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ESIPUHE  

Lapin  tiepiirin toiminta-ja taloussuunnitelmassa  2000-2004  esitetään tiepiirin tienpidon 
linjaukset sekä suunnitelma hankekohtaisten toimenpiteiden toteuttamisesta seuraa-
valle vilsivuotiskaudelle. 

Toiminta-  ja taloussuunnitelmassa  esitetyt linjaukset perustuvat tiepiirin, Tielaitoksen  ja 
 Liikenneministeriön pitkän tähtäyksen suunnitelmiin  ja toimintalinjoihin,  keskushallinnon 

 ja  tiepiirin väliseen vuotta  2000  koskevaan tulossopimukseen sekä  Lapin  liiton  ja  mui-
den yhteistyökumppaneiden tavoitteisiin  ja  odotuksiin. 

Toiminta-  ja taloussuunnitelma  perustuu vuoden  2000  osalta valtion vuodelle  2000  ta-
lousarviossa myönnettyyn rahoitukseen. Vuosien  2001-2004  rahoitus  on tavoitteellinen 

 ja  perustuu liikenneministeriön Tielaitokselle antamaan alustavaan kehykseen. 
Perustienpidon rahoituksen arvioidaan pysyvän lähes ennallaan. 

Työllisyysrahoituksen  määrää ei ole ennakoitu suunnitelmassa. Mandollinen työllisyys- 
rahoitus parantaa piirin mandollisuuksia toteuttaa tieinvestointeja erityisesti alemmalla 
tieverkolla. 

Tienpidon  tavoitteissa  ja  painotuksissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia edelliseen 
toiminta-  ja taloussuunnitelmaan  verrattuna. Tienpidon toimintalinjat tarkistettiin vuoden 

 1999  aikana,  ja  ne  on  esitetty lyhyesti tässä suunnitelmassa. 

Suunnitelma  on  tehty mandollisimman realistiseksi  ja  tiedossa olevien 
määrärahakehysten mukaiseksi. Rahoitustilanne  on  edelleen tiukka  ja  sitä  on  kiristänyt 
myöskin tienpidon kustannustason nousu.  Sen  vuoksi tiepiiri  on  joutunut siirtämään usei-
den hankkeiden toteuttamista myöhempään. Varsinkaan perinteisiä tieverkon raken-
teen parantamishankkeita ei pystytä toteuttamaan juuri lainkaan. 

Tienpidon asiakaslähtöisyys  korostuu tiepiirin toiminnassa entistä enemmän. Tielaitoksen 
asiakasstrategia hyväksyttiin vuoden  1999  lopussa. Tiepiiri julkaisi lokakuussa  1999 
palvelusitoumuksen,  mikä  on  kuvaus siitä, millaista laatua tieplirin palveluilta voi odot-
taa  ja  vaatia. Tielaitos  ja tiepiiri  selvittävät jatkuvasti asiakastyytyväisyyttä  ja  tienkäyttä-
jien mielipiteitä tienpidon palvelutasosta. Näiden tutkimusten tulokset samoin kuin tie-
piirin saama asiakaspalaute otetaan mandollisuuksien mukaan huomioon piirin toimin-
nassa. 
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1.  TOIMINTAYMPÄRISTÖ  SEKÄ NYKYISET 
 TIE- JA  LIIKENNEOLOT  

1.1  Tienpidon toimintaympäristö  muuttuu 

Väestö  ja  aluerakenne  

Lapissa väestö vähenee työpaikkojen puuttumisen  ja  siitä johtuvan muuttoliikkeen seu-
rauksena. Väheneminen  on  ollut viime vuosina huolestuttavan suurta. Väestö väheni 
Lapissa vuoden  1999  aikana  2295  henkeä,  ja  oli vuoden lopussa  194352  henkeä. Ai-
noastaan Rovaniemen seudulla asukasmäärä näyttää säilyvän jajopa kasvavan. Myös-
kin Lapissa väestö keskittyy taajamiin  ja  varsinkin kaupunkiseuduille, mikä vaikeuttaa 
entisestään elämistä  ja  toimeentuloa  haja-asutusalueilla. Ikärakenne muuttuu siten, että 
vanhusten määrä kasvaa  ja  toisaalta  alle  15 vuotiaiden  määrä vähenee. Tällainen kehi-
tys vaikuttaa liikenneturvallisuus- ym. toimenpiteiden suunnitteluun  ja  toteutukseen tule-
vaisuudessa entistä enemmän. 

Elinkeinoelämä 

Matkailun kehittyminen jatkuu lähivuosina ripeänä erityisesti suurimmissa matkailu- 
keskuksissa, missä vuodepaikat lisääntyvät voimakkaasti. Kasvusta aiheutuu 
liikenteellisiä ongelmia keskuksiin  tai  niiden läheisyyteen. 
Toinen tärkeä elinkeino Lapissa  on  puunjalostusteollisuus. Vaikka  haja-asutus-alueilta 
asukkaita muuttaa pois,  on puutavarakuljetuksille  ja  muille maaseudun elinkeinoille tär-
keät tiet kyettävä pitämään liikenteen edellyttämässä kunnossa. Uusien kaivosten avaa-
minen saattaa aiheuttaa toimenpiteitä myös yleiselle tieverkolle. 

Kansainvälinen kehitys 

Sallan rajanylityspaikan avautuminen kansainväliselle liikenteelle vaikuttaa merkittäväs-
ti Itä-Lapin  liikenteeseen varsinkin,  jos  Venäjän luoteisimpien osien talous  ja  muu kehit-
tyminen lähtee kasvuun. Yhteistyö kaikkien naapurimaiden  raja-alueilla voimistuu enti-
sestään, mikä korostaa toimivien rajayhteyksien merkitystä Lapissa. 

Ympäristö  ja  liikenneturvallisuus 

Ympäristöarvojen  merkitys yhteiskunnassa sekä ihmisten mielipiteissä kasvaa jatku-
vasti. Tietoyhteiskunnan kehittyessä etätyötä tehdään entistä enemmän, mikä saattaa 
vaikuttaa liikkumistarpeisiin. 

Liikenneturvallisuuden parantaminen koetaan yhteiskunnassa entistä tärkeämmäksi  ja 
 siihen kohdistetaan voimavaroja kaikkien toimijoiden toimesta. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu 

Liikennejärjestelmäsuunnittelun  merkitys kasvaa kaupunkiseuduilla sekä alueellisella  ja 
 paikallisella tasolla. Liikennejärjestelmäsuunnittelussa käsitellään kaikkien liikennemuo- 
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tojen  verkkoja, liikennettä  ja  maankäytön periaatteita  ja  sovitaan järjestelmän tavoitteis-
ta, hankkeiden priorisoinnistaja kehittämisen linjoista. Liikennejärjestelmäsuunnitelmien 
rooli tienpidon suunnittelun lähtökohtana kasvaa. Haasteena  on  hakea uusia yhteistyö-
muotoja eri toimijoiden kesken suunnittelussa, rahoituksessa  ja  liikenteen hallinnassa 
liikenteen toimivuuden turvaamiseksi  ja  kustannusten minimoimiseksi. 

Aluetason  yhteistyö  

Lapin  liiton aluepollittinen suunnittelu, aluekehitysohjelmien laadintaja EU:n rakennera-
hastojen alueellisten tavoiteohjelmien valmistelu, toteuttamiseen osallistuminen  ja  seu-
ranta edellyttää lisääntyvää yhteistyötä aluetasolla.  Lapin tiepiiri  voi tukea tienpitotoi-
menpiteillään  Lapin  liiton aluekehitysohjelman tavoite-  ja painopistealueita.  Samoin  tie- 
hankkeet voivat olla tärkeitä EU:n tavoiteohjelmien toteuttamisessa yritysten  ja  maaseu-
dun toimintaympäristön parantamisessa. Tienpidon suunnitelmat laaditaan kiinteässä 
vuorovaikutuksessa  Lapin  liiton, kuntien,  Lapin ympäristökeskuksen, T&E -keskuksen 
työvoimaosaston ym. yhteistyökumppaneiden kanssa. Toiminta-  ja taloussuunnitelman 

 valmisteluun ovat osallistuneet erityisesti  Lapin  liitto  ja  Lapin ympäristökeskus.  Kunnat 
ja  eräät muut yhteistyökumppanit ovat vaikuttaneet suunnitelman sisältöön edellisestä 
suunnitelmasta antamiensa lausuntojen kautta.  

1.2  Tienpidon  ja  liikenteen kysyntä 

Tienkäyttäjien, elinkeinoelämän  ja  yhteiskunnan odotukset pitkien etäisyyksien Lapissa 
ovat tieverkon kunnolle  ja kattavuudelle  suuret johtuen muiden kulkuväylien puuttumises-
ta  tai  vähäisyydestä. Hyväkuntoinen päätieverkko  on  erityisesti elinkeinoelämän toimi-
vuudelle tärkeä. Raskaiden kuljetusten  on  oltava mandollisia ympäri vuoden myöskin 
alemmalla tieverkolla.  Lapin  tieverkko  on  suhteellisen kattava eikä uusien tieyhteyksien 
tarvetta juuri ole näköpiirissä. Kuitenkin  mm.  elinkeinoelämän  ja  yhdyskuntarakenteen 
tarvitsemia uusia tieyhteyksiä pyritään toteuttamaan  

Lapin tiepiiri  teki vuonna  1999  asiakastyytyväisyystutkimuksen,  millä  selvitettiin tien-
käyttäjien tyytyväisyyttä tienpitoon  ja  odotuksia  Lapin tiepiirille.  Tämä selvitys oli seuran-
tatutkimus vuonna  1995 tehdylle  vastaavalle tutkimukselle. Samoihin aikoihin Tielaitok

-sen tekemissä palvel utasotutkimuksissa  on  selvitetty autoilijoiden mielipiteitä ties-
tön kunnosta, liikenteen sujuvuudesta  ja palvelutasosta  erikseen talvella  ja  kesällä. Mo-
lempien tehtyjen tutkimusten tulokset ovat hyvin saman suuntaiset. 

Asiakastyytyväisyystutkimuksen  mukaan pääteiden talvi-  ja kesäkunnossapito  ovat kaik-
kein tärkeintä Lapissa. Talvikunnossapidossa pidetään lumenpoistoa tärkeimpänä, mutta 
eniten parannusta toivottiin tienpinnan tasaisuuteen eli polanteen höyläykseen sekä  pää- 
että sivuteillä. 
Palvelutasotutkimusten  mukaan  on talviajan  palvelutaso parantunut Lapissa edellisvuo-
desta, mutta tienkäyttäjät toivovat edelleen aurauksen  ja liukkaudentorjunnan  tehosta-
mista erityisesti alemmalla tieverkolla  ja liittymien  näkyväisyyden parantamista. 

Asiakastyytyväisyystutkimuksefl  mukaan  on kesäkunnossapidossa  tärkeintä tien kunto 
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tietyömaiden  kohdilla, sorateiden tasaus sekä päällysteiden kunnostus, joihin toivottiin 
myös parannusta. 

Suurimmat kesäajan palvelutason parantamisodotukset kohdistuvat pääteiden kunnon 
hoitamiseen, kevyen liikenteen väyl ien päällysteiden tasaisuuteen, päällysteiden kun-
toon alemmalla tieverkolla, sorateiden kuntoon, liikenteen sujuvuuteen  ja liikennejärjes-
telyihin tietyömailla,  nopeusrajoitusten onnistuneisuuteen yleensä sekä tienvarsialuei

-den siisteyteen. 

Tienkäyttäjät  pitävät lisäksi tärkeänä pohjaveden suojausta, levähdysalueiden siisteyttä 
 ja varustelua,  kevyen liikenteen väylien rakentamista, heijastavien reunapaalujen lisää-

mistä sekä ajoratamaalausten näkyvyyttä pimeän aikana. 

Asiakastyytyväisyys-  ja palvelutasotutkimuksissa  esille tulleet odotukset otetaan huomi-
oon toiminnassa piirin taloudellisten mandollisuuksien rajoissa.  

Lapin tiepiiri  teetti  Lapin  liiton kanssa selvityksen alueellisesta yhteistyöstä, miten 
tiepiirin toiminta  on  tukenut  Lapin  liiton aluekehitysohjelmaa  ja  siinä esitettyjä kehittä-
mistavoitteita  ja painopistealueita.  Selvitys osoittaa, että käytännössä  Lapin  tiepiirin 
toiminta tukee maakunnan aluekehitysohjelman tavoitteiden saavuttamista. Tämä ei 
kuitenkaan käy riittävän selvästi ilmi tiepiirin toiminta-  ja taloussuunnitelman toimintalin

-joista. Selvityksen keskeinen suositus  on,  että tiepiiri tuo näkyvämmin esille, miten  se 
 toimii  ja  vaikuttaa aluekehitykseen eri painopistealueilla. Selvityksessä kirjattiin lisäksi 

joukko kehittämiskohteita, joita tiepiiri toteuttaa mandollisuuksien mukaan  jo  tässä toi-
minta-  ja taloussuunnitelmassa. 

Liikennemäärien  lasku pysähtyi Lapissa vuoteen  1997,  minkä jälkeen kasvua  on  ollut 
vuosina  1997 1,7 %  ja  1998 2 %.  Vuonna  1999  kasvu hidastui  ja  oli kokonaisliiken

-teen  osalta yksi prosentti vuoteen  1998  verrattuna.  

Raskas  liikenne pysytteli edellisvuoden kasvuvauhdissa  ja  kasvoi edelleen  5 %.  Kas-
vua oli pääasiallisesti päätieverkollaja asutuskeskusten alueilla. 

Rajanylityspaikoille suuntautuvalla tiestöllä liikennemäärät  kasvoivat keskimäärin pro-
sentin. Tornion  ja Aavasaksan ylityspaikoilla  kasvua oli kuitenkin  1,5-2,5 %. 

Lapin  yleisen tieverkon keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL)  on  esitetty 
liitteessä  1. 

Liikennesuorite  oli vuonna  1999 1584 milj.autokm  (taulukko  1 s.9),  mikä  on 5,3 % 
 koko  maan liikennesuoritteesta. Liikennesuorite pieneni noin  1 ,5 %  edelliseen vuoteen 

verrattuna. Liikenne väheni alemmalla tieverkolla  ja  etenkin Koillis -Lapin  alueella. 

Liikenteen vähenemisen syitä ovat ainakin yhteiskunnan rakennemuutos, polttoainei-
den  hinnan  nousu  ja  korkea työttömyys. 
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Liikenteen kasvu riippuu yleisestä yhteiskuntarakenteen muutoksesta  ja  kansainvälisestä 
kehityksestä Kalottialueella. Liikenteen ennustetaan kasvavan Lapissa kuvassa  1  esite- 
tyllä  tavalla. Kasvuennuste perustuu liikenneministeriön kunnittaiseen liikenne-ennustee

-seen  vuosille  1997— 2003  ja  piirin omaan arvioon kasvuun vaikuttavista tekijöistä.  Pää- 
teiden raskaan liikenteen odotetaan jatkavan kasvuaan. Syrjäisten koulujen lakkautta-
minen lisää koululaiskuljetuksia alemmalla tieverkolla.  
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Kuval  Liikenteen kehitys  Lapin  tiepiirin tieverkolla  

1.3  Tieverkko  1.1.2000 

Lapin  yleisen tieverkon pituus  on 9043 km.  Valta-  ja kantatiet  muodostavat tieverkon 
rungon. Niitä  on  yhteensä  2232 km,  mikä  on 24,7 %  tieverkon pituudesta. 

