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Lapin  tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelma  2001  -  2005  

ESIPUHE  

Tielaitos  jakautui  1.1.2001  alkaen Tiehallinto-nimiseen virastoon  ja  Tieliikelaitos-nimiseen valtion liike- 
laitokseen.  Lapin  tiepiiri  on  Tiehallinnon  alueellinen yksikkö, joka vastaa  Lapin  yleisistä teistä  ja  silloista 

 ja  tieliikenneolojen  kehittämisestä alueellaan osana  koko  liikennejärjestelmää.  

Lapin  tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelma  2001-2005  sisältää tienpidon linjaukset  ja  painotukset, 
ohjelmakauden tavoitealueet sekä suunnitelman tienpidon rahoituksen jakauturnisesta tienpidon tuot-
teille  ja  hankkeille. 

Toiminta-  ja  taloussuunnitelmassa  esitetyt linjauksetja painotukset perustuvat  Lapin  tiepiirin tienpidon 
suunnitelmaan vuosille  2001-2015,  Tiehallinnon  toiminta-  ja  taloussuunnitelmaan  vuosille  2002-2005, 

 keskushallinnon  ja  tiepiirin väliseen vuotta  2001  koskevaan tulossopimukseen sekä  Lapin  liiton  ja  mui-
den yhteistyökurnppaneiden tavoitteisiin  ja  odotuksiin. 
Tienpidon  tavoitteissa  ja  painotuksissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia edelliseen toiminta-  ja  talous- 
suunnitelmaan verrattuna. Tienpidon toimintalinjat  on  tarkistettu  ja  ne  on  esitetty lyhyesti tässä suunni-
telmassa. 

Toiminta-  ja  taloussuunnitelmassa  esitetty rahoitus perustuu vuoden  2001  osalta valtion vuodelle  2001 
 talousarviossa myönnettyyn rahoitukseen. Vuosien  2002-2005  rahoitus  on  tavoitteellinen  ja  perustuu 

liikenne-  ja  viestintäministeriön Tiehallinnolle  antamaan alustavaan kehykseen. Perustienpidon rahoi-
tuksen arvioidaan nousevan hiukan,  millä  kompensoitaisiln  osa  vuonna  2000  tapahtuneesta maa- 
rakennusalan noin  8 %:n  kustannustason noususta. 

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

Piiri  on  saanut  EU -rahoitusta Pohjois-Suomen tavoite  1 -ohjelman  ja  Interreg-ohjelrnien  kautta. Piiri 
odottaa saavansa ohjelmakaudella muutamalle erityisesti matkailua edistävälle hankkeelle  EU -rahoi-
tusta, mikä nopeuttaisi kyseisten hankkeiden toteuttamista. 

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 useiden hankkeiden toteuttamista myöhempään. 
Tässä suunnitelmassa  on  otettu huomioon vuonna  2000  valmistuneen kevyen liikenteen väylien tarve- 
selvityksen tulokset. Ohjelmaan  on  otettu useita uusia kevyen liikenteen väyliä, mutta samalla  on  siirret-
ty myöhemmin toteutettavaksi tarveselvityksen mukaan vähemmän kiireellisiä,  jo  edellisessä ohjelmas-
sa olleita hankkeita. 

Tiejohtaja 	Tapani Pöyry 
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1.  TOIMINTAYMPÄRISTÖ  SEKÄ 
NYKYISET  TIE- JA  LIIKENNEOLOT  

1.1 Lapin  tiepiiri, Tiehallinnon  alueellinen 
toimija Lapissa 

Valtion virastona toiminut Tielaitos lakkautettiin 
 1.1.2001  alkaen  ja  siitä muodostettiin kaksi eril-

listä organisaatiota, Tiehallinto-virastoja Tieliike-
laitos.  

Lapin  tiepiiri  on  Tiehallinnon  alueellinen yksikkö, 
joka vastaa  Lapin  yleisistä teistä  ja  silloista. Vuo-
sittain valtion budjetissa tienpitoon osoitetut 
määrärahat jaetaan tiepiireille, jotka alueellaan 
kohdistavat ne eri tienpitotoimenpiteisiin vaiku-
tuksiltaan mandollisimman tehokkaasti. Määrä-
rahojen kohdistamiseen vaikuttavat tienkäyttäji-
en  ja  eri yhteistyökumppaneiden tarpeet  ja  odo-
tukset.  

Lapin  tiepilri  huolehtii  tie-  ja  liikenneolojen suun-
nittelusta  ja  ohjelmoinnista, tienpidon  tuotteiden 

 ja  palvelujen tilaamisesta sekä tieliikenteen ohja-
uksesta  ja  palveluista. 
Tiepiiri  ottaa toiminnassaan huomioon yhteiskun-
tarakenteen muutokset sekä elinkeinoelämän  ja 

 tienkäyttäjien tarpeet  ja  odotukset. Piirin toimin-
taan vaikuttavat kasvavat odotukset ympäristön 
huomioon ottamisesta  ja  liikenneturvallisuuden 
parantamisesta.  

Lapin  tieverkon hoito, ylläpito  ja  kehittäminen 
osana Pohjoiskalotin tieverkkoa edellyttää jatku-
vaa yhteistyötä  ja  vuorovaikutusta naapuri- 
valtioiden kanssa. Aluetason yhteistyö maakun-
nan liiton  ja  muiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa  on  entistä tärkeämpää, jotta vähentyneet 
määrärahat voidaan kohdistaa mandollisimman 
tehokkaasti. 
Liikennejärjestelmäsuunnittelun  rooli tienpidon 
suunnittelun lähtökohtana kasvaa. Haasteena  on 

 hakea uusia yhteistyömuotoja eri toimijoiden 
kesken suunnittelussa, rahoituksessa  ja  liiken-
teen hallinnassa liikenteen toimivuuden turvaa-
miseksi  ja  kustannusten minimoimiseksi. 

Tieliikelaitos  on  liikenneväylien  ja  lilkenneym-
päristön  palveluja tuottava valtion liikelaitos, joka 
toimii markkinoilla yhtenä monista palvelu- 
tuottajista. Tiepiiri lisää asteittain tienpidon tuot-
teiden kilpailuttamista siten, että vuodesta  2005 

 alkaen  koko  tienpito  hankitaan markkinoilla 
toimivilta tuottajilta kilpailuttamalla.  

LAPIN  TIEPIIRI  1.1.2001  

TIEJOHTAJA  
Tapani Pöyry  

ESI  KU N TA 
 Viljo Hytönen 

-  Tulos-ja  talousohjaus TIEJOHTAJAN  SIHTEERI - Tienpi  on  ohjelmointi 
- Henkilöstöpalvelut 
- Taloushallinto 
- Tietohallintoasioiden  

koordinointi 
•  Kirjaamo / arkisto 
-  Viestintä 

TIENPIDON  SUUNNITTELU  I 	TIENPIDON TEETTAMINEN  
Erkki  Vuontisjärvi 	 Jukka  .Jääskö 

- Asiakastarpeet -  Hoidon teettäminen 
- Tienpidon tietorekisterit -  Rakentamisen  ja  ylläpidon 
- Tienpidon  ohjaus teettäminen 
- Esisuunnittelu, päällystystarpeet -  Suunnitelmien teettäminen 
- Liikenneturvallisuus - Maanhankinta 
-  Ympäristö - Kiinteistöt 
-  Luvat  ja  lausunnot - Liikennetiedottaminen 
-  Varautuminen - Asiakaspalautejärjestelmä 

TIEMESTARIT 
- Hoitourakoiden  valvonta 
-  Paikallisen tienpidon asiantuntija-  ja  viranomaistehtävät  

Kuva  1. Lapin  tiepiirin organisaatio  

1.2  Tienpidon  ja  liikenteen kysyntä 

Tienkäyttäjien, elinkeinoelämän  ja  yhteiskunnan 
odotukset pitkien etäisyyksien Lapissa asettavat 
tieverkon kunnolle  ja  kattavuudelle  suuret vaati-
mukset, mikä johtuu muiden kulkuväylien puuttu-
misesta  tai  vähäisyydestä. Hyväkuntoinen  pää- 
tieverkko  on  elinkeinoelämän toimivuuden kan-
nalta tärkeä. Raskaiden kuljetusten  on  toimittava 
ympäri vuoden myöskin alemmalla tieverkolla.  

Lapin  tieverkko  on  suhteellisen kattava eikä uusi-
en tieyhteyksien tarvetta juuri ole näköpiirissä. 
Kuitenkin  mm.  elinkeinoelämän  ja  yhdyskuntara-
kenteen tarvitsem ia uusia tieyhteyksiä pyritään 
toteuttamaan. 

Tiehallinnon  vuosittain tekemissä  palvelutaso- 
tutkimuksissa selvitetään autoilijoiden mielipi-
teitä tiestön kunnosta, liikenteen sujuvuudesta  ja 

 palvelutasosta  sekä talvella että kesällä. 

Vuoden  2000  palvelutasotutkimusten  mukaan 
talviajan palvelutaso  on  pysynyt ennallaan  tai 

 hieman laskenut Lapissa edellisvuodesta.  Pal
-velutasoon talviaikana  on  kuitenkin oltu tyytyväi-

sempiä kuin vuonna  1998.  Tienkäyttäjät  pitävät 
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edelleen tärkeänä aurauksen  ja  liukkauden- 
torjunnan tehostamista erityisesti pääteillä, mutta 
myöskin alemmalla tieverkolla sekä polanteen 
tasausta. 

Kesäajan palvelutasotutkimuksen  mukaan tien- 
käyttäjät olivat hieman vähemmän tyytyväisiä pii-
rin toimintaan kokonaisuutena vuonna  2000. 

 Useissa tutkituissa asioissa oltiin alemmalla ta-
solla kuin kesällä  1999.  Parannusta tienkäyttäji-
en mielestä oli tapahtunut pääteiden päällys- 
teiden kunnossa. Huolestuttavin palaute saatiin 
sorateiden kunnosta keväällä kelirikon aikana. 

Tutkimuksen mukaan tienkäyttäjät pitävät tär-
keimpänä pääteiden kunnon hoitamista  ja  liiken-
neturvallisuudesta huolehtimista. Tärkeänä  on 

 myös pidetty kevyen liikenteen väylien päällys- 
teiden tasaisuutta, alemman tieverkon päällys- 
teiden sekä sorateiden kuntoa.  Varsin  tyytyväi-
siä ollaan liikenteen sujuvuuteen, liikenne- 
järjestelyihin tietyömailla, nopeusrajoitusten  on

-nistuneisuuteen  yleensä sekä tienvarsialueiden 
siisteyteen. 

Palvelutasotutkimuksen  tuloksia seurataan piiris-
sä tarkoin  ja  niissä esille tulleet odotukset ote-
taan huomioon toiminnassa mandollisuuksien 
mukaan. 

Liikennemäärät  vähenivät edelleen vuonna 
 2000.  Kokonaisliikennemäärä  laski noin  1,4 %  

vuoteen  1999  verrattuna. Myös  raskas  liikenne 
väheni edellisvuoden tasosta noin  2  %. 

Rajanylityspaikoille suuntautuvalla tiestöllä lii-
kennemäärät  olivat suurin piirtein edellisvuoden 
tasolla lukuun ottamatta  Raja-Jooseppia,  Kivi

-lompoloa  ja  Nuorgamia,  joissa liikenne kasvoi 
jonkin verran. 

Liikennesuorite  oli vuonna  2000 1564  milj. 
 autokm,  mikä  on 5,1  %  koko  maan liikenne-

suoritteesta. Liikennesuorite pieneni noin  1,3  % 
 edelliseen vuoteen verrattuna. Liikenne väheni 

eniten alemmalla tieverkolla  ja  etenkin Koillis -La-
pin  alueella. 

Liikenteen vähenemisen syitä ovat ainakin yh-
teiskunnan voimakas rakennemuutos  ja  polttoai-
neiden korkea hinta. 

Liikenteen ennustetaan kasvavan lähivuosina, 
mutta kasvun määrää  on  vaikeaa ennakoida, 
koska liikenteen määrään vaikuttaviin tekijöihin 
liittyy paljon epävarmuutta. 

Liikenteen kehitys  Lapin  yleisellä tieverkolla  on 
 esitetty kuvassa  2  ja  keskimääräinen vuorokausi- 

liikenne ( KVL) liitteessä  1.  

Toteutunut keskimääräinen liikennemäärä  ja  ennuste 
 Lapin  tiepiirin tieverkolla  
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Kuva  2.  Toteutunut keskimääräinen liikennemäärä  ja  ennuste  Lapin  yleisellä tieverkolla 
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1.3  Tieverkko  1.1.2001 

Lapin  yleisen tieverkon pituus  on 9072 km.  Lu-
kuun sisältyy ramppeja 13km. Valta -ja  kantatiet 

 muodostavat tieverkon rungon. Niitä  on  yhteensä 
 2232 km,  mikä  on 24,6  %  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, yh-
dysteitä,  on 4639 km.  

Kevyenliikenteen  väyliä  on  yleisten teiden varsil-
la  452 km.  Valaistuja  yleisiä teitä  on  yhteensä 

 1051 km.  
Päällystettyjä  teitä  on  yhteensä  6074 km  eli  67  % 

 yleisten teiden pituudesta. Sorateitä  on 2998 km.  

Siltoja  Lapin  tiepiirissä  on  yhteensä  1263  kpl, 
 joista vesistösiltoja  1032  kpl.  Silloista paino- 

rajoitettuja  on 37  kpl.  

Tieverkon toiminnallinen luokitus  on  esitetty  hit-
teessä  2.  

