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Yhteenveto  ja  vastineet  4.3.2002  päivätystä PTS-toimintalinja -
ehdotuksesta annetuista lausunnoista 

LAUSUNNOT  VASTINEET 

Satakuntaliitto _______________________ 
• 	toivoo, että  tiepiiri  pyrkisi toimimaan  perustienpidon  ja  kehittämis- 

hankkeiden_rahoituksen_lisäämiseksi_Satakunnassa __________________________ 
• 	keskushallinnon suoraan  rahoittamien  hankkeiden vuoksi Satakun- 

nan osuus  perustienpidon  rahoituksesta  on  selvästi pienempi kuin  
liikennesuoritteen_osuus __________________________ 

• 	tieverkon  kunnin  laskun pysäyttäminen  ja  talvihoidon  hyvän tason  
turvaaminen_oikea_lähtökohta ________________________ 

• 	sorateiden  hoitamisen määrärahoja ei saa vähentää  PTS-linjausta tarkistetaan  
• 	liikenneturvallisuuden parantaminen yksi keskeinen tavoite sisältyy  PTS-linjaukseen  
• 	kehittämishanke-esitykset  Satakuntaliiton  tavoitteiden mukaiset  __________________________ 
• 	vt  12  saaminen  pääteiden runkoverkkoon  ja Vt  8  saaminen  TEN - 

verkkoon_erityisen_tarkeaa sisaltyy  PIS-linjaukseen  _________________________ 
• 	esittää Satakunnan  tieverkkosuunnitelman päivittämistä PTS:n  val-  käsitellään suunnittelun  

mistuttua  syksyllä ohjelmoinnin yhteydessä 

Varsinais-Suomen liitto  ______________________ 
• 	painotukset  ja  linjaukset  oikein asetettuja  __________________________ 
• 	lähivuosien tärkeimmät  kehittämishankkeet  Varsinais-Suomessa 

ovat  El 8 -tien  loppuunsaattaminen  ja vt  8  Raision kohdan  rakenta-  sisältyy  PTS-linjaukseen  
minen  ________________________ 

mt  210  Yläne-Oripää lisä- 
tään  hankekoriin  2  
kt  52  Somero- 
Jokoinen/Palikkala  —han- 

• 	kehittämishankekoriin  2  liitto esittää lisättäväksi maakunnan  uloim- ketta  ei lisätä  hankekoriin,  
man  kehäyhteyden  puuttuvat osuudet Yläne-Oripää  ja  Somero- mutta lisätään maininta, 
Loimaa että selvitetään yhteistyös- 

sä Hämeen tiepiirin kanssa 
mandollisuuksia kehittää 
pääosin  Hämeessa sijait- 

_____________________________________________________________ sevaa tieosuutta 
• 	liitto tulee kaikissa yhteyksissä jatkamaan ponnisteluja  tienpidon 

rahoitustason_nostamiseksi_todellisen_tarpeen_edellyttämälle_tasolle _________________________ 
• 	pari  vuotta sitten käynnistetty  soratieverkon päällystämisen  tarve- 

tarkastelu tulisi saattaa päätökseen tulevien toimenpiteiden  ohjel-  käsitellään suunnittelun  
moinnin  helpottamiseksi. Alemman tieverkon osuus  ja  merkitys  on  ohjelmoinnin yhteydessä 
Varsinais-Suomessa_suuri_alueen_yhdyskuntarakenteesta johtuen  _________________________ 

• 	edellisen  ja  muiden mandollisesti kuntien kanssa  toteutettavien yh- 
teishankkeiden  nopeuttamiseksi liitto esittää tiepiirin tutkittavaksi  .  muilla  toimintasektoreilla  yleisesti  kaytossa  olevan  nk.  jalkirahoitus- keskushallinnon vastuulla 

mallin_soveltamismandollisuuksia __________________________ 
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Lounais -Suomen ympäristökeskus _______________________ 

• 	linjaukset oikeansuuntaisia _________________________ 

• 	taajamateiden saneerauksissa  ei tulisi karsia pois kevyen liikenteen linjausta ei  tarkisteta,  ke-
vyen liikenteen hankkeille 

väylien  rakentamishankkeita  varattu erikseen rahoitusta  
• 	tehtäessä valintoja eri vaihtoehtojen välillä hankkeita toteutettaessa, 

tulee painottaa mandollisuuksia parantaa ympäristöä  ja  vähentää 
hankkeiden  ympäristövaikutuksia  eikä tehdä valintoja  vain  rahoituk- 
sen näkökulmasta käytettävissä olevan rahoituksen niukkuudesta 
huolimatta  __________________________  

Turun maakuntamuseo _______________________  
nykyisen tiestön hoitoon  ja  
ylläpitoon käytetään noin 
puolet tien pidon rahoituk- 

• 	tienpidon kokonaisrahoituksen  painotus  on  erittäin voimakkaasti  sesta.  Uus-  ja  laajennusin-
vestointien  rahoituksesta  

uus-  ja  laajennusinvestoinneissa  mm.  hoitoon verrattuna, vaikka  osa  kuluu yksittäisiin  ke- 
linjauksen  mukaan pyritään luonnonvarojen  säästeliääseen käyt-  hittämishankkeisiin,  muilta  
töön ja  nykyisen tieverkon  hyödyntämiseen.  Maakuntamuseo kat- osin  on  paäosin  kyse  ny- soo, että  painopisteenä  tulee olla olemassa olevan tieverkon hoito. kyisen  tiestön  parantami - 
Kulttuuriympäristön  kannalta  on  kestämätöntä, että suunnilleen  50  sesta  (mm.  kevytväylät, vuoden välein rakennetaan uusi linjaus entisen rinnalle.  liittymät, taajamatiet).  Uu- 

sia teitä ovat ainoastaan  
osa  linjauksessa  esitetyistä  

___________________________________________________________________ kehittämishankkeista. 
• 	historiallisen tieverkon hoidosta tulisi laatia oma  ohjeistuksensa,  käsitellään muussa  yhtey- 

jotta näiden teiden erityispiirteitä  ja  ominaisluonnetta  ei  tienpidossa 
dessä 

vaaranneta ________________________  

Liikkuva poliisi, Länsi -Suomen osasto _______________________ 

• 	eri  sidosryhmien  yhteistyö tulee huomioida voimakkaasti,  sillä tur-  sisältyy  PTS-linjaukseen  
vataan  laaja  liikenneturvallisuusvastuu _________________________ 

• 	poliisin osuus  liikenneturvallisuustyön painopisteinä  olevissa  suis- 
tumis -  ja  kohtaamisonnettomuuksien  sekä  liittymäonnettomuuksien  
vähentämisessä  on  keskeinen, koska niihin voidaan vaikuttaa  lii- 
kennevalvonnalla _________________________ 

• 	raskaan liikenteen valvonnassa tarvittavien  alueeltaan  riittävän laa- 
jojen  pysäytyspaikkojen  määrä turvattava  ylläpidossa  ja  uusien  tei-  sisältyy  PTS-linjaukseen  
den  suunnittelussa  _________________________  

Liikkuva poliisi, Porin yksikkö ______________________ 
• 	turvallisuutta painottavat toimenpiteet tulisi olla  tienpidon prioritee- 

tissa  ykkössijalla.  Liikenneympäristön  erilaisuus muuhun maahan sisältyy  PTS-linjaukseen 
verrattuna  on  yksi syy suhteellisen liikenneturvallisuuden  alhaisuu - 
teen .  ______________________ 

• 	toivoo, että  tienpitäjä  mandollistaa tehokkaan  liikennevalvonnan  
tukemalla automaattista  liikennevalvontaa  ja  järjestämällä riittävästi sisältyy  PTS-linjaukseen  
tu  rvallisia valvontapaikkoja  poliisin käyttöön, antamalla tarvittaessa  
käyttöoikeuksia  tiepiirin teknisiin  seurantajärjestelmiin ____________________ 
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•  tärkeätä  lausuntopyynnöt  poliisilta toimenpiteiden  liikenneturvalli- 
suusvaikutuksia  arvioitaessa sekä yhteistyö  projektiluonteisten lii- 
kenneturvallisuustoimenpiteiden_suunnittelussa_ja_toteuttamisessa _________________________ 

• tieluiskien niittämisellä, vesakon raivauksella  ja  erityisesti  hirviaitoja  
rakentamalla  vähennettävissä  Satakunnan alueella  lisääntyneitä  sisältyy  PTS-linjaukseen  
eläinonnettomuuksia _______________________ 

•  vt  8  väleillä  Pori -Luvia  ja  Rauma-Eurajoki:  korkeiden onnettomuus- 
lukujen vähentämiseksi  onnettomuussyiden  analysointi oikeiden sisältyy  PTS-linjaukseen  
toimenpiteiden_valitsemiseksi_sekä_tievalaistuksen_lisääminen _________________________  

•  vt  2:n  nelikaistainen  osuus tulisi jatkaa  Tiilimaelta Tikkulaan 
ei mandu linjaukseen  arvi- 

________________________________________________________________ oidulla rahoitustasolla  

Satakunnan kauppakamari _______________________ 
•  Satakunnan osalta suunnitelma sisältää keskeisimmät  kehittämis-  arvioitu  rahoitustaso  ei  an- 

hankkeet. Toimenpiteiden  ajoitukset  ovat  sen  sijaan aivan liian  na  mandollisuuksia aika- 
myöhäiset.  taulun tarkistamiseen  

•  vt  2  yhteysvälihankkeen  toteuttaminen nopealla aikataululla tärkeää sisältyy  PTS-linjaukseen  
•  tärkeää myös  vt  8 Pori-Söörmarkku  ja  Pori -Rauma välien  paranta-  . 

sisaltyy PTS -linjaukseen  miset ________________________ 
•  vt  8  tulisi saada  TEN-verkkoon sisältyy  PTS-linjaukseen 

arvioitu  rahoitustaso  ei  an- 
•  muista hankkeista tärkeitä  Pori-Tampere-radan  tasoristeysten na  mandollisuuksia Porin 

poistaminen  ja  Porin pohjoisen  satamayhteyden  rakentaminen pohjoisen  satamayhteyden 
_____________________________________________________________  rakentamiseen 

Rauman kauppakamari _______________________ 
•  tiepiirin tiestön kunto  ja  laatu merkittävästi jäljessä moniin maamme 

alueisiin verrattuna liikenteen määrään  ja  laatuun nähden. Tasoa ei  
voida_korottaa,_ellei_myös_tienpidon_rahoitusjakaumaan_puututa. ________________________  

•  suunnitelma kattaa Rauman seudun  tarkeat tiehankkeet  mutta  va- arvioitu  rahoitustaso  ei  an- 
' 

litettavasti  ajoitus  on  aivan liian  myohainen na  mandollisuuksia aika- 
_____________________________________________________________  taulun tarkistamiseen  
•  vt  8  liitettävä  TEN-verkkoon  ja vt  12  liitettävä  pääteiden runkoverk- 

koon. Runkoverkon  ulkopuolelle jääminen voisi merkitä ajautumista sisältyy  PTS-linjaukseen  
pitkäksi_ajaksi_ulos_tieinvestoinneista. __________________________ 

•  Rauman seudun  kehittämishankkeet  (vt  12  Rauman  satamayhteys,  
vt  8  Raisio-Pori,  vt  12  Rauma-Huittinen  ja  Lappi  Hinnerjoki)  on  si-  on  mandollista  linjauksen 
joitettu hankekori 2:een.  Tiepiirin  TTS:ssä  voidaan toteuttaa näihin mukaisen  perustienpidon  
hankkeisiin liittyviä osia  jo  aikaisemmin  (mm.  työssäkäyntiliiken-  rahoituksen puitteissa  
teelle_tärkeä_vt_8_välillä_Rauma -Pori).  _______________________ 

•  Vt  12  Rauman  satamayhteyshanke  on  tärkeä  ja  kannattava hanke arvioitu  rahoitustaso  ei  an- 
varsinkin valtakunnallisessa merkityksessä  ja  tulisi sijoittaa  kor-  na  mandollisuuksia aika- 
keimmalle  Satakunnan  kehittämishankkeista  taulun tarkistamiseen  

•  jos  Satakunnan  pääteiden välityskykyä  ei pystytä kehittämään edul- 
lisesti  ohituskaistoja  rakentamalla,  liikenteellinen  jälkeenjääneisyys sisältyy  PTS-linjaukseen  
vain  korostuu  _________________________ 

•  Vt  12  Eura-Raijala  on  tiepiirin  kapein  ja  erittäin vaarallinen  tieosuus.  
Olisi välttämätöntä saada tämä osuus tiepiirin käytännön  suunnitel-  sisältyy  PTS-linjaukseen  
mun_mukaan. ________________________ 

•  Lappi-Hinnerjoki puukuljetusten  vuoksi tärkein alemman tiestön  ... 	. 
sisaltyy PTS -linjaukseen hankkeista  __________________________ 
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Turun kauppakamari  _______________________ 
• 	erityisen tärkeää varmistaa  El 8-tien valmistuminen mandollisimman 

nopeasti. Myös  Vt  8:n  Raision liittymä  on  jo  pitkään ollut  hanakala  sisältyy  PTS-linjaukseen 
liikenteen pullonkaula.  _________________________ 

• 	Koko  Varsinais-Suomen taloudelle tärkeän Turun sataman saavu - 
tettavuus  ja  olemassa olevien sataman  kehityshankkeiden  toiminta  
on  turvattava  maaliikenneyhteyksien  parantamista  nopeuttamalla.  arvioitu  rahoitustaso  ei  an- 
Raisio  etl.-Pansiontie  välisen  yhteyden rakentaminen  on  kasvavan  na  mandollisuuksia aika- 
tieliikenteen tarpeet  ja  toisaalta raskaan liikenteen historiallisesti  ar-  taulun tarkistamiseen  
vokkaalle  keskusta-alueelle aiheuttamat haitat huomioon ottaen eh- 
dottomasti siirrettävä  hankekoriin  1.  ________________________  

Maataloustuottajain Varsinais-Suomen liitto  _______________________  
Maataloustuottajain Satakunnan liitto  _______________________  

valtakunnallisten  linjausten 
• 	kehittämisen  painopisteenä  tulee olla maakuntien sisäisten  ja  pai-  mukaan  kehittämishank - 

kallisten  liikenneolosuhteiden  kehittäminen samalla painoarvolla keiden painopiste  on run- 
kuin valtakunnallisten  liikenneväylien  kehittäminen  koverkolla  ja  kaupunkiseu- 

___________________________________________________________________ duilla 
• 	perustienpidon  osalta maakuntien alemman tieverkon kunnossapito  n  ku-taso  säil 	merkittä - yy,  ja  perusparannukset  tulee taata maaseudulla asumisen  ja  elinkei- vaan yleiseen tason  pa- 

notoiminnan  turvaamiseksi. Teiden kunnon  nykytaso  ei riita vaan  
rantamiseen  ei ole  resurs- 

tiesto  vaatii monin paikoin  toimenpiteita liikennoitavyyden  paranta-  
miseksi. 

sea  
_________________________ 

• 	maatalouden  kuljetuksille  on  myönnettävä joustavasti poikkeuslupia käsitellään muussa  yhtey- 
kelirikkoaikana dessä 

• 	Vt  2  ja Vt  8  parantaminen tulee huomioida  El 8  jälkeen tärkeimpinä  linjattu PTS:ssä mandolli - 
piirin  kehittämishankkeina suunnitelmakauden  alkuun  simman  aikaisiksi 

• 	kevyen liikenteen väylien rakentamista tulee lisätä ala-asteen  ja  . ... sisaltyy PTS-liniaukseen  muiden  koulumatkojen  turvallisuuden  lisaamiseksi _________________________ 
• 	yleisten teiden hoito tulee säilyä valtion vastuulla. Kuntien erilaiset  tienpitovastuu  määritellään 

taloudelliset resurssit hoitaa teitä  eriarvoistavat  maakuntien eri  osi-  lainsäädännössä  ja  valta- 
en  tienkäyttäjiä.  kunnallisissa sopimuksissa 

Länsi-Suomen  Kuljetusyrittäjät ry _______________________ 
• 	pitää esitettyä rahoitustarvetta  miniminä  ja  pyrkii osaltaan vaikutta- 

maan siihen, että  tienpidon  määrärahat kehittyvät esitettyä  positiivi- 
semmin  niin  tiepiirissä  kuin  koko  valtakunnassa  ________________________ 

• 	maantiekuljetusten  suuri merkitys maamme  tavarankuljetuksissa  
perustuu osin siihen, että teollisuus  ja  asutus sijaitsee hajallaan eri 
puolilla maatamme. Tämä pidentää väistämättä myös kuorma- ei erillistä tavoitetta,  sisäl - 
autoliikenteen  kuljetusmatkoja.  Siksi  on  tärkeää pyrkiä  minimoi- tyy yhteiskuntataloudelli - 
maan tienkäyttäjien  liikennöintikustannuksia kuljetusvarmuutta  ja  seen  tehokkuuteen 
olosuhteita parantamalla.  Liikennöintikustannusten minimointi  tulisi- 
kin olla selkeästi omana tavoitteenaan tiepiirin  toimintalinjoissa. _________________________ 

• 	onnettomuusalttiilla tieosuuksilla  tulisi selvittää mandolliset  liiken- 
neympäristössä  olevat puutteet  ja  poistaa ne  tai  parantaa  olosuh-  kyselyä käsitellään tiepiirin  
teita kaytettavissa  olevien resurssien puitteissa.  Hyodyllinen  keino  turvallisuustyön  yhteydessä 
puutteiden  selvittamiseksi  olisi  ammattikuljettajille  suunnattu kysely  
p0.  tieosuuksien  ongelmista.  _________________________ 
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linjausta ei  tarkisteta,  tur- 
•  nopeusrajoitusten alentamiseen tulisi mennä vasta,  jos  muilla toi-  vallisuustavoite ensisijai- 

menpiteillä  ei saada aikaan toivottuja tuloksia  nen  ja  resurssit  rakentami- 
___________________________________________________________________  seen  rajalliset  
• hyötyliikenteen  päästöjä voidaan vähentää  sujuvammalla liikenteellä  

(mm.  jouhevat risteykset),  teiden  pystygeometrialla  sekä teiden 
kunnolla  ja  tienpinnan  laadulla.  ________________________ 

•  vt  8  liittäminen  TEN -verkkoon tärkeää sisältyy  PTS-linjaukseen  
•  Turun sataman  hyötyliikennettä  ei tulisi ohjata kaikissa tapauksissa 

Raision kautta, vaan Turusta itään lähtevän liikenteen tulisi voida 
käyttää  Ratapihankadun  yhteyttä.  Kiertomatkasta  aiheutuisi vuosi- käsitellään muussa  vhte -  tasolla  4  milj.kg:n  lisän  pakokaasupäästöihin  ja  3  M€:n lisäkustan- dessä 
nukset tavarallikenteelle,  mikä osaltaan vähentää Turun sataman 
kilpailukykyä. Yhteys  vt  1  :ltä Ratapihankadun  kautta satamaan tulisi 
muuttaa yleiseksi tieksi.  _________________________ 

•  Naantalissa sataman tausta-alueita ollaan  kaavoittamassa  asunto- 
alueeksi, mikä voi johtaa siihen, että satamassa toimivat yritykset 
etsivät jollain aikavälillä uudet  toimipaikat. _________________________ 

•  mandollisimman pienet  hoitomenot  eivät saa olla ainoa kriteeri tei- 
den  hoidolle.  On  tärkeätä että valtakunnallisia  tienhoidon laatukri-... sisaltyy PTS -linjaukseen  
teereja kehitetaan  jatkuvasti, niiden toteutumista valvotaan  ja  niista  
tiedotetaan  tienkäyttäjille  tehokkaasti.  ________________________ 

•  alemman tieverkon osalta  talvihoidon  resursseja tulisi harkita uu- 
delleen. Matka-aikojen ennustettavuus ei ole sellaisella tasolla, että  
perustuotannon kuljetusaikatauluista  voitaisiin pitää kiinni.  Täsmä- 
hoito  on  kannatettavaa, mutta  sen  onnistumisen varmistamiseksi sisältyy  PTS-linjaukseen 
tulee  esim. tiemestaripiirikohtaisesti  järjestää yhteistyö  
"suurasiakkaiden"  kanssa siten, että tieto  täsmähoitotarpeesta  on  
alueurakoitsijalla  riittävän ajoissa.  __________________________ 

•  Liukkauden torjunta  on  olennainen  osa  liikenneturvallisuutta.  Jos  käsitellään hoidon toiminta- suolan käyttöä vähennetään,  on  tärkeää, että ajo-olosuhteet eivät  linoissa  ainakaan  heikkene  nykytilasta.  _________________________ 

•  jos  esitys  ammattiliikenteen  ajo-  ja  lepoaika-asetuksesta  menee läpi  
EU:ssa,  se  aiheuttaa lisääntyvää  taukopaikkojen  tarvetta  kuijettajil-  sisältyy osin  PTS - 
le.  Lisäksi satamien  ja  tavaraliikenneterminaalien  liikenneyhteyksiä linjaukseen, satamat  ja  
suunniteltaessa niiden läheisyyteen tulisi varata ajoneuvoille riittävät  terminaalit  kuntien  vas- 
pysäköintitilat  ja  tilat  kuijettajien  ruokailu-,  peseytymis- yms.  tarpeita tuulia 
varten.  _______________________ 

•  onko  sorateiden sorastuskierron pidentämisen  tuoma  2  Mmk:n 
vuotuinen säästö suurempi kuin tien  huonommasta  kunnosta  ai- PTS -linjausta tarkistetaan  
heutuvat  kustannukset  tienkäyttäjille  ja  itse tielle?  __________________________ 

•  erittäin tärkeätä, että teiden kunnon heikkeneminen pysäytetään sisältyy  PTS-linjaukseen  
• päällysteiden urautuneisuuden  korjaamiseksi tulisi löytää lisää  re-  sisältv ,  PTS-linaukseen 

sursseja  sekä uusia  kustannustehokkaampia  toimintatapoja  _______________________ 
•  liikenteen hallintaan liittyvät palvelut  lähtökohtaisesti  hyviä  __________________________ 
•  laajennus-  ja  uusinvestointien  osalta suunnitelma hyvä, mutta ra- 

hojen puutteessa monet hankkeet ovat liian kaukana tulevaisuu- 
dessa  _________________________ 

• hyotyliikenteen nakokulmasta  liikennevalojen  lisaaminen paatiever- 
ei tavoitteena mutta  pai-
koin  valttamatonta niu- 

.. 	 . 	..................... 

___________________________________________________________________ kolle  ei ole oikea  kehityssuuntana . 	. koista  resurssien johtuen  
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•  kevyttä liikennettä ei tule ohjata  ajoradalle  siltojen kohdalla  (saaris-  käsitellään muussa  yhtey- 
to)  dessä 

• päällystemateriaalien  valinnalla  ja  materiaaleja kehittämällä voidaan sisältyy  PTS-linjaukseen saavuttaa tuntuvaa kehitystä  meluhaittojen  vähentämisessä  _________________________  

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry _______________________ 

•  niukkojen määrärahojen aikana  on  tingittävä uusinvestoinneista  ja  
korostettava teiden ylläpitoa erityisesti  haja-asutusalueilla, liikenne- 
turvallisuutta,  joukkoliikenteen  toimintaedellytysten parantamista, sisältyy  PTS-linjaukseen 
kevyen liikenteen järjestelyjä  ja  ympäristön huomioon ottamista. 
Tiepiirin alueella  on  jo  tarpeeksi tiheä tieverkko.  ________________________  

•  suurten investointien  kohdistaminen  nimenomaan  päätieverkon ke - valtakunnallisten  linjausten 
mukaan  kehittämishank- 

hittämiseen  on  virhe  ja  sosiaalisen tasa-arvon nimissä  ja  maaseu- keiden painopiste  on run- 
dun  autioitumisen estämiseksi rahoitusta pitäisi kohdistaa enemmän  koverkolla  ja  kaupunkiseu- haja-asutusalueen  ja  alemman tieverkon kehittämiseen.  ___________________________________________________________________ duilla 

•  Erityisesti pitäisi turvata  joukkoliikenteen  mandollisuudet sellaisilla ei resursseja lisätä,  rahoi - 
alueilla, joilla  se on  kannattavaa.  Joukkoliikenteen  edellytysten  pa-  tus  on  kuitenkin kasvavaa  
rantamiseen  on  varattu  kovin  pieni määräraha.  ________________________ 

• Tiehallinnon  ja  VR:n pitäisi kehittää yhdessä  monipuolisempia jouk- Tiehallinto  ei hoida kulje - 
koliikenne-  ja  tavarankuljetusmuotoja tuksia 

•  erilaisissa  kannattavuusarvioissa  on  syytä nostaa luonto-, maisema- käsitellään muussa  yhtey- 
ja  ympäristöhaitat vertailukelpoisiksi ajansäästöarvioiden  rinnalle  ja  dessä  antaa niille myös  rahamääräiset  arvot  ________________________ 

•  huomattavien  ympäristövaikutusten  vuoksi tulee kokonaan luopua linjausta ei muuteta, pää- HAKU-tien  jatkosuunnitelmista, Poikluoma-Kirjala  -tiestä,  Finnön  osa hankkeista ei ole  mu- 
tiestä  ja  Paraisten -Nauvon  sekä Paraisten  ja  Sauvon  välisen  kiinte-  kana  15 v.  ohjelmassa  
än  yhteyden rakentamisesta  _________________________ 

•  saaristossa voidaan turvata  asioinnin  sujuvuus  ja  tarvittava tavara- linjausta ei muuteta,  kaik- 
liikenne nykyistä järjestelmää kehittämällä  ja  varaamalla lauttalii- kia  lauttoja ei korvata  sil - 
kenteeseen  riittävästi rahoitusta. Uusia siltoja ei pääsääntöisesti  loilla ja  lauttaliikennettä 
tarvita, kehitetään  

• luonnonsuojelupiiri  painottaa ekologisten  verkostojen  merkitystä  
liikennejärjestelmäsuunnittelussa.  Ekologisten  käytävin  toimivuus käsitellään muussa  yhtey - 
takaa luonnon monimuotoisuuden säilymisen.  Pääväylille  tulee  ra- dessä  
kentaa  tärkeimpiin kohtiin  estevaikutuksia  lieventäviä yli-  ja  alikulku- 
yhteyksiä eläimille.  _________________________ 

•  luomalla  tienpenkereistä ns. puolikulttuuriympäristöjä tämänka!tai - 
sille alueille  (kedot,  niityt  ym.) sopeutunutta vähenevää lajistoa  voi- käsitellään muussa  yhtey- 
daan  säilyttää. Tienvarsien arvokkaiden  ympäristöjen kartoittami- dessä  
sessa  luonnonsuojelupiirit  ja  tiepiiri  ovat  jo  tehneet hyvää yhteis- 
työtä .  ________________________ 

•  mandolliset  tinkimiskohteet  eivät saisi kohdistu nimenomaan  ympä- linjausta ei muuteta  
ristörakentamiseen  ja  kevyen liikenteen järjestelyihin  _________________________ 

• luonnonsuojelupiiri  pitää tärkeänä, että  tiepiiri  kytkee myös kansa- 
laisjärjestöt mukaan  suunnitteluyhteistyöhönsä __________________________  

Satakunnan luonnonsuojelupiiri ry _______________________ 

•  linja  on,  että "vanha meno jatkuu"  _________________________ 

•  puuttuu ajatukset  tielinjauksilla  erityisesti  huomioitavista luontoar-  käsitellään muussa  yhtey- 
voista  dessä 
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• 	ei ole juuri huomioitu arvokkaita  tienvarsiympäristöjä. Niitosta  tai  
niittämättä jättämisestä  ei ole esitetty tarkempia ohjeita eikä  mis-  käsitellään muussa  yhtey- tään  muista  luontoarvoista  puhuta mitään  (esim. kedot,  harvinaiset  
lajit,  maisemapuut). Tiepiiri  voisi ainakin tehdä  niittyjä  ja  ketoja tei- dessä  

den_varsille_sopiviin_kohtiin. _________________________ 
• 	uusien teiden rakentamisen sijasta  panostettava liikenneturvalli-  sisältyy  PTS-linjaukseen  suuteen_ja_liikenteen_sujumiseen_nykyisillä_teillä _________________________  

• 	pohjavesialueiden  suojaamiseen  panostettava.  Kaikki ympäristö-  linjausta ei muuteta, suoja- 
keskuksen  luokittelemat pohjavesialueet  on  suojattava suunnittelu- uksiin  panostetaan  ja  suo- 
kauden aikana  ja  suolaus  niillä  on  lopetettava.  Ian  kä'ttöä riskialueilla hil- 

_____________________________________________________________ litään  edelleen  
• 	ei ole huomioitu  EU:n  raskasta liikennettä koskevan vihreän (nyt  jo  

valkoisen) kirjan tuomia muutoksia 

Mannerheimin lastensuojeluliiton Satakunnan piiri  ry _______________________ 
• 	ei huomauttamista. Piiri toivoo  tienpidossa  otettava erityisesti huo- 

mioon lapset  ja  heidän turvallinen  Ilikkumisensa  mm.  koulujen  ja  
päiväkotien_läheisyydessä. _________________________  

Porin satama  
• 	sekä  TEN  että  E-tieverkon osalta  Pori on  selkeästi pudonnut paitsi- 

oon sisältyy  PTS-linjaukseen  

• 	vt  2 on  erityisen tärkeä, nykyisin ei kilpailukykyinen muiden  pääkau-  sisältyy  PTS-linjaukseen  punkiseudulle_johtavien_pääteiden_kanssa ________________________ 
• 	vt  8  Porin  ja  Rauman  välisen  tieosuuden  parannushanke  olisi saa- 

tava_pikaisesti_liikkeelle sisältyy  PTS-linjaukseen  __________________________ 
• 	sen  jälkeen tulisi keskittyä Rauma -Turku  välin  parantamiseen sisältyy  PTS-linjaukseen  
• 	Porin sataman  ja  Porin keskustan välille ei esitetä  kunnostussuun-  käsitellään vuosittaista  

nitelmia.  Tilanne  on  hankala,  sillä  tieyhteys  on  heikosta päällys-  päällysteohjelmaa laaditta - 
teestä johtuen lähes  kulkukelvoton. essa 

• 	suunnitelman ulkopuolinen  parannusehdotus:  vt  3  Tampereen por- 
tin  kohdalle  tulsisi  saada  viitoitus  Vaasan  ja  Nokian lisäksi myös  Po- käsitellään muussa  yhtey- 

rim .  dessä  _________________________  

Rauman satama  
• 	vt  8  liittäminen  TEN-verkkoon  ja vt  12  sisällyttäminen pääteiden  

runkoverkkoon_erittäin_tarpeellisia_Rauman_satamalle sisältyy  PTS -linjaukseen  ________________________ 
• 	kaikki sataman kannalta tärkeät suuret  kehittämishankkeet  (Vt  8  

Raisio-Pori,  Vt  12  Rauma-Huittinen  ja Vt  12  Rauman keskusta- 
satamayhteys)  ovat  PTS-suunnitelmassa mukana, mutta  toteu- arvioitu  rahoitustaso  ei  an - 

tusajankohta satamaliikenteen  tarpeisiin kuitenkin aivan liian  myö-  na  mandollisuuksia aika - 

häinen.  Vt  12  Rauman keskusta-satamayhteys  sekä  leventäminen taulun tarkistamiseen  

välillä_Eura-Raijala_tulisikin_nostaa_hankekori_1_:een. _________________________  

Turun satama  
• 	vaikka suunnitelman lähtökohtana realistinen  rahoitustaso,  Varsi- 

nais-Suomen elinkeinoelämään ratkaisevasti  vaikuttaviin,  hyvin  pe- 
rusteltaviin tiekohteisiin  tulisi tiepiirin toimesta esittää  setkeämmin li- 
sää_määrärahoja _______________________ 

• 	tiepiirin tulisi kaikin keinoin vaikuttaa siihen, että  El 8- tie  valmistuisi sisältyy  PTS-linjaukseen  Helsinkiin_saakka_mandollisimman_nopeasti _________________________ 
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• 	myönteistä Turun  satamayhteyden parantamishanke,  mutta ajoitus arvioitu  rahoitustaso  ei  an- pitäisi olla aikaisempi, mikä edellyttää lisää määrärahoja,  hankkei- na  mandollisuuksia aika- den  toisenlaista painottamista  ja/tai kustannustehokkaampaa  toi- taulun tarkistamiseen  
mintaa ________________________  

POHJOIS-SATAKUNTA  ____________________  

Kankaanpää  ________________________ 

• 	linjauksen  heikkoutena Pohjois-Satakunnan hankkeiden huomioi - 
mattomuus.  Ohjelma ei tuota  haja-asutusalueiden liikkumisolosuh- 
teissa  merkittävää muutosta. Vaarassa  on  alueellisen  ja  sosiaalisen 
tasa-arvon heikkeneminen.  _________________________ 

• 	kunta korostaa  kt  44  parantamistarvetta kantatieluokkaiseksi. Vaik-  ei mandu linjaukseen  arvi- 
ka  tien  geometria  on  nyt selkeästä  kantatietasoa  alhaisempi,  sen  oidulla rahoitustasolla  parantaminen ei ole  linjauksessa  mukana.  ________________________  

• 	kunta korostaa  vt  23/kt  44  Ilittymän perusparantamisen  tarvetta  sisältyy  perustienpidon 
___________________________________________________________________ liittymäkohteisiin 
• 	teiden hoidon suhteen voidaan olla kohtuullisen tyytyväisiä  _________________________ 
• 	mikäli  sorateiden  määrä lisääntyy, ei  27 %:n  vuotuisen rahoituksen  

PTS -linjausta tarkistetaan aleneminen ainakaan paranna  ko.  teiden hoitoa  _______________________ 
• 	erilaisten  ja  erikestoisten hankesuunnitelmien  runsaus  (PTS, TTS,  

Satakunnan  tieverkkosuunnitelma)  vaikeuttaa mandollisten  ristirii- 
taisuuksien  johdosta kunnan omaa suunnitelmallista  ja  pitkäjän - 
teistä  kehittämispyrkimystä  ja  budjetointia.  Ohjelmien määrää tulisi 
rajata  ja  toteutumista seurata paremmin.  _______________________ 

tiepiiri  toimii lainsäädännön  
• 	kuntien osallistumista ei voida pitää oikeana  ja  valtakunnallisten  sopi- 
___________________________________________________________________  musten  puitteissa 

Honkajoki  ________________________ 

• 	vastustaa jyrkästi  määrärahaleikkauksia soratiestön  hoidosta sekä  PTS-linjausta tarkistetaan  

runkokelirikkokorjauksista.  Ensisijainen painopiste  on  oltava tiestön  sorateiden  hoidon osalta. 
 Kelirikkorahat  vähenevät, päivittäisessä  liikennöitävyydessä  tasapuolisesti  koko  tieplirin alu-  koska  kelirikkokohtia  vä- 

eella. _____________________________________________________________ hennetään 
• 	talvihoidon  taso  on  Honkajoella  selvästi heikentynyt  (mm.  kt  44)  ja  käsitellään muussa  yhtey- 

siihen tulee lisätä määrärahoja  dessä 
• 	kt  44  perusparantaminen kantatietasoiseksi  välillä Kankaanpää- ei mandu linjaukseen  arvi- 

Kauhajoki pitää sisällyttää  linjauksiin.  Tie  voitaisiin parantaa  paloit- oidulla rahoitustasolla  
tam 	perustienpidon  määrärahojen puitteissa.  __________________________  

• 	kaikkien  kuntakeskusten  välille tulisi taata riittävän hyvä yhteys.  linjausta ei muuteta, yksit-
täiset perustienpidon  hank- 

Honkajoen  ja  Siikaisten kuntakeskusten  välillä  on  soratie,  jonka  keet  käsitellään muussa kunto erityisesti  kelirikkoaikoina  romahtaa.  Tie  tulisi  päällystää.  yhteydessä  
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Sh  kai  nen _______________________ 
• 	myönteistä, että teiden kunto turvataan  ________________________ 
• 	pelkästään  liikennemääriin  perustuvat laskelmat  ja  kehittämishank- 

keet  eivät ole riittäviä  ja  alueellista tasa-arvoa edistäviä. Pohjois- valtakunnallisten  linjausten  
Satakunnassa nykyinen vaatimaton tiestö estää  elinkeinotoiminnan  mukaan  kehittämishank- 
kehittymistä  ja  nykyiset raskaat kuljetukset kärsivät heikosta  ties-  keiden painopiste  on run - 
töstä. Uusinvestointien  painopistettä  on  saatava vuorollaan  siirre- koverkolla  ja  kaupunkiseu- 
tyksi  tiepiirin keski-  ja  pohjoisosiin vuosia jatkuneen Varsinais-  duilla 
Suomen_suosimisen_jälkeen. _______________________ 

levennyshankkeet  eivät 

• 	mt  270  tieosan  Siikainen -Tuorila  (Merikarvia)  levennyshanke  tulee mandu  linjauksen  rahoitus- 

aloittaa  mandoilsimman  nopeasti. Samassa yhteydessä tulisi  pa-  kehykseen, leventäminen 
 mandollisen  korvausin - rantaa keskustan  liittymän  turvallisuutta  esim. kiertoliittymällä. 

vestoinnin  yhteydessä  kä- 
________________________________________________________________ sitellään  erikseen  
• 	Siikainen -Tuorila  välin  talvihoitoluokka  tulee nostaa samalle tasolle käsitellään muussa  yhtey- 

kuin  Tuorila-Merikarvia  dessä 
• 	sorateiden kunnossapidon  taso  on  surkea.  Mt 2700  Siikainen- yksittäiset  perustienpidon  

Honkajoki  perusparantaminen  on  ehdottomasti saatava  suunnitel-  hankkeet käsitellään 
maan. muussa yhteydessä  

• 	sorateiden kulutuskerroksen uusimisvälin  nostaminen kolmesta 
vuodesta ylöspäin aiheuttaa  tienpidon  kustannusten kasvamisen  

PTS-linjausta tarkistetaan pitemmällä aikavälillä  ja  vaikuttaisikin  hölmöläisten  talonrakennus- 
toiminnalta... _________________________ 

• 	tiehankkeiden  ja  tiestön  kunnossapidon  nykyinen negatiivinen  nip - 
puvuussuhde  tulee katkaista (huonot tiet  -  vähän liikennettä  - huo- 
no_ylläpito_—_vielä_vähemmän_liikennettä_jne.) ________________________  

