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Tienpito  painottuu suunnitelmakau- 	onkin erityisen tärkeää, että vuonna  2004  

	

della  2005-2009  tieverkon päivittäisen liiken- 	liikenneväylien ylläpitoa-  ja  kehittämistä  lm - 

	

nekelpoisuuden  turvaamiseen  ja  tieverkon 
	

janneen ministerityöryhmän kaikki teemaoh- 

	

kunnon säilyttämiseen. Liikenneympäristöä, 	jelmaesitykset saadaan pikaisesti toteutuk- 

	

liikenteen sujuvuutta  ja  liikenneturvallisuutta 	seen. 
parantavat investoinnit ovat edelleen edel- 

	

lisvuosien tapaan pieniä. Elinkeinoelämän  ja 	Toiminta-  ja taloussuunnitelma  2006  

	

alueiden kehittymisestä aiheutuvia tarpeita 	-  2009 on  laadittu valtakunnallisesti vuo- 

	

ei voida tieinvestointien avulla juurikaan 	sittaiseen  558 M€  perustienpidon  rahoitus- 

	

tukea, mikä heijastuu kasvukeskuksissa, eri- 	tasoon. Tästä Oulun tiepiirin vuosittainen 

	

tyisesti Oulun kaupunkiseudun sisääntulo- 	osuus Pohjois-Pohjanmaan alueelle  on  noin  

	

teillä merkittävänä liikenteen sujuvuuden 	45,1 M€  ja  Kainuun alueelle  16,4 M€.  
heikkenemisenä. Suunnitelmakauden  lopulla 

	

varsinkin päätiestöllä  on  odotettavissa liiken- 	Vuoden  2005  alusta  on  alkanut Kai- 
teen jonoutumista aiempaa enemmän. 	nuun hallintokokeilu, mikä tarkoittaa, että 

Kainuun maakuntahallinto  on  saanut päättää 

	

Liikenneturvallisuudessa tavoitteena 	tienpidon tulostavoitteista  alueellaan. Lähtö- 

	

on  erityisesti pääteiden  vakavien  liikenneon- 	kohdaksi maakuntahallinnon taholta  on  otet- 

	

nettomuuksien vähentäminen sekä kevyen 	tu tienpidon valtakunnalliset linjaukset  ja  

	

liikenteen turvallisuuden parantaminen taa- 	peri aatteet. 
jamissa. Tavoitteen toteuttamisen kannalta 
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• perustienpidon  raha 	kehittämisen raha  

Tienpidon  määrärahojen käyttö  1992-2004  ja  kehykset  2005-2009,  koko  maa  
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liepiirin  budjetti selkeä kunnossapidon budjetti 

Suomen bruttokansantuote  on  kasvanut viimei
-;en 15  vuoden aikana  n. 30 %.  Myös liikennemäärät 

t'leisillä teillä ovat kasvaneet saman verran.  Sen si - 
aan perustienpidon rahoitus  on  vähentynyt vastaa - 
'ana  aikana  n. 30 %.  Uhkana  on,  että rahoitustaso 
askee edelleen. Poikkeuksellisen alhainen rahoitus 
oudutaankin kohdistamaan pääsääntöisesti  vain 
iestön  hoitoon  ja  olemassa olevan tiestön kunnos-
amiseen, jotta päivittäinen liikennöitävyys voidaan 
urvata. 

Nykyisellä rahoitustasolla tiestöä ei voida  pa- 
antaa kasvavan liikenteen kysynnän mukana. 
Erityisen ongelmallisiksi ovat muodostumassa 
:ärkeimmät päätiet  ja kasvukeskusten vilkkaat 
äylät,  joiden kehittämiseen ei ole käytettävissä 
sianmukaista rahoitusta. Vilkkaiden pääteiden 
:urvallisuustason säilyttämiseksi tieviranomaisilla 

 i  ole käytettävissä juuri muita keinoja kuin entistä 
lemmat nopeusrajoitukset. Olisikin tiedostettava, 

?ttä liikenneinfrastruktuurin kehittäminen yhteis-
unnan muiden toimialojen kehittymisen rinnalla  

)fl  yksi tärkeä edellytys taloudelliselle kasvulle. 

Erkki Myllylä 
Tiejohtaja 

Tienpidon  määrärahojen käyttö  1992-2004  ja  kehykset  2005-2009,  Oulun  tiepiiri  
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2005 2006 2007 2008 2009 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 
7,1 7,0 7,0 7,0 7,0 

5,3 5,2 5,1 5,0 5,0 
1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 
1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 

0,2 0,7 0.2 0,2 0,2 
8,3 8,2 8,1 8,1 8,1 

0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

16,4 16,4 16,4 16,4 16,4  

HOITO 
taivihoito 
liikerineympäristön 

 hoito  ja  käyttöpalvelut 
sorateiden  hoito 
Hoito yhteensä 

YLLÄPITO  
pää I  lysteet 
tierakenteet  
sillat 
liikenneympäristön 
parantaminen 
Ylläpito yhteensä  

Laajennusinvestoinnit 

Esisuunnittelu  

Tie-  ja  rakennus- 
suunnittelu 

Liikenteen hallinta 

Kaikki yhteensä  

Tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelma  on 
 nykyisen tieverkon  kunnossapitosuunnitelma  

Liikenteen kehitys  on  lähes suoraan riippu-
vaista bruttokansantuotteen eli taloudellisen 
toimeliaisuuden kehityksestä. Suomen 
bruttokansantuote  on  kasvanut viimeisen  15 

 vuoden aikana noin  30  %.  Myös liikenne- 
määrät yleisillä teillä ovat kasvaneet saman 
verran. Viime vuonnakin Oulun tieplirin alueen 
pääteillä liikenteen kasvu oli  5,2  %  edelliseen 
vuoteen verrattuna. 

