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vät  merkittävästi poikkea toimintalinjoista. Asiakastar-
peita kootaan sidosryhmien Lausunnoista, atoitteista,  pa -
lautteista  ja  kuljetusselvityksistä. Päällystystyöt  tilataan 
erillisinä urakoina  tai  laajempina  kokonaisuuksina mui-
den tiepiirien kanssa yhteistyössä. 

Päällystettyjen  teiden ytläpitoon  ja  peruskorjauksiin käy-
tetään suunnitelmakaudella keskimäärin  9,0  miljoonaa 
euroa. Päällysteohjelman pituus  on  vuosittain noin  200  

kilometriä. Päällysteiden ylläpidon toimintalinjoissa mää-
ritellään teiden palvelutaso tieverkon eri osilla  ja  raken-
teiden parantamista koskevat periaatteet sekä kuvataan 
näiden toteuttamiseen tähtäävä ohjausmenettely. Keski- 
Suomen päällystetyt tiet  on  jaettu ylläpitoluokkiin liikeri-
nemäärän, toiminnaltisen luokan  ja  paikallisten tarpei-
den mukaisesti. Päällystettyjen teiden kuntokriteereille 
(urat, tasaisuus  ja  vauriot)  on  liikennetaloudellisin  perus-
tein määritelty toimenpiderajat liikennemäärän  ja  nope-
usrajoituksen  mukaan. Toimenpiderajoja ohjataan huo-
nompien kohtien osuuksilla, joille  on  esitetty tavoitearvot 
ylläpitoluokittain. Keski-Suomen alueella  on  muutettu 
soratieksi heikkokuntoisia sirotepinnoitettuja sorateitä, 
joiden liikennemäärä  on  keskimäärin  alle  ioo  ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Vilkkaampia huonokuntoisia sirotepin-
nattujen teiden rakenteita  on  parannettu  ja  ne  on  kevyt- 
päällystetty. 

Suunnitelmakaudella  ohjataan, valtioneuvoston päätök-
sen mukaisesti, rahoitusta alemman tieverkon päällystei 

 den  kunnon parantamiseen pääasiassa metsäteollisuu-
delle tärkeillä kuljetusreiteillä. Kunnostettavia kohteita 

 on 1-2  vuodessa. Kunnostuskohteista laaditaan erillinen 
ohjelma. 

Viimeisimmän tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen mu-
kaan Keski-Suomessa oltiin tyytyväisiä päällysteiden 
kuntoon, mutta toiminnan painottuessa päätieverkolle 
sekä leutojen talvien aiheuttamien päällystevaurioiden 
johdosta saattaa tyytymättömien määrä kasvaa lähitu-
levaisuudessa. Kevyen liikenteen väylien määrään oltiin 
melko tyytyväisiä, mutta niiden kuntoon oltiin tyytymät-
tömiä. 

Sorateiden  kunnossapito 

Keski-Suomen alueella  on 2423  kilometriä sorapintaisia 
maanteitä. Sorateiden osuus  koko  tiestöstä  on 45  %.  So -
ratiet  jaetaan kahteen hoitoluokkaan liikenteen määrän 

 ja  laadun perusteella: 

luokkaan  I  kuuluvat soratiet, joiden tiikennemäärä  on  
yli  200  ajoneuvoa vuorokaudessa. Hoitoluokassa  I on 

393  kilometriä 
luokkaan //  kuuluvat soratiet, joiden liikennemäärä 

 on  alle  200  ajoneuvoa vuorokaudessa. Hoitoluokassa 
 Il  on 2030  kilometriä. 

Sorateiden  kuntoa seurataan arvioimalla niiden palve-
lutaso (tasaisuus, kiinteys  ja  pölyäminen)  ja  mittaamat

-la  niillä esiintyvä runkokelirikko. Tienkayttäjän kannalta 
nämä ovat tärkeimmät ajomukavuuteen vaikuttavat teki-
jät. Palvelutasomittauksia tehdään vuosittain toukokuus-
ta marraskuuhun joka toinen viikko. Palvelutasomittauk-
sien mukaan valtaosalla tiepiirin sorateistä palvelutaso 

 on  hyvä  tai  tyydyttävä. Huonokutoisia  on 2  % sorateistä. 
Palvelutasojakauma  on  valtakunnallisen jakauman mu-
kainen. Urakoitsija seuraa sorateiden laatua voidakseen  
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ylläpitää tiet laatuvaatimuksien mukaisessa kunnossa. 
Laatuvaatimuksia voidaan työkohtaisesti tiukentaa esim 
pölynsidonnan osalta. 

pysäyttää siltojen vaurioituminen sekä vähentää alueel-
la olevien huonokuntoisten siltojen määrää. Tiepiirin sil-
loista noin  7  %  on  huonokuntoisia, joista suurin  osa  on  
teräksisiä putkisiltoja. 

