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Suunnittelua yhteistyössä 

Raskaalla  liikenteellä  ja  kuljetuksilla  on  muusta  ajoneuvoliikenteestä  poikkeavia tarpeita, joten nii- 
den selvittäminen erikseen  tienpidon  suunnittelua 
varten  on  tärkeää. Tiestön puutteet aiheuttavat mene- 
tyksiä, jotka heijastuvat  koko  kansantalouteen.  Elin- 
keinoelämälle  kuljetusliikenteen  ongelmat ovat  kas- tannustekijä.  

Oulun  tiepiiri  käynnisti helmikuussa  1995  yhteis- 
työssä Pohjois-Pohjanmaan  ja  Kainuun liittojen 
kanssa selvityksen tieliikenteen  kuljetusoloista  ja  eri- 
tyisesti raskaan liikenteen tarpeista.  Tiepiiri  ja  maakuntien liitot ovat olleet työn  tilaaji- na,  ja  selvitys  on  tehty  LT-Konsultit Oy:ssä.  Ohjausryhmän  puheenjohtajana  on  toiminut Oulun 
tiepiirin  tiejohtaja  Esa  Vuolteenaho.  Käytännön sel- 
vitystyöstä  on  vastannut tiepiirin, maakuntien liitto- 
jen  ja konsultin  edustajista koostunut  hankeryhmä puheenjohtajanaan dipl.ins.  Markku Tervo.  Ohjausryhmässä  ovat  tilaajien  ja konsultin  lisäksi 
olleet edustettuina Kuljetus  Polar,  Metsäteho,  Neste  Yrityspalvelu  Oy, Oulun  Autokuijetus  Oy, Oulun 
kauppakamari, Oulun kaupungin  satamalaitos,  
SKAL  ry., tielaitoksen keskushallinto, VAPO  Oy, 
Veitsiluoto Oy, Oy VR-Rata  Ab  Pohjois-Suomen  ratakeskus  ja  Yhtyneet Paperitehtaat Oy. Yhteistyö- 
ryhmien  suunnitteluseminaari,  samoin kuin kuljetta- 
jien vastaukset puute-  ja  mielipidetiedusteluun  sekä 
yrityksille suunnattu  kuljetuskysely  tuottivat arvo- 
kasta tietoa  tienpidon  ja  hankkeiden suunnittelua 
varten.  

	

_________________________ 	Oulun läänin  tienpidon  suunnittelun tukena ovat  -- 	nyt tiedot suurimpien  tavaralajien kuljetusmääristä  ja  

	

I 	-reiteistä,  raskaasta liikenteestä  ja sen  ongelmista. 
Puutteiden vaikutuksia  on  arvioitu  ja  esitetty toimen - pideohjelma  puutteiden poistamiseksi.  

Oulun  tiepiiri,  Pohjois-Pohjanmaan liitto  ja  Kai- 
nuun Liitto kiittävät kaikkia osapuolia hyvästä yh-
teistyöstä. Selvityksen tulosten avulla pyritään pa-
rantamaan kuljetusten  ja  muun raskaan liikenteen 
olosuhteita tiepiirin alueella. 

Tämän  yhteenvetoraportin  lisäksi  on  Oulun  tiepii- ristä  saatavissa tekninen raportti, josta selviävät 
suunnittelun yksityiskohdat. 

Oulun  tiepiiri 
 Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Kainuun Liitto  

TielaitOS 
 Kirjasto  

Do'nro 	6 3  ± 
NidenrO: 	ö ./7  



OUL  UN T/EP/IR/ 
PO/1./O/S-POHJ,4N41A,4NL//TTO 

- 	 XA/NUUNL//7T0 

YHTEEN  VETO  

Tiejaksojen  puutteet aiheuttavat vuosittain noin  
108  milj,  mk:n yhteiskuntataloudelliset lisäajokustan-
nukset. 

TULOKSISTA  JA  
Kl  IREELLISIMMAT  
TOIMENPITEET 

Puutteellisille  teille suositeltujen toimenpiteiden kus-
tannukset ovat  n. 1 534  milj,  mk. Näiden toimenpitei-
den toteuttaminen 
-  lisää kysyntää noin  2580  milj.  mk  
-  työllistää noin  6000 henkilötyövuoden  verran. 

Oulun läänin tiestön puutteet lisäävät yritysten kulje-
tuskustannuksia  8,3  milj.  mk  vuodessa. 

