
veys-, päkllyste-  tai nopeuspuutteita.  

Liikenneturvallisuutta, taajamia  ja 
 ympäristää  tukeva vaihtoehto  (B)  

Tämä vaihtoehto painottaa tieverkon liiken-
neturvallisuutta, taajamien liikenneoloja  ja 
maisemakuvaa  sekä ympäristönäkökohtia. 
Liikenneturvallisuutta parannetaan toteutta-
malla hankkeita, jotka vähentävät henkilöva-
hinko-onnettomuuksia. Uusia liikenneturval-
lisuutta parantavia hankkeita  on mm.  niillä 
tiejaksoilla, joilla  on  selvästi Suomen keskiar-
voa suurempi onnettomuusriski. 

Taajamien liikenneoloja  ja maisemakuvaa 
 parannetaan liikenneturvallisuushankkeilla, 

kevyen liikenteen järjestelyillä, liittymäjärjes-
telyillä  tai  parantamalla  mm.  tien linjausta. 

Ympäristötavoitteena  on  säilyttää alkupe-
räiset luontokohteet, ihmisten hyvinvoinnille 
tärkeät virkistymisalueet  ja  yhteydet niihin 
sekä kulttuuri-  ja  maisema-alueet henkisten 
arvojen vaalimiseksi. Pohjavesiä pyritään 
suojelemaan  ja meluhaittoja  vähentämään. 

Kyliä  ja  maaseutua tukeva 
vaihtoehto  (C)  

Tavoitteena  on  tieverkon kehittäminen tuke-
maan maaseudun elinkelpoisuutta, kylä-  ja  lä-
hikeskuksia  sekä  loma-asutusta. Vaihtoehdon 
sisältämät hankkeet tukevat lähinnä maaseu-
dun  ja pienehköjen  keskusten elinkelpoisuut-
ta. Tieyhteydet kylä-  ja lähikeskuksista  kunta- 
ja paikalliskeskuksiin  pyritään parantamaan 
sellaisiksi, että ne edistävät keskusten välistä 
yhteistyötä  ja  vuorovaikutusta. 

Vaihtoehto sisältää Päijät-Hämeen liiton 
esitykset muutamien yhdysteiden parantami-
seksi seututeiksi. Lisäksi mukana  on alem-
maIla tieverkolla  sijaitsevien kelirikkoteiden 
parantamisia  ja  muita parannettavia sorateitä. 

Vaihtoehto  A  

Perushankkeot 

Painotoshankkeet 
-- 
• ottyma  tai  alta 

Vaihtoehto  B  

Perushankkaet 

• tatymotatato 

Painotashankkeet 
-talakso 
• toIvola  ta  alta 



TUlOKSET  

Suositeltava vaihtoehto 	J  » 
Suositeltavaksi  valittiin liikenneturvalli- 	 (c  
suutta,  taajamia  ja  ympäristöä tukeva ke-
hittämisvaihtoehto (vaihtoehto  B).  Valit-
tu vaihtoehto  on  suunnittelussa mukana 
olleiden organisaatioiden yhteinen näke-
mys siitä, miten maakunnan tieverkkoa 
tulisi kehittää. Toteuttamisohjelma pe-
rustuu tiepiirien nykyisiin ohjelmiin  ja 

 asiantuntemukseen  ja  edustaa tämänhet-
kistä näkemystä mandollisesta toteutta- 
misajankohdasta. ysma  
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Kehittämishankkeet 

 Tien  parantaminen 

Tieliikenteen turvalli-
suuden parantaminen  

Kevytliikenne  ja  taaja-
maolosuhteiden  pa-
rantaminen sekä  ym-
päristöriskien  vähen-
täminen  

®  Hankkeen  ja  toimen- 
piteen numero  (kts. 
viereinen  luettelo)  

/ 
/ 



Kehittämishankkeet  Toimenpiteet  1995 1996 2001 
2000 2004 

I  Vt  1 2  Nastola  -UusikyiL  Nastola  Mooflonliikennetien  (9 km)  ja  eritasoliittymän  rakentaminen  27 13 

2  Vt  5  Heinola  P-Lusi, Heino'an rnk Moottonlien rakentammen  55 71 

3 Vt4  Järvenpää-Viljaniemi,  Orimattila Moottoritien rakentaminen  42 505 

4  Vt  4 ViIjaniemJoutjärvt.  Orimattila. Hollola.  Lahti Moottonliikennetieri  parantaminen  moottoritieksi  (13 km) 160 