Kelirikko  on  pääosin sorateiden keväinen  ja  syksyinen 
ongelma, mutta lauhoina talvina sitä esiintyy myös talvel-
la peruskorjaamattomilla teillä. Teillä esiintyy sekä  pin-
ta-  että runkokelirikkoa. Pintakelirikko aiheuttaa haittaa 
kevyimmille ajoneuvoille, kun taas runkokelirikko edel-
lyttää  koko  liikenteen rajoittamista. Liikennettä rajoite-
taan teille asetettavilla painorajoituksilla. Vuonna  2008  

Keski-Suomen alueelle asennettiin painorajoituksia  305  

tiekilometrille.  Keväisin sovitaan yhteistyössä metsä-  ja 
 kuljetusalan toimijoiden kanssa pelisäännöt raskaiden 

kuijetusten osalta runkokelirikkoaikana. Teiden liikennöi-
tävyyttä hallitaan kelirikkoaikana painorajoituksin sekä 
kohdekohtaisilla korjauksilla. Laajempia kelirikkokor-
jauksia tehdään teiden määräaikaishuollon yhteydessä 
keskimäärin seitsemän vuoden välein, jolloin teiden  pinta 

 muotoillaan  ja  tien kuivatus kunnostetaan. Teiden  pinta
-kelirikkoa  voidaan hallita edellisillä toimenpiteillä. 

Sorateiden  kunnostustyöt tehdään pääsääntöisesti hoi-
don alueurakoissa kunnostusohjelman mukaisesti.  So

-rateiden määräaikaishuoltoja  tehdään vuosittain  400  

tiekilometrillä.  Samassa yhteydessä korjataan  ja  kun-
nostetaan runkokelirikkokohteita vuosittain keskimäärin 
noin  25  kilometriä. Tiepiirissä  on  käytetty sorateiden hoi-
toon  ja kunnostuksiin  keskimäärin  4,0  miljoonaa euroa, 
josta  1,2  miljoonaa euroa runkokelirikkokorjauksiin. 

Suunnitelmakaudella sorateiden  kunnostukseen ohja-
taan, valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, vähintään 
kaksinkertainen rahoitus normaaliin nähden. Rahoituk-
sen  turvin  parannetaan vähällikenteisten sorateiden 
kuntoa pääasiassa metsäteollisuuden kuljetusreiteillä. 
Suunnitelmakaudella määräaikaishuoltojen ohella kun-
nostetaan sorateitä keskimäärin  130  kilometriä vuodes-
sa. Sorateiden päällystämiseen ei ole suunnitelmakau-
della mandollisuutta. 

Viimeisimmän tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen mu-
kaan tienkäyttäjät olivat tyytymättömiä sorateiden kun-
toon sekä keväällä että kesällä. Keski-Suomessa soratei 

 den  kevätkunnon  koetaan olevan raskaalle liikenteelle 
tärkeämpää kuin muualla Suomessa. 

Siltojen kunnossapito 

Keski-Suomessa  on 945  tiepiirin ylläpitämää siltaa, mikä 
 on  noin %  koko Tiehallinnon  silloista. Sillat  on  pää-

sääntöisesti rakennettu  1960-  ja  1970-  luvuilla  ja  suurin 
 osa  silloista  on  betonisiltoja.  Siltojen ylläpidon tehtävänä 

 on  varmistaa liikenneturvallisuus silloilla sekä kantavuus 
 ja säilyvyys koko käyttöiän  ajan. Tavoitteena  on  saavut-

taa siltojen optimaalinen käyttöikä tehokkailla  ja  oikea- 
aikaisilla toimenpiteillä. Korjaustoiminnan tavoitteena  on  

Sillankorjaustyöt  tilataan erillisurakoina  ja  tavoitteena  on 
 varmistaa alalle riittävä määrä osaavia urakoitsijoita.  Tie- 

piirissä käytetään vuosittain siltojen korjaamiseen keski-
määrin  3,0  miljoonaa euroa. Suunnitelmakaudella ohja-
taan, valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, rahoitusta 
metsäteollisuuden kuljetusreittien siltojen kunnostuk

-si. Kunnostettavia  kohteita  on 1-2  vuodessa. Kunnos-
tuskohteista laaditaan erillinen ohjelma. 