Lapissa  on Eurooppateitä E4, E8, E63  ja  E75  yhteensä  1266 km,  josta  TEN-  verkkoon 
kuuluu  767 km. 

Seututiet  täydentävät päätieverkkoa  ja  niitä  on 2201 km.  Alinta yleisten teiden luokkaa, 
yhdysteitä,  on 4610 km. 
Kevyenliikenteen  väyliä  on  yleisten teiden varsilla  440 km. Valaistuja  yleisiä teitä  on  yh-
teensä  1049 km. 
Päällystettyjä  teitä  on  yhteensä  6072 km  eli  67 %  yleisten teiden pituudesta. Sorateitä 

 on 2970 km.  

Siltoja  Lapin tiepiirissä on  yhteensä  1249 kpl,  joista vesistösiltoja  1068 kpl. 
 Silloista painorajoitettuja  on 43 kpl.  

Tieverkon toiminnallinen luokitus  ja rajanylityspaikat  on  esitetty liitteessä  2. 
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Taulukko  1. 	Lapin  tiepiirin tieverkon pituus  ja liikennesuorite  toiminnallisen 
luokan  ja päällystetyypin  mukaan 

Toiminnallinen Kesto Kevyt  SOP Soratiet  Pituus Liikenne- 
tieluokka  päällyste päällyste tiet Yht. suorite  

km km km km km milj.ajon. 
 km! v. 

Valtatiet  697 580 0 0 1278 710 
Kantatiet  230 688 0 36 954 300 
Seututiet  84 1879 0 238 2201 296 
Yhdystiet  loi  1675 137 2696 4610 277  
Yhteensä  1113 4822 137 2970 9043 1584 

1.4  Tieliikenneolot  ja  ongelma-alueet 

Tienpidon  määrärahojen väheneminen  ja  erityisesti työllisyysmäärärahojen lähes lop-
puminen vähentää investointihankkeiden määrää  ja  heikentää piirin mandollisuuksia 
pitää tiestön rakenteellinen kunto tavoitteiden mukaisena. Investointien väheneminen 
johtaa erityisesti alemman tieverkon kunnon nopeutuvaan rappeutumiseen, mikä hei-
kentää  Lapin  elinkeinoelämän kehittymismandollisuuksia. 

Liikenteen sujuvuusongelmia  on  Lapissa aika-ajoin  Kemin ja  Tornion välillä, mihin 
saadaan korjaus moottoritiehankkeen valmistuessa pääosin liikenteelle vuonna  2001. 

 Liikenne  on ruuhkautunutta  Rovaniemellä  ja  liikenteen sujuvuus  Rovaniemi-Muurola  vä-
lillä  on  huono. Liikenteen odotetaan ruuhkautuvan lisäksi  Kemin  kohdalla lähivuosien 
aikana. 

Suurimpien matkailukeskusten voimakas kasvu aiheuttaa liikenneongelmia paikallisesti 
matkailukeskuksissaja niiden läheisyydessä. 

Kansainvälisten yhteyksien parantamisessa Venäjän suuntaan  on  puutteita vielä  Aku- 
järven  ja  Raja-Joosepin välillä, missä tietyöt ovat käynnissä. Tieyhteyden 
parantaminen nopeutui  EU-rahoituksen avulla,  ja  Suomen puoleinen osuus valmistuu 
kokonaisuudessaan vuonna  2002.  

Norjaan suuntautuvan  vt  21  parantaminen Palojoensuun  ja  Kilpisjärven välillä odottaa 
vielä erillistä rahoitusratkaisuaan.  Koko yhteysvälin  parantaminen nykyisillä 
perustienpidon määrärahoilla ei ole mandollista. 

Päällystetyllä tieverkolla esiintyy  pintakuntopuutteita  noin  900  km:llä eli noini  5 %:lla 
päällystetystä tiepituudesta.  Määrä tullee lisääntymään lähivuosina alemmalla tieverkolla, 
ellei päällysteiden uusimiseen saada lisärahoitusta. 

Tiestön valtakunnallisten laatutavoitteiden perusteella  leveyspuutteita  esiintyy valta-  ja 



10 	 Lapin  tiepiirin toiminta -ja  taloussuunnitelma  2000 -2004  

TOIMINTAYMPÄRISTÖ  SEKÄ NYKYISET  TIE- JA LIIKENNEOLOT 

kantateillä  1860 tie -km:llä eli  84 %  ko.  tiepituudesta.  Piirin asettamien  kriteerien  perus-
teella  leveyspuutteita  on 910  km:llä.  Geometriapuutteita  on pääteillä 482  km:llä  ja 

 seudullisilla  teillä  151  km:llä. 

Päällystetyn tieverkon ikä  on  varsin  korkea. Yli  20-vuotiasta tiestöä  on  piirissä noin 
 3162 km  eli  52 % päällystetystä tieverkosta.  Yli  1 5 -vuotiasta tiestöä  on  jo  65 %  eli  3932 

km. Tien  rakenne  mitoitetaan  yleensä noin  20  vuoden  pitoajalle.  Tiestön ikääntyminen 
tulee lisäämään huomattavasti  investointitarpeita  lähivuosina.  

Kelirikkoaikana painorajoitettujen  teiden määrä  on  vaihdellut  1990-luvun loppupuo-
lella  600-700  km:n välillä  ja  oli  702 km vuonnal 999. 

3000 

2500 

2000  •-- 

	

1500 	- - 	 ______ 	 ______________________________  

	

1000 	 - - 	 _______________________  

	

500 	 - - 

, , , , , 	I I I  
Kuva  2. Sorateille  vuosittain asetetut  painorajoitukset (  km).  

Elinkeinoelämän kuljetusten  reiteiltä  on  korjattu kuljetuksia  estäviä runkokelirikkokohtia 
 viime vuosina noin  25 km/v.  Piirin  soratieverkolla  on runkokelirikon vaivaamaa  tietä vielä 

noin  100 km. 

Liikenneturvallisuuskehitys  kääntyi huonompaan suuntaan viime vuonna. Henkilö-
vahinko-onnettomuuksia tapahtui yleisellä  tieverkolla  vuonna  1999 174 kpl,  mikä  on  noin 

 20  onnettomuutta aikaisempaa toteutunutta tasoa korkeampi. Onnettomuuksissa louk-
kaantui  241  henkilöä. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui vuonna  1 999 
18 kpl,  joissa menetti henkensä  23  henkilöä.  
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Kuva  3 	Tieliikenteessä kuolemaan  ja  loukkaantumiseen johtaneet onnettomuu- 
det  1992-1999 

Lapin  yleisillä teillä liikennöi kesällä  2000  enää yksi  lossi.  Viimeinen  Lapin  lossiyhteys 
 Oikaraisessa saanee  sillan  vuoteen  2010  mennessä.  

2 TIENPIDON  PAINOTUKSET  JA TAVOITEALUEET 

2.1 Tiepollittiset  tavoitteet  ja linjaukset  
Liikenneministeriö  on  määritellyt Liikenteen toimintalinjat vuoteen  2020 -julkaisussa 
liikennejärjestelmän yleistavoitteet. Yleistavoitteiden mukaisten toimintalinjojen 
alueellistaminen tapahtuu vuoden  2000  aikana  Lapin  tiepiirin PTS  201 5 -suunnitelman 
laadinnan yhteydessä yhteistyössä piirin yhteistyökumppaneiden kanssa. Nämä toiminta- 
linjat tulevat vaikuttamaan  ja  otetaan mukaan piirin seuraavaan toiminta-  ja  talous- 
suunnitelmaan.  

2.2 Tienpidon  painotukset  

2.2.1 Tienpidon  valtakunnalliset painotukset 

Tienpidon  painotukset kuvaavat niitä tienpidon  osa-alueita, jotka suunnitelmakaudella 
priorisoidaan etusijalle tienpidossa  tai  ovat keskeisiä kehittämisen  ja  seurannan aluei- 
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ta.  Painotusten  lähtökohtana ovat keskeiset yhteiskunnan  ja  asiakkaiden odotukset  ja 
 toimintaympäristän  muutokset. Tienpitotoimenpiteitä suunnataan rahoituksen 

asettamissa rajoissa  ja  tienpidon toimintalinjojen  mukaisesti tienkäyttäjien odotukset 
huomioon ottaen. Suunnitelmakaudella ovat keskeisiä  osa-alueita: 

-  tiestön päivittäinen liikennekelpoisuus  koko  tieverkolla 
-  tiestön kunnon säilyttäminen 
-  liikenneturvallisuuden jatkuva parantaminen  ja  ympäristöhaittojen  ehkäisemi-

nen 
- joukkoliikenteen  ja  kevyen liikenteen aseman parantaminen 
-  elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuuden turvaaminen. 

Tiestön päivittäinen liikennöitävyys  koko  tieverkolla  turvataan tiestön hoito- 
toimenpitein kaikkina vuorokauden aikoina. Myös poikkeuksellisissa sääolosuhteissa 
päivittäinen liikennöitävyys  on  etusijalla. 

Tieverkon kunto säilytetään sellaisena, että päivittäinen liikennöitävyys voidaan turva-
ta hoitotoimenpitein, eikä tiestön rakenne heikkene. Toiminnan mitoituksessa asete-
taan etusijalle päätiet  ja  muut liikenteellisesti merkittävimmät tiet. 

Liikenneturvallisuuden jatkuva parantaminen sekä liikenteen  ja  tienpidon 
ympäristöhaittojen  ehkäiseminen ovat kaikkea tieliikennettä  ja  tienpitoa  koskevia 
keskeisiä yhteiskunnallisia tavoitteita. Niiden toteutumista tuetaan tienpitotoimenpiteillä 
sekä oman toiminnan  ja  yhteistyömuotojen  kehittämisellä paikallisella, alueellisella  ja 

 valtakunnan tasolla sekä myöskin naapurivaltioiden kesken. 

Joukkoliikenteen  ja  kevyen liikenteen aseman parantaminen  on  noussut merkittä-
väksi tienpidon tavoitteeksi. Suunnitelmakaudella toiminnassa painottuvat hoidon  ja  in-
vestointien ohella yhteisten toimintalinjojen  ja  yhteistyön kehittäminen muiden toimijoiden 
kanssa (liikennejärjestelmäsuunnittelu) sekä tarpeiden selvittäminen  ja  uusien ratkaisu-
jen kehittäminen. 

Elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuuden turvaaminen  on  tienpidossa  keskeinen 
tehtävä. Kuijetusten sujuvuus vaikuttaa  koko  maan elinkeinoelämän kilpailukykyyn koti-
maassa  ja  kansainvälisesti. Tehtyjen palvelutasotutkimusten mukaan elinkeinoelämä  on 

 ollut kuljetusten sujuvuuteen suhteellisen tyytyväinen eikä mainittavia ongelmia ole esiin-
tynyt. Tienpidossa painotetaan kuitenkin elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta selvittä-
mällä edelleen elinkeinoelämän kuljetusten odotuksia  ja  otetaan ne huomioon tienpidon 
toimintalinjoissa asettamalla ne etusijalle toimenpiteiden painotuksissa.  

2.2.2 Lapin  liiton aluekehitysohjelman painopistealueet  

Lapin  liiton aluekehitysohjelman painopistealueet ovat: yritystoiminnan kehittäminen, 
maaseudun kehittäminen, koulutuksen  ja  tutkimuksen kehittäminen, kansain-
välistyminen, kulttuuri sekä ympäristö, aluerakenne  ja  infrastruktu uri. 
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Piirin toimintalinjat aluekehitysohjelman painopistealueilla ovat seuraavat: 

Yritystoiminnan kehittäminen 

Päivittäinen liikennöitävyys turvataan hoitotoimenpitein  koko tieverkolla.  Päällystetyn  tie-
verkon kunto pidetään nykytasolla ensisijaisesti päätieverkolla. Alemmalla tieverkolla 
keli rikkohaittoja poistetaan erityisesti raskaiden kuljetusten reiteiltä. Tieliikenteen suju-
vuutta parannetaan investoinneilla sekä liikenteen ohjauksella  ja  tiedottamisella. Uusia 
yhteyksiä rakennetaan tarvittaessa piirin määrärahakehysten asettamissa rajoissa. 

Maaseudun kehittäminen  

Alempiasteisen  tieverkon liikennöitävyys turvataan pitämällä tiestö hoidon laatuvaati-
musten mukaisessa kunnossa. 
Päällysteiden  kunto saattaa heikentyä,  jos  tienpitoon ei saada lisärahoitusta. 

Sorateiden  hoitoa tehostetaan lisäämällä määrärahoja sorateiden kulutuskerroksen uu-
simiseen. 
Raskaan liikenteen liikennöitävyys turvataan kevätkeli rikkoaikaa lukuun ottamatta. Piiri 
tukee pyrkimyksiä palauttaa yksityisteiden parantamisen  ja  hoidon valtionapujärjestelmä 
käyttöön entisessä laajuudessa. Piiri jatkaa yksityistienpidon koulutustoimintaa. 

Koulutuksen  ja  tutkimuksen kehittäminen  

Tlepiiri  tekee tienpitoa  ja aluekehitysohjelmaa  tukevia tutkimuksia tiestön tilasta, asiakas- 
tyytyväisyydestä  ja tienpidon  tarpeista. Tiepiiri ylläpitää  ja  kehittää alueellista 
erityisosaamista  ja tienpidon  asiantuntemusta tutkimus-  ja koulutustoiminnalla.  

Kansainvälistyminen  

Tiepiiri  jatkaa  ja  kehittää edelleen yhteistoimintaa tienpidon eri  osa-alueilla naapuri- 
valtioiden kanssa  ja  laajemminkin. 
Piiri kehittää yhdessä naapurivaltioiden kanssa rajayhteyksiä sekä liikenteen hallintaa. 

Kulttuuri  

Tiepiiri  tukee lappilaista kulttuuria  ja  omaleimaisuutta tienpidossa  ja  ottaa huomioon eri 
kulttuurien tarpeet toiminnassaan. 

Ympäristö, alueiden käyttö  ja  infrastruktuuri  

Tiepiiri minimoi tienpidosta  aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset sekä tukee 
tieratkaisuillaan  ja  toiminnallaan monimuotoisen  ja  omaleimaisen lappilaisen ympäris-
tön säilyttämistä  ja  kehittämistä. 

Tiepiiri  vaikuttaa siihen, että liikennejärjestelmäsuunnittelu kytketään entistä vahvemmin 
muuhun maankäytön suunnitteluun  ja  että maankäytön suunnitteluun kytketään mukaan 
aina myös liikennesuunnittelu. Tiepiiri osallistuu aktiivisesti kaavoitustyöhön asiantunti-
jana. 
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Investoi ntihankkeiden valintaa ohjaavat tienpidon toimintalinjat  ja  tavoitteet. Hankkei-
den valinta tapahtuu vuorovaikutuksessa kuntien  ja aluekehitysviranomaisen  kanssa.  