Tiestön puutteet hidastavat kuljetuksia  ja 
 lisäävät kustannuksia. Epäluotettavien kul-

jetusten vuoksi yritykset joutuvat  mm.  yllä-
pitämään ylisuuria varastoja, jotka sitovat 
ylimääräistä pääomaa. Huonokuntoisella 
tiestöllä  on  kielteisiä vaikutuksia yrilystoi-
mintaan  ja koko kansantalouteen.  Tämän 
selvityksen avulla pyritään parantamaan 
kuijetustenja muun raskaan liikenteen olo-
suhteita Oulun tiepiirin alueella. 

ulun tiepiiri  kattaa 
Pohjois-Pohjanmaan  ja  Kai-
nuun maakunnat eli Oulun 
läänin. Oulun tiepiirin alueella 
kuljetetaan maanteitse vuosit-
tain noin  55  miljoonaa  tonnia 

 tavaraa. Kokonaiskuljetussuo
-rite (=kuljetetun  tavaran mää-

rä  x  matkan  pituus)  on  noin 
 3000  miljoonaa tonnikilomet

-nä.  Tämä  on 13 %  koko  maan 
suoritteesta. Raakapuun, tur-
peen, maa-ainesten, neste-
mäisten polttoaineiden  ja  elin-
tarvikkeiden kuljetukset katta-
vat lähes  70 %  läänin kaikista 
tiekuljetuksista tonnikilomet-
reissä mitattuna. 

Selvityksessä  on  tarkasteltu 
 vain  yleisiä teitä.  On  silti huo-

mattava, että yksityistietkin 
ovat tärkeitä kuijetusten kan-
nalta. 

Pu utteista 
 kustannuksia 

Raskaalle liikenteelle tärkeitä  

teitä  on  Oulun läänissä yh-
teensä noin  7400 km.  Raskas 

 liikenne kuormittaa tieverkon 
eri osia poikkeuksellisesti 
muuhun liikenteeseen verrat-
tuna. 

Oulun läänin tiestön puut-
teet  aiheuttavat vuosittain 
noin  108  milj.  mk yhteiskun-
tataloudellisia lisäajokustan-
nuksia. Eniten kustannuksia 
aiheuttavat pintakunto-  ja  le-
veyspuutteet.  Yritysten tava-
rankuljetuksille puutteista seu-
raa lisäkustannuksia noin  8 

 milj.  mk  vuodessa. Tämä  on 
2,5 %  tutkittujen tavaralajien 
kokonaiskuljetuskustannuksis

-ta. 

Kiireellisimpiä 
 toimenpiteitä 

Puutteiden poistamiseksi tar-
vittavien toimenpiteiden kus-
tannukset ovat kokonaisuu-
dessaan noin  1534  milj,  mk. 
Toimenpiteet  on  jaettu  kol- 
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meen kiireellisyysluokkaan.  
Kartalla esitetään ensimmäi-

sen kiireellisyysluokan hank-
keiden sijainti. Näiden hank-
keiden kustannukset ovat noin 

 624  milj.  mk . 
Kuljetusten  ja  raskaan lii-

kenteen kannalta tehokkaim-
pia toimenpiteitä  on pintakun-
topuutteiden  korjaaminen niil-
lä teillä, joita tämä liikenne 
käyttää paljon. Logistista te-
hokkuutta lisäävät myös alem-
man tieverkon hankkeet, jotka 
parantavat teollisuuden raaka-
ainekuljetusten nopeutta  ja 

 luotettavuutta sekä mandollis-
tavat tasaiset toimitukset kaik- 

kina vuodenaikoina.  

In vestoinneilla 
 elvytystä 

Tieinvestoinnit  lisäävät raken-
nustyöhön osallistuvien yri-
tysten liikevaihtoa  ja  näiden 
toiminta puolestaan muiden 
yritysten liikevaihtoa. Kaikki-
en suositeltujen toimenpitei-
den vaikutuksen kysynnän  Ii-
säykseen on  arvioitu olevan 
noin  2580  milj.  mk . 

Esitetyt investoinnit paran-
tavat työllisyyttä noin  6000 
henkilötyövuoden  verran.  

I  kiireellisyysluokan (A)  toimenpiteet 
Kartalla näkyvät kiireellisimmät toimenpiteet, jotka 

 on  valittu seuraavien tekijöiden perusteella: 

-  toimenpiteillä  on  suuret yhteiskuntataloudelliset 
ajokustannusvaikutukset  tai 
-  toimenpiteillä  on  suuret vaikutukset yrityksille  tai 
-  toimenpide sijaitsee raskaalle liikenteelle tärkeim-
män eli luokan  A  teillä  tai 
-  toimenpide sisältyy ohjausryhmän esitykseen tär-
keistä hankkeista. 