Karvia  _______________________ 
• 	teiden rakenteellisen kunnon säilyttämiseen tulisi kiinnittää entistä sisältyy  PTS-linjaukseen  enemmän_huomiota _______________________  

yksittäiset  perustienpidon  
hankkeet käsitellään  

• 	varoja tulisi käyttää enemmän myös Pohjois-Satakunnan  ja  Karvian  muussa yhteydessä,  mt 
tieolosuhteiden  parantamiseen,  mm.  maantien  273  parantaminen  ja  274  merkittävä  linjauksen  
kevyen liikenteen väylä  ja  maantien  274  linjausmuutos  muutos ei mandu suunni- 

telmaan  arvioidulla rahoi- 
___________________________________________________________________ tustasolla 

• 	ei voida olettaa, että  kunnat  pystyvät lisäämään osallistumistaan  tiepiiri  toimii lainsäädännön 
 ja  valtakunnallisten sopi - 

tiepidon  kustannuksiin  
________________________________________________________________  musten  puitteissa 

Merikarvia  _______________________ 
• 	ei pääsääntöisesti huomauttamista  linjauksiin __________________________ 
• 	yksityiskohtia  huomioitavaksi TTS:ssä: Tuorilan  alikulku  (vt  8),  linjausta ei muuteta, yksit- Rantatien  mt  660  päällysteen  uusiminen välillä  Merikarvian kes-  täiset perustienpidon  hank- kusta-Kristiinankaupungin  raja,  Kuvaskangas-Timmerheidi-Riipyy  ja  keet käsitellään muussa  

Viisarinmäki-Pohjansaha  —teiden  päällystäminen  sekä  kevytliiken - yhteydessä  
neväylä_välille_Tuorila-Merikarvian_kk ________________________ 
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Lavia  _______________________ 

• 	lisärahoitus  tarpeen  maaseudufle  tärkeän alemman tieverkon  pääl-  linjausta ei muuteta, tiestön  
lysteiden  ja  pintarakenteiden  sekä  sorateiden runkokelirikkokohtien  kunto säilytetään keski- 
kunnostamiseen määrin  nykytasolla 

• 	kevyen liikenteen järjestelyissä painotettava erityisesti koululaisten sisältyy  PTS -linjaukseen  
liikenneturvallisuutta 

• 	yksittäisistä hankkeista erityisen tärkeitä seuraavien teiden  peruspa- yksittäiset  perustienpidon  
rantaminen:  pt 13192,  mt  2600, Pt 13067  (Pesimaanahteen  mäen hankkeet käsitellään 
kunnostaminen),  pt 13053  ja  pt 13045  äljysorastaminen  sekä  mt  muussa yhteydessä  
2560  routavaurioiden  ja  päällysteen  korjaaminen  ________________________ 

• 	edelleen yksittäisistä hankkeista erityisen tärkeitä  kt  44  parantami- kt  44  parantaminen ei  
nen  kokonaisuudessaan  kantatietasoon  sekä  kt 44/Nahkurintien  mandu linjaukseen arvioi - 
täyskanavointi Lavian  keskustassa  dulla rahoitustasolla 

Kilkoinen _______________________ 

• 	lisärahoitus  tarpeen maaseudulle tärkeän alemman tieverkon  pääl-  linjausta ei muuteta, tiestön  
lysteiden  ja  pintarakenteiden  sekä  sorateiden runkokelirikkokohtien  kunto säilytetään keski- 
kunnostamiseen määrin  nykytasolla 

• 	kevyen liikenteen järjestelyissä painotettava erityisesti koululaisten sisältyy  PTS-linjaukseen  
liikenneturvallisuutta 

• 	yksittäisistä hankkeista erityisen tärkeitä  kt  44  parantaminen  koko-  kt  44  parantaminen ei  
naisuudessaan kantatietasoon  sekä  kt 44/vt  11  liittymän  korkeata- mandu linjaukseen arvioi - 
soisen palvelualueen  toteuttaminen  dulla rahoitustasolla  

PORIN SEUTU  ___________________ 

Karhukunnat ________________________ 

• 	peruslähtökohdista samaa mieltä, suurin huoli  on  tienpidon  rahoi- 
tuksen niukkuus  _________________________ 

• 	Karhukunnilla  yhteinen näkemys tärkeimmistä  kehittämishankkeis-  vt  2  parantaminen välillä  
ta:  Pori-Tampere  tasoristeysten  poisto,  vt  8  parantaminen välillä  Po-  Friitala-Harjavalta ei mandu  
ri-Söörmarkku,  Vt  2  parantaminen välillä  Friitala-Harjavalta sekä  vt  2  linjaukseen  arvioidulla  ra- 
yhteysvälihanke  Mäntyluoto-Vihti  hoitustasolla 

• 	Porin  satamille  tärkeä pohjoisen  satamatien  jatko tulisi lisätä  kehit-  nostetaan  kehittämishan- 
tämishankkeiden  joukkoon  tai  rahoittaa muutoin  kekoriin  2  

• 	Vt  11:n  jatke  vt  8:lle  parantaisi merkittävästi  Tikkula-Tiilimäki  osuu- ei mandu linjaukseen  arvi- 
den toimivuutta, keskitetyn jätehuollon kuljetuksia  Hangassuolle  ja  oidulla rahoitustasolla  muutenkin raskaan liikenteen ohjaamista pois keskusta-alueelta  __________________________ 

• 	liikenneturvaUisuushankkeiden  tulisi olla korostetusti esillä rahoituk- 
sessa, erityisesti yhtenäiset  kevytliikenteen  väylät  Karhukuntien  sisältyy  PTS-linjaukseen  
kuntakeskusten  välille sekä  tievalaistus  teille, joilla  on  kevyttä liiken- 
nettä mutta ei väylää  ________________________ 

• 	Tiehallinnon  aktiivisempi rooli  joukkoliikenteen  olosuhteiden kehit- 
tämisessä myönteistä  _______________________ 

• 	kuntakeskusten  keskeisen tieverkon siirtäminen kaavoituksen  tiepiiri  toimii lainsäädännön 
 ja  valtakunnallisten sopi- 

myötä kuntien harteille ei ole  oikeansuuntaista  kehitystä  musten  puitteissa  ________________________________________________________________  
• 	tieverkon kehittämisen tulee olla joustavaa  ja  tarvittaessa varautua 

myös ennalta  arvaamattomiin  toimenpiteisiin  

10  
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Pori ____________________ 

• 	kuten  Karhukuntien  lausunto 

• 	lisäksi  Pori  kiinnittää erityistä huomiota  liikenneturvallisuuteen  ja  yksittäiset  perustienpidon 

kevytliikenneväylän  tarpeeseen välillä  Tahkoluoto-Mäntyluoto  hankkeet käsitellään  
_____________________________________________________________  muussa yhteydessä 

Ulvila  _______________________ 
• 	suurin huoli niin tiepiirin kuin kuntien kannalta  on  rahoituksen niuk- 

kuus  
• 	Friitalan  kohta tulee toteuttaa mandollisimman nopeasti keskeisenä 

osana  Vt  2:n  kehittämistä. Ulvila  on  vt  2:n  varrella ainoa taajama,  ei mandu linjaukseen  arvi- 

jonka_sisääntuloa_ei_ole_asianmukaisesti_ja_turvallisesti_ratkaistu. oidulla rahoitustasolla _________________________ 
• 	kunnilla ei ole minkäänlaisia edellytyksiä ottaa  vastattavakseen 

tienpitoa vähäliikenteisillä  valtion teillä. Myös pyrkimys siirtää taaja-  tiepiiri  toimii lainsäädännön  
missa  olevat valtion tiet kaavoituksen myötä kunnille  on  räikeässä  ja  valtakunnallisten sopi- 
ristiriidassa valtion  ja  kuntien  välisen  tehtävien-  ja  kustannusjakoso-  musten  puitteissa  
pimuksen  kanssa  

• 	rahoituksessa tulisi painottaa  liikenneturvallisuushankkeita,  joita 
ovat Porin seudulla  kuntakeskusten  väliset kevyen liikenteen väylät sisältyy  PTS-linjaukseen  
ja_työmatkaliikenteen_pääreittien_valaiseminen _________________________  

Nakkila  _______________________ 
• 	erityisen tärkeää  vt  2:n  nelikaistaistaminen  välillä  Friitala-Harjavalta, ei mandu linjaukseen  arvi- 

ensimmäisenä vaiheena väli  Friitala-Nakkila  oidulla rahoitustasolla  

• 	vt  2:n  liittymien  turvallisuutta parannettava, Nakkilassa  Masian  ja  yksittäiset  perustienpidon 

Soinilan liittymät.  Vt  2:lle  tarvitaan myös  melueste Ruskilasta  Poriin  ja  yhteysvälihankkeet  kä- 
päin  sitellään muussa  yhteydes - 

_____________________________________________________________  sa  
• 	rautateiden  tasoristeykset  poistettava  Masiasta  ja  Soinilasta  sisältyy  PTS-linjaukseen  
• 	Nakkilan  ja  Ulvilan  keskustojen yhteysvälit  rautatien  ja  Kokemäen- käsitellään muussa  yhtey- 

joen välillä tulisi tutkia  ja  suunnitella  dessä 
• 	koulujen kevyen liikenteen yhteydet, Harjavalta-Nakkila-Ulvila kun- yksittäiset  perustienpidon 

takeskusten  väliset kevyen liikenteen yhteydet sekä  vt  2:n  ja  rauta- hankkeet käsitellään 
tien  alikulut  tärkeitä muussa yhteydessä  

• 	Kivimaantien  ja  Lattomerentien peruskunnostukseen  tulee varata yksittäiset  perustienpidon  
rahaa, kunta varautunut osallistumaan  Kivimaantien perusparanta-  hankkeet käsitellään  
misen  kustannuksiin muussa yhteydessä 

Noormarkku 

• 	Vt  8  parantaminen välillä  Pori-Söörmarkku  tulee  aikaistaa hankeko- arvioitu  rahoitustaso  ei  an- 
rim 	1  na  mandollisuuksia aika- 

________________________________________________________________  taulun tarkistamiseen  
• 	mt 272/Pohjoisen satamatien jatkeen  vaiheeksi tulee korjata  TAS  korjataan  ja  tie  nostetaan 

valmiina  kehittämishankekoriin  2  

• 	perustienpidon  hankkeisiin tulisi lisätä  Kairilantien, Peräkyläntien  ja  yksittäiset  perustienpidon 

Kivirannantien  parantaminen  hankkeet käsitellään  
________________________________________________________________  muussa yhteydessä 

Pomarkku 

kehittämishankkeista  tärkein  Vt  8 Pori-Söörmarkku,  tulee toteuttaa  arvioitu  rahoitustaso  ei  an - 

heti  Vt  2  Porin lentokenttä-Ulvila hankkeen jälkeen  na  mandollisuuksia aika- 
________________________________________________________________  taulun tarkistamiseen  
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• 	mt 272/Pohjoisen satamatien  jatke tulee toteuttaa  perustienpidon  tie  nostetaan  kehittämis - 
hankkeena  jo  lähivuosina  hankekoriin  2  

• 	tärkeää myös  vt  23  ja  ns. Pohjanmaantien (kt  44)  risteysjärjestelyt  sisältyy  PTS-linjaukseen  
Kankaanpäässä _______________________ 

• 	haja-asutusaluelta  palvelevan  paikal listieverkoston  kesä-  ja  talvi- sisältyy  PTS-linjaukseen  
kunnossapitoon_kiinnitettävä_huomiota _________________________ 

• 	liikenneturvallisuusinvestointeihin  kuten taajamien kevyen liikenteen  turvallisuuspainotus sisäl- 
väyliin  ja vt  23  ja  paikallisteiden risteysten valaisemiseen  tulee  va-  tyy PTS-linjaukseen  
rata_riittävästi_resursseja __________________________  

RAUMAN SEUTU  __________________  

Rauma  _______________________ 
• 	Rauman alueen tarpeet  on  huomioitu  kattavasti,  mutta rahoituksen 

tulisi seurata tavoitteita  ja  tarpeita. Tiepiirin tulisi saada nykyistä  
suurempi_osuus_tienpidon_rahoista. _________________________ 

• 	vt  8  tulee liittää  TEN-verkkoon  ja Vt  12  sisällyttää  pääteiden  runko- sisältyy  PTS-linjaukseen verkkoon suunnitelman mukaisesti  __________________________  
arvioitu  rahoitustaso  ei  an- 

• 	Rauman  satamayhteys  tulisi ehdottomasti nostaa  hankekoriin  1  na  mandollisuuksia  aika- 
________________________________________________________________  taulun tarkistamiseen  
• 	vt  12  leventäminen,  joka sisältyy  hankekorin  2  yhteysvälihankkee - sisältyy  PTS-linjaukseen  seen  Rauma-Huittinen  on  erittäin merkittävä  ________________________ 
• 	hankekoriin  2  kuuluvan  vt  8:n  yhteysvälihankkeen  osan Rauma-Pori  

kiirehtiminen  on  tärkeää korkean  onnettomuusasteen  ja  työmatkalii-  sisältyy  PTS-linjaukseen  
kenteen  vuoksi  _________________________ 

• 	hankekorin  2  Lappi-Hinnerjoki  edesauttaa metsäteollisuuden kulje- sisältyy  PTS-linjaukseen  
tuksia ___________________________ 

• 	alemmasta  tieverkosta  huolehtiminen  on  tärkeää sisältyy  PTS-linjaukseen  
• 	kuntien osallistuminen yleisten teiden hankkeiden kustannuksiin ei  tiepiiri  toimii lainsäädännön 

ole toivottavaa, mutta  esim.  kevyen liikenteen hankkeissa ilmeisesti  ja  valtakunnallisten sopi- 
välttämätöntä  musten  puitteissa  

Eurajoki ________________________ 

• 	erityisesti  vt  8  parantaminen Rauman  ja  Porin välillä kiireellinen sisältyy  PTS-linjaukseen  
• 	alemman tieverkon osalta  Olkiluodontien mt  2176  kiireellinen  mm.  toteutetaan  kehittämis- 

Posiva  Oy:n toiminta,  murskaamotoiminta  ja  Olkiluodon  satamatoi-  hankkeena,  jos  uusi ydin - 
minta  ovat lisänneet liikennettä voimala rakennetaan  

Eu  ra  _______________________ 

• 	turvallisuustavoite,  jonka mukaan valtakunnallinen  keskitaso  saa-  linjauksen  tavoite  on  rea-
listinen,  koska  samanaikai- 

vutettaisiin  vasta vuonna  2015 on  vaatimaton eikä sitä voida  hyväk- 
sesti  myös valtakunnallinen  

syä.  Tavoitteeksi tulee asettaa vuosi  2005.  keskitaso  paranee selvästi  
• 	talvihoidon vuorokautisia toimenpideaikoja  tulee tarkistaa siten, että käsitellään tarkemmin hoi- 

ne sopivat yhteen  koululaiskuijetusten  kanssa  don  ohjelmoinnissa  

• 	elinkeinoelämän toimintaedellytykset  on  runkoverkon  osalta  katta-  myös alemman tieverkon  
kunto  ja  liikennöitävyys 

vasti  kuvattu  ja  toimenpide-ehdotukset hyväksyttäviä.  Sen  sijaan turvataan hoidolla,  ylläpi - 
maaseudun elinkeinoelämän tarpeita ei ole kuvattu eikä niiden toi-  

dolla  ja  korvausinvestoin- 
mintaedellytyksiä  turvattu eikä esitetty mainittavia toimenpiteitä.  neilla  
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• 	tienpidon  tehokkuutta olisi mandollista parantaa lisäämällä tiepiirin  
ja_kuntien_yhteistyötä_myös_operatiivisella_tasolla _________________________ 

• 	Lappi-Hinnerjoki tieyhteys  tulee sijoittaa  hankekoriini  ja  ensimmäi-  arvioitu  rahoitustaso  ei  an - selle suunnittelukaudelle. Metsateollisuuden lisaksi tiehankkeella  on  
na  mandollisuuksia aika - myos  huomattavaa  merkitysta  paikallisen  elinkeinotoiminnan  toi- taulun tarkistamiseen  mintaedellytyksille. _________________________ 

• 	ei voida pitää hyväksyttävänä, että asetettuja tavoitteita  ja  toden- tavoitteisiin pyritään käy - 
nettuja  tarpeita ei  oletetakaan  saavutettavan.  Toimintalinjan tavoit- tettävissä  olevien resurssi- 
teena  tulee olla asetettujen tavoitteiden  ja  tarpeiden täyttäminen,  en  puitteissa  

Kodisjoki _____________________ 
levennyshankkeet  eivät 
mandu  linjauksen  rahoitus- 

• 	Kodisjoki -Laitila  yhdystie  pt  12509/mt  2052  kaipaa  leventämistä  ja  kehykseen, leventäminen 
suoristamista  mandollisen  korvausin- 

vestoinnin  yhteydessä  kä- 
________________________________________________________________ sitellään  erikseen  

linjauksen  mukaan  tiepiiri 
• 	Kodisjoki -Lappi  12659  kaipaa  päällystämistä  osallistuu  hoitokustannus- 
___________________________________________________________________  ten  säästöillä 

Lappi ______________________ 
• 	seutukunnallisesti  tarkasteltuna painotukset  ja  toimenpiteet oikean - 

suuntaiset 
• 	Lapille tärkeät hankkeet Lappi -Hinnerjoki —tieyhteys,  Vt  12  liikenne- 

turvallisuuden parantaminen kevyen liikenteen väyliä rakentamalla 
sekä  haja-asutusalueen tiestön kunnossapito edellyttävät  tiepitoon  
lisää määrärahoja, mikä puolestaan edellyttää toteutuakseen  jatku- 
vaa_edunvalvontaa_niin_tiepiiriltä_kuin_muilta_tahoilta _________________________  

Kari Aho Raumalta (taustana kaupungin kaavahankkeista annettu 
lausunto, jossa yli sata allekirjoitusta) _______________________ 
• 	lausunnossa vastustetaan valtatien  12  jatkamista Rauman keskus- 

ta-alueen läpi satamaan.  Satamaliikenteen  sujuvuus paranisi esite- 
tyllä  ratkaisulla ainoastaan  1-2  liikennevaon vähenemisellä,  turvalli- 
suuden paraneminen olisi  marginaalista  ja  tie  tuhoaisi keskusta- 
alueen  viher-  ja  lähivirkistysalueita.  Liikenteen aiheuttamia haittoja linjausta ei muuteta. Sata- 
vain  siirrettäisiin uusille alueille.  Painavimpana  perusteena uuden  mayhteyden  vaihtoehtoja 
tien rakentamiselle vaikuttaakin olevan  ns. Lampolan  alueen  kaa-  on  käsitelty  ja  käsitellään 
voittaminen  hypermarket-alueeksi,  jota  lähes Rauman  90%  asuk-  kaavoituksen  ja  tiesuunni- 
kaista vastustaa.  Kysymmekin,  onko  Tiehallinto  joutumassa  raken- telmien  yhteydessä  
nus- ja  kauppaliikkeiden  maksumieheksi  ja  pyydämme kohteliaim- 
min perusteluja  30  vuotta vanhalle  tiehankkeelle Tiehallinnon  näkö- 
kulmasta. Ehdotamme, että  ko.  hanke siirretään  hankekorien  ulko- 
puolelle.  _________________________  

KAAKKOIS-SATAKUNTA ___________________  

Huittinen _______________________ 
• 	hyvä, että yhdeksi  painopisteeksi  otettu jalankulkijoiden  ja  pyöräili- 

jöiden_turvallisuuden_parantaminen ________________________  
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•  toimivat  ja  turvalliset  päätieyhteydet  ja  yhteydet satamiin tärkeää 
myös Satakunnassa  ________________________ 

•  kaupunki edellyttää, että alemman tieverkon kunnon heikkenemisen  
pysäyttämisen  sijasta tavoitteena tulee olla  sorateiden  kunnon ei muuteta linjausta 
oleellinen parantaminen  ________________________ 

•  tärkeimmät  kehittämiskohteet  ovat  1.  vt  2  yhteysvälihanke,  2.  vt  12 1-3  sisältyvät  PTS
-linjaukseen,  yksittaiset pe - parantaminen välillä  Eura-Vammala,  3.  kt  41 Aura-Huittinen kunto- rustienpidon  hankkeet  (4)  tason säilyttäminen  ja  tieluokan  muutos  valtatieksi  sekä  4.  mt  212  kasitellaan  muussa  yhtey- Huittinen-Säkylä tason  ja  rakenteen parantaminen  _____________________________________________________________  dessa  

• pohjavesien suojaustoimenpiteitä Virttaankankaalla  tulee jatkaa sisältyy  PTS-linjaukseen  
•  kokonaan uusista  tiehankkeista  tulisi  rahoitusresurssit  huomioon 

ottaen pidättäytyä  ja  keskittää voimavarat nykyisen tieverkon  kehit-  sisältyy  PTS-linjaukseen  
tämiseen ________________________ 

•  Huittisten kaupunki osallistuu alueensa kevyen liikenteen väylien 
toteuttamiseen siten kuin tiepiirin kanssa  on  sovittu. Muilta osin 
kaupungin mandollisuudet osallistua investointien rahoituksen ovat  
varsin  rajoitetut.  _________________________ 

KöyHä _____________________ 

•  ei huomautettavaa  ______________________  

Säkylä ________________________ 

•  on  tärkeää, että resursseja kohdistetaan myös  alemmalle tieverkolle  sisaltyy PTS -linjaukseen  niin, ettei niiden liikenneolosuhteet ainakaan  heikkene 
• liikenneturvallisuus  tärkeää, kevyen liikenteen turvallisuuden otta- sisaltyv PTS-Iinjaukseen minen  painopisteeksi  hyvä  
• taajamaliittymien  toimivuuden turvaamiseen  mm.  lisäkaistoilla  ja  

kiertoliittymillä  voidaan panostaa laajennus-  ja  uusinvestointien  si-  sisältyy  PTS-linjaukseen  
jaan _________________________ 

•  Satakunnan  seutukuntien elinkeinorakenteeseen viitattaessa  on  
syytä lisätä, että Satakunnassa  on  kaksi  kehitettävää  ja  kansainvä- 

ei  lisata yksiiskohtia 
listyvaa varuskuntaa,  joiden tarpeet tulee huomioida  myos  liiken- 
nettä  ja  tienpitoa  koskevassa pitkän tähtäimen suunnittelussa  _________________________  

yksittäiset  perustienpidon 
•  tärkeimmät tieverkon  kehittämiskohteet  ovat  1.  Eura-Lieto —maan- hankkeet käsitellään 

tien kunnon säilyttäminen,  2.  Virttaa-Pyhäjoki maantien  213  raken-  muussa yhteydessä,  arvi- 
teen  parantaminen,  3.  Huittinen-Säkylä maantien  212  tason  ja ra-  oitu rahoitustaso  ei anna  
kenteen  parantaminen  seututietasoiseksi  ja  4.  pohjavesien  suo- mandollisuuksia seutu - 
jaustoimenpiteiden  jatkaminen  Virttaan  alueella tieverkon tason  parantami- 

___________________________________________________________  seen (3)  

• paavastuu  yleisten teiden rahoituksesta  on  jatkossakin  syyta  sailyt-  tiepliri  toimii  lainsaadannon 
ja  valtakunnallisten sopi - 

tää  selkeästi  Tiehallinnolla  musten  puitteissa  

Pu nkalaidun _______________________ 

•  linjaus pääosin tarkoituksenmukainen,  mm.  alemman tieverkon 
kunnon säilyttäminen sekä huomion  kiinnittäminen liikenneturvalli- 
suus-  ja  ympäristönäkökulmlin  hyvä  _________________________ 

•  vt  2  yhteysvälin  kehittäminen tärkein  kehittämiskohde  sisältyy  PTS-linjaukseen  
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• 	kunta esittänyt  Satakuntaliitolle kärkihankkeeksi Punkalaitumen  yksittäiset  perustienpidon  kunnan kehittämisen kannalta tärkeän,  valtatieyhteyttä  lyhyemmän hankkeet käsitellään Vammala-Punkalaidun -Humppila  tieyhteyden  mt  252  ja  mt  232 pa- muussa yhteydessä  rantamista __________________________ 
• 	jos  rahoitustaso  nousee,  se  tulisi kohdentaa kohteisiin, joilla turva- sisältyy  PTS -linjaukseen  taan_myös_pienten_maaseutukuntien_kehittämisedellytykset _________________________  

VAKKA-SUOMI  __________________  

Vakka -Suomen  seutukunta ky, Yhtymähallitus ______________________  
vt  8:n  liittäminen  TEN- 

• 	vt  8  tulee sisällyttää  TEN-verkkoon  ja  Uudenkaupungin satama  tu-  verkkoon sisältyy  PTS - 
lee  yhdistää  TEN-tasoisena  tienä  kantatien  43  osalta  vt  8:aan  linjaukseen, muilta osin  

________________________________________________________________  linjausta ei muuteta 

• 	Vt  8:n  kohteita tulee kiirehtiä esitetystä  (ohituskaistat,  Laitilan  ja  My- arvioitu  rahoitustaso  ei  an- 

nämäen taajamajärjestelyt, pohjavesisuojaukset) na  mandollisuuksia aika- 
________________________________________________________________  taulun tarkistamiseen  

kt  43  kuntoa parannetaan 
ylläpidon  ja  korvausinves- 

• 	kt  43  vaatii  laaditun tarveselvityksen  mukaisesti kiireesti  paranta-  tointien  puitteissa. Arvioitu  

mista  erityisesti välillä Laitila-Eura.  Tie on  tärkeä  sisämaayhteys rahoitustaso  ei anna  mah- 

Uudenkaupungin satamaan  ja  erityisen riskialtis kasvavalle  ras - dollisuuksia  laajaan tien 

kaalle  liikenteelle leventämishankkeeseen. 
Muita  kehittämistoimia  har- 
kitaan  perustienpidon oh- 

_____________________________________________________________ jelmoinnin  yhteydessä.  
• 	erityisesti tulee kiirehtiä  Kustavintien leventämistä  sekä  ns.  Y-tien 

parantamista välillä Vehmaa-Lokalahti-Uusikaupunki. Samoin Uusi- eivät mandu linjaukseen 
kaupunki-Pyhäranta —tien linjausta tulee kehittää huomioiden  sen  arvioidulla rahoitustasolla 
matkailullinen_merkitys. _________________________ 

• 	alemman tieverkon hoidon taso tulee turvata sisältyy  PTS-linjaukseen  

• 	kuntien talous ei mandollista yleisten teiden siirtämistä kuntien  hal-  tiepiiri  toimii lainsäädännön  

lintaan kaduiksi  kaavoituksen myötä  ja  valtakunnallisten  sopi- 
________________________________________________________________  musten  puitteissa  

2-korin  kehittämishankkeet 

• 	suunnitelmasta jäi kaipaamaan  kehittämishankkeiden  selkeämpää aikataulutetaan  kahteen  

priorisointia  vt  1:n  jälkeen.  Mm.  vt  8:n  yhteyvälihankkeen  tulisi  pai- osaan. Arvioitu rahoitusta - 

nottua.  Samoin  Hakutien  ja  Marjamäen risteyksen rakentamisen.  so  ei anna mandollisuuksia  
Hakutien  aikataulun  tar- 

___________________________________________________________________ kistamiseen.  

Uusi  kau un ki ________________________  

• 	tiepiirin tulisi pyrkiä edistämään  kantatien  43  liittämistä  pääteiden  vt  8:n  liittäminen  TEN- 

runkoverkkoon  sekä  vt  8:n  ja  siitä Uudenkaupungin satamaan  haa-  verkkoon sisältyy  PTS- 

rautuvan kt  43:n  liittämistä  TEN-verkkoon  linjaukseen, muilta osin  
________________________________________________________________  linjausta ei muuteta 

• 	raportin  karttakuvaa  12  tulee muuttaa siten, että kartassa näkyvät kartta vaihdetaan  sellai- 

kaikki  TEN-verkkoon kuuluvat satamakaupungit, niihin johtavat tiet seksi, josta näkyy kaikki 
Suomen  TEN-verkostoon  ja  edelleen Pohjanlanden yli suuntautuva  jatkoyhteys  Ruotsiin  ja  kuuluvat liikenneyhteydet  ja  muualle Eurooppaan  

_____________________________________________________________  satamat  _______________  
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kt  43  kuntoa parannetaan 
ylläpidon  ja  korvausinves- 

kt  43:n  parantaminen tulee näkyä laajemmin  hankeluetteloissa tointien  puitteissa. Arvioitu 
vaikka  pienehköihin osahankkeisiin  jaettuna, jotta  se  saadaan  mah- rahoitustaso  ei anna mah- 
dollisimman pian turvalliseksi vaarallisten aineiden kuljetusten  väy- dollisuuksia  laajaan tien 
Iäksi  ja  palvelemaan kehittyvän Uudenkaupungin sataman  kuijetuk- leventämishankkeeseen.  
sia  Sisä-Suomeen Muita  kehittämistoimia  har- 

kitaan  perustienpidon oh- 
________________________________________________________________ jelmoinnin  yhteydessä.  
• ns.  Y-tie  Vehmaalta Uuteenkaupunkiin  tulee ottaa  PTS:n hankeoh - ei mandu linjaukseen  arvi- 

jelmiin,  jotta  se  parannettaisiin saman tasoiseksi  Kustavintien  al-  oidulla rahoitustasolla 
kuosan  kanssa.  _________________________ 

• sorateiden  pintojen hoidosta ei ole syytä tinkiä yhtään  sillä  näin  vaa- PTS -linjausta tarkistetaan  
rantuu  teiden  liikennöitävyys  entisestään  __________________________  

arvioitu  rahoitustaso  ei an- 
na mandollisuuksia  alem- 

• liikennöitävyyden  kannalta  on  lisäksi välttämätöntä, että myös  man  tieverkon tason  pa- 
alemman tieverkon teitä  levennetään  ja  geometriaa parannetaan  rantamiseen  muutoin kuin  

korvausinvestointien yh- 
________________________________________________________________ teydessä  

Laitila  _______________________ 
•  vt  8  parantaminen tulee  priorisoida  suunnitelmassa tarkemmin  El 8  arvioitu  rahoitustaso  ei  an- 

jälkeen piirin tärkeimpänä hankkeena  ja  sisällyttää ainakin Laitilan  na  mandollisuuksia aika - 
taajamajärjestelyjen  osalta  hankekoriin  1  taulun tarkistamiseen  

•  vt  8  ohituskaistat  ja  pohjaveden  suojaukset  Laitilan  ja  Pyhärannan  sisältyy  PTS-linjaukseen 
alueella tulee  kiireellisinä  määrittää  ja  ajoittaa tarkemmin  ________________________  

laaja  parantamishanke  ei 

• kt  43  perusparantaminen  valtakunnallisen  tie-  ja  satamayhteytenä 
mandu linjaukseen arvioi- 
dulla rahoitustasolla,  kun- tulee  tarveselvityksen  perusteella välillä Laitila -Eura  ajoittaa suun- toa  parannetaan korvaus - 

nitelmakauden  alkupuolelle  investointina (kustannusar- 
________________________________________________________ vio  5  Mmk) 

•  merkittävä  ylikunnallinen  kevyen liikenteen väylä Laitila- yksittäiset  perustienpidon 

Uusikaupunki (Kalanti) tulee nimetä  erillishankkeena  suunnitelmaan hankkeet käsitellään 
muussa yhteydessä  
tiepiiri  toimii lainsäädännön  

•  yleiset tiet taajama-alueelle tulee pitää valtion vastuulla  ja  hoidossa  ja  valtakunnallisten  sopi- 
___________________________________________________________________  musten  puitteissa 

•  alemman tieverkon kunnossapito tulee taata asumisen  ja  elinkei-  yksittäiset  perustienpidon 
hankkeet käsitellään  

notoiminnan  turvaamiseksi,  esim. Soukaisten  ja Valkon  tien oikaisu muussa yhteydessä  

Kustavi ________________________ 

• mt  192  parantamista välillä  Ennyinen-Kustavi  tulee kiirehtiä,  perus- ei mandu linjaukseen  arvi- 
teluna  mm.  matkailumerkitys  (Ahvenanmaa,  Rengastie),  suuri kesä-  oidulla rahoitustasolla  liikenne  ja  pyöräily.  ________________________ 

levennyshankkeet  eivät  
•  positiivista, että  mt  192  leventäminen Vuosnaisissa  noussut esille kuitenkaan mandu  linjauk- 

perustienpidon  hankkeena  seen  arvioidulla rahoitusta- 
___________________________________________________________ solla  
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Rahin  Pt 12236  ja  Riihimaan  Pt 12239  päällystämishankkeet pikai-  linjauksen  mukaan  tiepiiri 

sesti  tärkeitä  osallistuu  hoitokustannus- 
___________________________________________________________________  ten  säästöillä  

M  ietoinen ______________________  
vt  8/Kustavintien risteysjärjestelyjen  toteuttaminen ensiarvoisen  tiepiiri  esittänyt,  aikatau - 
tärkeää, viimeistään  2003  lusta  päättää eduskunta 

• 	Haku-tie  tulee toteuttaa  seudullisena kehittämishankkeena mandol- 
arvioitu  rahoitustaso  ei  an- 

lisimman  pian na  mandollisuuksia aika - 
taulun tarkistamiseen  

• 	liikennemäärien  kasvun  ja  kevyen liikenteen vuoksi  Kustavintie  tulee valaistuksen selvä lisäys 
valaista  koko  Mietoisten  osuudelta sisältyy  PTS-linjaukseen  

• 	on  kestämätöntä kuntien taloudellisten mandollisuuksien kannalta, 
tiepiiri  toimii lainsäädännön  että tarpeellisten  paikallisteiden kunnostusten  ja  kevyen liikenteen  ja  valtakunnallisten sopi - väylähankkeiden  rakentamisessa edellytetään kunnilta tuntuvaa  ra- musten  puitteissa hoitusosuutta  

Mynämäki _______________________ 
• 	1  hankekorin  hanketta  vt  8  Raision  risteysjärjestelyt  sekä  2.  hanke- arvioitu  rahoitustaso  ei  an- korin  hankkeita  vt  8  Raisio-Pori  yhteysvälihanke  ja  Hakutie,  ensim- 

na  mandollisuuksia aika- 
mäisessä  vaiheessa väli  Aura-Mynämäki, tulisi  aikaistaa.  Erityisesti taulun tarkistamiseen  kiirehditään_vt_8_ohituskaistoja_välillä_Nousiainen -Mynämäki.  _________________________ 

• 	alemman tieverkon hoidon taso tulee turvata sisältyy  PTS-linjaukseen  

• 	yleisten teiden siirtymistä  kaduiksi  tulee harkita uudelleen,  sillä  kun-  tiepiiri  toimii lainsäädännön 

tien talous ei mandollista valtion velvollisuuksien siirtämistä kunnille  _____________________________________________________________  
ja  valtakunnallisten  sopi-
musten  puitteissa 

Vehmaa _______________________ 
• 	kunnan näkökulmasta suunnitelman mukaiset toimenpiteet liiken- 

neturvallisuuden  ja  liikenteen sujuvuuden kannalta ovat oikean 
suuntaisia  ja  käytettävissä olevien määrärahojen  jakaminen  tienpi- 
don_eri_osa-alueille_tarkoituksenmukaista _________________________  

LOIMAAN SEUTU ___________________  

Loimaan kaupunki _______________________ 
• 	liikenneturvallisuuden parantaminen  on  ja  tuleekin olla yksi keskei- 

simmistä  toimintalinjoista __________________________ 
• 	ei saa unohtaa, että myös alemmalla  tieverkolla  on  vilkasliikenteisiä, linjauksessa  varauduttu  

ruuhkautuneita  ja  jonoutuneita tieosuuksia, esim. mt  213.  Kehittä-  yksittäisten  ongelmakohti- 
mistarpeet  muodostuvat tien tasosta,  liikennemääristä  ja  liikenteen  en  (lähinnä  liiftymiä)  pa- 
sujuvuudesta, eivät siitä, mihin luokkaan  tie on  asetettu.  rantamiseen 

• 	liikenteen hallintaan liittyvä tavoite,  infopisteiden  lisääminen, tulee yksittäiset  perustienpidon  

realisoitua  myös Loimaan osalta  hankkeet käsitellään  
________________________________________________________________  muussa yhteydessä 

ei lisätä  kehittämishanke - 
koriin, mutta lisätään  mai- 

• 	suurista  tiehankkeista  Loimaan kaupunki haluaa erityisesti korostaa  ninta,  että selvitetään  yh- 
kt 52/mt  213  Somero-Jokioinen/Palikkala  hankkeen tärkeyttä  teistyössä  Hämeen tiepiirin  
(H/K=1  ,0)  ja  esittää hankkeen sijoittamista  hankekoriin  2  kanssa mandollisuuksia 

kehittää pääosin Hämeen  
_____________________________________________________________  sijaitsevaa  tieosuutta  
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Loimaan kunta  _______________________ 

• tienpidossa  turvattava myös alemman asteen teiden päivittäinen  
liikennöitävyys.  Hoidon tasoon  on  kiinnitettävä huomiota siirryttäes- 
sä  kilpailuttamiseen. ________________________  

ei lisätä  kehittämishanke - 

•  suoran tieyhteyden rakentaminen välille Somero -Palikkala  tärkeää,  koriin, mutta lisätään  mai-
ninta,  että selvitetään  yh - avaa suoran  poikittaisyhteyden PKS:lle jahelpottaa  liikenteen pai- teistyössä  Hämeen tiepiirin netta  vt  2:lla.  Suoran yhteyden merkitys  korostuuu Virttaa -Pyhäjoki  kanssa mandollisuuksia osuuden parantamisen valmistuttua. kehittää pääosin  Hämees- 

_____________________________________________________________  sä  sijaitsevaa  tieosuutta  

Oripää  _______________________ 

•  positiivista  on,  että tiestön  kuntotilan  vähittäinen heikkeneminen 
pysäytetään  ________________________ 

• mt  210  perusparantaminen  välillä Loimaa-Oripää tulisi nostaa  mu-  ei mandu linjaukseen  arvi- 
kaan PTS-kauden hankkeisiin  oidulla rahoitustasolla 

•  yleisten teiden siirtyminen kuntien vastuulle kaava-alueilla ei ole  tiepiiri  toimii lainsäädännön 
ja  valtakunnallisten  sopi- 

suotavaa  _____________________________________________________________  musten  puitteissa  

