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LISÄYS  YHDYSTIEHANKKEISIIN  

450 	Mt 3413 	Kokkola -Juupajoki, Juupajoki,  6,0  Mmk  
III  Kiireellisyysluokka  (v. 2000-2004) 

451 	Mt 2771 	Hirvilahti-Kyränlahti, Viljakkala,  9,5  Mmk  
II  Kiireellisyysluokka  (v. 1996-2000) 
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HANKKEIDEN VERTAILU 

Hankkeiden keskinäinen vertailu  on  tehty  han
-ketyypeittäin  arvioimalla niiden yhteiskunnalli-

set, liikenteelliset  ja  ympäristölliset  vaikutuk-
set. Arvioinnin perusteella hankkeille  on  määri-
telty vaikutusten painotukset seuraavan kolmi-
jaon mukaisesti: 

"tehokkuus", jossa painotetaan liikenteen  ja 
 elinkeinoelämän kuljetusten toimivuutta, turval-

lisuutta  ja  taloudellisuutta 

"ympäristö', jossa painotetaan liikenneympäris- 
tön kohentamista  ja  liikennehaittojen  torjumista 

"tasapaino", jossa painotetaan alueellista tasa-
puolisuutta tienpidossa 

Hankkeet  on  sijoitettu seuraaviin kiireellisyys-
luokkiin: 

vuonna  1995  alkavat hankkeet  
Il 	vuosina  1996-1999 
Ill 	vuosina  2000-2004 

Pirkanmaan tieverkon kehitläniissuunnitelma 

TIEHANKKEIDEN MÄÄRITrELY  

ESITYKSET PIRKANMAAN TIESTÖN 
RAKENTAMIS- PARANTAMISKOHTEIKSI  

r4atm  
I kenne! saanenittase  L  Ilta 
I 	niskan eISrA 

Arjestöt ym.  

HA  NK  EJOUK  KO  

hankakort4 -)  

HANKKEIDEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI  
4  .  se- 	 Mkunrras kelnttämisar  

Iso  kan 	 -Tietaitoksen  tieverkon penistascittaet 

YHTEJSKUNNAWSET 	LIKENTEEWSET 	YMPARISTO- 
VAIKUTUKSET 	 VAIKUTUKSET 	VAIKUTUKSET  

Pirkanmaan tieverkon  kehittämissuunnitelma  
TI IVISTELMA  

TIIVISTELMÄ  
LÄHTÖKOHDAT  JA  TAVOITTEET 

Pirkanmaalle, Suomen väestöltään toiseksi 
suurimmalle maakunnalle liikenneyhteydetovat 
ensiarvoisen tärkeitä. Toimivan  ja  tehokkaan 
tieverkon merkitystä korostavat alueen sisä-
maan sijainti  ja  sujuvia kuljetusyhteyksiä  tarvit-
sevan teollisuuden voimakas rooli maakunnas-
sa. 

Uusi maakuntien omaa kehittämisvastuuta 
korostava aluepoliittinen lainsäädäntö tuli voi-
maan vuoden  1994  alussa. Uuden  lain  hyödyn-
täminen edellyttää maakunnan kuntien, liiton  ja 

 valtion aluehallinnon kiinteätä  ja  yhteiseen 
kehittämisstrategiaan perustuvaa yhteistyötä. 
Uusi ohjelmaperusteinen aluepolitiikka  ja  suju- 
vien tieyhteyksien tärkeys Pirkanmaalle ovatkin 
perusteina tämän suunnittelutyön käynnistämi-
selle. 

Tieverkon kehittämissuunnitelman tavoitteellisi-
na lähtökohtina ovat olleet maakunnan yhtei-
sesti hyväksytyt kehittämisen painopisteet, 
valtiovallan yleiset valtakunnalliset maankäytön 

 ja  liikenteen kehittämistavoitteet sekä nykyisen 
tiestön tila  ja sen  kehittämis-  ja  parantamistar-
peet.  

Suunnitelman pohjana  on tavoiteverkko,  joka 
perustuu liikenneministeriön  ja  tielaitoksen 

 päätöksiin sekä seutukaavaan. Siinä  on  käsi-
telty tiehankkeita, jotka esiintyvät tielaitoksen 
tienpidon suunnitelmissa sekä toiminta-  ja ta

-loussuunnitelmissa,  Pirkanmaan liiton maakun-
ta-  ja  alueohjelmissa  sekä kuntien tiehanke-eh-
dotuksissa. Tiehankkeet  on  ryhmitelty hanke-
tyypeittäin valta-  ja  kantateihin, seututeihin, 
yhdysteihin  ja  taajamateihin.  

TIE  VERKON PARANTAMIS- / 
RAKENTAMISHANKKEET  1995-2004  

VALTA-  JA  
KANTATIET 

SLUTUTIET YHOYSTET TAAJAMATIET 

Suunnitteluprosessi 

Alvaidut 
 rahoitus- 
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KEHITTÄMISSUUNNITELMA  

Valta-  ja  kantatiet  
Valta-  ja kantatiehankkeiden kiireellisyysjärjes-
tystä määriteltäessä  ovat pääkriteereinä olleet 
tiejaksojen valtakunnallinen  ja  maakunnallinen 
merkitys, elinkeinoelämän kuljetusreitit, liiken-
teen aiheuttamien ongelmien vähentäminen 
taajamissa sekä hankkeiden taloudellisuus. 
Pirkanmaan kannalta tärkeimmät päätiestän 
kehittämiskohteet ovat pääkaupunki-  ja  sata-
mayhteydet. Euroopan päätietieverkkoon eli 
ns.  TERN -verkkoon Pirkanmaalla kuuluvat  val-
tatiet  3  ja  9  ovat kiireellisimmin parannettavia 
valtakunnallisia runkoyhteyksiä. Valta-  ja kan-
tatiehankkeet  ovat vaikutuksiltaan "tehok-
kuus"-hankkeita, joillakin  on  lisäksi "ympäristö"- 
painotusta. 

Seututiet  
Hankkeiden kiiireellisyysjärjestys  on  määritelty 
pääasiassa liikenteellisin  ja ympäristöllisin  pe-
rustein. Elinkeinojen tukeminen, lähinnä teolli-
suuden kuljetusten turvaaminen  on  ollut myös 
tärkeänä kriteerinä. Lisäksi ohjelmaan  on  sisäl-
lytetty alueellisen kehityksen kannalta merkit-
täviä, mutta tällä hetkellä vähäliikenteisiä seu-
tuteitä. Seututiehankkeet ovat yleensä vaiku-
tuksiltaan "tehokkuus-  ja  ympäristö"-hankkeita. 

Yhdystiehankkeiden ki  i reell isyysjärjestyksen 
 määrittelyssä  on  tarkastelunäkökulmana  ollut, 

miten eri tiehankkeet parantavat elinkeinojen 
toimintaedellytyksiä (teollisuuden kuljetukset, 
matkailu, työmatkaliikenne jne)  tai  tukevat alu-
eellista tasapuolisuutta. Lähes kaikki yhdys-
tiehankkeet ovat vaikutuksiltaan "tasapaino"- 
hankkeita. 

Taajamatiet 
Taajamakohteet  ovat taajamaraitteja, taajaman 
sisääntulo-  ja ohitusteitä,  kevyen liikenteen 
keskustajärjestelyjä sekä myös taajamakohdan 
liittymäjärjestelyjä. Liikenneturvallisuus  ja lii-
kenneympäristön  parantaminen ovat olleet 
keskeisiä arvotuskriteerejä. Taajamahankkeet 
ovat yleensä vaikutu ksi Itaan  "ympäristö-hank-
keita, joillakin kohteilla  on  myös "tehokkuus"- 
painotusta. 

Kehittämisohjelman rahoitustarpeeksi vuosille 
 1996-2004 on  arvioitu yhteensä noin  3200 
 Mmk. Rahoitustarve jakautuu seuraavasti:  

1995 	150  Mmk  
1996-1 999 1535  Mmk 	(380  Mmk/v)  
2000-2004 1490  Mmk 	(250  Mmk/v) 

JATKOTOIMENPITEET  

Pirkanmaan tieverkon kehittämissuunnitelma 
 on  jatkossa tiepiirien toimintasuunnitelmien  ja 

 maakunnan kehittämisohjelmiin sisältyvien  tie - 
hankkeiden perustana. Suunnitelma  on  myös 
pohjana tehtäessä esityksiä maakunnan tarvit-
semasta tierahoituksesta valtion  tulo- ja  meno- 
arvioon. 

Kehittämissuunnitelma  käsitellään Pirkanmaan 
maakuntahallituksessa, esitellään maakunta- 
valtuustolle  ja  lähetetään lausunnolle kuntiin. 
Kehittämissuunnitelma päivitetään vuosittain, 
lisäksi tehdään valtuustokausittain ohjelmoin-
nm perusteita koskeva tarkistus. 
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ALKUSANAT  

ALKU  SAN AT  
Pirkanmaan tieverkon kehittämissuunnitelma 

 on  laadittu Hämeen tiepiirin toimeksiannosta 
yhteistyössä Pirkanmaan liiton  ja  Turun tiepiirin 
kanssa. Päijät-Hämeen  ja  Hämeen maakuntiln 

 on  samanaikaisesti laadittu vastaavat suunni-
telmat. Nämä maakunnittaiset tieverkon kehit-
tämissuunnitelmat ovat laatuaan ensimmäiset 
Suomessa. 

Pirkanmaan tieverkkosuunnittelua  on  ohjannut 
hankeryhmä, johon ovat kuuluneet: 

Seutusuunnittelujohtaja 	Pertti Fagerlund 
Pirkanmaan liitto  (p)  

Toimistoarkkitehti 	Marita Palokoski  
Pirkanmaan liitto 

Insinööri 	 Jouko Aaltonen 
Pirkanmaan liitto 

Tiestöinsinööri 	Tenho Aarnikko 
Hämeen tiepiiri 

Diplomi-insinööri 	Juha Sammallahti 
Hämeen tiepiiri 

Lisäksi hankeryhmän työskentelyyn  on  osal-
listunut 

Tiestöinsinööri 	Esko Isomäki 
Turun tiepiiri 

Hankeryhmän  konsulttina  on  toiminut Suunnit-
telukeskus Oy,  Tampere,  jossa työstä ovat 
vastanneet toimistopäällikkö Pertti  Tamminen, 

 suunnittelupäällikkö Pekka Tuomiranta, arkki-
tehti Auli Heinävä  ja  diplomi-insinööri Juha 
Laakso. 

Lisä tietoja: 

Pertti Fagerlund 
Pirkanmaan liitto  puh.  (931) 2481 111  

Tenho Aarnikko 
Hämeen tiepiiri  puh.  (931) 2512 111  

Tampereella  31.12.1994  

HANKERYHMÄ 
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1.  LÄHTÖKOHDAT  

1.1  OHJELMAN TARKOITUS 

Maakuntien  tieverkkoa  koskeva suunnittelu  ja 
 kehittämistoimenpiteiden  ohjelmointi  on  aikai-

semmin tapahtunut erikseen  tielaitoksen  tie- 
piireissä  ja  maakunnallisissa liitoissa. Suunni-
telmien  ja  ohjelmien  yhteensovittaminen  on 

 hoidettu pääosin  lausuntomenettelyllä. 