Tiepiirin alueella  on  viisi painorajoitettua siltaa, jotka si-
jaitsevat seutu-  ja yhdystieverkolla. Pääteillä painorajoi-
tuksia  ei ole. Painorajoitettujen siltojen kokonaismäärä 

 on  pysynyt viime vuosina samana. Raskaita erikoiskulje-
tuksia rajoittaa tiepiirin alueella  32  siltaa, joista kaksi sil-
taa  on  kierrettävä  ja  muissa kohteissa valvotaan siltojen 
ylityksiä. Vuonna  2009  poistuu päätieverkolta yksi kier-
rettävä silta, kun  1-lännilänsalmeen  valmistuu uusi silta. 
Tiepiirin alueella  on  kolme tehostetussa tarkkailussa ole-
vaa siltaa. Tehostetussa tarkkailussa olevat sillat saat-
tavat vaikuttaa raskaiden kuljetuksien reitteihin. Näiden 
siltojen kuntotarkastuksia tehdään tihennetysti, jolloin 
voidaan varmistaa joko  sillan  hallittu loppuun kuluttami-
nen  tai  varmistua seurattavan vaurion etenemisestä. 

Keski-Suomen alueella  on  kaksi museosiltaa (Viherin sil-
ta Joutsassa  ja Heinäjoen  silta Pihtiputaalla). Museosillat 
säilytetään museointihetken kunnossa. Museosiltojen li-
säksi tiepiirissä  on  kuusi historiallisesti merkittävää sil-
taa. Siltoja ei ole lainsäädännöllä suojeltu, mutta ne  on 

 koettu tiepiirin alueella  tai  ympäristöönsä nähden merkit-
täviksi rakenteiksi. 

Muu rakenteiden kunnossapito  ja tieympäris-
tön  parantaminen 

Keski-Suomen alueella  on  maanteihin  liittyviä kuiva-
tusrakenteita, laitureita, melurakenteita, tienvalaistus

-ta, kaiteita,  erilaisia palvelualueita sekä liikennemerkke
-jä.  Rakenteita kunnostetaan  ja  uusitaan pääsääntöisesti 

hoidon alueurakassa kunnon niin edellyttäessä. Valais-
tuksen kunnossapidosta  on  erillinen urakka. Huonokun-
toisten rakenteiden parantamisen ohjelmointi tapahtuu 
käytössä olevien toimintalinjojen, erillisselvityksien sekä 
urakoiden tarkastuksien pohjalta. Rakenteiden kuntotie

-toa  ei ole kaikilta osin järjestelmällisesti kerätty. Liiken-
neturvallisuutta parantavat pienet tieympäristön kun-
nostustoimet priorisoituvat  mm.  tienkäyttäjä  aloitteiden 
sekä liikenneturvallisuussuunnitelmien mukaisesti.  Kor-
jaustoimintaan  käytetään keskimäärin  0,5  miljoonaa eu

-roa  vuodessa. 



Liikenteen ohjaus  ja  haLLinta 

- Liikennetetematiikka  

Liikenteen hallinnalla tarkoitetaan liikenteen tiedotusta 
 ja  ohjausta sekä nopeaa häiriötilanteiden hallintaa. Toi-

minnassa hyödynnetään liikennetelematiikkaa, joka tar-
koittaa tieto-  ja  viestintätekniikan  soveltamista henki-

lö-  ja  tavaraliikenteessä. Tiehallinnossa kerätään tietoa 
liikennemäärästä, ajonopeuksista  ja  tiesäästä  sekä ohja-
taan liikennettä liikennevaloilta, varoitusmerkeillä  ja kelin 

 mukaan muuttuvilla rajoitusmerkeillä. Tiepiirissä hyödyn-
netään liikennetelematiikan järjestelmiä hoito-  ja  kun-
nossapidon urakoiden ohjauksessa. Laitteiden uusinnat 

 ja  uudet laitteet suunnitellaan yhteistyössä urakoitsijoi-
den kanssa. Tiepiirin alueella toimintaan käytetään  0,5 

 miljoonaa euroa vuodessa. Laitteiden ylläpito  ja  perus-
korjaukset tilataan alan urakoitsijoilta keskitetysti palve-
lu  so p  im  u  ks  illa.  