Päytyä _____________________ 

•  Haku-tien toteuttamista tulee kiirehtiä, koska ulomman kehän  ja  arvioitu  rahoitustaso  ei  an- 
näin  poikittaisyhteyksien  puute  tieverkossa  haittaa Turun  talousalu- na  mandollisuuksia aika- 
een  kehittymistä taulun tarkistamiseen  

•  vt  9  yhteysvälihankkeessa  tulee kiinnittää huomiota myös Kyrön  yhteysvälihankkeisiin  si- 
alueen  liittymäjärjestelyihin  ottaen huomioon myös alueen  teollisuu- sältyvät  toimenpiteet käsi- 
den  liikennetarpeet tellään  muussa yhteydessä  

• mt 2255/pt  12449  (tien  levennys)  5  Mmk:n kustannusarvio ei  antane  
mandollisuuksia niin selvään  liikennöitävyyden  paranemiseen, että  ko.  laajennusinvestoinnit  
hanke korjaisi kokonaan  seutuyhteyden  puutteen, mutta varmasti eivät mandu  linjauksen  
parantaa tilannetta. Kunta esittää, että hanke toteutetaan  suunni- rahoituskehykseen, leven- 
telmakaudella.  Mt 2255  Kyrö-Riihikoski  tieyhteyden  1.  vaihetta  täminen  mandollisen  kor- 
(Karhuoja-Riihikoski  kunta esittää toteutettavaksi  ys:n  mukaisesti.  vausinvestoinnin yhteydes - 
Hanke palvelee  seudullisen liikennöinnin  lisäksi myös laajemmin  sä  käsitellään erikseen 
yhteyksiä Rauman  ja  Porin suuntaan.  _________________________  

Aura ______________________ 

•  olemassa olevan verkon kunnossa pitäminen oikea painopiste  _______________________ 

•  oikeata myös alemman tieverkon  talvihoidon  kohentaminen  täsmä- 
hoidolla  _______________________ 

•  Haku-tie  tärkeätä pitää  kehittämishankkeiden  ohjelmissa sisältyy  PTS-linjaukseen  
•  kevyen liikenteen kehittäminen tulee olla painopiste sisältyy  PTS-linjaukseen  

Tarvasjoki  
ohitustie ei mandu  linjauk- 

•  vi 10  Liedon  ohitustien  ja  Hakutien  toteuttamista  kiirehdittävä  seen  arvioidulla rahoitusta- 
___________________________________________________________ solla 

yksittäiset  perustienpidon  •  samoin  kiirehdittävä  Kemiö-Tarvajoki mt  181  suuntauksen  paranta-  hankkeet käsitellään  
mista  välillä  Paimion  raja-vt  10  laathtun  suunnitelman mukaisesti muussa yhteydessä  
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Martti  la  _______________________  

• 	erittäin tärkeätä, että  vt  10  Liedon  ohikulkutie  toteutuu  ei mandu linjaukseen  arvi- 
________________________________________________________________ oidulla rahoitustasolla 
• 	Hakutien  rakentaminen odottaa ratkaisuaan sisältyy  PTS-linjaukseen 

• 	kääntymiskaista  Vt  lO:ltä  Marttilaan olisi tarpeen  mm.  turvallisuuden yksittäiset  perustienpidon 

vuoksi  hankkeet käsitellään 
_____________________________________________________________  muussa yhteydessä  

• 	300  metrin  jk+pp  tie  Marttilantien  varteen tarpeen  mm.  uuden  kou-  yksittäiset  perustienpidon  

lun  vuoksi  hankkeet käsitellään  
_____________________________________________________________  muussa yhteydessä  

Koski  _____________________ 
• 	vt  10  pitää sisällyttää  pääteiden runkoverkkoon  ja sen  liikennöitä- ei muuteta linjausta  

vyyttä_parantaa_valtatien_edellyttämän_tason_mukaiseksi ________________________  

• 	Kosken  taajamateiden parantamissuunnitelma  on  pääosin  toteutta-  yksittäiset  perustienpidon 

matta,  huomioitava pikaisesti  toimenpideohjelmissa 
hankkeet käsitellään  

_____________________________________________________________  muussa yhteydessä  
• 	tiepiirin  suunnitteluohjeimassa  olevan  Vt  10  ja  Härkätien  välisen  ei mandu linjaukseen  arvi- 

yhdystien  toteuttaminen tulee huomioida  toimenpideohjelmissa oidulla rahoitustasolla 
kaisesti ___________________________ 

• 	Koski-Salo  maantien  2407  kunnossapitoon  ja  parantamiseen tulee yksittäiset  perustienpidon  
panostaa.  Se on  suorin  ja  paljon käytetty  tieyhteys  Loimaan seutu- hankkeet käsitellään 
kunnasta  Saloon,  muussa yhteydessä  

• 	seudullisten  teiden kunnossapitoon tulee lisätä voimavaroja.  Paikal-  sisältyy  PTS-linjaukseen  
listeiden kunnossapitoa  ja  peruskorjauksia tulee lisätä.  __________________________  

TURUN SEUTU  ___________________  

Turku _______________________ 

• 	myönteistä Turun  satamayhteyden  parantaminen, vaikka ajoitus 
onkin vasta  2007  alkavalla jaksolla, kevyen liikenteen  rahoitustason  
nosto sekä  joukkoliikennepysäkkien  laatutason parantaminen.  _________________________ 

• 	hallinnollisen luokan muutoksiin varattu huolestuttavan vähän ra- 
haa. Suunnitelmia muutoksista yleiseksi  teiksi  mm.  Tampereen ja  
Hämeen  valtateiden  osalta, joilla  mm.  kevyen liikenteen  alikulkujen  
ja  melusuojien  tarpeita sekä  Hirvensalossa,  jossa  pt 12157 on  asu- ei muuteta linjausta  
tuksen  myötä käytännössä pitkälti rakennettava uudelleen  ja  Va- 
rustettava kevyen liikenteen väylällä.  Tiehallinnon  tulisi pystyä osal- 
listumaan hankkeisiin noin  50 %:n  osuudella, johon esitetty rahoitus 
tuskin riittää.  __________________________ 

• 	selvä puute  on,  ettei olemassa olevien  seututeiden  parantamiseen 
ole esitetty lainkaan rahoitusta.  Mm.  Turun  lentoasemantie  on pa-  ei mandu linjaukseen  arvi- 
rannettava  suunnitellun rakentamisen myötä  2-ajorataiseksi  toden-  oidulla rahoitustasolla 
näköisesti  ennen vuotta  2015.  ______________________ 

• 	Turun kaupungin  kanta  on,  että  sisääntuloteitä  yhdistävä  ns. välike- 
hä  luokiteltaisiin seututienä  yleisten teiden verkkoon  valtateiden  8  ja  
10  sekä  maantienhlO  ja  valtatien  1  välisellä osuudella.  Osa  välike-  käsitellään muussa  yhtey- 
hästä  on  uutta osuutta, jonka kaupunki toivoo saavansa Turun  seu- dessä  
dun  ljs:n  ja sen  aiesopimuksen  perusteella  kehittämishankerahoi- 
tuksen  piiriin.  _________________________  
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Kaarina _______________________ 

..  • 	Poikluoma-Kirjala tieyhteys  tulisi  siirtaa kehittamishankekoriin  2  
________________________________________________________________ 

ei mandu linjaukseen  aM-
oidulla rahoitustasolla 

• 	ei muuta huomautettavaa  _______________________  

Naantali _______________________ 

• 	Vanton  ja  Luolajan  yhdistetty  eritasoliittymä  tulisi toteuttaa  mandol- 
lismman  nopeasti ennen kuin  liikenneongelmat  kasvavat niin suu- 
riksi, että ajaudutaan  kiertoliittymä-  tai  liikennevaloratkaisuihin.  Ti- 
lanne liittymissä huononee nopeasti  ja  nopeusrajoituksetkin  sopivat arvioitu  rahoitustaso  ei  an- 
huonosti tien  standardiin.  Kaupunki  on  valmis osallistumaan suun-  na  mandollisuuksia aika - 
niifeluun  ja  sopimaan  kustannusjaosta. Eritasoliittymän  lisäksi tien taulun tarkistamiseen 
toimivuus edellyttää  Kaanaan Ilittymän ramppijärjestelyjä  Raisiossa 
sekä mandollisesti kolmatta kaistaa  Kaanaan  ja  uuden  Luolajan 
eritason  välille.  _______________________  

Lieto _______________________ 

• 	nopeasti kehittyvä  Avantin-Tuutissuon  työpaikka-alue edellyttää nyt 
vireillä olevan  Avantin, Tuulissuon  ja  Sippaan risteyksiä  koskevan sisältyy  PTS-linjaukseen  
hankesuunnitelman  toteuttamista heti jakson alussa  2007  _________________________ 

• 	suunnitelma ei sisällä  vt  10  toimivuuden turvaamiseen tähtääviä 
varauksia.  Mm.  Liedon  nopeasta  väestönkasvusta  johtuen  vt  1  0:lle  
vuosille  2004-5  ohjelmoidut  toimenpiteet eivät tule riittämään  koko  
PTS-kaudelle,  esim.  kiireisiä  parannustoimia  kaipaavat Keskustan- toteutetaan erikseen  har- 
Nuolemon  alueet jäävät näiden toimien ulkopuolelle. Turun  ja  Lie-  kittavilta  osin  perustienpi - 
don  välillä  Vt  10  liikenteestä valtaosa  on  peräisin  Liedosta.  Mikäli  don  hankkeina  resurssien  
valtatieluokkaisuus  on  esteenä paikallisen  liikennöitävyyden riittä-  puitteissa  (mm.  liittymät  ja  
välle huomioonotolle,  tulee tien  luokituksen  muutosta vakavasti  har-  kevyen liikenteen  järjeste - 
kita.  Jos  vt  10  parantaminen Turun  ja Liedon  välillä ei  sisällytetä ke- lyt) 
hittämishankkeisiin kaupunkiseutuhankkeena,  tien kiireelliset  kehit- 
tämistoimenpiteet  tulee toteuttaa  suunnittelukauden  aikana  perus- 
tienpidon hankkeina. ________________________  

• 	suunnitelmassa tulisi ottaa huomioon  Liedon  alueen  liikenneturvalli- . 	. 	. 	. 	.... 
toteutetaan erikseen  har- . 	. kittavilta  osin  perustienpi- 

suutta edistavat  hankkeet  mm.  kuntalaistilaisuuksissa kevaan  2002 don  hankkeina  resurssien 
aikana esiin nousseet kohteet. Erityisesti korostetaan  vaeston  kas-  

.. 	 .  . puitteissa  (mm.  liittymat  ja  
vun  varsinkin  lasten  maaran  tuomaa kevyen liikenteen  olosuhtei - kevyen liikenteen  jarjeste - 
den  parantamistarvetta. lyt)  

Rusko  ____________________ 

• 	ei huomautettavaa  ______________________  

Nousiainen ______________________ 

• 	linjaus päivittäisen  liikennöitävyyden  turvaamisesta  ja  kunnon säi- 
lyttämisestä oikea  ja  se  tulee toteuttaa myös alemman tieverkon sisältyy  PTS-linjaukseen 
osalta  _________________________ 

• 	kehittämishankkeina toteutettavien  suurten  tiehankkeiden,  kuten  Vt  
8  Raisio-Nousiainen, viivästyminen johtuu valtakunnallisen rahoituk- 
sen riittämättömyydestä. Tällöin tulisi kyetä ohjaamaan suurten  tie- 
hankkeiden rahoitusta  jo  ennakkoon kokonaisuutta palvelevien  
ruuhkautuvien liittymien  toimivuuden turvaamiseen  lisäkaistoilla  tai  
liikennevaloja  rakentamalla.  ________________________  
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• 	kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseen tulisi erityisesti  taa-  kevyen liikenteen  hank- 
jamahankkeiden  ja  suurten  tiehankkeiden  osalta järjestää rahoitusta  keita  toteutetaan resurssi- 
niin, että toimenpiteet eivät  jää  odottamaan  kehittämisrahoituksella  en  puitteissa  ja  tarpeen  
toteutettavien  hankkeiden toteuttamista. mukaan  priorisoituna 

Masku ________________________  
vt  8  Raisossa  sisältyy  PTS - 
linjaukseen 
Raisio-Nousiainen —väliä  

. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	.  • 	vt  8  kehittaminen/4-kaistaistaminen  Raisiossa  ja  Raisio-Nousiainen  .  valilla  on  otettu huomioon  

kehitetään  yhteysvälihank- 
keen  osana mutta  koko  4- . kaistaistushanke  Raisio- 
Nousiainen ei mandu linja- 
ukseen  arvioidulla rahoi- 

___________________________________________________________________ tustasolla 
• 	vt  8  tehostettu  talvihoito, päällysteiden  ylläpitoon  panostamien  sekä  

kunnon_heikentymisen_pysäyttäminen_positiivista _________________________  

Lemu _____________________ 
• 	sorateiden  pinnan  hoidosta ei ole syytä tinkiä  PTS-linjausta tarkistetaan  
• 	Kustavintielle  tarvittaisiin valot  koko matkalle  välille Raisio- 

Mietoinen, perusteluna  mm.  Turun  luoteispuolen  kuntien väestön valaistuksen lisääminen 
voimakas kasvu  ja sen  myötä tapahtuva  Kustavintien  jo  ennestään sisältyy  PTS-linjaukseen  
suuren_liikennemäärän_kasvu _________________________  

Rymättylä ______________________ 
• 	kunta esittää, että Lounais-Suomen saariston  liikennejärjestelmä-  ei mandu linjaukseen  arvi- 

suunnitelmassa esitetty  (kiireellisyysluokkaa  3,  vuoden  2010  jälkeen  oidulla rahoitustasolla, 
toteutettavat)  ja  kunnan  ljs:stä  antamassa lausunnossa  kiirehtimä  mutta edullisempaa  toteu- 
Rymättyläntien parantamishanke ns. Mäensyrjän  mutkien kohdalla  tusta korvausinvestoinnin  
ja  tulisi sisällyttää myös  PTS-suunnitelmaan yhteydessä selvitetään 

hankkeen vaikutuksia kä- 
sitellään  erillisissä  selvityk- 
sissä  ja  lopulliset päätökset  

• 	Särkänsalmen läppäsiltahanketta  ei pidä sisällyttää  PTS-suunnitel-  tehdään niiden perusteella. 
maan, koska  se  aiheuttaa huomattavaa  liikenteellistä  haittaa Tässä vaiheessa hanke 

sisältyy keskushallinnon 
rahoituksella  tteutettaviin 

________________________________________________________________  hankkeisiin. 

Sauvo _____________________  
arvioitu  rahoitustaso  ei an- 
na mandollisuuksia alem- 
man tieverkon tason  pa- 

• 	mt  1812  Pyhäloukas-Sauvo  on  sisällytettävä perustienpidon  hank-  rantamiseen  muutoin kuin  
keisiin  tehdyn  hankepäätöksen  mukaisesti  ja  tiesuunnitelman laati-  korvausinvestointien yh - 
minen  aloitettava pikaisesti  teydessä,  yksittäiset  pe- 

rustienpidon  hankkeet kä- 
sitellään muussa  yhteydes- 

_____________________________________________________________  sä  
• 	tinkimistä  sorateiden  yllä-  ja  kunnossapidosta ei voida hyväksyä  PTS-linjausta tarkistetaan  

21  



Turun tiepiirin  tienpidon  toimintalinja  2015  
Lausuntoyhteenveto  ja  vastineet 

	

28.8.2002  

• 	kunta pitää  kannatettavana  esitystä laatia jokaiseen kuntaan ajan 
tasalla pidettävä  liikenneturvallisuussuunnitelma.  Erityisesti taaja- 
ma-alueella liikenneturvallisuutta voidaan parantaa rakentamalla sisältyy  PTS-linjaukseen 
kevyen liikenteen väyliä,  alikulkuja  ja  kääntymiskaistoja  rakenta- 
malla sekä käyttämällä nopeusrajoituksia.  _________________________ 

• 	liikenneturvallisuuden kannalta  on  tärkeää huolehtia myös koulu - 
laiskuljetusten  piirissä olevan tiestön  hiekoituksesta  ja  aurauksesta  sisältyy  PTS -linjaukseen 
aamuisin ennen kuljetuksia  _________________________  

TURUN MAA  ____________________  

Parainen  ________________________  

• 	hankekori  yhteen  Lielanden  kevyen liikenteen väylä,  Atun  silta sekä yksittäiset  perustienpidon 

osa  Saaristotien ideasuunnitelman  mukaisista  liittymäjärjestelyistä  hankkeet käsitellään  
muussa yhteydessä 

• 	hankekori  kahteen kiinteä yhteys Nauvo-Parainen sekä  Saaristotien 
Nauvo-Parainen  kehittä- 
mishanke  ja  Saaristotien 

perusparannus  ja  välityskyvyn  lisääminen  Kaarinan  ja  Paraisten  vä-  laaja  parantamishanke  ei  
lillä  sekä kevyen liikenteen väylän rakentaminen  kokonaisuudes-  mandu linjaukseen arvioi- saan  ___________________________________________________________________ dulla rahoitustasolla  

yksittäiset  perustienpidon 
• 	Atun  ja Kemiön  välinen yhteys hankkeet käsitellään  
________________________________________________________________  muussa yhteydessä 

• 	Vånön-Mielisholmin lossin  aikataulu tulee poistaa  käsitellään muussa  yhtey- 
________________________________________________________________ dessä  

• 	Saaristotien  varteen  levähdyspaikka  Paraisten keskustan  ja  Nauvon  yksittäiset  perustienpidon 

lauttarannan  välille  hankkeet käsitellään  
________________________________________________________________  muussa yhteydessä 

• 	ei aikataulua  Lillholmenin ponttonisillalle 
käsitellään muussa  yhtey- 
dessä  

Kemiö  __________________ 
• 	suunnitelmasta puuttuu Paraisten  Atun  ja Kemiön  Tolfnäsin  välinen yksittäiset  perustienpidon  uusi  seututie,  joka pitäisi toteuttaa vuosien  2005-2010  välisenä  ai-  hankkeet käsitellään  kana.  Hankkeeseen liittyen myös  Vreta-Helgeboda  tien  peruspa-  muussa yhteydessä  

rantaminen  tulisi käynnistää.  _________________________ 

• 	suunnitelmasta puuttuvat  Kemiön  kannalta tärkeät investoinnit:  Ar- 
kadiantie/Perniö-Taalintehdas  maantien  liittymän  parantaminen,  ke-  yksittäiset  perustienpidon 
vyen  liikenteen  väyien  rakentaminen maanteiden  181  ja  183  viereen hankkeet käsitellään  
Kemiön  keskustasta lähtien sekä keskustan  (Wretantien)  taajama- muussa yhteydessä  
tiehanke. __________________________ 

• 	kunta  on  esittänyt  tiepiirille ideasuunnitelman  laatimista  koko  kes-  käsitellään muussa  yhtey - 
kustan  alueelle  dessä  

SALON  SEUTU  ___________________  

Salo ______________________ 

• 	Salolle tärkeät hankkeet  El 8  ja  Salon  itäinen  ohikulkutie  ovat linja- 
uksessa  mukana  ________________  
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yksittäiset  perustienpidon 
... 	 . 	.  

• 	toimintalinjaan  tulee  sisall'ttaa kt  52  valilla  El 8  -  ohitustie  vt  1 (So-  hankkeet käsitellään  
muussa yhteydessä,  osa  

merontie) . 
toimenpiteista kehittamis- 

_____________________________________________________________  hankkeiden yhteydessä 

Halikko ______________________ 
• 	yleisen tieverkon  kunnossapitotason  säilyttäminen vähintään nyky - 

sisaltyy PTS-ltnjaukseen  tasolla  tarkeaa ________________________ 
• 	myös alemman luokan tiestön kunnossapito  ja  nykykuntoa  paranta-  sisältyy  PTS-linjaukseen  vat  toimet ovat  tarkeita ________________________ 
• 	kunta toivoo  Vt  1:n  muuttamiseksi  seututieksi  tehdyn  toimenpidesel- 

vityksen  mukaisten toimenpiteiden sijoittamista piirin  TTS:ään mah-  käsitellään muussa  yhtey- 
dollisimman  varhaiseen ajankohtaan ellei hankkeelle saada  erillis- dessä  
rahoitusta  ___________________________ 

Kuusjoki ________________________ 
• 	linjauksen  painopistettä tulisi selkeästi siirtää alemman tieverkon 

kunnossapitoon  ja  hoitoon. Erityisesti  talviaurauksen  taso  on  ollut ei muuteta linjausta 
olematon  ja  aiheuttanut lukuisia onnettomuuksia.  ________________________  

Pertteli ______________________ 
• 	suuret hankkeet ovat tärkeitä  ja  otettu suunnitelmaan  vankoin  pe- 

rustein. Alemman  asteisen  tieverkon kunnossapitoon  ja  peruskorja- 
ukseen  on  kuitenkin löydyttävä varoja, jotta maaseudun  keMys VO  sisältyy  PTS-linjaukseen  
daan  turvata. Paikallisten teiden kunto  on  sailytettava vahintaan  ny- 
kytasolla,  niitä  on  peruskorjattava  ja  niiden kunnossapidosta huo- 
lehdittava.  _________________________ 

Ki  i kala  ________________________ 
• 	hyvää lupaus alemman tieverkon kunnon heikkenemisen pysäyttä- 

minen  ja  talvihoidon  tehostaminen  _________________________ 
• 	myöskään  sorateiden  hoidosta ei tulisi tinkiä  PTS-linjausta tarkistetaan  
• 	ei ole hyvää toimintapolitiikkaa tien pidon  laiminlyöminen  ja sillä  

perusteella  nopeusrajoitustason  oleellinen laskeminen, mikä lisää  
haja-asutusalueen asukkaiden muutenkin yhä kauemmaksi  slirtyvi - 
en  palvelujen  noutoon kuluvaa  aikaa  ja  elinkustannuksia _________________________  

Kisko _____________________ 
• 	suunnitelmassa mainittujen  seutukunnalle  merkittävien  tiehankkei - 

den  toteutumista  kiirehdittävä _________________________ 
• 	mt  186 Salo-Kisko-Inkoo  sisällytettävä seudullisena  ja  muuta  pää - 

tieverkkoa täydentävänä  tienä  kehitettävien tieosien  joukkoon  erityi-  yksittäiset  perustienpidon 
sesti  painottaen  Kiskon  kunnan osalta kevyen liikenteen  turvalli-  hankkeet käsitellään  
suusasioita  kohteina  Toija-Kirkonkylä kevyen liikenteen väylä,  koko  muussa yhteydessä 
tieosuuden  leventäminen  ja  liittymien kanavoinnit. __________________________ 

• 	alemman tieverkon toimivuus kaikissa olosuhteissa  on  turvattava  ... sisaltyy PTS -linjaukseen seka  sen  tasoa  ja  yllapitoa kehitettava  ja  parannettava  ________________________  
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Perniö  _______________________ 

• 	ottamatta kantaa  investointihankkeisiin  kunta pitää oikean suuntai- 
sena tavoitetta lisätä panostusta teiden hoitoon  ja  päivittäiseen  lii- 
kennöitävyyteen ________________________  

Särkisalo  _______________________ 

• 	korostaa reuna-alueiden  liikenneverkon - maantietlpaikallistiet,  ke- 
vyen liikenteen väylät  - kunnossapidon, perusparantamisen  ja tur-  sisältyy  PTS-linjaukseen  
vallisuuden  riittävää  huomioimista tienpidon linjauksissa _________________________ 

• 	yksittäisenä kohteena tärkeätä  Ylönkylä-Förby  maantien  talvihoito-  käsitellään muussa  yhtey- 
luokituksen säilyttämnen  nykyisessä  1 s-luokassa  dessä 

• 	korostaa  atueelleen  suunniteltujen  tiehankkeiden (Ulkoluodon  silta, yksittäiset  perustienpidon  
kirkonkylä kevyen liikenteen väylä  ja  maantieosan leventäminen)  hankkeet käsitellään 
toteuttamista  jo  hyväksytyllä/suunnitellulla  tavalla  ja  aikataulussa muussa yhteydessä 

Somero  ______________________ 

• 	kunta  on  samaa mieltä siitä, että liikenneturvallisuuden parantami- 
nen  on  yksi keskeisimmistä  toimintalinjoista _________________________  

ei lisätä  kehittämishanke - 
koriin, mutta lisätään  maj- 

• 	kapean  ja  mutkaisen  kt  52  välin  Somero-Jokioinen/Palikkala  pa-  ninta,  että selvitetään  yh- 
rantaminen  tulisi nostaa  kehittämishankkeiden hankekoriln  1,  pe- teistyössä  Hämeen tiepiirin  
rusteluna  mm.  tien vaarallisuus kanssa mandollisuuksia 

kehittää pääosin  Hämees- 
_____________________________________________________________  sä  sijaitsevaa  tieosuutta  
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Tiivistelmä  
Turun tiepiirin tienpidon suunnitelma vuosille 

 2001-2015,  Turun tiepiirin tienpidon toiminta-
linja  2015, on  pitkän tähtäyksen strateginen 
suunnitelma, jossa esitetään tienpidon keskeiset 
linjaukset  ja  painotukset seuraaville  15  vuodelle. 
Laadittu PTS-suunnitelma palvelee ensisijaisesti 
tiepiirin omaa toimintaa, mutta  se on  tarkoitettu 
myös tiepiirin yhteistyökumppaneille tiedoksi  ja 

 niiden omassa työssä tarpeen mukaan huomioon 
otettava ks 

Turun tiepiirin tienpidolle asetetut tavoitteet pe-
rustuvat liikenne-  ja  viestintäministeriön  asetta- 
mun  maamme liikennejärjestelmän kehittämistä 
koskevien yleisiin tavoitteisiin, Tiehallinnon  mää-
rittämiin  yleisten teiden tienpidon linjauksiin sekä 
Varsinais-Suomen  ja  Satakunnan erityispiirteistä 
nouseviin alueellisiin tarpeisiin. Tavoitteita  on  työn 
aikana käsitelty sidosryhmäseminaareissa  ja  ne  

on  hyväksytty työtä seuran neessa neuvottelu- 
kunnassa. Tiepiiri edistää tienpidolle asetettuja 
tavoitteita käytettävissään olevien keinojen  ja 

 resurssien puitteissa. 
PTS-suunnitelma  on  laadittu tiepiirin ohjelmoi-

tavissa olevan perustienpidon osalta  57,7  miljoo-
nan euron vuotuiselle rahoitustasolle.  Se on 8,5 

 miljoonaa euroa eli  17  prosenttia suurempi kuin 
vertailuvuoden  1999  rahoitus. Samanaikaisesti 
tapahtunut tienpidon kustannustason lähes  11 

 prosentin nousu huomioon ottaen suunnitelma 
 on  kuitenkin laadittu  vain  hieman vuoden  1999 
 rahoitusta korkeammalle reaalitasolle. Silti suun-

nitelma  on  tavoitteellinen tienpidon  tämänhet-
kiseen rahoitustasoon nähden. 

Tiepiirin perustienpidon lisäksi keskushallinto 
rahoittaa suunnitelmakaudella keskitetysti lautta-
liikenteen hoidon sekä investoinneista losseja 
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korvaavien siltojen rakentamisen, lauttarantojen 
rantautumislaitteiden uusimisen, pohjaveden suo-
jaukset sekä Sammun eritasoliittymän rakenta-
misen. Losseja korvaavien siltojen rahoitusta  on 

 kuitenkin vähennetty aikaisempien vuosien ta-
soon verrattuna. Yhteensä suunnitelman mukai-
nen keskitetty rahoitus  on  keskimäärin  16,2  mil-
joonaa euroa vuodessa, josta lauttaliikenteen 
hoidon osuus  on 13,4  milj.€/vuosi  ja  investointien 

 2,8  milj.€/vuosi.  Rahoitus  on 2,9  miljoonaa euroa 
eli  22  prosenttia suurempi kuin vertailuvuoden 

 1999  keskitetty rahoitus. 
Kehittämisrahoituksella toteutettavien  suurten 

investointihankkeiden  ja  tärkeimpien pääteiden 
yhteysvälihankkeiden ohjelmointi tapahtuu valta-
kunnallisesti  ja  niiden rahoituksesta päätetään 
eduskunnassa. Siksi suunnitelmassa ei ole ase-
tettu kehittämishankkeille rahoituskehystä, vaan 
esitetty Tiehallinnon toiminta-  ja  taloussuunnitel

-massa  vuosille  2001-2006  ehdolla olevat hank-
keet sekä muut kehittämishankkeet, joiden olete-
taan toteutuvan vuoteen  2015  mennessä. Esitet-
tyjen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset 
ovat noin  460  miljoonaa euroa. Vuoteen  2015 

 mennessä toteutettuna ne edellyttävät yli  30  mil-
joonan euron vuotuista rahoitusta. Viime vuosina 
tiepiirin kehittämishankkeiden rahoitustaso  on 

 ollut  24-34  miljoonaa euroa vuodessa. 
Toimintalinjan  lähtökohtana  on  tiestön päivit-

täisen liikennöitävyyden turvaaminen  ja  teiden 
rakenteellisen kunnon säilyttäminen. Siksi hoidon 
sekä ylläpidon  ja  korvausinvestointien  rahoitus- 
taso nousee suunnittelukaudella lähes odotusten 

 ja  arvioidun tarpeen tasolle. Toimintalinja pysäyt-
tää tieverkon kunnon laskun  ja  säilyttää talvi- 
hoidon tason hyvänä, paikoin parantaakin sitä.  

Sen  sijaan laajennus-  ja  uusinvestoinneista  jou-
dutaan tinkimään selvästi odotuksiin verrattuna. 
Perustienpidon investoinneissa painottuu ennen 
muuta liikenneturvallisuus niin taajamissa kuin 
muulla tieverkolla. Myös ruuhkautuvien liittymien 
toimivuus turvataan lisäkaistoilla, liikennevaloilla 

 ja  kiertoliittymillä,  mutta eritasoliittymiä ei perus-
tienpidon rahoituksella pystytä rakentamaan. 

Kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen 
kaupunkiseuduilla  ja  taajamissa jatkuu, mutta  

koko  tarpeeseen ei pystytä vastaamaan. Myös 
joukkoliikenteen toimintaolosuhteita parannetaan. 
Valaistusta rakennetaan lisää, mutta ei  koko  tar-
vetta vastaavasti. Kiireellisimmät pohjavesisuo-
jaukset, virtausaukot  ja  melusuojaukset  rakenne-
taan. Liikennemelulle altistuvien alueiden määrä 
kuitenkin lisääntyy liikenteen kasvaessa. Liiken-
neympäristön viihtyisyyttä taajamissa paranne-
taan, mutta taajamahankkeiden sisältöä joudu-
taan karsirnaan liikenneturvallisuutta painottaen. 
Saaristossa lauttaliikenteen kehittäminen  ja  usei-
den lyhyiden lossivälien korvaaminen silloilla pa-
rantaa alueen tieliikenneyhteyksiä, mutta kaikkia 
suunniteltuja lossin korvaavia siltoja ei pystytä 
rakentamaan vuoteen  2015  mennessä. 

Uusia teitä ei perustienpidon rahoituksella pys-
tytä rakentamaan. Myös suurin  osa  teiden levey-
teen  ja  geometriaan  kohdistuvista pararitamis-
tarpeista  jää  toteuttamatta. Alemman tieverkon 
teitä levennetään  ja  niiden geometriaa paran-
netaan ainoastaan kuntoperusteella määräyty-
vien korvausinvestointien yhteydessä. Vähälii-
kenteisten sorateiden päällystämiseen tiepiiri 
osallistuu pääsääntöisesti  vain  päällystämisen 

 tuoman hoitosäästön mukaisella osuudella. 
Suuremmat kehittämishankkeet kohdistuvat pit-

kälti keskeisille päätieverkon yhteysväleille  ja 
 satamayhteyksiin.  Niiden avulla parannetaan lii-

kenteen toimivuutta  ja  kuljetusten luotettavuutta 
vilkkaimmilla pääteillä  ja  valtakunnallisesti merkit-
tävillä tavaraliikenteen yhteyksillä liikenteen kas-
vaessa. Muilla pääteillä  ja  alemmalla tieverkolla 
liikenteen olosuhteet säilyvät pääosin entisellä 
tasolla. Sujuvuustoimenpiteitä tehdään  vain on

-gelmallisimmissa ruuhkaliittymissä.  Turun  ja  Porin 
kaupunkiseuduilla henkilöautoliikenteen sujuvuus 
heikkenee hieman liikenteen kasvaessa, mutta 
valtakunnallisten läpikulku-  ja  tavaraliikenteen 
yhteyksien toimivuus turvataan myös siellä. 
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Alkusanat  

Turun tiepilrin tienpidon suunnitelma vuosille 
 2001-2015,  Tienpidon  toimintalinja  2015, on  pit-

kän tähtäyksen strateginen suunnitelma, jossa 
esitetään tienpidon keskeiset linjaukset  ja  paino-
tukset seuraaville  15  vuodelle. Laadittu PTS-
suunnitelma palvelee ensisijaisesti tiepiirin omaa 
toimintaa, mutta  se on  tarkoitettu myös tiepiirin 
yhteistyökumppaneille tiedoksi  ja  niiden omassa 
työssä tarpeen mukaan huomioon otettavaksi. 

Suunnitelman lähtökohtia - yhteiskunnan  ja 
 asiakkaiden tarpeita, odotettavissa olevia kehitys-

suuntia, tiestön  ja  liikenteen nykytilaa sekä rahoi-
tusresursseja -  on  kuvattu lukua  2  laajemmin 
erillisessä lähtökohtaraportissa. Luvun  4  tarvetar-
kastelut  ja  eri tuoteryhmien rahoitustarpeet sekä 
luvun  5  tuoteryhmittäiset linjaukset  on  esitetty 
tarkemmin erillisessä muistiossa. 

Suunnitelman laatimista  on  ohjannut ohjausryh
-mä,  johon ovat kuuluneet Turun tiepiirin, Tiehal-

linnon keskushallinnon sekä Varsinais-Suomen 
liiton  ja  Satakuntaliiton  edustajat: 

Toivo Javanainen Turun tiepiiri 

Raimo Järvinen Turun tiepiiri 

Antti Kärki Turun tiepiiri  

Matti  Vehviläinen Turun tiepiiri 

Reijo Hörkkö Turun tiepiiri  

Tero  Ahokas Turun tiepiiri 

Mervi Karhula Tiehallinto 

Rikumatti Levomäki  Varsinais-Suomen liitto  
(30.9.2001  saakka) 

Juhani Harittu 	Varsinais-Suomen liitto  
(1.10.2001  alkaen)  

Jukka  Tuominen 	Satakuntaliitto  

Ohjausryhmän  sihteerinä  on  toiminut Sakari  So
-merpalo  Linea  Konsultit Oy:stä. 

Suunnitelman keskeiset lähtökohdat, tavoitteet  ja 
 linjaukset  on  hyväksytty työn aikana neljä kertaa 

kokoontuneessa tiepiirin, maakuntaliittojen  ja 
 Lounais-Suomen ympäristökeskuksen johtajista 

koostuvassa neuvottelukunnassa: 

Pekka Jokela 	Turun tiepiiri 

Juho  Savo 	Varsinais-Suomen liitto 

Pekka Turunen 	Satakuntaliitto 

Esko  E.  Rannikko 	Lounais-Suomen ympäris- 
tökeskus  

Neuvottelukunnan esittelijänä  on  toiminut Toivo 
Javanainen  ja  sihteerinä Antti Kärki. 

Työn aikana järjestettiin yhteistyötahoille  ja  sidos- 
ryhmille työseminaareja nykyhetken tarpeiden  ja 

 tulevan kehityksen selvittämiseksi sekä kaksi 
laajaa seminaaritilaisuutta, joissa esiteltiin työn 
tekemisen lähtökohtia, tavoitteita, linjauksia  ja 

 suunnitelman sisältöä. Suunnitelmaluonnoksesta 
pyydettiin kuntien  ja  muiden sidosryhmien lau-
sunnot, joiden perusteella tavoitelinjaan tehtiin 
neuvottelukunnan hyväksymät muutokset. 

Turussa  1.8.2002  
,4'faffi Ve/iv,7ä/nen 
tIJb/1taJ9 
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I  Johdanto - suunnitelman tausta, laatiminen  ja 
jatkotoi  men  piteet 

Tiehallinto  julkaisi keväällä  2000  valtakunnallisen 
pitkän aikavälin suunnitelman "Tienpidon linjauk

-set 2015".  Siinä  on  tarkasteltu  koko  maan puit-
teissa tienpitoon vaikuttavia yhteiskunnan muu-
toksia  ja  tienpidon  tavoitteita  ja  määritetty  tien- 
pidon toimintalinjat valtakunnallisella tarkkuus- 
tasolla. Liikenne-  ja  viestintäministeriö  tarkisti 
syksyllä  2000  liikennejärjestelmän  kehittämistä 
koskevat tavoitteet  ja  toimintalinjat  "Kohti älykästä 

 ja  kestävää liikennettä" -julkaisun muodossa. Näi-
den valtakunnallisten suunnitelmien pohjalta, alu-
eelliset tarpeet  ja  erityispiirteet huomioon ottaen, 
kukin tiepiiri valmistelee alueellisen PTS-suun-
nitelman, jossa esitetään tienpidon keskeiset  lm -

jaukset  ja  painotukset seuraaville  15  vuodelle. 
Turun tiepiirin PTS-suunnitelman laatiminen 

alkoi keväällä  2000  nykytilanteen selvityksillä 
sekä yhteistyötahojen  ja  sidosryhmien  nykyhet-
ken tarpeita  ja  tulevaisuuden näkemyksiä kartoit-
tavilla työseminaareilla. Työn aikana järjestettiin 
kaksi laajaa seminaaritilaisuutta, joissa esiteltiin 
työn tekemisen lähtökohtia, tavoitteita, linjauksia 

 ja  suunnitelman sisältöä. Kuntien osalta  semi
-naareihin  kutsuttiin edustajat kustakin Varsinais- 

Suomen  ja  Satakunnan seutukunnasta. Keväällä 
 2002  suunnitelmaluonnoksesta  pyydettiin kuntien 

 ja  muiden sidosryhmien lausunnot, joiden perus-
teella suunnitelman linjauksia osin tarkistettiin. 