Erityisen ongelmallisiksi ovat muodos
-tumassa  tärkeimmät päätiet  ja  kasvukeskusten 

vilkkaat  väylät. Vilkkaiden pääteiden  tur
-vallisuustason  säilyttämiseksi tieviranomaisilla 

ei ole käytettävissä juuri muita keinoja kuin 
entistä aIemmat nopeusrajoitukset. Alemmista 
nopeusrajoituksista huolimatta Ilikennetur-
vallisuus ei ole kehittynyt viime vuosina 
toivotulla tavalla, vaan  se on  pysynyt vuodesta 
toiseen suunnilleen samalla tasolla. Liikenne- 
kuolemista  n. 60  %  tapahtuu pääteillä. Näistä 
kuolemista puolet tapahtuu kohtaamisonnet-
tomuuksissa. 

Kun tiestöä ei voida parantaa kasvavan 
liikenteen kysynnän mukana, liikenteen suju-
vuus huononee hitaimpien ajoneuvojen  mää

-rätessä  liikenteen nopeuden. Sekä turvalli-
suutta että sujuvuutta parantaisivat  mm.  jär-
jestelmälliset ohituskaistat keskikaiteineen, 
nykyistä paremmat Ilittymäjärjestelyt  ja  erilliset 
kevyen liikenteen ratkaisut. 

Nykyinen tienpidon rahoitus  on  poikkeuk-
sellisen alhainen  ja  uhkana  on,  että rahoi-
tustaso laskee edelleen. Rahoitus joudutaan 
kohdistamaan paäsääntöisesti  vain  tiestön 
hoitoon  ja  olemassa olevan tieverkon kun nos-
tamiseen. Tiepilrin budjetti onkin selkeä 
kunnossapidon budjetti. Näin voidaan  kulten- 

Toiminnan yhtenä perustana  
liikennepoliittiset  tavoitteet 

Toiminta-  ja  taloussuunnitelma  2006-2009 
 perustuu Liikenne-  ja  viestintäministeriön 

määrittelemiin yleistavoitteisiln,  toiminta-
linjoihin  ja  niiden pohjalta laadittuihin pitkän 
aikavälin odotuksiin. Myös vuonna  2003 

 toimintansa aloittanut hallitus  on  linjannut 
liikennepoliittisia  tavoitteitaan  ja  edellyttää 
laadukkaita  ja  toimintavarmoja  liikenneväyliä, 
jotka ovat perustana elinkeinoelämän kl1-
pailukyvylle, yhteiskunnan alueellisesti  ja 

 sosiaalisesti tasa-arvoiselle toiminnalle. 
Olemassa olevien liikenneväylien kunto  ja 

 pääoma-arvo ylläpidetään sekä turvataan 
tiestön palvelutaso vähintäänkin nykyta-
soisena, mutta myös kehitetään yhteiskunnan 
kannalta keskeisiä liikenneväyliä. 

Hallituksen asettaman liikenneväylien 
ylläpitoa  ja  kehittämistä linjanneen minis-
terityöryhmän loppuraportin  13.2.2004  esityk-
sen mukaan kuluvalla hallituskaudella aloi-
tettaisiin lähes  miljardin  euron  arvosta isoja 
väylähankkeita. Tieverkon sujuvuutta  ja  liiken-
neturvallisuutta  on  tarkoitus tehostaa teema-
paketeilla, joihin  on  koottu hankkeita eri 
puolilta maata. Tieinvestoinnit  on  jaettu kah-
teen ajanjaksoon: nykyisen hallituskauden 

 2004  -  2007  hankkeisiin sekä vuosina  2008  - 
 2013  toteutettaviin hankkeisiin. Lisäksi 

tieinvestoinnit  on  jaettu suuriin hankkeisiin 
 ja  teemahankkeisiin. Teemaohjelmat  saavat 

rahoituksensa hankekohtaisesti nimettynä.  

kin  turvata jokapäiväinen liikennöitävyys 
tiestöllä. Uuden tekemiseen  jää  esim.  Oulun 
tiepiirissä  vain 3 -4  milj.  euroa  vuodessa. Tämä 
vähäinen investointiraha käytetään lähes 
kokonaisuudessaan liikenneturvallisuus-
kohteisiin. Rahoitus ei riitä tieolosuhteiden 
kehittämiseen pääteillä eikä alemmalla tiever -
kollakaan. Kun liikennemäärät kasvavat erityi-
sesti pääteillä, palvelutaso huononee. Tämä 
näkyy muun muassa lisääntyvinä jonoina  ja 

 ajonopeuksien alenemisena.  

Kun esim. vuoden  2005  osalta perustien-
pidon rahoitus  koko  maassa  on  vajaa  590  milj. 

 euroa, Tiehallinnon  esittämä  ja  perustelema 
tavoiterahoitus  on 710  milj.  euroa  vuodessa. 
Tällä rahoitustasolla perustienpito saataisiin 
kestävälle tasolle. Viimeisen  15  vuoden aikana 
tapahtuneesta noin  30  %  liikenteen kasvusta 
huolimatta perustienpidon rahoitus  on 

 vähentynyt samana aikana yli  30  %. 

Kehittämishankkeiden  eli budjetissa nimet-
tyinä olevien hankkeiden rahoitus  koko  maas-
sa  on  nyt  130  milj.  euron  vuositasolla. Tavoit-
teena  on 170  milj.  euron rahoitustaso.  Vastaa-
va rahoitus oli  15 v.  sitten noin  300  milj.  euroa 

 vuodessa. 

Tiestön liikennöitävyyden  ja  turvallisuuden 
ylläpito  ja  kehittäminen ovat investointeja 
tulevaisuuden hyväksi. Liikenneinfrastruk

-tuurin  kehittäminen  on  yksi tärkeä edellytys 
taloudelliselle kasvulle. Oikea investointi 
tiestöön  on  investointi tulevaisuuteen  ja sen 

 hyväksi, että yhteiskunnalle tärkeät menotkin 
voidaan kattaa. 