2.3 Tienpidon tavoitealueet 

Suunnitelmakauden tavoitealueita  ovat:  liikenneturvallisuus,  liikenteen toimivuus, 
tieverkon kunto, ympäristö  ja  tienpidon  taloudellisuus. 

Nämä tavoitealueet  ja  niiden toteuttamiseksi suunnitellut toimenpiteet ovat yhtenä lähtö-
kohtana Tielaitoksen  ja  piirin yksivuotisten tulostavoitteiden asettamiselle  ja  toiminnan 
seuraamiselle.  

2.3.1 Liikenneturvallisuus  

Tavoitteena  on  kuolemaan  ja  vakavaan loukkaantumiseen johtavien onnetto-
muuksien jatkuva vähentäminen. Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen tur-
vallisuuden parantamiseksi merkitsee noin  35 liikennekuoleman  vähentämistä tienpito-
toimenpiteillä  koko  maan yleisellä tieverkolla vuosina  2001-2005,  mistä  Lapin  tiepiirin 
osuus  on 1 ,5-2,0 henkilövahinko-onnettomuuden vähentäminen vuosittain. 

Liikenneturvallisuustavoitteen  saavuttamiseksi 
-  osallistutaan aktiivisesti läänin  ja  kuntien liikenneturvallisuustyöhön  ja  

kehitetään yhteistyötä Barentsin alueen tieviranomaisten kanssa 
-  tehdään yhteistyötä Liikenneturvan  ja  Liikkuvan Poliisin kanssa tienkäyttäjien 

asenteiden, ajotapojen  ja ajonopeuden sovittamiseksi  vallitsevan  kelin  
mukaiseksi 

-  analysoidaan tieverkkoa jatkuvasti turvallisuuspuutteiden paikallistamiseksi 
-  käytetään hyväksi  Lapin  tiepiirin kevyen liikenteen verkon tarveselvitystä toimen 

piteiden priorisoinnissa  parhaan mandollisen liikenneturvallisuusvaikutuksen 
aikaansaamiseksi. Toteutetaan vuosittain yksi taajaman parantamishanke 

-  tarkistetaan nopeusrajoituksia  ja  otetaan käyttöön taajamien nopeussäätelyä 
koskevat uudet periaatteet.  

2.3.2  Liikenteen toimivuus 

Tavoitteena  on tieli ikenteen  ja koko  liikennejärjestelmän  toimivuuden turvaami- 
nen  ja  parantaminen.  Näkökulmana  on  koko liikennejärjestelmä  mukaan lukien  koko 
tieliikenne,  joukko-  ja kevytliikenne,  muut liikennemuodot  ja  elinkeinoelämän kuljetukset. 

Tavoitealueella 
-  kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan rakentamalla kevyen liikenteen väyliä  ja 

 toteuttamalla toimivia risteämisratkaisuja ajoneuvoliikenteen kanssa 
- joukkoliikenteen  toimintaedellytyksiä parannetaan hyväksytyn joukkoliikenne 
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strategian  mukaisesti tarveselvityksen pohjalta 
tiestön hoidossa kiinnitetään huomiota päivittäiseen kevyt-  ja joukkoliikenteen 
liikennöitävyyteen 
matkailukeskusten liikennejärjestelmäsuunnitelmia  tehdään  2-3  kohteessa 
suunnitelmakauden aikana 

-  tehdään  Kemi-Tornio-alueen liikennejärjestelmäsuunnitelma.  

2.3.3  Tieverkon kunto 

Tienpidon  päämääränä pitkällä aikavälillä  on  pitää tieverkon kunto tasolla, jos-
sa tieverkon ylläpitokustannusten  ja  tienkäyttäjien ajokustannusten  summa on 
minim issä.  

Siltojen kunto pidetään sellaisena, että siltojen käyttöikä  ja ylläpitokustannukset  ovat 
optimissa. 

Lapissa huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä  on  ollut noin  900 km,  millä  tasolla 
 se  pyritään pitämään rahoituksen supistumisesta huolimatta. Runkokelirikkohaittoja 

poistetaan vuosittaisen tulostavoitteen mukainen määrä ensisijassa raskaiden kuljetus-
ten reiteiltä. 

2.3.4 Ympäristä  

Tavoitteena  on  tieliikenteen  ja  tienpidon  haittojen vähentäminen  ja  ennalta- 
ehkäisy sekä ratkaisujen sopeuttam  men  ympäristöön  ja  maisemavaurioiden 

 korjaaminen. Ympäristäasiat sisäistetään osaksi normaalia tienpitoa  ja sen  pro-
sesseja.  

Lapin  tiepiirin ympäristöasioita ohjaavat Tielaitoksen ympäristöpolitiikka  ja  ympäristö- 
päämäärät sekä ympäristön toimenpideohjelma. 

Ympäristötavoitteen  toteuttamiseksi 
-  laaditaan  Lapin  tiepiirin ympäristöohjelma vuosille  2001-2005 
-  toteutetaan vuosittain yksi taajamahanke, yksi tiekohtainen maisemanhoidon 

yhteistyöprojekti, yksi pohjaveden tilaa parantava maa-ainesten ottopaikan 
maisemointi sekä yksi luonnonhoito-  tai maisemointiprojekti 

-  rakennetaan melu-  ja pohjavesisuojauksia  tarvittaessa erityisesti kehittämishank-
keiden yhteydessä 

-  pidetään suolan käyttö entisen käytännön mukaan alhaisella tasolla. 
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2.3.5  Tienpidon  taloudellisuus 

Tavoitteena  on  tienpidon  tuotteiden taloudellisuuden jatkuva parantaminen  ja 
 tiehallinnon  oman toiminnan tehokkuuden parantaminen. 

Tavoitteeseen pääsemiseksi  kohdennetaan  ja  mitoitetaan tienpidon  tuotteet yhteiskun-
nallisten tarpeiden mukaan mandollisimman tehokkaasti  ja  täsmällisesti. Tiepiirin orga-
nisaatiota  ja  toimintaa kehitetään vastaamaan  tiehallinnon  uutta roolia  ja  toiminnan laa-
juutta.  

3  TIENPIDON  RAHOITUS  

3.1.  Perustienpito  ja  kehittäminen 

Tienpito  rahoitetaan lähes kokonaisuudessaan valtion vuosittaisessa talousarviossa 
 myönnettävin määrärahoin.  Piirin  määrärahakehykset  perustuvat  Tielaitoksen  toiminta- 

ja  taloussuunnitelman  2001-2004  rahoituksen  perussuunnitelmaan. 

Tielaitoksen keskushallinto  jakaa  perustienpidon rahoituksen  tiepiireille tiepituuden, 
liikennesuoritteen  ja  tiestön kunnon perusteella. Jakoperusteet vaihtelevat  tienpidon  tuote- 
ryhmittäin, joita ovat hoito, ylläpito  ja  korvausinvestoinnit,  laajennus-  ja  uusinvestoinnit, 

 liikenteen hallinta sekä  tiehallinto.  

Lapin  tiepiirin  perustienpidon  kehys vuonna  2000 on 239  Mmk, minkä lisäksi piirille  on 
 myönnetty erillistä  hankekohtaista  määrärahaa.  Ohjelmakauden perustienpidon  rahoi-

tus  on  esitetty  tuoteryhmittäin  ja  tuotteittain  taulukossa  2  

Vuonna  2000  annettaneen  lisäbudjetissa  perustienpitoon  200  Mmk, josta odotetaan  Lapin 
 tiepiirille lisärahoitusta  25-30  Mmk. Tämä ei kuitenkaan näy rahoituksen epävarmuuden 

vuoksi edellä olevassa taulukossa. 

Tieverkon kehittämiseen käytettävästä rahoituksesta  ja  kehittämishankkeista  päät-
tää eduskunta valtion vuosittaisessa talousarviossa. Piirin  kehittämismääräraha  mää-
räytyy siten valtion talousarvioon hyväksyttyjen hankkeiden kautta.  

Lapin  ainoa  kehittämishanke,  Kemi -Tornio  moottoritie, valmistuu Kemijoen ylittäviä sil-
toja lukuun ottamatta vuonna  2001.  Kemijoen ylittävät sillat valmistuvat vuonna  2002. 
Lapin  seuraavat  kehittämishankkeet  vt  4  Kemin  kohdalla  ja vt  4  Rovaniemen kohdalla 

 on  ajoitettu  Tielaitoksen  toiminta-  ja  taloussuunnitelmassa  vuosien  2004-2006  hanke- 
koriin. Mikäli kehittämiseen saadaan  lisärahoitusta,  mandollistaisi  se  vt  4  Kemin  koh-
dan  käynnistämisen  ennen vuotta  2004. Lapin  tiepilri  esittää molempien  em. 

 kehittämishankkeiden  käynnistämistä vuonna  2003.  
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Taulukko  2 Lapin  tiepiirin  perustienpidon  rahoitus vuosina  2000-2004  

Mmk  
2000 2001 2002 2003 2004  TUOTERYHMÄT  ja  tuotteet  

Talvihoito  57,2 54 53 52 51 
Liikenneymp.hoito  20,5 20 20 20 20  
Rak. ja  laitteiden hoito  7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
Sorateiden  hoito  
HOITOTUOTTEET  YHTEENSÄ  

14,5 
99.7 

15 
96.5 

15 
95.5 

15 
94.5 

15 
93.5  

Päällysteiden  ylläpito  27,5 11,8 10,1 9,9 9,9  
Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito  7,8 7,8 7,8 7,8 7,8  
YLLÄPITO YHTEENSÄ  35,3 19,6 17,9 17,7 17,7  
Korvausinvestoinnit  27,2 40,7 42,2 51,2 48,2 
Laajennusinvestoinnit  50,1 62,3 57,3 39,1 46,2 
Uusinvestoinnit  15,6 
Esi-  ja  yleissuunnittelu  1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 
Tie-  ja rakennussuunnittelu  10,5 5,5 5,5 5,5 5,5  
Liikenteen hallinta  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  
Maa -ainesalueiden hoitomenot  0,9 0,5 0,5 0,5 0,5  
YHTEENSÄ  106,3 111,1 107,6 98,4 102,5  
TIEHALLINTO  29,3 28 27 26 25  
YHTEENSÄ  270,6 255,2 248,0 236,6 238,7  

PERUSTIENPIDON  KEHYS  239,0 238,0 236,0 235,0 235,0  
Erillisrahoitus  31,7 17,8 12,8  
YHTEENSÄ  270,7 255,8 248,8 235,0 235,0  

Taulukko  3 Lapin  tiepiirin  kehittämishankkeiden  ajoitus 

Hanke  Kust. 
 arvio  

Käy- 	2000 	2001 
tetty 

2002 	2003 2004  

Vt4/vt2l  Kemi -Tornio 407 199 	76 	82 30 	20 
Vt4  Kemin  kohta  193 20 100  
Vt  4  Rovaniemen kohta  161 10 70  
Yhteensä  761 199 	76 	82 30 	50 170 

3.2  Työllisyys-  ja EU -rahoitus sekä muut  rahoitusmandollisuudet  
Valtion  budjettirahoituksen  lisäksi  Lapin tiepiiri  saa  tiehankkeisiin  työllisyys-  ja EU -ra-
hoitusta.  

Tyällisyysrahoitus  on  supistunut voimakkaasti viime vuosikymmenen aikana;  1 990- 
luvun alkupuolella  työllisyysrahoitusta  oli noin  60 Mmk/v,  mistä  se on  pudonnut vuosien 

 1999  ja  2000  noin  5  Mmk:n tasolle.  
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Tässä toiminta-  ja  taloussuunnitelmassa  ei ole ennakoitu mandollisesti saatavaa 
tyällisyysrahoitusta. Työllisyysrahoituksen saanti parantaisi piirin mandollisuuksia toteuttaa 
elinkeinoelämää tukevia tieinvestointeja erityisesti alemmalla tieverkolla. 

Piiri  on  saanut  Eu-rahoitusta  tieinvestointeihin lnterreg  11 -ohjelman kautta. Ohjelma- 
kaudella valmistuvalle hankkeelle kt  91 Kolmosjoki-Raja -Jooseppi  on  myönnetty  EU- 
rahoitusta  11  Mmk. Hankkeen kansallinen rahoitus irrotetaan piirin vuosittaisista 
perustienpidon määrärahoista. 

Pohjois-Suomen tavoitel -ohjelma mandollistaa myöskin tiehankkeiden toteuttamisen 
 EU-rahoitteisina.  Piiri  on  käynnistänyt  Lapin  liiton  ja  eri viranomaisten kanssa neuvotte-

lut tieinvestointien  EU -rahoituksesta. 

Ohjelmaan voidaan esittää hankkeita, jotka tukevat yritysten toimintaympäristön paran-
tamista  tai  maaseudun toimintaympäristön kehittämistä. 
Uuden ohjelmakauden hankkeita päästäneen toteuttamaan  jo  vuonna  2000. 

Tiepiiri  on  saanut yleiseurooppalaisen  TEN-liikenneverkon  kehittämiseen  EU -tukea vuon-
na  1999 5,7  Mmk  Kemi -Tornio moottoritielle  ja  saa vuonna  2000 5  Mmk  Kemin ja 

 Rovaniemen kohtien kehittämishankkeiden suunnitteluun. 

Yksityisten teiden harkinnanvaraisen valtionavun määrä vuonna  2000 on  valtion 
budjetissa  36  Mmk, mistä  Lapin  tiepiirin osuus  on 3  Mmk. Piiri sai valtionapua yksityis- 
teille ennen järjestelmän alasajoa noin  8  Mmk vuosittain. 

Tiemäärärahojen jatkuva supistuminen  on  pakottanut siirtämään tieinvestointeja myö-
hemmäksi. Kuitenkin useampien rahoittajien mukaantulo helpottaa  ja  voi nopeuttaa niin 
perinteisten kuin  EU -hankkeidenkin  toteuttamista. Lapissa  on  yleistynyt toimintamalli, 
jossa pienehköjä hankkeita, esim. kevyen liikenteen väyliä  ja  alikulkuja  sekä 
tievalaistuksia,  on  toteutettu useamman tahon yhteisrahoituksella. Hankkeiden rahoi-
tuksesta  on  vastannut tiepilrin lisäksi  kunnat,  kylätoimikunnat  ja TE -keskuksen työvoima- 
osasto yhteisesti sovittujen osuuksien mukaisesti. 

Tiealueiden  hankintaan käytetään  maanlunastusmäärärahoja  vuosittain  6-7  Mmk. 
 Sen  lisäksi käytetään maa-alueiden hoitoon perustienpidon määrärahoja  

0,5 - 1,0  Mmk vuodessa.  

4  TIENPIDON TOIMINTALINJAT  

Lapin tiepiiri  julkaisi vuonna  1999  palvelusitoumuksen,  joka  on tienkäyttäjille  tarkoi-
tettu kuvaus siitä, millaista laatua tiepiirin palveluilta voi odottaa  ja  vaatia.  