Suunnitelman sisältöä  ja  linjausten  valmistelua 
 on  ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet 

tiepiirin edustajien lisäksi Tiehallinnon keskus-
hallinnon sekä Varsinais-Suomen liiton  ja  Sata-
kuntaliiton edustajat. Suunnitelman keskeiset 
lähtökohdat, tavoitteet  ja  linjaukset  on  hyväksytty 
tiepiirin, maakuntaliittojen  ja  Lounais-Suomen 
ympäristökeskuksen johdosta koostuvassa neu-
vottelukunnassa. 

Valmis suunnitelma toimii tienpidon ohjausväli-
neenä, jonka linjaukset otetaan huomioon vuo-
sittain laadittavassa Turun tiepiirin toiminta-  ja 

 taloussuunnitelmassa (TTS). TTS-suunnittelun 
yhteydessä käydään läpi PTS-suunnitelman ajan- 
tasaisuus  mm.  käytettävissä olevan rahoituksen 
osalta  ja  todetaan suunnitelman mukaisten toi-
menpiteiden toteutuminen  ja  tehdään tarvittavat 
tarkistukset. Kokonaisuudessaan PTS-suunni-
telma päivitetään noin viiden vuoden välein. 



lo 
	

Turun tieplirin tienpidon toimintalinja  2015  

Toimintaympäristön  muutokset  ja  haasteet  

Kuva  1.  Turun  l/epiiii'i  alueen  kunnatja  päälle verkko.  

2  Toimintaympäristön  muutokset  ja  haasteet  

2.1  Väestö  ja aluerakenne  

Turun tiepiirin alue koostuu Varsinais-Suomen  ja 
 Satakunnan maakunnista. Vuonna  2000  tiepiirin 

alueella asui  n. 685 000  henkilöä, joista  445 000 
 Varsinais-Suomessa  ja  240 000  Satakunnassa. 

Kuntia tiepiirin alueella  on 84.  

Varsinais-Suomen asutus  on  keskittynyt Turun 
seutukuntaan, jossa asuu lähes  80  %  koko  maa-
kunnan asukkaista. Maakuntakeskuksessa Tu-
russa  on 173 000  asukasta. Seutukuntakeskuk

-sista  suurin  on  viime vuosina nopeasti kasvanut 
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Kuva  2  Prosenluaal/nen vëestömuutos 
vuos,;'ia 1990-2000. 

19go -2000L%1 

Salo,  jossa yhdessä siihen kiinni kasvaneen  Hali
-kon  kanssa  on  noin  33 000  asukasta. Satakunnan 

suurimmat  asutuskeskittymät  sijaitsevat ranni-
kolla  ja Kokemäenjokilaaksossa,  kun taas  sisä-
maan maaseutu erityisesti maakunnan pohjois-
osassa  on  harvaan asuttua aluetta. Maakunta- 
keskus  on Pori,  jossa asuu  76 000  asukasta. Toi-
seksi suurin kaupunki  on  Rauma  38 000  asuk-
kaalla. 

Turun tiepiirin alueen väestön kokonaismäärä 
 on  kasvanut  koko  1990-luvun. Väestön kasvu  on 
 painottunut piirin eteläosiin, lähinnä Turun  ja  Sa-

lon  seuduille. Varsinais-Suomen pohjoisosa  ja 
 Satakunta lähes kokonaisuudessaan ollut vähe-

nevän  väestönkehityksen  aluetta. Kokonaisuu-
dessaan Varsinais-Suomen maakunnan väestön 
määrä  on  kasvanut  1990  luvun alusta  5,2  pro-
senttia vuoteen  2000  mennessä. Satakunnan 
maakunnan väestö  on  puolestaan vähentynyt 
samana aikana  2,9  prosenttia. 

Turun tiepiirin alueen väestön ennustetaan kas-
vavan aina vuoteen  2020  asti, jonka jälkeen väes-
tön määrän ennustetaan kääntyvän laskuun  koko 

 maan väkiluvun tavoin. Varsinais-Suomen väes-
tön ennustetaan kasvavan  2,7  prosenttia vuoteen 

 2020  mennessä, Satakunnan väestön puolestaan 
vähenevän  3,4  prosenttia. Ainoastaan Turun  ja 

 Salon seutukuntien  väestön kehityksen ennus-
tetaan olevan positiivista, muiden  seutukuntien 

 negatiivista. 
Väestön ikärakenne tulee muuttumaan suurten 

ikäluokkien  vanhentuessa.  Tällä hetkellä yli  65-
vuotiaiden  osuus väestöstä  on  Turun tiepiirin alu-
een maakunnissa noin  17  prosenttia, mutta vuon-
na  2030  osuuden ennustetaan olevan  jo  lähes  30 

 prosenttia.  lkärakenteen  muutos  on  voimakkainta 
 syrjäisillä maaseutualueilla. 
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2.2  Elinkeinoelämä  ja 
 kansainvälistyminen 

Turun tieplirin alueen seutukunnat poikkeavat 
toisistaan elinkeinorakenteeltaan. Palveluelin-
keinot ovat suurin työllistäjä kaikissa seutukun

-nissa.  Kuitenkin palveluiden osuus elinkeinoalois
-ta  on  ainoastaan Turun seutukunnassa  (67L%) 

 koko  maan keskiarvoa korkeampi. Alkutuotannon 
osuus  on  muualla paitsi Turun, Porin  ja  Rauman 
seutukunnissa  koko  maan keskiarvoa suurempi. 

 Koko  tiepiirin alue  on  teollistunutta seutua,  sillä 
 jalostuksen osuus  on  maan keskiarvoa suurempi 

kaikissa muissa seutukunnissa paitsi Turunmaal
-la.  Satakunnassa jalostuksen osuus työpaikoista 

 on  suurempi kuin missään muussa maakunnassa. 
Porin  ja  Rauman seutukunnat samoin kuin Vak-

ka-Suomi  ovat tärkeitä perinteisen raskaan teolli-
suuden keskittymiä. Raskaan teollisuuden työ-
paikkojen vähentyessä erilaisten sähköteknisten 
tuotteiden valmistus  on  merkittävästi vahvistanut 
asemaansa kehittyvänä tuotannon alana myös 
näillä seuduilla. 

Turun seudun tuotantorakenne  on  monipuo-
linen, mutta kasvavana tuotannonalana  on  nähtä-
vissä erityisesti biotekn iikan sovellukset.  Salon 

 seutu  on  puolestaan kasvanut valtakunnalliseksi 
elektroniikkatuotannon keskukseksi.  Turku—Salo 

 -akselille  on  kehittymässä voimakas korkean  tek-
nologian  osaamiskeskittymä.  

Satakunnan maatalousseutukunnissa  on  elin-
tarvikejalostusta, tekstiili-  ja  nahkateollisuutta 

 sekä puutuotteiden valmistusta. Lounais-Suomen 
saaristossa  on  alkutuotannon lisäksi pienteol-
lisuutta sekä kasvavana elinkeinoalana palve-
luihin luettava matkailuelinkeino. 

Kansainvälistymisen  ja  tuotantorakenteen muu-
tosten myötä tavaroiden kuljettamisen  ja  ihmisten 
liikkumisen ennakoidaan lisääntyvän. Kansain-
välistyminen tuo myös paineita kehittää Turun 
tiepiirin alueen liikenneinfrastruktuuria. Hyvät 
kansainväliset yhteydet Ruotsiin, muualle Skandi-
naviaan, Baltiaan  ja  Manner-Euroopan suuntaan 
sekä yhteydet alueen kautta Venäjälle ovat Länsi- 
Suomen kilpailukyvyn keskeisiä edellytyksiä. 

Tanskan  ja  Ruotsin  välisen  kiinteän yhteyden 
toteutuminen merkitsee läntisen Suomen aseman 
korostumista Keski-Eurooppaan suuntautuvissa 
yhteyksissä. 

Merkittäviä kehittämisen kohteita ovat erityisesti 
alueen tärkeimmät satamat (Rauma,  Pori, Turku, 

 Naantali  ja  Uusikaupunki)  ja  niihin johtavat liiken-
neyhteydet. Länsi-Suomen satamat ovat  osa 

 vuonna  1996  EU:n  puitteissa määriteltyä yleis- 
eurooppalaista liikenne-  ja  kuljetusverkkoa,  TEN - 
verkkoa, jonka tavoitteena  on  yhdistää maa-  ja  
merireitit  sekä eri liikennemuodot logistisesti toi-
miviksi verkoiksi. 

Satamien lisäksi Turun tiepiirin alueella  TEN- 
verkkoon kuuluvat Turun  ja  Porin lentoasemat, 
valtatie  1  Turusta Helsinkiin  ja  valtatie  9  Turusta 
Tampereelle sekä Pori/Rauma—Tampere, Turku— 
Tampere  ja  Turku—Helsinki -radat.  Suomi on  esit-
tänyt EU:lle Turusta Pariin  ja  edelleen rannikkoa 
pitkin Ouluun johtavan valtatie  8:n  liittämistä  TEN- 
verkkoon. 

Ensimmäisiin  jo  toteuttamisvaiheessa  oleviin 
eurooppalaisiin liikennehankkeisiin kuuluu Pohjo-
lan Kolmio, joka  on  Suomen, Ruotsin, Norjan  ja 

 Tanskan yhteinen hanke. Pohjolan Kolmio  on 
maiden  pääkaupurigit  toisiinsa  ja  edelleen Suo-
men kautta Venäjälle  ja  Tanskan kautta Keski- 
Eurooppaan yhdistävä liikennekäytävä, joka 
muodostuu  tie-  ja  rataverkosta, laivayhteyksistä, 

 satamista  ja  lentokentistä.  Suomessa Pohjolan 
kolmion merkittävin  osa  on E18-tiestä  ja  rata - 
verkosta muodostuva  Turku—Helsinki—Vaalimaa 
-liikennekäytävä,  jonka läntisin maantie-, rautatie - 
ja  laivaliikenteen nivelkohta  on  Turun  ja  Naantalin 
satamissa. 
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Kuva  3.  Turun  tipi/thi yleAsten  teiden  tofrn/nna///nen /uokitus.  

2.3  Tieverkon tila 

Turun  tiepiirissä  oli vuoden  2001  alussa  8211 km 
 yleisiä teitä. Tämä  on  noin  10,5%  koko  maan 

 tieverkosta.  Tiepiirin teistä oli  

• valtateitä  722 km (9 %) 

• kantateitä 345 km (4 %) 

• seututeitä  1 010 km (12%) 

• yhdysteitä 6 019 km (73 %) 

• ramppeja 82 km (1 %) 

• lauttateitä  32 km (0,4 %) 

Koko  verkosta  41 km  oli moottoriteitä  ja  32 km 
kaksiajorataisia maanteitä.  

Kevyen liikenteen väyliä tiepiirin yleisten teiden 
varsilla oli yhteensä  614 km.  Suurin  osa väylistä 

 sijaitsee  yhdysteiden  varsilla  (yhdysteillä  60  %, 
seututeillä 16  %, kantateillä 10 %  ja valtateillä 

 14 %).  
Tiepiirin teistä  on  päällystetty  73 %.  Lähes kaik-

ki  soratiet  ovat toiminnalliselta  luokaltaan yhdys
-teitä.  Tieverkosta  on  valaistu yhteensä  1 4590km 

 (noin  18 %).  Lähes puolet tiepiirin yleisten teiden 
 liikennesuoritteesta  syntyy  valaistuilla tieosuuk-

silla.  Koko  maassa vastaava luku  on 43 %.  
Tiepiirin yleiseen  tieverkkoon  kuului vuoden 

 2001  alussa yhteensä  1693  siltaa, joista  1150  oli 
autoliikenteen  vesistösiltoja. Painorajoituksia  oli  
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TALVI  HOITOLUOKITUS  

1 

A  

g4Lt,  

Ih  (tunnin toimenpideaika)  226 km 

IS (vilkasliikenteiset  koko talven suolattavat)  210 km 

I  (koko talven suolattavat)  597 km 

T-Ib  (taajaman hoitoluokka, jossa laatu kuin  lb-tiellä)  182 km 

lb (pakkaskelilla suolaamattomat) 805 km  

Il (hiekoitettavat)  2268 km 

III (vain  pistekoht. hlekoitettav)  3809 km 

71  

Kuva  4.  Turun  liep/ith?  yleisten teiden  ta/vihoitoluokat  1. 102001.  

0 
7- 



Turun tiepiirin tienpidon toimintalinja  2015  

Toimintaympäristön  muutokset  ja  haasteet  

Taulukko  1.  Pääteic/en leveyspuutteet  Turun  t/epilnssä  vuoden  
2020  ennus/etuilla liikennemäänilä  

Tavoite-  Puutospituus Puutospituus 

KVL  2020  leveys!  tavoitelev. 
Kipuraja  kipurajaan  

kaista- verrattuna verrattuna 
määrä  (km)  _______  (km) 

<2000 8,0 m 34 7,0 m 10 

2000-5000 9,0 m 127 8,0 m 65 

5000-10000 10,5 m 248 9,5 m 111 

10000-15000  2tai4  131  l0,5m  55 

>15000 4  kaistaa  56 4  kaistaa  56 

15  

Taulukko  2  Tiepilri»  teiden  jkautumi»en talvilioitoluokkiin. 

• 	 . 

Toiminnallinen 
Talvihoitoluokka  (1.1001)  

luokka  
ih  IS I T-lb lb  Il  Ill  

Valtatietiet  226 115 344  -  38  - - 

Kantatiet -  29 191 6 106 13  - 

Seututiet -  46 43 31 499 383 10  

Yhdystiet -  21 20 146 163 1873 3800  

Yhteensä  226 211 598 183 805 2268 3810  

18  sillalla, joista noin kymmenen aiheuttaa selvää 
 kiertohaittaa.  Kaikki  painorajoitetut  sillat sijaitsevat 

 yhdystieverkolla. Rautatietasoristeyksiä  Turun 
tiepiirin yleisillä teillä oli vuoden  2001  alussa yh-
teensä  57,  joista  51  oli varustettu  turvalaittein.  

Linja -autopysäkkejä  tiepiirin yleisillä teillä  on 
6000-7000  kappaletta, joista  1000-1 500 on ka-
toksellisia.  Alueen  väestöpohja  on  luonut edelly-
tyksiä melko  kattavalle  linja-autoliikenteelle.  Va-
kiovuoroliikennettä  on  eniten suurissa kaupun-
geissa  ja  niiden  naapurikunnissa.  Kaupunkimais-
ta paikallisliikennettä  on  Turun  ja  Porin kaupunki- 
seuduilla, Raumalla, Salossa  ja  Huittisissa.  Pika-
vuoroliikenne  on  vilkkainta  valtateillä  1, 2ja  12.  

Ohjeellisen, liikennemäärän  perusteella  mää-
räytyvän leveystavoitteen (kipurajan)  perusteella 
tiepiirin valta-  ja kantateistä  185 km  edellyttäisi 

 leventämistä nykyliikennemäärillä  ja  295 km  vuo-
den  2020 ennustetuilla liikennemäärillä.  

Tiepiirin  päällystettyjen  teiden rakenteellinen 
kunto  ja  erityisesti raskaan liikenteen kannalta 
tärkeä kantavuus  on  hieman parantunut viime 
vuosina  ja  on  nyt kohtuullinen. Muun maan tavoin 
tiepiirin  päällystettyjen  teiden  pintakunto  on  kui-
tenkin vähitellen huonontunut. Vuonna  2001 tie-
piirin alueella oli  830 km laatutavoitteen alittavia 
tiejaksoja.  

Tiepiirin  soratieverkosta  noin kandella prosen-
tilla  on  rakenteellisia  kantavuuspuutteita.  Paino

-rajoituksen  alaisia sorateitä  on  vuosina  1999-
2000  ollut noin  25 km. Painorajoituksetja  runko-  

kelirikko  ovat alemman  soratieverkon  ongelma. 
Muuhun maahan verrattuna  painorajoituksia  ja 
kelirikkoa  on  Turun piirissä melko vähän. 

Kevyen liikenteen väylien määrän kasvaessa  ja 
 väylien ikääntyessä myös niiden  uudelleenpääl-

lystys-  ja peruskorjaustarve  kasvaa. Kevyen lii-
kenteen väylien  päällysteiden  kunnon ylläpitämi-
seksi niiden  päällystysmääriä joudutaankin  nos-
tamaan.  

Talvihoitoa  varten yleiset tiet jaetaan kuuteen 
 hoitoluokkaan.  Lisäksi  Vt  1  ja vt  8  Turun  ja  Porin 

välillä kuuluvat tehostetun  talvihoidon  piiriin  (tun-
nin toimenpideaika). 

Tiehallinto  hoitaa Turun tiepiirin alueella lautta-
liikennettä  21 yhteysvälillä,  joista  17:llä  liikennöi 

 lossi  ja  neljällä vapaasti kulkeva lautta-alus. Laut-
ta-aluksilla sekä  pisimmillä  ja peräkkäisillä lossi-
väleillä  on aikataulutettu  liikenne. Kantavuuden 
mukaan  jaoteltuna  44  tonnin  losseja  on  kolme-
toista,  70  tonnin  losseja  kolme  ja  130  tonnin  los-
seja  yksi. Lautta-alukset ovat  kantavuudeltaan 

 130-200  tonnia. 
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KVL  1998 
KVL1999 	 Raskaat  ajoneuvot  
—<2000 	 —<200  

: 	 00 

10000-15000 	 1000-1500  
- >  15000 	Pori 	 - 

>  1 500 	Pori 	-  

	

Rauma 	 Rauma  - 

-  

Turku 	 Turku  

Kuva  5  Turun  /ipilthipääteíden keskithääräi'ien  vuorokausi- 	Kuva  6.  Turun  tiepm'inpateiden  raskaan  lIIkenteen  keski- 
liikenne vuonna  1999. 	 määräi»en vuorokausililkenne  vuonna  1998.  
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Kuva  7  Turun  tiepiithi,oäá'teiden  ennustettu  keskiinaara,;'ien 
vuorokausll4kenne  vuonna  2020  

Kuva  8.  Turun  tièpiuinpaátek/en sujtivuusonge/makohdat 
 vuonna  2020  HC/ktnpalve/utaso/uokituksen  mukaan.  



Kuolleet  ja  loukkaantuneet 

Muu  3%  
Eläin  6%  

Kevyt liikenne  21  

L ääntYmis 
 9%  

Perää  najo  7% 

 Ohitus  3% 

 Kohtaamis  13%  

Kuolleet  

Muu  3%  Risteämis  7%  
Kääntymis4% 

Peräänajo  3% 
 Ohitus  3%  

I Kohtaamis  33%  

Yksittäis  23%  

Kuva  10.  Eri onnettomuusluokki'en osuudet Turun tiöpiln» 
yleisten teiden onnettomuuksiäsa kuolleista sekä henkilö-
va/ifrigoiäta (kuoileetjä loukkaantuneet,) vuos/'ia  1996-99.  

Kevyt liikenne  13%  

Yksittäis  32%  
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Kuva  9.  Henkilö va/'inko-
onnettomuuksi'n lukumääräj 
onnettomuuksissa Iwo/lee! 
Turun 1/epilr/n yle/sillä teillä 
vuos/'7a  1990-2000  (/iuom. 

 Turun tiepiir/ri yle/sten te/den 
p//uus väl7enino//  499 

 kilometrillä vuoden  1998  alusta, 
jbl/oi/'  osa  Vaininalan  seutua 
siilty/ Hämeen tièpi/rIw,).  

2.5  Liikenneturvallisuus  

Turun tiepiirin yleisillä teillä  on  viime vuosina ta-
pahtunut keskimäärin  40  kuolemaan johtanutta 
onnettomuutta vuodessa.  Herikilövahinkoon  joh-
taneita onnettomuuksia  on  tapahtunut vuosittain 
keskimäärin  550,  joista valta-ja  kantateillä  tapah-
tui noin  45  prosenttia  ja  alemmalla  tieverkolla  noin 

 55  prosenttia. 
Turun tiepiirin alueella onnettomuusriski  on  noin 

 30  prosenttia maan keskiarvoa suurempi. Tiepiirin 
alueella tapahtui vuosina  1997-99  noin  17  pro-
senttia  koko  maan yleisten teiden henkilövahin-
koon johtaneista onnettomuuksista, kun tiepiirin 
osuus  koko  maan yleisten teiden pituudesta oli 

 10,4  %ja  liikennesuoritteesta  12,5%. Tiepiirissä 
 tapahtuu muuta maata enemmän  pääteiden liitty-

mäonnettomuuksia,  alemman tieverkon kohtaa-
mis-  ja  yksittäisonnettomuuksia  sekä mopo-on-
nettomuuksia. 

Tiepiirin kuolemaan johtaneista onnettomuuk-
sista suurimman ryhmän muodostavat kohtaa

-misonnettomuudet.  Kaikista  henkilövahinko
-onnettomuuksista  suurimmiksi  ryhmiksi nousevat 

 yksittäisonnettomuudet  sekä  erityyppiset  liittymä- 
onnettomuudet. Taajamien henkilövahinkoon joh-
taneista onnettomuuksista kevyen liikenteen on-
nettomuuksien osuus  on  suurin. 
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2.6  Tienkäyttäjien odotukset  

Asiakaspalaute 

Tiehallinnon palvelutasotutkimusten  mukaan 
henkilöautojen kuljettajien mielestä tärkeimpiä 
pääteiden kehittämiskohteita ovat jalankulkijoiden 

 ja  polkupyöräilijöiden omien väylien rakentami-
nen, tien päällysteen urautuneisuuden  ja  kuop-
pien poistaminen, talvihoito sekä pientareiden 
leventäminen. Sorateillä ongelmia aiheuttavat 
teiden pintavauriot, kelirikot sekä teiden lumisuus 

 ja  sohjoisuus.  

Tavaraliikenteen  kokemissa ongelmissa koros-
tuvat yksittäiset  tie-  ja  liikennejärjestelyt, tiestön 
hoito  ja  liukkaus vaikeilla talvikeleillä niin pääteillä 
kuin alemmalla tieverkolla sekä puutteelliset kuor-
maus-  ja  purkauspaikatja liittymien  ahtaus taaja-
missa. 

Kevyen  Ii Ike nteen  käyttäjät ovat tyytymättömiä 
väylien auraukseen  ja  liukkauden torjuntaan tal-
visin. Kesäisin ongelmia aiheuttavat kevyen lii-
kenteen väylien päällysteiden epätasaisuudet. 
Myöskään tietyömaiden liikennejärjestelyissä ei 
kevyen liikenteen käyttäjiä ole otettu tarpeeksi 
huomioon. 

Talviaikana tiehallinnon  tärkeimpinä tehtävinä 
pidetään pääteiden auraustaja liukkauden estoa, 
polanteiden tasausta sekä jalankulku-  ja  pyörä-
teiden hoitoa. 

Pääteiden auraus  sekä liukkauden esto saavat 
yksityisautoilijoilta hyvät arvosanat. Alemman 
tieverkon talvihoitoon, erityisesti suolaukseen, 
samoin kuin jalankulku-  ja  pyöräteiden talvihoi-
toon ollaan selvästi vähemmän tyytyväisiä. Sel-
vimmin tyytymättömiä alemman tieverkon talvi- 
hoitoon ovat ammattiautoilijat, joiden tyytymät-
tömyys kohdistuu erityisesti liukkauden estoon. 
Turun tiepiirissä talvihoitoon ollaan hieman keski-
määräistä tyytyväisempiä. 

Kesäaikana tiehallinnon tärkeimpinä tehtävinä 
pidetään pääteiden kunnosta  ja  liikenneturval-
lisuudesta huolehtimista. Myös liikenteen suju-  

vuudesta  vastaamista  ja  jalankulku-  ja  pyörä-
teiden kunnon hoitamista pidetään selvästi keski-
määräistä tärkeämpänä. Turun tiepiirissä myös 
liikenteen mandollisista häiriöistä tiedottamista 
pidetään selvästi keskimääräistä tärkeämpänä. 

Liikenteen sujuvuutta pidetään hyvänä. Yksi-
tyisautoilijat näkevät myös teiden kunnon  varsin 

 hyvänä  ja  päällysteiden  kunnon erittäin hyvänä, 
ammattiautoilijat ovat selvästi tyytymättömämpiä 
molempiin asioihin. Eniten kritiikkiä saa osakseen 

 haja-asutusalueiden  linja-autopysäkkien varus-
telu. Turun tiepiirissä ollaan selvästi keskimää-
räistä tyytyväisempiä kiertoliittymien toimivuu-
teen, nopeusrajoitusten onnistumiseen tietyö- 
mailla  ja  sorateiden  kuntoon kesällä, keskimää-
räistä vähemmän tyytyväisiä nopeusrajoitusten 
onnistuneisuuteen yleensä. 

Lauttaliikenteessä  suurin kehittämistarve liittyy 
aikataulu-  ja  reittitiedottamiseen.  Lisäksi enem-
mistö matkustajista pitää aina tarvittaessa tapah-
tuvaa liikennöintiä aikataulutettua liikennettä pa-
rempana. Tosin tietyissä paikoissa ollaan nimen-
omaan tyytyväisiä liikennöintiin aikataulujen mu-
kaan. Myös yöliikenteen vähyys koetaan ongel-
malliseksi. Lossien kantavuuteen kohdistuu  pa-
rantamistarpeita; kantavuusrajoitukset  aiheut-
tavat ongelmia perustuotannon raskaille kulje-
tuksille. 

Satamat,  lentoasemat  ja  raideliikenne  

Tieverkon osalta satamille  on  tärkeää sujuvat 
yhteydet pääkuljetussuuntiin, hyvät kytkennät 
valtakunnallisiin  ja  yleiseurooppalaisiin  liikenne-
verkkoihin sekä satama-alueen lähiyhteyksien 
toimivuus. Pääkuljetussuuntien tieverkolta odo-
tetaan hyvää liikenteellistä palvelutasoa, korkeaa 
hoidon  ja  kunnossapidon  tasoa sekä hyvää opas-
tusta. Lähiyhteyksien kehittämishankkeet näh-
dään satamissa erittäin tärkeinä, suurimmissa 
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kaupungeissa matka-ajan kannalta  ja  kaikissa 
satamissa paikallisten ympäristöhaittojen vähen-
tämiseksija raskaan liikenteen erityisvaatimusten 
huomioon ottamiseksi. Satamien tavoitteena  on 

 satamayhteyksien  muuttaminen yleisiksi teiksi 
satamaan saakka. 

Myös lentoasemien odotuksissa korostuvat su-
juvat tieliikenneyhteydet, hyvä opastus  ja  ase-
mien ympäristöjen toimivat liikennejärjestelyt. 
Tiestön kehittämistarpeet liittyvät lähinnä  len

-toasemien  ja  niiden ympäristöön sijoittuvan yritys-
toiminnan mandollisiin tulevaisuuden laajentu-
mistarpeisiin. 

Raideliikenteen  osalta suurimpana huolena 
ovat tasoylikäytävät, joita Varsinais-Suomessa  ja 

 Satakunnassa  on  jäljellä toista sataa yksityistiet 
mukaan lukien. Tasoylikäytävien onnettomuus-
riski kasvaa ratojen sähköistyksen myötä, koska 
junien nopeudet kasvavat  ja  ääni hiljenee  ja  li-
säksi sähkölinjat aiheuttavat vaaratilanteita. Taso-
ylikäytävät ovat myös raideliikenteen kehittämi-
sen este, koska ne rajaavat junien nopeutta. 

Tavaraliikenne  

Raskaan liikenteen etujärjestöjen mukaan ympä-
ristö-  ja  kansantaloudellisiin vaikutuksiin pitäisi 
tienpidossa kiinnittää enemmän huomiota. Suju-
va  liikenne  on  paras  ympäristöhaittojen  ja  toimin-
nan tehokkuuden kannalta. Teiden suunnittelussa 
tulisi välttää polttoaineenkulutusta  ja  päästöjä 
lisääviä mäkiä, päällysteen tulisi olla tasainen  ja 

 taajamissa tulisi pyrkiä yksittäisten hidasteiden 
asemesta tasaiseen hitaaseen liikenteeseen.  Me

-luhaittojen  torjuntaan toivotaan lisähuomiota  mm. 
 suojauksin  ja  reittiopastuksin. Liittymäkaistoja, 

väistötiloja  ja  ohituskaistoja  tulisi olla samalla 
tiellä säännöllisesti. Kiertoliittymät koetaan hyvik-
si, mutta ensisijaisena ratkaisuna raskaan liiken-
teen reiteille toivotaan eritasoliittymiä. 

Raskaiden ajoneuvojen koon kasvusta johtuvaa 
ramppien  ja  liittymien leventämistarvetta  on  jonkin 
verran lähinnä seututiestöllä. Ajoneuvojen kor-
keutta  on  paineita kasvattaa  4,2  metriin. Samoin 

 on  suuntaus kuormatilan kasvattamiseksi pienen- 

tää  maavaraaja rengaskokoa,  jolloin ajoneuvo  on 
 herkempi tien epätasaisuuksille  ja  kääntyy  ras

-kaam  min.  
Sisääntuloväylille  toivotaan selkeää, jatkuvaa 

opastusta satamiin, maaliikennekeskuksiin  ja  tär-
keille teollisuusalueille. Tienvarsien nopeusnäyt-
töjä ym. muuttuvia opasteita pidetään hyvinä. 
Jatkossa telematiikan painopistealueena näh-
dään suoraan ajoneuvoihin saatava informaatio. 
Vaarallisten aineiden  ja  erikoiskuljetusten reiteistä 

 sekä matalista  ja  painorajoitetuista  silloista tulisi 
tiedottaa paremmin kuljetusliikkeitä. Informaation 
jakelukanavien tunnettavuuteen tulisi kiinnittää 
selvästi nykyistä enemmän huomiota.  

Koko  elinkeinoelämän odotuksissa korostuu 
talvihoidon riittävä taso. Suuri  osa  tavarankulje-
tuksista  tapahtuu yöllä  ja  viikonloppuisin. Yökul-
jetukset tulevat edelleen lisääntymään, myös kau-
pan jakeluliikenteessä. Tavaralajista riippumatta 
suuri  osa  kuljetuksista  on  aikataulutettua.  Siksi 
kuljetusten odotetaan sujuvan täsmällisesti  ja 

 turvallisesti ympäri vuoden kaikkina vuorokau-
denaikoina. 

Maa-  ja  metsätalouden kuljetuksissa korostuu 
alemman tieverkon kunto  ja  hoidon taso. Puu-
tavarakuljetuksia varten kaivataan myös teiden 
varsille sijoittuvia siirtokuormausalueita. 

Joukkoliikenne 

Joukkoliikennejärjestelmä  on  kokonaisuus, johon 
kuuluvat eri joukkoliikennemuotojen liikennetar-
jonta  ja  kalusto sekä niiden käyttämät liikenne- 
verkot, pysäkit  ja  terminaalit liikennejärjestelyi-
neen. Tiehallinnon  tärkeimmiksi vastuualueiksi 
joukkoliikennejärjestelmän kehittämisessä nou-
sevat linja-autoliikenteen sujuvuus kaupunkiseu-
tujen yleisillä teillä, terminaaliyhteyksien toimi-
vuus, yleisten teiden  Ii  nja-autopysäkkien  laatu-
taso sekä pysäkkien  ja  joukkoliikenteen  käyt-
tämien teiden talvihoito. 

Yleisten teiden pysäkkivarustelu - katos, istuin, 
aikataulut jne. - koetaan yleisesti riittämättömäksi 

 ja  taso huonoksi. Pysäkkejä tulisi parantaa samal- 
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le  tasolle kuin muukin järjestelmä. Ongelmana 
koetaan myös polkupyörien pysäköintimandolli-
suuksien puuttuminen. Puutteita  on  myös pysäk-
kien saatto-  ja  liityntäyhteyksissä  sekä  haja - 
asutusalueen pysäkkien kevyen liikenteen yh-
teyksissä. 

Hoitoon liittyvissä asioissa ongelmaksi koetaan 
erityisesti talvihoidon taso linja-autoliikenteen  ja 

 koululaiskuljetusten  käyttämällä  haja-asutusalu-
een alemmalla tieverkolla. Koululaisvuorot ajavat 
usein huonosti talvihoidetulla tienpinnalla, koska 
kellonajat eivät sovi kunnossapitoon. Teiden talvi- 
hoito korostuu myös linja-autojen rahtiliikentees

-sä,  koska tavarankuljetusketju  on  aikataulutettu  ja 
 edellyttää autojen pysymistä aikataulussa. Myös 

pysäkkien talvihoitoon ollaan yleisesti tyytymät-
tömiä. 

Liikennetietoja poikkeustilanteista  toivotaan 
saatavan kattavammin sekä asemille että liiken-
nöitsijöille. Kaupunkibussien pituuksien kasvu luo 
tarpeita myös joidenkin taajamaliittymien paran-
tamiselle.  

2.7  Rahoituksen kehitys 

Yleisten teiden tienpito rahoitetaan pääasiassa 
kandella tavalla, minkä perusteella puhutaan pe-
rustienpidosta  ja  kehittämishankkeista. Kehittä-
mishankkeilla  tarkoitetaan valtion talousarviossa 
erikseen nimettyjä investointihankkeita, joiden 
rahoituksesta päätetään hankekohtaisesti. Siten 
kehittämishankkeiden toteuttamisesta päätetään 
viime kädessä eduskunnassa. Perustienpidon 
rahoituksella puolestaan tarkoitetaan Tiehallin

-nolle  vuosittain osoitettavaa rahoitusta, jonka käy-
töstä päätetään tarkemmin Tiehallinnossa  ja  tiepii-
reissä. Perustienpidon  rahoituksen kautta rahoi-
tetaan teiden päivittäinen hoito, ylläpito  ja  perus-
korjaukset, pienehköt liikenneoloja  ja  tieympä-
ristöä  parantavat investoinnit sekä hallintomenot. 

Suurin  osa  perustienpidon  rahoituksesta jae-
taan sovittujen,  mm.  liikennesuoritteeseen perus-
tuvien  periaatteiden mukaan edelleen tiepiirien 
käyttöön. Joitakin perustienpidon investointeja 
rahoitetaan kuitenkin  koko  maan tasolla suoraan 
keskushallinnon toimesta. Viime vuosina keski-
tetysti rahoitettuja investointiohjelmia ovat olleet 

 mm.  losseja  korvaavien siltojen rakentaminen  ja 
 ns. eritasoliittymäohjelma.  Lähivuosina silloitus-

ohjelma jatkuu  ja sen  lisäksi  koko  maan tasolla 
kiireellisimpiä pohjavesisuojauksia rahoitetaan 
keskitetysti. Myös lauttaliikenteen hoito rahoi-
tetaan keskitetysti perustienpidon rahoilla. 

Tienpidon kokonaisrahoitus  oli  koko  maan osal-
ta vuonna  2001  noin  720  miljoonaa euroa, josta 
perustienpidon osuus oli noin  560  miljoonaa. 
Näyttää siltä, että tienpidon kokonaisrahoitus 
tulee lähivuosina säilymään suurin piirtein ny-
kyisellä tasolla. 

Turun tiepiirin perustienpitoon myönnetty rahoi-
tus laski  90-luvun kuluessa  70  miljoonan euron 
vuositasolta  50  miljoonan tasolle. Vuonna  2001 

 valtion talousarviossa perustienpidon rahoitusta 
kuitenkin lisättiin, minkä myötä myös Turun tie-
piirin rahoitus nousi  59  miljoonaan euroon. Lu-
vussa ei ole mukana lauttaliikenteen hoidon kus-
tannuksia, jotka rahoitetaan keskitetysti  koko 

 maan osalta. Vuonna  2001  Turun tiepiirin alueen 
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Kuva  11.  Tinpidon 
 rahoitus Turun  

tiepimnsä  vuosina 
 1996-2001  (luvut  ko. 

 vuoden tasossa).  

Myönnetyt  määrärahat  M€  

Yhteensä  
r—/  Kehittäminen  

________ ________ ________ 	I I 	Perustienpito IAtiiflinir  
1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001  

lauttaliikenteen hoitokustannukset olivat noin  13,5 
 miljoonaa euroa. Samana vuonna tiepiirin kehittä-

mishankkeisiin kohdistettiin rahoitusta noin  40 
 miljoonaa euroa, josta pääosa, noin  38,5  miljoo-

naa, käytettiin  El 8-moottoritiehankkeen rakenta-
miseen. 

Tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelman  arvion 
mukaan perustienpidon rahoitus pysyy lähivuosi-
na ilman Tiehallinnon keskushallinnon keskitetysti 
rahoittamia kohteita noin  50-52  miljoonan euron 
vuotuisella tasolla.  El 8-moottoritiehankkeen joh-
dosta kehittämisrahoitus  on PTS-kauden alku-
puolella lähes samaa suuruusluokkaa perustien-
pidon kanssa, mutta vuoden  2008  jälkeen tiepiirin 
kehittämishankkeiden rahoituksen arvioidaan las-
kevan selvästi. 

Tienpito  on  jaettu viiteen tuoteryhmään, jotka  on 
 muodostettu yhdestä  tai  useammasta tienpito-

tuotteesta. Tuoteryhmät ovat: hoito, ylläpito  ja  
korvausinvestoinnit,  laajennus-  ja  uusinvestoinnit, 

 liikenteen hallinta sekä suunnittelu. Lisäksi oma-
na ryhmänä  on maanhankinta.  

Hoidon samoin kuin ylläpidon  ja  korvausinves-
tointien  osuudet perustienpidon kustannuksista 
ovat kasvaneet viime vuosina. Tällä hetkellä hoi- 

don osuus  on  noin kolmannes  ja  ylläpidon  ja kor-
vausinvestointien  vielä suurempi, kun tarkastel-
laan Turun tiepiirin perustienpidon kustannuksia 
ilman keskushallinnon rahoittamia lossi-  ja  lau-
ttaliikenteen hoitoa  ja  losseja  korvaavien siltojen 
rakentamista. Vastaavasti uus-  ja  laajennusinves-
tointien  osuus perustienpidon menoista  on  laske-
nut selvästi runsaaseen kymmeneen prosenttiin. 