Erkki Myllyla 
Tiej  o  htaj  a  

Hankkeiden ajoituksen päättää liikenne -  ja 
 viestintäministeriö. Hankeiden  rahoittamisesta 

päätetään eduskunnassa vuosittain  tulo- ja 
 menoarviokäsittelyn  yhteydessä. 

Tiepiirin kannalta kiireellisin suuri hanke 
'VaItatie  20,  Hintta - Korvenkylä"  on  sijoitettu 
vuosina  2008-2013  toteutettaviin hankkeisiin. 

Ministerityöryhmän esityksessä oli kolme Ou-
lun tiepiiriä koskevaa teemaa. 

-  kasvavien alueiden kehityksen tukeminen 
- pääteiden turvallisuuden parantaminen 
- koulumatkojen olosuhteiden 
parantaminen maaseututaajamissa 

Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen 
-teemaan  on  sisällytetty valtatien  4  rinnakkais

-tienä toimivan maantien  847  järjestelyt 
Haukipudas - Kempele välillä. Kohteeseen 
sisältyy  mm.  kiertoliittymien  rakentamista, 
liittymien liikennevalo-ohjausta, kevyen 
liikenteen yhteyksien parantamista sekä melu- 
esteiden rakentamista. Kohteen kokonais-
kustannusarvio  on 11,6 M€.  

Pääteiden  turvallisuuden parantaminen 
-teemaan sisältyvä valtatien  4  parantaminen  
lm  kohdalla  on  saanut rahoituksen  ja  työt 
voidaan aloittaa keväällä  2005.  Hanke val-
mistuu vuoden  2006  aikana. Rakentaminen 
käsittää  mm.  kanden kiertoliittymän rakenta-
misen  ja  kevyen liikenteen yhteyksien paran-
tamista. Kohteen kustannusarvio  on 3,9 M€.  

OULUN TIEPIIRIN PERUSTIENPIDON RAHOITUKSEN JAKAUTUMINEN 
VUOSINA  2005  -  2009  

HOITO  2005 2006 2007 2008 2009  
talvihoito  12,3 12,3 12,2 12,2 12,0  
Ilikenneympäristön  hoito  6,2 6,2 6,2 6,3 6,4  
sorateiden  hoito  3,4 3,4 3,4 3,4 3,4  
Hoito yhteensä  21,9 21,9 21,8 21,9 21,8  

YLLÄPITO 
paallysteet  13,2 12,6 12,3 12,1 12,1  
tierakenteet  1 1,2 10,5 10,5 10,5 10,4  
sillat  4,3 4,5 4,9 5,1 5,3  
varusteetja  laitteet  0,8 0,8 0,9 0,9 0,9  
liikenneympäristön  
parantaminen  1,5 1,4 1,4 1,4 1,4  
Ylläpito yhteensä  31,0 29,8 30,0 30,0 30,1  

Laajennusinvestoinnit  6,7 3,3 3,0 3,0 3,0  

Esisuunnittelu  0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Tie-  ja  rakennus- 
suunnittelu  0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  

Kehittämisen suunnittelu  0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  

Liikenteen hallinta  0,6 0,7 0,7 0,7 0,7  

Tiehallinto  4,8 4,7 4,7 4,6 4,6  

Kaikki yhteensä  66,9 62,3 62,0 62,0 62,0  

KAINUUN ALUEEN OSUUS PERUSTIENPIDON RAHOITUKSESTA 
 2005  -  2009  VALTAKUNNALLISEN JAKOMALLIN MUKAISESTI 
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Koulumatkojen  edellytysten parantaminen 
maaseututaajamissa -teemasta ei ole vielä 
olemassa rahoituspäätöstä. Tässä teemassa 
Oulun tiepiirin alueella  on  yhteensä noin  3,9 

 miljoonalla eurolla toteutettavia kohteita. 
-  Laukka - Korivaara, kevyen liikenteen 
väylä, Muhos 

-  in Yliranta,  kevyen liikenteen väylä 
-  Koulutie - Pattijoentie, kevyen liikenteen 
väylä, Raahe 

- Vesala -  Ylikiiminki, kevyen liikenteen 
väylä 

-  Pyhäjoki - Parhalahti, kevyen liikenteen 
väylä 

-  Taivalkoski, kevyen liikenteen väylä 
- Haipuskylä -  Kiiminki, kevyen liikenteen 
väylä 

Toimintaympäristö 

Tielilkenne  on  Suomen yleisillä teillä viimei-
sen  20  vuoden aikana kasvanut noin  60 %. 

 Vastaavan suuruinen kasvu  on  ollut Suomen 
autokannassa. Yleinen tieverkko  on  lisäänty-
nyt vastaavana ajanjaksona noin  700 km. 

 Suhteessa asukaslukuun Suomen autoistu
-minen  on  eurooppalaista keskitasoa.  Koko 

autotiheys  oli vuoden  2003  lopussa  503  autoa 
 1000  asukasta kohden. 

Suomen yleisten teiden liikennesuorite  on 
 noin  33  miljardia autokilometriä. Oulun  tie-

piirin alueella kokonaisliikennesuoritteesta 

Pohjois- 
Pohjanmaa  + 

 Vaala 

Kainuun 
hallinto- 
alue  

ajetaan  10,6 %.  Noin  60 %  liikenteestä sijoit-
tuu pääteille  ja  96 %  liikenteestä ajetaan 
päällystetyillä teillä. 