Pirkanmaalla  tiestön  tavoiteverkkoja  on  laadittu 
sekä Hämeen  ja  Turun  tiepiireissä  että maa-
kunnallisessa liitossa.  Tavoiteverkot  ovat jos-
sain määrin eronneet toisistaan. Tiestön kehit-
tämistä  ja  parantamista koskeva ohjelmointi  on 

 tehty  tiepiireissä,  maakunnallisen liiton toimies-
sa lausunnon antajana. Ohjelmat  on  laadittu  
tiepiireittäin  (ei  maakunnittain),  mikä  on  osal-
taan vaikeuttanut yhteisten suunnitelmien te-
koa. Ohjelmiin  on  pyritty vaikuttamaan lähinnä  
tiealoitteilla,  joita  kunnat  ovat tehneet  tiepiirille.  

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

MAISEMA  JA LUONNONYMPÄRISTÖ  ELINKEINOELÄMÄ 

HYVÄT YHTEYDET TÖIHIN 
 JA PALVELUILLE  

VARMAT KULJETUKSET 

TURVALLISUUS 

ASUINYMpÄRISTÖN  LAATU 	 TALOUDELLISUUS 



Tielaitoksen  selvitykset  ja  suunnitelmat 

Käsittely maakuntahallituksessa 

Kansalaisten/kuntien  osallistuminen 
hankesuunnitteluvaiheessa 
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LÄHTÖKOHDAT  

Tämä Pirkanmaan maakuntaa koskeva tiever-
kon  kehittämissuunnitelma  on  ensimmäistä 
kertaa laadittu Hämeen  ja  Turun  tiepiirien  sekä 
Pirkanmaan liiton yhteistyönä.  Maankunnan ke-
hittämistrategiat  ja  tielaitoksen tienpitoa  koske-
vat tavoitteet  on  sovitettu yhteen, painottaen 
"maakunnan tahtoa" kehittämisen painotuksia 

 määriteltäessä. 

Suunnitelma sisältää perustellun ehdotuksen 
maakunnan tiestön  kehittämistoimenpiteistä 

 vuoteen  2004  saakka.  Kehittämissuunnitelma 
 tullaan käsittelemään Pirkanmaan maakunta- 

hallituksessa sekä Hämeen  ja  Turun  tiepiireis
-sä.  Suunnitelma  on  perustana  tiepiirien  toimin

-tasuunnitelmissa  ja  maakunnan  kehittämisoh-
jelmissa  sekä tehtäessä esityksiä maakunnan 

 tiemäärärahoista. 

TIENPI- 	I  TIENPIDON  
DON 	 I  SUUNNITELMA  
VlSI  0 	 [_1995  -  2 004 
2005  

'-,--- 
--'-•. 

Maakuntasuunnitelma 
Seutukaava  
Alueelliset ohjelmat 
Maakunnan kehittämisen painopisteet 
Kuntien esittämät hankkeet 
Elinkeinoelämän tarpeet 

Tiehankkeiden jatkosuunnittelu  

Hankeryhmä  tekee esityksen kehittämis 
suunnitelmaksi 

PIRKANMAAN TIEVERKON 
KEHITTÄMISSUUNNITELMA 
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1.2  TAUSTATtEDOT  

Pirkanmaan maakunta 
Pirkanmaa, kuten  koko  Suomi, on  Euroopan 
yhteyksien kannalta  varsin syrjäistä  aluetta. 
Maakunnan alueellinen yhtenäisyys, vien-
tisuuntautunut teollisuus, maakunnan pääkes-
kuksen,  Tampereen,  korkea palvelutaso sekä 
laaja vaikutusalue kohottavat kuitenkin maa-
kunnan kansainvälistä painoarvoa. Maakunnan 
väestöpohja  (435 000  asukasta)  on  Suomen 
olosuhteisiiin suhteutettuna niin suuri  (8.6 %), 

 että semandollistaa omatoimisen kehittämisen 
 ja  monille palveluille riittävän kysynnän. 

Kansainvälisessä tarkastelussa Pirkanmaan 
maakunnan vahvuutena  on  sen  sijainti  Tampe-
reen,  Helsingin  ja  Turun rajaamalla Suomen 
kärkikolmio-alueella. Helsingistä Hämeenlinnan 
kautta Tampereelle ulottuu maan tärkeimpien 
liikenneväylien suuntainen kasvuvyöhyke, joka 

 on  Suomen kaupungistunein  ja väestötiheydel-
tään  ainoa eurooppalaista tasoa vastaava alue. 

t__2)  
. /; 

SKANOINAVIAN 	r 	%\-7T  

/: : 
 :i  

9e,Iijni 	 VNOV • 

LShde: Liikenrieministeriö, muiso  16,3.1994  

Suomen tärkeimmät kansainväliset yhteydet 

PIRKANMAAN PROFIPLI 
PIRKANMAA SUHTEESSA  KOKO  MAAHAN  (%) 

VAKILUKU  
LISÄYS  86-90 r  
TUTKINNON  SUOR. 
KORKEAK  PAIKAT 	ii90A _______  

TYÖVOIMA  __________________ 
TYÖTTÖMAT 	.L -'- - 
ALAUTUOTANTO  
JALOSTUS 	 - 	 -. 
-TEVANAKE ____________ 
-PUU -JA  PAP.TEOLL  -KEMIAN  REOLL. 
-METALLITEOLL.  i  
PALVELUT 

TEOLLISUUDEN  ___________________ 
-BRUTTOARVO 
-JALOSTUSARVO 	___________________  
-VIENNIN ARVO 	i '  
VEROAVRIKERT. 	T -.-------- 1  
KUNTIEN LAINAT  ______________ 
KUNT.KOIcMENOT 

MUPINTA-ALA 	_________ 

RAKYMP.ARVO 	-  

METSAALA 	____________ 
HANTAVIIVA ______________ 

ASUNTOKANTA  
AS.TUOT.  86-90 	__________________ 
TIEMAARARAHAT 
PAALLYSTEYT  TIET  _______________ 

MAJOITUSVUOROK. -_________________  

-SORATIE - __________________ 
LIIKENNESUORITE 

YRITYSTEN MAA RA  
TDIMIPAIKAT 	 -- 

SÄHKÖN KULUT. 	 .- 	 -  

SÄHKÖN  TUOT. 	_________  

0 	 5 10 	 15 	 20  

Pirkanmaan  "pro fiji/i"  Seutukunnat  ja  niiden asukasmäärät 
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Maakunnan kehittämisen tavoitteita ovat väes-
tön toimeentulon  ja  hyvinvoinnin turvaaminen, 
palvelujen kehittäminen,  koko  maakunnan voi-
mavarojen tasapainoinen hyödyntäminen  ja 

 kestävän kehityksen edistäminen. Maakunnan 
kehittämisen  strategisiksi painopisteiksi  on 

 asetettu elinkeinojen, koulutuksen  ja  tutkimuk-
sen, liikenteen, kulttuurin sekä hallinnon  ja 

 aluepolitiikan edistäminen. 

Maakunnan  aluerakenne  on  tasapuolinen.  Pää- 
keskus  Tampere on  keskellä maakuntaa,  ja 

 maakunnan eri osissa  on  suhteellisen tasai-
sesti työtilaisuuksia  ja  palveluita tarjoavia  kau-
punkitason  keskuksia.  On  syntynyt vakiintu-
neita  kuntaryhmiä,  joissa  kunnat  yhteistoimin 
ovat järjestäneet yhteisiä asioita. 

KUNTIEN  TAVOITIEET 

____ __  

	

I 	 PIRKANMAAN  

	

SIDOSRYHMIEN 	 MAAKUNTASTRATEGIA 	 VALTIOVALLAN 

Maaluinnan kettsen aisaltötavoifteet  H  TAVO1 TAVOIET H 	yhteisöprosessin oksena 

UNNALLINEN 
 TAVOITE- 

TOTEUUAMIS  SUUNNITELMA 	) 

ettt 	
-ohjelmat 	-resurssit-- 

Maakunnalliset  teemaohjeJ 

1Seiulliset kehittämisohjJi 

) 

Ohjelmasopimukset 

ALUEKEHIUÄMIS  OHJELMA 
Maakunnan kehittämisen  painopisteet  ja  toimintalinjat 

• Seudullisten  tavoitteiden maakunnallinen  
•  Valtiovallalle  esitettlivät  toimenpiteet 	

P  

Pirkanmaan alueellisen kehittämisen prosessi  
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LÄHTÖKOHDAT  

Tiestö 
Yleinen tieverkko jakautuu toiminnallisesti nel-
jään tieluokaan: valtateihin, kantateihin, seutu- 
teihin  ja  yhdysteihin.  Yleisiä teitä  on  Pirkan - 
maalla yhteensä noin  4500 km,  mikä  on 5.8 

 %  koko  maan yleisistä teistä. Päällystettyjä 
teitä  on  Pirkanmaan tiestöstä  54  %. Kestopääl-
lystetyt päätiet  ovat yleensä hyvässä kunnos-
sa, sensijaan alemmalla tieverkolla  on  useita 
huonokuntoisia, yleensä äljysorapäällysteisiä 
tieosuuksia. Kelirikosta aiheutuvia painorajoi-
tuksia  on  keskimäärin  10-15  %:lla tieverkosta, 

 määrä vaihtelee vuosittain. Eräät alemman  tie-
verkon huonokuntoiset tieosat ovat ongelmalli-
sia erityisesti puunjalostusteollisuuden raaka-
ainekuljetusten kannalta.  

SE  UTUTI  ET  

KANTATIET  

L 	356  

VALTATIET 

YRDYSTIET  

3483  

-  valtatie 
 - kantatie 

'IR  RAT  

) 

» MMALA 	 »» »» 

OIJAL  

Nykyiset valta-  ja kanta  tiet 

Tiepituudet,  toiminnallinen jakautuma  (km) 

Liikennemäärät 
Liikennesuorite  on  Pirkanmaalla  nykyisin noin 

 2000  milj.ajon.km  vuodessa, joka  on 7.4  % 
 koko  maan liikennesuoritteesta. Vilkkaimmin 

liikennöityjä päätiejaksoja ovat: 

Liikenne (ajon/vrk)  
-vt  3 Tampere -Ylöjärvi 	15000-30000  
-vt  3 Tampere -Kulju 	18000-20000  
-Vt  3  Kulju -Valkeakoski 	9000  
-Vt  9  Lakalaiva-Ruutana  10000-1 5000 

 -vt  11 Tampere-Nokia 13000-23000 
 -Vt  12 Tampere -Kangasala  9000  

-kt  60  Lakalaiva-Kalkku  10000-13000  

Suurin liikennemäärä Pirkanmaalla  (45000 
 ajon/vrk)  on  Tampereen  pohjoisella kehä- 

väylällä Paasikiventiellä, joka tulee muuttu-
maan yleiseksi tieksi. 