5 Mt 295  Levanto-Hut)ala,  Orimattila,  Kärkälä Seututien  rakentaminen  94 

6  Vt  12  Uusikylä-Mikkelin  ESänin rala,  Nastola Nyk. tien  nuuntauksenparantaminen  10 25 

7 Mt 314 Käkisalmen  silta,  Asikkala  Uusi  sitta  15 

8  Vt  24  (Vt  4)  laulun  etl, Padanjoki Entvnolsttymän  rakentaminen  19 

9  Vt  5  Lasi-Kaortti,  Heinolan  mtk  Valtatien parantaminen  21km  128 

tO  Mt 2957  Landen  stel  sinhäntuiotie nali Reekomäki-Pohj.Liipotankatu.  Lahti 4-kaistaintaminen 

11  Vt  24  (Vt  4)  Holma-Kalliola,  Lahti. Hoflola 4-kaistaistaminen 130 56 

12  Vt  4 (Kt 59) Makkaramäki-Rusi.  Heinolan  mtk,  Sysmä  Tien leveetäminen, ohituskaistojen  rakentaminen.  lattymäjärjestelyjä  108  

Vt  4 (Kt 59)  Hartolan  all Erilasoliittymän  rakentaminen  12  

Vt  4 liKt 59) Tainionvirran nilla Si/tan parantaminen/uusiminen  1 

13 Ml 167 Orimat1ila-Myrskitä.  Orimattila  Tien suantaaksen  parantaminen  (17 km) 63 

14  Vt  12  Landen  eteF ohikulkutie. naH Sotamäki -Nikkilän  ett.  Hollola,  Lahti Moottorilskennetien  rakentaminen  moottoritieksi  150 387 

15  Vt  24  (Vt  4)  Kalliota-Vääksy. Hotlola, Asikkala  Tien  parantaminen  moottonliikennetieksi  30 

16  Vt  4 Kymijarvi-Mikkelin  laänin  raja. Lahti,  Hollola, Nastola  Moottonlnkennetien  rakentaminen  montloritieksi  80 

17  Vt  4 Hámeen  läänin  raja-Heinola  E,  Heinola, Heinolan  mtk Moottorittikennetien  rakentaminen  moottoritieksi  92 

18  Vt  12  väli  Joaljärni -Nastola,  Lahti, Naalola Moottorilukennetien  rakentaminen  moottoritieksi  50 

19 Mt 167 Orimaltilan it.  ohitustie  Otuikulkutien  rakentaminen  IS 

20 Kt 46 160)  Heinola kk  -  Kymen läänin  raja Tien  parantaminen, liikenne- turvallisuuden parantaminen  68 

21 Rataosa Rahirnäki-Koavota  väl.  Riihtmitki-Mankata, Hottota,  Kärkölä, Nastola  Tasoristeykalen  poistaminen  31 

YHTEENSA MILJ.MK  134 1573 809  

Liikenneturvallisuutta, taajamia  ja  ympäristöä tukeva vaihtoehto Toimenpiteet  1995 1996- 2001- 
2000 2004 

22 Pt 11806 Heena-Hundanoja,  Orimattila  Soratiert  rakenteen parantaminen  ja  päätlyate  0,1 1,4 

23 Pt t 1857 Pennala-Lankila.  Orimattila  Soratrerr  rakenteen parantaminen  la phallynte 0,6 

24  Vt  4, ml 167, mt 2957 Renkornäen tiejärjestelyt Entasoliittymän täydentäminen,  tien  sauntaukaen  parantaminen, kolmen  tasoliittymän  par. 0,5 

25  Vt  12 Ho/ola. Kukonkoinu-Sairakkala,  Hollola  Pohjaneden nuolaun  2.5 5 

26 Mt 140  Holma-Alaseejärai,  Lahti 3 kevytläkenteen eritasoratkaisaa, kevytlukenneaäylää 3 km 3 3 

27 Ml 295 Jr,'ela -Saha,  Kurkbla Kenytl/kennnuayläa  2 km.  tien suuntauksen parantaminen  0.8  kro,  kanden  tasoluttymän  par. 0,7 