Taulukko  1. Lapin  tiepiirin tieverkon pituus  ja  liikennesuorite toiminnahhisen  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 704  

Kantatiet  230 688 0 36 954 298  
Seututiet  84 1879 0 238 2201 289  
Yhdystiet  101 1677 137 2723 4639 273  

Yhteensä  1113 4824 137 2998 9072 1564 

2  TIEN PIDON LINJAUKSET  JA 
TAVOITEALU  E ET 

2.1  Tienpidon  pitkän aikavälin linjaukset 

 2.1.1  Tienpidon  valtakunnalliset linjaukset 

Valtakunnalliset tienpidon linjaukset vuoteen 
 2015 on  johdettu liikenne-  ja  viestintäministeriön 

määrittelemistä  koko  hiikennejärjestelmää  koske-
vista yleistavoitteista  ja  ne  on  esitetty vuonna 

 2000  valmistuneessa Tienpidon hinjaukset  2015 
 raportissa. Tienpidon hinjaukset ovat lyhyesti seu-

raavat: 

- Tiehalhinnon  arvot ovat yhteiskunnallinen vas-
tuu  ja  asiakaslähtöisyys  sekä osaaminen  ja 

 yhteistyö. 
-  Tavoitteena  on  koko  hiikennejärjestelmän  kan-

nalta taloudellinen  ja  tehokas tienpito. 
- Liikenneturvalhisuuden  painoarvo säilyy suu-

rena. 
-  Vastuu ympäristöstä lisääntyy. 
-  Yleisen tieverkon laajuus säilyy nykyisellään. 

-  Tieverkon päivittäisen hoidon taso säilytetään 
nykyisellään. 

-  Tieverkon kunnon heikkeneminen pysäyte-
tään. 

- Tienpidon  investoinnit lisääntyvät kasvavilla 
kaupunkiseuduilla. 

- Kaupunkiseuduilla  poistetaan liikenteen 
ongelmallisimmat pullonkaulat  ja  toteutetaan 
nykyistä enemmän jalankulkua, pyöräilyä  ja 

 joukkohiikennettä  tukevia hankkeita. 
- Päätieverkon  parantamisessa keskitytään tär-

keimpien pääteiden muodostamaan  runko- 
verkkoon. Painopiste siirtyy  moottoriteiden 
rakentamisesta kaksikaistaisten päätie-
jaksojen parantamiseen. 

- Yhteysvälejä  parannetaan myös vaiheittain 
niin, että  ensin  keskitytään vaikutuksiltaan 
tehokkaimpien toimenpiteiden toteuttami-
seen. 

-  Alemmalla tieverkolla rahoitus mandollistaa 
 vain  välttämättömät parannustoimet. 
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Päätei 
 runko 

 6430  

Kuva  3.  Pääteiden runkoverkko  

2.1.2  Tienpidon  alueelliset linjaukset  

Lapin  tiepiirissä  laadittiin vuonna  2000 Lapin tie-
piirin tienpidon suunnitelma vuosille  2001-2015. 

 Suunnitelman lähtökohtina olivat muun muassa 
edellä mainittu Tienpidon linjaukset  2015  ja 

 vuonna  2000  valmistunut  Lapin  liikennejärjestel-
mäsuunnitelma  Lapin  liikenne  2020.  

Suunnitelmassa tarkasteltiin tienpitoa seuraavis-
ta näkökulmista 
-  yhteiskuntataloudellinen tehokkuus 
-  elinkeinoelämän toimintaedellytykset 
-  alueellinen tasa-arvo 
- sosiaalinen tasa-arvo 
- liikenneturvallisuus  ja 

 -  ympäristö. 

Tienpidon  suunnitelmassa arvioitiin edellä mai-
nituille  osa-alueille muodostettuja tavoitteita kah-
desta näkökulmasta 
-  tavoitteen yhteiskunnallinen tärkeys Lapissa 
-  Lapin  tiepiirin tienpidon vaikutusmandollisuus 

tavoitteen toteutumiseen. 

Tarkastelussa nousivat eri  osa-alueilta merkityk-
sellisimmiksi seuraavat tavoitteet 

Yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden 
osalta merkityksell isintä  on,  että 
- tienpidon  toimet kohdennetaan  ja  mitoitetaan  

mandollisimman tehokkaasti  ja  taloudellisesti 
- tieverkon kunto  ja  päivittäinen liikennekelpoi- 

suus  turvataan  koko  tiepiirin alueella ympäri 
vuoden. 

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten 
osalta  on  merkityksellisintä,  että 
-  tarjotaan toimivat  ja  turvalliset päätieyhteydet 

sekä toimivat  ja  turvalliset yhteydet terminaa-
leihin. 

Alueellisen tasa-arvon osalta  on  merkityksel-
lisintä,  että 
-  alemman tieverkon kunto  ja  hoito pidetään 

maaseutualueilla sellaisina, että alueiden 
väestön päivittäiset työ-, koulu-,  ostos-,  asi-
ointi-  ja  vapaa-ajan matkat ovat mandollisia 
henkilöautolla  tai  joukkoliikenteellä.  

Liikenneturvallisuuden osalta  on  tärkeää, että 
-  taajamien liikenneympäristöä parannetaan  ja 

 kevyen liikenteen väyliä toteutetaan  Lapin tie-
piirin kevyen liikenteen verkon tarveselvityk

-sen  hankkeiden kiireellisyysjärjestystä hyö-
dyntäen. 

Ympäristön osalta  on  tärkeää, että 
-  uusia väyliä väitetään rakentamasta arvokkail

-le  luonto-  ja  kulttuurialueille.  

2.2 Tien  pidon painotukset ohjelmakaudella 

Ohjelmakaudeila tienpidon  painotuksissa nouda-
tetaan hyväksyttyjä pitkän aikavälin linjauksia. 

Määrärahojen supistumisen vuoksi tiepiiri koh-
distaa pääosan tienpitotoimenpiteistä entistä sel-
vemmin toimintalinjojen mukaisiin, yhteiskunnan, 
elinkeinoelämän  ja  tienkäyttäjien odotusten mu-
kaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat 

-  tieverkon päivittäisen liikennekelpoisuu
-den  turvaaminen 

-  tiestön kunnon säilyttäminen  ja  
-  liikenneturvallisuuden parantaminen. 

Tiestön päivittäinen liikennöitävyys  koko 
 tieverkolla  turvataan tiestön hoitotoimenpitein 

kaikkina vuorokauden aikoina. Elinkeinoelämän 
tarpeet  ja  odotukset ovat etusijalla. 
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Tieverkon kunto säilytetään sellaisena, että päi-
vittäinen liikennöitävyys voidaan turvata hoito- 
toimenpitein. Tiestön kunto kuitenkin heikkenee 
ohjelmakaudella. Toiminnan mitoituksessa ase-
tetaan etusijalle päätiet  ja  muut liikenteellisesti 
merkittävimmät tiet. 

Liikenneturvallisuuden painoarvo tienpidon ta-
voitteissa  on  edelleen kasvamassa  ja  edellyttää 
toimenpiteitä tienpidon lisäksi kaikilla yhteiskun-
nan sektoreilla. Liikenneturvallisuusinvestointien 
valinnassa painotetaan liikenneturvallisuutta 
kustannustehokkaasti parantavia hankkeita. 

Muita tienpidon painopistealueita ovat  ympä-
ristöhaittojen ehkäiseminen, joukkoliiken

-teen  ja  kevyen liikenteen aseman parantami-
nen sekä liikkumisen sosiaalinen oikeuden-
mukaisuus  tienpidossa. 
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuu silloin, 
kun kaikilla  on  oikeus  ja  mandollisuus liikkua  ja 

 saavuttaa peruspalvelut. Liikennejärjestelmä 
suunnitellaan  ja  toteutetaan siten, että myös lap-
set, iäkkäät  ja  toimi ntaesteiset suon utuvat turval-
lisesti päivittäisistä liikkumistarpeistaan.  

2.3 Lapin  liiton aluekehitysohjelman 
painopistealueet  

Lapin  tiepliri  tukee toiminnallaan  Lapin  liiton alue- 
kehitysohjelman toteuttamista. Tämä tavoite to-
teutuu, kun  Lapin  liiton aluekehitysohjelman  pal

-nopistealueet  tunnetaan  ja  otetaan huomioon pii-
rin toimintalinjojen  ja  toiminnan suunnittelussa. 
Tavoitteen toteuttamiseksi tiepiiri  ja  Lapin  liitto 
ovat kiinteässä yhteistoiminnassa suunnittelun 
eri vaiheissa. 

Aluekehitysohjelman painopistealueet  ovat 

-  yritystoiminnan kehittäminen 
-  maaseudun kehittäminen 
-  koulutuksen  ja  tutkimuksen kehittäminen 
- kansainvälistyminen 
-  kulttuuri 
-  ympäristö, aluerakenne  ja  infrastruktuuri, 

Piirin toirnintalinjat aluekehitysohjelman paino-
pistealueilla  on  kuvattu piirin edellisessä toimin-
ta-  ja  taloussuunnitelmassa  vuosille  2000-2004. 

2.4 Tienpidon tavoitealueet 

2.4.1  Liikenneturvallisuus  

Valtioneuvoston hyväksymän liikenneturvalli-
suusvision mukaan 

Tieliikennejärjestelmä  on  suunniteltava siten, et-
tei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua 
vakavasti liikenteessä. Suunnitelman tavoitteena 

 on  luoda edellytykset  liikennejärjestelmän jatku-
va/le  kehittämiselle siten, että vuoden  2025  paik-
keilla vuosittainen liikennekuolemien määrä  on 

 enintään  100."  

Lisäksi valtioneuvosto  on  tarkistanut vuonna  
1997  antamaansa  tavoitetta liikennekuolemien 
määrästä siten, että vuonna  2010  tieliikenteessä 
kuolee korkeintaan  250  henkilöä. 

Liikennekuolemien vähentämistavoite merkitsee 
vuosittain  30-35  henkilövahinko-onnettomuuden 
vähentämistä tienpitotoimenpiteillä ohjelmakau-
della, mistä  Lapin  tiepiirin osuus  on 1,5-2,0 hen

-kilövahinko-onnettomuuden vähentäminen vuo-
sittain.  

Lapin  tiepiiri  tukee valtakunnallista tavoitetta toi-
minnallaan  ja  parantaa liikenneturvallisuutta alu-
eellaan niin, että liikennekuolemien määrä yleisit

-lä  teillä vähenee jatkuvasti. 

Toiminnan painopisteitä ovat 
- suistumis-  ja  kohtaamisonnettomuuksien  vä- 

hentäminen  ja  vaurioiden lieventäminen 
-  taajamien liikenneympäristön parantaminen 
- taajamien nopeusrajoitusten asettaminen uu- 

den ohjeen mukaisiksi 
-  jalankulkijoiden, pyöräilijöiden  ja  muun kevy- 

en liikenteen turvallisuuden parantaminen 
- risteysjärjestelyiden mukaan lukien moottori- 

kelkkareittien  turvallisuuden parantaminen 
- kuntakohtaisten liikenneturvallisuussuunnitel - 

mien  laatiminen. 

Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat kuntien 
liikenneturvallisuusryhmät, Liikenneturva, läänin-
hallitus sekä poliisi niin kunta-, seutukunta- kuin 
läänintasollakin. Lisäksi tiepiiri  on  mukana kehit-
tämässä  ja  tukemassa paikallista liikennetur -
vallisuustyötä yhdessä asukasyhdistysten, kylä- 
toimikuntien  ja  järjestöjen kanssa. 
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Hirvionnettomuudet  
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Kuva  4.  Hirvionnettomuudet  v 1990  -  2000  

Hirvien lukumäärä  ja  hirvionnettomuuksien mää-
rä  on  kasvanut voimakkaasti viime vuosien aika-
na. 

Hirvionnettomuuksien vähentämiseksi piiri 
- tehostaa hirvivaarasta tiedottamista 
-  tehostaa tienvarsien vesakon raivausta 
-  tehostaa yhteistyötä hirvikannan säätelyä 

hoitavien  tahojen kanssa. 

Onnettomuudet  1996-2000 

300 

1996 	 1997 	 1998 	 1999 	 2000  
vuosi  

0  Loukkaantumiseen johtaneet 	• Loukaantuneet  0  Kuolemaan johtaneet 	Kuolleet  

Kuva  5. Lapin  yleisillä teillä tieliikenteessä kuolemaan  ja  loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuk-
sien  ja  niissä kuolleiden  ja  loukkaantuneiden määrät vuosina  1996  -  2000. 

2.4.2  Liikenteen toimivuus 

Tavoitteena  on  tieliikenteen toimivuuden  tuniaa
-minen ja  parantaminen osana  koko  liikenne- 

järjestelmää, parantaa erityisesti kevyen  ja  jouk-
koliikenteen  toimintaedellytyksiä sekä säilyttää 
tienkäyttäjien tyytyväisyys  lIIkenteen  toimi-
vuuteen hyvällä tasolla. 

Tavoitteen toteuttamiseksi 
-  kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan ra-

kentamalla kevyen liikenteen väyliä  ja  toteut-
tamalla toimivia risteämisratkaisuja ajoneuvo-
liikenteen kanssa 

- joukkoliikenteen  toimintaedellytyksiä paran-
netaan hyväksytyn joukkoliikennestrategian 
mukaisesti tarveselvityksen toimenpide-ehdo- 

tusten pohjalta 
-  tiestön hoidossa kiinnitetään erityistä huomio-

ta päivittäiseen kevyt-  ja  jou kkoliikenteen 
liikennöitävyyteen 

-  osallistutaan matkailukeskusten liikenne-
järjestelmäsuunnitelmien tekemiseen  2-3 

 kohteessa ohjelmakauden aikana 
-  osallistutaan  Kemi -Tornio-alueen liikenne-

järjestelmäsuunnitelman laatimiseen 
-  liikenteen tiedottamista  ja  ohjausta kehitetään 
- työnaikaiset liikenteen sujuvuudelle aiheutu-

vat häiriöt minimoidaan 
-  elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta paran-

tavia investointeja toteutetaan. 