OR 	l  

Vilkkaimmin lIIkennöidyt tieosat (yli  6000 ajon/vrk) 
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LÄHTÖKOHDAT  

1.3  LIITTYMINEN MUIHIN 
SUUNNITELMIIN 

Tieverkon kehittämissuunnitelmaa laadittaessa 
 on  käytetty lähtäkohtina  mm.  seuraavia suun-

nitelmia  ja  selvityksiä: 

Pirkanmaan liitto  
-3. seutukaavaluonnos  
-Pirkanmaan maakuntasuunnitelma 
-Seutukuntien alueohjelmat 

Tielaitos  
-päätökset valta-,  kanta ja seututieverkosta 
-tienpidon  visio  2005  ja tienpidon  suunnitelma 

 1995-2005 
-tiepiirien  toiminta -ja taloussuunnitelmat 
-tiepiirien  laatimat selvitykset  ja hankekohtai

-set  suunnitelmat 

Muut 
-esitys yleiseurooppalaiseksi  TERN-päätiever-
koksi (Trans-European Road Network) 

 -alustava selvitys Pirkanmaan teollisuuden kul-
jetuksista  (1994)  

I £_I II  ' paaLI  vs  rtrIJ 

(Tielaitos / tienpidon  suunnitelma  1995-2004)  

 

triiyisen farkedi vallaliel 
(Tielaitos / tienpidon  suunnitelma  1995-2004)  

Avautuvan Suomen tuleva aluerakenne 
vuonna  2017  
(YM/Alueiden  käyttö  ja  yhdyskunnat  
v. 2017,  kehitysku  van  taustamuistiot)  
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TAVOITEASETTELU  

2.  TAVOITEASETTELU  

Tieverkon kehittämisen tavoitteet  on  muodos-
tettu luvussa  1.3  mainittujen tielaitoksen  ja  Pir-
kanmaan liiton selvitysten  ja  suunnitelmien 
pohjalta.  

2.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Toimintaympäristön  on  yleisesti ennustettu ke-
hittyvän suunnittelujaksolla seuraavasti: 

Elinkeinoelämän toim intaedellytykset paranevat 

Kansainvälisyys lisääntyy 

Julkisen talouden alijäämä säilyy pitkään 

Liikenteen kasvu hidastuu, tieliikenteen valta- 
asema kuljetuksissa säilyy, transitoliikenne 
Suomen kautta lisääntyy 

Tuotantorakenteet  muuttuvat 

Pirkanmaan väkiluku kasvaa taajamissa  ja 
 vähenee maaseudulla, ikärakenne muuttuu 

Kestävä kehitys  ja ympäristäarvojen  merkitys 
korostuvat 

Tulevaisuuden ennustettavuus vaikeutuu  ja 
muutosvauhti  kiihtyy 

Kestävä kehitys 

Ympäristöhaittojen torjunta 

Turvallisuus 

Pälvittälnen liikennöitävyys 

 1994 	 2005  

A  rvostukset  muuttuvat tien pidossa 
(Tie/altos / tienpidon  vislo  2005)  

2.2  MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN 
TAVOITTEET 
(Pirkanmaan liitto)  

Valtakunnantasolla  
Helsinki -Hämeenlinna-Tampere-vyöhykettä, 
Kokemäenjokilaaksoa sekä  3-ja  9-teiden vyö-
hykkeitä pohjoiseen kehitetään tehokkaan toi-
minnan vyöhykkeinä. Näiden  on  mandollista 
muodostua yritysten ulkomaille siirtymisen 
vaihtoehdoiksi. 

Yhteyksiä Helsinkiin, tärkeimpiin satamiin  (Tur-
ku,  Rauma,  Vaasa)  ja  muihin valtakun-
nanosakeskuksiin kehitetään, samoin kansain-
välisiä yhteyksiä Pietariin, Baltiaan  ja  Vaasan 
kautta länteen. 

Maakunnan tasolla 
Tamperetta kehitetään voimakkaana maakun-
tansa elinkeinoelämän veturina.  Tampereen 

 seutu  on  vaihtoehtona yrityksen sijoittumiselle 
pääkaupunkiseudulle. 

Seutukunnittain  vahvat palvelukeskukset tar-
joavat monipuoliset palvelut  ja työssäkäynti

-mandollisuudet. 

Maaseutu säilytetään elävänä. Edellytyksiltään 
parhaita paikallisia keskuksia kehitetään  ja 
maaseutualueita  tuetaan. 

Paikallisella tasolla  
Maaseutualueilla  ovat kunnolliset liikenneyh-
tyedet maakunta-  ja kuntakeskuksiin.  Jokai-
seen kuntakeskukseen johtaa vähintään seu-
dullinen yhteys. 

Pirkanmaan alempiasteisen tieverkon kehittä-
misessä painopiste asetetaan teiden teknisen 
tason  ja  kunnon parantamiseen kuljetus-  ja 
liikennetarpeita  vastaaviksi.  
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TAVOITEASETTELU  

2.3  TIESTÖN KEHITTÄMISEN 
TAVOITTEET  (Tielaitos) 

Päätiestö korkeatasoiseksi  (pääosa tieverkon 
suurista kehittämistoimenpiteistä  on  uusia  pää

-tieyhteyksiä  tai  päätiestön  suuria parantamis-
toimenpiteitä, kehittämishankkeiden osuus 
tienpidon kokonaisrahoituksesta kuitenkin pie-
nenee) 

Liikenneturvallisuuden parantaminen (asentei-
den muuttaminen, tasapuolisuuden periaate 
suunnittelussa, tieympäristöt selkeiksi  ja  toi-
mintavarmoiksi) 

YmQäristöhaittojen  torjuminen  ( meluntorjunta, 
pohjavesien suojelu, talvihoidossa suolauksen 
vähentäminen) 

Tienpidon vastuiden seiklyttäminen (tielaitos 
 vastaa ensisijaisesti päätieverkosta mukaan 

lukien kaupunkialueet,  kunnat  vastaavat kaava- 
alueilla muista katumaisista yhteyksistä, vähä- 
merkityksellisiä paikallisteitä muutetaan yksi-
tvisteiksi, elintärkeät kuljetukset pyritään tur-
vaamaan riippumatta teiden  ja  katujen hallin-
nollisesta asemasta) 

2.4  KEHITTÄMISEN PAINOTUS- 
VAIHTOEHDOT  

Tienpidon tavoiteasettelu  sisältää hyvin erilai-
sia, jopa keskenään ristiriitaisia tavoitteita, mis-
tä johtuen hankkeiden asettaminen yhteen 
ainoaan oikeaan järjestykseen  on  vaikeaa. 
Erityyppisillä väylillä  on  erilaisia tehtäviä, jolloin 
myös niiden toteuttamiselle asettavat tavoitteet 
ovat toisistaan poikkeavia. Tavoitteiden mu-
kaiset vaikutukset  on  kiteytetty seu raavi ksi 
painotusvaihtoehdoiksi:  

'Tehokkuus", jossa painotetaan liikenteen toi- 
mivuutta, turvallisuutta  ja  taloudellisuutta sekä 
elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta 

"Ympäristö", jossa pai notetaan lii-
kenneympäristön kohentamista  ja  liikennehait-
tojen  torjumista 

'Tasapaino", jossa painotetaan alueellista ta-
sapuolisuutta tienpidossa 

Painotusvaihtoehdot  on  määritelty tarkemmin 
raportin liitteessä. 

Toimivuuden parantaminen (liikenteen suju-
vuutta parannetaan muutoinkin kuin väylän ka-
pasiteettia nostamalla: yhdyskuntarakenteen  tu- - 
vistäminen,  liikennemuotojen yhteistyön kehit-
täminen, joukkoliikenteen  ja  kevyen liikenteen 
suosiminen, ruuhkahuippujen tasaaminen) 

TEHOKKUUS 

Tieverkon  
ketiittamissuunnitelma 

Tierakenteen  kunnon säilyttäminen 

Alemman tieverkon kehittäminen (pääpaino 
sujuvuuden, turvallisuuden, taloudellisuuden  ja 

 ympäristön kannalta tasapainoisissa kokonais-
ratkaisuissa, sorateillä turvataan liikenteen 
edellyttämä palvelutaso, kelirikkoisten teiden 
määrä ei lisäänny)  

/ 	0 
	

0 	 0  
/0 

0  

YMPÄRISTÖ 
	

TASAPAINO 

Vaikutusten painotukset  
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3.  KEHITTÄMISSUUNNITELMA  

3.1 TAVOITEVERKKO 

Tavoiteverkko  vuodelle  2010  perustuu valta-ja 
kantateiden  osalta Liikenneministeriön  ja seu-
tuteiden  osalta tielaitoksen keskushallinnon 
päätöksiin. Tavoiteverkossa  on  esitetty valta-ja 
kantatiet  sekä seututiet, mutta ei yhdysteitä. 
Siihen sisältyvät myös ne kaupunkien  ja  taaja-
mien läpikulkuväylät, joiden muuttamisesta 
yleiseksi tieksi  on  päätetty  tai  muutos  on  vireil-
lä, sekä aluevarauksina ne tiehankkeet, jotka 
eivät nykyisen käsityksen mukaan tule toteu-
tumaan ennen vuotta  2010. 

Tavoiteverkko  on  valta-  ja kantateiden  osalta 
yhteneväinen  3. seutukaavaluonnoksen  kanssa 
Pohjanmaantietä lukuunottamatta. Seututeiden 
osalta verkoissa  on  seuraavia eroja: tavote-
verkkoon eivät sisälly seutukaavassa esitetyt 
Orivesi-Kuhmalähti,  Narva-Totti  järvi sekä  Kota-
la-Killinkoski -Alavus seututiet. 
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KEHITTÄMISSUUNNITELMA  

Ai 

• 1  

-  V  

Pirkanmaan  ta  vo/te  verkko  
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Hankkeista  on  laadittu  hankekortit,  joista  il-
menevät perustelut,  ehdotetut  toimenpiteet  ja 

 niiden vaikutukset. Kortit ovat pohjana hank-
keiden  vertailulle  ja  edelleen  tärkeysjärjestyk

-sen  määrittelylle.  Esimerkki  täytetystä  kortista 
 on  raportin liitteenä. 
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KEHITTÄMISSUUNNITELMA  

32  HANKELISTOJEN  MUODOSTAMINEN 

LÄHTÖKOHDAT  JA  PERIAATTEET  

Kehittämissuunnitelman  laatimisen yhteydessä
-käsiteteltävätja arvioitavat  hankkeet  on  kerätty 

kohdassa  1.3  mainitusta  tielaitoksen  ja  Pirkan-
maan liiton aineistosta. Pienimpiä  paranta

-mishankkeita  ei ole käsitelty suunnitelmassa. 
Kerätty  ja  analysoitu  hankejoukko  kattaa siis 
ne  tiehankkeet,  joista  on  laadittu jonkinasteisia 
suunnitelmia  tai  joista Pirkanmaan liitto  tai 

 kunnat  ovat tehneet esityksiä. 

Eri lähteistä kerätyt  tiehankkeet  on  ryhmitelty  
hanketyypeittäin  keskenään  vertailukelpoisiksi 
hankejoukoiksi:  

1. Valta-ja  kantatiet  
2. Seututiet  
3. Yhdystiet  
4. Taajamatiet  

PERUST1tNP/DOW  RAHOITUS  
MÄ.4'RJYTYY  VUOSITTAIN  

EDUSKL///r,4  PAA  7T44  SUuRET 
KEH/T74'MIS//AAf/(XEET 

P/RA41Y1'144# T/ENP/DON 
4NO/TU/(SELM  EI OLE SELVIÄ  

P/r/'w 4/KAI'ÄL/NR4.4HEd4  

T.4VO/TE  VERKKO 

 

Hankkeiden keskinäinen vertailu  on  tehty  arvi-
ointilomakkeilla. Hankekorteille  kerättyjen tieto-
jen perusteella  on  arvioitu toimenpiteiden yh-
teiskunnallisia,  liikenteellisiä, maankäytöllisiäja 

 ympäristöllisiä vaikutuksia sekä vaikutusten 
merkittävyyttä verrattuna muihin  samantyyppi

-sun  hankkeisiin. Vertailun pohjalta hankkeet 
 on  edelleen sijoitettu  kiireellisyysluokkiin  niiden 

 aloitusajankohdan  mukaan.  Tielaitoksen  vuo-
delle  1995  ohjelmoimat  hankkeet ovat listoilla 
omana  luokkanaan.  