Hoito-  ja  yLtäpitotoiminnan  vaikutukset  
suunnitelmakaudeLla  2009-2012  

Maanteiden hoitoon  ja  ylläpitoon kohdistetaan suunnitel-
makaudella keskimäärin  30,0  miljoonaa euroa vuodes-
sa. Suunnitelmakaudella tiepiirin alueella tieverkon hoi-

to  ja  ylläpito pyritään toteuttamaan tienpidon  strategian 
 mukaisesti. Vaihtelevat sääolosuhteet, äkilliset korjaus- 

tarpeet  ja  voimakkaat nousut kustannustasossa vaikut-
tavat saatavien palvelujen määrään. Edellisen johdosta 
hoidon-  ja  ylläpidon korjausvelka kasvaa entisestään. Yl-

läpito-  ja  peruskorjaustoiminnan korjausvelka  näkyy  tie- 
rakenteiden nopeampana rapistumisena sekä hoitotoi-
minnan kallistumisena. Rakenteiden korjaustarpeiden  ja 

 voimassa olevien palvelutasovaatimuksien kautta kat-
sottuna maanteiden hoito-  ja  ylläpitotoiminta  edellyttäisi 

noin  7  miljoonaa euron lisärahoitusta normaalirahoituk
-seen  nähden (taulukko  i).  

Tieverkon hoito 
Vaihtelevat sääolot vaikuttavat erityisesti alemman  tie-
verkon palvelutasoon. Lisäksi voimakkaat nousut  kustan

-nustasossa  vaikuttavat saatavien palvelujen määrään, 
minkä johdosta tien hoitotoimenpiteiden kuntovaje saat-
taa kasvaa entisestään. Tienkäyttäjälle kuntovaje näkyy 
äkillisten korjaustarpeiden siirtymisenä  ja  hoitoluokka

-muutoksien viivästymisenä. Tiepiirin alueella noin  540 
tiekilometriä on tavoitetasoon  nähden alemmassa hoito- 
luokassa. 

Edellisistä syistä johtuen tiepiirin näkemys  on,  että  tie-
verkon päivittäisen liikennöitävyyden varmistamiseen 
tarvitaan suunnitelmakaudella lisärahoitusta. Rahoitus 
kohdennettaisiin alemman tieverkon vilkkaiden teiden 
talvihoitoon, äkillisten vaurioiden oikea-aikaiseen kor-
jaamiseen  ja  asiakaslähtöiseen täsmähoitotoimintaan. 
Hoitotoiminnan  rahoituksen riittävyys edellyttää perusti-
enpidon rahoituksen sitomista kustannusindeksiin sekä 
ylläpito-  ja  peruskorjaustoiminnan korjausvolyymin  py-
syvyyttä. 

Päällysteiden  ylläpito 
Suunnitelmakaudella päätieverkon  kunto paranee hie-
man, vähäliikenteellisillä päällystetyillä teillä kunto säilyy 
ennallaan, hiljaisilla teillä teiden kunto heikkenee  ja  ke-
vyen liikenteen väylien päällysteiden kunto hieman para-
nee. Lauhat talvet  ja  nastarenkaat  sekä vaihtelevat  sää-
olosuhteet rapauttavat päällysteitä aiempaa enemmän, 
mikä näkyy tienkäyttäjille vaurioituneina  ja  reikiintyvinä 
päällysteinä. Päältystettyjen  teiden pintakunnon kunto- 
vaje  on  noin  180  kilometriä. Päällysteiden paikkaus tal-
vella  on  kallista  ja  voimakkaat nousut kustannustasossa 
vaikuttavat saatavien palvelujen määrään. Tiepiirin  nä- 

Perustaso, M€/v 
(perustienpito  510 M€, v.  
2009)  

Muutostarve perus- 
 tasoon, M€/v  

Tiepiirin esitys, M€/v 

Tieverkon hoito-  ja  ylläpito yhteensä  27,4  +  9,7 37,1  

Tieverkon hoito  12,0  +  2,0 14,0  

Tieverkon ylläpito  ja  peruskorjaus  15,4  +  7,7 23,1  

* Päällysteiden  ylläpito  5,1 0 5,1  

*päällystettylen  teiden peruskorjaus  3,9  +  i,6 5,5  

* Sorateiden määräaikaishuollot  ja  run- 
kokelirikkokorjaus 

1,9 +i,6 3,5  

*Sorateiden  parantaminen  ja  päällystä-  
minen  

0 +2,0 2,0  

*Siltojen ylläpito  ja  peruskorjaukset  3,3 +0,7 4,0  

*Varusteet  ja  laitteet sekä tieympäristön 
 parantamien  

1,2  +  i,8 3,0  

Taulukko  i.  Hoito-  ja  ylläpito toiminnan rahoitus sekä palvelutason mukainen rahoitustarve  

lo 



kemys  on,  että päällysteiden ylläpito  on  mandollista ny-
kyisellä rahoituksella. Nykyisen rahoituksen riittävyys 
edellyttää perustienpidon rahoituksen sitomista  kustan

-nusindeksiin  sekä päällystettyjen teiden peruskorjaustoi 
minnan tasaista volyymiä. 