Tiehankkeisiin  vuosittain saatu työllisyysrahoi
-tus  on  vähentynyt  90-luvun aikana lähes kah-

desta miljoonasta eurosta  alle  500 000 euron 
 tasoon.  2000-luvun alkuvuosina  sen  oletetaan 

olevan  200 000-300 000 €  vuodessa. Myös  oh-
jelmakauden 2000-2006  EU -rahoituksen yleisten 
teiden hankkeisiin arvioidaan olevan  200 000-
300 000 euron  tasolla. Lisäksi  kunnat  ovat osal-
listuvat joidenkin laajennusinvestointien toteut-
tamiseen. Kuntien rahoituksen tason arvioidaan 

 2000-luvun alkuvuosina pysyvän nykyisellä  0,8-
1,0  miljoonan euron vuositasolla  ja  kohdistuvan 
pääosin kevyen liikenteen järjestelyihin  ja  pie-
nemmässä määrin taajamatiehankkeisiin, sora- 
teiden päällystämiseen, melusuojauksiin, liitty

-mien  parantamiseen sekä hallinnollisen luokan 
muutosten vaatimiin toimenpiteisiin. 
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3 Tienpidon  tavoitteet 

Turun tiepiirin  tienpidolle  asetetut tavoitteet perus-
tuvat liikenne-  ja  viestintäministeriön  asettamiin 
maamme  liikennejärjestelmän  kehittämistä kos-
keviin yleisiin tavoitteisiin,  Tiehallinnon määrit-
tämiin  yleisten teiden  tienpidon linjauksiin  sekä 
Varsinais-Suomen  ja  Satakunnan erityispiirteistä 
nouseviin alueellisiin tarpeisiin. Tavoitteita  on  työn 
aikana käsitelty  sidosryhmäseminaareissa  ja  ne 

 on  hyväksytty työtä seuranneessa neuvottelu- 
kunnassa.  

Tiepiiri  edistää  tienpidolle asettuja  tavoitteita 
käytettävissään olevien keinojen  ja  resurssien 
puitteissa. Nyt  laaditun PTS-toimintalinjan  mu-
kaisen  tienpidon  vaikutuksia suhteessa asetet-
tuihin tavoitteisiin  on  arvioitu luvussa  6.1.  

Yhteistyö  ja  yhteiskunnallinen vastuu  

Tiepiiri  edistää valtakunnallisten  alueidenkäyt- 
tötavoitteiden  toteutumista  ja  tukee yhdyskunta- 

rakenteen  eheyttämistä  ja  tiivistämistä  maankäyt-
tösuunnitelmien yhteistyöviranomaisena  ja  lau-
sunnonantajana  sekä  tienpidon  keinoin osana 

 liikennejärjestelmän  kehittämistä.  Tiepiiri  osal-
listuu aktiivisesti maakuntien,  kaupunkiseutujen  ja 

 kuntien  liikennejärjestelmien  suunnitteluun  ja  to-
teuttamiseen käytettävissä olevien resurssien 
puitteissa  ja  toimii kaikissa  tienpidon  tehtävissä 
yhteistyössä asiakkaiden kanssa. 

Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus  

Tienpidon  toimet  kohdennetaan  ja  mitoitetaan 
mandollisimmin  tehokkaiksi  ja  taloudellisiksi  eri 
liikennemuotojen työnjako huomioon ottaen. Tie-
verkon kunto turvataan  ja  päätieverkon  raken-
teellista kuntoa parannetaan.  Tienpidon  toimin 

 edistetään tieinfrastruktuurin  mandollisimman 
tehokasta  ja  taloudellista käyttöä.  
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Elinkeinoelämän toimintaedel lytykset 

Tarjotaan  turvaHiset,  sujuvat,  luotettavatja ennus-
tettavat päätieyhteydet  sekä  päätieverkolta  hyvät 
yhteydet valtakunnallisesti merkittäviin satamiin  ja  
terminaaleihin.  E18-tietä kehitetään osana kan-
sainvälistä  liikennekäytävää. Valtateitä  2, 8  ja  12 

 sekä satamien yhteyksiä valtakunnan  päätieverk-
koon  parannetaan. Valtatie  8  liitetään  TEN -verk-
koon.  Alemmaila tieverkolla  turvataan  elinkei-
noelämälie  ja  maaseudun  perustuotannolle  tar-
peellisten kuljetusten toimintaedellytykset kaik-
kina vuodenaikoina. Kaupungeissa  ja  taajamissa 
parannetaan  kuijetusten  ja  jakeluliikenteen  toi

-mintaolosuhteita.  

Alueellinen  ja  sosiaalinen tasa-arvo 

Tieverkon päivittäinen  liikennekelpoisuus  turva-
taan  koko  tiepiirin alueella ympäri vuoden  ja  tie-
piirin eri osissa tarjotaan tasapuoliset, alue-  ja 

 yhdyskuntarakenteen  edeilyttämät  tie-  ja  liikenne-
olosuhteet.  Seutukuntakeskusten  ulkoisia yhteyk-
siä  ja  saavutettavuutta  alueensa  keskuksena  ke-
hitetään  ja  kaikkien kuntien keskuksiin tarjotaan 
riittävän tasoinen yhteys.  Jalankulun  ja  pyörä- 
liikenteen  toimintaolosuhteita  parannetaan kai-
kissa kaupungeissa  ja  taajamissa. Lisäksi paran-
netaan  joukkoliikenteen toimintaolosuhteita  Tu-
run, Porin  ja  Rauman  kaupunkiseuduillaja  merkit-
tävillä  joukkoliikenteen yhteysväleillä. Tienpidoila 

 ja  tieliikennejärjestelyillä mandollistetaan  osal-
taan toimivat  matkaketjut. Tienpidossa  ja  liiken-
neympäristön  kehittämisessä otetaan huomioon 
erityisesti  lasten  tarpeet sekä myös  ikääntynei

-den,  vammaisten  ja  liikkumisrajoitteisten  henki-
löiden tarpeet.  

Liikenneturvallisuus  

Liikenneturvallisuutta parannetaan niin, että tielii-
kenteessä kuolee  ja  loukkaantuu yhä vähemmän 
ihmisiä  ja  tiepiirin  henkiiövahinko -onnettomuus-
aste laskee vähintään valtakunnallisen keski- 

arvon tasolle vuoteen  2015  mennessä.  Suistu-
mis-  ja  kohtaamisonnettomuuksia  sekä liittymä- 
onnettomuuksia vähennetään  ja  niiden seurauk-
sia  lievennetään.  Jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, 

 mopedistien  ja  muiden kevyen liikenteen väylien 
käyttäjien turvallisuutta parannetaan. Vuonna 

 2005  jokaisessa Turun tiepiirin kunnassa  on  voi-
massaoleva  liikenneturvaliisuussuunnitelma.  

Ympäristö 

Tienpidolla edistetään kasvihuonekaasujen  pääs-
töjen  vähentämistavoitteiden  saavuttamista.  Tien -
pidosta  ja  tieliikenteestä aiheutuvaa  pohja-  ja 

 pintaveden  piiaantumisriskiä  ja  muita  haitailisia 
vesistövaikutuksia  vähennetään.  Tienpidosta  ja  
tieliikenteestä  aiheutuvia  meluhaittoja  vähenne-
tään  ja  ehkäistään niiden syntymistä. Tieliiken-
teen ratkaisut sopeutetaan kaupunki-  ja  taajama- 
rakenteeseen sekä -kuvaan  ja  edistetään  maise-
ma-ja  kuittuurialueiden  säilymistä. Väitetään tien- 
pidon toimenpiteitä, joista aiheutuu  uhkia  arvok-
kaiden luonto-  ja  kulttuurialueiden  ja  -maisemien 
sekä luonnon monimuotoisuuden säilymiselle. 

 Tienpidossa  pyritään luonnonvarojen  säästeliää
-seen  käyttöön  ja  nykyisen tieverkon  hyödyntä-

miseen.  
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4  Tienpidon  rahoitustarve 

Arvio tienpidon rahoitustarpeesta vuosina  2001-
2015  perustuu tiepiirin asiantuntijoiden toimesta 
tuoteryhmittäin  ja  tuotteittain laadittuun  tarkas-
teluun, jonka lähtökohtina olivat tienpidolle ase-
tetut tavoitteet  ja  tiepiirin alueen erityispiirteet, 
asiakaspalaute  ja  sidosryhmien  odotukset  ja  tar-
peet, tiepiirin aikaisemmat tarveselvitykset  ja han- 
kel  istat  sekä PTS-työn nykytilanteen selvityksissä 
esiin tulleet puutteet  ja  ongelmat. Tarve kuvaa 
rahoitustasoa, jolla nykyiset ongelmat ratkaistaan 

 ja  useimpiin odotuksiin  ja  tavoitteisiin pystytään 
vastaamaan vuoteen  2015  mennessä. Tienpito-
tarpeen selvity's  on  esitetty yksityiskohtaisemmin 
erillisessä muistiossa. 

Tarkastelun mukaan vuosina  2001-2015  Turun 
tieplirin tienpidon keskimääräinen vuosittainen 
rahoitustarve olisi noin  127  miljoonaa euroa vuo-
den  2001  tammikuun hintatasossa (maaraken- 

Tienpidon  rahoitustarve  2001-2015  (M€/v) 

Tiehaflinto  5,0  
Maanhankinta  4,0  

Suunnittelu  3 7  Hoito  35,5  

Laajennus- 

 ja IIaPit0  ja  
korvausinv.  
21,5  

uusinvestoinnit  
56,5  Liikenteen hallinta  1,0  

Kuva  12  Tunmn t/pllth7 tienpidon aivioltu keskithääràinen 
 vuotuinen  ralioltustaive  vuosina  2001-2015.  
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Turun tieplirin perustienpidon tarve (M€/v) 
Hoito, ylläpito  ja  korvausinvestoinnit,  liikenteen hallinta,  uus-  ja  laajennusinvestoinnit  
Vuoden  1999  luvut  ko.  vuoden, muut luvut vuoden  2001  hintatasossa  

50- 12,2 11,4 10,0  
Hoito ilman  
lauttaliikennettä  

6,5 
7,2 	 0,7 

1,0 1,3 1,0  Liikenteen  
40- 4,6 

;  

hallinta  
6,2 	0,6 	0,7  ;  
0,5 	 21,1 21,3 21,9 21,5  Ylläpito  ja  

30- 17,5 korvaus- 
17,8 investoinnit  

17,3 
20- 

Uus-ja  

10 17,1 	21,7 	19,7 	21,7 22,7 23,0 22,5  laajennus- 
investoinnit  

0 
1999 	2001 	US 	PTS-jakso  PTS-jakso  PTS-jakso  koko  PTS- 

toteutuma 	myönnetty 	2001-05 	2001-05 2006-10 2011-15  kausi 
rahoitus 	keskiarvo 	keskimäärin keskimäärin keskimäärin keskimäärin  

Kuva  13.  Turun  tipiithiperust/enpidon aivib/tu kesk/mnääräfrien vuosfraho/tustarve  vuosina  200 1-2015/iok/on, y//hoidon, uus-ja 
laajennusihvestoi»t/enj lIIkenteen ha//hinan  osalta. Luvut  eiválsiáilä  keskitetysti  ra/7oitelta vib  tuotteita  - lauttal#kenteen hollo, loss/en 
kolvaamu7en s,llallajbpohjbvesibuojbukset -  eivätkä  /iallfrmnon, suunnitlelunjb maanliankihnan  rahoitusta.  Veilallutietona  vuoden  1999 

 toteutunut rahoitus, vuoden  2001  myönnetty  ra/iollus  sekä  tibp4thi tofrnihta-jb ta/oussuunnite/man  200 1-2005  keskibrvo.  

Taulukko  4.  Tienpidon  rahoituksen  muutostaive PTS-kaudel/a  200 1-20 15  koko  maassa vuoden  1998  toteutuneeseen  rahoitukseen 
verrattuna (lähde  Tibnp/don tofrm»ta/hijbt  2015)  sekä Turun  tiepi?hssä  vuoden  1999  toteutuneeseen  rahoitukseen verrattuna.  Tiepiltin 
tienpitotatve  on  aivibitu  2001  kustannustasossa (maarakennuskustannusi»deks/  11 6;  vuonna  1999  indeksi oli  106,3). 

Tuoteryhma  

Koko  maa Turun  tiepiiri  

Toteutuma 
1998 M€ 

Tarve  2001-  
2015  M€/v  Muutos  

Toteutuma 
1999 M€ 

Tarve  2001-
2015  M€/v  Muutos  %  

Hoito  

josta keskitetysti rahoitettu  lossililkenne  

202 219 +8 28,8 

(11,8) 

35,5 

(13,0) 

+23  

(+10)  

Ylläpito  ja  korvausinvestoinnit  130 160 +23 17,3 21,5 +24  

Liikenteen hallinta  3 12 +250 0,5 1,0 +100  

Perustienpidon  laajennus-  ja  uusinvestoinnit  
257 447 +74 

7,8 
56,5 +51  

Kehittämishankkeet  29,4  

Suunnittelu  24 27 +14 2,9 3,7 +29  

Maanhankinta  27 27 +0 4,4 4,0 -8  

Landentien jälkirahoitus  2 17 +900  

Tiehallintoja  hallinnon investoinnit  94 74 -21 5,1 5,0 -3  

Yhteensä  739 983 +33 96,2 127,2 +32  
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nuskustannusindeksi  117,6).  Arvioitu rahoitus-
tarve  on  siten yli  30  prosenttia suurempi kuin 
vuoden  1999  rahoitus,  96  miljoonaa euroa. Vuo-
den  1999  hintatasoon (maarakennuskustannus-
indeksi  106,3)  muutettuna rahoitustarve  on 115 

 miljoonaa euroa vuodessa, joka  on  noin  20  pro-
senttia suurempi kuin vuoden  1999  rahoitus. 

Rahoitustarvetta määritettäessä otettiin huomi-
oon Tielaitoksen jakautuminen vuoden  2001  alus-
ta Tiehallinnoksi  ja  Tieliikelaitokseksi.  Jakau-
tumisen myötä tienpidossa siirrytään vuosien 

 2001-2004  välisenä aikana asteittain avoimeen 
kilpailuun. Avoimeen kilpailuun siirtyminen alentaa 
hieman etenkin hoidon yksikkökustannuksia. Sa-
manaikaisesti hoidon kustannuksia kuitenkin lisää 
yleisten teiden valaistuksen  ja  pysäkkikatosten 

 hoidon siirtyminen kunnilta Tiehallinnon vastuulle 
sekä tiepituuden kasvu  mm. E18-tien myötä. 

Uus-  ja  laajennusinvestointien  osalta vuotuinen 
rahoitustarve voitaisiin esittää runsaat kandeksan 
miljoonaa euroa suurempanakin,  sillä osa  liitteen 

 1  mukaisista suurista investointihankkeista sijoi-
tettiin  jo  tarvearviossa  vuoden  2015  jälkeiseen 
aikaan. Lisäksi ensimmäiselle viisivuotiskaudelle 

 on  sijoitettu pääsääntöisesti  vain  tiepiirin toiminta- 
ja  taloussuunnitelmassa  2001-2005  ko.  vuosille 
ohjelmoituja hankkeita. Silti eniten rahoituksen 
kasvutarvetta  on  laajennus-  ja  uusinvestoinneis

-sa.  Niiden keskimääräinen vuosirahoitustarve  on 
 lähes  57  miljoonaa euroa, kun rahoitus vuonna 

 1999  oli noin  37  miljoonaa euroa perustienpidon 
 ja  kehittämisen rahoitus yhteenlaskettuna. Kas-

vua olisi yli  50  prosenttia. 
Suuria odotuksia kohdistuu kaikentyyppisiin in-

vestointeihin. Rahoituksen kannalta suurimpia in-
vestointeja olisivat päätieyhteyksien tason nosta-
miseen, alemman tieverkon parantamiseen, puut-
tuvien seututieyhteyksien rakentamiseen  ja  sata-
mayhteyksien kehittämiseen liittyvät hankkeet. 

Päätieyhteyksiä,  joiden geometria  on  selkeästi 
valta-  tai  kantateiltä edellytettävää standardia 
alhaisempia  ovat valtatie  1  Paimiosta  Helsingin 
suuntaan, kantatie  52  Somerolta  pohjoiseen  val

-tatielle  10  sekä kantatie  44  välillä Kankaanpää- 
Honkajoki. Seutu-  ja  yhdystieverkolla  on  kunta- 
keskukseen johtavan pääyhteyden riittämättö -  

mästä leveydestä  johtuvia puutteita yhteensä 
26:lla eri tieosuudella. 

Kokonaan puuttuvia  tai  yhdysteitä  korvaavia 
uusia  pää-  ja  seututieyhteyksiä  olisivat  mm. 

 vtll:n  jatke vt2:lta vt8:lle Porissa, Loimaan  ja 
 Hinnerjoen  välisen  maantien jatko Hinnerjoki-

Lappi,  Salon  ja  Kustavintien  välisen  ns.  Haku-tien 
puuttuva osuus Aurasta Mietoisiin, uusi seututie 
Eurajoki—Kiukainen—Peipohja sekä Turunmaan 
seutukunnan länsi -ja  itäosan  yhdistävä ns. Karu-
natie Paraisilta Sauvoon. Seututieverkkoa täy -
dentäisi myös lauttayhteyden korvaava Paraisten 

 ja  Nauvon  välinen kiinteä tieyhteys sekä  Korp
-poon  ja  Houtskarin  välistä lauttayhteyttä lyhen-

tävä  Finnön  tie.  Suuria investointeja edellyttäi-
sivät myös ohikulkuteiden rakentaminen  mm. 

 Liedossa, Eurajoella,  Salossa  ja  Uudessakau-
pungissa sekä satamayhteyksien kehittäminen 
Turussa, Raumalla  ja  Porissa. 

Suuria tarpeita  ja  odotuksia kohdistuu myös 
kevyen liikenteen väylästön rakentamiseen, liitty -
mien  sujuvuuden turvaamiseen, taajamateiden 
saneeraukseen, joukkoliikenteen pysäkkijärjes-
telyjen  ja  laatukäytävien  toteuttamiseen sekä eri- 
tyyppisiin liikenneturvallisuusinvestointeihin. 

Tiehallinnon  koko  maata käsittävässä vuonna 
 2000  valmistuneessa PTS-suunnitelmassa  "Tien- 

pidon toimintalinjat  2015"  tienpidon keskimää-
räiseksi vuosirahoitustarpeeksi  arvioitiin noin  980 

 miljoonaa euroa. Vuoden  1998  rahoitus oli noin 
 740  miljoonaa euroa. Tarve  on  koko  maan osalta 

noin  33  prosenttia suurempi kuin vuoden  1998 
 rahoitus. Rahoituksen muutostarpeet tuoteryh-

mittäin  koko  maassa  ja  Turun tiepiirissä ilmenevät 
taulukosta  4.  
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5  Toimintalinja  2001-2015 

5.1  Lähtökohdat  

5.1.1  Tienpito  osana yhteiskunnan kehittämistä  

Liikennejärjestelmän  toimivuus  on  alueiden  ja 
 kuntien kehityksen perusedellytys. Yleisiä teitä 

hoidetaan, ylläpidetään  ja  kehitetään osana  koko 
 liikennejärjestelmää.  Tämä näkökulma korostuu 

nykyistä enemmän tulevaisuudessa.  Tiepiiri  läh-
tee siitä, että piirin kaikkiin osiin tarjotaan asutuk-
selle  ja  elinkeinojen harjoittamiselle tarpeelliset 
yhteydet niin, että alueita voidaan tukea niiden 
omiin  vahvuuksiin  ja  sijaintitekijöihin  perustuen. 

Yhteistyö kuntien, maakuntien  ja  muiden viran-
omaisten kanssa tiivistyy maankäytön  ja  liiken-
nejärjestelmien  suunnittelua koskevissa asioissa 
sekä maakunta- että  kuntatasolla. Liikennejärjes-
telmäsuunnittelu  luo hyvän mandollisuuden poh- 

tia yhdessä, miten eri  kulkumuotojen  yhteistyötä 
henkilö-  ja  tavaraliikenteessä voidaan parantaa  ja 

 saavuttaa tavoite kestävästä, turvallisesta  ja  ta-
loudellisesta  liikennejärjestelmästä.  Myös uusien 
investointien tarve tulee tällöin laaja-alaiseen 
pohdintaan.  Liikennejärjestelmäsuunnitelma  on 

 tehty Turun  kaupunkiseudulle  ja  Lounais-Suomen 
saaristoon. Porin  ja  Salon  seutujen suunnitelmat 
ovat tekeillä  ja  seuraavaksi käynnistyy Rauman 
seudun  liikennejärjestelmäsuunnittelu.  Kaupunki- 
seutujen jälkeen ovat vuorossa  koko  maakunnan 
kattavat  liikennejärjestelmäsuunnitelmat  Varsi-
nais-Suomeen  ja  Satakuntaan. 
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5.1.2  Tienpidon  taloudellisuus 

Taloudellisuus  on  keskeinen tavoite tienpidossa. 
Taloudellisuutta tarkastellaan sekä tienpidon että 

 koko  yhteiskunnan kannalta. 
Elinkeinoelämän kuljetuksille tärkeitä tieyhteyk-

siä kehittämällä parannetaan elinkeinoelämän 
kuljetusvarmuutta  ja  -olosuhteita. Toisaalta vaikut-
tamalla aluerakenteeseen  ja  maankäyttöön sekä 
osallistumalla liikennejärjestelmäsuunnitteluun 
pyritään vähentämään liikkumis-  ja  kuijetustar

-vetta.  Henkiiöautoliikenteelle  tarjotaan etenkin 
taajamissa kilpailukykyisiä vaihtoehtoja  paranta - 
maila kevyen liikenteen  ja  joukkoliikenteen  olo-
suhteita kevyen liikenteen väyliä rakentamalla, 
pysäkkijärjestelyillä sekä hoidon toimenpitein. 

Tienpitoon haetaan tehokkuutta lisäämällä  kil
-pailuttamista.  Hoito, ylläpito  ja  rakentaminen  on 

 avattu kilpailulle kokonaan vuonna  2005.  Inves-
toinneissa pieniä toimenpiteitä kootaan hanke- 
kokonaisuuksiksi, jolloin toteutuksen tehokkuus 
paranee. Eduskunnan hyväksymien nimettyjen 
kehittämishankkeiden kustannustehokkaan to-
teuttamisen varmistamiseksi niille myönnetään 
jatkossa kokonaisrahoitus  sen  sijaan, että usean 
vuoden kestävän hankkeen jatkorahoituksesta 
päätetään joka vuosi erikseen.  

5.1.3  Liikenneturvallisuus 

Tiepiiri  sitoutuu yhteiskunnan asettamiin tavoit-
teisiin liikenneturvallisuuden parantamiseksi  ja 

 toimii näiden tavoitteiden mukaisesti. Periaate- 
päätöksessään tieliikenteen turvallisuuden pa-
rantamiseksi  18.1.2001  valtioneuvosto asetti ta-
voitteeksi, että liikennekuolemien määrän tulee 
olla  alle  250  vuonna  2010.  Samalla valtioneu-
vosto hyväksyi pitkällä aikavälillä Suomelle liiken-
neturvallisuusvision, jonka mukaan tieliikenne-
järjestelmä  on  suunniteltava siten, ettei kenen-
kään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti 
liikenteessä. Turvavision mukaan onnettomuuk-
sia  ja  inhimillisiä virheitä liikenteessä sattuu aina, 
mutta virheiden aiheuttamat vakavat seuraukset  

pitää estää. Näin visio kyseenalaistaa ajattelu-
tavan, että liikennekuolemat ovat väistämättömiä. 
Pitkän aikavälin  vision  avulla tavoitellaan sitä, että 
vuonna  2025  tieliikenteessä ei enää kuolisi yli  100 

 ihmistä vuodessa. 
Läänitasolla  tavoitteeksi  on  asetettu, että Varsi-

nais-Suomessa  ja  Satakunnassa  I  iikennekuole
-mien  määrän tulisi olla  alle  51  vuoteen  2005  men-

nessä  ja alle  34  vuoteen  2010  mennessä. Henki-
lövahinko-onnettomuuksia tulisi olla  alle  850-900 

 vuonna  2005  ja alle  600  vuonna  2010.  
Vuonna  2000  Varsinais-Suomessa  ja  Satakun-

nassa tapahtui tilastokeskuksen mukaan  1074 
 henkilövahinkoon johtanutta liikenneonnetto-

muutta  ja  niissä kuoli  62  ihmistä. Yleisten teiden 
osuus niistä oli  535  henkilövahinko-onnettomuut-
ta  ja  47  kuollutta. 

Varsinais-Suomen  ja  Satakunnan nykyinen lii-
kenneturvaliisuustaso  on  huonompi kuin  koko 

 maassa keskimäärin niin asukasmäärään, auto-
jen määrään kuin yleisten teiden Iiikennesuo-
ritteeseen suhteutettuna. Suunnittelukaudella 
tiepiiri panostaakin liikenneturvallisuuden paran-
tamiseen tienpidon kaikilla  osa-alueilla. Erityisesti 
pyritään vähentämään kuolemaan  ja  vakaviin 
henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien 
määrää. Turun tiepiirissä liikenneturvallisuustyön 
painopisteet ovat pääteillä suistumis-  ja  kohtaa-
misonnettomuuksien sekä liittymäonnettomuuk-
sien vähentämisessä, kaupunkiseuduilla  ja  taa-
jamissa kevyen liikenteen onnettomuuksien vä-
hentämisessä  ja haja-asutusalueiden  alemmalla 
tieverkolla kohtaamis-  ja  suistumisonnettomuuk-
sien  vähentämisessä. 

Perinteisten liikenneturvallisuustoimenpiteiden 
ohella tiepiiri etsii uusia keinoja liikenneturvalli-
suustyöhön  ja  toimii aktiivisesti liikenneturvalli-
suuden arvostuksen lisäämiseksi. Liikenneturval-
lisuus sisällytetään piirin kaikkiin toimintamalleihin 

 ja  prosesseihin.  Kuntien liikenneturvallisuussuun-
nittelua tehostetaan niin, että vuoteen  2005  men-
nessä jokaisessa Turun tiepiirin kunnassa  on  ajan 
tasalla oleva liikenneturvallisuussuunnitelma. 
Yhteistyötä kuntien liikenneturvallisuusasioista 
vastaavien henkilöiden sekä rakennuslupa -ja  kaa-
voitusviranomaisten  kanssa lisätään. Tietoiskuja 
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liikenneturvallisuusteemoista  eri kohderyhmille 
toteutetaan yhdessä Liikenneturvan  ja  tiedotus-
välineiden kanssa. Liikenteen  hallinnan  keinoja 
liikenneturvallisuuden parantamiseksi, kuten muut-
tuvia nopeusrajoituksia, sääpalveluaja automaatti- 
valvontaa, lisätään. Läänitasolla tiivistetään yhteis-
työtä, jonka tavoitteena  on  laaja liikenneturvalli-
suusvastuu - liikenneturvallisuuden parantaminen 
edellyttää usean toimijan yhtäaikaisia, samaan 
suuntaan vaikuttavia toimenpiteitä.  

5.1.4  Ympäristö 

Ympäristön laadun merkitys korostuu entisestään 
myös tienpidossa. Kestävän kehityksen periaat-
teet ohjaavat myös tiepiirin toimintaa. Kestävän 
kehityksen kannalta  on  tärkeää, että henkilöauto- 
liikenteen kasvua hillitään etenkin kaupungeissa 
maankäytön  ja  liikennejärjestelmän  suunnittelun 
keinoin tukemalla kävelyn, pyöräilyn  ja  joukko- 
liikenteen toimintaedellytyksiä. Investointien  ja 

 muun tienpidon suunnittelussa arvioidaan ympä-
ristövaikutukset  ja  hankkeisiin liitetään mukaan 
myös haittojen vähentämistoimenpiteet. 

Turun tiepiirissä tienpidon ympäristöasioista 
tärkeimpiä ovat pohjaveden suojauksetja saaris-
ton virtausaukot, liikenneympäristön viihtyisyyden 
parantaminen  ja  kulttuuriympäristön  huomioon-
ottaminen, meluntorjunta sekä kaupunkiseutujen 
läpikulku-  ja  satamaliikenteiden  ohjaus. Erityistä 
huomiota kiinnitetään pohjavesille haitalliseen 
suolan käyttöön  ja  korvaavien menetelmien kehit-
tämiseen. Henkilöautoliikenteen kasvua hillitään 
parantamalla kevyen  ja  joukkoliikenteen  olosuh-
teita kaupunkiseuduilla  ja  taajamissa.  

5.1.5  Yleisen tieverkon laajuus 

Turun tiepiirin yleisen tieverkon pituus  on  runsaat 
 8200  kilometriä. Kevyen liikenteen väyliä tiepiirin 

yleisillä teillä  on  runsaat  600 km.  Toimintalinjassa 
 on  arvioitu yleisen tieverkon pituuden kasvavan 

P)ÄTEIDEN 
 RUN  KOVEF  

6430 km  
(KatkovivatIa  puut 

 Vt  18  MuItia -  Sali  

Vaa  

P0  

Kuva  14. Päate/dea  runko  verkko (punaA'ien). 

noin  100  kilometrillä vuoteen  2015  mennessä. 
Kevyen liikenteen väyliä  on  arvioitu rakennetta-
van  lisää noin  150 km.  

Merkittävin hoidettavaan tiepituuteen vaikuttava 
muutos  on E18-tien sekä Turun  ja  Porin kaupunki- 
seutujen kaksiajorataisten osuuksien rakenta-
minen. Uudisrakentamisen lisäksi tiepituutta kas-
vattaa yksityisteiden sekä eräiden läpikulku-, si-
sääntulo-  tai  satamaliikenteen  käyttämien katu- 
jaksojen muuttaminen yleisiksi teiksi. Tällä het-
kellä selvitystä  tai  käsittelyä yleiseksi tieksi muut-
tamiseksi odottaa noin  13  katukilometriä.  

Kuntien asemakaavoituksen myötä  osa  kaava- 
alueiden yleisistä teistä siirtyy viimeistään kymme-
nen vuoden siirtymäkauden jälkeen kuntien hallin-
taan kaduiksi. Muutosvauhti  on  muutamia kilomet-
rejä vuodessa. Samaan aikaan kuitenkin suurin 
piirtein vastaava määrä yksityistiekilometrejä muu-
tetaan yleisiksi teiksi.  Sen  sijaan yleisiä teitä (pai-
kallisteitä) muutetaan yksityisteiksi hyvin harvoin. 
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Kuva  1. E-ja  TEN-/tel  Suomessa.  

Runkoverkko  on  esitetty kuvassa  14. Tiepiiri  pyrkii 
vaikuttamaan siihen, että myös  vientikuljetuksille 

 tärkeä valtatie  12  Rauman satamaan  sisällyte-
tään runkoverkkoon. 

EU:ssa  määriteltiin vuonna  1996  periaatteet 
 yleiseurooppalaiselle  TEN-liikenneverkostolle, 

 jonka yksi  osa  on  tieverkko. Turun tiepiirin alueella 
 TEN-verkkoon kuuluvat Turun, Naantalin, Uuden-

kaupungin, Rauman  ja  Porin satamat, Turun  ja 
 Porin  lentoasemat,  valtatie  1  Turusta Helsinkiin  ja 
 valtatie  9  Turusta Tampereelle sekä  Pori—Tam-

pere,  Rauma—Kokemäki,  Turku—Toijala  ja  Turku-
Helsinki -radat.  Suomi on  esittänyt  EU:lle  Turusta 
Poriin  ja  edelleen rannikkoa pitkin Ouluun johta-
van valtatie  8:n  liittämistä  TEN -verkkoon.  TEN-
verkostolla on  merkitystä paitsi  liikenneverkon 
kehittämishankkeiden  toteuttamisessa myös  mark-
kinoitaessa logistiikkapalveluja  ulkomaille, jolloin 
päätöksiä voidaan tehdä hyvinkin  yleispiirteisiin 

 tietoihin perustuen. Siten esimerkiksi Satakunnan 
satamiin johtavan tieyhteyden puuttuminen  TEN - 
verkostoa  kuvaavista kartoista  luo kuvan, että 
niiden  maaliikenneyhteydet  ovat puutteelliset.  
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Kuva  15 TEN-liikenneverkko Suomessa.  

5.1.6  Valtakunnallinen  ja  kansainvälinen 
tieverkko  

Tiehallinnon tienpidon linjausten  2015  mukaan 
 pääteiden  kehittämisen painopiste  on  sen  keskei-

sellä osalla,  runkoverkolla.  Kyse ei ole uudesta 
 tieluokituksesta,  vaan  Tiehallinnon tienpidon 
 suunnittelun  apuvälineestä,  joka kuitenkin ohjaa 

keskeisen  päätieverkon  kehittämistä  ja kehittä-
misrahoituksen  suuntautumista.  Runkoverkko  on 

 määritelty  liikenteellisen merkittävyyden,  valta-
kunnallisen  yhdistävyyden  ja  kansainvälisten yh-
teyksien perusteella,  ja  se on  suunnittelua varten 

 ositeltu yhteysväleiksi.  Turun tiepiirin alueelta 
 pääteiden runkoverkkoon  on  luettu  

•  valtatie  1  Turusta Helsinkiin  
•  valtatie  9  Turusta Tampereelle  
• valtatiel8lurusta  Poriin  ja  edelleen rannikkoa 

pitkin pohjoiseen  
•  valtatie  2 Porista  Helsinkiin  
• kantatie  40 Piikkiöstä Naantaliin  (Turun  ohikul-

kutie). 
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5.2  Tienpidon rahoituskehys  ja  
rahoituksen jakautuminen  

5.2.1 Perustienpito  

Tiepiirin rahoittamien hoidon, ylläpidon, liiken-
teen  hallinnan ja  perustienpidon  laajennus-  ja 

 uusinvestointien  osalta suunnitelma  on  laadittu 
 49,6  miljoonan euron vuotuiseen rahoitus-

kehykseeri. Kun siihen lisätään suunnittelun, 
mittausten  ja  rekisterien  ylläpidon sekä hallinnon 
arvioitu rahoitus, suunnitelman edellyttämä pe-
rustienpidon vuotuinen rahoitustaso ilman keski-
tettyä rahoitusta  ja  maanhankinnan  kustannuksia 

 on 57,7  miljoonaa euroa. Kustannukset  on  las-
kettu vuoden  2001  tammikuun kustannustasossa 
(maarakennuskustannusindeksi  117,6).  

Tiepiirin perustienpidon  57,7  miljoonan euron 
rahoitustaso  on 8,5  miljoonaa eli  17  prosenttia 
suurempi kuin vertailuvuoden  1999  vastaavien 
tuoteryhmien rahoitus  49,2  miljoonaa euroa. Sa-
manaikaisesti tapahtunut tienpidon kustannus-
tason lähes  11  prosentin nousu huomioon ottaen 
suunnitelma  on  kuitenkin laadittu  vain  hieman 
vuoden  1999  rahoitusta korkeammalle reaali-
tasolle. Silti suunnitelma  on  tavoitteellinen  tien- 
pidon tämänhetkiseen rahoitustasoon nähden  ja 

 perustuu siihen, että tulevina vuosina perustien-
pidon rahoitusta valtion talousarviossa lisätään. 

Rahoituskehyksen  puitteissa valitun toiminta- 
linjan lähtökohtana  on  ollut tiestön päivittäisen 
liikennöitävyyden turvaaminen  ja  teiden raken-
teellisen kunnon säilyttäminen. Siksi hoidon sekä 
ylläpidon  ja  korvausinvestointien rahoitustaso 

 nousee suunnittelukaudella lähes odotusten  ja  
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Turun tiepiirin PTS-linjaus 
hoidon, ylläpidon  ja  korvausinvestointien,  liikenteen  hallinnan  
sekä  perustienpidon uus-  ja  laajennusinvestointien  osalta  

kustannuskehys  49,6  M€/v  
Vuoden  1999  luvut  ko.  vuoden  ja  muut luvut vuoden  2001  alun  hintatasossa  

50  
Hoito ilman  

-  
lauttaliikennettä  

7,2 	 0,7 	1,0 1,3 1,0  Liikenteen  
40— 4,6  

,  , 

hallinta 
6,2 	0,6 0,7  
0,5 	 209 	209 216 211  

'  

Ylläpito  ja  
30— 175 korvaus- 

17,8 investoinnit  

6  

17,3 

;  

- 

20- 

'  

Uus-ja  

10— 

, 	 , 	 , 	 , 

17,1 	217 	197 	 214 	215 218 

, 

216 laajennus- 
investoinnit  

0  
1999 	2001 	ITS 	PTS-jakso 	PTS-jakso  PTS-jakso  koko  PTS - 

toteutuma 	myönnetty 	2001-05 	2001-05 	2006-10 2011-15  kausi 
rahoitus 	keskiarvo 	keskimäärin 	keskimäärin keskimäärin keskimäärin  

Kuva  17  Toimmnta/»ijn  mukainen Turun tiepiidu7 perustiènp/don rahoitus vuoshia  200 1-20 15  ho/don, yl/äpidon, uus-ja  laajennusinves-
toi»tinj  liikenteen ha/Ihman osalla. Luvut eivät sisái/ä keskitetysti ra/iou/ella  via  tuotteita - /auttali;'kenteen hoito, /ossin korvaamihen 
si//a//a  ja  pohja vesisuojá ukset - eivätkä ha//ihnon, suunnitteIunj maan/iankihnan rahoitusta. Ven'ai/utietena vuoden  1999  toteutunut 
rahoitus, vuoden  2001  myönnetty rahoitus sekä tiep/ith? toithfrita-j  ta/oussuunnitelman  200 1-2005  kesk,ivo.  

arvioidun tarpeen tasolle.  Sen  sijaan laajennus-ja 
 uusinvestoinneista  joudutaan tinkimään selvästi 

odotuksiin verrattuna. 
Taulukossa  17 on  esitetty suunniteltu rahoi-

tuksen jakautuminen tuoteryhmittäin  ja  tuotteittain 
PTS-kaudella  2001-2015.  