Lapin  tiepiirin toiminta -ja  taloussuunnitelma  2001  -  2005 
	

11 

TIENPIDON  RAHOITUS  

2.4.3  Tieverkon kunto 

Tavoitteena  on  pysäyttää huonokun toisten  pää!- 
lyst ettyjen  teiden määrän kasvu suunnitelma- 
kaudella, pitää siltojen kunto sellaisena, että sil-
tojen käyttöikä  ja ylläpitokustannukset  ovat 
optimissa sekä vähentää sorateiden  runko-
kelirikkohaittoja  erityisesti elinkeinoelämän  kul-
jetuksille  tärkeiltä tiejaksoilta. 

Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä oli 
 1.1.2001 823 km,  mistä pääteiden osuus oli noin 
 60 km.  Huonokuntoisten päällystettyjen teiden 

määrän kasvun pysäyttämiseksi piiri lisää rahoi-
tusta päällysteiden uusimiseen  ja  samassa yhte-
ydessä tehtäviin tierakenteiden korjauksiin. 

Runkokelirikkohaittoja  poistetaan vuosittaisen 
tulostavoitteen mukainen määrä ensisijassa ras-
kaiden kuljetusten reiteiltä. 

Siltojen kunnon kehittymistä seurataan  ja  siltojen 
korjaus-  ja  uusimistoimintaa  ohjataan vuosittai-
silla tulostavoitteilla.  Oulu -Rovaniemi  rautatien 
sähköistäminen aiheuttaa useiden ylikulkusilto-
jen peruskorjaamisen vuosina  2002-2004. 

2.4.4  Ympäristö 

Tavoitteena  on  tieliike nteen  ja tienpidon  haittojen 
vähentäminen  ja ennaltaehkäisy,  ratkaisujen so-
peuttaminen ympäristöön sekä maisema-  ja 
ympäristövaurioiden  korjaaminen. Ympäristöasi-
at sisäistetään osaksi normaalia tien pitoa  ja sen 

 prosesseja.  

Lapin  tiepiirin ympäristöasioita ohjaavat Tiehal-
linnon ympäristöpolitiikka  ja  -ohjelma  2001-2005 

 sekä tiepiirin ympäristöohjelma  200 1-2005. 

Ympäristötavoitteen  toteuttamiseksi 

-  toteutetaan vuosittain yksi taajamahanke sekä 
kaksi luonto-, kulttuurimaisema-  tai  maa-aines-
ten ottoalueen kunnostus-  tai hoitoprojektia 

-  rakennetaan tarvittavat melu-  ja  pohjavesisuo-
jaukset  rakennushankkeiden yhteydessä 

-  selvitetään tukikohtien maaperän mandollinen 
likaantuminen  ja  puhdistetaan tarvittaessa 
maa-alue 

-  pidetään suolan käyttö entisen käytännön mu-
kaan alhaisella tasolla.  

3  TIENPIDON  RAHOITUS 

Tienpito  rahoitetaan lähes kokonaisuudessaan 
valtion vuosittaisessa talousarviossa myönnet-
tävin määrärahoin. Piirin määrärahakehykset pe-
rustuvat liikenne-  ja  viestintäministeriön  ja  tie- 
hallinnon toiminta-  ja  taloussuunnitelmiin  vuosille 

 2002-2005. 

Lapin  tiepiirin  perustienpidon  alkuperäinen 
määrärahakehys vuodelle  2001  oli noin  242 

 Mmk. Tienpidon rahoituksen ennakoidaan li-
sääntyvän vuonna  2000  tapahtuneen kustannus-
tason noin  8 %:n  nousun vuoksi. Piirin suunnitel-
ma  on  tehty noin  260  Mmk:n vuosittaiseen 
rahoituskehykseen, mikä vastaa kustannustason 
nousulla korjattua viime vuosien toteutunutta 
rahoitustasoa. 

Tieverkon kehittämiseen käytettävästä rahoi-
tuksesta  ja  kehittämishankkeista  päättää edus-
kunta valtion vuosittaisessa talousarviossa. Pii-
rin kehittämismääräraha määräytyy siten valtion 
talousarvioon hyväksyttyjen hankkeiden kautta.  

Lapin  ainoa tieverkon kehittämishanke,  Kemi- 
Tornio  moottoritie, avataan liikenteelle Kemijoen 
ylittäviä siltoja lukuun ottamatta vuonna  2001. 

 Kemijoen ylittävät sillat valmistuvat vuonna  2003, 
 mikäli hankkeelle saadaan edellä mainitun kus-

tannustason nousun aiheuttama lisämääräraha 
noin  48  Mmk.  

Lapin  tiepiirin uusista tieverkon kehittämishank-
keista valtatie  4  Kemin  kohdalla  on  ajoitettu  Tie- 
hallinnon toiminta-  ja  taloussuunnitelmassa  vuo-
sien  2002-2005 hankekoriin  sekä valtatie  4  Ro-
vaniemen kohdalla  ja  valtatie  21 Palojoensuu

-Kilpisjärvi vuoden  2005  jälkeen aloitettavien 
hankkeiden joukkoon. 
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Piiri esittää edellä mainittujen hankkeiden käyn-
nistämistä ohjelmakaudella. 
Kehittämisinvestointeja voidaan ilman erillisra-
hoitusta aloittaa  koko  maassa aikaisintaan vuon-
na  2004,  joten edellä mainittujen hankkeiden 
aloittaminen piirin esittämällä aikataululla  on 

 epävarmaa. 
Valtion budjettirahoituksen lisäksi  Lapin  tiepiiri 

 voi saada tiehankkeisiin työllisyys-  ja EU -rahoi-
tusta. 

Työllisyysrahoitusta  piiri voi saada hankkeisiin, 
joilla  on  merkittävä elinkeinoelämää tukeva  ja 

 työpaikkoja  syn  nyttävä  vaikutus.  TE -keskuksen 

mandollisuudet rahoittaa tieinvestointeja ovat 
kuitenkin rajalliset työllisyysrahoituksen vähäi-
syyden vuoksi. 

Maantie  950  Hautajärvi -Niemelä tiehanke saa 
työllisyysrahoitusta noin  4,3  Mmk. Hanke toteu-
tetaan vuosina  200 1-2003.  
Tässä toiminta-  ja  taloussuunnitelmassa  ei ole 
ennakoitu mandollisesti saatavaa muuta työlli-
syysrahoitusta. Työll isyysrahoituksen saanti pa-
rantaisi piirin mandollisuuksia toteuttaa elin-
keinoelämää tukevia tieinvestointeja erityisesti 
alemmalla tieverkolla. 

Taulukko  2. Lapin  tiepiirin kehittämishankkeiden ajoitus 

Hanke  Kust. 
 arvio 

Käy-  
tetty 

2001 2002 2003 2004 2005  

Vt4/vt2l  Kemi -Tornio 477 281 86 61 42 7 

Vt4  Kemin  kohta  230 20 123 72 

Vt4  Rovaniemen kohta  200 10 

Vt21 Palojoensuu-Kilpisjärvi  160 10  

Yhteensä  1 067 281 86 61 62 130 92  

Piiri  on  saanut  EU-rahoitusta  tieinvestointeihin 
lnterreg-ohjelmien  ja  Pohjois-Suomen tavoite  1- 
ohjelman kautta.  

EU -rahoitusta  on  saatu Interreg  11 -ohjelmasta 
hankkeelle kantatie  91  Kolmosjoki -Raja-Joosep

-pill  Mmk sekä Pohjois-Suomen tavoite  1 -ohjel-
masta kandelle pienehkölle hankkeelle  1,8  Mmk. 

Uutena suurempana hankkeena  on  käynnisty-
mässä tieyhteyden Torvi nen-Luosto parantam  i

-nen.  Hankkeen  EU- ja  kansallinen rahoitus tule-
vat työvoimahallinnon kautta. Myöskin hankkeen 
vaikutusalueen  kunnat  osallistuvat hankkeen to-
teuttamiseen. 

Toisena suurempana  EU -rahoitteisena  hankkee-
na  on  ollut esillä Akäslompolon  ja  Ylläsjärven 
yhdystien  rakentaminen niin sanottuna maise-
matienä Yllästunturi länsipuolelta kiertäen. Mikäli 
hanke saa ympäristöviranomaisten hyväksyn-
nän,  se  toteutunee  EU-hankkeena alkaneen ta-
voite  1 -ohjelmakauden  loppupuolella. Hanketta 
ei ole vielä otettu liitteenä olevaan hankeluette

-loon.  

Tiemäärärahojen jatkuva supistuminen  on  pakot-
tanut siirtämään tieinvestointeja myöhemmäksi. 
Useampien rahoittajien mukaantulo kuitenkin 
helpottaa  ja  voi nopeuttaa niin perinteisten kuin 

 EU-hankkeidenkin  toteuttamista. Lapissa  on 
 yleistynyt toimintamalli, jossa pienehköjä hank-

keita, esim. kevyen liikenteen väyliä  ja  alikulkuja 
 sekä tievalaistuksia, toteutetaan useamman  ta-

hon  yhteisrahoitukse!la.  Hankkeiden rahoituk-
sesta  on  vastannut tiepiirin lisäksi  kunnat,  kylä- 
toimikunnat  ja TE-keskuksen työvoimaosasto yh-
teisesti sovittujen osuuksien mukaisesti. 

Tiealueiden  hankintaan käytetään  maanhankin-
tamäärärahoja  vuosittain  7-8  Mmk, mutta  Kemi- 
Tornio  moottoritien tiealueen hankinta  ja  korva-
ukset lisäävät määrärahatarvetta  6-7  Mmk/v  vuo-
sina  2002-2003.  

Yksityisten teiden harkinnanvaraisen valtion-
avun määrä vuonna  2001 on  valtion budjetissa 

 43  Mmk, mistä  Lapin  tiepiirin osuus  on  noin  4 
 Mmk. Valtionavun odotetaan nousevan ohjelma- 

kaudella noin  100  Mmk:n tasolle, mikä palauttaisi 
piirin saaman valtionavun ennen järjestelmän 
alasajoa toteutuneelle noin  8  Mmk:n vuosi- 
tasolle. 
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Taulukko  3. Lapin  tiepiirin rahoitus  ohjelmakaudella tuotteittain 
Mmk  ____________  _________ ____________  ____________ 

2001 2002 2003 2004 2005  TUOTTEET  

Talvihoito  64,9 67 66 65 62  
Liikenneymp.hoito  25,0 25 25 25 23  

Rak. ja  laitteiden hoito  9,3 10 10 9,8 9,4  
Sorateiden  hoito  16,6 17 18 17,8 17  
HOITOTUOTTEETYHTEENSÄ  115,8 119,0 119,0 117,6 111,4  

Päällysteiden  ylläpito  11.1 16,4 11.1 12,8 12,7  
Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito  11 10.5 10.5 10.5 10.3  
YLLÄPITO YHTEENSÄ  22,1 26,9 21,6 23,3 23  

Korvausinvestoinnit  34,7 36,2 39,5 38,3 40,6  
Laajennusinvestoinnit  44,0 48,7 51,7 40,8 54,5  
- perustienpidon  mom 39.0 43,1 487 39.6 44,5  
-  EU -rahoitus  4.0  
- työllisyysrahoitus  0,9 3.4  
-  ulkopuolinen rahoitus  0,1 2,2 3.0 1,2  
-  kehittämisen  mom. 10,0  

Uusinvestoinnit  93,0 69,4 63,9 129,5 92,0  
-  EU-rahoitus  3,0 3,5 2,0  
- työllisyysrahoitus  3,0 2,5 2,0  
-  ulkopuolinen rahoitus  3.0 6,4  
-  kehittämisen  mom. 84 57 59,9 129.5 92,0  

Esi-  ja  yleissuunnittelu  5.2 5,0 5,0 5.0 5.0 
Tie-  ja  rakennussuunnittelu  6.7 6.0 6,0 6.0 6,0  
Liikenteen hallinta  1.0 1,0 1,0 1,0 1,0  
Maa-alueiden hankinta  ja  hoitomenot  8.0 13,5 13.0 9.1 9,1  
YHTEENSÄ  192,6 179,8 180,1 229,7 208,2  

TIEI-IALLINTO  27,8 27,5 27 26,5 26  

YHTEENSÄ  358,3 353,2 347,7 397,1 368,6  

Perustienpidon  mom,  rahoitus  252,9 265,2 268,3 257,9 258,1  
Kehittämisen  mom.  rahoitus  84,0 57,0 59,9 129,5 102,0  
EU-rahoitus  7,0 3,5 2,0  ______________ ______________ 
Työllisyysrahoitus  3,9 5,9 2,0  ______________ ______________  
Ulkopuolinen rahoitus  3,1 8,6 3,0 1,2  _____________  
Maa-alueiden hankinta  mom. 7,4 13,0 12,5 8,6 8,6  

YHTEENSÄ 	MILJ.  MK  358,3 353,2 347,7 397,1 368,6  

YHTEENSÄ 	MILJ.  €  60,3 59,4 58,5 66,8 59,0  
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4 TIENPIDON TOIMINTALINJAT 

Lapin  tiepiiri  julkaisi vuonna  1999  palvelusi-
toumuksen,  joka  on  tienkäyttäjille  tarkoitettu ku-
vaus siitä, millaista laatua tiepiirin palveluilta voi 
odottaa  ja  vaatia.  

Lapin  tiepiiri  noudattaa Tiehallinnon määrittämiä 
tien pidon  toimintalinjoja.  Niihin  on  tehty tarvit-
tavia alueellisia tarkistuksia. 

Seuraavassa  on  määritelty tienpidon tuotteet  ja 
 niitä koskevat  Lapin  tiepiirin toimintalinjat. 

jolloin matkailu-  tai  raskaslilkenne  ei niitä tarvitse. 
Kelitiedotus lisää tienkäyttäjien mandoHisuuksia 
ennakoida huonon sään vaikutusta matkoihin  ja 

 matka-aikoihin.  

4.2 Liikenneympäristän  hoito 

Liikenne ympäristön hoito sisältää li/kennemerk
-klen,  tiemerkintöjen  ja  v/h eralue/den  kunnossa- 

pidon, tiealueen puhtaana p/don sekä  tie  va-
laistuksen  ja  liikenne valojen hoidon.  