Päällysteiden  peruskorjaus  
Suunnitelmakaudella peruskorjaustoimintaa  joudutaan 
karsimaan suunnitetlusta toimenpiteiden kohdistues

-sa  alemmalle tieverkotle. Tienkäyttäjille  muutos näkyy 
seutu-  ja  kantateiden perusparannuksien siirtymisenä 
suunnitelmakauden  loppuun. Suunnitelmakaudella var-
mistetaan metsäkuljetuksien toimintamandollisuutta 
alemmalla tieverkolla. 

Tiepiirin näkemys  on,  että päällystettyjen teiden perus-
korjauksen rahoitusta  on  lisättävä merkittävästi suunni-
telmakaudella. Näin voidaan varmistaa päällystettyjen 
teiden järkevä ytläpitotoiminta  ja  hoito, toteuttaa suunni-
tellut peruskorjaukset sekä korjata huonokuntoisia vähä-
liikenteisen tieverkon päällysteitä. Peruskorjauksen yh-
teydessä kunnostetaan rakenteen kuivatusjärjestelmä, 

 jolta  hallitaan teiden säänkestävyyttä. Esitetyn lisärahoi-
tuksen riittävyys edellyttää perustienpidon rahoituksen 
sitomista kustannusindeksiin. 

Sorateiden määräaikaishuoRot  
ja  runkokelirikon  korjaus  
Suunnitelmakaudella sorateiden  rakenteellinen kunto 
paranee, mikä johtuu valtioneuvoston alemmalte tiever-
kolte osoittamasta lisärahoituksesta. Lisärahoitus koh-
dennetaan metsäkuljetusreiteille. Muiden sorateiden ra-
kenteellinen kunto  ja  sorateiden  palvelutaso (pintakunto) 
pysyvät ennallaan. Tiepiirin alueella  on  pintakunnoltaan 

 huonokuntoisia teitä noin  i000 tiekilometriä. 

Suunnitelmakaudella  ohjataan toimintaan rahoitusta vä-
hintään kaksi kertaa enemmän kuin aiemmin. Tiepiirin 
näkemys  on,  että normaalin perustienpidon rahoituksen 
puitteissa sorateille olisi turvattava tasainen rahoitus. 
Rahoituksen  turvin  voidaan poistaa sorateiden kuivatus- 
järjestelmien jälkeenjäämä sekä poistaa teiden runkoke-
lirikko. Tämän jälkeen sorateiden kunnossapitotoiminta 
ohjautuu alueurakoiden vuosiohjelmien mukaisesti. Esi-
tetyn lisärahoituksen riittävyys edellyttää perustienpidon 
rahoituksen sitomista kustannusindeksiin. 

Sorateiden  peruskorjaus  ja  päällystäminen 
Suunnitelmakaudella  ei perustienpidon rahoituksella 
päällystetä sorateitä. Tiepiirin selvityksen mukaan alu-
eelta  on  noin kymmenen soratiekohdetta (noin ioo kilo-
metriä), joissa keskimääräinen vuorokausiliikenne  on  yli 

 350  ajoneuvoa vuorokaudessa. Tällaisen soratien ylläpi-
täminen soratienä tarvitsee suunniteltua enemmän yllä-
pitotoimia. Lisäksi kuntien palvelurakenteen muuttuessa 
yhteydet kuntakeskuksien välillä edellyttävät hoitotoi-
minnassa kohdekohtaisesti palvelutason nostoa. Mikäli 
näillä teillä liikennemäärät selvästi kasvavat,  on  odotet-
tavissa  em.  sorateiden kunnossapitotarpeen  kasvaminen 
suunnitellusta. 

Tiepiirin näkemyksen mukaan toimintaan tarvittaisiin vä-
hintään  2,0  miljoonan euron rahoitus vuodessa,  jolta  tur-
vattaisiin vilkkaimpien sorateiden kunnossapito  ja  edes 
aivan vilkkaimmat soratiet voitaisiin peruskorjata  ja  pääl

-lystää. 