28 Mt 313 Vesivehmaa-Urajärvi. Asikkala Öljyaoratien  rakenteen parantaminen  ja  leventäminen  5,4 km 5,3 

29 Ml 313 Ura1ärvi-Vierumäki. Asikkala,  Heinola  Oljysoratien  kevyt rakenteen parantaminen  4km  3 

30 Mt 3136 Rakokiventie-Kirjapotka,  Nastola  Kevytläkenneväyläã  0,8 km 2 

3t Pt 14043 Lankilan pt.  Nastola  Soratien  rakenteen parantaminen  ja  päällystäminen  4.3 km 2.6 

32 Mt 171 Kuivanto Keeytllikenneväylää  2  kol  2 

33 Mt 1733 Pyörahlälä-N)nikoski,  Orimattila  Kevytlskenneuaylaä 2km. Oltysoratien päällysläminen asfalttibetonitieksi  2 

34  Vt  4  (Kl  59)  Hartolan  pohjavesialue, Hartola Perusaaojaus  3,3 km 3,5 

35 Mt 410 Sysma-Otamo. Nuorumoistentie.  Sysmä  Kevyttiikenneväylua. luttymän  parannuksia  2 

36 Mt 4251  Vt  5-Joutejärvi, Heinotan mtk Tien  rakenteen  ja  suuntauksen parantaminen  2 4 

37 Mt 3t5 Kuknnkoivu-Soramdki Kenytttikennvnaylaä  1.6 

38 Mt 3161 Kirkkotie  väliltä  Hälvtilä-Hol(ola  kk  Kevytliikenneväylää  5 

39 Pt 14037 Nostanun  kylän kohdalla  Knnyttnkennenäylää  0.5 

40 Pt 14070 Messilän  kohdalla  Kevytliikenneväylää  0,5 

41 VI 24 VI 4) Vaaknyn  kohdan  luknnneturv.järjentetyt  4 kevytliikenteen eritanoratkaisaa, kevytliikenneväylää 2 km.  melu-  ja  pohjavesisuotaus  9 

42  Vt  24  (Vt  4) Vehkoo-Leipistönmitki Lilkenneturv. järj.  5 

43 Mt 295. Jarvelarr tan/ama Taataman lukenneololen  par. 3 

44 Ml 167 Salpakangas-Renkomäki. Hollota, Lahti 2 kevytlnkenteen enitaaoratkaisaa, kevytlukenneväylää 7km,  kunden  tusolitttymän  par. 12 

45 Mt 3141 Asikkala -Hillilä,  Asikkala Sotatien  suuntauksen parantaminen  ja  paättystaminen 4km  6 

46 Pt 14091 Immitän  silta, Nastola Uusi aitta  1 

47 P114121 Paimelanjoeri  silta,  Hollota  Uusi silta  0,6 

48 Pt 14123 Katliola-Metsäkulma, Hollota Soratlen  rakenteen parantaminen  ja  päällyatäminen  5,9 km 5 

49 P114169 Keskustie.  Padasjoki  Tien  parantaminen  1.5km  5 

50 Mt 167 Onmanilan  keskustassa  Tien  parantaminen  6,5 

St  Vt  4  (Kl  59) Hails/a Ruskeala. NausEa Kevyllrkennevayläa  2.4 km 2 

52 Mt 313, p114137 Vääksy, Aaikkata  Kolmen  tasotitttymäm  parantaminen,  tienkohdari  parantaminen  (1,0 km), jkpp 1,5 km 7 

53 Mt 295  Järvelä -Kätkölä  kk.  Karkölä Kenytfukenneväylää  4,5 km,  tien suuntauksen parantaminen  4,5 km 11 

54 Mt 3132 Kopsuon tie, Vesivefrmaa-Vuorenm.  Soralain suuntauksen parantaminen  ja  päällysläminen  7,5 km 10 

55 Pt 54153 Kalkkistvn  kanavan  pt Asikkala Soratien  rakenteen  parantaminee  ja  päällystäminen  4,4 km 3,7 

56 Mt 167 Virenoja-Pennats,  Orimattila  Kevyttiikenneväy(ää  3 km 2 

57 Mt t69  Hämeen  liepr  raja  -  Orimattila  Tien  parantaminen  3.9 

58 Ml 1733  Orimattila-Pyörähtälä,  Orimattila  Tien  suuntauksen parantaminen  ja  kevyllitkennenäylää  4 km 4,5 

59 Ml 312 Labti -Nastola  (Villähde) Kevytlskennesäylää, liittymien parantamisia  10 

60 Ml 319  Aattoinen-Päijät-Hämeen  raja,  Padasjoki  Tien leventäminen  ja  kevyt parantaminen,  litkenneturvatlinuustoimenpiteitä  4 