4.1 Talvihoito 

Ta/v/ho itoon  kuuluvia tehtäviä ovat  lumen-  ja 
 sohjon  poisto, liukkauden torjunta, lumipolanteen 

tasaus,  jä atelden  hoito  ja  muut talvlhoitotyöt. 

Talvihoidolla  pidetään huoli siitä, että tienkäyt-
täjillä  on  tasalaatuiset, yllätyksettömät  ja  turvalli-
set talviliikenneolosuhteet. 

Piirin tiestö pidetään talvihoidon toimintalinjojen 
 ja  laadun määrittelyohjeen mukaisessa laatu- 

tasossa, joka  on  määritetty talvihoitoluokittain  (lii-
te  3).  Talvihoitoluokitus  perustuu tiestön toimin-
nalliseen luokkaan  (lute 2)  ja  liikennemäärään, 

 missä erityisesti matkailu-  ja raskas  liikenne ote-
taan huomioon. Säännöllinen liikenne vaikuttaa 
toimenpiteiden ajoitukseen silloin, kun  se  ei mer-
kittävästi nosta kustannuksia.  Liu  kkautta torj  u

-taan  pääasiassa suolahiekoituksella  ja pinnan 
 karhennuksella.  Suolan käyttö pidetään alhaisel-

la tasolla.  Osa  levähdys-  ja  pysäköimisalueista 
 jätetään auraamatta alku-  ja  keskitalven aikana, 

Liikenneympäristön hoitotyöt  tehdään Tiehal-
linnon toimintalinjaohjeiden mukaisesti. Tiemer-
kintätöiden ajoituksessa otetaan huomioon ke-
sän matkailuliikenne. Kaikille pääteille maala-
taan keski-  ja  sulkuvlivat.  Taajamien istutuksetja 
viheralueet pidetään yleisilmeeltään siistinä. Taa-
jamien ulkopuolella tieluiskat niitetään pohjoi-
sinta Lappia lukuun ottamatta kerran kesässä 
elokuun aikana. Vesakonraivausta tehostetaan. 
Yhteistyötä tienvarsimaiseman parantamisessa 
jatketaan  Lapin  ympäristökeskuksen,  kuntien  ja 

 kylätoimikuntien  kanssa. Levähdys-  ja  pysäköin-
tialueiden puhtaanapitoa  ja  siisteyttä paranne-
taan. Tievalaistuskustannusten pienentämiseksi 

 osa  tievalaistuksista  sammutetaan yöajaksi edel-
lyttäen, että liikenneturvallisuus ei vaarannu. 
Jätehuollossa pyritään lisäämään yhteistyötä 
kuntien kanssa. 
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4.3  Rakenteiden  ja  laitteiden hoito 
	 4.5  Päällysteiden  ylläpito  

Rakenteiden  ja  laitteiden hoito sisältää kuiva  tus- 
järjestelmän hoidon, pää//ysteiden paikkauksen 

 ja kaiteiden,  siltojen, aitojen  ja kiveysten  hoidon 
sekä pienet korjaukset. 

Rakenteiden  ja  laitteiden  hoitotaso  säilyy nykyi-
sellään. Siltojen ennenaikaista rappeutumista 
pyritään ehkäisemään ennakolta oikein  ajoite

-tuilla, tehostetuilla hoitotoimenpiteillä  muun mu-
assa  puhdistusta  lisäämällä.  

4.4  Sorateiden  hoito 

Sora teiden hoito sisältää, sorateiden  pinnan 
 tasa uksen, paikkaamisen, sorastuksen (kulutus- 

kerroksen lisäys), pälynsidonnan  ja  sora teiden 
kelirikon hoitotyöt. 

Tienkäyttäj ilIe  taataan  soratiestöl  lä  kuntoluoki-
tuksen  mukaiset  tasalaatuiset, yllätyksettömät  ja 

 turvalliset liikenneolosuhteet. Elinkeinoelämän 
kuljetusten reittien ympärivuotinen  käyttömah-
dollisuus  turvataan lukuun ottamatta  kelirikko

-kautta, jolloin tiestön rakenteen säilyttämiseksi 
käytetään tarvittaessa  kelirikkorajoituksia.  Kesä- 
aikaisen  soratiestön  hoidon aiheuttamia ympä-
ristöhaittoja vähennetään kohdistamalla  ja 
annostelemalla suolaus  oikein  ja  vähentämällä 

 suolaustarvetta materiaalisuunnittelun  keinoin. 
 Ennakoivaa  tiedottamista esimerkiksi uhkaa- 

vasta  kelirikosta  ja  tulvavaurioista  lisätään.  

Päällysteiden  ylläpitoon kuuluu uudelleen pääl-
lystäminen, päällysteen kunnostaminen jyrsi-
mällä  ja  korjaamalla, päällystämisen yhteydessä 
tehtävä reunojen täyttä soralla, erikseen ohjel-
moidut ura paikka ukset, .soratien  pinta ukset  ja 
pintausten  ylläpito sekä tiemerkintöjen tekemi-
nen  ja  uusiminen päällystämisen yhteydessä. 

Päällysteen uusimiskohteet  valitaan  kuntoinven-
tointien  tulosten perusteella  huonokuntoisimmis

-ta  teistä siten, että  toteutettavilla kohteilla  voi-
daan samanaikaisesti korjata mandollisimman 
paljon erilaisia vaurioita.  
Päällysteiden  kunto  päätieverkolla  pidetään ta-
solla, mikä täyttää pääosin hyvän  päällysteen  kri-
teerit. Alemmalla  tieverkolla  huonokuntoisten 

 päällystettyjen  teiden määrä saattaa kasvaa 
 ohjelmakauden  alkupuolella. Alemman tieverkon 

kohteissa  päällysteen  uusimisen yhteydessä jou-
dutaan useimmiten korjaamaan myös tien raken-
netta  ja  parantamaan kantavuutta.  
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Kevyen liikenteen väylien kunto inventoidaan 
 ja  tulosten perusteella laaditaan päällysteiden 

uusimisohjelma. Päällysteiden uusiminen toteu-
tetaan pääosin päätien päällysteen uusimisen 
yhteydessä  tai  tarvittaessa eril lisenä toimenpi-
teenä. 
Kevyen liikenteen väylien päällysteiden tulee 
täyttää asetetut kuntovaatimu kset eikä väyl illä 
saa olla kevyttä liikennettä vaarantavia halkea-
mia eikä muita vaurioita.  

4.6  Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito 

Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpitoon kuuluvat tien 
sivuojien, salaojienja rumpujen korjauksetja uu-
siminen, tiera  ken  teiden  ja  siltojen yksittäisten 
vaurioiden kunnossa pitoluonteiset korjaukset, 
muuttuvien liikennemerkkien  ja  liikenne valojen 
uusiminen, kiinteän liikenteen ohjauksen laittei -
den, valaistuksen, kaiteiden, aitojen, kiveysten, 

 ja levähdysalueiden kalusteideri  ohjelmoitu uusi-
minen, tiemerkintöjen tekeminen  ja  uusiminen 
muulloin kuin päällystämisen yhteydessä. 

Kuivatusjärjestelmien  ja  siltojen yksittäisten vau-
noiden kunnostusta jatketaan vuosittain laadit-
tavien ohjelmien mukaisesti. Viitoitus muutetaan 
uusien ohjeiden mukaiseksi vuoden  2003  lop-
puun mennessä. Päällysteiden uusimisen yhtey-
dessä korjataan yksittäisiä routavauriokohtia. Lii-
kennevaloihin rakennetaan yhteistyössä kuntien 
kanssa automaattinen vikailmoitusjärjestelmä.  

4.7  Korvausinvestoinnit 

elinkeinoelämän kuljetusten reiteiltä. 
Tiepiirin siltoja peruskorjataan vuosittaisten  tu

-lostavoitteiden  ja  Tiehallinnon toimintalinjojen 
 mukaisesti. Huonokuntoisten siltojen lukumäärä 

ei kasva.  

4.8  Laajennusinvestoinnit 

Laajennusinvestoinneilla  palautetaan nykyisen 
 tie  verkon palvelutaso kohtuulliseksi parantamal-

la tien  tai yhteysvälin liikenteellisiä  ominaisuuk-
sia. Investointien perusteena  on  lisääntyneen lii-
kenteen aiheuttama heikentynyt liikenneturval -
lisuus  tai  liikenteen sujuvuus. 
Laajennusinvestointeja ovat muun muassa 
suuntauksen parantaminen, tien  le ventäminen, 
ohituskaistojen tai  kevyen lIIkenteen väylien  ra- 
ken  tammen,  sillan  uusiminen, sora teiden  pää!-
lystäminen,  liittymä-  tai taajamajärjestelyt  sekä 
valaistuksen rakentaminen. 

Korvausinvestoinnit  ovat rakenteen parantamis
-tai peruskorjaustoimenpiteitä,  joilla säilytetään 

tien rakenteellinen kunto  ja  pääoma-arvo  tai  nos-
tetaan  se alkuperäiselle  tasolle. Tyypillisiä  kor-
vausinvestointeja  ovat tien rakenteen parantami-
nen, siltojen peruskorjausja uusiminen  tai kelirik-
kokohtien  korjaus 

Korvausinvestointien  kohteet selvitetään uusia 
tutkimusmenetelmiä käyttäen tavoitteena koh-
distaa parantamistoimenpiteet oikein mitoitettu-
na  vain  niihin tieosiin  ja  rakenteisiin, joissa esiin-
tyy parantamista vaativia puutteita (täsmäpa-
rantaminen). Päällystetyllä tieverkolla poistetaan 
päällysteen pintakuntopuutteiden lisäksi routa- 
vaurioita  ja  parannetaan kantavuutta. 
Sorateiden runkokelirikkoa  poistetaan vuosittai- 
sen tulostavoitteen mukainen määrä ensisijassa 

Investointihankkeiden  valintaa ohjaavat piirin hy- 
väksytyt tienpidon linjau kset sekä vuosittaiset 
tulostavoitteet. Kohteiden  val inta  tapahtuu vuo- 
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rovaikutuksessa  kuntien  ja  maakunnan liiton 
sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Kevyen liikenteen väyliä rakennetaan  10-15 km 

 vuosittain tarveselvityksen mukaisessa järjestyk-
sessä. 
Taajamien liikenneturvallisuutta  ja  ympäristöä 
parannetaan mandollisuuksien mukaan yhdessä 
taajamassa vuosittain. 
Painorajoitettujen, kapeiden  ja  heikkokuntoisten 

 siltojen uusimiskohteet valitaan ensisijaisesti 
raskaiden kuijetusten reiteiltä. 
Teiden leveyspuutteita poistetaan uudelleen 
päällystämisen  ja  parantamishankkeiden  yhtey-
dessä. Tärkeimpien seututeiden soratieosuudet 
parannetaan  ja  päällystetään Tiehallinnon toi-
mintalinjojen mukaisesti.  
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sen  rahoituksen kohteista. Laajat kaupunkikoh
-teet  toteutetaan kehittämishankkeina  ja  toteute-

taan kokonaisrahoituksella.  
Lapin  seuraavaksi toteutettavilla kehittämishank-
keilla parannetaan liikenneolosuhteita  Kemin 

 kohdalla  ja  Rovaniemellä. Hankkeilla poistetaan 
pitkälle tulevaisuuteen alueiden liikenteelliset 
puutteet  ja  otetaan huomioon alueiden voimak-
kaasti muuttuneet maankäytölliset tarpeet. 

Pienempiä elinkeinoelämän tarvitsemia uusin-
vestointeja rahoitetaan perustienpidon, työlli-
syys-  ja EU -ohjelman rahoituksella.  

4.10  Esi-ja  yleissuunnittelu  

4.9  Uusinvestoinnit 

Uusinvestoinneilla  muutetaan oleellisesti  tie- 
verkkoa  tai tie  osuuden tasoa rakentamalla uusia 

 tie- tai  siltayhteyksiä,  korvaamalla lossi silla/la  ja 
 rakentamalla moottori-  tai  moottoriliikenneteitä  

Suuret uusinvestointihankkeet nimeää eduskun- 
ta päättäessään vuosittain tieverkon kehittämi- 

Esi-  ja  yleissuunnittelu sisältää liikennejärjes-
te/mäsuunnittelun, tarve-  ja toimenpideselvityk

-set  ja yleissuunnittelun. Liikennejärjestelmä
-suunnittelulla luodaan puitteet eri liikennemuoto-

jen  ja  maankäytön suunnittelulle. Esisuunnit-
telulla tutkitaan hankkeiden tarvetta, toimenpitei-
den vaihtoehtoja  ja  hankkeiden vaikutuksia. 
Esisuunnittelu tuottaa tietoa ohjelmointiin  ja 
jatkosuunnitteluun. Yleissuunnittelulla  määritel-
lään hankkeen yleispiirteinen sijainti, toiminnalli-
set ratkaisut, kustannukset  ja  vaikutukset. Yleis- 
suunnitelma käsitellään tielain mukaisesti  ja  siitä 
tehdään hyvä ks ymispäätös.  

Lapin  tiepiiri  huolehtii siitä, että sekä tieverkon 
kehittämis- että perustienpidon hankkeita  on 

 suunniteltu siten, että alue-  ja  yhdyskuntaraken-
teen kehittämiseksi  ja  tie-  ja  siltahankkeiden 
ohjelmoimiseksi  on  olemassa hyväksyttyjä esi -ja 

 yleissuunnitelmia. Liikennejärjestelmä-,  tieverk-
ko-  ja  maankäyttösuunnitelmien  sekä puute-
kartoitusten pohjalta muodostettujen merkittävi-
en hankkeiden tarveselvitys tehdään ennen 
hankkeen ottamista PTS-ohjelmaan. Ennen 
hankkeen sijoittamista TTS-ohjelmaan siitä teh-
dään tarpeen mukaan tarveselvitys  ja  yleis- 
suunnitelma. 