I  kiireellisyysluokka 	1995  
Il  kiireellisyysluokka 	1996-1999 
Ill  kiireellisyysluokka 	2000-2004  

HANKAEETdA N//DEN V4/A1JTL/K1ETARY/O/DAAN 
//,4/Y/(XEET /cOOT,4A,Y H,4N/(EL/STO/LLE  
TO  TEL/7Y,4MISJ,'RdESTYKcEEN 

Y,4/V/(KEET TOTELJTEr4AN 
1(1/REELL /SYYSUÄRCJESTY/(6'ESSÄ 

Hankelistojen muodostamisprosessi 
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RAHOITUSRAAMIT 

Kiireellisysluokkien  laajuus perustuu arvioihin 
tienpidon rahoituksen kehityksestä. Tiehankkei

-den  rahoitus tapahtuu periaatteessa kandella 
tavalla, riippuen siitä, millaisista hankkeista  on 

 kysymys: 

Kehittämishankkeita  ovat uusien merkittävien 
tieyhteyksien rakentaminen sekä valta-  ja kan-
tateiden  järeät parantamistoimenpiteet. Niiden 
rahoitus  ja  ajoitus päätetään hankekohtaisesti 
eduskunnassa. 

Perustienpitoon  kuuluvat tiestön hoito  ja  ylläpi-
to.  Sen rahoitusraamit  määrittelee eduskunta  ja 
tielaitoksen keskushallinto tuotteittain,  joita 
ovat  mm. talvihoito, kesähoito,  päällystetyt tiet, 
soratiet, sillat  ja liikenneympäristön  parantami-
nen. Tiepiiri päättää perustienpidon hankkeet 
määrärahojen puitteissa. 

Tielaitoksen tienpidon  vision  mukaisesti  on  eri 
toimenpiteiden keskinäinen painotus muuttu-
massa. Tiestön hoidosta  ja  ylläpidosta eli päi-
vittäisestä kunnosta ei tingitä. Liikenneympäris-
tön parantamishankkeiden osuus kasvaa kehit-
tämishankkeiden kustannuksella. 

Hämeen tiepiirin alueella  on  viime vuosina to-
teutettu kehittämishankkeita keskimäärin  300 

 Mmk:lla vuosittain, tästä Pirkanmaan osuus  on 
 ollut noin puolet. Turun tiepiirillä ei ole ollut 

viime vuosina kehittämishankkeita Pirkanmaal
-la. Perustienpidon  kustannukset ovat olleet 

Pirkanmaalla noin  200  Mmk vuodessa, josta 
rakentamishankkeiden osuus  on  ollut noin  100 

 Mmk. Pirkanmaan osuus  koko  maan tienpidon 
rahoituksesta  on  ollut noin  7 %. 

4 	 -- 

	

1993 	 1934 	 1595  

SERLISTILNPITO  

Hämeen tiepiirin rahoitus  vv. 1990-1995  

3.3  KEHITTÄMISSUUNNITELMA  

Valta-  ja  kantateiden kiireellisyysjärjestystä 
määriteltäessä  on  ensisijaisena kriteerinä ollut 
tiejaksojen valtakunnallinen  ja  maakunnallinen 
merkitys, elinkeinoelämän kuljetusreitit, liiken-
teen aiheuttamat ongelmat taajamissa sekä 
hankkeiden taloudellisuus. Euroopan  TERN-
päätieverkkoon  kuuluvat tiejaksot Pirkanmaalla 
ovat mukana tärkeimpien hankkeiden joukos-
sa. Vähäliikenteiset valta-  ja kantatiejaksot, 

 joilla  on geometria- tai leveyspuutteita,  ovat 
jääneet suunnitelman ulkopuolelle. 

Seututeiden kiireellisyysjärjestys  on  määritelty 
pääasiassa liikenteellisin  ja aluerakenteellisin 

 perustein. Elinkeinojen  ja  työllisyyden tukemi-
nen teollisuuden kuljetukset turvaamalla  on 

 siten ollut tärkeänä kriteerinä. Seututiehankkei
-sun  sisältyy myös alueellisen kehityksen kan-

nalta merkittäviä, mutta tällä hetkellä vähälii-
kenteisiä seututeitä. 

Yhdystiehankkeiden  valinnassa  on  painotettu 
eri tiehankkeiden vaikutuksia teollisuuden kul-
jetuksiin, matkailuun  ja työmatkaliikenteeseen. 

 Myös alueellisen tasapuolisuuden tavoitteet  on 
 otettu huomioon. 

Taajamatiet  ovat taajamaraitteja, taajaman si-
sääntulo-  ja ohitusteitä  sekä kevyen liikenteen 
keskustajärjestelyjä. Liikenneturvallisuus  ja lii-
kenneympäristön  parantaminen (toiminnallinen 

 ja  visuaalinen) ovat olleet keskeisiä arvotuskri-
teerejä. Tarkasteltavana ovat olleet kaikki Pir-
kanmaan taajamat. 
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VALTA-  JA KANTATIET 
I  KIIREELUSYYSLUOKKA  (v. 1995) 

122 	 Vt9  Orivesi-Kokkola,  36  Mmk 
Hankkeen toteuttaminen edeUyttää työllistämisrahoituksen saamista.  

123 	 Parkanon eritasohittymä,  lo  Mmk  

II  KIIREELUSYYSLUOKKA  (v. 1996-1999) 

101 	 Vt  3  littala-Kulju,  moottoritien rakentaminen  
TERN-tie,  parantaa merkittävästi elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, tukee  Helsinki-Tampere  akselin 
taajamaverkostoa  ja  Pirkanmaan yhteyksiä pääkaupunkiseudulle  ja  satamaan, nykyisellä tiellä 
huomattavia toimivuus-  ja turvallisuusongelmia.  (Tehokkuus-hanke)  700  Mmk  

1052 	Vt  9  Kylmäkoski-Konho,  valtatien  (moottonhiikennetien)  rakentaminen  
TERN-tie,  hanke liittyy  VT 3:n  rakentamiseen välillä Iittala-Kuilu. (Tehokkuus-hanke)  75  Mmk  

2011 	Kt 60  Lakalaiva-Kalkku,  valtatien  (moottofiliikennetien)  parantaminen  moottoritieksi  
TERN-tie,  Tampereen kehäväylän osa, vt  3:n  reitti  Tampereen  ohi, tärkeä raskaan liikenteen reitti, tiellä 
suuret liikennemäärät, nykyisellä tiellä huomattavia toimivuusongelmia.  (Tehokkuus-hanke)  440  Mmk  

1022 	Vt  3 1-lämeenkyrön ohikulkutie,  valtatien rakentaminen keskustan kohdalla  
TERN-tie,  nykyinen  tie  ei ole valtatietasoinen, huomattavia toimivuus-, turvallisuus-  ja 

 ympäristöongelmia, vaikeuttaa taajaman kehittämistä. (Tehokkuus  ja  ympäristö-hanke)  127  Mmk  

103 	 Vt  9  Onvesi-Jämsä, valtatien parantaminen pääosiltaan nykyisellä paikallaan  
TERN-tie,  Pirkanmaan tärkein yhteys sisämaahan, nykyinen  tie  ei ole valtatietasoinen, 
toimivuusongelmia. (Teholdwus-hanke)  115  Mmk  (Kokkola-KesPR)  

106 	Mt 330 (Kt 65)  Ylöjärvi-Kyrönlahtl, kantatien  rakentaminen  Ylöjärven  keskustan ohi 
Nykyinen  tie  ei ole kantatietasoinen, kulkee taajaman halki. (Tehokkuus  ja  ympäristö-hanke)  71  Mmk  

104 	Kt 41  (Vt  12) Nokia-Vammala, tien parantaminen liittymä-  ja tiejärjestelyin  
Pirkanmaan tärkein länsirannikon satamayhteys, nykyisellä tiellä toimivuusongelmia.  (Tehokkuus- 
hanke)  34  Mmk  

1023 	Vt  3  Hämeenkyrö-Ikaalinen, tien parantaminen  lilttymä-  ja tiejärjestelyin  
TERN-tie,  Ikaalisten kohdalla toimivuus-  ja turvallisuusongelmia.  (Tehokkuus-hanke)  75  Mmk  

III  KHREELUSYYSLUOKKA  (v. 2000-2004) 

120 	VT 11  Häijään eritasoliittymän  rakentaminen 
Nykyisessä liittymässä  turvallisuusongelmia.  (Tehokkuus-hanke)  17  Mmk  

202 	 Vt  12  Paasikiven-Kekkosentie,  tien parantaminen  Iiittymäjärjestetyin  ja  poikkileikkausta leventämällä 
Pirkanmaan vilkkaimmin liikennöity tiejakso,  Tampereen  pohjoinen kehäväylä, tien liikenteenvälityskyky 
ei riitä, mistä aiheutuu toimivuus-  ja  ympäristöongelmia katuverkolle.  (Tehokkuus-ja  ympäristö-hanke) 

 405  Mmk  

2012 	Kt 60  Kalkku-Soppeenmäki,  tien parantaminen  moottositieksi  
TERN-tie,  Tampereen kehäväylä, vt  3:n  reitti  Tampereen  ohi, toimivuusongelmia.  (Tehokkuus-hanke)  
120  Mmk  

1051 	Vt  9  Turun piirin  raja-Kylmäkoski,  tien parantaminen  Iiittymäjärjestelyin  
TERN-tie,  tärkeä satamayhteys, nykyisen tien liittymäratkaisut puutteellisia. Valtatien liittymäjärjestelyjä 
saatetaan tehdä  jo Il kiireellisyysluokassa.  (Tehokkuus-hanke)  9  Mmk  

203 	 Vt  9  Alasjärvi-Suinula,  valtatien  (moottonliikennetien)  parantaminen  moottoritieksi  
TERN-tie,  Pirkanmaan tärkein yhteys sisämaahan, nykyisellä tiellä toimivuusongelmia.  (Tehokkuus- 
hanke)  185  Mmk  

110 	 Vt  12  Kangasala-Pälkäne, tien parantaminen  liittymajäriestelyin  
Nykyiset liittymäratkaisut puutteellisia,  tie  ei ole paikoin valtatietasoinen.  (Tehokkuus-hanke)  20  Mmk 
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KEHITTÄMISSUUNNITELMP,  

SEUTUTIET  

I  KIIREELUSYYSLUOKKA  (v. 1995) 

3021 	Mt 325  Kangasala-Sahalahli, tien parantaminen,  19  Mmk  

317 	Mt 276  Vilpee-Luhalahti-Ridiala,  30  Mmk  
Mt 276 on pääyhteys  Seitsemisen kansallispuiston  ja  valtatien  3  välillä.  