Kotimaan tavaraliikenteen kuljetussuo-
ritteen osuus tieliikenteestä  on  noin kaksi 
kolmasosaa. Tuotantorakenteen muutos  on 

 hidastanut tavaraliikenteen kasvua Suomessa. 
Toimialoista nopeimmin kasvaneen teknolo-
giateollisuuden kuljetustarpeet ovat kokonai-
suutta ajatellen pieniä,  vain  muutaman pro-
sentin. Pääosa kuljetussuoritteesta painottuu 
perinteisille teollisuuden aloille. 

Suomen henkilöliikenteestä  94 % on  tielii-
kennettä. Tästä henkiläautoliikenteen osuus 

 on  noin  80 %. Maaliikenteessä  tieliikenteen 
osuus  on 95 %.  

Liikenne-ennusteiden mukaan liikenne 
kasvaa edelleen, voimakkaimmin pääteillä. 
Pääteiden liikennettä lisäävät väestön 
muuttoliike kasvukeskuksiin  ja  niiden kehys- 
kuntiin, mikä lisää liikennetarvetta. Myös 
kasvanut matkailu  ja  muu vapaa-ajan liikenne 
lisäävät liikennettä. Toisaalta Oulun läänin 
alueella väestökehityksessä  on  nähtävissä 
toisistaan poikkeavia kehittymissuuntia. Kai-
nuun maakunnan alueella väestö siirtyy  haja

-asutusalueilta  taajamiin  ja  maakunnan ulko-
puolisiin kasvukeskuksiin. Kokonaisväestö-
määrä Kainuun maakunnassa vähenee. Vas-
taavasti myös alueen alemman tieverkon 
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POHJOIS-POHJANMAAN ALUEELLA JATKUVAT HANKKEET VUONNA  2005  kokonaiskustannukset  

2070 88  Pyhännän  liikennejärjestelyt Pyhänta  897,0 
2148  86  Oulaisten kiertoliittymä Oulainen  1260,0  

POHJOIS  -  POHJANMAAN ALUEELLA ALKAVAT HANKKEET VUONNA  2005  kokonaiskustannukset  

1032 8  Raahen tiejärjestelyt Raahe  1906,0 
1291 8300  Saarela 	Markkuu kevyen liikenteen väylä  Oulu 340,0 
11 18 879  Vaalantien  ja  Järvikyläntien Ilikennejärjestelyt  Vaala  250,0 
1202 833  Kovanleuantie 	Vesala  kevyen liikenteen väylä Ylikiiminki  150,0 
1323 4  Kuivaniemen  kevyen liikenteen väylä Kuivaniemi  310,0  

KAINUUN ALUEELLA ALKAVAT HANKKEET VUONNA  2005  kokonaiskustannus  
1264 

78  Paltamon  keskustan liikennejärjestelyt Paltamo  400,0  

ALKAVAT TEEMAHANKKEET VUONNA  2005  kokonaiskustannus -  
1035 4 in  taajamajärjestelyt  Ii 3900,0  

POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN HANKKEET VUOSINA  2006  -  2009  kokonaiskustannus  
1040 8  Limingan  liikennejärjestelyt  Liminka  1110,0 
1 164 20  Lakan 	Kellokangas,  kevyen liikenteen väylä Pudasjärvi  370,0 
1110 20  Hannuksen alikulku Kilminki  180,0 
1041 22  Pikkaraisenkylä -  Laukka, kevyen liikenteen väylä Muhos  824,1 
1104 790  Vihannintaajamajärjestelyt  Vihanti  430,0 
1009 813  Lirningan taajamajärjestelyt  Liminka  1017,5 
1186 4  Rantsilan  taajaman kohdan tiejärjestelyt Rantsila  2070,0 
1 102 181 50  Alavieskan taajamajärjestelyt Alavieska  450,0 
2153 787,1819  Merijärven taajamajärjestelyt  ja  

p-  
kevyen liikenteen väylä Merijärvi  465,5 

1140 86  Kaisaniemenkadun kiertoliittymä Ylivieska  270,0 
1122 22  Utajärven liittymäjärjestelyt  

ja  Alakylä - Kirkkotie  kevyen liikenteen väylä Utajärvi  465,0 
1090 27  Junttikangas - Ojalanperä  kevyen liikenteen väylä Nivala  400,0 
1146 27  Reisjärventie - Kumisevantie  kevyen liikenteen väylä Haapajärvi  300,0 
1178 7780,8082  Kalajoen taajamatien saneeraus, 

Metsäkyläntien kevyer  liikenteen väylä Kalajoki  230,0 
1209 4  Olhavan kevyen liikenteen väylä  ja  alikulku  Ii 430,0 
1064 18213  Hannunpuhto - Hamarintie  kevyen liikenteen väylä Ylivieska  100,0 
1088 18857  Ouluntien  liikennejärjestelyt Kuusamo  900,0 
3954 18684  Pukintie-Vasankankaantie,  kevyen liikenteen L olosuhteiden parantaminen  Oulu 400,0  '  2146 18596  Paavolan taajamatien järjestelyt Ruukki  150,0 
1292 8300  Markkuu - Sanginsuu  kevyen liikenteen väylä  Oulu 700,0 
1085 20  Purontien  kevyen liikenteen alikulku Kiiminki  200,0 
1 1 55 8  Revonlanden liittymäjärjesteyt  Ruukki  240,0 
1196 63  Sievin  taajama  - Järvikylä, kevyen liikenteen väylä Sievi  380,0 
2762 27  Raudaskylän Hyttisillan  kevyen liikenteen väylä Ylivieska  366,0  

KAINUUN ALUEEN HANKKEET VUOSINA  2006  -  2009 

-p,  2477 76  Liikennejärjestelyt välillä Vuokatti -Sotkamo Sotkamo  1000,0 
1258 19109  Seppälä  - Paljakka, rakenteen parantaminen  