Näiden toimenpiteiden lisäksi  on  selvitetty Ilja  III 
kiireellisyysluokan  toimenpiteet, joilla  on  keskisuuret 

 tai  vähäiset vaikutukset yhteiskuntataloudellisiin ajo- 
kustannuksiin  tai  yrityksiin. Nämä toimenpiteet  on 

 luettelo  itu erillisessä  teknisessä raportissa.  
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OULUN TIEPI/RI 
POHJOIS-POHJAN!W44NL//TTO 

AA/A//i/A//  //r  

LIIKENNE  JA  
KUU  ETU  KSET  

OULUN LÄÄNISSÄ  

Raskas  liikenne kuormittaa tiever-
kon eri osia poikkeuksellisesti 
muuhun liikenteeseen verrattuna. 
Valmiiden tuotteiden kuljetukset 
keskittyvät suurelta osin pääteille 

 ja  raaka-aineet alemmalle tiever-
kolle. 

ulun  tiepiirin alueella 
ajettiin vuonna  1994  noin 

 3000  milj. ajoneuvokilomet
-nä,  mikä vastasi yli kymme-

nesosaa  koko  maan liikenne-
suonitteesta. Liikennesuorite 

 on tiepiirissä  kasvanut vuo-
desta  1980  joka vuosi lu-
kuunottamatta vuotta  1993. 
Suoritteen  ennustetaan kasva-
van vuoteen  2000  mennessä 

 15  prosenttia. Yli puolet lii-
kennesuoritteesta ajetaan  pää- 
teillä. Raskaan liikenteen 
osuus suoritteesta  on  kymme-
nesosa. 

Vuonna  1994 pääteiden  lii-
kenne pysyi läänin alueella 
edellisen vuoden tasolla, mut-
ta raskaan liikenteen määrä 
kasvoi noin viisi prosenttia.  

Raskas  liikenne kokonaisuu-
dessaan kuormittaa suhteelli-
sesti muuta liikennettä enem-
män seutu-, yhdys-  ja  yksityi-
siä teitä. Alemman tieverkon 
teiden  on  oltava sellaisessa 
kunnossa, että niillä voidaan 
liikennöidä ympäri vuoden 
täysillä kuormilla. Alempaa 
tieverkkoa tarvitaan erityisesti 
raakapuu-,  turve- ja sorakulje-
tuksiin. 

Pu  tita,  maa-ainek- 
sia, elintarvikkeita 

Raakapuu,  turve,  maa-ainek-
set, nestemäiset polttoaineet  ja 

 elintarvikkeet kattavat kaikista 
Oulun läänin kuljetuksista 
suoritteena lähes  70 %. 

Oulun tiepiiri  on  tiepituuden  perusteella maan 
suurin. Yleisten teiden pituus  on  tiepiirissä  noin 

 12 800 km  eli noin  16,6  prosenttia  koko  maan 
yleisten teiden pituudesta. 

Oulun läänissä  on (1. 1. 1995)  
*  valta-ja  kantateitä  2181 km  
* seututeitä  2411 km  
* yhdysteitä  8190 km  
* taajamamerkein osoitettuja taajamateitä  210 km 

 *  yleisistä teistä päällystetty  60  %  (7674 km)  
*  sorateitä  4730 km  
* sorateiden pintauksia  414 km  
*  siltoja  1837  kpl,  näistä vesistösiltoja  1478  kpl 
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Tavaralajien kuijetussucritteet 	Oulun  läänIssä 	 Teillä kuijetettava  ta- 

	

vuonna  1993 	 varamaara  (milj, ton- 
nia)  lääneittäin vuon- 

Tavaralaji 	 Kuijetussuorite miIj.tkm 	%  osuus 	na  1993.  
Puuraaka-aineet 	 763 	 25 0/  

Maa-ainekset 	 410 	 14  % 	Oulun tiepiirin  alueel- 
Elintarvikkeet 	 377 	 12 0/ 	 la  kuljetettiin maan- 
Kiinteät polttoaineet 	 257 	 8  % 	 teitse  vuonna  1993  
Öljytuotteet 	 198 	 7  % 	noin  55  miljoonaa  ton - 
Mekaanisen metsäteoll. tuotteet 	184 	 6  % 	nia  tavaraa, mikä  on  
Rakennusmateriaalit 	 129 	 4  % 	12  %  koko  maan  vas- 
Metallijalosteet 	 125 	 4  % 	 taavasta  määrästä. 
Kemialliset aineet 	 119 	 4  % 	Kokonaiskuljetussuori - 
Muut 	 462 	 16  % 	te  (= kuljetetun tava - 
Yhteensä 	 3024 	 100  % 	ran  maara  x  matkan  

pituus) oli noin  3000 
 miljoonaa tonnikilo-

metriä.  
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Raakapuun 
kuljetukset  