Lapin tiepilrin tienpidon toimintalinjat tarkistettiin  vuoden  1999  aikana. Seuraavassa 
 on  määritelty tienpidon tuotteet  ja  kerrottu lyhyesti toimintalinjoista, joita piiri toteuttaa 

tienpidossa. 
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4.1  Talvihoito 

Talvihoitoon  kuuluvia tehtäviä ovat  lumen-  ja sohjonpoisto,  liukkauden torjunta, 
lumipolanteen tasaus, jääteiden hoito  ja  muut talvihoitotyöt. 

Talvihoidolla  pidetään huoli siitä, että tienkäyttäjillä  on talvihoitoluokittain  kestävän kehi-
tyksen periaattein tuotetut tasalaatuiset, yllätyksettömät  ja  turvalliset talviliikenneolosuhteet. 
Piirin tiestö pidetään talvihoitoluokittain (  lute 3 ) Tielaitoksen talvihoidon toimintalinjat

-sekä laadun määrittelyohjeen mukaisessa laatutasossa. Liukkautta torjutaan pääasias-
sa suolahiekoituksella  ja pinnan karhennuksella.  Tiestön talvihoitoluokitusta tarkistetaan 
tiestön liikennemääriä sekä matkailu -ja  raskaan liikenteen tarpeita vastaavaksi. Sään-
nöllinen liikenne otetaan mandollisuuksien mukaan huomioon talvihoitotoimenpiteiden 
ajoituksessa.  U rakointia  kehitetään talvihoidon tehokkuuden parantamiseksi  ja kustan - 
n usten alentamiseksi. Talvihoitotoimenpiteiden oi kea-aikaisuudella  ja keleistä  tiedotta-
misella parannetaan liikenneturvallisuutta. Suolan käyttö pidetään alhaisella tasolla. 
Hiekoitushiekka poistetaan taajama-alueilla heti lumien sulettua.  

4.2  Liikenneympäristän  hoito 

Liikenneympäristön  hoitoon kuuluvat  tie-, levähdys-  ja liitännäisalueiden puhtaanapito, 
vihertyöt,  valaistuksen hoito  ja  käyttö, liikenteen ohjauslaitteiden hoito sekä tiemerkintöjen 
tekeminen  ja  uusiminen. Vihertyöt sisältävät vesakon raivausta, niittämistä  ja  istutusten 
hoitoa. 

Liikenneympäristön  hoito tehdään Tielaitoksen toimintalinjaohjeiden mukaisesti. Viher-
alueiden hoidossa otetaan käyttöön uusi luokitus. Taajamien istutukset  ja  viheralueet 
pidetään yleisilmeeltään siistinä. Taajamien ulkopuolella tieluiskat niitetään pohjoisinta 
Lappia lukuun ottamatta kerran kesässä elokuun aikana. Yhteistyötä tienvarsimaiseman 
parantamisessa jatketaan  Lapin ympäristökeskuksen,  alueen kuntien  ja kylätoimikuntien 

 kanssa. Alku-  ja  keskitalven aikana  osa levähdys- ja pysäköimisalueista  jätetään 
auraamatta erikseen tehtävän suunnitelman perusteella. Tievalaistuskustannusten pie-
nentämiseksi  osa tievalaistuksista  sammutetaan yöajaksi,  jos  se  voi tapahtua liikenne-
turvallisuutta vaarantamatta. Jätehuollossa lisätään yhteistyötä kuntien kanssa.  

4.3  Rakenteiden  ja  laitteiden hoito 

Rakenteiden  ja  laitteiden hoito sisältää kuivatusjärjestelmän hoidon, päällysteiden 
paikkauksen  ja kaiteiden,  siltojen, aitojen, kiveysten  ja reunapaalujen  hoidon  ja 

 pienet korjaukset. 

Rakenteiden  ja  laitteiden hoitotaso pidetään nykyisellä tasolla. Urakoitsijan laatu- 
järjestelmän avulla varmistetaan hoitotoimenpiteiden yhdenmukaisuus eri alueilla. 
Siltojen ennenaikaista rappeutumista ehkäistään ennakolta oikein ajoitetuilla, tehostetuilla 
hoitotoimenpiteillä. 
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4.4  Sorateiden  hoito 

Sora teiden hoito sisältää, sora teiden  pinnan  tasa uksen, paikkaam  isen, 
sorastuksen (kulutuskerroksen  lisäys), pölynsidonnan  ja sorateiden  kelirikon 
hoitotyöt. 

Tienkäyttäjille  taataan soratiestöllä kuntoluokituksen mukaiset tasalaatuiset, 
yllätyksettömät  ja tu rvalliset  liikenneolosuhteet. Elinkeinoelämän kuljetusten reittien 
ympärivuotinen käyttämandollisuus turvataan, lukuun ottamatta kelirikkokautta, 
suu ntaamalla toimenpiteet siten, että tiet pysyvät laatuvaatimusten edel lyttämässä kunto- 
tasossa. Tiestön rakenteen säilyttämiseksi käytetään tarvittaessa kelirikkorajoituksia. 
Kesäaikaisen soratiestön hoidon aiheuttamia ympäristähaittoja vähennetään kohdista-
maIla  ja annostelemalla suolaus  oikein  ja  vähentämällä suolaustarvetta materiaali- 
suunnittelun keinoin. Ennakoivaa tiedottamista esim. uhkaavasta kelirikosta  ja 
tulvavaurioista  lisätään.  

4.5  Päällysteiden  ylläpito  

Päällysteiden  ylläpitoon kuuluu uudelleen päällystäminen, päällysteen kunnos-
tammen jyrsimällä  ja  korjaamalla, päällystämisen yhteydessä tehtävä reunojen 
täyttä soralla, erikseen oh/elmoidut ura paikkaukset, soratien  pin taukset  ja 
pintausten  ylläpito sekä tiemerkintöjen tekeminen  ja  uusiminen päällystämisen 
yhteydessä.,.  

Lapin  huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä,  900 km, on  koko  maahan nähden 
suuri. Päällystetyn tieverkon kuntotavoitteen mukainen tilanne pitää huonokuntoisten 
päällystettyjen teiden määrä nykytasolla edellyttänee määrärahojen lisäämistä 
päällystämiseen. 
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-4-  Kuntopuute  yhteensä  

-*- Kuntopuute  muut  

-è-  Kuntopuute päätiet 

-*- Päällysteiden uusimismäärä  km 
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1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	E2000 	E2001  

Kuva  4  Huonokuntoiset päällystetyt tiet.  

Päätieverkon  kunto säilytetään sellaisena, että  se  pääosin täyttää hyvän  päällysteen 
 kriteerit.  Päällystämiskohteet  valitaan vaadittavan  kuntotason alittavista tieosuuksista 

 ottaen huomioon myös toteutuksen  kokonaistaloudellisuus.  Kevyen liikenteen väylät pi-
detään pyöräilijöitä tyydyttävässä kunnossa.  

4.6  Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito 

Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpitoon kuuluvat tien sivuojien, salaojien  ja  rumpu-
jen korjaukset  ja  uusiminen, tieraken teiden yksittäisten vaurioiden 
kunnossapitoluonteiset korjaukset, siltojen yksittäisten vaurioiden 
kunnossapitoluonteiset korjaukset, muuttuvien liikennemerkkien  ja  liikenne va-
lojen uusiminen, kiinteän liikenteen ohjauksen laitteiden, valaistuksen, kaiteiden, 
aitojen, kiveysten,  ja levähdysalueiden  kalusteiden ohjelmoitu uusiminen, 
tiemerkintöjen tekeminen  ja  uusiminen muulloin kuin päällystämisen yhteydes

-sa. 

Kuivatusjärjestelmien  ja  siltojen yksittäisten vaurioiden  kunnostusta  jatketaan vuosittain 
 laadittavien  ohjelmien mukaisesti.  Viitoitus  muutetaan uusien ohjeiden mukaiseksi vuo-

den  2003  loppuun mennessä.  Päällysteiden  uusimisen yhteydessä korjataan yksittäisiä 
 routavauriokohtia.  Liikennevaloihin pyritään rakentamaan yhteistyössä kuntien kanssa 
 automaaftinen vikailmoitusjärjestelmä. 
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4.7 Korvausinvestoinnit  

Korva usinvestoinnit  ovat rakenteen parantamis-  tai peruskorjaustoimenpiteitä, 
 joilla säilytetään tien rakenteellinen kunto  ja  pääoma-arvo  tai  nostetaan  se 

alkuperäiselle  tasolle. Tyypillisiä korvausinvestointeja ovat tien rakenteen pa-
rantaminen, siltojen peruskorjaus  ja  uusiminen  tai kelirikkokohtien  korjaus. 

Sorateiden runkokelirikosta  liikenteelle aiheutuvia haittoja poistetaan suunnitelma- 
kaudella vuosittaisten tulostavoitteiden mukaisesti. Haittoja poistetaan ensi sijassa ras-
kaiden kuljetusten tärkeiltä yhteysväleiltä  ja reiteiltä. 

Päällystettyjen  teiden kunnon säilyttäminen nykytasolla edellyttänee rahoituksen lisää-
mistä korvausinvestointeihin. 

Piirin siltoja ylläpidetään siten, että niiden vauriopistesumma pienenee vuosittaisen 
tulostavoitteen mukaisesti eikä huonokuntoisten siltojen lukumäärä kasva.  

4.8 Laajennusinvestoinnit 

Laajennusin vestointien  tarkoituksena  on  palauttaa tien palvelutaso lisääntyneen 
liikenteen edellyttämälle, nykyajan vaatimukset täyttävälle kohtuulliselle tasolle. 
Laajennusinvestoinnin perustana  on  lisääntyneen liikenteen myötä heikenty-
nyt liikenneturvallisuus  tai  liikenteen sujuvuus. Laajennusinvestoinnit kohdis-
tuvat pääosin nykyiselle  tie  verkolle. 

Investointitoimenpiteiden  valintaa ohjaavat tienpidon toimintalinjat  ja  tavoitteet. Hank-
keiden valinta tapahtuu vuorovaikutuksessa kuntien  ja aluekehitysviranomaisen  kans-
sa. Teiden leveyspuutteet poistetaan uudelleenpäällystyksen yhteydessä erikseen 
sovittavissa kohteissa. Kevyen liikenteen väyliä rakennetaan tiepiirin laatiman tarve- 
selvityksen mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä  10 - 15 km  vuodessa. 

Taajamien liikenneympäristöä kehitetään entistä enemmän kevytliikenteen  ja  liikenne-
turvallisuuden ehdoilla. Taajamien ympäristö-  ja liikenneturvallisuushankkeita  toteutetaan 
mandollisuuksien mukaan yhdessä taajamassa vuosittain. Painorajoitettujen sekä 
kapeiden  ja heikkokuntoisten  siltojen uusimis-  ja korjauskohteet  valitaan ensisijaisesti 
elinkeinoelämän kuljetusten reiteiltä. 

Tienvarsipalveluja  kehitetään yhteistyössä kuntien, ympäristökeskuksen  ja  muiden yh-
teistyökumppaneiden kanssa piirissä hyväksytyn Tienvarsipalvelujen ke-
hittämissuunnitelman periaatteita noudattaen. 
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4.9  Uusinvestoinnit  

Uusin vestoinneilla muutetaan oleellisesti tieverkkoa  tai  tieosuuden tasoa  ra  ken-
tamalla  uusia  tie- tai siltayhteyksiä,  korvaamalla lossi sillalla  ja  rakentamalla 
moottori-  tai moottoriliikenneteitä. 

Investointitoimenpiteiden  valintaa ohjaavat tienpidon toimintalinjat  ja  tavoitteet. Hank-
keiden valinta tapahtuu vuorovaikutuksessa kuntien  ja aluekehitysviranomaisen  kans-
sa.  

Kemi -Tornio  moottoritie valmistuu vuonna  2002.  Seuraavat toteutettavat 
kehittämishankkeet Lapissa ovat  Vt  4  Kemin  kohta  ja Vt  4  Rovaniemen kohta. 
(liitteet8ja9) 

Uusia tieyhteyksiä voidaan toteuttaa elinkeinoelämän,  mm.  matkailun tarpeisiin. Uusia 
matkailun tarvitsemia tieyhteyksiä ovat  mm.  Torvinen-Luostoja Ylläsjärvi-Äkäslompolo.  

4.10  Esi-  ja  yleissuunnittelu  

Esi-  ja  yleissuunnittelu sisältää liikennejärjestelmäsuunnittelun, tarve-  ja 
toimenpideselvityks  et  ja yleissuunnittelun. Liikennejärjestelmäsuunnittelulla 

 luodaan puitteet eri liikennemuotojen  ja  maankäytön suunnittelulle. 
Esisuunnittelulla tutkitaan hankkeiden tarvetta, toimenpiteiden vaihtoehtoja  ja 

 hankkeiden vaikutuksia. Esisuunnittelu tuottaa tietoa ohjelmointiin  ja  jatko- 
suunnitteluun. Yleissuunnittelulla määritellään hankkeen yleispiirteinen sijaint4 
toiminnalliset ratkaisut, kustannukset  ja  vaikutukset. Yleissuunnitelma käsite!-
lään tielain mukaisesti  ja  siitä tehdään hyväksymispäätös.  

Lapin  tiepiiri  huolehtii siitä, että sekä tieverkon kehittämis- että perustienpidon hankkei-
ta  on  suunniteltu siten, että alue-  ja  yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi  ja  tie-  ja  silta- 
hankkeiden ohjelmoimiseksi  ja  toteuttamiseksi  on  olemassa esi-  ja yleissuunnitelmia ja 

 päätöksiä. Liikennejärjestelmä-, tieverkko-  ja maankäyttösuunnitelmien  sekä 
puutekartoitusten pohjalta muodostettujen merkittävien hankkeiden tarveselvitys tehdään 
ennen hankkeén ottamista PTS-ohjelmaan  ja yleissuunnitelma  ennen hankkeen sijoitta-
mista TTS-ohjelmaan. 

Suunnitelmat ovat tiepolitiikan mukaisia  ja  ne täyttävät liikenteelliset, ympäristölliset,  ta-
loudellisetja liikenneturvallisuusvaatimukset. Vuorovaikutteisella  suunnittelulla varmis-
tetaan suunnitelmien yleinen hyväksyttävyys. Esi-  ja yleissuunnittelua  voidaan tehdä myös 
kaupunkiseutujen kaavoituksen tarpeisiin, vaikka hankkeen rahoitus ei ole näköpiiris-
sä. 
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4.11 Tie-  ja  rakennussuunnittelu 

Tiesuunnittelussa määritetään liikenteelliset, ympäristölliset, liikenneturvallisuus
-ja  taloudelliset vaatimukset täyttävät tekniset ratkaisut  ja  kustannukset. Hyvä  k-

sytty  tiesuunnitelma antaa oikeuden tiealueiden haltuunottoon  ja  tien tekemi-
seen. Rakennussuunnittelu sisältää rakentamisessa tarvittavien laatuvaatimuk-
set täyttävien, yksityiskohtaisten suunnitelmien laatimisen. Kehittämis -
hankkeiden  ja  KVU-hankkeiden rakennussuunnittelu sisältyy hankkeen 
investointimenoon. 