Suunnitelmaa laadittaessa lähtökohtana  on 
 ollut, että tiepiirin perustienpidon lisäksi keskus- 

hallinto rahoittaa keskitetysti lauttaliikenteen hoi-
don sekä investoinneista losseja korvaavien silto-
jen  ja  Särkänsalmen läppäsillan  rakentamisen, 
lauttarantojen rantautumislaitteiden uusimisen, 
pohjaveden suojaukset sekä Sammun eritaso-
liittymän vuosien  2001-2015  aikana. Losseja kor -
vaavien siltojen rahoitusta  on  vähennetty muu-
taman aikaisemman vuoden tasoon verrattuna, 
mikä merkitsee sitä, että  vain  kandeksan tiepiirin 
alueen yhdestätoista perustienpidon siltakoh- 

teesta  toteutunee vuoteen  2015  mennessä. Yh-
teensä keskitetty rahoitus  on  keskimäärin  16,2 

 miljoonaa euroa vuodessa, josta lauttaliikenteen 
hoidon osuus  on 13,4  miljoonaa  ja  investointien 

 2,8  miljoonaa. Rahoitus  on 2,9  miljoonaa euroa eli 
 22  'prosenttia suurempi kuin vertailuvuoden  1999 

 keskitetty rahoitus - lauttaliikenne  11,7  ja  silloitus
-hankkeet  1,6  miljoonaa euroa.  

5.2.2 Kehittämishankkeet 

Kehittämishankkeiden  eli valtion talousarviossa 
erikseen nimettyjen suurten investointihankkei

-den  ja  runkoverkon yhteysvälihankkeiden  ohjel-
mointi tapahtuu valtakunnallisesti eikä hankkei-
den toteutuminen ole tiepiirin päätettävissä. Siksi 
suunnitelmassa ei ole asetettu kehittämishank- 
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Taulukko  5  PerustinpkJon  rahoituksen  jkaulumh7en vuosua  2001-2015  Turun  tièpiirissä  (suluissa luvut ilman keskitettyä  ra/lo//usla,).  

Suunnitelman Muutos  v. 1999 Toteutuma  v.1999  mukainen keskim. 
toteutumaan  

Tienpidon  osa-alue (maku-ind.  106,3)  rahoitus  2001-15  

M€ 	%  M€/ 	%  M€ 	%  

1.  Hoito  28,8 46(35) 35,0 47(37) +6,2 +21 

• talvihoito  7,6 10,8 +3,2 +42 

• liikenneympäristön  hoito  4,5 6,2 +1,7 +38 

•  rakenteiden  ja  laitteiden hoito  1,6 1,8 +0,2 +5 

•  lauttaliikenteen hoito (keskitetty rahoitus)  11,7 13,4 +1,7 +15 

2.  Ylläpito  ja  korvausinvestoinnit  17,3 28(35) 21,1 29 (37) +3,8 +22 

• päällysteiden  ylläpito  8,1 9,5 +1,4 +17 

•  rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito  2,1 2,2 +0,1 +5 

• sorateiden runkokelirikkokorjaukset  0,7 0,5 -0,2 -28 

• pääll.  tien rakenteen parantaminen  ja  vahvistaminen kuntosyistä  1,7 2,9 +1,2 +71 

•  tiestön nimetyt korjausinvestoinnit  2,7 1,8 -0,9 -33 

•  pienet sillankorjaustyöt  0,7 1,5 +0,8 +114 

•  sillan  peruskorjaus  ja  uusiminen kuntosyistä  1,3 2,7 +1,4 +108 

3.  Laajennus-ja  uusinvestoinnit  7,8 13(13) 8,7 12 (10) +0,9 +12 

•  keskitetty rahoitus  1,6 2,8 +1,2 +75 

•  tiepiirin perustienpito  6,2 5,9 -0,3 -5 

4.  Liikenteen hallinta  0,6 1(1) 1,0 1(2) +0,4 76 

•  laitteiden  ja  järjestelmien hoito  ja  ylläpito  0,35 0,65 +0,3 +85 

•  laitteiden  ja  järjestelmien investoinnit  0,25 0,35 +0,10 +40 

5.  Suunnittelu  ja  mittaukset (*  2,9 5(6) 3,4 5 (6) +0,5 +17 

6.  Hallinto  ja  hallinnon investoinnit  5,1 8(10) 4,7 6(8) -0,4 -8 

Perustienpito  yhteensä  62,5 100 73,9 100 11,4 +18  

(ilman keskitettyä rahoitusta)  (49,2) (100) (57,7) 100 (8,5) +17  

Korvaukset  ja  maan hankinta  4,4 3,7 -0,7 -16 

)  sisältää myös  kehittämishankkeiden suunnittelun sekä rekisferien yllä pidon 

keille  rahoituskehystä,  vaan esitetty  Tiehallinnon 
 toiminta-ja  taloussuunnitelmassa  vuosille  2001-

2006  ehdolla olevat hankkeet sekä muut  kehit-
tämishankkeet,  joiden oletetaan toteutuvan vuo-
teen  2015  mennessä (luku  5.6  Uus-  ja  laajen-
nusinvestoinnit).  Esitettyjen  kehittämishankkei

-den  yhteenlasketut  kustannukset ovat noin  450 
 miljoonaa  euroa.  Vuoteen  2015  mennessä toteu-

tettuna ne edellyttävät noin  30  miljoonan  euron 
 vuotuista rahoitusta. Viime vuosina  rahoitustaso 

 on  ollut  24-34  miljoonaa  euroa  vuodessa.  



[j 

Turun tiepiirin  tienpidon  toimintalinja  2015 	 35  
Toimintalinja  2001-2015 

5.3  Teiden hoito  ja  päivittäinen  liikennöitävyys  

Teiden  päivittäisellä  hoidolla varmistetaan  tie-
verkon  liikennekelpoisuus  koko  tiepiirin alueella 
ympäri vuoden. Tieverkon päivittäinen liikenne- 
kelpoisuus luo perusedellytykset asumiselle, elin-
keinoelämälle  ja  muille yhteiskunnan  toiminnoille 

 koko  tiepiirin alueella. 
Hoidon rahoitus  il  man  keskitetysti  rahoitettua 

 lauttaliikennettä kasvaa lähes  22  miljoonan  euron 
vuositasolle,  kun  se  vuonna  1999  oli  17,1  miljoo-
naa  euroa.  Eniten kasvua  on  talvihoidossa  ja 

 liikenneympäristön  hoidossa.  Lauttaliikenne  mu-
kaan luettuna hoidon keskimääräinen rahoitus 
vuosina  2001-2015 on  noin  35  miljoonaa  euroa. 

 Vuonna  1999  rahoitus oli  28,8  miljoonaa  euroa.  

Hoidon tasoon ei suunnitella suuria muutoksia. 
 Toimintalinjat  ja  laatuvaatimukset ovat  keskeisiltä 

 osiltaan ennallaan. Laatutason pieni nousu vuo-
teen  1999  verrattuna  on  kuitenkin lisännyt talvi- 
hoidon kustannuksia noin  700 000  euroa  ja  liiken-
neympäristön  hoidon kustannuksia noin  200 000  
euroa  vuodessa.  Liikenneympäristön  hoidon kus-
tannuksia lisää kunnilta vuoteen  2004  mennessä 
siirtyvän  tievalaistuksen  energia-  ja  hoitokustan-
nukset, noin  900 000  euroa  vuodessa. Linja -auto-
pysäkkien  ja  pysäkkikatosten hoitovastuun  siirty-
minen kunnilta  Tiehallinnolle  lisää puolestaan 

 talvihoidon  kustannuksia noin  200 000  euroa  vuo-
dessa.  
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Taulukko  6. Ho/c/on raboftuksenjkautumi»en 
vuosi'ia 2001-2015  (vuoden  2001  tammi 
kuun kuslannustaso, mearakennuskustan-
nusindeks/  116). 

uote 

PTS-Iinjaus  5-vuotiskausittain 
M€/vuosi ________ ________ ________  

2001-2015 
 M€/vuosi 

keski- 
määrin  2001-05 2006-10 2011-15  

Talvihoito  10,5 10,9 11,1 10,8  

Liikenneympäristän  hoito  6,3 6,1 6,2 6,2  

Rakenteiden  ja  laitteiden hoito  1,7 1,8 1,9 1,8  

Sorateiden  hoito  2,9 2,7 2,7 2,8  

Lauttaliikenteen hoito  13,9 13,5 12,8 13,4  

Hoito yhteensä  35,3 35,0 34,7 35,0  

Hoito ilman lauttaliikennettä  21,4 21,5 21,9 21,6  

Hoidon rahoitustarve  on  kasvussa myös tiever-
kon suunnitellun laajentumisen vuoksi. Merkittä-
vimmät muutokset suunnittelukauden aikana ovat 
uudet kaksiajorataiset tieosuudet (noin  80 km)  ja 

 kevyen liikenteen väylien lisääntyminen uudis-
väylien  ja  kunnilta siirtyvien väylien myötä (noin 

 150 km).  Verkon laajennuksen vaikutus hoidon 
kustannuksiin, noin  1,2  miljoonan euron lisäys vuo-
dessa,  on  otettu huomioon vaiheittain. Loput kus-
tannusten markkamääräisestä noususta vuoteen 

 1999  verrattuna johtuvat hintatason noususta sekä 
osin myös Tiehallinnon organisaatiomuutosten 
myötä muuttuneista kustannusten kohdistamis-
periaatteista. 

Hoitotyöt teetetään  tiepiirin alueella  12  alueura
-kalla,  jotka avataan avoimeen kilpailuun vuoteen 

 2004  mennessä. Kilpailun avaamisen kautta saa-
tavien vuosittaisten säästöjen  on  arvioitu nousevan 
asteittain noin  1,4  miljoonaan euroon vuoteen  2005 

 mennessä, jolloin hoito  on  kokonaisuudessaan  kil-
pailutettu.  Suurin  osa  säästöistä kohdentuu  tal -
vihoitoon  (n. 500 000 €Iv)  ja  liikenneympäristön 

 hoitoon  (n. 400 000 €Iv).  Rakenteiden  ja  laitteiden 
hoidon kilpailuttamissäästöiksi  on  arvioitu  200 000 
€/v  ja  sorateiden  hoidon säästöiksi  300 000 €/v.  

Lauttaliikenteen hoidon rahoitusarviossa  on  ole-
tettu, että suunnittelukauden aikana kandeksan 
lossia korvataan sillalla sekä otettu huomioon kol-
men uuden lautta-aluksen pääomakustannukset, 
jotka nostavat vuosittain maksettavia liikennöinti-
korvauksia. Muutosten seurauksena lauttaliiken-
teen hoitokustannukset laskevat vuoteen  2015 

 mennessä nykyisestä  13,9  miljoonasta eurosta 
 12,8  miljoonaan. 

Talvihoito 

Päätiestön talvihoidon  taso säilytetään suunnil-
leen nykyisellä tasolla. Tehostettu, ennakoiva 
toiminta rannikon pääteillä - valtatiet  1  ja  8  - 

 säilytetään pysyvästi. Suolan käyttöä hillitään 
tiukentamalla hoitourakoissa sallittavaa suola- 
määrää yleisesti  ja  pohjavesialueilla  erityisesti. 
Hiljaisemmilla pääteillä  ja  vilkkailla seututeillä 
suolausmäärää  ei kuitenkaan pystytä vähentä-
mään, koska polanteisena hoito ei onnistu vakiin-
tuneen talvikauden puuttuessa rannikkoseudulla. 

Alemmalla tieverkolla talvihoidon tasoa paran-
netaan tilanteen mukaisen täsmähoidon parem-
malla kohdentumisella. Täsmähoitoa kohdiste-
taan joukkollikenteen  ja  koululaiskuijetusten  sekä 
perustuotannon tärkeimmille reiteille  haja-asutus-
alueilla sekä kaupan varhain aamulla tapahtuvien 
kuljetuksien varmistamiseen taajamien läheisyy-
dessä. 

Yleisten teiden linja-autopysäkeillä olevien py -
säkkikatosten talvihoitovastuu siirtyy kunnilta  Tie- 
hallinnolle. Lisäksi pysäkkien hoitotasoa paran-
netaan kaupunkiseuduilla. Kevyen liikenteen väy-
lien talvihoidon taso säilyy pääosin ennallaan. 
Päiväaikana sataneen  lumen  poistoa  ja  liukkau-
dentorjuntaa  etenkin taajamakeskustoissa kuiten-
kin tehostetaan. 

Tiehallinnon  ja  kuntien yhteistyötä taajamien 
teiden, katujen  ja  kevyen liikenteen väylien talvi- 
hoidossa lisätään. Yhteistyöllä tehostetaan toi-
mintaa  ja  parannetaan hoitotoimenpiteiden yh-
teensovittamista  ja  väylien tasalaatuisuutta. 
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Liikenneympäristön  hoito  

Levähdys-  ja  pysäköimisalueiden  sekä muiden 
viheralueiden hoidon taso pysyy pääosin ennal-
laan, mutta hoito tehdään entistä suunnitelmal-
lisemmin. Resursseja kohdistetaan tärkeimpiin 
kohteisiin erityisesti istutusten hoidossa  ja puh

-taanapidossa.  Tienvarsien niiton ajoituksessa 
otetaan huomioon niittykasvillisuuden suojelu 
kuitenkin niin, että liikenneturvallisuus ei heik-
kene. Liikenneturvallisuussyistä vesakonraivaus

-ta  laajennetaan hirvivahinkojen takia eräillä  pää
-tiejaksoi  I la.  

Tievalaistuksen  määrä kasvaa noin  480 km  eli 
lähes kaksinkertaiseksi vuoteen  2004  mennessä, 

 jos  aikaisemmin kunnan vastuulla olleita valais-
tuksia otetaan Tiehallinnolle tienpidon kustannus-
jakoperiaatteiden muuttuessa. Tiehallinnolle  sur

-tyvä  määrä sovitaan kuitenkin kuntien  ja  Tiehal-
linnon  kesken. 

Liikennemerkkien  ja  opasteiden  uusimisen kier-
toa nopeutetaan. Myös reunapaaluja uusitaan 
tiejaksoittain. Tiemerkintöihin panostus kasvaa 
lähinnä tieverkon laajenemisen johdosta.  

37  

Rakenteiden  ja  laitteiden hoito  

Päällysteiden paikkausten  rahoitustarve kasvaa 
jonkin verran tieverkon ikääntyessä  ja  laajen-
tuessa. Paikkaustarvetta vähentää kuitenkin  se, 

 että suunnitelman mukaan päällysteiden yllä-
pitoon panostetaan nykyistä enemmän. Siltojen, 
rumpujen, kaiteiden, aitojen  ja  muiden rakentei-
den  ja  laitteiden hoidossa ei tapandu merkittäviä 
muutoksia. 

Yleisten teiden linja-autopysäkkien pysäkki-
katosten hoitovastuun siirtyminen kunnilta  Tie- 
hallinnolle lisää hoitokustannuksia. Hoidon tar -
peeseen vaikuttaa myös tuleva toimintapolitiikka 
pysäkkien osalta: osaa pysäkeistä kehitetään 
laadukkaammiksi,  osa  huonokuntoisimmista ka-
toksista  poistetaan. 
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Sorateiden  hoito  

Sorateiden  ojituksen kierto palautetaan nykyi-
sestä noin  15  vuodesta  8-10  vuoteen, mikä pa-
rantaa teiden rakenteellisen kunnon säilymistä. 

 Sen ja  runkokelirikon  korjausten  (korvausinves-
tointi)  myötä  sorateiden  kunto paranee, jolloin 
niiden hoidon rahoitustarve hieman vähenee.  
Sorateiden  pinnan  hoito säilyy  nykytasolla. Soras-
tuksessa  hyödynnetään materiaalia  säästäviä  
menetelmiä. 

Lauttaliikenteen hoito  

Tiehallinto  hoitaa Turun tiepiirin alueella lautta-
liikennettä  21  yhteysvälillä,  joista  17:llä  liikennöi  
lossi  ja  neljällä vapaasti kulkeva lautta-alus. Kan-
tavuuden mukaan  jaoteltuna  44  tonnin  losseja  on 

 kolmetoista,  70  tonnin  losseja  kolme  ja  130  tonnin  
losseja  yksi. Lautta-alukset ovat  kantavuudeltaa  fl 
130-200  tonnia.  

Lauttaliikenteen hoidon rahoittaminen  on 
1.1.1998  lähtien keskitetty  Tiehallinnon  keskus- 
hallintoon. Aikaisemmin  keskushallinto  on  myös 
tilannut liikenteen, mutta  1.1.2002  alkaen  koko 

 maan lauttaliikenteen hoidon hankkiminen siirtyi 
Turun  tiepiiriin.  Tällä hetkellä  Tiehallinto  ostaa 
kaikki  liikennöintipalvelut Tieliikelaitoksen  Lautta -
varustamolta,  mutta pyrkimyksenä  on  lauttalii-
kenteen  kilpailuttaminen. Tiehallinto  asettaa tilaa -
malleen  liikenteelle  ja  kalustolle palvelutasovaati-
muksia  ja  liikenteen tuottaja hankkii sopivan ka-
luston, jonka  investointikustannus  sisältyy yhtenä  
kustannustekijänä Tiehallinnolta laskutettavaan  
vuotuiseen  korvaukseen  liikenteen hoidosta.  

Lauttapaikoilla liikennöidään Tiehallinnon  voi-
massa olevan lauttaliikenteen  palvelutasopoli-
tiikan  mukaisesti.  Liikennöinti  tapahtuu aikataulun 
mukaisesti lukuun ottamatta lyhyitä  ja  vähäliiken-
teisiä (Pinoperä, Wattkast,  Merimasku,  Ulkoluoto, 
Högsar)  sekä  Houtskarin  kunnan alueella olevia  
(Kivimo, Mossala  ja  Saverkeit) lossivälejä.  Suuri -
nitelmakaudella palvelutasoa  muutetaan entistä 
enemmän asiakkaiden toiveiden suuntaan  mm. 

 yöliikenteen  osalta.  

Kantavuudeltaan  44  tonnin lossit ovat vanhoja 
 ja  niiden käyttöikä lähestyy loppuaan. Vuoteen 

 2015  mennessä ne poistuvat käytöstä joko kiin-
teän yhteyden rakentamisen  tai  uusien  lossien  
hankinnan myötä. Useissa kohteissa  lossin  kor-
vaaminen sillalla  on  sekä  Tiehallinnon  kustan-
nusten näkökulmasta että  liikennetaloudellisesti  
kannattavaa.  Silloitushankkeiden  vaikutuksesta 
lauttaliikenteen hoidon kustannukset vähenevät, 
samalla kun asiakkaiden  liikkumismandollisuudet  
paranevat. 

Lautta-alusväleillä  vastataan liikenteen kasvuun 
uusilla lautoilla, mikä nostaa  hyppäyksittäin  pal

-velutasoa  liikenteen kasvusta huolimatta. Kolmen  
PTS-kaudella hankittavan uuden lautta-aluksen 
pääomakustannukset nostavat vuosittain mak-
settavia  liikennöintikorvauksia. Kiireellisimmin  
suurempaa alusta tarvitaan  Houtskarin  lautta- 
liikenteeseen. Ensimmäisessä vaiheessa hanki-
taan uusi lautta Paraisten  ja  Nauvon  välille  ja 

 samalla toinen  välin  nykyisistä suurista  lautoista  
siirretään  Houtskarin  liikenteeseen. Nauvo—Korp-
poo  välin  nykyinen kalusto  on  puolestaan vanhinta 

 ja  siksi myös  se  kaipaa uusimista lähivuosina.  
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5.4  Teiden  ja  siltojen kunto, ylläpito  ja korvausinvestoinnit 

Ylläpidolla  ja  korvausinvestoinneilla  säilytetään 
tien käyttökelpoisuus  ja  rakenteellinen kunto sekä 
palautetaan tieverkon vaurioituneiden  ja  kulunei-
den rakenteiden kunto entiselleen. 

Toimintalinjan  lähtökohtana  on  ollut, että  90- 
luvun puolivälistä jatkunut tiestön kuntotilan vähit-
täinen heikkeneminen pysäytetään eli tieverkon 
kunto säilyy keskimäärin nykytasolla. Lisäksi pe-
ruskorjausikään tulevien siltojen lukumäärä kas-
vaa lähivuosina. Siksi ylläpitoon  ja  korvausinves-
tointeihin  on  osoitettu lähes tarvearvion mukainen 
rahoitus. Rahoitus kasvaa suunnittelukaudella 
noin  21  miljoonan euron vuositasolle, kun  se 

 vuonna  1999  oli  17,3  miljoonaa euroa. Eniten 
kasvua  on  siltojen korjauksissa  ja  perusparan-
tamisessa  sekä päällystettyjen teiden rakenteen 
parantamisessa  ja  päällysteiden ylläpidossa.  

Nimettyjen korvausinvestointien rahoitus vähe-
nee vertailuvuoteen  1999  verrattuna, mikä johtuu 
osin vuoden  1999  poikkeuksellisen suuresta  kor-
vausinvestointirahoituksesta,  osin siitä, että  osa  

korvausinvestointitarpeesta  puretaan päällys- 
teiden ylläpidon  ja  nimeämättömien  kohteiden 
parantamiseen varatun rahoituksen avulla. 

Päällysteiden  ylläpito  

Päällystettyjen  teiden keskimääräinen laatutaso 
pidetään nykytasolla, mikä merkitsee parannusta 
nykyiseen toimintalinjaan verrattuna. Viime vuo-
sien rahoitustasolla päällysteiden vauriot ovat 
vähitellen lisääntyneet alemmalla tieverkolla. Vilk-
kaasti liikennöidyillä pääväylillä päällysteiden laa-
tutasoa nostetaan hieman. Joitakin huonokun-
toisimpia vähäliikenteisiä  SOP-teitä muutetaan 
sorateiksi. Melulle häiriöherkillä alueilla kokeillaan 
ns. hiljaisten päällysteiden käyttöä. 

Kevyen liikenteen väylien uudelleenpäällystys-
määriä lisätään. Uudelleenpäällystystarvetta li-
säävät kevyen liikenteen väylästön ikääntyminen 

 ja  laajeneminen. 
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5.5  Liikenteen hallinta 

Liikenteen  hallinnan  toiminnot ovat  tie-  ja  lilken-
neolojen  seuranta, tiedotus, muuttuva liikenteen 
ohjaus, liikenteen automaattivalvonta  ja  häiri-
öiden hallinta. Liikenteen  hallinnan  operatiiviset 
toiminnot suoritetaan liikennekeskuksessa. 

Yleisesti ottaen liikenteen  hallinnan  painoarvo  ja 
 merkitys tienpidossa tulee kasvamaan. Liikenteen 
 hallinnan  rahoituksen suhteellinen kasvu  on  suur-

ta, vaikka rahankäyttö  on  vielä absoluuttisesti 
melko pientä. Liikenteen  hallinnan  rahoitus nou-
see suunnittelukauden aikana  660 000  eurosta 

 1,35  miljoonaan euroon vuodessa  ollen  siten kes-
kimäärin  1,0  miljoonaa vuodessa. Investointien 
osuus  on  noin  350 000  euroa  ja  liikenteen  hallin

-tajärjestelmien  ja  -laitteiden hoidon  ja  ylläpidon 
osuus noin  650 000  euroa  vuodessa. Huomattava 

 osa  liikenteen  hallinnan  investoinneista sisältyy 
kuitenkin suuriin investointihankkeisiin, lähivuo-
sina erityisesti  El 8-tien rakentamishankkeeseen. 

Joitakin liikenteen  hallinnan  tehtäviä  on  mah-
dollista siirtää muille palvelujen tarjoajille. Omana 
palveluna  ja  päävastuulla toteutettaneen  liiken-
teen ohjauspalvelut kuten nopeuden säätely  ja 

 liikenteen varoittaminen muuttuvin opastein sekä 
muut viranomaistehtävät. Liikenteen tiedotus- 
palvelut sujuvuudesta, häiriöistä, keliennusteista 

 ja  tietöistä  tuotetaan myös pääosin omana 
palveluna, mutta erityisesti tiedon välityksessä 
voidaan käyttää myös muita palvelun tarjoajia. 
Erillisinä päätöksinä tulee vielä ratkaista  mm. 

 avattavien  siltojen ohjaus  ja  niiden valvonta, jotka 
voitaneen ostaa myös ulkopuolisena palveluna. 

Yhtenä kehityssuuntana  on  yhteistyön lisäänty-
minen muiden viranomaisten kanssa. Esimerk-
kinä tästä  on mm.  suunniteltu Turun seudun lii-
kenteen hallintakeskus. Myös häiriötilanteiden 
hoito  ja  vaihtoehtoisille  reiteille ohjaus edellyttää 
eri viranomaisten  ja  toimijoiden  yhteistyötä.  Tie- 
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Taulukko  8.  Liikenteen  /ia//innan  rahoituksen 
jakautuminen vuosina  2001— 2015  (vuoden 

 2001  tammikuun kustannustaso,  maaraken-
nuskustannus,;'ideksi  11, 6).  

PTS-linjaus  5-vuotiskausittain  2001-2015  

Tuote M€/vuosi  keskimäärin ________ ________ ________  
M€/vuosi  

keski- 
2001-05 2006-10 2011-15  määrin 

Liikenteen  hallinnan  investoinnit  0,24 0,34 0,50 0,36  

Liikenteen hallintajärjestelmien  ja  0,42 0,66 0,85 0,64  
- laitteiden hoito  ja  ylläpito _________ _________ ________ ____________  

Liikenteen hallinta yhteensä  0,66 1,00 1,35 1,00  

piirillä  voi olla myös vähäinen rooli pysäköintiin, 
joukkoliikenteeseen  ja  riskikuljetusten  hallintaan 
liittyvissä toiminnoissa. Päävastuu tältä osin  on 

 kuitenkin muilla toimijoilla. 

Liikenteen hallintaan liittyvät tärkeimmät kehitet-
tävät tehtäväkokonaisuudet  ja  lähivuosien kehit-
tämisprojektit ovat 

• seurantajärjestelmien  kehittäminen  ja  täyden-
täminen,  mm.  automaattiset liikenteen mittaus- 
pisteet, tiesääjärjestelmä, automaattinen  kel  in - 
mittaus  ja  lilkennekamerat.  Niiden kehittämis-
järjestys  on  suuret kaupunkiseudut, päätiet  ja 
sen  jälkeen muut erityiskohteet. 

• liikennekeskuksen kehittämisprojektit,  mm.  lii-
kennetiedon täysimääräinen  hyödyntäminen  ja 

 muuttuvien nopeusrajoitusten automaattioh-
jaukseen siirtyminen. 

•  liikenteen tiedotuksen kehittäminen,  mm. info- 
pisteiden lisääminen, tiedotuksen laadullinen 
parantaminen yhteistyössä tuottajien  ja  muiden 
viranomaistahojen kanssa, aikatauluinformaa-
tion mandollistaminen kehitettävillä pysäkeillä 
sekä tiedotuksen laajentaminen koskemaan 
läpimenokatuja suurilla kaupunkiseuduilla, mikä 
toteutetaan yhteistyössä kaupunkien kanssa. 

Tulevien vuosien merkittävimpiä telematiikka-
investointeja ovat  mm.  muuttuvat nopeusrajoitus 

 ja  infomerkit, telemaattinen hirvivaroitusjärjes-
telmä  suurimpiin riskikohteisiin, automaattisen 
nopeudenvalvonnan laajentaminen noin  150 km 

 matkalle  yhteistyössä poliisin kanssa (kohteina 
valtatiet  2, 8  ja  10  sekä maantie  180)  sekä kevyen 
liikenteen ilmaisimien käytön laajentaminen ke-
vytliikenteen laskentatarpeiden mukaan. Inves-
tointi  han  kkeiden  yhteydessä toteutettavia mer-
kittäviä investointeja ovat  mm.  muuttuvat nopeus- 
rajoitukset  ja  infotaulut  sekä tunnelien häiriön-
hallintajärjestelmät  E18-tielle välille Paimio—Suo-
musjärvi, muuttuvat nopeusrajoitukset, liikenne-
valot  ja  joukkoliikenteen telematiikka valtatielle  10 

 välille  Turku—Lieto, avattavien siltojen telemaat-
tinen ohjaus sekä uudet liikennevalot useissa 
liittymissä. 
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5.6  Laajennus-ja  uusinvestoinnit 

Laajennusinvestointien  tarkoituksena  on  palaut-
taa tien palvelutaso lisääntyneen liikenteen edel-
lyttämälle  tai  muutoin nykyajan vaatimukset täyt-
tävälle kohtuulliselle tasolle. Laajennusinvestoin-
tien perustana  on  useimmiten lisääntyneen liiken-
teen myötä heikentynyt liikenneturvallisuus  tai 

 liikenteen sujuvuus. 
Uusinvestoinnit  muuttavat oleellisesti tieverk-

koa. Pääosan uusinvestointikohteista nimeää 
eduskunta päättäessään tieverkon kehittämisen 
rahoituksen kohteista. Perustienpidon määrä- 
rahalla toteutettavista hankkeista lähinnä  vain 

 lossivälien  korvaaminen sillalla  on  uusinvestointi. 
 Uusia teitä  tai  eritasoliittymiä  ei pystytä raken-

tamaan suunnitelman mukaisella perustienpidon 
rahoituksella. 

Perustienpito  

Suunnitelma  on  laadittu Turun tiepiirin ohjelmoi-
tavissa olevan perustienpidon uus-  ja  laajennus- 
investointien osalta keskimäärin  5,9  miljoonan 
euron vuotuiseen rahoitustasoon, mikä  on 

300 000  €  vähemmän kuin vertailuvuonna  1999.  
Tiehallinnon  keskitetysti rahoittamiin investoin- 
teihin esitetään  2,8  miljoonan euron keskimää- 

Kehittämishankkeet  tai  keskitetty  M€/1 5v 
perustienpidon  rahoitus 

moottoritien rakentaminen  217 

runkoverkon yhteysvälihankkeet  93 

kaupunkiseutujen  sisääntulo-, ohitus-  ja  
89 satamayhteydet  (Turku, Pori,  Rauma,  Salo)  

uudet  ja  parannettavat seututiet  51 

lossin  korvaaminen sillaIla  (8  kohdetta)  33 

tasoristeysten  poisto (Tiehallinnon rahoitusosuus)  11  

Tiepiirin perustienpito M€/15v  

kevyen liikenteen järjestelyt  25 

liittymien  parantaminen  10 

taajamateiden  saneeraus  9 

liikenneympäristön pehmentäminen  7  

pienet liikenneturvallisuuskohteet  7  

Taulukko  9.  Laajennus-ja  uusi»  vestoi»t/en kustanniiksiltaan 
suunmmat toimenpklery/imät. 
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räistä  rahoitusta, mikä  on  selvästi enemmän kuin 
vuoden  1999  noin  1,6  miljoonan euron rahoitus. 
Yhteensä perustienpidon laajennus-  ja  uusin-
vestointeihin esitetään keskimäärin  8,7  miljoonan 
euron rahoitusta vuodessa, mikä  on 900 000  € 

 (12  %)  suurempi kuin vuonna  1999.  Rahoituksen 
lisäys kohdistuu siten kokonaan keskitetysti rahoi-
tettaviin investointeihin, joita suunnittelukaudella 
ovat lossien korvaaminen silloilla, uusien lauttojen 
edellyttämien rantautumislaitteiden uusiminen 
sekä pohjavesisuojaukset. 

Tiepiireille  jaetaan perustienpidon investointi- 
rahaa liikennesuoritteen suhteessa. Samaa peri-
aatetta sovelletaan Satakunnan  ja  Varsinais-Suo-
men väliseen rahanjakoon perustienpidon laajen-
nus-  ja  uusinvestointien  osalta. Tällä perusteella 
Varsinais-Suomen osuus investoinneista  on 64  % 

 ja  Satakunnan osuus  36  %.  Periaate ei koske 
kehittämishankkeita, keskushallinnon rahoittamia 
perustienpidon investointeja eikä muita erityis-
kohteita. PTS-työn kuluessa ei kuitenkaan ole 
jaettu yksittäisiä perustienpidon investointeja 
maakunnittain, vaan periaate otetaan huomioon 
tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelmaa  laadit-
taessa. 

Tiepiirin ohjelmoitavissa olevien investointien 
rahoitus  on  suunnattu ensisijaisesti Ilikennetur-
vallisuutta parhaiten edistäviin investointeihin 
sekä ruuhkautuvien liittymien toimivuuden turvaa-
miseen. Odotuksiin  ja  tarpeisiin verrattuna eniten 

 on  jouduttu vähentämään rahoitusta uusien  tie- 
yhteyksien  ja  eritasoliittymien  rakentamisesta, 

 sillä  niitä ei esitetä rakennettavaksi lainkaan pe-
rustienpidon rahoituksella keskitetysti rahoitet-
tavaa Sammun eritasoliittymää lukuunottamatta. 
Myös suurin  osa  teiden leventämiseen  ja  geo-
metrian  parantamiseen kohdistuvista odotuksista 

 jää  toteuttamatta. Teitä levennetään  ja  niiden 
geometriaa parannetaan ainoastaan kuntoperus-
teella määräytyvien korvausinvestointien sekä 
pääteiden runkoverkon osalta kehittämisrahoi-
tuksella toteutettavien yhteysvälihankkeiden yh-
teydessä. 

Muita investointiryhmiä, joiden tarve  on  selvästi 
suunnitelman mukaista rahoitustasoa suurempi 
ovat kevyen liikenteen järjestelyt, joukkoliikenteen  

toimintaedellytysten parantaminen  ja  valaistuk-
sen rakentaminen; siitäkin huolimatta, että kaik-
kien niiden rahoitukseen  on  suunnitelmassa py-
ritty panostamaan. Taajamateiden saneeraus- 
hankkeiden määrää ei ole karsittu, mutta toimen-
piteiden osalta tiepiirin rahoitusta suunnataan 
rajatummin edullisiin liikenneturvallisuutta paran-
taviin toimenpiteisiin, jolloin karsintaa joudutaan 
tekemään uusien kevyen liikenteen väylien raken-
tamisesta  ja  puhtaasti ympäristön ilmettä  paran

-tavista kalliimmista  toimenpiteistä. Myös vähälii-
kenteisten sorateiden päällystämiseen kohdistuu 
odotuksia, mutta tiepiiri osallistuu päällystyshank-
keisiin pääsääntöisesti  vain  päällystämisen  tuo-
man  hoitosäästön  mukaisella osuudella. 

Perustienpidon  osalta vuosien  2001-2015  laa-
jennus-ja  uusinvestointien  rahoitus jakautuu tau-
lukon  10  mukaisesti. Taulukossa PTS-suunni-
telman mukaista linjausta  on  verrattu tiepiirin toi-
minta-  ja  taloussuunnitelman  200 1-2005  mukai-
seen rahoitukseen. 

Taulukossa  10  kuvatun Tiehallinnon rahoituk-
sen lisäksi laajennus-  ja  uusinvestointeja  voidaan 
toteuttaa aluekehittämisrahoituksella  ja  työllisyys- 
rahoituksella sekä kuntien rahoittamina.  Kunnat 

 ovat osallistuneet joihinkin laajennusinvestoin-
teihin, pääosin kevyen liikenteen järjestelyihin  ja 

 pienessä määrin taajamatiehankkeisiin, soratien 
päällystämisiin, melusuojauksiin, liittymien  paran

-tamisiin  sekä hallinnollisen luokan muutoksen 
vaatimiin toimenpiteisiin. Kuntien rahoituksen 
tason  on  ensimmäisellä viisivuotiskaudella arvi-
oitu olevan luokkaa  0,8-1,0  miljoonaa euroa vuo-
dessa. Aluekehittämis-  ja  työllisyysrahoituksen 

 arvioitu suuruusluokka  on  ensimmäisellä viisi-
vuotiskaudella noin  400 000-600 000  €  vuodes-
sa. Aluekehittämisrahoitusta  on  myönnetty tavoi-
te  2  -alueille pääasiassa elinkeinoelämän toimin-
taedellytyksiä tukeviin hankkeisiin,  mm.  matkailu - 
tai  työssäkäyntialueita palveleviin  kevyen liiken-
teen väyliin. Työllisyysrahoitusta voidaan myön-
tää  koko  tiepiirin alueelle  ja  sitä  on  pääosin käy-
tetty hankkeiden vaikutuspiirissä olevien yritysten 
toimintaedellytysten parantamiseen, yleisimmin 
yhdystieluokkaisten teiden rakenteen paranta-
miseen. 
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Taulukko  10.  PTS-suunnitelman mukaienperustiènpidon laajennus -ja  uusin vestouitlen  rahoituksen jkautumlnen (vuoden  2001 
 tammikuun kustannustaso, maarakennuskustannusindeksi  11?  6)ja veilaiiu tiepiltIri  toiminta-ja  taloussuunnitelman  2001-2005 

 mukaiseen rahoitukseen. Rahoitus  on  ko/idistettu investointi/iankkeenphatoimenpiteen  mukaan. Useat/lankkeetsisä/tavätmyo's muita 
tofrnenpiteitä 

PTS-suunnitelman mukainen  perustienpidon  
laajennus-  ja  uusinvestointien  rahoitus  

M€ 2001-2015  
INVESTOINTIRYHMÄ  (M€ 5-vuotis- 

kausittain)  

1. Hallinnollisen luokan muutokset  4,0  
Parannetaan yhdessä kuntien kanssa MRL  83  §  4 mom. (1,0+1,3+1,7)  
mukaan kaduiksi muuttuvat yleiset tiet, rahoitustarve kasva 
PTS-kaudella tasoon  0,17  M€/v. 
Varaudutaan  yleisiksi teiksi muutettavien yksityisteiden 
kunnostamisen edellyttämiin investointeihin,  n. 0,17  M€/v.  

2. Erilliset eritasoliittymät  3,3  
PTS-linjaus:  vt  12  Sampu  2,9 M€  (keskushallinnon  (3,3+0+0)  
rahoitus)  ja  mt  185  Ihalari rampit  0,4 M€  (tiepiirin rahoitus). (keskushallinto2,9  

Jatkossa toteutetaan runkoverkon yhteysvälihankkeiden 
ja  tiepiiri  0,4)  

osana kehittämisrahoituksella.  

3. Muut erilliset liittymäkohteet (toimenpiteenä  mm. 10,2  
kanavointi,  porrastus, lilkennevalot, kiertoliittymä) (3,4^3,4+3,4) 
PTS-linjaus: parannetaan TTS:ssä lähivuosille ohjelmoi- 
dut  kohteet sekä liittymät, joissa  on  tapahtunut vähin- 
tään kuusi henkilövahinko-onnettomuutta viidessä vuodessa  
tai  joiden välityskyky ylittyy  v. 2015  mennessä. Lisäksi 
varaudutaan  yksittäisiin kalliimpiin ratkaisuihin  ja  joidenkin 
katuliittymien  parantamiseen.  