Suunnitelmat ovat tiepolitiikan mukaisia  ja  ne 
täyttävät liikenteelliset, ympäristölliset, taloudelli-
set  ja  liikenneturvallisuusvaatimukset. Vuorovai-
kutteisella  suunnittelulla varmistetaan suunnitel-
mien yleinen hyväksyttävyys. Esi-  ja  yleissuun-
nittelua  voidaan tehdä myös kaavoituksen tarpei-
siin, vaikka hankkeen rahoitus ei ole näköpiiris-
sä. 
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4.11 Tie-  ja  rakennussuunnittelu 

Tiesuunnittelussa määritetään  hankkeen  li/ken-
tee/I/set,  ympäri ställ/set , liikenneturvallisuus-  ja 

 taloudelliset vaatimukset täyttävät tekniset rat-
kaisut  ja  kustannukset. Hyväksytty tiesuunnitel-
ma antaa oikeuden tiealueiden haltuunottoon  ja 

 tien tekemiseen. Rakennussuunnittelu sisältää 
rakentamisessa tarvitta  v/en  laatu vaatimukset 
täyttä  v/en, yksityiskohtaisteri  suunnitelmien laati-
misen. Kehittämishankke/den  ja kokonaisvastuu-
(KVU)  hankkeiden rakennussuunnittelu sisältyy 
hankkeen investointimenoon. 

Suunnitteluhankkeet  määräytyvät esi-  ja  yleis- 
suunnitelmien, puutetarkastelujen  ja  asetettujen 
tavoitteiden pohjalta. Esisuunnitelmista saatujen 
lähtökohtien perusteella laaditaan tielain edellyt-
tämä tiesuunnitelma. 
Suunnittelussa  on  käytössä kevyempiä raken-
teen parantamismenetelmiä. Alueellisten tarpei-
den huomioon ottaminen varmistetaan osallis-
tuvalla, avoimella  ja  vuorovaikutteisella  kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisella suunnittelul-
la. 
Suunnittelijat valitaan kokonaistaloudellisin pe-
rustein markkinoilla olevista toimijoista. Suunni-
telmia käytetään teettämisen prosesseissa lähtö-
asiakirjoina. Kehittämis-  ja  KVU-hankkeiden ra-
kennussuunnitelmat tilataan rakentamistöiden 
yhteydessä, mikä mandollistaa useampien  rat

-kaisuvaihtoehtojen  esille tulemisen. 
Pienissä  ja  taajamahankkeissa  laaditaan yhdis-
tetty  tie-  ja  rakennussuunnitelma.  

4.12  Liikenteen hallinta 

Liikenteen hallinta sisältää lilkennekeskustoimin-
nat,  tie-  ja  liikenneolojen seurannan, ajantasai

-sen  liikenteen ohjauksen  ja  tiedotuksen sekä 
häiriätilan teiden hoidon. 

Liikenteen hallinnalla varmistetaan liikenne- 
järjestelmän päivittäinen toimivuus vallitsevissa 

 tie-  ja  liikenneoloissa  siten, että valtakunnallinen 
 ja  paikallinen liikenteen tiedotusjärjestelmä toimi-

vat. Huolehditaan siitä, että tienkäyttäjillä  on  käy-
tettävissään ajantasaiset tiedot  tie-,  liikenne-  ja 

 keliolosuhteista  Lapin  läänissä. Pohjoismaista 
yhteistyötä jatketaan liikenteen palvelemiseksi 
rajat ylittävillä teillä.  

4.13  Maa-alueiden hankinta-ja  hoitomenot  

Maa-alueiden hankinnanja hoidon tarkoituksena 
 on  turvata tien pidossa tarvittavien  tie-  ja liitän-

näisalueiden  saanti sekä maa-ainesalueiden 
saanti tielain  ja  maa-aineslain mukaise/la  menet-
telyllä.  Maa-alueiden hankinta sisältää tien  pi-
dosta  maan omistajille aiheutu  v/en  vahinkojen  ja 

 haittojen sekä maan luo vuttamisen korvaamisen 
joko sopimusteitse  tai tietoimitusmenettelyllä. 

 Maa-ainesalueiden hoito sisältää ottosuunnitel
-mien  maa-aineslain mukaisen käsittelyn, maa-

aineslupavelvoitteista huolehtimisen sekä käy- 
tästä poistettujen ottoalueiden maisemoinnin. 
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4.14  Viranomaispalvelut 

Viranomaispalveluihin  kuuluvat  asiakaspalaut
-teiden käsittely,  yksityisteiden  valtiona  vustus
-päätökset, teiden kunnossa  pidosta  aiheutuneet 

vahinko  ko  tvauks  et,  maksulliset  luvat,  tieraken
-teiden  yhteiskäyttösopimukset,  lausunnot yhteis-

työ  kumppaneile  sekä vastaukset toivomus- 
aloitteisiin.  

Lapin tiepiiri  hoitaa viranomaispalveluja palvelu-
sitoumuksessa lupaamiaan käsittelyaikoja nou-
dattaen. 
Asiakaspalautteet  ja  vastaukset toivomusaloit-
teislin otetaan huomioon tienpidon ohjelmoinnis

-sa ja  päivittäisessä tienpidossa. 
Yksityistie-  ja  vahinkokorvausasiat  käsitellään 
asiakkaiden kannalta tasapuolisesti  ja  oikeuden-
mukaisesti. 
Lupa-asiakkaiden tyytyväisyys varmistetaan 
määräajoin toistuvilla tyytyväisyyskyselyillä. So-
pimukset tierakenteiden yhteiskäytöstä valmis-
tellaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa 
siten, että ne täyttävät sopijapuolten tarpeet pit-
källe tulevaisuuteen  ja  että ne eivät vaikeuta 
tien pitoa. 
Yhteistyökumppaneille annettavilla  lausunnoilla 
ohjataan tienpitoa molempia osapuolia tyydyttä-
väliä tavalla.  

4.15  Tiehallinto 

Tiehallinto  sisältää oman organisaation toiminta- 
kulut. Kustannukset ovat  26-27 Mmk/v  eli noin  8 
%  tiepiirin vuosibudjetista. Tiepiirin henkilömäärä 
oli  1.1.2001 81  henkilöä. Suunnitelmakauden ai-
kana henkilöstömäärä laskee  70-75  henkilöön, 
mikä  on henkilöstötarve  pitemmällä aikavälillä.  

vi au  tui;i .  

Toiminta-  ja  taloussuunnitelman  toimenpiteiden 
suunnittelun yhteydessä  on  arvioitu toimenpitei-
den vaikutuksia tienpidon tavoitealueiden, toi-
minnan painotusten  ja  aluekehitysohjelman  ta-
voitteiden  ja  painopistealueiden  suhteen. 
Investointihankkeiden  vaikutusten selvittäminen 
tapahtuu hankkeiden suunnittelun yhteydessä. 

 YVA-lain  mukainen ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettely toteutetaan kaikissa niissä hank-
keissa, joissa  se  YVA-lain  mukaan vaaditaan. 
Muissa hankkeissa selvitetään hankkeen ympä-
ristövaikutukset riittävässä määrin. 
Tällä toiminta -ja  taloussuunnitelmalla  on  seuraa-
vassa esitettyjä vaikutuksia.  

5.1.  Muutokset tieverkossa 

Yleisen tieverkon muutokset tulevat uusien tei-
den rakentamisesta  ja  tiestön hallinnollisen luo-
kan muutoksista. Hallinnollisen luokan muutok-
sia  on  tapahtunut vuosittain  1-2 kpl,  mutta niiden 
määrää  on  lisännyt vuonna  1998  käynnistetty 
polkuteiden hallinnollinen muutosprosessi, jossa 
poikutiet muutetaan paikallisteiksi, maanteiksi  tai 

 lakkautetaan yleisenä tienä. Lähes kaikki polut 
pyritään lakkauttamaan yleisenä tienä. 
Yleisten teiden määrän arvioidaan lisääntyvän 
ohjelmakaudella noin  50-60 km. 

5.2.  Liikenteen toimivuus  

Lapin  tieverkko tarjoaa pääosin turvalliset  ja  su-
juvat liikenneolosuhteet tien käyttäjille. Paikallisia 
ongelmia  on kaupunkiseuduilla  ja  matkailukes-
kuksissa  eikä niitä kaikkia voida poistaa ohjelma- 
kaudella. 
Tieverkon liikennekelpoisuus pystytään turvaa-
maan  koko  tieverkolla  lukuun ottamatta paino- 
rajoitettuja siltoja  ja  kelirikosta  johtuvia paino- 
rajoituksia alemmalla tieverkolla. 

Liikenteen sujuvuus paranee  Kemi-Tornio  alueel-
la vuonna  2001,  jolloin  Kemi -Tornio  moottoritie 
avataan liikenteelle Kemijoen ylittäviä siltoja lu-
kuun ottamatta. Kemijoen siltojen rakentamisen 
mandollinen siirtyminen vaikeuttaa alueen 
maankäytön suunniteltua toteuttamista,  ja  kevy-
en liikenteen ongelmat Kemijoen ylityksessä jat-
kuvat. 
Mikäli  Kemin ja  Rovaniemen kehittämishankkei

-den  aloittaminen siirtyy ohjelmakauden ulkopuo-
lelle, lisääntyvät liikenteen sujuvuusongelmat 
kaupunkialueilla  ja  kaupunkien maankäytön 
suunnittelu  ja  toteuttaminen vaikeutuvat. 

Taajaniateiden  parantamisella vaikutetaan liiken-
teen sujuvuuteen, turvallisuuteen  ja  ympäris-
töön. Piirin tavoite toteuttaa vuosittain yksi taa-
jamahanke ei täysin toteudu määrärahojen vähe-
nemisen  ja  hankkeiden nousseiden  kustan

-nusarvioiden  vuoksi. Piiri toteuttaa  3-4  taajama-
järjestelyhanketta ohjelmakaudella. 

Matkailukeskusten  voimakas kasvu  on  aiheutta-
nut paikallisia liikenteen sujuvuus-  ja  turvallisuus- 
ongelmia matkailukeskuksissa  tai  niiden lähei-
syydessä. Matkailukeskusten yhdyskuntaraken-
teen kehittyminen edellyttäisi tiehankkeiden no-
peampaa toteuttamista, mutta ohjelmakaudella 
voidaan toteuttaa liikennöitävyyttä  ja  liikennetur-
vallisuutta parantavat toimenpiteet  vain  Pyhä- 
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tunturilla  ja  Kiilopään  tiellä sekä Torvinen-Luosto 
välillä, mikä muodostaa uuden suoremman tieyh-
teyden valtatie 4:ltä Pyhä-Luosto -alueelle. 
Kevyen liikenteen väylien  ja  muiden pienimuo-
toisten hankkeiden toteuttaminen parantaa lii-
kenneturvallisuuden lisäksi liikenteen sujuvuutta.  

5.3  Tieverkon kunto 

Ohjelmakaudella  päällystetään tieverkkoa uudel-
leen  150-200 km  vuodessa. Pääteiden kunto pi-
detään hyvällä tasolla, mutta alemmalla päällys-
tetyllä tieverkolla huonokuntoisten teiden määrä 
voi kasvaa ohjelmakauden alkupuolella. Myös-
kään tiestön rakenteellisia korjauksia ei pystytä 
toteuttamaan tarvittavaa määrää. 

Piiri joutuu muuttamaan vähäliikenteistä huono-
kuntoista päällystettyä tieverkkoa takaisin sora-
pintaiseksi, koska päällysteen uusimisen yhtey -
dessä tehtäviin välttämättömiin tien rungon korja-
uksiin ei ole riittävästi rahoitusta. Piiri  on  muutta-
nut vuosina  1999-2000  päällystettyjä  teitä sora-
pintaisiksi  36 km,  ja  ohjelmakaudella  niitä muu-
tettaneen vielä noin  20 km.  

Sorateiden  parantamista jatketaan poistamalla 
erityisesti elinkeinoelämälle tärkeiltä soratiejak-
soilta runkokelirikkohaittoja,  millä  voidaan pois-
taa  tai  lyhentää keväisiä painorajoituksia.  Runko

-kelirikkoa  poistetaan vuosittain  20-25  km:n mat-
kalla. 
Piiri tehostaa sorateiden kulutuskerroksen vah-
vistamista  ja  uusimista, mikä helpottaa sora- 
teiden hoitoa  ja  vähentää myös kevätkelirikkoa. 

Piiri tehostaa siltojen korjaustoimintaa  ja  uusi-
mista  siten, että siltojen kunto paranee eikä huo-
nokuntoisten siltojen lukumäärä kasva. Huono-
kuntoisia siltoja uusitaan noin  4  kpl  ja  pieni-
muotoisempiin siltojen korjauksiin käytetään li-
säksi  2-3  Mmk vuosittain.  

5.4  Liikenneturvallisuus  

Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa tehok-
kaasti taajamahankkeilla sekä kevyen liikenteen 

 ja  tievalaistushankkeilla.  
Lapin  tiepiirissä  laadittiin vuonna  2000  kevyen lii-
kenteen väylien tarveselvitys, missä kaikki tie-
dossa olevat  ja  kuntien esittämät väylätarpeet 
arvioitiin yhtäläisillä kriteereillä  ja  asetettiin ku-
reellisyysjärjestykseen. Piiri  on  tarkistanut tähän 
toiminta-  ja  taloussuunnitelmaan  edellä mainitun 
tarveselvityksen perusteella ohjelmakaudella  to- 

teutettavien  kevyen liikenteen hankkeiden luette-
loa  ja  toteuttamisjärjestystä.  Muutoksia  on  tullut 

 edelliseen ohjelmaan verrattuna etupäässä vuo-
sina  2003-2005  toteutettaviin hankkeisiin. 