Suunnitelmissa otetaan huomioon tienkäyttäjien, maankäytön  ja  alueelliset tarpeet. Käy-
tössä  on  kevyempiä rakenteen  parantamismenetelmiä.  Hankkeet määräytyvät  esi-  ja 

 yleissuunnitelmien, puutetarkastelujen  ja  asetettujen tavoitteiden pohjalta. 
 Esisuunnitelmista  saatuja lähtökohtia  ja  päätöksiä käytetään hyväksi  tielain  edellyttä-

mää  tiesuunnitelmaa  laadittaessa. Tienkäyttäjien  ja  maankäytön huomioonottaminen 
varmistetaan  osallistuvalla,  avoimella  ja  vuorovaikutteisella  kestävän kehityksen peri-
aatteiden mukaisella suunnittelulla.  Rakennussuunnitelma  voidaan tilata  rakentamistöiden 

 yhteydessä, mikä mandollistaa useampien  ratkaisuvaihtoehtojen  esille tulemisen. Pie-
nissä hankkeissa laaditaan yhdistetty  tie-  ja  rakennussuunnitelma.  

4.12  Liikenteen hallinta 

Liikenteen hallintaan kuuluvat liikennekeskustoiminnat, joita ovat  tie-  ja  lilken-
neolojen  seuranta, ajan tasainen liikenteen ohjaus  ja  tiedotus sekä häiriö- 
tilanteiden hoito. Tehtäviä ovat toimintaan liittyvien järjestelmien hoito  ja  ylläpi-
to, muuttuvien ohjausjärjestelmien kunnossapito  ja  muut liikennetiedottamiseen 

 ja  ajantasaiseen  liikenteen ohjaukseen liittyvät toimenpiteet. 

Liikenteen  hallinnalla  varmistetaan  liikennejärjestelmän päiviifäinen  toimivuus  vallitsevissa 
 tie-  ja  Ilikenneoloissa.  Pidetään huoli siitä, että  tienkäyttäjillä  on  käytettävissään ajan- 

tasaiset tiedot  tie-,  liikenne-  ja  keliolosuhteista  Lapin  läänissä. Muuttuvia nopeusrajoi-
tuksia pyritään lisäämään. Alueellista  yhteistyötahojen  joustavaa  ja  yhteiskunta- 
taloudellisesti järkevää yhteistyötä liikenteen  palvelemiseksi  lisätään  (liittoumamalli). 

 Pohjoismaista yhteistyötä jatketaan liikenteen  palvelemiseksi  rajat  ylittävillä  teillä.  

4.13  Maa-alueiden hankinta-  ja  hoitomenot  

Maa-alueiden hankinnan  ja  hoidon tarkoituksena  on  turvata tienpidossa tarvit-
tavien  tie-  ja  liitännäisalueiden  saanti sekä maa-ainesalueiden saanti tielain  ja 

 maa-aineslain mukaisella menettelyllä. Maa-alueiden hankinta sisältää tienpidosta 
maanomistajille aiheutuvien vahinkojen  ja  haittojen sekä maan luovuttamisen 
korvaamisen joko sopimusteitse  tai tietoimitusmenettelyllä.  Maa-ainesalueiden 
hoito sisältää ottosuunnitelmien maa-aineslain mukaisen käsittelyn, maa-aines-
lupa velvoitteis  ta  h uoleh  tim isen  sekä käytöstä poistettujen ottoalueiden 
maisemoinnin. 
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4.14  Tiehallinto 

Tiehallinto  sisältää oman organisaation toimintakulut. Kustannukset ovat noin  8 % tiepii-
nfl vuosibudjetista. Tiepilrin  henkilömäärä oli  1.1.2000 84  henkilöä. Tarve pitemmällä 
aikavälillä  on 70-75  henkilöä, mikäli piirin vastuulle ei tule uusia ns. sektoritehtäviä.  

5.  VAIKUTUKSET 

Toiminta-  ja taloussuunnitelman  toimenpiteiden suunnittelun yhteydessä  on  arvioitu toi-
menpiteiden vaikutuksia tienpidon tavoitealueiden, toiminnan painotusten  ja  alue- 
kehitysohjelman tavoitteiden  ja painopistealueiden  suhteen.  I nvestointihankkeiden  vai-
kutusten selvittäminen tapahtuu hankkeiden suunnittelun yhteydessä.  YVA-lain  mukai-
nen ympäristövaikutusten arviointimenettely toteutetaan kai  kissa  niissä hankkeissa, joissa 

 se  YVA-lain  mukaan vaaditaan. Muissa hankkeissa selvitetään hankkeen ympäristö- 
vaikutukset riittävässä määrin. Piirin toimintalinjojen tarkistamisen yhteydessä  on  selvi-
tetty toimintalinjan vaikutuksia  mm. tienpidon tavoitealueisiin.  Tällä toiminta-  ja 
taloussuunnitelmalla  on  seuraavassa esitettyjä vaikutuksia.  

5.1  Muutokset tieverkossa 

Yleisen tieverkon muutokset tulevat uusien teiden rakentamisesta  ja  tiestön hallinnolli-
sen luokan muutoksista. Hallinnollisen luokan muutoksia  on  tapahtunut vuosittain yleen-
sä  1-2 kpl,  mutta niiden määrää  on  lisännyt vuonna  1998  käynnistetty polkuteiden hallin-
nollinen muutosprosessi, jossa polkutiet muutetaan paikallisteiksi, maanteiksi  tai ak-
kautetaan  yleisenä tienä. Kaikki polut pyritään lakkauttamaan yleisenä tienä. Polkuteiden 
muutosprosessi  on  tarkoitus viedä loppuun tällä suunnitelmakaudella. Yleisten teiden 
määrän arvioidaan lisääntyvän suunnitelmakaudella noin  40  km:llä.  

5.2  Liikenteen sujuvuus 

Liikenteen sujuvuus paranee  Kemi -Tornio  alueella moottoritien valmistumisen myötä. 
 Kemin ja  Rovaniemen kohtien liikenteen sujuvuusongelmien poistamiseksi  on  tärkeää, 

että  ko. kehittäm ishankkeet  voitaisiin käynnistää ohjelmakaudella vuonna  2003. 

Taajamateiden  parantamisella vaikutetaan liikenteen sujuvuuteen, turvallisuuteen  ja  ym-
päristöön.  Lapin  tiepiirin tavoite toteuttaa vuosittain yksi taajamahanke ei ole täysin to-
teutunut määrärahojen vähenemisen  ja  hankkeiden nousseiden kustannusarvioiden vuok-
si. 
Matkailukeskusten  voimakas kasvu  on  aiheuttanut paikallisia liikenteen sujuvuus  ja 
turvallisuusongelmia matkailukeskuksissa  tai  niiden läheisyydessä. Matkailukeskusten 
yhdyskuntarakenteen kehittyminen edellyttäisi tiehankkeiden nopeampaa toteuttamista. 
Kevyen liikenteen väylien  ja  muiden pienimuotoisten hankkeiden toteuttaminen paran-
taa liikenneturvallisuuden lisäksi liikenteen sujuvuutta.  

5.3  Tieverkon kunto 

Suunnitelmakaudella  päällystetään tieverkkoa uudelleen  200 - 250 km  vuodessa, mikä 
pitänee päällystetyllä tieverkolla teiden pintakunnon nykyisellään  (lute 4).  Tiestön raken- 
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teen  korjauksia ei pystytä kuitenkaan toteuttamaan tarvittavaa määrää, joten tiestön kunto 
kokonaisuudessaan heikkenee erityisesti alemmalla  tieverkolla.  

Piiri joutuu muuttamaan myös huonokuntoista  päällystettyä tieverkkoa  takaisin 
 sorapintaiseksi,  koska  päällysteen  uusimisen yhteydessä tehtäviin välttämättömiin tien 

rungon korjauksiin ei ole riittävästi rahoitusta.  

Sorateiden  parantamista jatketaan poistamalla erityisesti elinkeinoelämälle tärkeiltä sora
-tiejaksoilta runkokelirikkohaittoja,  millä  voidaan poistaa  tai  lyhentää  keväisiä  paino- 

rajoituksia.  Runkokelirikkoa  poistetaan vuosittain  20-25  km:n matkalla. 

Piiri tehostaa siltojen  korjaustoimintaa  ja  uusimista siten, että siltojen kunto paranee 
eikä huonokuntoisten siltojen lukumäärä kasva. Huonokuntoisia siltoja uusitaan noin  5 

 kpl  ja  pienimuotoisempiin  siltojen korjauksiin käytetään lisäksi  2-3  Mmk vuosittain.  

5.4  Liikenneturvallisuus  
Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa tehokkaimmin  taajamahankkeilla  sekä kevyen 
liikenteen  ja  tievalaistushankkeilla. Investoinneilla  on  mandollista saada  vain  noin  0,3-
0,6  laskennallisen  henkilövahinko-onneifomuuden vähenemä  vuosittain.  Sen  lisäksi hoi-
don tehostamisella,  ns. täsmähoidolla, nopeusrajoituksilla  ja  muilla toimenpiteillä,  mm. 

 reunapaaluilla  voidaan parantaa  liikennetu rvallisuutta.  

Kevyen liikenteen väyliä rakennetaan  10-15 km  ja  alikulkuja  3-4  kpl  vuosittain.  

5.5  Ympäristö 
Suurimmat  ympäristövaikutukset suunnitelmakaudella  saadaan taajamien  tiejärjestelyillä 

 sekä moottoritien rakentamisella  Kemi -Tornio  välille.  

Kemi-Tornio-moottoritien yhteydessä rakennetaan  7,9 km  melusuojausta,  mikä alentaa 
noin  500  asukkaan  kokemaa melutasoa.  Kemin  kohdan  kehittämishanke  sisältää  5,8 
km  melusuojausta,  millä  vähennetään  liikennemelua  noin  290  asukkaan kohdalta.  

Kemi-Tornio  moottoritiehankkeen yhteydessä rakennetaan  1,8 km  pohjavesisuojausta. 
 Muiden hankkeiden yhteydessä tehdään tarvittavat melu-  ja  pohjavesisuojaukset. 

Taajamakohteita  ohjelmassa  on  neljä, jotka toteutetaan  ympäristöllisesti  ja  liikenteellisesti 
 sekä  taajamakuvallisesti omaleimaisiksi ratkaisuiksi  yhteistyössä kuntien, paikallisten 

yrittäjien  ja  asukkaiden kanssa. 

Myös  levähdysalueiden  suunnittelussa korostetaan paikallisia erityispiirteitä. Ohjelma- 
kaudella jatketaan havaittujen  maisemavaurioiden  korjaamista  maisemoimalla  mm.  käy-
töstä  poistuneita  maa-ainesottoalueita.  Uusien väylien rakentamista kulttuurihistorialli-
sesti  ja  maisemallisesti  arvokkaille  alueille  väItetään. 
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Kevyen liikenteen väylien rakentaminen edistää ympäristöä säästävien liikkumismuotojen 
käyttöä  ja  lisää liikenteen turvallisuutta. Ympäristöasioiden sisällyttäminen prosesseihin 

 ja  osaamisen kehittäminen parantavat mandollisuuksia ottaa ympäristöasiat entistä 
paremmin huomioon tienpidon eri vaiheissa.  

5.6  Muut vaikutukset 

Toiminta-  ja taloussuunnitelman  mukaiset toimenpiteet ovat riittämättömättieverkon pää-
oma-arvon säilyttämiseksi nykyisellään. Tierakenteiden ylläpito-  ja parantamistoimen-
piteitä  tulisi tehdä vuosittain yli  250  Mmk:lla. Tämän suunnitelman perustienpidon 
rahoituskehyksestä  jää  tiestön päivittäisen hoidon jälkeen rakenteiden ylläpitoon  ja  pa-
rantamiseen vuosittain  vain  noin  100  Mmk.  

5.7  Toiminta-  ja  taloussuunnitelman  ja  aluekehitysohjelman  painopiste- 
alueiden vertailu 

Toiminta-  ja taloussuunnitelma  tukee  Lapin aluekehitysohjelman  tavoitteita seuraa-
vassa taulukossa esitetyllä tavalla. 

Aluekehitysoh-  Kytkentä tienpitoon, ohjelman vaikutukset  
jelman  tavoite 

Yritystoiminnan Kuljetukset: tieliikenteen sujuvuus, teiden liikennöitävyys  ja  kunto, uudet yhteydet, 
kehittäminen palvelualueet  Matkailu: tieliikenteen turvallisuus  ja  sujuvuus, uudet yhteydet, palvelu- 

alueet Yhteenveto: yritystoiminnan tarpeet voidaan ottaa pääosin huomioon 
tienpidossa.  Ongelmia esiintyy paikallisesti liikenteen sujuvuudessa sekä alem- 
man tieverkon päällysteen kunnossa  ja  tiestön kantavuudessa. Uusia yritystoimin- 
nan kehittämiselle tarpeellisia tieyhteyksiä pyritään toteuttamaan. Eri rahoitus- 
mandollisuudet selvitetään hankkeiden toteutuksessa. 

Maaseudun Maaseudun elinkeinoelämä:  alempiasteisen tieverkon liikennöitävyys  ja  kunto, 
kehittäminen yksityisteiden valtioapu  Yhteenveto: alemman tieverkon kunto uhkaa edelleen hei- 

ketä, mikäli lisämäärärahaa ei saada. Kelirikkohaittoja poistetaan ylläpitotoimenpitein  
ja runkokelirikkopaikkoja  korjaamalla. Piiri tehostaa sorateiden kulutuskerroksen 
uusimista. Tiestön hoito tapahtuu valtakunnallisten hoidon toimintalinjojen mukai- 

_____________________ sesti.  

Koulutuksen  ja  tutki- Alueellinen asiantuntemus  ja  tutkimustulosten hyödyntäminen: 	Yhteenveto: piiri 
. 	 . 	 . 	 . 	 .  

muksen kehittaminen  
osallistuu laitostasoiseen tutkimus-  ja kehittamistoimintaan ja 	tuo siihen alueel- 
lista erityisosaamista ja  asiantuntemusta. Piiri tekee tiestön tilaa, asiakas- 
tyytyväisyyttä  ja tienpidon  tarpeita koskevia tutkimuksia. 