II  KJIREELLISYYSLUOKKA  (v. 1996-1999)  

312 	Mt 249,  Vammalan ohikulkutien rakentaminen Hautaveden yli 
Nykyinen katuyhteys Rautaveden yli kulkee keskustan kautta, raskasta läpikulkuliikennettä, 
toimivuus-  ja  ympäristöongelmia. (Tehokkuus -ja  ympäristö-hanke)  90  Mmk  

303 	Mt 307  Valkeakoski-Pälkäne, tien parantaminen 
Teollisuuden kuljetuksia, nykyinen  tie  kapea  ja  huonokuntoinen. (Tehokkuus- hanke) 

 42  Mmk  

310 	Mt 304  Toijala-Valkeakoski, tien parantaminen kevytllikennejärjestelyin 
Sisääntulotie  Vt 3:lta  Valkeakoskelle, tärkeä teollisuuden 	kuljetusten 	reitti, 
työmatkaliikennettä,  kevyen liikenteen väylästö puutteellinen. (Tehokkuus-hanke)  41  Mmk  

3014 	Mt 301  Lempäälä-Narva,  tien suuntauksen parantaminen  
Tio  muodostaa osan seututieyhteydestä Vammalan seudulta valtatielle  3,  nykyinen  tie  ei 
vastaa seututietasoa.  (Tasapaino-  ja  tehokkuus-hanke)  17  Mmk  

III  KIIREELLISYYSLUOKKA  (v. 2000-2004) 

3022 	Mt 325  Sahalahti-Pohja, tien parantaminen kevylliikennejärjestelyin 
Työmatkaliikennettä  ja  teollisuuden kuljetuksia, tärkeä yhteys  Tampereen  seudulta 
Päijänteelle, nykyinen  tie heikkokuntoinen  ja  kapea. (Tasapaino-ja  tehokiwus-hanke)  
33  Mmk  

308 	Mt 337  Kuru-Kariula, tien parantaminen kevythikennejärjestelyin 
Kevytliikenneväylästö  puutteellinen. (Tasapaino-  ja  ympäristö-hanke)  3  Mmk  

2042 	Tampereen  eteläinen kehätie (li-kehä) välillä Hetvanta-Kangasala, tien rakentaminen 
Tukee alueen maankäytön kehittämistä, parantaa yhteyksiä Hervannasta itään. (Tehokkuus- 
hanke)  65  Mmk  

309 	Mt 322  Pohja-Rautajärvl, tien suuntauksen parantaminen 
Työmatka-  ja asiointiliikennettä,  tien geometriasta johtuvia turvallisuusongelmia.  (Tasapaino- 
ja  tehokkuus-hanke)  5  Mmk  

306 	Mt 338  Maisansato-Jäminkipohja,  tien parantaminen 
Teollisuuden kuljetuksia, tärkeä työmatka-  ja asiointiliikenteen  reitti, nykyinen  tie  ei vastaa 
seututietasoa.  (Tasapaino-ja  tehokkuus-hanke)  30  Mmk  

307 	Mt 343  Mänttä-Halli, tien parantaminen  ja  kevythikennejärjestelyt  
Teollisuuden kuljetuksia, työmatka-  ja asiointiliikennettä,  nykyinen  tie  ei vastaa 
seututietasoa, turvallisuusongelmia.  (Tasapaino-  ja  tehokkuus-hanke)  20  Mmk  

3012 	Mt 299  Rämsöö-Kurala,  tien rakentaminen  
Tie  muodostaa osan seututieyhteydestä Vammalan seudulta valtatielle  3,  parantaa 
elinkeinojen toimintaedellytyksiä alueella, nykyinen  tie  erittäin heikkotasoinen.  (Tasapaino- 
hanke)  35  Mmk 
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KEH ITTÄM ISSU  U N N ITELMA 

YH DYSTI  ET 

I  KIIREEL'JSYYSLUOKKA  (v. 1995) 

412 	Pt 13723,  Kylmäkoski,  7  Mmk  

437 	Mt 3481,  Salonsaari-Innala,  Ruovesi  ja  Vilppula,  15  Mmk  

438 	Mt 2985,  Koskenkylä,  Vesilahti  ja  Viiala,  2  Mmk  

II  KIIREELLISYYSLUOKKA  (v. 1996-1999) 

425 Mt 340  Ruutana-Kangasala,  18  Mmk  

403 Mt 2852  Kylmäkoski-Sotkia,  15  Mmk  

404 Mt 2501  Karkku-Kiurala, Vammala,  5  Mmk  

402 Mt 2594  Suodenniemi-tiepiirin  raja, 9  Mmk  

408 Pt 14277  Murole-Kapee,  Tampere  ja  Ruovesi.  2  Mmk  

426 Mt 3231  Kirpu-Tursola,  Pälkäne, Kangasala  ja  Sahalahti,  9  Mmk  

417 Mt 326  Laitamo-Kuhmalahti,  6  Mmk  

411 Mt 2984,  Vesilahti,  3  Mmk  

III  Kl1 REELLISYYSLUOKKA  (v. 2000-2004) 

439 Mt 2594  tiepiirin  raja-Kilvakkala,  Ikaalinen,  8  Mmk  

406  Parkanon  uusi  asematie,  15  Mmk  

409 Mt 2622  Mauri-Heinijärvi,  Nokia  ja  Hämeenkyrö,  5  Mmk  

435 Mt 2764,  Sisättä-Juhtimäki,  Ikaalinen,  10  Mmk  
Mt 2764 on yhdysväylä  Seitsemisen  kansallispuistoon.  

436 Pt 14349,  Syvinki-Huhtijärvi,  Ruovesi  ja  Vilppula,  25  Mmk 
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KEH ITTAM ISS  U U N N  TE  LMA  

TAAJAMATI  ET 

I  KIIREELLISYYSLUOKKA  (v. 1995) 

524 	Mt 3404,  Kangasala,  8  Mmk  

525 	Mt 304,  Semin  mutka, Valkeakoski,  2  Mmk  

526 	Mt 3004,  Lentoaseman tiejärjestelyt, Pirkkala,  1.5  Mmk  

527 	Pt 14221,  Orivesi,  9.8  Mmk  

528 	Pt 14191,  Lempläniemen  kevyen liikenteen väylä, Yläjärvi,  0.8  Mmk  

530 	Pt 13135,  Kyräskosken  kevyen liikenteen väylät,  1  Mmk  

517 	Kuorevesi,  Halli  Mt 343,  liikenneturvallisuuden parantaminen,  0.8  Mmk  

505 	Pt 12981  Vammala, Karkku, kevyen liikenteen väylien rakentaminen  

II KIIREELLISYYSLUOKKA (v. 1996-1999)  

512 	Hämeenkyrö  Vt  3,  liikenneturvallisuuden  ja  visuaalisen ympäristön parantaminen 
Nykyisellä tiellä  on  turvallisuusongelmia,  tielle liittyminen sivuteiltä  on  hankalaa,  tie  jakaa taajaman toi-
minnot kahtia. Valtatien  3  ohitustieosuuden rakennuttua  tämä tiejakso muuttuu taajamatieksi.  (Ympä-
ristö-  ja  tehokkuus-hanke)  10  Mmk  

504 	Mt 306,  Lempäälä,  Sääksjärvi,  kevyen liikenteen väylien rakentaminen  ja  liittymien  parantaminen.  
Tieosuudella  on  tapahtunut kevyen liikenteen onnettomuuksia, kevytliikentoen ylitykset ovat turvatto-
mia. Tieympäristö kaipaa kohentamista. (Tehokkuus-  ja  ympäristö-hanke)  3.0  Mmk  

519 	Mt 302,  Pirkkala, kevyen liikenteen väylien rakentaminen, liittymien parantaminen  ja  tieärjestelyt. 
Tieosuuksilla  on  tapahtunut runsaasti onnettomuuksia. Tieympäristö kaipaa kohentamista. (Tehokkuus- 
ja  ympäristö-hanke)  10  Mmk  

507 	Virrat,  Vt  23, Kt 66, Pt 14362, Pt 14365,  keskustan liikennejärjestelyt  ja  valta-  ja  kantatieliittymien  
parantaminen 
Valta-  ja  kantatien  liittymissä  on  tapahtunut runsaasti onnettomuuksia, kevyen liikenteen asema  kanta- 
tiellä  66  taajaman eteläpuolella  on  turvaton. Sisääntulotiet ovat ilmeeltään yksitoikkoisia, luttymäalueet 
ovat laajoja. Keskustan liikenneiärjestelyt ovat sekavia, tieympäristöt ovat paikoin viimeistelemättömiä 

 ja  jaksottumattomia.  (Tehokkuus-  ja  ympäristö-hanke)  5  Mmk  

508 	ViIppula,  Mt 347,  liittymien  parantaminen 
Keskustan liittymissä  on  tapahtunut melko paljon onnettomuuksia. Laajat liittymät, leveät tietilat tekevät 
taajamakuvasta ankeaa  ja  yksitoikkoista. (Ympäristö-  ja  tehokkuus-hanke)  3.0  Mmk  

518 	Ikaalinen,  Mt 275,  sisääntulotien liikenneturvallisuuden  ja  tieympäristön  parantaminen  
Sisääntulotie  on  ilmeeltään erittäin yksitoikkoinen. Kaavatieliittymissä rynsaasti onnettomuuksia. 
(Tehokkuus-  ja  ympäristö-hanke)  6.0  Mmk 
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KEHITTÄMISSUUNNITELMA  

522 	Mt 258,  Kiikka, tieympäristön parantaminen  ja  liikenneturvallisuuden parantaminen 
Pohjanmaantien  raskas  liikenne kulkee keskustan läpi.  Tieympäristö  kaipaa parantamista  ja  keinoja  
ajonopeuden alentamiseksi, liittymäjärjestelyjä,  kevyen liikenteen  väylästön täydentämistä,  istutuksia. 
(Ympäristö-hanke)  2  Mmk  

509 	Vijala,  Mt 303, Pt 13735  ja  Pt 13736,  keskustan pääraitin, sisääntuloteiden sekä  chi  kulkevan maan- 
tien liikennetuivallisuuden  ja  tieympäristän  parantaminen 
Kevyen liikenteen olosuhteet ovat  turvattomat.  Kevyen liikenteen väylät puuttuvat  sisääntuloteiltä,  
onnettomuuksia  on  tapahtunut. Maantie  303 on  osa  Vammala  -  Valtatie  3  välistä yhteyttä.  Tieympäris

-to on  monin paikoin erittäin ankeaa. (Ympäristö-  ja  tehokkuus-hanke)  16  Mmk  

515 	Parkano  Pt 13331,  keskustan liikenneympäristön selkeytys  ja  visuaalisen ympäristön parantaminen 
Parkanossa  on  kaunis  suurmaisema,  mutta  liikennejärjestelyiltään  sekava  ja jäsentymätön ja  ilmeel-
tään osin ankea keskusta. Erityisesti  Pt 13331 on  liian leveä houkutellen  autoilijaa  suuriin  nopeuksiin,  
kevyen liikenteen  ylityksistä  muodostuu pitkiä. (Ympäristö-hanke)  14  Mmk  

523 	KIhniö,  Pt 13341, Pt 2790,  tietilan jäsentäminen  ja  liikenneturvallisuuden parantaminen 
Keskustan tiet ovat kauttaaltaan liian leveitä  ja  suoria. Onnettomuuksia  on  tapahtunut hieman. Toi- 
menpiteet tehdään tien rakenteen parantamisen yhteydessä. (Ympäristö-  ja  tehokkuus-hanke)  3  Mmk  