Piiri toteuttaa ohjelmakaudella  10-15 km  kevyen 
liikenteen väyliä  ja sen  lisäksi keskimäärin  3  kpl 
alikulkuja  vuosittain. Niiden henkilövahinko-on-
nettomuuksia (heva) vähentävä vaikutus  on 0,1-
0,2  onnettomuutta vuosittain. 
Muilla ohjelmakauden investoinneilla saadaan 

 0,07-0,3  heva  'n  vuosittainen vähenemä. 

Piiri toteuttaa loppuun taajamien nopeusrajoitus-
ten tarkistamisen uusien ohjeiden mukaiseksi 
ohjelmakauden alkuvuosina. 
Liikenneturvallisuutta parannetaan edellä mainit-
tujen toimenpiteiden lisäksi hoidon tehostamisel-
la (täsmähoidolla), linja-autopysäkkien rakenta-
misella, liikenneympäristön pehmentämisellä ku-
ten jäykkien tievalaistupylväiden myötääviksi 
muuttamisella, suojakaiteilla  ja  liittymien  korjaa-
misella, ajoradan reunapaaluilla, ajoratamaa-
lauksilla, kampanjoilla, esitteillä  ja  tehostamalla 
yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.  

5.5  Ympäristö 

Suurimmat ympäristövaikutukset suunnitelma- 
kaudella saadaan taajamien tiejärjestelyillä sekä 
moottoritien rakentamisella  Kemi -Tornio  välille. 
Uusien kehittämishankkeiden käynnistyminen 
ajoittuu ohjelmakauden lopulle.  

Kemi -Tornio-moottoritien yhteydessä rakenne-
taan  7,9 km  melusuojausta,  mikä alentaa noin 

 500  asukkaan kokemaa melutasoa.  Kemin  koh-
dan kehittämishanke sisältää  5,8 km  melu-
suojausta,  millä  vähennetään liikennemelua noin 

 290  asukkaan osalta.  

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

Taajamakohteita  on  ohjelmassa neljä  ja  ne toteu-
tetaan ympäristöllisesti omaleimaisiksi ratkai-
suiksi yhteistyössä kuntien, paikallisten yrittäjien 

 ja  asukkaiden kanssa. 
Ympäristöasiat korostuvat ohjel makaudella eri-
tyisesti Pyhätunturin kevyen liikenteen väylän, 
Kokonrämeen  P-alueen  ja  Vuolib Porapoktsa

-joen siltahankkeessa sekä mandollisesti toteu-
tettavassa Yllästunturin maisematiehankkeessa. 



Lapin  tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelma  2001  -  2005 

 VAIKUTUKSET  

Ohjelmakaudella  jatketaan havaittujen maisema- 
ja  ympäristövaurioiden  korjaamista  mm.  maise-
moimalla  käytöstä poistuneita maa-ainesten 
ottoalueita  ja  kunnostamalla  vanhoja tukikohta- 
alueita sekä osallistumalla tienvarsimaisemaa 
parantaviin yhteistyöhankkeisiin. 

Kevyen liikenteen väylien rakentaminen edistää 
ympäristöä säästävien liikkumismuotojen käyt-
töä  ja  lisää liikenteen turvallisuutta. Ympäristö-
asioiden sisällyttäminen tienpidon prosesseihin 

 ja  osaamisen kehittäminen parantavat mandolli-
suuksia ottaa ympäristöasiat entistä paremmin 
huomioon tienpidon eri vaiheissa.  

5.6  Toiminta-ja  taloussuunnitelman  ja  alue- 
kehitysohjelman painopistealueiden 
vertailu 

Edellisessä toiminta-  ja  taloussuunnitelmassa 
 2000-2004 on  kuvattu yksityiskohtaisesti, miten 

piirin TTS tukee  Lapin  aluekehitysohjelman  ta-
voitteita. Uusi toiminta-  ja  taloussuunnitelma  ei  
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muuta oleellisesti ohjelman vaikutuksia alue- 
kehitysohjelman tavoitteiden toteuttamisessa. 
Mikäli piirin määrärahakehys ei kuitenkaan toteu-
du suunnitelmassa esitetyssä laajuudessa, jou-
tuu piiri priorisoimaan tarpeita myöskin alue- 
kehitysohjelman tavoitteiden kannalta. Tällöin 
piiri asettaa etusijalle yritystoiminnan  ja  maaseu-
dun kehittämisen sekä ympäristön, alueiden käy-
tön  ja  infrastruktuurin tavoitteiden tukemisen.  

5.7  Yhteenveto tien pito-ohjelmasta 

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

 esitetty liitteessä  8.  
Taulukossa  4 on  esitetty ohjelmakauden inves-
tointien toimenpiteet  ja  kustannukset. Toimenpi-
teet  ja  kustannukset perustuvat suunnitelman al-
kuvuosien osalta laadittuihin hankesuunnitel

-mun,  mutta ovat arvioita kanden viimeisen vuo-
den kohdalla. 
Taulukossa  5  ilmenee perustienpidon investoin-
tien kohdistuminen tieverkolle. 

Taulukko  4.  Investointien toimenpiteet  ja  kustannukset  (1000  mk)  

Toimenpide  
2001 2002 2003 2004 2005  

kust.  määrä  kust,  määrä  kust.  määrä  kust.  määrä  kust.  määrä 

Kevyen  iiikenteen  väylät  4809 7270 5514 6510 11938 14482 12390 15235 5875 10448  
Kevyen  iiikenteen eritasot  710 2 3 014 3 4744 7 1 000 2 1 000 1  

Soratiet  24106 48398 15000 13960 6300 6000 12900 13240  

Pääiiystetyt  tiet  50 584 124 091 45 584 170 015 66 956 134 663 11 050 9 436 69 239 3 240  

Siitahankkeet  4558 7 7710 10 12141 9 7600 9 15194 12  

Kaistajärjesteiyt 
Liittymäjärjesteiyt  258 2 662 2 3 972 8 2 988 5 532 2  

Eritasoiiittymät 
Liikenneaiueet  942 3 347 4 641 3  
Tievaiaistus  833 6759 868 8 005 983 8848 1199 9576 740 6920  

Meiusuojaukset 
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Taulukko  5.  Perustienpidon  investoinnit ilman  päällystekohteita  

2001 
Mmk 

2002 
Mmk 

2003 
Mmk 

2004 
Mmk 

2005 
 Mmk  

Päätiet  (valta-  ja  kantatiet)  18 10 6 19 

Muuttiet  10 5 14 16 17  

Taajamat  1 6 9 9 9  

Sillat  4 7 9 8 17  

Erilliset JK^PP tiet  ja  valaistus  9 15 11 11 6  

Yhteensä  42 43 49 44 68 
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[jTie 	Nimi 	 - 	 Kunta 	Yhteens 	KAYt.J  20011 20021 2003J 20041  2005j 	Jii} 

Tiehallinnon  oma toiminta  

	

9000! 	Tiehallinnon  oma toiminta 	I 	J 	225700J 	 27800j 275001 27000! 26500! 26000!  
Tiehallinnon  oma toiminta yhteensl:I  225700! 

Talvihoito 
fraivihoito 	- 	 488161! 163261!  64900! 67000! 66000! 65000! 620001 	1  

	

Talviboltoyhteens1: 	4881611 13261 l 	42Qf 

Lii  ken  neympäristön  hoito  

	

P 7100j 	- _Uikenneympäristön  hoito 	-- 	J 	190896j 	 24000j 25000! 25000! 25000! 23000j  

	

Liikenneympäristön  hoito yhteensl:j 	1908961  

Rakenteiden  ja  laiff.  hoito  

	

7200j 	Rakenteiden  ja  laitteiden hoito 	I 	I 	71863! 2333l 	93001 	10000! 	10000! 	9800! 	9400$  

	

Rakenteiden  ja  laitt.  hoito yhteensl:J 	 2 QI  i(  

Sorateiden  hoito  

	

7300f 	Sorateiden  hoito 	 130009 43Q 	16600 	17000!  l8000J  17800 	17000!  

	

Sorateiden  hoito  yhteensI: 	130009 1  4Q2j lif 	'- I 	I  
Päällysteiden  ylläpito  

3002  Päällysteen  reunan täyttö  (  hoito)  _________  5511  jjj  800 800 800 800 70  ______  
3001  Pääll.ohj. Paikkaukset _________  4688 21$ 500 500 500 500 500  ______  
3039  Pääll.ohj  Ura REMO  _______  9244  fl44  1500 1500 1500 1500 1500  _____  
30374  PääIl.ohj. Oijustien ch -  Rovaniemi  Rovaniemen  k 900  ______  900  ______ ______ ______  
30384  Pääll.ohj.  Saarenkylä  -  Lentoaseman  th  Rovaniemen  m 812  ______  812 _______ ______  
30404  PäAll.ohj.  Sodankylä  - Sattanen  Sodankylä  1796  ______  1796  ______ ______ _______  
305821  PääILohj.  Tornio  -  Kiviranta  Tornio 494 494 
304221  Pääll.ohj Kuttanen - Peera (paikkaus)  Enontekiö  500  ______  500  ______ ______ ______  
3065 926  PäälI.ohj. Rautiosaaren jk+pp  tien  korj.  Rovaniemen  m 162  ______  162  ______  
3059 926  Pääll.ohj.  Kemi  - Lautiosaari  Kemi  852  ______  852  ______ ______  
3066 9203  PäälI.ohj Lautiosaari - Isohaara Keminmaa  242  ______  242  ______ ______  
3019 19538  Pääll.ohj. Raumo - Yliliakka  Tornio 2171  ______  2171  ______ ______  
3047 19578  PäälLohj Valajanaavan  pt  Simo  364  ______  364  ______ ______  
30364  PääIl.ohj.  Oulun läänin  raja  -  Simo Simo  2926  ______  ______j 2926  ______  
3061 4  PäälI.ohj. Häkinvaara - Oijustien  risteys Rovaniemen  k 2481  _______ _______  2481  _______  

Rovaniemen  m 
3062 4  Pääll,ohj.  Lentoaseman  ch - Olkkajärvi  Rovaniemen  m 2453  ______ _______  2453  _______  
30684  Pääll.ohj  Saarenkylä Rovaniemen  m 46  ______  46  _______  
3060 928  Pääll.ohj.  Tervolan  ylikulkusilta Tervola  50  ______ _______  50  _______  
3045 957  PäälI.ohj. Raattama - Ketomella  Kittilä  768  ______ ______  768  ______ ______  
3069 970  PääIl.ohj Nuorgam  Utsjoki  221  ______ _______  221  _______  
3032 19501  Pääll.ohj. Onkalonpera  Simo  276  ______ _______  276  _______ ______ _______ ______  
3052 19608  PääIl.ohj.  Pappila (Posio) Posio  246  ______ _______  246  _______  
3064 19810  Pääliohj. Puolakkavaaran  Pt  Sodankylä  4110  ______ _______  4110  _______ ______  
30674  Pääll.ohj. Vuojärven varalaskupaikka  Sodankylä  4253  ______- _______ ______  4253  ______ _______ ______  
307021  PääIl.ohj Kaakamo -  Tornio Tornio 3400 i ______  3400  ______  
3071 21  Paall.ohj Palojoensuu  Enontekiö  210  ______________  210  ______  
3072 9571  Pääll.ohj Pallastunturi  Kittilä  427  _____________  427  ______ ______ 

T&M  Kohde  24.4.2001  
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Nro  Tie  Nimi Kunta  Yhteensa Käyt.1  2001 

- 
_______ 

2002 	2003 2004 2005 Jää 

3000  Pääliohj. PäälI.  teiden ylläpito  17783  _______ _______ _______  9423 836(  _______  
3048 9673  PlIäll.ohj.  Lokan  patopenger  Sodankylä  415  ______ ______ _______  415  _______ ______  

3054 19890  PääII.ohj.  Lokan  patopenger Sodankyla  162  ______ _______ ______ _______  162  _______ ______  
3063 970  Pääll.ohj. Kaoappelaivi -  Utsjoki Utsjoki  1639  _______ ______ _______ ______  1639  ______ 

Pflhlysteiden  ylläpito yhteensä:!  - 	1i92 	J.2! ii2f iij  !2  

Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito 

Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito yhteensä:! 	22 	 1.1 	
' !  1 ! 	iQQ 

Korvausinvestoinnit  
4000  PäAll.ohj. Pääll.kohteiden  suunnittelu  ___________  6310  2iQ  700 700 700 700 700 

4077  Sorateiden runkokelinkko  kohteet  ___________  13904 3904 2000 2000 2000 2000 2000  _______ 
-  606221  Pahajoen  silta  L- 199  Enontekiö  799 136  ______ ______ ______ ______  