Kansainvälistyminen Vuorovaikutus: Kansainvälinen yhteistyö Yhteenveto: 	piiri jatkaa yhteistyötä naapu- 
rimaiden tieviranomaisten kanssa niin johto- kuin asiantuntijatasollakin. Useita yh- 
teistyöprojekteja  on  käynnissä liikenneturvallisuuden, liikenteen ohjauksen  ja  tie- 
dotuksen, toimintalinjojen vertailun  ja  kehittämisen alueilla. Yhteydet: Kansainvä- 
listen tieyhteyksien ylläpito  ja  kehittäminen,  TEN-tieverkko Yhteenveto: 	piiri jatkaa 
naapurimaihin johtavien yhteyksien parantamista. 	Parantamistyön kohteena olevat 
yhteydet Venäjän suuntaan tulevat kuntoon  v. 2002.  Valtatien  21  parantaminen  Palo- 
joensuun  ja  Kilpisjärven välillä vaatii piirin ponnisteluja rahoituksen järjestämisek- 
si. Samoin  koko vt  21  saaminen  TEN -verkkoon  on  piirin, maakunnan  ja länsirajan  
kuntien yhteisenä pyrkimyksenä. 
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Kulttuuri Aluekulttuuri: 	Suunnitelmaratkaisut, museotiet,  historian tallentaminen,  tapahtu- 
mat Yhteenveto: piiri jatkaa omaksumaansa toimintalinjaa. Tiesuunnitelmien alu- 
eellisesti omaleimaiset ratkaisut, museoteiden suunnittelu  ja  toteuttaminen mää- 
rärahojen sallimissa puitteissa, tiestön 	ja tienpidon  historian tallentaminen (  vaatii 
tehostamista ), piirin järjestämät tapahtumat,  mm.  vuonna  2000  piirin  75-juhla 
Saamelaiskulttuurin säilyttäminen:  Saamenkieliset palvelut 
Yhteenveto: toimenpiteinä viitoituksen kieli saamelaisalueella, asiakaspalvelu saa- 
men  kielellä 

Ympäristö, Ympäristö: Tieliikenteen ympäristövaikutukset, tiepiirin ympäristöosaaminen Yhteen- 
alueiden käyttö  ja  veto:  ympäristöasioiden osaaminen  ja  huomioon ottaminen ovat parantuneet tien- 

infrastruktuuri pidon eri vaiheissa. Joidenkin ympäristötoimenpiteiden kalleus pakottaa etsimään 
halvempia toteutusratkaisuja  tai  siirtämään hankkeita myöhempään. 
Alueidenkäyttö:  Yhteistyö liikennejärjestelmäsuunnittelussa  ja  kaavoituksessa. Yh- 
teenveto: 	liikennejärjestelmäsuunnittelu  on  tullut  osaksi piirin toimintaa  ja  yhteis- 
työtä piirin yhteistyökumppaneiden kanssa. Parantunut yhteistyö kuntien kanssa 
mandollistaa aikaisempaa paremmin yhteisen näkemyksen löytämistä maankäy- 
tön suunnittelussa  ja  siihen liittyvissä liikenneratkaisuissa. 
lnfrastruktuuri:  Tärkeiden tiehankkeiden toteuttaminen 
Yhteenveto: 	hankkeiden priorisointi tapahtuu vuorovaikutuksessa kuntien  ja  maa- 
kunnan liiton kanssa.  

5.8  Yhteenveto tienpito-ohjelmasta 

Toiminta-  ja  taloussuunnitelman hankeluettelo  on  esitetty liitteessä  5. 
 Investointihankkeet  ilmenevät liitteistä  6  ja  7.  

Taulukossa  4 on  esitetty  suunnitelmakauden  investointien toimenpiteet  ja  kustannukset. 
Toimenpiteet  ja  kustannukset perustuvat suunnitelman alkuvuosien osalta  laadittuihin 
hankesuunnitelmiin,  mutta ovat arvioita kanden viimeisen vuoden kohdalla. 
Taulukossa  5  ilmenee  perustienpidon  investointien  kohdistuminen tieverkolle. 
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Taulukko  4 	 Investointitoimenpiteet  piirin toiminta-  ja  taloussuunnitelman  
perusteella arvioituna  kust.  Tmk  määrä m/kpl 

Toimenpide 	2000 	2001 	2002 	2003 	2004  
kust  määrä  kust  määrä  kust  määrä  kust  määrä  kust  määrä 

Kevyen liikenteen väylät  9607 14459 8795 13958 10963 11924 7168 10000 11545 16344  

Kevyen liikenteen  eritasot  596 2 4009 8 957 2 500 1  

Soratiet  24056 20883 17290 13038 8401 9904 8940 9465 17060 18629  

Päällystetyt tiet  37909 104174 53236 157071 63811 163711 59964 142925 30667  

Moottoriväylähankkeet  76000 3623 82500 3932 30000 1430 34835 3249 55630 8609  

Siltahankkeet  15627 10 6210 14 7806 8 11226 13 23516 20  

Kaistajärjestelyt  8710 323 60968 2258  

Liittymäjärjestelyt  376 1 3746 3 958 2 3021 8 2226 2  

Eritasoliittymät  11551 1 47511 3  

Rautateiden  risteykset 

Liikennealueet  100 1 200 1 500 1 250 1  

Tievalaistus  1223 14351 1724 15344 1327 10353 651 5795 1093 9160  

Liikenne-valot 

Maa-alueiden kunnostaminen  

Pohjavesisuojaukset  317 507 83 133  

Melusuojaukset  1165 1061 4370 3978  

Taulukko  5 Perustienpidon  investoinnit ilman päällystekohteita  

2000 2001 2002 2003 2004  
Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk 

Päätiet 	(  valta-  ja  kantatiet) 	26 10 9 15 6  
Muut tiet  11 13 9 3 9  
Taajamat  3 7 12 7 6  
Sillat  5 5 6 7 9  
Erilliset  JK+PP  tiet  
ja  valaistus  9 15 11 6 10  

Yhteensä  54 50 47 38 40  
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Toiminta-ja taloussuunnitelman  hankkeet  2000 -2004 	 Lute 5  

rio  Tie  Nimi 	- - 	 Kunta 	Yhteensä Käyt. 	2OOO 	2OO1 	2OO2 	2003 	2OO4 	Jaaj 

Tiehallinnon  oma toiminta 

[  9000j 	ITieha11ion  oma toiminta 	I 	196900J 616001 293001 280001 270001 26000l 250001  
-- 	 Tiehallinnon  oma toiminta  yhteensä:j 	196900j  ØQj 	2!! 	 QQj 

Talvihoito  

I 70001 	Talvihoito 	 I 	3708491 1036491 572001 	54000 	53000J 	52000 	510001  
______-- 	-- 	 Talvihoitoyhteensä:j 	370849j 103649j 	2QQj 	4Qj 	QQj 	Qj 	i!iQ! 

Liikenneympäristön  hoito  
71001 	ILiikenneYmpaistÖn  hoito 	 - 	 1474281 4I 20500 	20000 	20000 	20000 	20000  

	

-------- Liikenneympristön  hoito  yhteensä:j 	147428j 	46928j 	20500j 	20000j 	20000j 	li!!I 	Zf!Q!!I  

Rakenteiden  ja laitt.  hoito  

I 72001 	IRakenteidenia  laitteiden hoito 	I 	I 	53052 	iiI 	75001 	7500 	75001 	7500 	7500  

______________ - 	 Rakenteiden  ja  laitt.  hoito  yhteenslt:j 	fj 	2Qj 	2!!9 	2Qj 	!I 	Zi!Q 	} 

Sorateiden  hoito  

I 73001 	ISorateiden  hoito 	 I 	I 	102616I 	ii.I 	145001 	15000I 	150001 	15000I 	150001  
- Sorateiden  hoito yhteensA:j 	102616j  ?Jij i4Qj 1Qj  1Q] 

Päällysteiden  ylläpito 
3002  Panllysteen  reunan  tayttö ___________  4000  jç  600 600 600 600 600  _______  
3001  PaAll.ohj. Paikkaukset __________  6231 1731 500 1000 1000 1000 1000  _______  
30174  PäAII.ohj. Muurola - Hakinvaara  Rovaniemen  m 4153  ______  4153  ______ ______ ______ ______  
3018 9325  PäAII.ohj. Kauliranta  Ylitornio  147  ______  147  ______ _______ ______ _______  
3020 19549  PaalLohj. Vojakkala,jokivarsi  Tornio 391  ______  391  ______ ______ ______ ______ ______  
3021 19632  PaalI.ohj. Kauliranta  Ylitornio  220  _______  220  _______ _______ _______ _______ _______  
3022 19633  Paall.ohj. Marjosaari  Ylitornio  103  _______  103  _______ _______ _______ _______ _______  
3023 4  PaalLohj.  Simo  -  Veitsiluodon  th  Simo  3880  ______  3880  ______ _______ ______ _______ _______  
3025 5  Paall.ohj.  Pelkosenniemi Pelkosenniemi  1648  _______  1648  _______ _______ _______ _______  
3026 21  Paall.ohj.  Ylitornio  -  Aavasaksa Ylitornio  1155  _______  1155  _______ _______ _______ _______  
3027 80  Paall.ohj. Hormakumpu - Mustavaara Kittila  2038  _______  2038  _______ _______ _______ _______ _______  
3028 81  Paall.ohj.  Oikarainen  -  Tennilä Rovaniemen  m 2057  _______  2057  _______ _______ _______ _______  
3029 83  PaalI.ohj. Sonka - Sinetta  Rovaniemen  m 2346  ______  2346  ______ _______ ______ _______  
3030 920  Päall.ohj. Ajos  Kemi  1524  ______  1524  ______ _______  
3031 956  Paall.ohj.  Hetan kylan  kohta Enontekiö  1600  _______  1600  _______ _______ _______ _______  
3034 19687  Paall.ohj.  Tapio  Pt  Rovaniemen  m 217  _______  217  _______ _______ _______ _______  
3035 19713  PäAll.ohj. Lohinivan  kyla  Rovaniemen  m 155  ______  155  ______ ______ ______ ______  
3041 4  PaälLohj. Petkula- Porttipahta paikkaus Sodankyla  1690  _______  1690  _______ _______ _______ _______  
3039  Paall.ohjUraREMO __________  7500  ______  1500 1500 1500 1500 1500  ______  
3055 19634  PaaII.ohj. Kuivakangas  Ylitornio  1402  ______  1402  ______ _______ ______ _______  
3056 931  Pääll.ohj. Aavasaksan tullitie  Ylitornio  109  _______  109  _______ _______ _______ _______  
30574  Päällohj.  Postin  ramppi  Rovaniemen  k 102  _______  102  _______ _______ _______  
3019 19538  Paail.ohj. Raumo - Yliliakka  Tornio 1500  ______ ______  1500  ______ ______ _______ _______  
3037 4  Paall.ohj. Oijustien th -  Rovaniemi  Rovaniemen  k 700  ______ ______  700  ______ ______ _______ _______  
3038 4  Paall.ohj. Saarenkyla -  Lentoaseman  th  Rovaniemen  m 522  ______ ______  522  ______ ______ _______  
30404  Paall.ohj. Sodankyla - Sattanen Sodankyla  1500  ______ ______  1500  ______ ______ _______ _______  
3042 932  Paall.ohj. Meltosjarvi - Raanujarvi  Ylitornio  1400  _______ _______  1400  _______ _______ _______  
3047 9411  PaAlI.ohj. Impiön  sillat  Ranua  300  _______ _______  300  _______ _______ _______ 

T&M  Kohde  10.5.2000  
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Nimi 	--  
Paäll.ohj. Vasankari  
PaAll.ohj. Arpela  kylä  

Kunta 
Simo  
Tornio 

Yhteensä  - Käyt.  
200  ______ 
300  _______ 

	

2000 	2001 	2002 	2003 	2004 	Jää 

	

______ 	200  ______ ______ ______ ______  
300  ______  ______ ______ ______ ______  

Nro  Tie  
3049 19506  
3051 19562  
3052 19608  Paall.ohj.  Pappila (Posio) Posio  150  ______ ______  150  ______ ______ ______ ______  
3053 19875  PaAlLohj. Alakittila Kittila  250  _______ _______  250  _______ _______ _______ _______  
3058 21  Paallohj.  Tornio  -  Kiviranta  Tornio 800  _______ ______  800  ______ ______ ______ ______  
3059 926  PäAll.ohj.  Kemi  - Lautiosaari  Kemi  1100  _______ _______  1100  _______ _______ _______ _______  
3032 19501  Paall.ohj. Onkalonpera  Simo  250  _______ ______ _______  250  ______ ______ ______  
3036 4  Paall.ohj.  Oulun  laanin  raja  -  Simo Simo  1400 1400 
3048 9673  Paäll.ohj.  Lokan  patopenger  Sodankylä  300  _______ ______ _______  300  ______ ______ ______  
3054 19890  Paall.ohj.  Lokan  patopenger Sodankyla  150  _______ ______ _______  150  ______ ______ ______  
3060 928  Paall.ohj.  Tervolan  ylikulkusilta Tervola  50  _______ ______ _______  50  ______ _______ ______  
3061 4  PäälLohj. Häkinvaara - Oijustien  risteys Rovaniemen  k 1500  _______ 1500  _______ _______ 	_______  

Rovaniemen  m 
30624  Paa.11.ohj.  Lentoaseman  th 	Olkkajärvi  Rovaniemen  m 2000  ______ ______ ______  2000  ______ ______ ______  
3063 970  Paäll.ohj. Kaoappelaivi -  Utsjoki Utsjoki  1300  _______ _______ _______  1300  _______ _______ _______  
3043 957  Paall.ohj. Sarkijarvi - Sammaltunturin th  Muonio  600  _______ ______ _______ ______  600  _______ ______  
3044 957  Paall.ohj  Fallas  th - Pallasjaxvi Kittila  180  ______ ______ ______ ______  180  ______ ______  
3046 970  Paall.ohj.  Kangasniemi  - Outakoski  Utsjoki  1750  _______ _______ _______ _______  1750  _______ _______  
3050 19534  Paall.ohj. Kallinkangas Keminmaa  160  _______ ______ _______ ______  160  _______ ______  
3000  Paltll.ohj. Paall.  teiden ylläpito  ___________  10910  _______ ______ _______ ______  4110 6800  ______ 

Päällysteiden  ylläpito yhteensä:  ii24Q  2!.i 22_7  ii$22. 22Qj 22QI  

Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito  
3800  Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito  31289 4500 4500 4500 4500 4500 
3900  Siltojen ylläpito  21781 21 3300 3300 3300 3300 3300  

Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito yhteensä:  53070 14070 21! 7800 7800 7800 78001  

Korvausinvestoinnit  
6065 50025  Jäflräjoen  silta  L-l728  Utsjoki  370 100 270  _______ ______ ______ _______ ______  

606650025  SkaidijoensiltaL-173l  Utsjoki  470  jQ  370  ______ ______ ______ ______ ______  
4000  Paall.ohj. PäAll.kohteiden  suunnittelu  ___________  7300 1500 1000 1200 1200 1200 1200  _______  
2082  Sorateiden runkokelirikko  kohteet  ___________  12200 2200 2000 2000 2000 2000 2000  _______  
6029 50004  Nuorttijoen  silta 	L-1670  Savukoski  400  _______  400  _______ _______ _______ _______ _______  

6036 50032  Sotajokisuun  silta  L-1805  Savukoski  1000  _______  1000  _______ _______ _______ _______ _______  
4034 19786  Pääll.ohj. Tohmo  Kemijärvi  265  _______  265  _______ ______ ______ _______ ______  

40405  Pöäll.ohj. Särkik. - Tohmo jk+pp -tien  korj. Kemijanvi  995  _______  995  _______ ______ ______ _______ ______  

4041 79  Paäll.ohj. Sinetta -  Tapio  Rovaniemen  m 3736  _______  3736  _______ _______ _______ _______ _______  