Raakapuuta  (tukki-  ja kuitu
-puuta,  haketta,  puma  ja  jäte- 

puuta) kuljetettiin Oulun lää-
nin teillä vuonna  1993  noin 

 7,2  milj, tonnia.  Tämä  on  noin 
 14 %  koko  maan teiden raaka-

puukuljetuksista. 
Oulun läänin alueella kulkee 

noin  260 000 lastattua  raaka-
puuajoneuvoa vuodessa  ja 

 vastaavasti noin  1000 lastattua 
raakapuuajoneuvoa  jokaisena 
arkipäivänä. 

Yli kolmannes maan 
turvekuljetuksista 

Turvetta kulki Oulun läänin 
teillä vuonna  1993  noin  2,8 

 milj. tonnia,  peräti noin  37 % 
 koko  maan teiden turvekuije-

tuksista. 
Oulun läänin alueella kulkee 

noin  86 000 lastattua turveajo
-neuvoa vuodessa  ja  vastaavas-

ti noin  250 lastattua turveajo
-neuvoa päivässä. 

Maa-aines- 
kuljetukset 

Maa-aineksia kuljetettiin Ou-
lun läänin teillä vuonna  1993 

 noin  30,6  milj. tonnia  eli noin 
 14 %  koko  maan teiden vas-

taavista kuljetuksista. 
Oulun läänin alueella kulkee 

noin  1 ,7  miljoonaa lastattua 
maa-ainesajoneuvoa vuodes-
sa. 

Nestemäisten poltto- 
aineiden kuljetukset 

Nestemäisiä polttoaineita kul-
jetettiin Oulun läänin teillä 
vuonna  1993  noin  1,9  milj. 
tonnia,  noin  13 %  koko  maan 
teiden nestemäisten polttoai-
neiden kuljetuksista. 

Oulun läänin alueella kulkee 
noin  69 000 lastattua polttoai-
neajoneuvoa  vuodessa  ja  vas-
taavasti noin  270 lastattua 
polttoaineajoneuvoa  joka arki-
päivä.  

Oulun läänin alueen 
kuijetusten osuus (%) 

 koko  maan kuljetuksista 
 ta varalajeittain 

Tavaralaji 	 %  osuus 
Raakapuu 	 n. 14%  
Turve 	 n, 37%  
Maa-ainekset 	fl. 14% 
Nestem. polttoaifleet 	fl. 13%  
Elintarvikkeet 	n, 9 %  

Elintarvikkeiden 
kuljetukset tukkuihin 

Elintarvikkeita (juomia, mei-
jerituotteita, elintarviketeolli-
suuden tuotteita) kuljetettiin 
Oulun läänin teillä noin  2,1 

 milj. tonnia  vuonna  1993.  Tä-
mä  on  noin  9 %  koko  maan 
elintarvikekuljetuksista. 
Oulun läänin alueella kulkee 
noin  150 000 lastattua elintar-
vikeajoneuvoa  vuodessa  ja 

 vastaavasti noin  600 lastattua 
elintarvikeajoneuvoa  jokaise-
na arkipäivänä.  

Kuljetuksissa ei 
odoteta suuria 

muutoksia 
Lähitulevaisuudessa arvioi-
daan puun, turpeen  ja  neste-
mäisten polttoaineiden kulje-
tusmäärien  ja  -reittien pysy-
vän suurin piirtein ennallaan. 

Puu tavara  
Puutavarakuljetukset  ovat val-
takunnallisesti nyt huipussaan, 
eikä tiellä kuijetettavan puuta-
varan määrä muutu Oulun  tie- 

piirin alueella merkittävästi 
seuraavien  5-10  vuoden aika-
na. Teollisuuden puunkäyttö 
voi kuitenkin lisääntyä jonkin 
verran. 

Ouluun rakennettava toinen 
paperikone ei vaikuta paljoa 
teillä tapahtuviin puunkulje-
tuksiin. Valtion  maiden  van-
hojen metsien suojelu vähen-
tänee hakkuumandollisuuksia 
Pohjois-  ja  Itä-Kainuussa, 
minkä vuoksi hakkuita tehtä-
neen tulevaisuudessa suhteel-
lisesti nykyistä enemmän Kes-
ki-Kainuussa.  