4047 944  PiIäll.ohj. Lautasalmi - Ruopsa  Kemijärvi  5250  j5Q  4000  ______ ______ ______ ______  
2012 955  Hanhimaa  Pokka Kittilä  1400 200 1200  ____ ____ _____  
4001  PäälI.ohj.  Kohteiden  routavaunoiden koij. ___________  2500  _______  500 500  - 	500 500 500  ______  
2011  Kulpakko-Laurin  montun  maisemointi  Pelkosenniemi  100  ______ ______ ______ ______ ______ ______  
4007 5  PääIl.ohj. Aapajärven pt:n th -  Sodankylän  kr  Pelkosenniemi  2267  _______  2267  _______ ______ ______ ______ ______  
4083 79  Pääll.ohj.  Sirkan  pohjoispää  Kittilä  400  ______  400  ______ ______ ______ ______ ______  
4065 79  Pääil.ohj Marraskoski -  Tolonen Rovaniemen  m 800  ______  8  ______ _____ _____ _____ _____  
406293  Pääll.ohj.  Hetta  -  Norjan  raja  Enontekiö  700  ______  7  ______ _____ _____ _____ _____  
6070 922  Pirkkiän  silta  1-1546 Tornio 1500  ______  15  ______ ______ ______ ______ ______  
4 926  PääIl.ohj Jaatilansaari - Valajaskoski  Rovaniemen  m 370  _______  370  _______ ______ ______ ______ ______  
40 932  Pääll.ohj. Lumiojoki - Raanujärvi  Ylitornio  2200  ______  2200  ______ ______ ______ ______ ______  
40 942  PäälI.ohj.  Simojärven  ptn th - Teerivaaran th Ranua  4236  _______  4236  _______ ______ ______ ______ ______  
40 962  PäälI.ohj Pyhätuntun - Vuostimo  Kemijärvi  800  ______  800  ______ ______ ______ ______  
4 967  PäAlLohj Kommattivaaran  kohta Sodankylä  200  ______  200  ______ ______ ______ ______ ______  
406 271  PälilLohj. Arpela - Sihtuuna  Tornio 4246  _______  4246  _______ ______ _______ ______ ______  
40 392  PäälI.ohj. Yllästuntunn jk+pp  tien  korj.  Kolari  350  ______  350  ______ ______ ______ ______ ______  
40 392  Pääll.ohj Ylläsjärvi  Kolari  400  _____  400  _____ ____ _____ ____ ____  
40 19599  PääIl.ohj. Kalasatama - Japanikeskus Ranua  1100  _______  1100  _______ _______ _______ _______ _______  
4074 19642  Pääll.ohj. Leukumaanpää - Pessalompolo Ylitomio  2500  ______  2500  ______ ______ ______ ______ ______  
4075 19650  Pääll.ohj. Louesaaii Tervola  300  ______  300  ______ ______ ______ ______ ______  
4035 19664  Pääll.ohj Paavalniemen  pt  Rovaniemen  m 692 692  _______ _______ _______ _______ _______  
4080 19720  PäälLohj. Saarenpudas paikkaus  Kolari  1000  _______  1000  _______ ______ ______ ______ _______  
4076 19744  PääII.ohj. Poikajärvi  Rovaniemen  m 117  _______  117  _______ ______ ______ _______  
4056 19757  PäälLohj. Suvantokumpu Sodankyla  1300  _______  1300  _______ ______ ______ ______  
4055 19792  Pääll.ohj Tavivaaran  Pt  Rovaniemen  m 200 200  ______ ______ ______ ______ ______  
4004 19804  PääIl.ohj. Härkäjoki,  liittymä Pelkosenniemi  100  _______  100  _______ ______ ______ ______ _______  
4079 19886  Pääll.ohj. Ylimuonio  palkkaus Muonio  450  _______  450  _______ ______ ______ ______ _______  
4085 4  Pääll.ohj Pisajoki -  Peura  Tervola  739  _______ ______  739  ______ ______ _______  
40894  Pääll.ohj.  Koivu  -  Roi kr  Rovaniemen  m 1710  _______ ______  1710  ______ ______ _______ 

Tervola  
60904  Rovaniemen  ylikulkusiltaL-1032  Rovaniemen  k 200  _______ _______ [ 	200  _______ _______ _______  
41085  Pääil.ohj  Kemijärvi Kemijärvi  108  ______  108  ______ ______ ______  
41095  PääIl.ohj Kummunkylä  Kemijärvi  218  _______ _______  218  ______ ______ ______  

4110 5  Pääll.ohj Tapionniemi  Kemijärvi  109  _______ _______  109  ______ _______ ______  
4111 21  Pääll.ohj  Kukkola  - Karunki  Tornio 4352  _______  4352  _______ ______ _______ ______  
4112 21  PääII.ohj  Nivala Ylitornio  1491  _______  1491  _______ _______ _______ ______  

4092 78  Pääll.ohj. Kivitaipale  Rovaniemen  m 923  _______  923  _______ ______ _______ ______  
4113 79  PääII.ohj  Rovaniemi  - Nivankylä  Rovaniemen  k 1811  _______  1811  _______ -_______ _______ _______  

m 
4114 79 	PäälI.ohj  Kittilä 	 Kittilä 	 1425 	 1425 

411692 	Pääll.ohj Kaamasmukka -  Kangasniemi 	Utsjoki 	 1624 	 1624  

T&M  Kohde  24.4.200/  



Toiminta -ja taloussuunnitelma  2001  -  2005  

Nro  -  Tie  Nimi Kunta  Ybteens K[iJ  2003 2004 2005 
4117 849  Pääll.ohj Ylikärppä -  Saarikoski Simo  132  ______ ______  J 	132  ______________ - _______  
4118 858  PäälI.ohj. Kelankylä Ranua  648  ______ ______  648  _____________ ______ ______  
6081 926  Lautiosaaren ylikulkusilta  LI  330  Kemi  1200  ______ ______  1200  ______ _______  
4022 956  PääIl.ohj. Lompolo.. Pulju mutav. korj.  Kittilä  1284  ______ ______  1284  ______ ______  
4049 956  PäälI.ohj. Pulju 	Nunnanen  Kittilä  2608  _______ ______  2608  ______ _______  
4097 9401  Pääll.ohj. Äkäslompolo  Kolari  868  ______ ______  868  ______  
4119 19502  : PäälI.ohj Simonkylän  Pt  Simo  542  _______  L  542  ______________  
4120 19505 	Pääll.ohj.  Tikkala  pi  Simo  86  ______ 

______  
______  86  ______ _______ ______  

4121 19520  PIiäll.ohj Laivaniemen  pt Tornio 857  ______  8571  _______ ______ ______ ______  
4122 19532  PääIl.obj. Kalkkimaa  Tornio 291  ______ ______  291  ______  
4123 9541  Pääll.ohj Kantaharju - Kalkkimaa  Tornio 823 823  _______ ______  
4073 9590  PäAILohj. Heinisuo ( ehd.  v 2001)  Ranua  2719  _______  2719 L_4098 19697  PäälI.ohj. Orajärvi  Pello  272  ______ _______  272  _______ ______  
4099 19697  PäälLohj. Orajärvi  II  Peflo  67  ______ ______  67  ______ ______  
4100 9716  PääII.ohj. Kukasjärvi  Sodankylä  1009  _____ _____  1009  _____  
410 9759  PääII.ohj. Piittisjärvi,  liittymä  Ranua  53  ______ ______  53  ______ ______  
410 9787  Pääll.ohj.  Kostamo Kemijärvi  511  ______ ______  511  ______  
410 9808  PäälI.ohj.  Sodankylä  - Välisuvanto Sodankyla  1388  _______ _______  1388  _______ _______  
605 808  HaisuojansiltaL-861 	_________  Sodankylä  210  ______ ______  210  ______  
407 826  PäälLohj. Vääräjärvi __________  Posio  

Saha  
1878  
830  

_______ 
______ 

______  
______  

1878  
830  

______  
______ ______  410 9841  Pääll.ohj. Onkamo  

4039 4  PäähI.ohj.  man  - Hyljelahti  man 3855  ______ ______ ______  3855  ______ ______  
60304  Koivun  ylikulkusilta  L- 1327  Tervola  900  ______ ______ ______  900  ______ ______ ______  
40444  PäälI.ohj 	Roi kr  -  Pisan  th  Rovaniemen  m 1092  _____ _____ _____  1092  _____ _____ _____  
41244  Pääll.ohj. Koivusaani  Rovaniemen  k 546  _____ _____ _____  546  _____  

Rovaniemen  m 
41254  Pääll.ohj. Norvajärven eritaso - lentok. Th  Rovaniemen  m 184  _____ _____  184 
41264  PliäIl.ohj Apukka - Vikajärvi  Rovaniemen  m 1472  ______ ______ ______  1472  ______  
602321  Utkujärven  silta  L-186  Muonio  300  ____ _____ ____  300  ____ ____ ____  
602821  Juoksengin ylikulkusilta  L-1096  Peflo  600  ______ ______ ______  600  ______  
412721  PäälI.ohj Armassaaii - Nuotioranta  Ylitornio  2623  ______ ______ ______  2623  ______  
412821  Pääll.ohj Sivula - Pahtonen  Muonio  784  ______ ______ ______  784  ______  
412979  Pääll.ohj. Marraskoski  Rovaniemen  m 586  ____ ____ ____  586  ____  
413079  Pääll.ohj.  Lammi  Kittila  290  ______ ______  290  ______  
4131 80  PääU.ohj.  Kittilä  - Kotakumpu  Kittilä  1438  ______ ______ ______  1438  ______ ______  
4132 81  PäälI.ohj Visala  Posio  832  _______ ______ _______  832  _______  
4093 929  Päull.ohj. Sihtuuna - Peurakoski Tervola  4665  _______ ______ _______  4665  _______ ______ ______  

Tornio  
Ylitomio  

4133 929  PäälLohj Väinölä - Lohijärvi  Ylitornio  3919  _______ ______ _______  3919  _______ ______ ______  
4134 930  PääIl.ohj Törmäsjärvi  Ylitornio  1203  ______ ______ ______  1203  ______ ______  
4095 934 	'Pääll.ohj. Marraskoski- Patokoski  Rovaniemen  m 2861  ______ ______ ______  2861  ______  
4135 935 	,PäälLohj 	Kalaselkä - Rattosjärvi  Pello  1009  ______ _____ ______  1009  ______  

Rovaniemen  m 
4137 942  Pääll.ohj  Pohjaslahti  Ranua  730  ______ _______ ______  730  _______  
6083 945  Jumiskon  kanavan silta  L  -  733  Posio  800  ______ _______ ______  800  _______  
4138955  Pääll.ohj Hirvassalmenjänkä  man 108  ______ ______  108  ______  
4139955  Pääll.ohj Juntinoja  man 613  ______ ______ ______  613  ______ ______  
6089 9264  Ossauksen ylikulkusilta  L-1328  Tervola  700  _______ _______ _______  700  _______ _______  
4140 9381  Pääll.ohj.  Lempeä Pello  63  ______ ______ ______  63  ______ ______ ______  
4141 9381  Pääll.ohj Teikosuvanto PeIlo  1393  ______ _______  1393  ______  
6021 19521  Kirkkoputaan  silta  L-928 Tornio 700  ______ ______ ______  700  ______  
4002  PäälLohj. Pääll.kohteita __________  62290  ______ ______ ______ ______  302901 32000  
6082 79  Molkojoen  silta  L  -  323  Rovaniemen  m 800  ______ ______ ______  800  ______ 

______  
______  

6084 924 Simon  etelän.  ylik.silta  L-1344  +jk+pp  tien  silt  Simo  1600  ______ ______ ______  1600  ______ ______  
2026 970  Nuvvus- Ailigas tieluiskien  tukeminen Utsjoki  1500  _______ _______ _______ _______  1500  _______  
6048 970  Jeägelveijoen  silta  L- 1700  Utsjoki  200  _______ _______ _______ _______  200  _______ _______  
6051 19774  Itärannan  riippusilta  L- 1491  Kemijärvi  700  ______ _______ ______  700  _______ ______  
60124  Simojoen silta  L -2 	 -  Simo  3700  ______ _______ ______ _______  3700  ______  
6086 79  Kellosuvannon  silta  L-5003  Rovaniemen  m 600 600  

T&M  Kohde  24.4.2001  



Toiminta-ja  taloussuunnitelma  2001  *  2005  

Nro  Tie  Nimi Kunta YhteensA Käyt.  2001 2002 2003 2004 2005  JAA  

6087925 RytikarinjkjaptsiltaL-1931 	_________  Kemi  300 ______ ______ _____________  300 ______  

6074 19529 Harnnjängänojan  silta  L-25 	 - 	 - 

Matsasennivan  silta  L-1683 	-  
Tornio 250 ______ ______ _____________  251  ______  

6067 19993 Enontekiö  500 _______ _______ _______________  501 _______ 

lConausinvestoinnit ybteensi:  l9613 44 24 	22  

Laajennusinvestoinnit  
203091 Akujarvi-Kolmosjoki 	--  man 38803 22 9150 ______ _____ ______ _____ _____  

2079 Ympäristöhankkeet 	 --_____ ________  3481 2i 500 500 500 500 501 ____  

204491 Kolmosjoki- Rajajooseppi ________  man 25915 17QQ  4000 4865 ______ ______ ______ ______  

2080 Viitoitus ______ ___________  3023 7 950 800 800 200 201 _______  

5001  Turvallisuus kohteet  ja joukkollikenne ___________  3173 500 500 500 500 500 _______  

2005 Saarenkolmion tiejärjestelyt  Rovaniemen  m 750 150 ______ ______ ______ ______ ______  

50934 Vikajärvenjk+  pp tie  Rovaniemen  m 3715 1915 ______ ______ ______ ______ ______  

509921 Ylimuonion alikulkukäytävä  Muonio  2030 18Q 140 _______ ______ _______ ______ ______  

100379  Sirkan kylän taajainajäij. Kittilä  12945 j_ 700 ______ ______ ______ ______ ______  

5032 942 Kt 78  -  Kansanopiston  hit. tie+ jk^pp-tie Ranua  6115 44 3621 _______ ______ _______ ______ ______  

2084 Museokohde Nivajoki - Alajalve  Utsjoki  685 _______  685 _______ ______ _______ ______ ______  

5084 5  Vt  5/ Kt 82 Sysimiehentie lii - Pelkosenniemen Kemijarvi  1920 _______  1920 _______ ______ _______ ______ ______  

501921 Armassaaren tievalot  Ylitornio  50 ______  50 ______ - - ______ ______ ______  

201079  Kittilä  -  Sirkka Kittilä  6605 _______  6605 _______ ______ _______ ______ ______  

2051 81  Posio- Mourusalmi Posio  14757 ______  2800 6000 5957 ______ ______ ______  

2088 82 Kelloselän levähdysalue  Saha  500 _______  500 _______ _______ _______ _______ _______  

608093 Palojoen  silta  L-986 EnontekiÖ  65 _______  650 _______ ______ ______ ______ ______  

5025 923 Liikenteenjakaja mt:11e  923 Tervola  100 _______  100 _______ _______ _______ _______ _______  

5101 926  Kiviojan tievalaistus Tervola  25 _______  250 _______ _______ _______ _______ _______  