4. Sisääntulo-ja  ohikulkutiet  sekä terminaaliyhteydet  2,7  
PTS-linjaus: kt4O/mt  185 Turku-Naantali liittymien  paran-  (2,4+0,3+0)  
tammen  2,35 M€  ja  kt43 Laivanrakentajantie  0,25 M€. 

5. Ohituskaistan  rakentaminen  2,2  
PTS-linjaus: varaudutaan rakentamaan lähivuosille ohjel-  (2,2+0+0)  
moidut vt8:n ohituskaistat,  mikäli yhteysvälihankkeen 
toteutus kehittämishankkeena viivästyy. 

Runkoverkon ohituskaistat  sisältyvät yhteysvälihankkeisiin.  

6. Taajamateiden  saneeraus  9,0  
PTS-Iinjaus:  jatketaan lähes nykyisellä rahoitustasolla,  (3,0+3,0+3,0)  
mutta kohteissa keskitytään entistä enemmän liikenne- 
turvallisuusvaikutuksiin,  jolloin hankekoko pienenee keski- 
määrin  170 000-340 000  euroon  

7. Kevyen liikenteen järjestelyt  25,2  
PTS-linjaus: nostetaan nykyistä rahoitustasoa  ja  toteu-  (8,4+8,4+8,4)  
tetaan TTS:ssä lähivuosille ohjelmoidut  kevyen liikenteen 
väylät  (69 km, 6  alikulkua),  jonka jälkeen priorisoidaan 
toteutus ala-asteen koulureitteihin  (40 km, 4  alikulkua), 
työmatkareitteihin  ja  muihin tarpeisiin  

8. Joukkoliikenteen  toimintaedellytysten parantaminen  2,1  
PTS-linjaus: lisätään panostusta Tiehallinnon toiminta-  (0,4+0,8+0,9)  
linjan mukaisesti  

9. Erikoiskuljetusreitit  1,5  
PTS-linjaus: varaudutaan toteuttamaan tiepiirin yhteis-  (0,5+0,7+0,3)  
työnä laadittavan tarveselvityksen mukaiset toimenpiteet 

Vertailu  TTS  2001-2005  
rahoitukseen  

US  PTS- PTS  
2001-05  linjaus verrat- 

2001-15 tuna  
M€/v M€/v  US:  

keskim. keskim.  ään 

0 0,27  +  

0,66 0,22  sis.  
keskushallinto  jatkossa  
0,19  ja  tiepiiri  yhteys- 

0,03  väli- 
hank- 
keisiin  

0,98 0,68  
(TTS:n  korkea 

luku johtuu 
yksittäisen  
liittymän  
suuresta 

kustannus- 
arviosta)  

0 018  +  

0,20 0,15  sis.  
jatkossa 
yhteys- 

väli- 
hank- 
keisiin  

0,66 0,60 

1,43 1,68  +  
lisäksi kuntien lisäksi kuntien 
rahoitusta noin rahoitusta  

0,86  M€fv  arvioidaan 
saatavan noin  

1,01  M€/v  

0,02 0,14  +  

0,07 0,10  + 
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PTS-suunnitelman mukainen  perustienpidon  
laajennus-  ja  uusinvestointien  rahoitus  

M€ 2001-2015  
INVESTOINTIRYHMÄ  (M€ 5-vuotis- 

kausittain)  

10. Valaistus  3,3  
PTS-linjaus:rakennetaan  puuttuva valaistus teille, joiden  (0,8+1,4+1,1)  
KVL>7000 ajori./vrk  ottaen huomioon liikenteen kasvu 
(muihin hankkeisiin  sisältymättömiä  kohteita  n. 30 km, 0,9  
Mo). Sen  jälkeen  valaistaan vilkkaimpia työmatkaliikenteen 
tieosuuksia  sekä  pääteiden taajamakohtia,  joissa  on  
kevyen liikenteen onnettomuuksia  n. 100 km, 2,4 M€  
Kunnilta siirtyvät  valaistusten parantamiskustannukset  
sisältyvät ylläpitoon  ________________  

11.Liikenneympäristön pehmentäminen  6,8  
PTS-linjaus:  pehmennetään vilkkaimmat runkoverkon  (3,4+3,4+0)  
ulkopuoliset  pää-  ja  seututiet, yht.  600 km; 5,5 M€  
(runkoverkon  toimet  sis.  yhteysvälihankkeisiin)  sekä 
nykyisen  vtl:n 28km;  1,3 M€ 

12. Riista-aidat  2,3  
PTS-linjaus:  varaudutaan  rakentamaan muihin hankkeisiin  (0,7+0,8+0,8)  
sisältymättömiä kaksipuoleisia  riista-aitoja  n. 70 km 

13. Pienet  liikenneturvallisuuskohteet  6,5  
PTS-linjaus:  rahoitustaso  laskee nykyisestä taajamien  (2,4+2,4+1,7)  
pienten  turvallisuustoimenpiteiden  toteuttamiseksi  korote- 
tusta  tasosta noin  0,3-0,5 M€  vuositasolle.  Taajamien  
läpikäynnin  jälkeen  varaudutaan seudullisten  liikenne- 
turvallisuussuunnitelmien  toimenpiteisiin  ja  pieniin kevyen 
liikenteen  turvallisuustoimiin.  Rahoituksella toteutetaan 
pieniä,  200-20000  €  nopeasti  toteutettavia  kohteita.  

14.P-alueet,  levähdysalueet, palvelualueet,  1,9  
kuormausalueet  ja  liikenteen valvonta-alueet  (0,7+0,7+0,5)  
PTS-linjaus: toteutetaan yksi korkeatasoinen  palvelualue 
viisivuotiskausittain  ja  osallistutaan pienempien alueiden 
kehittämiseen. Toteutetaan liikenteen valvonta-alueita  ja  
otetaan  kuormausaluelden  tarpeet huomioon  pysäköinti- 
alueverkon  kehittämisessä.  

15.Viitoitus, reunapaalut,  pienet  ympäristökohteet  3,0  
PTS-linjaus:  pääteiden  puuttuvat  reunapaalut  toteutetaan  (0,5+2,1+0,4) 
v. 2005  mennessä,  0,1 M€.  EU:n liikennemerkkiuudistus  
toteutetaan  v. 2005-06, 1,7 M€.  Pienten  ympäristökohtei- 
den  rahoitus säilyy  nykytasolla  0,08  M€/v. ________________  

16.Meluntorjunta  2,4  
PTS-linjaus:  erillishankkeina  suojataan yli  65  dBA:n  (0,8+0,8+0,8)  
kohteet, joita  on  yhteensä  13.  
Meluntorjuntaa  sisältyy myös muihin hankkeisiin.  ________________  

17. Pohjaveden  suojaukset  4,2  
PTS-linjaus:  erillishankkeina  suojataan  riskiluvultaan  yli  (1,4+1,4+1,4) 
75:n  kohteet,  yht.  n. 12 km  (keskushallinnon rahoitus). 
Pohjaveden  suojauksia  sisältyy myös muihin hankkeisiin.  (keskushallinto)  

18.Virtausaukot  1,7  
PTS-linjaus: toteutetaan  TTS:ssä lähivuosille ohjelmoidut  (0,8+0,5+0,4)  
virtausaukot  n. 0,5 M€  ja  varaudutaan  uuden  virtausaukko  
ohjelman  kiireellisimpiin  hankkeisiin. 

Vertailu  ITS 2001-2005  
rahoitukseen  

TTS PTS- PTS  
2001-05  linjaus  verrat- 

2001-15 tuna  
M€/v M€/v  US:  

keskim. keskim.  ään 

0,03 0,22  + 
rahoitustaso  
ollut aikai- 
sempina 
vuosina 
suurempi  

0 0,45  +  

0 0,15  +  

0,82 0,43 

0,10 0,13 

0,12 0,20  + 
(EU:n  

liikennemerkki- 
uudistus)  

0 0,16  
rahoitustaso  -I- 

ollut aik. 
vuosina 
suurempi  

0,20 0,28  
rahoitustaso  

ollut aik. 
vuosina 
suurempi  

0,10 0,11  
4.  rahoitustaso  

ollut aik.vuosina 
pienempi 
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PTS-suunnitelman mukainen perustienpidon 
laajennus-  ja  uusinvestointien  rahoitus  

M€ 2001-2015 
INVESTOINTIRYHMÄ  (M€ 5-vuotis- 

kausittain)  

19.Lauttarantojen kaistajärjestelyt  ja  3,0 
rantautumislaitteiden  uusiminen  (1,6+0,8+0,7) 
PTS-linjaus: jonoutuvien lauttarantojen kaistajärjestelyt  
0,6 M€  toteutetaan  v. 2005  mennessä (tiepiirin rahoitus)  ja (keskushallinto  2,4  ja  

rantautumislaitteiden  uusiminen  2,4 M€ lauttakaluston tiepiiri  0,6)  

edellyttämässä_aikataulussa_(keskushallinnon_rahoitus) ________________  

20.Lautan korvaaminen kiinteällä yhteydellä  33,0 
PTS-linjaus: PTS-kaudella toteutetaan suunnitellusta yhdestä-  (10,5+11,5+11,0)  
toista perustienpidon silloitushankkeesta kandeksan sekä 
Merimaskun  siltaan liittyvä Särkänsalmen läppäsilta (keskus- (keskushallinto)  

hallinnon rahoitus) 
Kiinteä yhteys Nauvo—Parainen  on kehittämishanke,  jonka 
ei arvioida toteutuvan vuoteen  2015  mennessä. 

21.Muun  uuden  sillan  rakentaminen  0  
Ei tarpeita erillisenä hankkeena  

22.Sillan  uusiminen selvästi parempaan tasoon  0  
Toteutetaan  vain korvausinvestointien  yhteydessä  

23.Soratien  parantaminen  ja  päällystäminen  2,7 
PTS-linjaus: osallistuminen yhteishankkeisiin kuntien  (0,9+0,9+0,9)  
kanssa  0,17 M€/v 

24.Alemman  pää  Ilystetyn  tieverkon  0 
parantaminen/leventäminen  
Osa  toteutuu korvausinvestointien yhteydessä.  

25.Seututeiden parantaminenhleventäminen  0  
Osa  toteutuu korvausinvestointien yhteydessä.  

26.Pääteiden parantaminenlleventäminen  0  
Ei toteuteta perustienpidon toimenpiteinä.  

27. Toisen ajoradan rakentaminen  0  
Ei toteuteta perustienpidon toimenpiteinä.  

28.Uudet tieyhteydetlalempi tieverkko  0  
Ei toteuteta perustienpidon toimenpiteinä.  

29.Uudet tieyhteydetlseututiet  0  
Ei toteuteta perustienpidon toimenpiteinä.  

30.Uudet tieyhteydet/päätiet  0  
Ei toteuteta perustienpidon toimenpiteinä.  

31.Moottoriteiden/moottoriliikenneteiden  rakentaminen  0  
Ei toteuteta perustienpidon toimenpiteinä.  

32.Rautateiden tasoristeyksien poisto  0  
Ei toteuteta perustienpidon toimenpiteinä. 
Mandollisesti  osa  kohteista voidaan aluksi suojata halvem- 
milla  toimenpiteillä. 

YHTEENSÄ 	(49,1+44,6+37,4) 131,1  
Keskushallinto 	(15,8+13,7+13,1) 42,6 
Tiepiiri 	(33,3+30,9+24,3) 88,5  

Vertailu TTS  2001-2005  
rahoitukseen  

ITS PTS- PTS  
2001-05  linjaus verrat- 

2001-15 tuna 
M€/v M€/v TTS: 

keskim. keskim.  ään 

0 0,20 + 
keskushallinto  
0,16  ja  tiepiiri  

0,04 

3,94 2,20 

(8  kohdetta/  
15  vuotta)  

0,30 0 

0,40 0 

0,42 0,18 

0 0 
rahoitustaso  

ollut aik. 
vuosina 
suurempi  

0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

9,86 8,74 
2,84 
5,90 
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Kehittämishankkeet 

Kehittämishankkeiden  eli valtion talousarviossa 
erikseen nimettyjen suurten uus-  ja  laajennus- 
investointien  ja  runkoverkon yhteysvälihankkei

-den  ohjelmointi tapahtuu valtakunnallisesti eikä 
hankkeiden toteutuminen ole tiepiirin päätettä-
vissä. Seuraavassa taulukossa  on  esitetty hank-
keet, joiden rahoitus  on  arvioitu mandolliseksi 
nykyisen Tiehallinnon rahoitustason  ja  nykyisten 
tienpidon toimintalinjojen puitteissa. Hankkeet 
jakautuvat  El 8-moottoritien rakentamiseen, Tu-
run, Porin, Rauman  ja  Salon  kaupunkiseutu-  ja 

 satamayhteyshankkeisiin, pääteiden runkoverkon 
yhteysvälien kehittämishankkeisiin,  Turku—Toijala 

 ja  Pori—Kokemäki -rataosien tasoristeysten pois-
toon sekä seututeiden rakentamis -ja  parantamis

-han  kkeisi  in.  
Lisäksi pääosin Hämeessä sijaitsevaa kantatien 

 52  jaksoa Somero—Jokioinen pyritään kehittä-
mään yhteistyössä Hämeen tiepiirin kanssa. Olki-
luotoon johtava maantie  2176  parannetaan erillis-
rahoituksella,  jos  uusi ydinvoimala rakennetaan 
Olkiluotoon. 

Kehittämishankkeet  on  jaettu kahteen koriin. 
Korissa  1  ovat keskushallinnon toiminta-ja  talous- 
suunnitelmassa vuosille  2001-2006  ehdolla olevat 
hankkeet  ja  korissa  2  muut kehittämishankkeet, 
joiden oletetaan toteutuvan vuoteen  2015  men-
nessä.  Korin  2  hankkeet  on  jaettu kahteen tavoit-
teelliseen aloitusjaksoon. Korien sisältämien hank-
keiden yhteenlasketut kustannukset ovat noin  460 

 miljoonaa euroa. Vuoteen  2015  mennessä toteu-
tettuna niiden rahoitustarve  on  runsaat  30  miljoo-
naa euroa vuodessa, mikä  on  jonkin verran viime 
vuosien rahoitustasoa korkeampi. 

Epävarminta  on  esitettyjen seututiehankkeiden 
mt  210  Lappi—Hinnerjoki, mt  224  Haku -tie,  mt  272 

 Poikeljärvi—Noormarkku  ja  mt  210  Oripää—Yläne 
toteutuminen,  sillä  nykyisellä tienpidon rahoitus- 
tasolla kehittämisen rahoitus  on  valtakunnan ta-
solla linjattu suunnattavaksi lähinnä runkoverk-
koon kuuluvien vilkkaiden pääteiden, satama- 
yhteyksien  ja  suurten kaupunkiseutujen hank-
keisiin. Turun tiepiirissä pääteiden runkoverkkoon 
kuuluvat valtatiet  1, 2, 8  ja  9  sekä kantatie  40. 

 Suunnitelmassa  on  oletettu, että Rauman sata-
maan johtava vientikuljetuksille tärkeä valtatie  12 

 liitetään runkoverkkoon, jolloin myös  sen  paranta-
minen sisältyy pääteiden runkoverkon yhteysväli-
hankkeisiin.  Sen  sijaan valtateiden  10, 11  ja  23  ei 
oleteta jatkossakaan kuuluvan runkoverkkoon. 

Raportin liitteenä  on  esitetty kaikki suunnitel-
maa laadittaessa tarkastellut kehittämishanke-eh-
dotukset. Laajennus-  ja  uusinvestointien  jako  pe-
rustienpidon  hankkeisiin  ja  kehittämishankkeisiin 

 perustuu siihen, paljonko rahaa  on  käytettävissä 
perustienpidon investointeihin kummassakin 
maakunnassa. 

Mandollisina perustienpidon hankkeina  on  tar-
kasteltu ainoastaan hankkeita, jotka voidaan to-
teuttaa järkevästi kandessa vuodessa siten, että 
hanke sitoo vuositasolla korkeintaan noin puolet 
maakunnan perustienpidon investointirahoista. 
Tällä perusteella Satakunnassa yli  3,4  miljoonan 
euron  ja  Varsinais-Suomessa yli  5,1  miljoonan 
euron hankkeet edellyttävät toteuttamista valtion 
budjetissa erikseen nimettyinä kehittämishankkei-
na  tai  budjetissa osoitetun teemarahoituksen (ku-
ten rautateiden tasoristeysten poisto) puitteissa. 
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Taulukko  11.  PTS-suunn,?e/man  mukaiset kehittämisen  /ankekorit. 

HANKEKORI  1. Tiehallinnon TTS:ssa vUosille 2001-2006  esitetyt  kehittämishankkeet  

Moottoritien rakentaminen 	 Hinta  M€ 	Aloit.  jakso 	Huom.  

E18 Paimio—Muurla 

 E18  Muurla—Lohja  

106 

111 

1997  

2004  

Avataan liikenteelle  2003 

Piirin osuus  koko  hankkeesta  

Yhteysvälihankkeet 	 Hinta  M€ 	Aloit.  jakso 	Huom. 

Vt2  Vihti—Pori 17 2005-06  Piirin osuus  koko  hankkeesta  

Kaupunkiseutuhankkeet 	 Hinta  M€ 	Aloit.  jakso 	Huom 

Vt2  Porin lentoasema—Ulvila 

 Vt8  Raision kohta  

15 

15 

2000  

2003 

Avataan liikenteelle  2002 

Korridorihankkeet 	 Hinta  M€ 	Aloit.  jakso  

Turku—Toijala  -radan tasoristeysten  poisto  2 1999 Tiehallinnon  noin  50%  osuus  

Hankekori  I  yhteensä 	 266 M€ 

HANKEKORI  2. Kehittämishankkeet,  joiden oletetaan alkavan vuosina  2007-2015 

Yhteysvälihankkeet 	 Hinta  M€ 	Aloit.  jakso 	Huom. 

Vt8  Raisio—Pori 46 2007-10 

Kt40  Naantali—Piikkiö  21 2007-10 

Vt12  Rauma—Huittinen  4 201 1-15  Vt12  ehdotettu  runkoverkkoon 

Vt9  Aura—Loimaa  5 201 1-15  

Kaupunkiseutuhankkeet 	 Hinta  M€ 	Aloft,  jakso 	Huom. 

Vt8  Pori—Söärmarkku 14 2007-10  

Vt  12  Rauman keskusta-  ja satamayhteys  12 2007-10 

Kt52  Salon  itäinen  ohikulkutie  22 2007-10  Nykyisen  ys:n  mukainen hinta  

Kt40—Vt8—Suikkilantie,  Turun  satamayhteys  11 201 1-15  lIman  Raision  eti:n  uusimista  

Korridorihankkeet 	 Hinta  M€ 	Aloit.  jakso 	Huom. 

Kokemäki—Pori  -radan tasoristeysten  poisto  5 2007-10 Tiehallinnon  n. 50%  osuus  

Turku—Loimaa -radan tasoristeysten  poisto  4 2007-10 Tiehallinnon  n. 50%  osuus 

Uudet, parannettavat seututiet 	 Hinta  M€ 	Aloit.  jakso 	Huom. 

Mt210  Lappi—Hinnerjoki  8 2007-10 

Mt224Haku-tie 33 2011-15 

Mt272 Poikeljärvi—Noormarkku  3 2011-15 

Mt2loOripää—Y!äne  7 2011-15 

Hankekori  2  yhteensä 	 195 M€ 
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Vt  12  Ra 
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Kuva  19. Hankekori2, ke/7/Itäm/s/lankkeet  joiden oletetaan alkavan vuosi'ia  2007-2015 
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6  Toimintalinjan  vaikutukset  

6.1  Tavoitteiden toteutuminen  

PTS-linjauksen  mukainen toimintalinja pysäyttää 
tieverkon kunnon laskun  ja  säilyttää  talvihoidon 

 tason hyvänä, paikoin  parantaakin  sitä.  Perus
-tienpidon  investoinneissa painottuu ennen muuta 

 liikenneturvallisuus  niin taajamissa kuin muulla 
 tieverkolla.  Myös  ruuhkautuvien liittymien  toimi-

vuus turvataan  lisäkaistoilla, liikennevaloilla  ja 
 kiertoliittymillä,  mutta  eritasoliittymiä  ei  perus-

tienpidon  rahoituksella pystytä rakentamaan. 
Kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen 

 kaupunkiseuduilla  ja  taajamissa jatkuu, mutta  

koko  tarpeeseen ei pystytä vastaamaan. Myös 
 joukkoliikenteen toimintaolosuhteita  parannetaan. 

Valaistusta rakennetaan lisää, mutta ei  koko  tar-
vetta vastaavasti.  Kiireellisimmät pohjavesisuo-
jaukset, virtausaukot  ja  melusuojaukset  rakenne-
taan.  Liikennemelulle altistuvien  alueiden määrä 
kuitenkin lisääntyy liikenteen kasvaessa.  Liiken-
neympäristön  viihtyisyyttä taajamissa paranne-
taan, mutta  taajamahankkeiden  sisältöä joudu-
taan karsimaan liikenneturvallisuutta painottaen. 
Saaristossa lauttaliikenteen kehittäminen  ja  usei- 
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den  lyhyiden lossivälien korvaaminen silloilla pa-
rantaa alueen tieliikenneyhteyksiä, mutta kaikkia 
suunniteltuja lossivälejä ei pystytä korvaamaan 
sillalla vuoteen  2015  mennessä. 

Suuremmat kehittämishankkeet kohdistuvat pit-
kälti keskeisille runkoverkon yhteysväleille  ja  sata-
mayhteyksiin. Niiden avulla parannetaan liikenteen 
toimivuutta  ja  kuljetusten luotettavuutta vilkkaim-
milla pääteillä  ja  valtakunnallisesti merkittävillä 
tavaraliikenteen yhteyksillä liikenteen kasvaessa. 
Muilla pääteillä  ja  alemmalla tieverkolla liikenteen 
olosuhteet säilyvät pääosin entisellä tasolla. Suju-
vuustoimenpiteitä tehdään  vain  ongelmallisimmis

-sa  ruuhkaliittymissä.  Turun  ja  Porin kaupunkiseu-
duilla henkilöautoliikenteen sujuvuus heikkenee 
hieman liikenteen kasvaessa, mutta valtakunnal-
listen läpikulku-  ja  tavaraliikenteen yhteyksien toi-
mivuus turvataan myös siellä. 

Uusia teitä ei perustienpidon rahoituksella pys-
tytä rakentamaan. Myös suurin  osa  teiden levey

-teen  ja  geometriaan  kohdistuvista parantamis-
tarpeista  jää  toteuttamatta. Alemman tieverkon 
teitä levennetään  ja  niiden geometriaa paranne-
taan ainoastaan kuntoperusteella määräytyvien 
korvausinvestointien yhteydessä. Vähäliikenteis

-ten  sorateiden päällystämiseen tiepiiri  osallistuu 
pääsääntöisesti  vain  päällystämisen  tuoman hoi-
tosäästön mukaisella osuudella. 

Valittu toimintalinja tukee käytettävissä ole-
vien resurssien puitteissa Turun tiepiirin tien-
pidol  le  asetettuja tavoitteita seuraavissa lu-
vuissa  (6.1.1-6.1.6)  esitetyillä  tavoilla:  

6.1.1  Yhteistyö  ja  yhteiskunnallinen vastuu 

Turun tiepiiri toimii tienpidon eri tehtävissä yhteis-
työssä asiakkaiden, eri viranomaistahojen  ja  mui-
den toimijoiden kanssa. Tiepiiri tukee valtakun-
nan, maakuntien, kaupunkiseutujen  ja  kuntien 
liikennejärjestelmien kehittämistavoitteita, osal-
listuu liikennejärjestelmäsuunnitelmien toteut-
tamista ohjaaviin aiesopimuksiin  ja  valitsee  to

-teuttamisohjelmiin  näissä suunnitelmissa yhtei-
sesti sovittuja hankkeita käytettävissä olevien re-
surssien puitteissa. Liikennejärjestelmäsuunni-
telma  on  tehty Turun kaupunkiseudulle  ja  Lou-
nais-Suomen saaristoon. Porin  ja  Salon  kaupun-
kiseutujen  suunnitelmat ovat tekeillä  ja  seuraa-
vaksi käynnistyy Rauman kaupunkiseudun suun-
nittelu. Kaupunkiseutujen jälkeen ovat vuorossa 

 koko  maakunnan kattavat liikennejärjestelmä-
suunnitelmat Varsinais-Suomeen  ja  Satakuntaan.  

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa 
yhteysverkkojen kehittämiselle asetetuista tavoit-
teista toimintalinja painottaa erityisesti liikenne-
turvallisuutta, valtakunnallisesti merkittävien  tie- 
yhteyksien toimivuutta yhtenäisenä liikennejärjes-
telmänä yhdessä satamien  ja  rataverkon  kanssa 
sekä saariston elinkeinoelämän  ja  pysyvän asu-
tuksen tarpeita.  Sen  sijaan tavoitteita liikenne-  ja 

 kuljetustarpeen vähentämisestä  ja  kaupunkiseu-
tujen  yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä toi-
mintalinja tukee  vain  osittain. Pääteihin panos- 
tammen, erityisesti Turun  ja  Porin sisääntulo- 
väylien hankkeet, edistävät yhdyskuntarakenteen 
hajautumista, mutta vastapainoksi kävelyn, pyö-
räilyn  ja  joukkoliikenteen  toimintaedellytyksiä pa-
rantamalla sekä taajamajärjestelyillä tuetaan yh-
dyskuntarakenteen eheytymistä. 

Maankäyttösuunnitelmien yhteistyöviranomai
-sena  tiepiiri  vaikuttaa omalta osaltaan erityisesti 

siihen, että yhdyskuntarakennetta hajauttavia  ja 
 liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia 

muusta taajamarakenteesta irrallisia uusia maan- 
käyttöalueita väItetään. Samoin tiepiiri vaikuttaa 
siihen, että maankäyttösuunnitelmat eivät johda 
uusien meluongelmakohteiden rakentamiseen. 
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6.1.2  Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus 

Tiestön  ja  siltojen kunnon heikkeneminen pysäy-
tetään suuntaamalla perustienpidon rahoitusta 
nykyistä enemmän ylläpitoon  ja  korvausinves-
tointeihin.  Rakenteeltaan heikentyneiden päätie-
jaksojen,  mm.  kt  43  Laitila—Eura  ja Vt  2  Huittinen-
Humppila, kantavuus parannetaan vastaamaan 
tien kuormitusta. Sorateiden runkokelirikosta lii-
kenteelle aiheutuvia haittoja poistetaan paran-
tamalla runkokelirikkokohtia, joita  on  jo  nyt vähän 

 koko  maahan verrattuna. Kelirikkokohteet vähe-
nevät kuitenkin hitaasti. Muun tiestön keskimää-
räinen kunto säilytetään nykytasolla. Korvaus-
investoinneilla  on  kuitenkin suuri paikallinen vai-
kutus, koska niiden seurauksena tien kunto para-
nee hyppäyksenomaisesti. Kunnon heikentymi-
nen puolestaan tapahtuu vähitellen, toisilla teillä 
nopeammin  ja  toisilla hitaammin. 

Uus-  ja  laajennusinvestointien  valinta  ja  sisältö 
perustuvat kustannustietoiseen suunnitteluun, 
vaikutusten selvittämiseen  ja  avoimeen suunnit-
teluprosessiin. Niiden avulla toimenpiteet vali-
taan, kohdennetaan  ja  mitoitetaan  tukemaan 
mandollisimmin tehokkaasti niille asetettuja ta-
voitteita. Lisäkapasiteettia tiestölle rakennetaan 

 vain  pahimmissa ongelmakohteissa:  E18,  vt  2  ja 
 8  Porissa,  vt  8  Raisiossa,  Salon  itäinen ohikulku

-tie  sekä Turun  ja  Rauman satamayhteydet. Muu-
alla liikenteen toimivuutta parannetaan ensisijai-
sesti ongelmaliittymien valo-ohjauksella,  kana

-voinneilla  ja  kiertoliittymillä  sekä pääteiden linja- 
osuuksien ohituskaistoilla. 

Yleisten teiden tasoristeysten poisto edistää 
olemassa olevan ratakapasiteetin hyödyntämistä 
sekä henkilö- että tavaraliikenteessä, mutta hank-
keiden pitkä toteuttamisaika hidastaa merkittä-
västi henkilöliikenteen kehittämisaikataulua Koke-
mäki—Pori  ja  Turku—Toijala -radoilla. Lyhyimpien 
lossivälien korvaaminen silloilla vähentää tien- 
pidon kustannuksia pitkällä tähtäimellä. 

Itse tienpitotoimien tehokkuus  ja  taloudellisuus 
paranevat avoimen kilpailun myötä.  

6.1.3  Elinkeinoelämän toimintaedellytykset 

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä toimintalinja 
tukee hyvin. Kuljetusketjujen toimivuus, täsmälli-
syys  ja  turvallisuus paranee,  sillä  kehittämishank-
keet  painottuvat selvästi valtakunnallisen tavara-
liikenteen kannalta tärkeimmille pääteille  ja  kau-
punkiseutujen  satama-  ja  terminaaliyhteyksiin.  

Turun,  Salon  ja  Helsingin välinen yhteys para-
nee merkittävästi  E18-tien valmistumisen myötä. 
Tavaraliikenteen ohella uusi  tie  helpottaa myös 

 2500-3000  henkilön suuruusluokkaa olevaa päi-
vittäistä työssäkäyntiä Turun  ja  Salon  välillä. 

Valtateitä  2, 8  ja  12  sekä kantatietä  40  paran-
netaan laajempina yhteysvälihankkeina. Turun  ja 

 Rauman satamayhteyksiä parannetaan yleisinä 
teinä. Porin satamaan suuntautuvan liikenteen 
toimivuus valtateillä  2  ja  8  turvataan  ja  satamatietä 

 272  jatketaan valtatielle  23.  Uudessakaupungissa 
satamayhteys muutetaan yleiseksi tieksi  ja kanta- 
tien  43  rakennetta parannetaan. Salossa varmis-
tetaan ohitustiejärjestelyjen avulla toimivat yhtey-
det  El 8-tieltä työpaikka-alueille. Tavoitetilanteessa 
elinkeinoelämälle tärkeä valtatie  8 on  liitetty  TEN- 
verkkoon. 

Myös pääteiden hoito  ja  kunto pysyvät nykyi-
sellä hyvällä tasolla. Tehostettu talvihoito valta- 
teillä  1  ja  8  säilytetään pysyvästi. 

Monia tieverkon yhteyspuutteita ei kuitenkaan 
ole mandollista rakentaa suunnittelukauden aika-
na. Niistä elinkeinoelämän kannalta merkittä-
vimpiä olisivat pitkämatkaista tavaraliikennettä 
sujuvoittavat  Liedon ja  Eurajoen ohikulkutiet  val

-tateillä  10  ja  8.  Myöskään kantateiden  44  ja  52 
 parantaminen päätietietasoiseksi ei ole mandol-

lista suunnittelukauden aikana. 
Alemmalla tieverkolla tavaraliikenteen olosuh-

teet pysyvät pääosin ennallaan. Tiestön kunto- 
tason heikkeneminen pysäytetään  ja  sorateiden 

 jo  nyt muuta maata vähäisempiä kelirikkokohtia 
vähennetään vähitellen. Talvihoidossa jatketaan 
nykyisellä, useiden teiden osalta talveksi  2001-
2002  parannetulla  tasolla. Alkutuotannon tärkeim-
pien kuijetusten perusteella kohdistetun  ja  ajoi-
tetun täsmätalvihoidon avulla kuljetusten toimin-
tavarmuutta pystytään paikoin parantamaan, 
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vaikka suuria lisäresursseja alemman tieverkon 
talvihoitoon ei pystytä siirtämään. Saaristossa 
useiden lyhyiden lossivälien korvaaminen silloilla 

 ja  kantavammat  lossit helpottavat osaltaan myös 
tavaraliikennettä. Rauman puukuljetuksille tärkeä 
seututie mt  210  Lappi—Hinnerjoki sekä Turun seu-
dun uloimman kehätien mt  224  puuttuva osuus 
Aurasta Mietoisiin rakennetaan,  jos  hankkeisiin 
saadaan kehittämisrahoitusta. 

Kaupungeissa kuljetusten  ja  jakeluliikenteen 
 sujuvuus heikkenee hieman liikenteen kasvaessa 

lukuunottamatta keskeisiä läpikulkuliikenteen 
väyliä  ja  terminaaliyhteyksiä,  joiden toimivuuden 
turvaaminen  on  ensisijaista. Talvella kaupan kul-
jetuksia helpottaa hieman niiden nykyistä parempi 
huomioon otto talvihoitotoimenpiteiden ajoituk-
sessa taajamien läheisyydessä.  

6.1.4  Alueellinen  ja  sosiaalinen tasa-arvo  

Haja-asutusalueen liikkumisolosuhteissa ei ta-
pandu merkittäviä muutoksia. Tieverkon päivit-
täinen liikennekelpoisuus turvataan  koko  tiepiirin 
alueella ympäri vuoden  ja  tiestön kunnon heiken-
tyminen pysäytetään, mutta liikenneyhteyksien 
palvelutasoa parantavia investointeja tehdään 
alemmalla tieverkolla vähäisessä määrin ainoas-
taan kuntoperusteella määräytyvien korvausin-
vestointien yhteydessä. Monia geometrialtaan  tai 

 leveydeltään puutteellisia kuntakeskusten  pää- 
yhteyksiä päätieverkolle ei pystytä parantamaan. 

Saaristossa useiden lyhyiden lossivälien kor-
vaaminen silloillaja lauttaliikenteen kehittäminen 
helpottavat asukkaiden elämää vähentämällä liik-
kumisen aikataulusidonnaisuutta  ja  nopeutta-
maIla tieliikenneyhteyksiä mantereelle  ja  saarten 
välillä. Kaikkia yhtätoista suunniteltua lossin kor-
vaavaa siltaa ei kuitenkaan pystytä rakentamaan 
vuoteen  2015  mennessä. 

Useimmissa seutukuntakeskuksissa liikenteen 
kasvu  on  maltillista  ja  liikenteen sujuvuus säilyy 
hyvänä. Voimakkaasti kasvavalla  Salon  seudulla 
rakenteilla oleva  E18  ja  myöhemmät ohitustie - 

ratkaisut helpottavat keskustan ruuhkia. Myös 
Raumalla uusi satamayhteys vähentää keskustan 
läpiku  I  kul  ii ken  nettä. 

Seutukuntakeskusten  ulkoisia yhteyksiä pysty-
tään parantamaan  ja  kehittämään pääsääntöi-
sesti  vain  päätieverkon  osalta. Uudet seututie-
jaksot mt  210  Lappi—Hinnerjoki, Haku-tien mt  224 

 puuttuva osuus Aurasta Mietoisiin sekä Porin 
satamayhteyden mt  272  jatke kantatielle  23  Noor-
markkuun  rakennetaan  ja  mt  210  välillä Oripää— 
Yläne parannetaan,  jos  hankkeisiin saadaan ke-
hittämisrahoitusta. Muita puuttuvia seututieyh-
teyksiä ei rakenneta. Eräitä sekä kunnoltaan että 
geometrialtaan heikkoja seututiejaksoja paran-
netaan kuitenkin korvausinvestointeina,  mm.  
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maantien  213  Ypäjä—Säkylä vielä parantamaton 
osuus Virttaa—Pyhäjoki. 

Turun  ja  Porin kaupunkiseuduilla ei pystytä tar-
joamaan nykyistä sujuvuustasoa liikenteen kas-
vaessa lukuun ottamatta keskeisimpiä läpikulku

-ja  satamayhteyksiä,  joille kehittämistoimenpiteet 
painottuvat. 

Sosiaalista tasa-arvoa tuetaan ottamalla kai-
kessa tienpidossa entistä paremmin huomioon 

 lasten,  ikääntyneiden,  vammaisten  ja  muiden 
liikkumisrajoitteisten henkilöiden tarpeet. Liikku-
misympäristön esteettömyyteen kiinnitetään li-
sääntyvää huomiota  mm.  taajamateiden,  kevyen 
liikenteen väylien, linja-autopysäkkien  ja  leväh-
dysalueiden  hoidossa, investointihankkeissa 
sekä ylläpidon puitteissa tehtävissä pienemmissä 
parantamistoimissa. Myös liikenneturvallisuuden 
parantamistoimissa otetaan huomioon eri väestö-
ryhmien erilaiset edellytykset selvitä liikenne- 
ympäristössä. 

Kaikkien väestöryhmien käytettävissä olevien 
jalankulun  ja  pyöräilyn toimintaolosuhteita paran-
netaan rakentamalla lisää kevyen liikenteen väy-
liä  ja  alikulkuja  sekä panostamalla nykyistä enem-
män väylien rakenteen  ja  päällysteen  kuntoon. 
Väylien tarve  on  kuitenkin rakentamismandol-
lisuuksia suurempi. Ensisijaisesti pyritään turvaa-
maan ala-asteen koulumatkayhteydet. Taajamis-
sa  ja  kylien kohdalla jalankulun  ja  pyöräilyn olo-
suhteita parannetaan rauhoittamalla liikennettä 
nopeusrajoitusten  ja  taajamatoimenpiteiden  avul-
la. Kevyen liikenteen väylien talvihoidon taso 
säilytetään korkeana  ja  pyritään ajoittamaan pa-
remmin yhteen kuntien hoitotoimien kanssa. 

Joukkoliikenteen toimintaolosuhteita  kehittä-
mällä parannetaan linja-autoliikenteen  ja  matka-
ketjujen sujuvuutta. Fyysisen toimintaympäristön 
kehittämisessä etusijalla ovat bussipysäkit, niiden 
kevyen liikenteen yhteydet  ja  liityntäpysäköinti 

 sekä ruuhkaliittymien liikennevalo-  ja  kaistajär-
jestelyt.  Ensimmäisessä vaiheessa kehittämis-
toimet käynnistetään ns. joukkoliikenteen laatu- 
käytävissä, jotka määritellään yhdessä kuntien  ja 

 joukkoliikennesektorin toimijoiden  kanssa. Kehit-
tämistoimenpiteet painottuvat Turun, Porin, Rau-
man  ja  Salon  seuduille, joissa väestöpohja antaa  

mandollisuudet myös joukkoliikenteen tarjonnan 
samanaikaiseen parantamiseen sekä merkittä

-ville  joukkoliikenteen yhteysväleille,  kuten  Turku— 
Helsinki  ja  Rauma—Pori  -väleille.  Vastuu yleisten 
teiden pysäkkikatoksista siirtyy suunnittelukau

-den  aikana kunnilta Tiehallinnolle. Linjausten mu-
kaan myös tärkeimpien maaseutupysäkkien olo-
suhteita kehitetään. Maaseudulla myös linja -auto

-vuorojen  ja  koulukuljetusten  perusteella kohdis-
tettu täsmähoito  ja  korvausinvestointeihin  liittyvät 
tiestön parantamistoimenpiteet helpottavat pai-
koin linja-autojen liikennöintiä.  