Rautatiekuljetukset  

Raakapuun lastauspaikatja lastatrava 
raakapuu (tonnia/vuosi) Oulun läänissä. 

Oulun läänin lastauspaikoissa siirre-
tään raakapuuta rnaanteiltä kiskoille noin 
miljoona  tonnia  vuodessa. 

I,  



Tieluokitus 

- 	A-luokan tiet  
- 	B-Iuokan  tiet  
- 	C -Iuokan  tiet  
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Turve  

Seuraavien viiden vuoden ai-
kana turvekuljetuksiin ei odo-
teta merkittäviä muutoksia. 
Turvekuljetukset säilyvät pää-
asiassa keskitettyinä, mutta 

 10-20  vuoden tähtäimellä ot-
topaikat hajautunevat jonkin 
verran. Mandolliset muutokset 
näkyvät alemmalla tieverkol

-la. Turvekuljetusten päätie
-verkkoon kohdistuva kulutus 

säilyy ennallaan. 
Mandollisten uusien  turve - 

voimalaitosten (Pudasjärvi, 
Oulujokilaakso) vaikutus  tur- 

\  

vekuljetuksiin  näkyy ainoas-
taan paikallisella tieverkolla. 
Kuljetukset jatkuvat tasaisesti 
lokakuusta maalis-huhtikuu-
hun myös kelirikon aikana. 
Oulun toinen paperikone lisää 
Oulun suunnan turvekuljetuk

-sia.  

Nestemäiset 
 polttoaineet 

Tärkeimmät nestemälsten 
polttoaineiden kuljetusreitit 
ovat valtatie  8  ja  valtatie  22. 

Kuljetusmäärät ovat pysyneet 
muuttumattomina kolme vuot-
ta eikä muutoksia odoteta  lä-
hitulevaisuudessakaan. Tor-
nio-Raahe -välillä lisääntyvät 
lipeä-  ja  happokuljetukset  lä-
hivuosina. Venäjän  ja Kemin!- 
Oulun  välisen  tavaraliikenteen 
kasvu  on  mandollista. 

Nestemäisten polttoaineiden 
kuljetuskalusto muuttuu siten, 
että vetoauton painoksi tulee 

 25  tonnia ja  perävaunun pai-
noksi  35  tonnia.  Keskipudo-
tuksia  pyritään suurentamaan 
eli jättämään kuorma mandol-
lisimman pienelle alueelle. 

Yleisten teiden 
tärkeysluokitus 
raskaan liikenteen 
kannalta 

Oulun läänin yleinen 
tieverkko luokiteltiin 
selvityksessä kolmeen 
luokkaan  (A,  Bja  C) 

 sen  perusteella, kuinka 
tärkeitä ne ovat kulje-
tusten  ja  muun ras-
kaan liikenteen kan-
nalta.  A-luokkaan kuu-
luvat tiet ovat raskaal-
le liikenteelle tärkeim-
piä.  
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Kuijettajien näköku  lina  
Oulun läänin kuijettajilta tiedusteltiin heidän mielipi-
dettään talvinopeusrajoituksista, talviajan kunnossa-
pidosta  ja  yhteistyöstä tiepiirin kanssa. 

Talvinopeusrajoitukset  

Yleisesti talvinopeusrajoitusten aiheuttamat ongelmat 
ovat väistymässä kuorma-autoilta,  sillä nopeudenra-
joittimet  ovat tulossa niille pakollisiksi. Puolet vas-
taajista oli sitä mieltä, että talvinopeusrajoitusten 
ajanjaksoa tulisi lyhentää  ja  rajoituksia yleensäkin 
vähentää. Vajaat puolet piti nykytilannetta hyvänä. 
Rajoitusten lisäämistä halusi  2-3 %. 

Talviajan  kunnossapito 

Teiden talvihoitoon ollaan melko tyytyväisiä, vaikka 
useiden mielestä sitä tulisi edelleen lisätä  ja  etenkin 
hoidon aloittamista nopeuttaa. Suolausta pidetään tär-
keänä juuri vaarallisen kevät-  ja syysliukkauden  ai-
kaan. Useiden mielestä suolausta tulisi vähentää  ja 

 käyttää enemmän suolan  ja  hiekan sekoitusta.  I-Tie-
koittamisen  lisäämistä pidetään tärkeänä etenkin  hit-
tymäalueilla. 

Yhteistyö Oulun tiepiirin kanssa 

Yhteistyön lisäämistä kuljettajien  ja tiemestarien  sekä 
suunnittelijoiden välillä pidetään erityisen toivottava-
na. Kelirikkoteihin liittyvää yhteistyötä toivotaan  ta-
varantoimittajien, tilaajien,  kuljettajien  ja  tiepiirin vä-
lillä. 