III  KIIREELUSYYSLUOKKA  (v. 2000-2004) 

506 	Äetsän keskustaajama,  Mt 249, Pt 12945,  ohilwlkutien  liikenneturvallisuuden  ja  taajaman pääraitin 
taajamakuvan  eheyttäminen 
Taajaman  pääraitti  on  leveä,  tilallisesti hahmottumaton  ja  ilmeeltään erittäin ankea.  Ohikulkutiellä,  Mt 
249, on  tapahtunut onnettomuuksia, kevyen liikenteen väylä puuttuu. (Tehokkuus-  ja  ympäristö-hanke) 

 3  Mmk  

502 	Klikoinen,  Pt 12960,  keskustan kevyenluikenteen turvallisuuden parantaminen 
Pääraitin varresta  puuttuu kevyen  lukenteenväylä.  Onnettomuuksia ei ole sattunut.  Pääraitin  ympäris-
tön rakennuskanta, ilme, kapea  tietila  on  paikoin erittäin herkkää  ja  taajaman ilme  on  eheä. Kohde 
sopisi  kehitämishankkeeksi,  jossa tutkittaisiin, kuinka  IHkenneturvalisuutta  saataisiin  arimmilla  alueilla  
parannettua  pienin, ympäristöä  kunnioittavin  toimenpitein. (Ympäristö-hanke)  3  Mmk  

510 	Kylmäkoski,  Pt 13720,  liikenneturvaltisuuden  parantaminen, tieympänstön pienet parantamistoimenpi- 
teet  
Pääraitin varresta  puuttuu kevyen liikenteen väylä. Onnettomuuksia ei ole tapahtunut. Kohde sopisi  
kehittämishankkeeksi,  jossa tutkittaisiin, kuinka liikenneturvallisuutta  ja turvallisuudentunnetta  saataisiin  
parannettua  pienin, ympäristöön sopivin toimenpitein. (Ympäristö-hanke)  4  Mmk  

514 	Pälkäne  Pt 13982,  uuden keskustan osan tieympäristän vumeistely  ja  liikenneturvallisuuden parantami- 
nen 
Tieosalla  on  tapahtunut jonkin verran onnettomuuksia.  Pälkäneellä suurmaisema  ja  vanha keskusta 
ovat kauniita, sensijaan uuden keskustan liikennejärjestelyt ovat  jäsentymättömiä  ja tieympäristö  on 

 paikoin rumaa.  Huom.  toimenpiteiden tulee olla yksinkertaisia  ja  selkeitä, ympäristöönsä sopivia. 
(Ympäristö-  ja  tehokkuus-hanke)  3  Mmk  

511 	tJrjala,  Mt 284, Pt 13705,  keskustan pääraitin tieympäristön parantaminen  ja  kevyen liikenteen ve;tos- 
ton  täydentäminen 
Pääraitti  on  ilmeeltään erittäin ankea. (Ympäristö-hanke)  8  Mmk  
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516 	Ruovesl  Pt 14314,  taajaman pääraltin liikenneympäristön selkeytys  ja  visuaalisen ympäristön paranta- 
minen 
Ruovedellä  on  kaunis suurmaisema  ja  arvokasta vanhaa rakennuskantaa keskustassa.  Sen  sijaan 
pääraitin ympäristö  on liikenteellisesti jäsentelemätön  ja  sekava. Raitilla  on  tapahtunut runsaasti pieniä 
onnettomuuksia. (Ympäristö-  ja  tehoklwus-hanke)  3  Mmk  

521 	Kuru, kirkonkylän keskusta 
Keskustan liikennejärjestelyt ovat erittäin sekavat, sekavuus  on  myös visuaalineri ongelma. Kevyenlii-
kenteenväylä puuttuu päätien varresta.  (Ympäristö-  ja  tehokkuus-hanke)  5  Mmk  

520 	Sahalahtl,  Mt 325, Pt 14011,  pIenet tieympäristöä kohentamistolmenpiteet  
Keskustan taajamatie  on  samalla läpikulkutie. Tieympäristö  on  ankeaa. (Ympäristö-hanke)  2  Mmk  

513 	Ylojarvi  Pt 13799/02  (Soppeentie),  Pt 13798  (Erkontie),  liikenneturvallisuuden  ja  visuaalisen ympäris- 
tön parantaminen 
Paljon onnettomuuksia, teiden ilme ei vastaa niiden toimintaa. (Tehokkuus-ja  ympäristö-hanke)  2  Mmk 
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VAIKUTUSTARKASTELU 

4.  VAIKUTUSTARKASTELU  
4.1  VAIKUTUSTEN  KOHDENTUMINEN  

Yleistä  
Elin keinoelämälle  tuotetaan hyötyä  mm.  paran-
tamalla raaka-aineiden  ja  valmiiden tuotteiden 
kuijetusten kannalta merkittäviä yhteyksiä.  Tie- 
hanke voi edesauttaa taajaman maankäytön 
kehittämistä,  se  voi luoda yhdyskunnan raken-
teen kannalta edullisia maankäytön laajenemis

-tai tiivistymisalueita.  

Rakennettava  tie  voi toisaalta muodostua uh-
kaksi yhdyskuntarakenteen tiiveydelle  ja  ta-
loudellisuudelle tien houkuteliessa muusta 
maankäytöstä irralleen jääviä toimintoja. Maa-
kunnan alueella  on  laajoja syrjäisiä asuttuja 
alueita, joilta  on  pitkät matkat jopa kuntatason 
palveluille, samoin työmatkat muodostuvat 
pitkiksi. Parantamalla  haja-asutusalueilla tär-
keimpiä palvelu-  ja työmatkaliikenteen  yhteyk-
siä tuetaan tarkoituksenmukaista alueraken-
netta  ja edistetään  alueellista tasapainoisuutta. 

Hankkeiden liikenteell1set vaikutukset kohdistu-
vat yleensä liikenteen sujuvuuteen  ja  turvalli-
suuteen. Näiden paraneminen vaikuttaa puo-
lestaan ajokustannuksiin.  Jos ajokustannusten 

 säästöt ylittävät hankkeen toteuttamis-  ja ylläpi-
tokustannukset  tietyllä käyttöajalla,  on  hanke 
liikennetaloudellisesti kannattava. Hankkeen ta-
loudellisuus onkin yksi tärkeimmistä kriteereis-
tä hankkeiden keskinäisessä vertailussa. Vähä-
liikenteisillä teillä  on vähimmäistavoitteena  tien 
pitäminen liikennöitävässä kunnossa.  

Monet taajamatiehankkeet  parantavat  ja sel-
kiyttävät  huomattavasti taajaman visuaalista 
ympäristöä, parantavat liikenneturvallisuutta 
sekä vähentävät kevyen liikenteen turvatto-
muuden  tunnetta.  Hankkeiden jatkosuunnitte

-lussa  tulee ottaa erityisesti huomioon maise-
malliset, luonnon  ja kulttuuriympäristön  arvot  ja 

 sovittaa rakentamistoimenpiteetympäristöarvot 
huomioonottaen. 

Vatta-  ja  kantatiet  
Valta-  ja kantateihin kohdistuvilla  toimenpiteillä 
parannetaan liikenteen toimivuutta  ja  turvalli-
suutta, mistä aiheutuu välitöntä säästöä liiken-
nekustannuksiin. Samalla yritysten toiminta-
edellytykset paranevat kuljetusten nopeutuessa 

 ja liikenneverkon toimintavarmuuden  paran-
tuessa. Yleensä säästää saadaan eniten niissä 
hankkeissa, joissa vilkasliikenteiselle, mutta 
liikennöitävyydeltään puutteellisille väylälle teh-
dään merkittäviä parannustoimenpiteitä (esim. 

 vt  3 littala-Kulju,  Paasikiven-Kekkosentie,  vt  3 
 Hämeenkyrön kohdalla). Valtatiet  3, 9  ja  12 

 ovat teollisuuden tärkeimpiä kuljetusreittejä, 
joten niille tehdyt toimenpiteet hyödyttävät 
suoraan myös Pirkanmaan elinkeinoelämää. 

Uusien valta-  ja kantatiejaksojen  rakentaminen 
aiheuttaa aina muutoksia luonnonolosuhteisiin 

 ja  usein myös rakennettuun ympäristöön. Vai-
kutukset ovat yleensä negatiivisia uuden tien 
välittömässä läheisyydessä, sensijaan muulla 
tieverkolla olosuhteet paranevat liikenteen siir-
tyessä uudelle tielle. Väylän rakentamisesta 
aiheutuvia haittoja voidaan minimoida hyvällä 
suunnittelulla:  tie  suunnitellaan niin, että  se  so-
peutuu maisemaan, tien estevaikutusta  lieven-
netään riittävillä poikittaisyhteyksillä ja  huoleh-
ditaan meluntorjunnasta. 

Merkittävimmävimmät  valta-  ja kantateiden 
kehittämishankkeet  kuuluvat ympäristävaiku

-tusten arviointimenettelystä  voimaan astuneen 
 lain  sekä asetuksen piiriin. Hankkeiden vaiku-

tuksia  mm.  ihmisten terveyteen, elinoloihin  ja 
 viihtyisyyteen, maaperään, kasvillisuuteen, 

yhdyskuntarakenteeseen  ja  maisemaan arvioi-
daan hankkeen suunnittelun yhteydessä. Tie-
dottaminen  ja  kansalaisten osallistuminen tulee 
näissä hankkeissa olemaan tavallista laajem-
paa. 
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VAt KUTUSTAR KASTELU  

Muiden kuin  YVA-lain  piiriin kuuluvien tiehank-
keiden osalta vaikutukset selvitetään  han-
kesuunnitteluvaiheessa.  Kun tiesuunnittelu kyt-
keytyy kaavoitukseen,  on  voimassa rakennus- 
lain 3 §:  "kaavaa laadittaessa  on  tarpeellisessa 
määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen 
ympäristövaikutukset sekä yhdyskuntataloudel-
liset, sosiaaliset, kulttuuri-  ja  muut vaikutukset". 

Kaikki ohjelmaan esitetyt valta-  ja kantatie
-hankkeet ovat tehokkuus-hankkeita, joillakin  on 

 lisäksi myös ympäristö-painotusta.  

Seututiet 
Seututiehankkeet  parantavat liikennöitävyyttä 

 ja  liikenneturvallisuutta. Samalla useimmat 
hankkeet ovat myös merkittäviä elinkeinoelä-
män kuljetusreittejä  tai aluerakenteellisesti 

 erityisen merkittäviä yhteyksiä, esim. Vamma- 
Ian ohitukulkutie  ja mt  325  välillä Kangasala- 
Sahalahti. Teollisuuden kannalta tärkeitä kulje-
tusreittejä ovat edellämainittujen lisäksi  mm. 

 Valkeakoski-Toijala  ja  Valkeakoski-Pälkäne 
tiet. Yhteyspuutteita poistavat Vammalan ohi-
kulkutie,  Tampereen  eteläinen kehätie  (Il -kehä) 
sekä Vammala-Vesilahti-Viiala tieyhteys.  Tam-
pereen  eteläisen kehätien valmistuminen tuo 
myös kaupunkiseudulle uusia maankäytöllisiä 
mandollisuuksia. 