2029 939 Kolaii- Kurtakko  Kolari  12400 _____  6400 3500 2500 ____ ____ ____  

2033 950 Hautajärvi-  Niemelä SaUa  9000 _______  900 5100 3000 ______ ______ ______  

5097 965 Vasaniemen levähdyspaikka  Pelkosenniemi  100 _______  1 _______ ______ ______ ______ ______  

6061 19562 Mammiojansilta  L-234 Tornio 250 _____  25 _____ ____ ____ ____ _____  

6063 19579 Kurdinojan  silta  L-5036  Simo  316 3 6 ______ ______ ______ ______ ______  

6064 19579 Pikkuojan  silta  L-1557  Simo  428 ______  4 ______ ______ ______ ______ ______  

6017 19638 Vuomajoen  silta 	L-1161  Ylitornio  500 ______  5 ______ ______ ______ ______  

5071 Rinnetie-Somerohaiu jk+pp-tie  Rovaniemen  m 2000 ______  2000 ______ ______ ______ ______  

6091 Vuolib Porapoktsajoen  silta Utsjoki  700 ______ _____  700 ______ _____ _____ _____  

50484  Inarin kk:n jk  +  pp-tiet Inari  4472 _______ ______  2000 2472 ______ ______ ______  

50054 Alakorkalon  tien jk-i-pp 	yht.hanke kpki,mlk. ti  Rovaniemen  k 900 ______ ______  900 ______ ______ ______ ______ 
Rnvnnie.nen  ni  

6071 5  Hietajoen  Orahaaran  silta  L-939  Pelkosenniemi  450 _______ ______  45] _______ ______ _______ ______  

60725 Potijoen  silta  L- 940  Sodankylä  400 ______ ______  400 ______ ______ ______ ______  

60735 Hirveänkurunojan  silta  L-941  Sodankylä  400 ____ ____  400 _____ ____ _____ ____  

5039 21 Muonion kk:n  jk  ^  pp-  tie  Muonlo  3900 ______  3900 _______ ______ _______ ______  

6020 80 Aitalamminojan  silta 	L-859 -  Sodankylä  150 _______ _J_j5  
5104922 Kerankadunalikulku  Tornio 2114 ______  2114 ______ ______ ______ ______  

2007 922 Röyttä,  suuntauksen parantaminen  Tornio 500 ______ ______  500 ______ ______ ______ ______  

1011 944 Luusuantien hikennejäijestelyt  Kemijärvi  8900 _______  6400 2500 ______ ______ ______  

5082 962 Pyhätuntunnjk+pp-tie,  Pyhäj.th. -Kultakero  Pelkosenniemi  6180 ______ _______  2880 3300 ______ ______ ______  

5054 967 Opistonmäki- Mantovaara jk+pp-tie  Sodankylä  750 ______ _______  750 ______ ______ ______ ______  

5009 967  Savukosken pysäköintialueet Savukoski  360 ______ _______  360 ______ _______ ______ ______  

6046 9201 Rivinkarin  silta  L- 1624  Kemi  3500 3500 ______ _______ ______ ______  

1004  Ylitornion  kk:n taajamajthj. Ylitornio  8600 ______ ______  6000 2600 ______ ______  

50104 Kokonräineen  P-alue Tervola  250 _______ _______  250 _______ ______ ______  

6025 4 Isoruonaojan  silta 	L-17  Kemi  600 ______ ______ _______  600 _______ ______ _______  

60264 Vähäruonaojan  silta  L-18  Kemi  600 _____ _____ _____  600 _____ _____ _____  

509621 Keroputaan liittymäal. järj +  alikulku  Tornio 2000 ______ ______  2000 ______ ______ ______  

5041 79  Kittilän pohj.pään jk+pp-tien jatko Kittihä  700 _______ _______  700 _______ _______ _______  

5079 863  Kirkko -Soudunsaaren  pt. jk+pp-tie Poslo  2000 ______ ______ _______  2000 _______ ______ _______  

2073 922 Kanavointija kev.liik.jarj. Puuluodon  kohdalla  Tornio 5200 _______ ______ _______  5200 _______  

6078928  Tervolan ylikulkusilta  L-1045^  jk  pp Tervola  3800 _______ _______  3800 _______ ______ -______ 

T&M  Kohde  24.4.2001  



Toiminta -ja  taloussuunnitelma  2001 -2005  

Nro  Tie  Nimi Kunta Yhteensa Käyt.  2001 20021 2003 2004 2005 Jää 
2059 957  Pallasjärvi- Raattama  Kittilä  13000 _______ ______ _______  2000 6000 50(X _______  
2060 9241  Malininkangas- Jokikylä  Simo  6300  ______ ______ ______  2300 4000 ______ ______  

1 	2071 9695 Kiilopään  maantien parantaminen Sodankylä  7500 ______ ______ ______  4500 3000 ______ ______  
2006 19502 Simon  P-alueja info  Simo  250 _______ ______ _______  250 ______ ______  
51034 Maksniemen  koulu-  Viantien th  valaistus Simo  280 ______ ______ ______ ______  280 ______ ______  
5043 5  Sipovaara- Kallaanvaara jk+pp-tie  Kemijärvi  1600 _______ ______ _______ ______  1600 ______ ______  
6053 21  Kaulirannan ylikulkusilta  L-1039  Ylitornio  500 ______ ______ _______ ______  500 ______ ______  
5015 79  Ylikylä - Nivankylä  jk  +  pp tie  Rovaniemen  m 2400 ______ ______ ______ ______  2400 ______ ______  
5016 920  Ajoksentienjk+pp-tie  Kemi  1700  ______ ______ ______ ______  1700  ______ ______  
5012 924  iääkärintie - Patokoski  jk+  pp tie  Simo  1700 ______ ______ ______ ______  1700 ______ ______  
5018 933  Häkinvaara - Valajaskoski  jk  +  pp tie  Rovaniemen  m 2400 ______ ______ ______ _____-  2400 ______ ______  
2027 944 Karsimusp. -ja Reinikans.silt.kohta  Kemijärvi  6000 ______ _______ ______ ______  3000 3000 ______  
6033 9411 Rytiojan  silta 	L-777  Ranua  500 ______ _______ ______ _______  500 _______ ______  

19537 Särkinärän  silta 	L-1393 Tornio 1600 ______ ______ ______ ______  1600 ______ ______  
6035 19537 Särkiputaan  silta 	L-1394 Tornio 1200  ______ ______ ______ ______  1200  ______ ______  
1013 19575  Keminmaan  taajamajätjestelyt Keminmaa  6000  ____ ____ ____  6000  ____  
5006 19675  Nivanpään jk^pp  tie  Pello  600  ______ ______ ______ ______  600  ______ ______  
6045 50033  Kuisjoen  silta 	L-181 I  Savukoski  500 _______ ______ _______ _______  500  ______ ______  
50085  Kallaanvaara - Isokyla  jk+  pp-tie  Kemijärvi  2035  ______ ______ ______ ______ ______  2035  ______  
50135 Pelkosenniemen  kk  -  Lehtikangas jk  +  pp tie  Pelkosenniemi  1200 ______ ______ ______ ______ ______  1200 ______  
2085 21 Palojoensuu -  Kilpisjärvi  (kokonaisrahoitus  han  Enontekiö  160000 ______ ______ ______ ______ ______  10000 150000 
6011 79  Kaukosen silta  L-339  Kittilä  7790  ______ ______ ______ ______ ______  30(X 4129 
601580 Onnasjoensalmen  silta 	L-396  Kittilä  3000 ____ _____ ____ ____  3000 ____  
5081 80  Ounasjoki-  Pakatin th.  jk+  pp-tie  ja  valaistus Kittila  970  ______ ______ ______ ______ ______  970  ______  
2032 80 Vaalajärvi- Pittiövaara  Sodankylä  14500  _____ _____ _____ _____ _____  9000 5500 
605981 Raudanjoen  silta  L-909  Rovaniemen  m 3500  ____ ____ _____ ____ _____  3500  ____  
5014 9241 Kuntakeskus - koivukangas  jk  +  pp tie  Simo  1000  ______ ______ ______ ______ ______  1000 ______  
6069 9643 Kaijalanjoen  silta  L- 1191  Saha  1000 ______ ______ ______ ______ ______  1000 ______  
1008 19594 Ranuan taajamajaijestely Ranua  9200 ______ ______ ______ ______ ______  9200 ______  
6027 19840 Kursunjoen  silta  fl U 1252  Saha  500 ______ _______ _______ ______ _______  500 ______  
6042 50033 Etseojan  silta 	L-1809  Savukoski  400  _____ _____ _____ _____ _____  400 _____  
6044 50033 Saariojan  silta 	L-1810  Savukoski  500 ______ ______  ______L  ______ ______  500 ______ 

Laajennusinvestoinnityhteensä.  4675l2 242 J112 92Q 49] 160290 

Uusinvestoinnit  

I 200314 	IVt4 /  Vt  21  Kemi-  Tornio 	 IKemi 	 4772001 2815001 860001 633641 398751 	6461 	I 

2054  Torvinen- Luosto  maantien rakentaminen Sodankylä  17000 7000 6000 4000 
1007 4  Kemin  kohta  Kemi  230000 20000 123000 72000 
10004  Rovaniemen kohta Rovaniemen  k 200000 10000 19000 

Uusinvestoinnityhteensä:I  924200 2S1500 93000 69364 129461 205000 

Esi-  ja  yleissuunnittelu  

I 8000! 	lEsi-ia  yleissuunnittelu 	I 	I 	29348! 	4I4 	5200! 	5000 	50001 	5000 	s000j 

	

Esi-ja  yleissuunnittelu yhteensä: 	22 	4i4j  

Tie-  ja  rakennussuunnittelu  
85O0 	Tie  ja rakennussuunnittelu 	 I 	60047!  29Q4I 	6743! 	6000j 	6000! 	60001 	6000! 

_____- 	 Tie-ja rakennussuunnittelu yhteensä:I 	600471 22Q.4 	6743 1 	6000 1 	60001  

Liikenteen hallinta  

I 75001 	Liikenteen hallinta 	 I 	6168J 	.LLI 	10001 	10001 	i000J 	1000! 	10001 
T&M  Kohde  24.4.2001 	 S  



Toiminta -ja  taloussuunnitelma  2001 -2005  

Nro  Tie  Nimi 	 Kunta 	YhteensAl Kyt. 	2OO1 	2002! 2003! 2004! 2005 ! 	Jä  

- 	 Liikenteen hallinta yhteens*:J 	1 ! 	.L1 ! 	1 ! 	iJ 	1i 	iiQI 	-  

Maa-alueiden  hoitomenot 

9500[Maa-a1ueiden  hankinta  ja  hoitomenot  71412  J.22I  7990 1350O  130OO  9050 1  90501  
- 	 Maa-alueiden holtomenot yhteens:J fl.4I 

Tulostoksessa kOyleily  eho 	Toiminta- taioussuunniteljna  2001  -  2000  





RATKAISTAVAT  ONGELMAT  

'VP 
	 LillE 10  

TI  EHALLI  NIO  
Lapin tiepiiri 
	

Valtatie  4,  Rovaniemen kohta 	 Helmikuu  2001 

HANKEARVIOINNIN  YHTEEN  VETO  

Suunnitelmavaihe: 
Tarveselvitys 
Yleissuunnitelma  
Tiesuunnitelma 

HANKE 

Valtatien  4  parantaminen noin  6,1 
 km:n matkalla Rovaniemen kohdalla. 

Toimenpiteet: 

•  Rakennetaan  5  uutta eritasoliit-
tymää  ja  parannetaan  2  nykyistä 

•  2-ajorataista  osuutta paranne-
taan  2,6 km  ja  jatketaan  2,8 km 

•  Rakennetaan  ja  parannetaan 
katuja, katuliittymiä  ja  kevyen lii-
kenteen väyliä 

•  Rakennetaan liikenteen telema-
tiikkaa 

Hankkeen kustannusarvio  on 200 
 Mmk. 

TIEN MERKITYS  
•  Pohjois-Suomen tärkein tieyhteys 

•  Yleiseurooppalaisen  TEN  -verkon  osa ja  tär- 
keä linkki Norjaan  ja  Barentsin alueelle 

•  Rovaniemen kohdalla valtakunnallinen  ja 
 kansainvälinen pääväylä sekä tärkeä kau-

punkiseudun työmatka-  ja asiointiliikenteen 
 välittäjä 

• 	Valtatien valo-ohjattujen liittymien ruuhkau - 
tummen 

• 	Lähimpien katuliittymien ruuhkautuminen  ja 
jonojen  ulottuminen valtatielle 

• 	Huono liikenneturvallisuus 

•  Maankäytön kehittämisedellytysten, ympä- 
ristön  ja  kaupunkikuvan parantaminen 

VAIKUTUKSET  

• 	Liikenneturvallisuus  ja  liikenteen sujuvuus 
paranevat. Henkilövahinko-onnettomuudet 
vähenevät  3-4 kpl  vuodessa 

•  Kevyen liikenteen yhteydet paranevat  ja  es-
tevaikutus  vähenee 

•  Tukee maankäyttösuunnitelmien toteutta- 
mista  ja  alueen kehittämismandollisuuksia 

• Maisemarakentamistoimenpiteet  edistävät 
tien ympäristöön sopeuttamista  ja  parantavat 
samalla ympäristöä  ja  kaupunkikuvaa 

KANNATTAVUUS  

• 	Hyöty-kustannussuhde  1,46. Herkkyystarkastelu- 
jen hyötykustannussuhteen  haarukka  on 1,1 -1,8 

• 	Puolet hyödyistä  on aikakustannussäästöjä.  Ajo- 
neuvo-  ja onnettomuuskustannussäästöjä  on  kum-
paakin likimäärin neljännes 

• 	Hanke lisää liikennejärjestelmän kustannustehok- 
kuutta  ja  parantaa sekä henkilö- että tavaraliiken-
teen sujuvuutta  ja toimintavarmuutta 

• 	Hanke parantaa eri käyttäjäryhmien liikkumisolo- 
suhteita 
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