'  

ja  paällystäminen  Puolanka  850,0 
1213 912  Tönölänsalmen  sillan  korjaus  ja  

kevyen liikenteen väylä Kuhmo  1300,0 

.  1 160 899  Rauhala-Topinlampi kevyen liikenteen väylä Sotkamo  640,0  

POHJOIS-POHJANMAAN TEEMAHANKKEET  VUOSINA  2006  -  2009  kokonaiskustannus  
1302 

847  Kempele  -  Haukipudas tiejärjestelyt  Oulu,  Haukipudas, 
Kempele  11600,0  

1 130 22  Laukka  - Korivaara, kevyen liikenteen väylä Muhos  574,0 2326 851 lm 	Ylirannan  kevyen liikenteen väylä  Ii 270,0 
1030 8  Koulutie  - Pattijoentie, kevyen liikenteen väylä Raahe  1200,0  .- 	 -..  1069 833  Vesala-  Ylikiiminki kevyen liikenteen väylä Ylikilminki  500,0 
1034 8  Pyhäjoki  - Parhalahti, kevyen liikenteen väylä, alikulku Pyhäjoki  525,0  ) 	-.--.--'  1185 20  Taivalkosken kevyen liikenteen väylä Taivalkoski  504,0 
1137 848  Haipuskylä -  Kiiminki, kevyen liikenteen väylä Kilminki  320,0  

%lt,.  POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSRAHOITUSHANKKEET  JA  HANKE  -  ESITYKSET kokonaiskustannus  

mo  1078 4  Merihelmen väistötila  ja  tiejärjestelyt  Kuivaniemi  100,0 
1052 18722  Ylikiimingin  taajaman liikennejärjestelyt Ylikiiminki  500,0 _s 	

\  EU  -KOHTEET  JA  KOHDE -EHDOKKAAT POHJOIS-POHJANMAALLA kokonaiskustannus 

'.%  1121 8692  Rukan  matkailukeskuksen alikulku Kuusamo  210,0 1091 816  Pöllän th. - Sauvola,  kevyen liikenteen väylä Hailuoto  250,0 
1205  18682  Juurussuon alikulkusilta 

(H a kij ana  Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus)  Oulu 700,0 
1105 4  Pulkkilan  teollisuusalueen liittymäjärjestelyt Pulkkila  300,0 1230 866  Kuusamon  raja -aseman tiejärjestelyt (Interreg) Kuusamo  850,0 
1065 18390  Haapakosken  paikallistien parantaminen Haapavesi  150,0 
1 198 7773  Kalajoen hiekkasärkkien alikulkukäytävä Kalajoki  300,0  

EU  -KOHTEET  JA  KOHDE-EHDOKKAAT KAINUUSSA  

1304 89  Valtatie  5  - Vartius  siltojen leventäminen  
9  kpl (Interreg)  Kuhmo  2200,0 

5, 20, 22 Oulu  -  Karjala  -  Arkangeli -  tieyhteyden opastus-  ja  viltoitus  Kuusamo, Kuhmo 	50,0  
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liikenne vähenee.  Väestäkehityksen  suunnat 
 ja  tätä kautta syntyvät yhteiskunnan erilaiset 

odotukset pyritään ottamaan huomioon myös  
tienpidossa.  

Tiestön hoito -tärkeä  osa  yhteiskuntataloutta  

Valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti  
kunnossapidolla  tuotetaan  tiestölle  mandol-
lisimman hyvä liikenteen  talviajan  turvallisuus 

 ja yl  lätyksettömät  ajo-olosuhteet. Tieverkon 
hoidon taso suunnitellaan siten, että  tieolo -
suhteet mandollisimman hyvin voisivat vastata 
tienkäyttäjien odotuksia  ja  kuljetusten  täsmäl-
11syys  ja  toimintavaatimukset  voisivat toteutua. 
Tarkoitusta palvelee  mm.  talvisin  paijaina pI-
dettävät vilkasliikenteiset päätiet  ja  kaupun-
kien  sisääntulotiet.  Teiden  hoitoluokitusta,  
mikä ohjaa  kunnossapitotoimenpiteiden  ajoi-
tusta  ja  laatua, tarkistetaan liikenteen tarpei-
den mukaan. Näin  on  tehty muun muassa val-
tatiellä  4  ja  8,  joilla  yöaikaista talvikunnos-
sapitoa  on  tehostettu.  

Tienpidon  on  kyettävä tarjoamaan myös 
alueellista tasa-arvoa. Lähtökohtana pidetään, 
että kaikilla  on  oikeus  ja  mandollisuus liikkua 

 ja  saavuttaa peruspalvelut niin kaupungeissa, 
taajamissa kuin  haja -asutusalueillakin. Alem-
maIla tieverkolla  on  pyrkimys turvata elinkei-
noelämälle  ja  maaseudun  perustuotannolle  
välttämättömät kuljetukset kaikkina vuoden 
aikoina  ajoittamalla  ja  mitoittamalla  tiestön  
hoitotoimenpiteet  liikenteen tarpeita 
silmälläpitäen. Esimerkiksi teollisuuden  mate

-riaalihuolto  ja  energiatalouden kuljetukset 
 on  kyettävä kohtuullisesti hoitamaan ympäri 

vuoden. Nykyisellä  tienpidon rahoitustasol!a  
hoito säilyy pääosin ennallaan. 

Ylläpito  —tieomaisuuden  hoitoa  

Suunnitelmakauden tienpito  painottuu 
ylläpitoon. Ylläpidon  ja  peruskorjausten  osuus  
tienpidon  rahoituksesta  on  noin  43  %  ja  kun-
nossapidon  35  %.  Varsinaisiin investointeihin 

 on  käytettävissä vuosittain noin  3,5 M€,  mikä 
 on  noin  6  % tienpidon  rahoituksesta. Tästä 

Kainuun osuus  on 0,5 M€  ja  Pohjois-Pohjan-
maan osuus  3 M€.  