Seututeitä  parannetaan valtaosin niiden ny-
kyisissä tiekäytävissä. Hankkeen hyvällä suun-
nittelulla saadaan useimmiten estettyä uusien 

 mm. maisemavaurioiden  syntyminen,  tie  voi-
daan maastouttaa parantamisen yhteydessä 
jopa nykyistä luontevammin. Esitetyt seututiet 
eivät kulje erityisen arvokkaiden alueiden halki. 
Vaaraa ympäristöllisten ongelmien syntymiselle 
muodostuu, kun tietä ollaan parantamassa 
järeästi  tai  sille ollaan etsimässä kokonaan 
uutta reittiä. 

Lähes kaikki tehokkuus-  ja  ympäristö-kriteerin 
täyttävät seututiehankkeet ovat mukana suun-
nitelmassa. Pelkät tasapaino-hankeet  on  yleen-
sä esitetty toteutettavaksi suunnittelujakson jäl-
keen.  

Yhdystiet  
Suunnitelmaan sisältyvät yhdystiehankkeet pa-
rantavat lähinnä paikallisen työmatka-  ja asi-
ointiliikenteen  olosuhteita. Joillakin tieosuuksilla 

 on  merkitystä myös puunjalostusteollisuuden  ja 
 maataloustuotteiden kuljetusreitteinä. Yhdys-

teiden läheisyydessä  on Pirkanmaalla  paljon 
ympäristöllisiä arvoja (maisema-  ja kulttuu rihis-
torialliset  alueet, luonnosuojelukohteet, mui-
naismuistot, kylämiljööt). Yhdysteille esitetyt 
toimenpiteet ovat kuitenkin yleensä vähäisiä,  ja 

 hyvällä hankesuunnittelulla ympäristöarvoja 
pystytään kunnioittamaan. 

Kiireellisimmäksi  arvioitu yhdystiehanke  Mt 340 
(Ruutana-Kangasala)  on  selkeästi tehokkuus- 
hanke. Muut yhdystiehankkeet ovat tasapaino- 
hankkeita, puutavarakuljetusten reiteillä  on 

 myös tehokkuus- painotusta. 

Taajamatiet  
Kevyen liikenteen olosuhteiltaan  ja liikennetur-
vallisuudeltaan  huonoimmat taajamat paranne-
taan. Hyvälle lopputulokselle  on  monessa ta-
pauksessa edellytyksenä taajamatien suunnit-
telun  ja  taajaman keskustan kaavoituksen  sa-
manaikaisuus.  Näin tietila  ja sen  toiminnot tule-
vat suunnitelluiksi yhteensopiviksi. Taajamiin 
esitetyt toimenpiteet parantavat yleensä liiken-
neturval lisuutta sekä selkeyttävät  ja  kaunista- 
vat taajamakuvaa.  Niillä  on  myös merkitystä 
taajaman elinkeinotoiminnalle, kun taajaman 
toimivuutta  ja  imagoa kohennetaan. 

Taajamahan kkeet  ovat pääasiassa ympäristö- 
hankkeita, liikenneturvallisuuden parantuessa 
myös tehokkuus-hankkeita.  
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4.2  RAHOITUSTARPEET 

Tienpidon  rahoituksen jakautuminen  suunnittelujaksolta  

Tieverkon  kehittämissuunnitelman toteuttamiskustannukset  (Mmk)  kiireellisyysluokittain  ovat 
seuraavat:  

1995 1996-1999 2000-2004  Yhteensä  

Vatta-  ja  kantatiet  50 1200 1200 2450 

Seututiet  50 190 190 430 

Yhdystiet  25 70 60 155  

Taajamat  25 75 40 140  

Yhteensä  150  Mmk  1535  Mmk  1490  Mmk  3175  Mmk  
(380 Mmk/v) (250 Mmk/v)  

Valta-  ja  kantatiehankkeet  ovat lähes yksin-
omaan  ns. kehittämishankkeita,  joiden rahoitus 

 ja  ajoitus tapahtuu  hankekohtaisesti  eduskun-
nan päätöksellä.  Seututeistä kehittämishank-
keita  ovat Vammalan  ohikulkutie  ja Tampereen 

 eteläinen  kehätie  (I 1 -kehä).  Kehittämishankkei
-den  kokonaiskustannukset  suunnittelukaudella 

 ovat noin  2600  Mmk. Tämä  on  yli  tielaitoksen 
 laatimassa valtakunnallisessa tieverkon  10- 

vuotisessa  kehittämissuunnitelmassa  Pirkan-
maalle esitettyjen  kehittämishankkeiden  rahoi-
tuksen.  2600  Mmk:n  hankerahoitus  perustuu 
Pirkanmaan maakunnan kehittämisen kannalta 
tarvittaviin  pääteiden rahoitustarpeisiin,  jossa 
korostuu sisämaan maakunnan kehityksen 
riippuvuus hyvistä  tieolosuhteista. 

Taajamatiet  sekä  osa  seutu-  ja  yhdys-
tiehankkeista  ovat  liikenneympäristön  paranta

-mishankkeita,  muut  toimenpitet  ovat kunnos-
tus-  ja  peruskorjaushankkeita.  Näiden  perus

-tienpitoon kuuluvien hankkeiden kustannukset 
 suunnittelukaudella  ovat noin  575  Mmk  Kus-

tannusarvioista  on  huomattava, että ohjelmas-
sa  on  esitetty  vain  tärkeimmät  liikenneympäris-
tön parantamishankkeista  sekä kunnostus-  ja 

 peruskorjaushankkeista.  575  Mmk:n rahoitus 
vastaa Hämeen tiepiirin viime vuosina saamaa 
tärkeimpien  perustienpidon  hankkeiden rahoi-
tusta Pirkanmaalle. 

Muut  tienpitokustannukset  (hoito, suunnittelu, 
sillat  ja  laiturit, viranonomaispalvelut)  eivät 
sisälly  em. kustannusarvioihin. 
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5.  JATKOTOIMENPITEET  

5.1  SUUNNITELMAN KÄSITTELY 

Tieverkon kehittämissuunnitelma viedään työ-
ryhmän ehdotuksena Pirkanmaan maakunta- 
hallituksen käsittelyyn  ja  esitellään maakunta- 
valtuustolle. Tämän jälkeen suunnitelmasta 
pyydetään lausunnot kunnilta  ja  elinkeinoelä-
män edustajilta. 

5.2  JATKOSUUNNITTELU  

Koko  tiestön kattava puuterekisteri eli kuvaus 
eri tieosilla olevista toimivuus-, turvallisuus-  ja 

 kuntopuutteista  olisi ohjelmointityössä suureksi 
hyödyksi. Toinen menetelmäongelma koskee 
seutukuntien  ja  kuntien toiveiden  tie

-toonsaamista.  Jatkossa olisi selvitettävä, miten 
seutukuntien toiveet saataisiin paremmin esille 
seutukunnittaisissa alueohjelmissa. 

Elinkeinoelämän tarpeita  on  tässä työssä kar-
toitettu suppealla kyselyllä, joka tehtiin työn 
loppuvaiheessa Pirkanmaan merkittävimmille 
teollisuusyrityksille. Kyselyn tuloksia voidaan 
pienestä otoksesta johtuen pitää lähinnä suun-
taa antavina, mutta niillä  on  kuitenkin ollut 
vaikutusta joidenkin yhdystieluokkaisten tieosi

-en  parantamistarpeen  arviointiin. Ennen seu-
raavaa suunnitelman päivitystä olisi syytä teh-
dä perusteellisempi selvitys kuljetuksien mää-
ristä  ja  reiteistä  sekä puutteellisiksi koetuista 
tieyhteyksistä. 

Tieverkon kehittämissuunnitelma muodostaa 
osan Pirkanmaan maakuntasuunnitelmasta  ja 

 toimii kehysohjelmana alueellisille kehittä-
misohjelmille. Seutukaavan  ja  kehittämissuun-
nitelman tavoiteverkoissa  vielä esiintyvät eroa-
vaisuudet poistetaan. Hämeen  ja  Turun tieplirit 
käyttävät kehittämisohjelmaa toimintasuunnitel-
miensa pohjana. 

Tieverkon kehittämissuunnitelma päivitetään 
vuosittain, lisäksi tehdään kerran valtuusto- 
kaudessa perusteellisempi, suunnittelun perus-
teita koskeva tarkistuskierros. 

Pirkanmaal  le  ovat liikenneyhteydet ensiarvoi-
sen tärkeitä. Toimivan  ja  tehokkaan tieverkon 
merkitystä korostavat alueen sisämaan sijainti 

 ja  sujuvia kuljetusyhteyksiä  tarvitsevan vientite-
ollisuuden voimakas rooli maakunnassa. Tä-
män vuoksi  Pi  rkamaan  osuus valtakunnallisis-
ta tiemäärärahoista olisi saatava säilymään vä-
hintään nykyisellä tasollaan.  
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Arviointilomake,  sisältö  ja  esitystapa 



'TEHOKKUUS"  

-  tien  leventäminen, 
geometrian  parantaminen  

- eritasoliittymät 
-  uudet  tieyhteydet 
- lisäajokaista 
-  valo-ohjaukset 
- ilkennetilan selkeyttäminen 
-  kevyen liikenteen väylät  ja  

eritasoratkaisut 
hirviaidat 

000  

KESKuSTA  

AVAINSANAT 
	

Liikenteen toimivuus 
Liikenneturvallisuus 
Liikennetalous  

PERIAATE 	 Toimenpiteet painottuvat päätiestön parantamiseen  ja  yleensä niihin 
väylähankkeisiin  (myös alemmalla tieverkolla), joilla saavutetaan 

 paras hyöty/kustannussuhde.  

TYYPILLISIÄ TOIMENPITEITÄ 
Väylien kapasiteetin parantaminen 

Liittymien  toimivuuden parantaminen 

Onnettomuusriskien pienentäminen 

YLEISIÄ VAIKUTUKSIA Tiestöä parannetaan pääasiassa pääteillä sekä taajamissa  ja  niiden 
läheisyydessä. 

Maaseudun vähäliikenteinen tiestö  jää  nykyiselleen. 

Toimenpiteillä saavutetaan  paras liikennetaloudellinen  hyöty. 



"YMPÄRISTÖ" 

RUMA  
•1•AA JAM A  - 

ArrTI  

TA Ad A MA L LA 
0  MALEIMAI  SET  
PRTEENJ.SÄ 

MERcirrq . 

POHJAVES-ALUE1  
7  

ASUTU.ST 	- - 
MEUJALUEELLA 

\T0RlALLSESTI 

 JA  
KULTTLJ&JPU11S 

MAISEMALUSETI 
- APNOKAS  ALUE  

00 0  

-  läpikulkuliikenteen vähentäminen 
- nopeuksien alentaminen 
- meluesteiden  rakentaminen 
- nopeusrajoitukset 
-  liikenteen ohjaaminen muille 

reiteille 

ANKYLA  

 

.,  
-4,- 

- suolauksen  vähentäminen, 
rakenteellinen suojaus pohja-
vesial ueilla 

-  tielinjaus kiertää arvokohteen 
- istutukset, maisemavaurioiden 

korjaaminen 
-  taajamien tieympäristäjen 

kohenta  minen  

PELTO - 
AuKEA 

AVAINSANAT 

 

Luonto 
Visuaalinen ympäristö 
Liikennehaitat 

 

PERIAATE 	 Tiehankkeiden suunnittelussa  ja  toteuttamisessa panostetaan luon- 
nonsuojeluun, liikennehaittojen torjumiseen  ja  visuaalista ympäristöä 
parantavlin toimenpiteisiin. 