Siltojen ylläpito  ja  peruskorjaukset  
Suunnitelmakaudella siltojen korjaustoimintaan osoite-
taan rahoitusta aikaisempaa enemmän. Toimenpiteiden 
vaikutuksesta tiepiirin siltojen vaurioltuminen pysähtyy 

 ja  kuntotilanne  hieman paranee. Huonokuntoisten silto-
jen määrä vähenee tavoitteen mukaisesti. Suunnitelma- 
kaudella korjataan  tai  uusitaan kaksi suurta vesistösil-
taa, Hännilänsalmessa Viitasaarella  ja  Louhunsalmessa 

 Jyväskylän Säynätsalossa. Toiminnan painopistettä siir-
retään aikaisempaa enemmän ylläpitokorjauksiin, jolloin 
voidaan varmistaa kustannustehokkaasti siltojen opti-
maalinen käyttöikä. 

Suunnitelmakaudella  siltojen ylläpitoon  ja  peruskorja-
uksiln kohdennettavaa  rahoitusta nostetaan aikaisem-
masta. Rahoituksella saavutetaan toiminnalle asetetut 
tavoitteet. Tiepiirin näkemys  on,  että esitetyllä rahoitus- 
tasolla voidaan paremmin hallita siltojen oikea-aikainen 
yltäpitotoiminta valta-,  kanta- ja  seututeillä  sekä suuril-
la vesistösilloilla. Esitetyn lisärahoituksen riittävyys edel-
lyttää perustienpidon rahoituksen sitomista kustannus- 
indeksiin. 

Varusteet  ja  laitteet sekä  tieympäristön  parantaminen  
Suunnitelmakaudella rakenteiden  ja  laitteiden kunto 
heikkenee eikä tieympäristön muutoksien aiheuttamiin 
tarpeisiin voida vastata. Tiepiirissä selvitetään tielaiturei

-den  osalta niiden tarpeellisuutta  ja  päätetään tarvittavis-
ta hallinnollisista muutoksista  tai  rakenteiden purkami

-sista.  Liikennetelematikan  osalta toiminnan koordinointia 
keskitetään Tiehallinnossa yhteen yksikköön, minkä myö-
tä laitteistot sekä toimintatavat yhtenäistyvät entises-
tään. Tulevaisuudessa telematiikkataitteiden tekniikka 
kehittyy voimakkaasti  ja  Tiehallinto  on  kehittämistyössä 

 mukana tienpidon visioiden mukaisesti. 

Tiepiirin näkemyksen mukaan maanteihin liittyvien va-
rusteiden  ja  laitteiden kunnossapito edellyttää selväs-
ti enemmän rahoitusta. Tämä johtuu siitä, että toiminta 
sisältää laajasti erilaista vanhenevaa  ja  huonokuntois-
ta tekniikkaa, jonka korjausvelka  on  jo  lähtötilanteessa 

 suuri  ja  rahoitus toiminnalle  on  ollut riittämätön. Lisäksi 
muuttuvien sääolojen, uusiutuvien ohjeiden, kehittyvien 
innovaatioiden  ja  tieympäristön  kehittymisen vuoksi pai-
ne korjaamiseen kasvaa entisestään. 

Ajantasaiset kunnossapitosuunnitelmat  ovat nähtävillä 
Keski-Suomen tiepiirin internet-osoitteessa: 
www.tiehalli nto.fi/keski-suorni  
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Tiehallinto  Keski-Suomen tiepiiri 

Puhelinvaihde  0204 22 11,  Cygnaeuksenkatu  1, PL 58, 40101  Jyväskylä 

keski-suomen.tiepiiri@tiehallinto.fi  

Hoito  

Tiemestarit/urakka-alue 

Martti Halmela  0204 22 5705,  Karstuta 

 Timo Hyvönen  0204 22 5702,  Jyväskylä 

Marja Laavisto  0204 22 5747,  Jämsä, Keuruu 

 Heikki  Parviainen  0204 22 5717,  Pihtipudas 

Oili Puttonen  0204 22 5751,  Äänekoski 

Ylläpito  

Soratiet Martti Halmela  0204 22 5705  

Sillat Jari Mikkonen  0204 22 5742  

Päällysteet  ja  muu ylläpito  Heikki  Parviainen  0204 22 5717  

Lisätietoja suunnitelmasta 

Tiina Lamminmäki  0204 22 5733  

Seppo  Kosonen  0204 22 5700  

www.tiehaWntoiiJiçki -suomi 
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