Kainuun  ja  Pohjois-Pohjanmaan alueiden  
tienpito  on  samansuuntaista  ja  erityisesti 

 pää I  lystetyn  tieverkon kuntoon  panostetaa  n. 
 Tieverkon kunnon jälkeenjääneisyyttä  on 
 saatu viime vuosien aikana kurottua kiinni  ja 
 kunnon heikkeneminen  on  pysähtynyt. Silti 

huonokuntoisia  ja  kiireellisesti korjausta  
kaipaavia päällystettyjä  teitä  on  noin  800 km. 

 Viime vuosina Oulun läänin alueella  on 
 korjattu  ja  uudelleen päällystetty noin  700 

 tiekm  vuodessa. Tällä  satsauksella  tieverkon  
kuntopuutteita  on  saatu korjattua  70 -100 
km  vuodessa, vaikka  päällystevaurioita  syntyy  
tieverkolla  jatkuvasti liikenteen  ja  sääolo

-suhteiden vaikutuksesta. Erityisen  ongelmal-
lisiksi  koetaan  vähäliikenteiset  päällystetyt-,  
liikennemäärältään  alle  100  ajoneuvoa 
vuorokaudessa olevat tiet, joiden uudelleen  
päällystämiselle  ei ole  liikenteellisiä  perusteita. 
Näitä teitä  on  Oulun  tiepiirissä  noin  750 km. 

 Niiden  päällystämistä  tai  muuttamista sora -
teiksi  joudutaan jatkossa arvioimaan  alueellisin 

 ja  soslaalisin  perustein. 

Siltojen korjaukseen satsataan jatkossa 
aikaisempaa enemmän  ja  siltojen  perus-
korjaukseen  varattavaa  rahoitusta nostetaan  
suunnitelmakauden  loppua kohti. Silloista 
noin puolet  on  rakennettu  1960-ja  70-luvulla, 
joten puolet eli noin  1000  siltaa  on  tulossa  
peruskorjausikään  varsin  lyhyellä aikavälillä. 
Vuosittain  korjaustoimenpiteitä  on  voitu 
kohdistaa noin  40  -  50  siltaan vuosittain. 
Tämäkään määrä ei ole kokonaistilanne 
huomioon ottaen riittävä. Erityisenä ongel-
mana ovat suuret  ja  korjauskustannuksiltaan 

 kalliit  päätieverkon vesistösillat.  Tulevana 
kesänä korjataan valtatien  4  Oulujoen sillat. 
Kandelle vuodelle  ajoittuva korjauskohde  on 

 liikenteellisesti  vaativa  ja  toimenpiteiltään 
 kallis,  yhteensä  1,5 M€.  Oulujoen siltojen 

korjauksen vuoksi muiden siltojen korjaus  on 
 seuraavan kanden vuoden aikana lukumää-

räisesti aiempia vuosia pienempi.  

Sorateillä kelirikkoista  tiestöä korjataan 
vuosittain noin  10  % esiintyvästä  määrästä. 
Kelirikon määrä vaihtelee vuosittain, mutta 
pitkän aikavälin suunta  on  ollut laskeva. Keli- 
rikkoa tulee esiintymään alemmalla  tieverkolla  
edelleenkin, mutta liikenteelle aiheutuvat 
häiriöt  tai  rajoitukset tulevat vähenemään. 
Kuitenkin  säätilojen  vaikutus kelirikon syntyyn 

 on  merkittävä.  

Liikenneturvallisuus —  ajoneuvojen  
nopeuksien  alentamista liikenneympäristöä  
kehittämäl  lä  

Liikenneturvallisuudessa  on  tapahtunut 
merkittävää kehittymistä viimeisten  30  vuoden 
aikana varsinkin vakavissa  onnettornuuksissa.  
Esimerkiksi vuonna  1970  tieliikenteessä kuoli 

 688  ihmistä. Viime vuosien aikana liikenteessä 
menehtyneiden määrä  on  yleisillä teillä ollut 
liikenteen kasvusta huolimatta  alle  300.  Vuon-
na  2004  menehtyneitä oli  291.  Oulun tiepiirin 
alueella vakavissa onnettomuuksissa menehtyi 

 31  ihmistä.  Sen  sijaan  henkilövahinko  -onnet-
tomuuksien määrä  on  ollut viime vuosina nou-
sussa. Esimerkiksi vuonna  2000  Oulun läänissä 
oli henkilövahinkoon johtaneita onnetto-
muuksia  244  ja  364  vuonna  2004.  Määrän 
nousua selittää osin  liikennemäärien  kasvu. 

Liikenneonnettomuuksien seuraukset ovat 
kuitenkin aiempaa  lievempiä.  Merkittävintä  
turvallisuuskehitystä  on  tapahtunut ajoneuvo-
jen,  mutta myös  liikenneympäristön  turvalli-
suudessa. Huolimatta siitä, että  tienpidon  
rahoitus ei anna mandollisuutta kokonais-
valtaiseen  liikenneympäristön  kehittämiseen, 

 on  pienillä toimenpiteillä onnistuttu  varsin 
 tyydyttävästi. Pääosa taajamissa tehtävistä 

toimenpiteistä ovat tänä päivänä yksittäisiä 
liittymä-  ja  suojatiejärjestelyjä.  Liikenneym-
päristöä  on  kehitetty turvallisemmaksi eri-
tyisesti  taajamissa  ja  keskeistä viime vuosina 

 on  ollut ajoneuvojen nopeuksia rajoittavat 
toimet sekä eri liikennemuotojen erottaminen 
toisistaan, esimerkkinä kevyen liikenteen 
väylät. Varsinaisia  taajamahankkeita,  joissa 
lähtökohtana  on  liikenneympäristön,  tur-
vallisuuden  ja  myös  taajamakuvan  paranta-
minen voidaan toteuttaa  vain  yhdessä  -  kah-
dessa taajamassa  vuosittai  n.  Kevyen  I  i  ikenteen 
väyl istä  ja  al  ikulkukäytävistä  voidaan toteuttaa 
liikenneturvallisuuden kannalta  vain  kaikkein 
kiireisimmät. Vuosittain voidaan rakentaa 
noin  10 km  uusia kevyen liikenteen teitä. 