Kuljettajien mielestä tulisi tiestön suunnittelussa  hin-
nittää  huomiota seuraaviin seikkoihin: 
- geometria-  ja leveysnäkökohtiin 
- liittymien ahtauteen 
-  palvelu-  ja levähdysalueiden  sijoittamiseen tasai-
sempaan maastoon 
- opastukseen 
- tiemestarien,  suunnittelijoiden  ja kuLjettajien  vä-
listen yhteisten palaverien lisäämiseen 
-  tiestön varhaiseen kunnossapitoon. 

Kuljettajien osoittamat tiestön puutteet  on  esitetty yk-
sityiskohtaisesti teknisessä raportissa. 

Kuijetusten  ja  raskaan liikenteen 
kannalta tärkeitä teitä  on  Oulun 
läänissä yhteensä runsaat  7400 km 

 eli lähes  60 %  läänin yleisten 
teiden kokonaispituudesta. Tiestöä 

 on  tarkasteltu sekä tienkäyttajän 
että tienpitäjän näkökulmasta. 

iestön puutetiedot  on  ke-
rätty tielaitoksen rekistereistä 

 ja  julkaisuista sekä Oulun lää-
nin tavarankuljettajilta. Vuo-
rovaikutteisen suunnittelun, 
kyselyjen, kokousten  ja  semi-
naarien avulla  on  saatu tietoa 
elinkeinoelämän tarpeista  ja 

 samalla lisätty yhteistyötä  tie-
piirin, maakunnallisten liitto-
jen  ja  kuljetusalan edustajien 
välillä. 

Pintakuntopuutteet  
Pintakunnoltaan  puutteellisia 
tiejaksoja  on kuijetusten  kan- 
nalta tärkeillä teillä yhteensä  
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noin  1200 km.  Tämä  on 16 % 
 kaikista kuljetuksilie tärkeistä 

teistä. 

Leveyspuutteet -  ka- 
peat tiejaksot 

Liian kapeita tiejaksoja  on 
luokitelluilla  teillä yhteensä 

 3700 km.  Liian kapeiden  tie- 
jaksojen osuus  on  lähes puolet 
luokiteltujen teiden kokonais-
pituudesta. 

si  prosenttia näiden teiden  ko-
konaispituudesta.  

Rajoitetut alikulut 
Rajoitettuja alikulkuja ras-
kaalle liikenteelle tärkeillä 
teillä  on 45,  kun niitä tiepiiris

-sä on  yhteensä  78.  Rajoitettuja 
alikulkuja  on  eniten  A-luokan 
teillä, yhteensä  20. 

Pai,z orajoitetut  sillat 

muut  C-luokan teillä. Tiepiirin 
siltojen puutteet selvitetään 
erillisenä työnä perusteelli-
semmin. 

Lossitja lautat  
Oulun tiepiirissä  on  kaksi  los- 
sia,  joista kumpikaan ei ole 
raskaan liikenteen kannalta 
tärkeällä tiellä. Hailuodon 
lauttaväylä  on C-luokan tiellä. 

Muut puutteelliset 
yhteydet 

Seuraavien yhteyksien puut-
teet  ovat raskaan liikenteen 
kannalta merkittäviä: 

-  poikittainen yhteys Pudasjär-
vi-Kemi  (runsaasti puu-  ja tur-
vekuljetuksia) 
- Tulliväylä-Kemintie  -yhteys 
Oulussa, valtatien  20  jatke  1,3 
km  (ympäristön kohentamis-
tarve) 
- Rantsila-Utajärvi -yhteys  13 
km (verkollinen  puute) sekä 
-  valtatien  22  oikaisu välillä 
Kajaani-Petäjälahti (merkittä-
vät ajokustannussäästöt).  

Kelirikko 	Luokitelluilla  teillä  on  seitse- 
män painorajoitettua siltaa. 