TYYPILLISIÄ TOIMENPITEITÄ  
Keskustojen liikennesaneeraukset  

Kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen 

Maisemanhoito, luonnonympäristön  ja  rakennetun ympäristön suojelu 

Liikennehaittojen torjuminen 

Pohjavesien  suojelu 

YLEISIÄ VAIKUTUKSIA Luontoa säästetään 

Liikenne-  ja asuinympäristöä  parannetaan 

Ruuhkautuvilla teillä liikennöitävyys ei parane 
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'TASAPAINO"  

- kelirikkoteitä  parannetaan 
 -  kunnostetaan siltoja  

-  päällystetään teitä  
-  tien suuntausta  ja  rakennetta 

parannetaan  
-  rakennetaan uusi  tie  

r  
TXi/  

AVAINSANAT 	Alueellinen  tasapuolisuus  

PERIAATE 	 Tiestön kunto  ja  liikennöitävyys  ovat vähintään tyydyttävät  koko  
maakunnan alueella. 

TYYPILLISIÄ TOIMENPITEITÄ 

Alemman tiestön  liikennöitävyyden  parantaminen 

 Yhteyspuutteiden  poistaminen 

YLEISIÄ VAIKUTUKSIA Luo  tasapuolisemmat  edellytykset  elinkeinotoiminnalle  maakunnan eri 
osissa 

Vahvistaa maaseutua  ja  atempia  keskuksia  kaupunkikeskusten 
 kustannuksella  

Päätiestön  ja  ruuhkautuvien  teiden olosuhteet eivät parane  
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LUTE 
HANKE KORTTI 	 Vt  9  perusparantaminen  välillä Orivesi-Järnsä 

	
1(2)  

Tienitieosien nro 
	 Tienitieosan  ja  kunnan nimi 

	
Hanke nro  

9/211-217 
	

Valtatie  9,  Orivesi, Längelmäki 
	

103  

Nykytilanne  
Nykyinen  tie  ei vastaa geometrialtaan  ja välityskyvyltään valtateille  asetettuja 
vaatimuksia. Pääosalla väliä  on nopeusrajoituksena 80 km/h.  Ohittaminen  on 

 erittäin vaikeaa. Jonoutumista tapahtuu helposti. Nykyisen tien leventäminen ei 
riittävästi paranna liikenneoloja. Liikennemäärät eivät edellytä uuden moottoriväylän 
rakentamista ennen vuotta  2000 (tarveselvitys).  

Erityisesti  raskas  liikenne  on tieosuudella  lisääntynyt nopeasti. Onnettomuusriski  on 
 kasvanut. Tekniseltä standardiltaan vanhentunut tieosuus  on  koko valtatiejakson 
 heikoin osuus  (FL budjettitav. 1995).  

Vt  9  kuuluu erityispäätieluokkaan. Valtatieverkon kehittämissuunnitelman  (TIE 
2010)  tavoitteena  on  korkealuokkainen kaksikaistainen valtatie. 

Toimenpide-ehdotus 
Nykyistä tietä perusparannetaan vaiheittain. Nykyisen tien leventäminen ei 
parantaisi riittävästi liikenneoloja, tien puutteellinen geometria  ja nopeustavoite  100 
km/h  edellyttävät tien järeää parantamista (tarveselvitys). Tarveselvityksen mukaan 
parantaminen kannattaa aloittaa tarkastelujakson alku-  ja loppupäästä, Orivedeltä 
ja Jämsästä.  Koko  jakson Orivesi-Jämsä parantamiskustannukset ovat noin  185 

 Mmk (Hämeen tiepiirissä  150  Mmk). 

Vaikutukset 
Parantamisen jälkeen tiejakso täyttää valtatielle asetetut vaatimukset. Liikenteen 
sujuvuus  ja liikenneturvallisuus  paranevat. Elinkeinoelämälle tulee hyötyä 
varmentuvien kuljetusten kautta. Hyöty-kustannussuhde  on  korkeintaan  0.98. 

 Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon maisema-  ja 
luontoarvot. 

-  vaikutusten painotus: tehokkuus 
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HANKKEEN PERUSTIEDOT  

Tieluokitus -  hallinnollinen luokka 
- toiminnallinen luokka 
- tehtävät  

Tien  laatutaso  
-  näkemät 
- poikkileikkaus 
-  päällyste 

Uikenneolosuhteei 
- liikennemäärä (KVL  1993)  
KKVL  oli  1000-1 500  ajon. suurempi 

- liikenne-ennuste (KVL  v.2000)  
-  onnettomuudet (HEVA1  989-93)  
- HEVA-onn.aste (onn/1 O 8ajonkm  v) 

 -  nopeusrajoitus 
-  pituus  

Maantie 
Valtatie  

>300 m 41-71  % (tieosittain) 
 8.5/7 

AB 

3300-4400 
 kuin KVL  

3600-5800 
34  (Hämeen tiepiirin puolella)  
13 
80-1 00 km/h 
36 km  Hämeen tp. (Orivesi-Jämsä  50 km)  

Yhdyskuntarakenne  ja  maankäyttö  
Valtatie  9 Turku -Kuopio  on  yksi maan tärkeimmistä poikittaisyhteyksistä.  Se 

 yhdistää kolme valtakunnankeskusta  (Turku, Tampere  ja  Kuopio) sekä yhden 
maakuntakeskuksen (Jyväskylä).  Tie  palvelee myös Eurooppaan  ja  laajalle Itä-  ja 

 Pohjois-Suomeen suuntautuvaa liikennettä.  Tie  kuuluu erityispäätieluokkaan.  Tien 
 läheisyyteen sijoittuvat seuraavat kaupunki-  ja  kuntakeskukset:  Orivesi, Jämsä  ja 

 Länkipohja.  Tie  kulkee pääosin maaseutualueiden halki. 

Ympäristö  Linjausvaihtoehtojen läheisyydessä  on  joitakin merkittäviä kasvillisuus-  ja 
 eläimistökohteita. Linjausvaihtoehtojen  varrella  on  maisemia, joihin tien 

sovittaminen tulee tehdä erityisen huolella.  Tie  sivuaa Talviaisten kylän 
kulttuurimaisemaa Längelmäellä  ja  Jämsänjoen  kulttuurimaisemaa Jämsässä, 
(valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä).  Tie  sivuaa 
Juupajoen kulttuurimaisemaa (valtakunnallisesti arvokas maisema-alue).  3. 

 seutukaavan luonnoksessa  on  MTY-merkinnällä (Maa-  ja  metsätalousvaltainen 
 alue, luonnonsuhteiltaan  ja  maisemaltaan  arvokas alue) arvotettu Juupajoen  ja 

 Pehulan  kulttuurimaisemat, Talviainen  on  merkitty arvokkaaksi 
kulttuuriympäristöksi. 

Ohjelmointi Hanke  on  kirjattu tienpidon lO-vuotissuunnitelmaan ohjelmaan  "1500  Mmk/v"  ja 
 Pirkanmaan liiton budjettitavoitteisiin vuodelle  1995.  

Suunnitelmat  
Vt  9  kehittämissuunnitelma  välille Orivesi-Jämsä.  1985  
Vt  9  parantaminen välillä Orivesi-Jämsän  raja,  tiesuunnitelma,  1989 

 Vt  9  parantaminen välillä Orivesi-Jämsän  raja,  esisuunnitelma,  1989  
(Vt  9  parantaminen välillä Hämeen lääninraja-Jämsä, tiesuunnitelma,  1991) 

 Yleissuunnitelma  on  tekeillä (lokakuu  -94)  

Selvitykset  ja  suunnitelmat  
Vt  9  tarveselvitys  välillä Orivesi-Muurame,  1990  
Vt  9  välillä Orivesi-Jämsä, hankeperustelut,  1990  
Vt  9  parantaminen välillä Orivesi-Jämsä, tarveselvitys,  1991 

 Maisema-aluetyöryhmän mietintö  111992,  Ympäristöministeriö 
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, Museovirasto  ja 

 Ympäristöministeriö  1993  



PIRKANMAAN TIEVERKON  KEHITTÄMISSUUNNITELMA 

 ESIMERKKI HANKKEIDEN VAIKUTUSTEN  ARVIOINTITAULUKOSTA  

Hanke Yhteiskunnalliset  Lkenteelliset Ympäristölliset  Painotus 
vaikutukset vaikutukset vaikutukset  
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Hanke  2  ± + + ** +  

Hanke  3  + ^ 
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Vaikutukset 	 Vaikutusten  merkittävyyden  arviointi  

	

+  Hankkeen 	vaikutukset myönteisiä 	Vaikutukset laaja-alaisia  tai  muuten erityisen merkittäviä  

	

- 	Hankkeen 	vaikutukset kielteisiä 	maakunnan kannalta 

	

Hankkeen 	suunnittelussa eri- 	** 	Vaikutukset paikallisesti merkittäviä  
tyisesti huomioonotettava 	* 	Vaikutukset vähäisiä  

ARVIOINTIKRITEERIT 

YHTEISKUNNAWSET  VAIKUTUKSET 

Elinkeinojen toimintaedellytykset  

	

- 	kansainväliset yhteydet  (TERN)  

	

- 	kaupan  ja  teollisuuden kuljetukset (raaka-aineet  ja  tuotteet)  

	

- 	matkailu  

	

- 	kansantaloudelliset  kerrannaisvaikutukset 
Yhdyskuntarakenne  ja maankäyttä 

	

- 	 aluerakenne: tasapainoisuus, kehitysvyöhykkeet 

	

- 	 taajamarakenne:  tiivistäminen-hajauttaminen  

	

- 	 maankäyttö:  nykyisen tukeminen,  kehittämismandollisuudet 

	

- 	 yhdyskuntatalous  
Sosiaalinen  ja kutttuunnen näkölwlma 

	

- 	asumisen viihtyisyys,  työssäkäyntimandollisuudet,  palvelujen  saavutettavuus 

	

- 	liikenteen eri osapuolten  huomioiminen 

	

- 	 yksitylstaloudet (liikkumiskustannukset) 

	

- 	imago  

UIKENTEELUSET  VAIKUTUKSET  

Uikennetalous 

	

- 	 ajokustannusten  säästöt verrattuna investointi-  ja ylläpitokustarinuksiin  
Liikenne järjestelmän tolmtvuus 

	

- 	liikenteen nopeus, sujuvuus,  toimintavarmuus 
Liikenneturvallisuus 

	

- 	 onnettomuusriskien  väheneminen 
Tiestön kunto  

	

- 	tien  liikennöitävyyden  paraneminen  

YMPÄRISTÖLUSET  VAIKUTUKSET 

Rakennettu ympäristö  

	

- 	oleva infrastruktuuri  

	

- 	 Ilikenneympäristö 
Luonnonympäristö 

	

- 	alkuperäinen luonto, luonnon monimuotoisuus  

	

- 	 suojetualueet 

	

- 	pohjavesi 
Maisema-  ja  taajamakuva 
Kulttuurihistorlalliset  arvot 
Melu  ja  päästät  

SUUNNITTELUKESKUS OY,  Tampere  
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