Yleisiä teitä 
 (km)  

Liikennesuorite 
 yleisillä teillä 

(milj.ajon.kmlv) 

Kevyen liikenteen 
väyliä  (km)  

Päällystettyjä 
 teitä  (km)  

valaistut 
tieosuudet  (km)  

Siltoja (kpl) 

Lautat  ja  lossit (kpl) 

Asukkaita 
 (1.1.2004) 

Liikenneja rjestelmän 
 Dalvelutaso  ja  • . kustannukset 

Turvallisuusja  terveys •  
Sosiaalinen kestavyys •  
Alueiden  ja  
yhteiskuntien 
kehittäminen .  
Luontoon 
kohdistuvat .  haitat  

I 
I 
I  

Suunnitelman 	Suunnitelman 	Suunnitelman 
vaikutukset 	 vaikutukoet 	 vaikutukset 
verrattuna 	• verattina 	 verrattuna 
. .  fl- - 	 -.- -- 	 lnjaan 	PTS-linjaan 
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Oulun tiepiirin alueella toteuttamista odottaa 
noin  450 km  jo  tiedossa olevia kevyen lii-
kenteen väyliä  ja  tarve lisääntyy useita kilo-
metrejä vuosittain maankäytön laajenemisen 
vuoksi. 

Nähtävissä  on,  että nykyisellä tienpidon 
rahoituksella ei pystytä näinkin mittavaa 
ongelmaa ratkaisemaan. Jatkossa onkin 
ensiarvoisen tärkeää, että hankkeita voidaan 
viedä eteenpäin yhteistyössä kuntien  ja 

 muiden rahoitustahojen kanssa.  Se,  että 
hallitus asetti liikenneväylien ylläpitoa  ja 

 kehittämistä selvittämään erityisen mi-
nisterityöryhmän  ja  aikaan saatiin uusia hanke- 
esityksiä poliittisen päätöksenteon piiriin, oli 
merkittävä päänavaus tienpidon lisära-
hoitustarpeen esille tuomiseksi. 

Pääteiden liikenneturvallisuus  on  viime-
aikojen tuhoisien onnettomuuksien jälkeen 
noussut yleisesti keskustelun aiheeksi. Onnet-
tomuudet ovat yleensä monen eri tekijän yh-
teisvaikutusta, - liikenneympäristö  ja  keliolo

-suhteet ovat eräitä osatekijöitä. Liikenne-
turvallisuutta  on  pyritty parantamaan kun-
nossapitoa tehostamalla  ja  nopeusrajoituksia 
alentamalla. Parhaillaan selvitetään auto-
maattisen nopeusvalvonnan laajentamista 
yhteistyössä poliisin kanssa. Vuonna  2004 

 automaattista nopeusvalvontaa laajennettiin 
valtatiellä  4  Rantsilan  ja  Pulkkilan  kuntien 
alueelle  ja  vast'ikään  esillä  on  ollut auto-
maattisen nopeusvalvonnan laajentaminen 
yhteistyössä poliisin kanssa valtatielle  8. 

 Yhteiskunnallisesti kestävin  ja  turvallisin 
ratkaisu olisi kehittää tieverkkoa liikenteen 
kehityksen edellyttämälle tasolle ohitus-
kaistoja  ja  keskikaiteellisia tieosuuksia  lisää-
mällä. 

Päätieverkko - kuijetusten  ja  liikkumisen 
 va  Itasuonet 

Pääteiden  liikenne  on  viime vuosien aikana 
kasvanut  varsin  tasaisesti  2-3  %:  n  vuosivauh-
tia. Pääosin  60  —luvulla rakennettu Suomen 
päätieverkko  on  osoittautumassa kasvaville 
liikennemäärille riittämättömäksi. Erityisesti 
valtatie  4,  Suomen etelä - pohjoissuunnan 
tärkein liikenneväylä,  on  muodostumassa ka-
peutensa  ja  paikoin pienipiirteisen geomet-
riansa puolesta yhteiskunnan kuljetusten 
pullonkaulaksi. Valtatie  4 on  määritelty uu-
dessa maantielakiehdotuksessa ns. runkotieksi, 
jolla tavoitteena  on  muuta päätieverkkoa 
yhtenäisempi  ja  korkeampi laatutaso.  

Valtatie  4  kaipaisikin  pikaisesti leven-
tämistä  ja  ohituskaistojen  rakentamista sekä 
nykyistä korkeatasoisempia  Ii  ittymäjärjestelyjä. 

 Tieverkon kehittäminen tulisikin valtakun-
nallisesti ajatella investointina eikä menona, 

 sillä  tieinvestoinnit  tuovat kuljetusten luo-
tettavuuden  ja  ajallisen säästön kautta mer-
kittäviä hyötyjä elinkeinoelämälle  ja  yhteis-
kunnalle. 

Nykyisen tienpidon rahoituksen taso ei ole 
mandollistanut päätieverkon kehittämistä 
systemaattisesti, vaan toimenpiteet  on  voitu 
kohdistaa  vain  muutamiin ongelmallisimpiin 
ruuhkautuneisiin tieosiin  ja  turvattomiin 
liittymiin.  Mm.  Oulun  ja  Jyväskylän yhteysvälin 
pitkäjänteinen kehittäminen  on  edelleen 
aloittamatta. Valtatien  4  saattaminen ajan- 
mukaiseksi olisi Pohjois-Suomen kilpailukykyä 
ajatellen ensiarvoisen tärkeää. Useat liiken-
teellisesti ongelmalliset kohdat odottavat 
toteuttamisvuoroaan. Nähtävissä  on,  että 
varsinkin Oulun kaupunkiseudulla työmatka- 
liikenteen ruuhkat lisääntyvät  ja  niiden kesto 
pitenee. 