Kelirikon uhkaamia tiejaksoja Yksi näistä (Kipinän silta)  on 
on luokitelluilla  teillä yhteen-  A-luokan tiellä, yksi  B-luokan 

 sä  noin  500 km,  mikä  on  kuu- tiellä (Ruotsinojan silta)  ja  
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0-luokan tiet  
30.1  Mmk/v 	A-Iuokan  tiet  

55,6  Mmk!v 

yht.  108,3  Mmk/v  
B-luokan tiet 

 22,6  Mmk/v  

PUUTTEIDEN 
VAIKUTUKSET 

Yhteiskuntataloudellisten 
 lisäajokustarinus  ten  jakautuminen  

UI 

Tiestön puutteet, kuten kelirikko, pai-
norajoitetut sillat, rajoitetut alikulut 
sekä pintakunnon  ja  leveyden puutteet 
hidastavat kuljetuksia  ja  lisäävät tuot-
teiden sekä kuijetuskaluston vaurioi -
tumisriskiä. Pahimmat puutteet estä -
vät kuljetukset kokonaan. Huonokun-
toiset tiet lisäävät yritysten kuljetus-
kustannuksia  ja  heijastuvat  koko kan-
santalouteen  kielteisesti. 

Ajoneuvo- 
Onnettomuus- kustannukset 
kustannukset  33,7  Mmk!v 

 30,0  Mmk/v  

Aika- 
kustannukset 

 44,6  Mmk/v 

Kelirikko
-puutteet 

 3,9  Mmk/v  
Leveys- 
puutteet 

 34,9  Mmklv 
yht.  108,3  Mmk/v 

Pintakunto- -  

puutteet 
 69,5MmkIv  

lo  



Eri puutetyyppien vaikutus kuljetuskustannuksiin 

Puutetyyppi  Vaikutus milj.mklv %  osuus 
Kelprikko  2,8 34  %  
Rajoitetut alikulut - - 

Painorajoitetut  sillat  2,9 35  % 
Pintakuntopuutteet  1.5 18  % 
Leveyspuute  1,1 13%  
Yhteensä  8,3 100  %  

Tiestön puutteiden vaikutus kuljetuskustannuksiin 
 ta  varalajeittain 

Kokonals- Kokonais-  Puutteen alh. Lisä- 
Tavaralaji  kult.  määrä  kulj.  kust.  Hsäkust.  kustannusten 

milj.tiv mIIj.mk/v mllj.mklv %  osuus 

Raakapuu  7.2 115 4,2 3,7%  
Turve  2,8 80 3,2 4,0  % 
Nestemäiset  polttoaineet  1.9 30 0,2 0,7  %  
Maa-ainekset  30,6 62 0,5 0,8  %  
Elintarvikkeet  2,1 48 0,2 0,4  %  
Yhteensä  44,6 335 8,3 2,5% 

ulun  tiepiirin yleisillä 
teillä syntyy ajokustannuksia 
vuodessa  5400  milj,  mk. Yh-
teiskuntataloudelliset ajokus-
tannukset tarkoittavat ajoneu-
vo-, aika-  ja onnettomuuskus-
tannuksia.  Tiestön kunto vai-
kuttaa ajokustannusten  mää-
raan.  

Arvioitaessa tiestön puuttei-
den vaikutuksia yhteiskuntata-
loudellisiin ajokustannuksiin 

 on  otettu huomioon pintakun
-to-,  leveys-  ja kelirikkopuut-

teet  sekä kuijettajien osoitta-
mat puutteet. 

Tässä selvityksessä luokitel-
tujen teiden puutteet aiheutta-
vat vuosittain lisäajokustan-
nuksia noin  108  milj.  mk , mi-
kä  on  noin kaksi prosenttia 
yleisillä teillä syntyvistä  ko-
konaisajokustannuksista.  Ras-
kaiden ajoneuvojen lisäajo-
kustannukset luokitelluilla 
teillä ovat vuodessa  27  milj.  

mk  ja  kevyiden ajoneuvojen 
 81  milj.  mk . Yli puolet lisä-

ajokustannuksista johtuu  pin-
takunnon  puutteista. Leveys- 
puutteiden vaikutus kustan-
nuksiin  on  lähes kolmannes. 

Yrityksille lisää 
kuljetus- 

kustannuksia 
Oulun läänin tiestön puutteet 
lisäävät yritysten kuljetuskus-
tannuksia noin  8,3  milj.  mk  
vuodessa. Kelirikko aiheuttaa 
puu-  ja turvekuljetuksille  lisä-
kustannuksia noin  2,8  milj. 

 mk, painorajoitetut sillat noin 
 2,9  milj.  mk . Pintakunto-  ja 

leveyspuutteet pidentävät  mat-
ka-aikaa  ja  aiheuttavat lisä-
kustannuksia noin  2,6  milj. 

 mk  vuodessa. 

ii  
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SUOSITELTAVAT  
TOIMENPITEET  

JA  NIIDEN KUSTANNUKSET  

Suositeltavien  toimenpiteiden kus-
tannukset ovat yhteensä noin  1534 

 milj,  mk. Kallein toimenpideryhmä 
 on  tien leventäminen, minkä osuus 

kaikista kustannuksista  on 70 %.  