4042 79  Ptall.ohj. Maijanen - Lohiniva  Rovaniemen  m 4520  _______  4520  _______ ______ ______ _______ ______  

4043 80  Päall.ohj.  Mikkolan  jänkä Sodankyla  96  _______  96  _______ _______ _______ _______ _______  

4047 944  Pääll.ohj. Lautasalmi - Ruopsa Kemijarvi  5000  _______  2000 3000  _______ _______ _______ _______  

4048 952  Pältll.ohj. Murtomaanjänkä  Sodankylä  98  _______  98  _______ ______ ______ _______ ______  
4052 9643  PäAll.ohj.  Kostamon  th - Pahkakumpu Kemijarvi  5940  _______  5940  _______ ______ ______ _______ ______  
4053 9673  Päall.ohj. Tanhua - Sodank.  Kr  Savukoski  2457  _______  2457  _______ ______ ______ _______  
4054 19580  PäAll.ohj. Karunki - Palovaara  Tornio 714  _______  714  _______ ______ ______  
4057 9555  Pääll.ohj. Hossa  Kittilä  559  _______  559  _______ _______ _______ _______ _______  

4036 971  Pääll.ohj. Partakko- Supru paikk lnari  150  _______  150  _______ ______ ______ _______ ______  
4038 9551  Pääll.ohj Lemmenjoki paikk.  man 150  _______  150  _______ ______ ______ _______ ______  
4106 19789  Pääll.ohj.  Kemijoen  itäp.tie, muut.Soratieksi  Kemijärvi  400  _______  400  _______ _______ _______ _______ _______ 

Pelkosennienii  
4045 82  Pääll.ohj Kalliosalmi - Kemijarvi 	liittymat  Kemijärvi  50  _______  50  _______ _______ _______ _______ _______  

6070 922  Pirkkiön  silta  1-1546 Tornio 1084  _______ _______  1084  _______ _______ _______ _______  
6074 19529  Harrinjängänojan  silta  L-25 Tornio 200  _______ ______  200  ______ ______ _______ ______  
4001  Pääll.ohj.  Kohteiden routavaurioiden  korj. ___________  8000  _______ _______  2000 2000 2000 2000  _______  
4007 5  Paäll.ohj. Aapajärven pt:n th -  Sodankylän  kr  Pelkosenniemi  4320  _______ ______  4320  ______ ______ _______ ______  
4020 942  Pääll.ohj.  Simojärven  pt:n th - Teerivaaran th Ranua  3600  _______ _______  3600  _______ _______ _______ _______  
4022 956  Pääll.ohj. Lompolo - Pulju routav. korj.  Kittilä  2500  _______ ______  2500  ______ ______ _______ ______ 

T&M  Kohde  10.5.2000 	 2  



Toiminta-  ja  taloussuunnitelman  hankkeet  2000  -  2004  

Nro  Tie  Nimi Kunta Yhteensä Käyt.  2000 2001 2002 2003 2004 Jää 
4023 956  Paall.ohj. Suinavuorna+Ylijoki pengerkor.  Enontekiö  600  _______ _______  600 
4004 19804  Paall.ohj. Harkajoki,  liittymä Pelkosenniemi  45  -  _______ ______  45  ______  
4049 956  PaJl.ohj.Pulju -  Nunnanen Kittila - 3400  _______ ______  3400  ______  
4055 19583  PäA1l.ohj. Aapajarvi,  tien muuttaminen  soratiek  Tornio 250  _______ _______  250  _______  
4056 9757  PaAIl.ohj. Suvantokumpu odankyla  1500  ______ ______  1500  ______  
4059 9  Paall.ohj. Kittila -  Sirkka  Kittila  3500  _______ _______  3500  _______ _______  
4065 26  Pääll.ohj. Rautiosaarenjk+pp  tien  korj.  Rovaniemen  m 64  ______ ______  64 
4067 44  PaaIl.ohj. Ruopsa -  Kemijärvi  Kemijarvi  2900  ______ ______  1200 1700  ______ ______  
4069 271  PaAll.ohj. Arpela - Sihtuuna  Tornio 290  _______ _______  2900  _______ _______  
4070 392  Paaii.ohj. Yllasjarvi  Kolari  25  _______ _______  250  _______  
4071 392  Paall.ohj. Yllastunturinjk+pp  tien  kon.  Kolari  12  ______ _______  123  _______ ______  
4074 9642  PaaIl.ohj. Leukumaanpaä - Pessalompolo  Ylitornio  150  ______ _______  1500  _______ ______  
4075 9650  Paäll.ohj. Louesaari Tervola  20  _______ _______  200  _______  
4076 9744  PäAll.ohj. Poikajarvi  Rovaniemen  m 12  ______ ______  120  ______ ______  
4079 19886  PaAlI.ohj. Ylimuonio  palkkaus Muonio  35  _______ _______  350  _______ _______  
4080 19720  Paäil.ohj 	Saarenpudas paikkaus  Kolari  80  _______ _______  800 
4081 9673  PäaiI.ohj SavuklSodank.  kr  -  iso  Angeevaara Sodankyla  2400  _______ _______  2400  _______  
4033 19599  Paall.ohj. Kalasatama - Japanikeskus Ranua  500  ______  500 
4083 79  Paäll.ohj.  Sirkan  pohjoispaa Kittila  305  ______ _______  305  ______ _______  
608093  Palojoen  silta  L-986 	 - Enontekio  550  ______ _______  550  ______ _______  
6056 19808 1-laisuojan  silta  L-861  Sodankylä  250  _______ _______  250  _______ _______  
4085 957  Päil.ohj. Raattama - Ketomella  Kittilä  800  _______ _______ _______  800  _______ _______ _______  
4039 4  PäalLohj.  man  - Hyljelahti  man 3000  _______ _______ _______  30  _______  
4046 942  PäAll.ohj. Toivakka -  Simojärven  pt:n th Ranua  4800  _______ _______ _______  48  _______  
4072 9673  Paäll.ohj.  Iso  Angeevaara -  Lokka  Sodankyla  1300  _______ _______ _______  13  _______  
4078 19826  PäAll.ohj. Vaarajarvi  P0510  2500  -  ______ ______ ______  25  ______ ______ ______  
4091 78  PääIi.ohj. Saanikäma - Narkaus  Rovaniemen  m 4500  ______ ______ ______  45  _______ ______  
4092 78  Päall.ohj. Kivitaipale  Rovaniemen  m 900  ______ ______  9 _______  
4093 929  Paall.ohj. Sihtuuna - Peurakoski Tervola  3900  - ______ _______  39  _______ ______- -  

Tornio 
 Ylitornio  

4094 930  PaAll.ohj. Portimojarvi - Lähdejänka  Ylitornio  4000  _______ ______ _______  4000 
4095 934  PaAll.ohj, Manraskoski- Patokoski  Rovaniemen  m 2000  _______ _______ _______  2000  _______  
4097 9401  PaaIl.ohj. Äkäslompolo  Kolani  600  _______ ______ _______  600  ______ ______ ______  
4098 19697  Paäll.ohj. Orajärvi  Pello  200  _______ ______ _______  200  ______ ______  
4099 19697  Päall.ohj. Orajarvi  II  Pello  50  _______ _______ _______  50  _______ _______ _______  
4100 19716  PaAII.ohj. Kukasjarvi Sodankyla  1000  _______ _______ _______  1000  _______ _______ _______  
4101 19759  PäAll.ohj. Piittisjärvi,  liittymä  Ranua 50  _______ _______ _______  50  _______ _______ _______  
4102 19787  Paall.ohj.  Kostamo  Kemijarvi  

-- 

600  _______ _______ _______  600  _______ _______ _______  
4103 19808  Paall.ohj. Sodankyla - Välisuvanto Sodankyla  2500  _______ _______ _______  2500 
4104 19821  PäAll.ohj. Jaksamo  Posio  1000  _______ _______  1000  _______  
4105 19841  Paäll.ohj. Onkamo  Saha  800  _______ ______ ______  800  ______  
6082 79  Molkojoen  silta  L  -  323  Rovaniemen  m 800  _______ ______ ______  800  ______ ______  
6078 928  Tervolan  ylikulkusilta Tervola  350  _______ ______ ______  350  ______  
4044 92  PäAll.ohj. Kaamasmukka -  Kangasniemi  titsjoki  2000  ______ ______ ______ _______  2000  ______ ______  
4051 9447  PäJl.ohj. Vanttauskoski -  Pekkala Rovaniemen  m 2635  _______ _______ _______  2635  _______  
4058 4  Pääll.ohj. Hyljelahti -  Toivoniemi  th  man 2700  ______ ______ ______  2700  ______  
4060 79  PäAIl.ohj. PÖntsO - Muotkavaara Kittila  4050  ______ ______ ______ _______  4050  ______ ______  
4061 81  Päähl.ohj. Pera-Posio  - Ahola  Posio  4500  _______ _______ _______ _______  4500  ______ _______  
4062 93  Päall.ohj. Lepp*järvi -  Norjan  raja  Enontekiö  4000  _______ _______ _______ _______  4000  _______ _______  
4063 863  Pääll.ohj. Kulohanju - Raistakka  Posio  3300  _______ _______ _______ _______  3300  _______ _______  
4068 962  PäAll.ohj.  Aska  - Luosto Sodankyla  1000  ______ ______ ______  1000  ______ ______  
6083 945  Jumiskon  kanavan silta  L  -  733  Posio  800  _______ _______ _______  800  _______ _______  
4002  PaAll.ohj. PAäll.kohteita ___________  41465  _______ _______ _______  8865 32600  _______  
60124  Simojoen silta  L -2  Simo  3700  _______- _______ _______ _______  3700  _______ _______  
6021 19521  Kirkkoputaan  silta  L-928 Tornio 700  _______ _______ _______ _______  700  _______ _______  
602321  Utkujärven  silta  L-l86  Muonio  300  ______ _______ ______  300  ______  
602821  Juoksengin ylikulkusilta  L-l096  Pello  600  _______ _______  600  _______  
4086 93  PaAll.ohj.  Hetta  - Leppajanvi  Enontekiö  4000  _______ _______ _______  4000  _______ _______  
4090 4  PäAll.ohj. Vuojanven varalaskupaikka  Sodankylä  2500  _______ _______ _______ _______  2500  _______ _______ 

T&M  Kohde  10.5.2000  



Toiminta-  ja  taloussuunnitelman  hankkeet  2000  -  2004  

Nro  T  Nimi 	 -  
Nuvvus- Ailigas tieluiskien  tukeminen 

Kunta Yhteensä  Käyt  2001  -  2002 2003 2004  Jaa  

2026 970  Utsjoki  1500  _______ _______ _______  1500  -  
2056 969  Keväjarvi- Nangujoki  man 1750  ______ _______ ______ _______ ______  1750  _______  
4050 956  Paäll.ohj. Vuontisjärvi -  Hetta  EnontekiÖ  2400  ______ _______ ______ _______ ______  2400  _______  
4066 942  Pääll.ohj. Teenivaaran th - Juotas  Rovaniemen  m 2500  _______ ______ _______ ______  2500  _______  
60304  Koivun  ylikulkusilta  L- 1327  Tervola  500  _______ ______ _______ ______  500  _______  
6048 970  Jeagelveijoen  silta  L- 1700  Utsjoki  200  _______ _______ _______ _______  200  _______  

82  Korpikosken  silta  L-567  Rovaniemen  m 800  _______ _______ _______ _______  800  _______  
6051 19774  Itarannan niippusilta  L-1491  Kemijarvi  700  _______ ______ _______  700  _______ 

Korvausinvestoinnit  yhteensä:  213331  2Zi2Q 42iij  422Q  i2iW  4!12i  

Laajennusinvestoinnit  
2080  Viitoitus ___________  1500  _______  300 300 300 300 300  _______  
206621  Kilpisjarvi -Norjan  raja  väli  Matkailuhotelli - tul EnontekiÖ  12141 2315  _______ ______ _______ ______ ______  

203091  Akujärvi-Kolmosjoki  liian  38138 J.95 9984 8802  ______ ______ ______ ______  

206780  Pittiövaara-Sodankylä  Sodankyla  11169 192 3570  ______ ______ ______ ______ ______  

2046 955  Köngäs- Hanhimaa Kittila  10348 44 200 1000 2900 2000 2700  ______  
10024  Ivalon  kk:n taajamajärjestelyt  man 10967 2221  _______ ______ _______ ______ ______  

2021 21  Kilpisjärvi- Norjan  raja,  väli Tulli- Norjan  raja  Enontekiö  7426  47QQ  2726  _______ ______ _______ ______ ______  

204491  Kolmosjoki-Rajajooseppi 	*)  Than 24199 8914 4225 3000  ______ ______ ______  

2079  - Ympanistöhankkeet ___________  3161 j 430 500 500 500 500  ______  
1003 79  Sirkan kylän  taajamajärj. Kittila  12058  _______  1000 7258 3800  _______ _______ _______  

504021  Kukkolan kylän kohta  jk+pp-tie Tornio 1260  ______  1260  _______ ______ ______ ______ ______  

5046 19520  Laiduntie - Kaakamon  koulu  jk+pp-tie Tornio 1942  ______  1942  ______ ______ ______ ______ ______  

6013 19866  Karmusojan  silta 	L-1420  Salla  1124  _______  1124  _______ _______ _______ _______ _______  

6017 19638  Vuomajoen  silta 	L-1 161  Ylitonnio  300  _______  300  _______ _______ _______ _______ _______  

6041 50037  Yla-Nuorttijoen  silta  L-1877  Savukoski  1076  _______  1076  _______ _______ _______ _______ _______  

6068 19847  KäsmänlatvansiltaL-  1101  Saha  161  ______  161  ______ ______ ______ ______ ______  

2064 19582  Palovaara-Susivaara th.  Tornio 2400  ______  2400  ______ _______ ______ ______ ______  

5095 4  Sodankylän  etelapaan tievalaistus Sodankyla  150  _______  150  _______ _______ _______ _______ _______  

2086 195t9  Pörhölän pt:n  lev.  Kemunmaa  1180 1180  _______ _______ _______ _______ _______  

5097 965  Vasaniemen levähdyspaikka  Pelkosenniemi  100  ______  100  ______ _______ ______ ______ _______  

509921  Ylimuonion ahikulkukäytävä  Muonio  1150  _______  1150  _______ _______ _______ _______ _______  

5100 926  Mattisen  tievalaistus Tervola  200  _______  200  _______ _______ _______ _______ _______  

50934  Vikajärvenjk+  pp tie  Rovaniemen  m 2545  ______  1300 1245  ______ ______ ______ ______  

2029 939  Kolani-  Kurtakko 	*)  Kolani  24350  ______  3000 9000 12350  ______ ______ ______  

5098 19520  Laivaniemi - Kyhajoki  jk+  pp tie Tornio 1800  _______  1800  _______ _______ _______ _______ _______  

5105 78  Pöyliövaaran  alikulku Rovaniemen  m 100  _______  100  _______ _______ _______ _______ _______  

5106 19520  Valaistus  Vt  21  - Kaakamon  koulu  Tornio 100  ______  100  ______ ______ ______ _______ ______  
5001  Turvallisuus kohteet  ja  joukkohiikenne ___________  3000  _______  1000 500 500 500 500  _______  