Alueiden odotukset 

Oulun läänin alueella  on  toisistaan poik-
keavia kehityssuuntia. Kainuun alueella väestö 
vähenee  ja  Pohjois-Pohjanmaalla lisääntyy. 
Erityisesti Oulun kaupunkiseutu kehittyy 
nopeasti. Kullakin alueella tienpito  on  pyrit-
tävä sopeuttamaan kunkin alueen erityis-
piirteisiin  ja  tarpeisiin. Taantuvilla alueilla  on 

 tärkeää, että ajoneuvoliikenteen olosuhteet 
 ja  yhteydet peruspalveluihin turvataan. 

Ennustettu väkiluvun muutos 

(%) kunnittain  2003-2030  •  +10,0— +52.5 

III 	0 	-  +9,9 

-9,9— 0  •  -19,9  -  -10,0  •  -46,8  -  -20,0  

Toisaalta tienpidon tehtävänä taantuvilla 
alueilla, kuten Kainuussa  on  myös osaltaan 
pyrkiä liikenneverkkoori kohdistuvilla inves-
toinneilla tukemaan elinkeinoelämän kehit-
tämistä,  millä  kehityssuunta olisi kään-
nettävissä positiiviseksi. Kasvavilla kaupun-
kiseuduilla tehtävänä  on  ehkäistä liikenteen 
kasvusta aiheutuvia liikenteellisiä ongelmia, 
mutta myös tukea liikenneinvestoinneilla 
maankäytön kehittämistä.  



Oulun tiepiirin  päällystysohjelma  vuodelle  2005 
 ja  alustava ohjelma vuosille  2006-2007  

sekä siltojen  

2005 
2006 
2007  Lisätietoja suunnitelmasta antavat: 

Tiejohtaja  Erkki Myllylä,  puh.  0204 22 6800 
 Esikuntapäällikkö Tuomo Kanniainen, puh.0204  22 6890 

 Rakennusmestari  Matti  Keinänen,  puh.  020422 6817  

•  
Kainuun maakunnassa aluerakenteel-

lisina kehitysvyöhykkeinä nähdään tärkeim-
mät liikennesuunnat aluekeskusten  ja 

 kuntakeskusten  välillä, maakunnan teolli-
suusalueet  ja  matkailualueet.  Näitä suun-
taviivoja liikenteellisinä tukevina tekijöinä 
nähdään erityisesti valtatieverkko  ja  siinä 
erityisesti valtatie  5  ja  22  sekä Vartiuksen 
rajanylityspaikan rajaliikennettä palveleva 
tiestö. Kainuun maakuntaohjelman toteut-
tamissuunnitelmassa erityisen tärkeiksi 
lähivuosien tiehankkeiksi  on  katsottu  kanta- 
tien  89  siltojen leventäminen  ja  kunnos

-tammen, Paikallistien  19109  Ukkohalla - 
Paljakka päällystäminen  ja  Vaalantien  ja 

 Järvikyläntien  liikennejärjestelyt Vaalassa 
sekä Kantatien  76  Vuokatin  kohdan liittymä- 
järjestelyt. Nämä hankkeet  on  huomioitu 
myös tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitel

-massa ja  toteutus tapahtuu niille osoitetta - 
van  rahoituksen puitteissa. 

Asiakaspalvelunumero  0204 22 168  
Tiejohtaja  
Erkki MyIlylä  020422 6800 0400 710 410  
Esikuntapääliikkö /  Talouspäällikkö 
Tuomo Kanniainen  0204226890 0400282 138  
Suunnittelupäällikkö 
Risto Leppänen  0204 22 6820 040 549 2735  
Liikenteen  paivelupääliikkö  
Hannu Tolonen  020422 6836 0400 890 271  
Hoidon hankintapäällikkö 
Timo Mäkikyrö  0204 22 6826 0400 282 142  
Investointien hankintapäällikkö 
Markku Tervo  0204226803 0400890058  
Hallintopäällikkö 
Merja Julkunen  020422 6821 040 576 5064  

Tietää tiet  ja kelin  

0200-2100  
•Tienkäyttäjän  linja  

'VP  
TIEHALLINTO  
Oulun tiepiiri 
Veteraanikatu  5  
PL261,  90101 Oulu  
Puhelinvaihde  0204 22 11, fax 0204 22 6884 

 lnternet:www.tiehallinto.fi 
Sähköposti:etunimi.sukunimi@tiehallinto.fi  

Pohjois-Pohjanmaalla haasteena  on  logis
-tisten  järjestelmien kansainvälistyminen, 

nopeasti kasvavan Oulun seudun sisääntu-
loteiden  ja  term  i  naal iyhteyksien  tarpeet sekä 
maaseudun alemman tiestön kunnon  ja 

 julkisen liikenteen palvelujen turvaaminen. 
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueen 
kärkihankkeiksi maakunnan toteuttamis-
suunnitelmassa  2005  -  2006 on  nimetty Valta-
tien  20  parantaminen välillä  Oulu  -  Kiiminki 

 ja  Taivalkoski - Pintamo, valtatien  4  paran-
taminen  ja  valtatien  8  parantaminen Raahen 
kohdalla.  On  myös merkittävää, että Kuusa-
mon  raja-asema  on  muuttumassa kansain

-väl  iseksi rajanyl ityspai  kaksi parhaillaan toteu-
tukseen tulevien  tie  -  ja  tullijärjestelyjen 

 valmistuttua.  
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