Pintakunnon 
 parantamiseen 

 295  milj,  mk 
Parannettaviksi  esitettyjä  tie- 
jaksoa  on  noin  360 km.  Niistä 

 43 %  kuuluu luokkaan  A  eli 
ne ovat raskaan liikenteen 
kannalta tärkeimmillä teillä. 
Parannettavista teistä  on 42 % 
valtateitä, 12 % seututeitä  ja 

 46 % yhdysteitä. Pintakunto
-puutteiden parantamiskustan-

nukset ovat yhteensä noin  295 
 milj.  mk . 

Teiden 
leventämiseen noin 

 1000  milj,  mk 
Leveydeltään puutteellisia  tie- 
jaksoja, joita esitetään leven-
nettäviksi,  on 1725 km. Tie- 
jaksoja, joille suositellaan  le-
ventämisen  lisäksi rakentee1 
parantamista,  on 192 km. Le-
veyspuutteen  lisäksi näillä 
teillä  on pintakunto- tai  keli- 

rikkopuute.  
Teiden leventämisen kustan-

nukset ovat yhteensä noin 
 1072  milj.  mk . Tästä summas-

ta  60 %  menee valtateiden,  14 
% kantateiden, 11 % seuttitei-
den  ja  15 % yhdysteiden le-
ventämiseen.  Luokan  A  teiden 
parantamisen osuus kustan-
nuksista  on 40 %. 

Kelirikkouhan 
 poistamiseen 

 149  milj,  mk 
Kelirikkouhan  vuoksi  paran-
nettaviksi  suositellut tiet ovat 
pääasiassa sora-  tai sorapin-
noitettuja  teitä. 

Kelirikon uhkaamia tiejak
-soja,  joille suositellaan raken-

teen parantamista,  on  yhteensä  
375 km.  Tästä  28 km:lle  suo-
sitellaan rakenteen paranta-
mista  ja  tien päällystämistä 
sekä  27 km:lle  lisäksi tien  le-
ventämiStä. 

Kelirikkouhan poistamis
-kustannukset ovat yhteensä 

Ensimmäiseen kiireeliisyysluok- 
kaan  kuuluvien hankkeiden kustan-
nukset ovat  624  milj,  mk 
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den  ja  87  % yhdysteiden pa- _____ 
rantamiseen.  B-luokan teiden ________________ - 	- 	-  
parantamisen osuus  kustan- -. 	 L 
nuksista  on 19  %  ja  C-luokan ..'-.. ' 	-  
teiden  81  %. -• 

Rajoitettujen alikul- - 
kujen  poistamiseen  

6,7  milj.  mk  
Rajoitetuille alikuluille  on esi- 
tetty  toimenpiteenä tien  ta- . _jfl _____ 

detta).  
-  

1  -  
Esitettyjen toimenpiteiden 

kustannukset ovat noin  6,7  
milj,  mk, josta noin puolet 
menee  A-luokan teiden  paran- ______ 
tamiseen,  15  %  B-luokan tei- 
hin  ja  34  %  C-luokan teihin. 
Valtateiden  osuus kustannuk- 
sista  on 43 %, kantateiden 3 
%, seututeiden  6  %  ja yhdys- _____ •  
teiden  48  %.  

Painorajoitusten 
poistamiseen  
9,8  milj.  mk  

Luokitelluilla  teillä  on  seitse- 
män painorajoitettua siltaa. 
Toimenpiteenä  on  esitetty uu- -  
den  sillan  rakentamista  tai - 	—. 	-  

Siltojen vanhan parantamista. 
: 	 '  parantamiskustannukset  ovat 

yhteensä  9,8  milj.  mk.  4  
lautalla  ____  

Hailuodon lautta  on  ainoa luo- 
kiteltujen  teiden sillaton vesis- -. 
töyhteys.  Uusi lautta otetaan 
käyttöön vuonna  1996. ''' 



Tielaitos  

Oulun  tiepiiri 
Ratakatu  13 
PL 261 
90101  OULU  
Puh.  (981) 310 9011 

 Telefax  (981) 310 9205  

Pohjois-Pohjanmaan liitto  

Kauppurienkatu  8 A 
90100  OULU  
Puh.  (981) 372 944 

 Telefax  (981) 370 662  

Kainuun Liitto  

Kauppakatu  1 
87100  KAJAANI 

 Puh.  (986) 628 641 
 Telefax  (986) 628 648 
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