2084  Museokohde Nivajoki - Alajalve  Utsjoki  685  _______  100 585  _______ _______ _______ _______  
6061 19562  Mämmiojansilta  L-234 Tornio 150  _______ _______  150  _______ _______ _______ _______  
6063 19579  Kurdinojan  silta  L-5036  Simo  200  _______ _______  200  _______ _______ _______ _______  

5079 863  Kirkko  -Soudunsaaren  pt.  jk+pp-tie  Posio  2000  _______ _______  2000  _______ _______ _______ _______  
5084 5  Vt  5/ Kt 82  Sysimiehentie th - Pelkosenniemen  Kemijärvi  1920  _______ _______  1920  _______ _______ _______ _______  
5104 922  Kerankadun ahikulku  Tornio 900  _______ ______  900  ______ _______ ______ ______  

2073 922  Kanavointija kev.liik.järj. Puuluodon  kohdalla  Tornio 5200  _______ ______  5200  ______ _______ ______ ______  
2051 81  Posio-  Mourusalmi  Posio  14800  ______ ______  2800 6000 6000  ______ ______  

5082 962  Pyhatuntuninjk+pp-tie,  Pyhäj.th.-Kultakero  Pelkosenniemi  5942  ______ ______  2880 3062  ______ ______ ______  

5032 942 Kt 78  -  Kansanopiston  hit.  tie+jk+pp-tie  Ranua  4442  ______ ______  3522 920  ______ ______ ______  
50484  Inarin  kk:n  jk+  pp-tiet  man 4472  ______ ______  1300 3172  ______ ______ ______  

5103 4  Maksniemen  koulu-  Viantien th  valaistus Simo  280  ______ _______  280  _______ ______ ______ ______  
602080  Aitalamminojan  silta 	L-859  Sodankylä  100  _______  100  _______ _______ _______ _______  

6064 19579  Pikkuojan  silta  L-1557  Simo  300  _______ _______  300  _______ _______ _______ _______  

2071 9695  Kiilopaan  maantien parantaminen Sodankylä  6820  ______ _______  3820 3000  ______ ______ ______  

6069 9643  Karjalanjoen  silta  L- 1191  Salla  600  ______ _______  600  _______ ______ ______ ______  
6071 5  Hietajoen  Orahaaran  silta  L-939  Pelkosenniemi  400  _______  400  _______ _______ _______ _______  

6072 5  Potijoen  silta  L- 940  Sodankylä  350  ______ _______  350  _______ ______ ______ ______  

6073 5  Hirveänkurunojan  silta  L-941  Sodankyla  350  ______ _______  350  _______ ______ ______ ______ 

T&M  Kohde  10.5.2000  

* ) lisärahoitus 



Toiminta -ja  taloussuunnitelman  hankkeet  2000-2004  

Nro  Tie  Nimi 	 -  
Kiviojan  tievalaistus 

Kunta Yhteensll Käyt.  2000 2001 2002 2003 2004 Jää 
5101 926  Tervola  150  ______ ______  150 
2005  Saarenkylän  risteysjarjestety  1500 ______  1500 
2006 Simon P-alueja  info 200  ______ _______  200  ______ 
5041 79  Kittilan pohj.päan jk+pp-tien jatko  Kittila  3000  _______ _______ _______  1700 

______  
1300  

6 4  lsoruonaojan  silta 	L-17  Kemi  600  ______ _______ ______  600  
_______  

6 4  Vahäruonaojan  silta  L-18  Kemi  600  ______ ______ ______  600  
______  

_6 201  Rivinkarin  silta  L- 1624  Kemi  3500  _______ _______  3500 
______  

5071 9523 Rinnetie-Someroharjujk+pp -tie  Rovaniemen  m 2000  _______ _______ _______  2000  
1011 944  Luusuantien liikennejarjestelyt Kemijarvi  8400  _______ _______  8400  

_______  

2088 2  Kelloselan levandysalue  Salla  500  _______ _______  500 
_______  

6053 1  Kaulirannan ylikulkusilta  L-1039  Ylitornio  500  _______ _______ _______  500  
5043  — Sipovaara- Isokyla jk+pp-tie  Kemijarvi  3655 _______ _______ _______  

_______ 
3655  

_______  

1004 9621  Ylitornion  kk:n taajamajärj.  Ylitornio  7300  _______ ______ _______ ______  7300  
_______  

2027 944  Karsimusp. -ja  Reinikans.silt.kohta Kemijarvi  8988 ______ ______ ______  3000 
______  

3600 2388 
2059 957  Pallasjärvi- Raattama  Kittilä  13000  _______ ______ _______  2000 6000 5000 
50104  Kokonrärneen  P-alue  Tervola  25  _______ _______  250 
203280  Vaalajärvi- Pittiovaara Sodankyla  1450  _______ ______ _______  9000 5500 
2060 9241  Malininkangas- Jokikyla  Simo  630  _______ ______ ______ ______  2300 4000  
6045 50033  Kuisjoen  silta 	L-181 1  Savukoski  50  _______ _______ _______ _______  500  

______  

6033 9411  Rytiojan  silta 	L-777  Ranua  50  ______ ______ ______  500  
_______  

6034 19537  Särkinaran  silta 	L-1393 Tornio 160  ______ ______ ______ _______  
______  

1600  
6035 19537  Sarkiputaan  silta 	L-1394 Tornio 120  ______ _______ ______ _______  1200  

______  

6042 50033  Etseojan  silta 	L-1809  Savukoski  40  ______ _______ ______  400 
______  

6044 50033  Saariojan  silta 	L-1810  Savukoski  500  _______ _______ _______ _______ _______  500  
1013 19575  Keminmaan  taajamajaijestelyt Keminmaa  6000  ____ _____ ____ _____  6000 

_______  

5096  Tomio-Karunki liikenneturv.kohteet  Tornio 3000  ______  
6059 81  Raudanjoen  silta  L-909  Rovaniemen  m 3500  ______ _______ ______  3500  
5061 4  Louen  kylän  etelapaanjk+pp-  tie  Tervola  2400  ______ _______ ______  2400  

_______  

5060 81  Oikaraisen  kylan  jk+  pp- tie  Rovaniemen  m 4550 ______ _______ ______ _______  4550  
_______  
_______ 

Laajennusinvestoinnit  yhteensä:  323049 ! 24  QiQj  2 ! 2Q4  21ij  12j  

Uusinvestoinnit  
2014 924  Taininiemi- Hosio  Simo  27352 24443 2909  _______  
2003 4  Vt4 /  Vt  21  Kemi-  Tornio  Keminmaa  407000 198500 76000 82500 30000 20000  
6079 19688  Tapionkylän  silta Rovaniemen  m 15000  QQ  13000  _______  

______  

10074  Kemin  kohta  Kemi  193000  ______ ______ ______  20000 100000 0 
10004  Rovaniemen kohta Rovaniemen  k 161000  _______ ______ _______  10000 70000 81000 
2085  Palojoensuu -  Kilpisjärvi Enontekiö  160000  _______ _______ _______  10000 150000  

______ 	
- 	- 	 Uusinvestoinnityhteensä:j  963352 ! 224943 ! 212Q2 !  $19Qj QQQQj !Q2!I  180000 1 30400i1  

Esi-  ja  yleissuunnittelu  
80001 	Esi_jayleissuunnittelu 	 - 	I 	I 	83711 2221! 1000!  ilooJ [bOJ  1100! 11 00!  

ja  yleissuunnittelu yhteensä:!  z1! 22I!  1 QQ!  !1Q 1i2! !1Q! 11l 1 
Tie-  ja rakennussuunnittelu  

8500J 	Tiejarakennussuunnittelu 	 I 	51100J  iøJ 	1050Ö1 	5500J 	5500J 	5500J 	5500J 

	

Tie-ja rakennussuunnittelu  yhteensä:! 	i 	j 	 '- 	

]  

Liikenteen hallinta  
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Lute 8  
VT 4  KEMIN  KOHTA 

Nykyiset liikenneolot 

Valtatie  4 on  osa yleiseurooppalaista  TEN  -  verkkoa 
 ja  Lapin  tärkein  tie.  Valtatietä pitkin  on  yhteydet: 

Ruotsiin , Norjaan  ja  Venäjälle, Kuolan  ja  Barentsin 
alueille.Valtatie  4 on  Kemin  kohdalla 
mootoriliikennetietä  9,2 km  matkalla  ja  6,8 km 

 matkalla kaksikaistainen maantie. Moottoriliikennetien 
nopeusrajoitus  on 100 km/h  ja  maantien  80 km/h 

 lukuunottamatta Veitsiluodontien  ja Ajoksentien 
 liittymissä olevia  60 km/h  nopeusrajoitusalueita.Tien 

vaakageometria  on  paikoin huono, joten liikenne 
joutuu etenemään hitaiden ajoneuvojen mukaan. Tämä 
aiheuttaa liikenteen sujuvuusongelmia. 
Valtatien liikennemäärät  Kemin  kohdalla ovat 

 6000— 12000  ajon/vrk 

Maankäyttö  ja  suunnittelutilanne  

Nykyinen moottoriliikennetie  on  kokonaan 
asemakaavan liikennealueella  ja maantieosuus  kaava- 
alueen ulkopuolella.  Kemin yleiskaavaassa  on  otettu 
valtatieratkaisut huomioon. Yleiskaavan mukaan 
maankäyttö valtatien varrella  on  kaupungin reuna- 
alueilla teollisuus-  ja palvelualuetta ja  keskeisillä osin 
asuntoalueita.Valtatien yleissuunnitelma  on 

 valmistunut  v. 1997.  Yhteysviranomaisen  lausunto 
ympäristövaikutusten arvioinnista  on  saatu vuonna 

 1996.  Toimenpidepäätös  on  annettu  v.1998. 

Tiesuunnitelman laatiminen  on  aloitettu  v. 1997  ja  se 
 valmistuu  v. 2000.  

Toimenpiteet  ja  kustannukset 

Valtatietä parannetaan  Kemin  kohdalla rakentamalla 
toinen ajorata nykyisen moottoriliikemietien ajoradan 
viereen  ja sen  jatkeeksi uusi moottoriliikennetie. 
Eritasoliittymiä rakennetaan kolme:Karjalanden 
alueelle, Ajoksentien liittymään  ja  Veitsiluodon 
paikallistien liittymään. Siltoja rakennetaan  16  kpl. 
Melusuojauksia  toteutetaan  6,1  km.Hankkeen 

 kokonaiskustannukset ovat  192,7  Mmk. 

Vaikutukset 

Esitetyt toimenpiteet parantavat valtatien liikenteen 
sujuvuutta  ja  liikenneturvallisuutta. Samoin sivuteiltä 
päätielle tulevan liikenteen sujuvuus paranee. 
Tieverkon jasentelyn parantamisen myötä paikallisen 
liikenteen liikennöimisolosuhteet paranevat. Meluhaitat 
vähenevät merkittävästi suojausten rakentamisen 
myötä  ja pääväylän  siirtyessä eteläosassa etäämmälle 
asutuksesta. Hankkeen toteuttaminen tukee yleiskaavan 
mukaista kaupunkirakennettaja lisää teollisuus  —ja 
palvelualueiden  vetovoimaa.  Koko  hankkeen hyöty-
kustannussuhde  on 1,72. 

4.00  



Lute 9  
VT 4  ROVANIEMEN KOHTA 

Nykyiset liikenneolot 

Valtatie  4 on  osa  yleiseurooppalaista  TEN-verkkoa. 
Valtatietä pitkin ovat yhteydet Pohjois-Norjaan sekä 
Venäjälle Kuolan  ja  Kantalanden  alueille. Valtatie  on 
Lapin  tärkein  tie  ja  Rovaniemen seudun tärkein 
sisäisen liikenteen väylä. Rovaniemen kohdalla 
valtatiehen liittyvät kantatieyhteydet Pohjois-,Koilllis

-ja  Itä-Lapin  suunnista. Valtatien nykyiset liikenne- 
määrät ovat  10 000 —20 000  ajonlvrk.  Valtatien 
liikennevalo-ohjatut liittymät ruuhkautuvat aika-ajoin 

 jo  nykyisillä liikennemäärillä. Ennustetilanteessa  
v 2010  Erottajan ramppien jonopituudet ulottuvat 
valtatielle  ja  tukkivat suoraan valtatietä jatkavien toisen 
kaistan, lisäksi pääsy katuverkolta valtatielle 
vaikeutuu. Liikenneonnettomuuksja suunnitelma- 
alueella sattuu enemmän kuin  Lapin  valtateillä 
keskimäärin.Valtatje  on  Rovaniemen kohdalla 
pohjoisosassa kaksiajoratainen  ja  eteläosassa 
yksiajoratainen. Liittymistä kaksi  on  eritasoliittymiä, 

 kolme valo-ohjattuaja yksi valo-ohjaamaton 
tasoristeys. Kevyelle liikenteelle  on  pääosin erilliset 
väylät. Alueen eteläosassa kevyenliikenteen väylä 
puuttuu osalta verkkoa. 

Maankäyttö  ja suunnittelutilanne  

Rovaniemen seudun asukasmäärä  on n 40 000  henkeä. 
 Sen  arvioidaan kasvavan vuoteen  2010  mennessä  

50 000  asukkaaseen.  Valtatie  on  kokonaan 
asemakaavan liikennealueella.  Tie on  suurelta osin  

viheralueiden muusta maankäytösta erottama. 
Tienvarren maankäytto  on  pääasiassa liike- 
rakennusaluetta. Valtatien yleissuunnitelma  on 

 valmistunut  1996  ja  toimenpidepäätos  tehty  1998. 
 Tiesuunnitelman laatiminen  on  myös aloitettu  v 1998. 

 Kaupungin yleiskaava  on  laadittu yhtäaikaa valtien 
yleissuunnitelman laatimisen kanssa. 

Toimenpiteet  ja  kustannukset 

Valtatie parannetaan muuttamalla kolme valo-ohjattua 
 ja  yksi valo-ohjaamaton liittymä erotasoliittymäksi  ja 

 jatkamalla kaksiajorataista osuutta kaupungin 
etelärajalle. Parannettavan tiejakson pituus  on 6 km. 

 Hankkeen kustannusarvio  on 160,7  mmk. 

Vaikutukset 

Hankkeen toteuttaminen parantaa sekä pitkämatkaisen 
että paikallisen autoliikenteen sujuvuuttaja 
liikenneturvallisuutta  ja  kevyen liikenteen 
turvallisuutta. Keskustan saavutettavuus  ja  katuverkon 

 toimivuus paranevat. Kokonaisliikennesuorite  ja 
 ajokustannukset  pienenevät. Valtatien estevaikutus 

pienenee. Hanke edistää kaupunkirakenteen säilymisen 
kiinteänäja edistää yleiskaavallisten tavoitteiden 
toteutumista. Kaupunkikuva paranee, etenkin alueen 
reunaosilla. Liikennemelu vähenee  70  asukkaan osalla. 
Päästöjen määrä pysyy ennallaan. Hankkeen  H/K- 
suhde  on 1,82 

4.00  
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