61 MI t7t UusikyEa-Kuinanto-Artjärsi Tien  parantaminen  yhdynlieslä seulatieksi  

62 Mt 169  Viljamaa-Villättde  väl,  Uudenmaan  läãnin  raja-Villätr'Je Tien  parantaminen  6,4 km 16,2 

63  Vt  24  (Vt  4),'Mt 3t3t Lahti.Vesinvhmaa Kevytlukevnesnylää  10 

64 Mt 3131 Vesivehmaa, Asikkata, Hollota Liikennetureallisuasloimenpiteilä  1 

65 VI 12 Vutlahleen  ett  Eritasnlrttymän rakentarrrinen  5 

66 Mt 314 Vääksy-Mikkelin läänin  raja (03-04). Asikkala Tien geometrisn  ja  suuntauksen kevyt parantaminen  19km  7 7 

67 Mt 3132 Vuornrrmylty - Kalkkinen Aaikkala - 	 - Soratien  suuntauksen parantaminen  ja  paällystaminen, liikeneeturvallisuuatnimeepiteitä  23,5  
YHTEENSÄ  MILJ.MK  28,3 139,6 70,7 



Suunnitteluyhteistyö 	Päijät-Hämeen liiton valtuuston 	Suunnitelman  jatkokäsittely  
päätös  21.11.1994  

Maakunnan tieverkon kehittämis-
suunnitelman laadinnassa tehty yh-
teistyö  on  pohjautunut  1.1.1994  voi-
maan tulleeseen lakiin alueiden ke-
hittämisestä.  Lain  mukaan maakun-
nalliset liitot ovat aluekehitysviran-
omaisia, joiden vastuulla  on  huoleh-
tia alueensa yleisestä aluepoliittisesta 
suunnittelusta, aluekehittämisohjel

-mien  valmistelusta  ja  niiden toteutu-
misen seurannasta sekä aluehallinto-
viranomaisille kuuluvien aluekehitys-
toimenpiteiden yhteensovittamisesta. 

Tämä maakunnan tieverkon kehit-
tämissuunnitelma  on pilottiprojekti 
tielaitoksen  ja  maakunnan  välisen  yh-
teistyön lisäämiseksi uudessa tilan-
teessa. Tielaitoksen  ja  liiton yhteisel-
lä valmistelulla  on  pyritty tuottamaan 
yhteiset tavoitteet kattava  ja  laajasti 
hyväksyttävä tieverkon kehittämis-
suunnitelma, joka toteuttaa "maakun-
nan tahtoa". 

Liiton valtuusto päätti 
-  merkitä tiedoksi maakunnan tielii-
kenteen kehittämissuunnitelman ke-
hittämishankkeet  ja  niiden tärkeysjär-
jestyksen sekä perushankkeet  ja 
-  valita Päijät-Hämeen tieliikenteen 
kehittämislinjaksi liikenneturvalli-
suutta, ympäristötekijöitä  ja  taajami-
en maisemakuvaa painottavan vaih-
toehdon. 
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Tekniset lisätiedot: 
Päijät-Hämeen tieverkon  kehittämissuunni-
telma.  Tekninen kansio.  1994.  

Kehittämissuunnitelma  tarkistetaan 
kerran vuodessa vastaamaan muuttu-
neita olosuhteita  ja  arvioitua rahoi-
tustasoa. Suunnitelma tarkistetaan lii-
ton  ja tiepiirien  yhteistyönä  ja  käsi-
tellään  sen  jälkeen liiton hallitukses-
sa. Vuosittaisissa tarkistuksissa ote-
taan huomioon kuntien lausunnot. 
Niiden yhteydessä voidaan käsitellä 
myös uusia hankkeita  ja  tehdä perus-
teltuja muutoksia toteuttamisohjel-
maan. 

Maakunnan tieverkon kehittämisen 
kokonaislinjasta päätetään liiton val-
tuustossa kerran valtuustokaudessa 
eli neljän vuoden aikana. 

Tieverkon kehittäminen pyritään 
liitossa yhdistämään mandollisim-
man kiinteästi myös muuhun suun-
nitteluun. 
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