6.1.5  Liikenneturvallisuus 

Toimintalinjassa  panostetaan selkeästi liikenne-
turvallisuuden parantamiseen. Linjauksen mukai-
silla toimenpiteillä tiepiirin henkilövahinko-onnet-
tomuusaste alenee  ja  lähestyy valtakunnan keski-
tasoa. Sitä ei kuitenkaan saavuteta pelkästään 
tiepiirin toimin, vaan  se  edellyttää yhteistyötä  ja 

 tiepiirin lisäksi myös muiden tahojen aktiivista 
toimintaa. 

Suistumis-  ja  kohtaamisonnettomuuksien  vä-
hentämisessä  ja  lieventämisessä  tärkeimpiä toi-
menpiteitä ovat  vt  1:n  ja Vt  8:n  tehostetun talvi- 
hoidon jatkaminen, täristävät reunaviivat  ja  kaar

-teiden merkitseminen,  100 km/h  teiden reuna-
paalut, tieympäristön pehmentäminen  koko  pää

-tieverkolla,  muuttuvien nopeusrajoitusten sekä 
varoitus-  ja  tiedotusjärjestelmien  kehittäminen 
sekä pääteiden automaattisen liikennevalvonnan 
lisääminen noin  150 km  matkalle  yhteistyössä 
poliisin kanssa. Uudet ohituskaistat varustetaan 
aina keskikaiteilla kohtaamisonnettomuuksien 
välttämiseksi. Alemman tieverkon tiekohtaiset 
nopeusrajoitukset tarkistetaan vastaamaan pa-
remmin niille usein tyypillistä pienipiirteistä geo-
metriaa,  jos  yleisrajoituksen  alentaminen  70  kilo-
metriin tunnissa ei toteudu. 

Liittymäonnettomuuksia  vähennetään  ja lieven
-netään  laskemalla nopeuksia taajamissa nopeus-

rajoitusten  ja  pienten investointien avulla, lisää-
mällä vilkkaimpien tiejaksojen valaistusta sekä 
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parantamalla  onnettomuusalttiimmat liittymät. 
Ongelmallisimpien liittymien parantamiskeinoina 

 käytetään  mm.  kiertoliittymiä, liittymien  siirtoa, 
 porrastusta  ja  kanavointia,  nopeusrajoituksia 

sekä pienempiä  parantamistoimia  kuten normaa-
lia suurempia  liikennevalo-opastimia  ja  polku

-pyörätunnistimia painonappien  sijasta.  Eritaso-
liittymiä  pystytään toteuttamaan ainoastaan  kehit-
tämishankkeiden  yhteydessä  pääteillä  ja  satama- 
yhteyksissä. Nykyisen  vt  1:n  korvaava moottoritie 
vähentää sekä  suistumis-, kohtaamis-  että  liitty-
mäonnettomuuksia.  

Kevyen liikenteen turvallisuutta parannetaan 
 rauhoittamalla  liikennettä taajamissa  ja  kylien 

kohdalla nopeusrajoitusten  ja  fyysisten toimen-
piteiden avulla sekä rakentamalla uusia kevyen 
liikenteen väyliä  ja  alikulkuja.  Mandollisuudet väy-
lien rakentamiseen ovat kuitenkin tarvetta pie-
nemmät. Ensisijaisesti pyritään turvaamaan ala- 
asteen  koulumatkayhteydet.  

Yleisten teiden  tasoristeysten  poisto  väleiltä 
 Turku—Loimaa  ja  Pori—Kokemäki sekä  Kustavin- 

tieltä vähentää  tasoristeysonnettomuuksien  riskiä 
merkittävästi. 

Liikenteen valvontaa  helpotetaan  toteuttamalla 
 valvontapisteiksi  soveltuvia  pysäköimis-  ja  val-

vonta-alueita poliisin tarpeiden mukaisesti. 
Vuonna  2005  jokaisessa Turun tiepiirin kun-

nassa  on  ajan tasalla pidettävä  liikenneturval-
lisuussuunnitelma,  jossa esitettyjä pieniä, tehok-
kaita  turvallisuustoimenpiteitä  toteutetaan jatku-
vasti siihen erikseen  varatulla  rahoituksella.  Tie- 
piiri osallistuu aktiivisesti alueelliseen  ja  paikal-
liseen  liikenneturvallisuustyöhön  yhteistyössä 
muiden tahojen kanssa. Tuloksien saavuttaminen 
edellyttää myös muiden tahojen  Ilikenneturval-
lisuustyön  tehostamista. Tiepiirin sisäisessä toi-
minnassa suunnitelmien, hankkeiden  ja  tienpidon 

 turvallisuustaso varmistetaan koulutuksen,  turval
-lisuusauditointien  ja  tilausehtojen  avulla.  
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6.1.6  Ympäristö  

Ympäristötavoitteista  osa  jää  toimintalinjan  mu-
kaisilla toimenpiteillä toteutumatta. Hiilidioksidi- 
päästöt kasvavat liikenteen kasvun myötä. Tiepii.. 
rin mandollisuudet autoliikenteen kysynnän hillit-
semiseen ovat kuitenkin rajalliset. Voidaan kui-
tenkin arvioida, että noudatettava nopeusrajoi-
tuspolitiikka ei ainakaan tue autoliikenteen kysyn-
nän kasvua. 

Liikenteen meluhaitat kasvavat liikenteen li-
sääntyessä. Uusien tiehankkeiden lisäksi  vain 

 pahimmissa melukohteissa toteutetaan suojaus-
toimenpiteitä. Meluhaittoja hillitään kuitenkin 
myös päällystevalinnoilla  ja  nopeusrajoituksilla. 

 Turussa, Raumalla  ja  Salossa liikenteen haittoja 
asukkaille pystytään vähentämään ohjaamalla 
satama-  ja  läpikulkuliikenne  uusien tiejärjeste-
lyjen avulla pois keskustasta. 

Teiden suolauksesta  ja  onnettomuuksista ai-
heutuvaa pohjaveden pilaantumisriskiä vähen-
netään suojauksia rakentamalla. Suojauksia pys-
tytään kuitenkin rakentamaan  vain  valtakunnal-
lisen vertailun perusteella pahimpiin kohteisiin. 
Suolauksen haittavaikutuksia pohjavesiin hillitään 
tiukentamalla hoitourakoissa sallittavaa suola- 
määrää yleisesti  ja  pohjavesialueilla  erityisesti. 

Hiljaisemmilla pääteillä  ja  vilkkailla seututeillä 
suolausmäärää  ei kuitenkaan pystytä vähentä-
mään, koska polanteisena hoito ei onnistu vakiin-
tuneen talvikauden puuttuessa rannikkoseudulla. 
Uudet virtausaukot parantavat vesistön tilaa pai-
kallisesti. 

Maisemaa  ja  kaupunkikuvaa muokkaavia suu-
ria investointeja tehdään Turun  ja  Porin sisään-
tulojaksoilla, Turun, Rauman  ja  Salon  ohikulku -ja 

 satamayhteyksillä, yhteysväl ihankkeiden  osana 
valtateillä  2  ja  8  sekä Lappi—Hinnerjoki-, Poikel-
järvi—Noormarkku-, Oripää—Yläne-  ja  Haku-tietä 
rakennettaessa. Merkittävin maisemaan  ja  luon-
nonympäristöön  vaikuttava hanke  on  kuitenkin 

 E18-moottoritien rakentaminen. Muualla suuria 
maisemaa muokkaavia investointeja ei juuri teh-
dä, ainoastaan losseja korvaavilla silloilla  ja  eräillä 
rautatiesilloilla  on  merkittäviä paikallisia maise-
mavaikutuksia. 

Taajamahankkeet  parantavat taajamakuvaa 
useissa kunnissa, vaikka hankkeiden sisältöä 
joudutaankin karsimaan aikaisempaa turvalli-
suuspainotteisemmiksi. Pienet ympäristötoimen-
piteet kohentavat tieympäristöä yksittäisissä koh-
teissa. Viherympäristön hoitotaso säilyy pääosin 
ennallaan. Tienvarsien niiton ajoituksessa ote-
taan huomioon myös niittykasvillisuuden suojelu- 
tarpeet. 
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6.2 Liikkumisolosuhteet  
vuonna  2015 

Liikkumisolosuhteet  vuonna  2015  kuvaavat niitä 
olosuhteita, jotka vallitsevat Turun tiepiirin yleisillä 
teillä,  jos  liikenne kasvaa ennusteiden mukaan  ja 

 vuosien  2001-2015 tienpito  toteutuu toiminta- 
linjan mukaisesti. Arvioinnin lähtökohtana  on  siten 

 toimintalirijan  yhteydessä kuvattu  perustienpidon 
 rahankäyttö  ja hankekorien  1  ja  2  mukaisten  ke-

hittämishankkeiden  toteutuminen.  Liikkumisolo
-suhteita kuvataan  tielläliikkujan  kannalta. 

Ennusteen mukaan liikenne kasvaa vuodesta 
 1997  vuoteen  2015  Satakunnan yleisillä teillä lä-

hes  20  prosenttia  ja  Varsinais-Suomen yleisillä 
teillä lähes  30  prosenttia.  Kaupunkiseuduilla  ja 
pääteillä  kasvu  on  suurempaa, suurimmillaan lä-
hes  50  prosenttia,  ja  maaseudun  yhdysteillä  pie-
nempää, pienimmillään liikenne pysyy  nykytasolla. 

Henkiläautoliikenne  

Turun  ja  Porin  kaupunkiseudut  

Q Liikenteen kasvu  on  voimakkaampaa Turun 
 kaupunkiseudulla.  Yleisesti ottaen henkilö- 

autoliikenteen sujuvuus heikkenee hieman liiken-
teen kasvun myötä  ja  joillakin  sisääntuloteillä 

 liikenne ajoittain  ruuhkaantuu.  Joidenkin  tiejakso-
jen  sujuvuus kuitenkin paranee investointien joh-
dosta. Suurempia sujuvuutta lisääviä  parantamis

-toimia tehdään kuitenkin  vain läpikulku-ja  satama- 
liikenteelle tärkeillä  päätieyhteyksillä kehittämis

-hankkeiden myötä: Porin seudulla  vt2  lento-
asema—Ulvila  ja vt  8 Hyvelä—Söörmarkku,  Turun 
seudulla  vt  8  Raisiossa,  kt  40:n eritasoliittymät  ja 
satamayhteys kt  40 Ohikulkutie—vt  8—Suikkilantie. 
Ongelmallisimmissa ruuhkaliittymissä  tilannetta 

 helpotetaan kaistajärjestelyillä  ja  valo-ohjauksella. 
Nykyverkon  toimivuutta parannetaan liikenteen 

 hallinnan  keinoin yhdessä kuntien kanssa. 
 Tievalaistusta  jatketaan  vilkkaimmilla  sisääntulo- 

teillä. Tiestön hoito pysyy nykyisellä hyvällä tasolla.  
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Toimintalinjari  vaikutukset  

Seutukuntakeskukset  

O Henkilöautoliikenteen  olosuhteet pysyvät 
pitkälti ennallaan. Useimmissa seutukunta- 

keskuksissa liikenteen kasvu  on  maltillista  ja  lii-
kenteen sujuvuus säilyy hyvänä, vaikka suju-
vuutta parannetaan ainoastaan yksittäisissä  on

-gelmaliittymissä.  Voimakkaasti kasvavalla  Salon 
 seudulla rakenteilla oleva  E18  ja  myöhemmät 

ohitustieratkaisut helpottavat keskustan ruuhkia. 
Myös Raumalla uusi satamayhteys vähentää kes-
kustan läpikulkuliikennettä.  Salon  ja  Rauman suu-
ret hankkeet edellyttävät kuitenkin kehittämis-
rahoituksen saamista. Tiestön hoito pysyy nykyi-
sellä hyvällä tasolla.  

Haja-asutusalue  ja  taajamat  

Ø Runkoverkko: Henkilöautoliikenteen  suju-
vuus  ja  turvallisuus paranevat liikenteen kas- 

vusta huolimatta,  sillä  päätieinvestoinnit  painot-
tuvat runkoverkon teille  (vt  1, 2, 8  ja  9,  kt  40). 

 Eniten ajo-olosuhteet paranevat  Vt  1  :llä  mootto-
ritien myötä. Muilla runkoverkon teillä sujuvuutta 
parantavat yhteysvälihankkeisiin sisältyvät ohitus-
kaistat, eritasoliittymät  ja  muut liittymätoimenpiteet. 
Palvelutasoa lisää ajantasainen tiedotus ajo-olo-
suhteista  ja  häiriötilanteista.  Hoito  ja  päällysteiden 

 ylläpito pysyvät nykyisellä hyvällä tasolla. 

Muut  päätiet:  Muiden pääteiden hoito  ja  ylläpito  

Q säilyvät hyvällä tasolla, mutta investointeja 
tehdään vähän  ja  lähinnä liikenneturvalli-

suusperusteilla. Liikennemäärien kasvaessa 
ruuhkatuntiliikenteen sujuvuus heikkenee paikoin 
valtateillä  12  ja  10  sekä kantatiellä  23.  Turval-
lisuus  ja  liittymien  toimivuus turvataan nopeus-
rajoitusten, valo-ohjauksen  ja  kiertoliittymien  avul-
la. Muilla runkoverkon ulkopuolisilla pääteillä lii-
kennemäärien kasvu ei aiheuta merkittävää  jo

-noutumista. Geometrialtaan  selkeästi puutteel-
listen kantatiejaksojen  52  Somero—Palikkala  ja  44 

 Kankaanpää—Honkajoki parantaminen ei toteudu 
ennen vuotta  2015.  

Muu tieverkko:  Henkilöautoliikenteen olo- 
suhteet pysyvät pääosin nykytasolla. Alem-

man tieverkon kunnon heikkeneminen pysäyte-
tään, mutta teiden leveyttä  ja  geometriaa paran-
netaan merkittävästi ainoastaan kuntoperusteella 
määräytyvien korvausinvestointien yhteydessä. 
Seututiestön merkittävin korvausinvestointi  on 

 mt  213:n  rakenteen parantaminen välillä Virttaa-
Pyhäjoki, joka  on  vielä parantamaton jakso yhtey -
destä Eura—Alastaro—Loimaa—vt  10.  Puuttuvia 
seututieyhteyksiä ei pystytä rakentamaan perus-
tienpidon rahoituksella. Rauman, Vakka-Suomen 

 ja  Loimaan seutukuntien sisäiset  ja  ulkoiset yh-
teydet paranevat,  jos  mt  210:n  jatkamiseksi  Hin

-nerjoelta  Lappiin  ja  parantamiseksi välillä Oripää— 
Yläne sekä Turun seudun uloimman kehätien 
mt  224:n  puuttuvan osuuden  Aura—Mynämäki-
Mietoinen rakentamiseksi saadaan kehittämis-
rahoitusta. Talvihoito säilyy nykyisellä, useiden 
teiden osalta talveksi  2001-2002  parannetulla 

 tasolla. Lauttal iikenteessä vastataan liikenteen 
kasvuun uusilla lautoilla  ja osa  lyhyistä lossi

-väleistä korvataan silloilla. 

Tavaraliikenne  

Turun  ja  Porin kaupunkiseudut 

Valtakunnallisen tavaraliikenteen sujuvuus 
säilyy nykytasolla  ja  matka-aikojen ennus-

tettavuus paranee liikenteen kasvusta huolimatta 
runkoverkkoon  ja  satamayhteyksiin  kohdistuvien 
toimenpiteiden avulla. Turussa  raskas  satama- 
liikenne ohjataan Ohikulkutie—Suikkilantie -yhtey-
den kehittämishankkeen myötä pois keskustasta. 
Naantalin satamayhteyden, kt  40:n  liittymiä  pa-
rannetaan.  Vt  8:n  kehittämishanke  Raisiossa hel-
pottaa kaupunkiseudulta pohjoiseen suuntau-
tuvaa tavaraliikennettä. Porin kaupunkiseudulla 

 Vt  2:n  ja Vt  8:n  kehittämishankkeet  sekä satama- 
yhteyden mt  272  jatke kantatielle  23  helpottavat 
satamaan  ja  Porin ohi kulkevaa tavaraliikennettä. 
Muualla Turun  ja  Porin seuduilla tavaraliikenteen 
sujuvuus heikkenee hieman muun liikenteen  kas-
vun  myötä. 
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Seutukuntakeskukset  

Ø Tavaraliikenteen olosuhteet paranevat Rau-
malla  ja  Salossa satama-  ja  ohitustiejärjes- 

telyjen  myötä. Muualla tavaraliikenteen olosuhteet 
pysyvät pitkälti ennallaan. Liikenteen kasvu  on  mal-
tillista  ja  sujuvuutta  ja  turvallisuutta parannetaan 
tarvittaessa yksittäisissä  ongelmaliittymissä.  

Haja-asutusalue  ja  taajamat  

Ø Ru nkoverkko:  Tavaraliikenteen olosuhteet 
paranevat merkittävästi  vt  1  :llä  moottoritien 

myötä. Myös muulla  runkoverkolla  tavaraliikenteen 
olosuhteet paranevat  runkoverkon yhteysvälihank-
keisiin  sisältyvien  ohituskaistojen, eritasoliittymien  ja 

 liittymien kanavoinnin  myötä liikenteen kasvusta 
huolimatta.  Runkoverkon  teiden hoito  ja  kunto pysy-
vät nykyisellä hyvällä tasolla. Tehostettu,  ennakoiva 
talvihoito valtateillä  1  ja  8  säilytetään pysyvästi.  Hil-
jaisemmilla runkoverkon osilla talvihoidon  toimen

-pideajat  ovat kuitenkin edelleen yöllä  päiväaikaa 
 pitempiä.  

• 	Muut  päätiet:  Tavaraliikenteen olosuhteet ei- 
vät muutu merkittävästi. Hoidolla, tiestön kun-

non  säilyttävällä ylläpidolla  ja  korvausinvestoinneilla 
 sekä yksittäisillä  parantamistoimenpiteillä  säilyte-

tään ajo-olosuhteiden nykyinen taso.  Talvihoidon 
toimenpideajat  ovat edelleen yöllä  päiväaikaa  pi-
tempiä. 

Muu tieverkko: Tavaraliikenteen olosuhteet 
pysyvät pääosin ennallaan. Alemman tiever-

kon kunto säilyy pääosin  nykytasolla. Sorateiden  jo 
 nyt muuta maata vähäisempiä  kelirikkokohtia  vä-

hennetään edelleen, mutta hitaasti.  Talvihoidossa 
 jatketaan nykyisellä, useiden teiden osalta talveksi 
 2001-2002  parannetulla  tasolla. Tavaraliikenteen 

tarpeiden perusteella kohdistettu  ja  ajoitettu  täs-
mähoito  parantaa kuitenkin paikoin kuljetusten toi

-mintavarmuutta  edelleen. Rauman  puukuljetuksille 
 tärkeä  seututie  Lappi—Hinnerjoki mt  210  sekä Turun 

seudun uloimman  kehätien mt  224  puuttuva osuus 
Aurasta  Kustavintielle  pyritään toteuttamaan  kehittä-
misrahoituksella.  Saaristossa joidenkin  lossien  kor-
vaaminen  silloilla  ja  kantavammat  lossit helpottavat 
myös  tavaraliikennettä.  

Joukkoliikenne 

Joukkoliikennettä  koskevissa asioissa lisätään 
yhteistyötä muiden  toimijoiden  kanssa  ja  osal-
listutaan yhteisesti sovittujen  laatukäytävien  ja 

 matkaketjujen  kehittämiseen. 

Turun  ja  Porin  kaupunkiseudut  

Ø Joukkoliikenteen  olosuhteita parantavat  py-
säkkien  laatutason nosto sekä  ongelmalli- 

simpien ruuhkaliittymien  toimenpiteet  keskeisim
-millä  bussireiteillä.  Toimenpiteet kohdistuvat ensi-

sijaisesti myös  liikennetarjonnan  ja  kaluston osal-
ta  kehittyviin joukkoliikenteen laatukäytäviin. Py-
säkkien talvihoidon  tasoa parannetaan.  

Seutukuntakeskukset 

Joukkoliikenteen  olosuhteissa ei tapandu 
merkittäviä muutoksia.  Keskeisimpien py-

säkkien  laatutason nosto  ja  pysäkkien talvihoidon 
 tehostaminen parantavat kuitenkin hieman  jouk-

koliikenteen  toimintaedellytyksiä.  Kehittämistoi-
menpiteet  painottuvat Raumalle  ja  Saloon,  joissa 

 väestöpohja  antaa mandollisuudet myös joukko- 
liikenteen tarjonnan samanaikaiseen paranta-
miseen.  



Jalankulku  ja  pyöräily 

Ensimmäisessä vaiheessa painotetaan ala-as-
teen koulumatkojen turvaamista  ja sen  jälkeen 
muita koulumatkayhteyksiä  ja  tärkeimpiä työmat-
kareittejä. 
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Toimintalinjan  vaikutukset  

Haja-asutusalue  ja  taajamat  

Ø Runkoverkko: Runkoverkon pikavuorolii-
kenne  sujuu paremmin  ja  ajoajaltaan  en- 

nustettavammin ohituskaistojen, liittymäjärjes-
telyjen, moottoritiejaksojen  ja  pysäkkijärjestelyjen 

 avulla. Myös pysäkkien talvihoidon tehostaminen 
 ja  keskeisimpien pysäkkien  laatutason nosto  mm. 

Turku—Helsinki  ja  Rauma—Pori  -yhteysväleillä 
 parantavat joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.  

O Muut  päätiet: Joukkoliikenteen olosuhteet 
eivät muutu merkittävästi. Paikoin pysäkki- 

järjestelyt parantavat hieman joukkoliikenteen 
toimintaedellytyksiä. 

Muu tieverkko:  Joukkoliikenteen olosuh- 
teet eivät muutu merkittävästi. Linja -auto

-vuorojen  ja  koulukuljetusten  perusteella kohdis-
tettu täsmähoito  ja  korvausinvestointeihin  liittyvät 
parantamistoimenpiteet helpottavat paikoin liiken-
nöintiä. Kysynnän vähentyessä joukkoliikenteen 
vuoromäärät vähenevät edelleen monin paikoin 
harvimmin asutuilla alueilla, seutulippujen  ja  pal

-veluliikenteen  yleistyminen puolestaan lisäävät 
joukkoliikenteen suosiota etenkin kaupunkiseu-
tujen liepeillä. Yleisten teiden tasoristeysten pois-
to luo edellytykset junaliikenteen kehittämiselle 

 Turku—Toijala  ja  Pori—Tampere  -väleillä,  mutta 
hankkeiden pitkä toteuttamisaika hidastaa merkit-
tävästi liikenteen kehittämisaikataulua. 

Turun  ja  Porin kaupunkiseudut  

Ø Kevyen liikenteen väyliä  ja  alikulkuja  ra-
kennetaan lisää  ja  verkosto  on  kattavampi.  

Silti lähimainkaan kaikkiin odotuksiin ei pysytä 
vastaamaan. Lisäksi väylien tarve kasvaa jatku-
vasti uusien maankäyttöalueiden myötä. Väylien 
rakenteen  ja  päällysteen  kuntoon panostetaan 
nykyistä enemmän. Talvihoidon taso säilytetään 
korkeana  ja  pyritään ajoittamaan paremmin kun-
tien hoitotoimien kanssa. 
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Toimintalinjan  vaikutukset  

Ø Muut  päätiet:  Muun  päätieverkon  turval-
lisuus paranee  tieympäristön pehmentämi - 

sen ja  pahimpiin  onnettomuusliittymiin  kohden
-nettujen parantamistoimien  avulla.  Vilkkaimpien 

liittymien  turvallisuus varmistetaan  kiertoliittymien 
 ja  valo-ohjauksen avulla. Liikenteen kasvaessa 

nopeusrajoituksia lasketaan liittymissä,  kyläasu-
tuksen  kohdalla  ja  muissa  ongelmakohdissa,  kun-
nes turvallisuutta voidaan parantaa investointien 
avulla.  Talvihoidon  hyvä taso säilytetään.  

Ø Muu tieverkko: Liikenneturvallisuutta pa-
rantaa liikenteen rauhoittaminen taajamissa  

ja  kylien kohdalla nopeusrajoitusten  ja  taajama- 
toimenpiteiden avulla.  J05  yleinen  nopeusrajoituk

-sen  alentaminen  70  kilometriin tunnissa ei toteudu, 
 tiekohtaisia  nopeusrajoituksia tarkistetaan  alem-

maIla tieverkolla  myös taajamien  ja  kylien ulko-
puolella. Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa 
paranee myös uusien väylien sekä  alikulkujen  ja  

muiden  tienylitysten turvaamistoimenpiteiden  myö-
tä. Yleisten teiden  tasoristeysten  poisto  Turku— 
Loimaa-  ja  Pori—Kokemäki  -väleiltä  sekä  Kustavin - 
tieltä vähentää  tasoristeysonnettomuuksia. 

Nopeusrajoitukset  

Turun  ja  Porin  kaupunkiseudut  

Taajama-alueilla liikennettä  rauhoitetaan  nopeus-
rajoitusten  ja  taajamatoimenpiteiden  avulla.  Kau-
punkiseutujen moottoriväylillä on 70-1 00 km/h 

 nopeusrajoitus  ja  pääväylillä,  joilla  risteävä  kevyt 
liikenne  on  erotettu  autoliikenteestä  eri tasoon  tai 

 ohjattu valoilla,  50-60 km/h  nopeusrajoitus. Muu-
alla taajama-alueella rajoitus  on  pääsääntöisesti 

 30-40 km/h. Kiertoliittymiä  käytetään  nopeuksien 
 alentamiseen taajamissa  ja  taajamiin saavutta-

essa.  Pääväylillä  otetaan käyttöön  liikenneolo
-suhteiden mukaan vaihtuvia nopeusrajoituksia.  
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Seutukuntakeskukset  

Taajama-alueilla liikennettä rauhoitetaan nopeus-
rajoitusten  ja  taajamatoimenpiteiden  avulla.  Pää- 
väylillä, joilla risteävä kevyt liikenne  on  erotettu 
autoliikenteestä eri tasoon  tai  ohjattu valoilla,  on 
50-60 km/h  nopeusrajoitus. Muualla taajama- 
alueella nopeusrajoitus  on  pääsääntöisesti  30-40 
km/h.  Kiertoliittymiä  käytetään nopeuksien alen-
tamiseen taajamissa  ja  taajamiin saavuttaessa.  

Haja-asutusalue  ja  taajamat 

Runkoverkko: Runkoverkolla nopeusrajoitukset 
 säilyvät pääsääntöisesti nykytasolla,  sillä tur

-vallisuustasoa  pystytään parantamaan  runko - 
verkolle painottuvien investointien avulla. Keli-  ja 

 liikenneolosuhteiden  mukaan muuttuvia nopeus-
rajoituksia otetaan käyttöön. Turvallisuuden  ja 

 sujuvuuden kannalta ongelmallisimmat liittymät 
pyritään ensisijaisesti rakentamaan eritasoliitty-
miksi. 

Muut  päätiet:  Myös muun päätieverkon nopeus- 
rajoitukset säilyvät pääosin ennallaan. Nopeus-
rajoituksia kuitenkin alennetaan taajamien koh-
dalla  ja  muissa ongelmakohteissa liikennetur -
vallisuuden sitä edellyttäessä, koska resurssit 
turvallisuuden parantamiseen investointien avulla 
ovat hyvin rajalliset. Kiertoliittymiä käytetään  no

-peuksien  alentamiseen taajamiin saavuttaessa. 

Muu tieverkko: Taajamissa liikennettä rauhoi-
tetaan nopeusrajoitusten  ja  taajamatoimenpitei

-den  avulla  30-40 km/h  tasolle. Kyläkohdissa  tu- -  
vim  tienvarsiasutuksen  kohdalla tavoiteltava  no

-peustaso  on 40-50 km/h. Jos  yleinen nopeus-
rajoituksen alentaminen  70  kilometriin tunnissa ei 
toteudu, tiekohtaisia nopeusrajoituksia tarkiste-
taan alemmalla tieverkolla myös taajamien  ja 

 kylien ulkopuolella. Kiertoluittymiä käytetään  no
-peuksien  alentamiseen taajamissa  ja  taajamiin 

saavuttaessa.  

Tiestön  ja  siltojen kunto 

Siltojen ylläpitoon lisätään resursseja siten, 
että niiden keskimääräinen kuntotaso säilyy 

nykytasolla. 

Turun  ja  Porin kaupunkiseudut 

Kaupunkiseutujen  tiestön nykyinen hyvä 
kuntotaso ylläpidetään. 

Seutukuntakeskukset 

Seutukuntakeskusten  tiestön nykyinen hyvä 
kuntotaso ylläpidetään.  

Haja-asutusalue  ja  taajamat 

Runkoverkko: Runkoverkon  nykyinen pää- 
osin hyvä kuntotaso ylläpidetään.  Vt  2:n 

 kantavuuspuutteet  poistetaan yhteysvälihank
-keen  yhteydessä. Nykyisen  Vt  1:n  kuormitus vä-

henee moottoritien valmistuessa.  

Ø Muut  päätiet:  Muun päätieverkon  kanta
-vuuspuutteet  poistetaan suuntaamalla yllä-

pitoa  ja  korvausinvestointeja ongelmallisille  tie
-osuuksille.  

Muu tieverkko: Alemman tieverkon kunnon 
heikentyminen pysäytetään. Päällystetyn 

tiestön ylläpitoa  ja  korvausinvestointeja  lisätään 
tasolle, jolla tiestön kunto pysyy keskimäärin ny-
kyisellä tasolla. Sorateiden  jo  nyt muuta maata 
vähäisempiä kelirikkokohtia vähennetään, mutta 
hitaasti. Joitakin sorateitä päällystetään yhteis-
rahoitushankkeina, mutta paikoin huonokuntoisia 
päällysteitä muutetaan takaisin sorateiksi. 
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7 Jos  lähtökohdat muuttuvat 
Suurimmat epävarmuustekijät, jotka voivat ai-
heuttaa muutoksia valittuun toimintalinjaan, kos-
kevat tienpidon rahoitusta, kustannustasoa  ja 

 liikenteen kysynnän muutoksia. 
Perustienpidon  osalta suunnitelma perustuu 

rahoitustasoon, joka  on  noin  17  prosenttia suu-
rempi kuin vuoden  1999  rahoitus. Suunnitellun 
rahoitustason toteutuminen  on  kuitenkin epä-
varmaa  ja  edellyttää, että eduskunta lisää tien- 
pidon määrärahoja nykyisestä. Kustannustason 
yllättävät muutokset  ja  kilpailutilanteen kehitty-
misen vaikutukset voivat puolestaan muuttaa ra-
hoitustarvetta jompaankumpaan suuntaan.  

J05  käytettävissä oleva rahoitus laskee, tur-
vataan ensisijaisesti tieverkon päivittäinen Iliken-
nöitävyys, tiestön kunto  ja  liikenneturvallisuus. 
Rahoitustason  laskusta suurin  osa  kohdistuisi 
laajennus-  ja  uusinvestointeihin En$isijaisesti 

 joudutaan tinkimään suunnitellun laajuisista taaja-
matiejärjestelyistä  ja  kevyen liikenteen järjeste-
lyistä sekä tieympäristön pehmentämisestä koh-
dentaen pehmentämistoimenpiteitä  vain  vilkkaim

-mille päätieosuuksille. Myös meluntorjuntahank-
keista voidaan tinkiä, mutta niiden kustannus- 
vaikutus  on  pienehkö kokonaisuuteen verrattuna.  

Jos  käytettävissä oleva rahoitus nousee, koh-
dennetaan tienpidon toimia suunniteltua enem-
män laajennus-  ja  uusinvestointeihin.  Ensisijai-
sesti  I  isärahoitu ksella  toteutetaan lisää kevyen 
liikenteen järjestelyjä paikallisten tarpeiden mu-
kaan kohdennettuna sekä rakennetaan pääteille 
suunniteltua enemmän valaistusta.  Jos  rahoi-
tustaso  nousee merkittävästi, voidaan perustien-
pidon rahoitusta ohjata myös seutu-  ja  yhdys

-teiden tason nostamiseen  ja  puuttuvien tieyh-
teyksien rakentamiseen. 

Myös  kunnat  voivat tulevaisuudessa osallistua 
joidenkin hankkeiden rahoitukseen nykyistä 
enemmän. Todennäköisesti kuntien mandollinen 
rahoitus kohdistuu erityisesti kevyen liikenteen 
järjestelyihin  ja  pienemmässä määrin taajama-
tiehankkeisiin, melusuojauksiin, liittymien  paran

-tamisiin, sorateiden päällystämiseen  sekä  hallin-  

nollisen  luokan muutoksen yhteydessä toteutet-
taviin toimenpiteisiin. 

Suunnitelman mukaisten kehittämishankkeiden 
osalta epävarminta  on  esitettyjen seututiehank-
keiden mt  210  Lappi—Hinnerjoki, mt  224  Haku -tie, 

 mt  272  Poikeljärvi—Noormarkku  ja  mt  210 On-
pää—Yläne toteutuminen,  sillä  nykyisellä tienpi

-don  rahoitustasolla  kehittämisen rahoitus  on  val-
takunnan tasolla linjattu suunnattavaksi lähinnä 
runkoverkkoon kuuluvien vilkkaiden pääteiden, 
satamayhteyksien  ja  suurten kaupunkiseutujen 
hankkeisiin.  Jos  esitettyihin kehittämishankkeisiin 
ei saada rahoitusta, myös luvussa  6.  kuvatut vai-
kutukset jäävät niiden osalta saamatta. 

Liikenne-ennusteen epävarmuustekijät vaikut-
tavat hankkeiden kiireellisyyteen erityisesti vilk-
kaimmin liikennöidyllä tieverkolla. Liikenteen kehi-
tys  on  kiinteässä yhteydessä talouskehitykseen 
sekä alue-ja  elinkeinorakenteen muutoksiin. Muu-
tosten seuraukset näkyvät voimakkaimmin no-
peasti kasvavilla kaupunkiseuduilla sekä vilkkaim-
milla pääteillä. Turun tiepiirin alueella kasvavia 
seutuja ovat viime vuosina olleet Turun  ja  Salon 

 seudut.  E18-hankkeen myötä näiden alueiden 
tieverkkoa  on  kehitetty merkittävästi, mutta  jos 

 kasvu jatkuu nopeana,  se  aiheuttaa paineita ai-
kaistaa myös muita näiden alueiden suuria hank-
keita. Samaten vilkkaimpien pääteiden investoin-
teja pyritään aikaistamaan,  jos  liikenne kasvaa 
ennakoitua enemmän. Satamaliikenteen kehitys 

 ja  muutokset puolestaan vaikuttavat satamayh-
teyksien parantamishankkeiden kiireellisyyteen 
kaikissa tiepiirin alueen satamakaupungeissa. 



Turun tieplirin tienpidon toimintalinja  2015  

LuTE  1  

Kehittämishankkeina  tarkastellut suuret tiehankkeet  
Hanke 	 M€ 	Kuvaus/Perustelut 

I  H/K-  Maa-  I  Päätie "  Vaihe  I  Suunn.  
_______________________  suhde kunta muu Ivuosi  
1.  Sisääntulo-  ja ohikulkutiet  sekä  terminaaliyhteydet ______ _______ _______ ________ _______  

Supistettu hanke, valmistuu  2,1 S P  rakenteilla  1998 2002  ______ _______ _______ ________ _______  
I 	I  Pori -Ulvila -hankkeen loppuosa  Vt  2  Friitalan  kohdalla 	16,8  S P TS 1998  (eritasoliittymä+vesistösilta) _______ _______ _______ _________ _______  

vt  2  Tiilimäki-Uusinhitty/vt  8 	30,3 	4-kaistaistus+eritasoliittymä  1,4 5 P YS 1995  Tiiliruukki -Ruutuk. _______ _______ _______ _________ _______  
4-kaistaistuksen  jatkaminen  ja  2,6 VS RS 1998  eritasoliittymä _______ _______ _______ _________ _______  

I 	 I  

Vt  8  Eurajoen ohikulkutie 	5$  _________________________  0,8 S P  TPS  1996  

vt  10  Liedon ohik.tie 	50,5 	Liedon ohikulkutie ja kt  40 VS P YS 1991  Avantin  järjestelyt ____________________________ _______ _______ _______ _________ _______  
Vt  11  jatke  Vt 2:lta Vt 8:lle 	5,6 	Uusi valtatiejakso (Porin ohitus) ______  S P  TVS  1991  
vt  12  Rauman keskusta  ja 	11,8 	Valtatien parantaminen  ja  1,8/1,0 S P  YS:t96, 
satamayhteys 	 latkaminen  sataman suuntaan ______ _______ _______  97, 01  _______  

Ohikulkutien  4-kaistaistus kt  40  Tuulissuo-Kirismäki 1,0 VS P YS 1995 (Tuulissuon etl. eril.  hankkeisiin) ______ ______ ______ ________ ______  

Uusi ohikulkutie (mand.  YS  
kt  52 Salon  itäinen ohikulkutie 	21,9  kaupunkikehäratkaisu) 0,9 VS P  (tarkist.  1999  _______ _______ _______  2002)  _______  

4-  kaistaistus + etl  uusiminen mt  185  ja kt  40 Turku -Naantali VS  P/M kaava- 
(hinta aMoitu karkeasti) ______ ______ ______  lausunto ______  

Turun satamayhteys 	109 	Tien  otto yleiseksi tieksi,  VS  P/M  Turun ljs,  2001  
kt4O-vt8--Suikkilantie 	, 	terminaaliyhteys  1.  Vaihe ______ _______ _______ ideasuun. _______ 

mt  224  Auran tiejärjestelyt 	118 	Auran ohikulkutie+kt  41  Auran  VS M YS 1993  keskustaan+etl. ____________________________ _______ _______ _______ _________ _______ 

yht. 231,4  _________________________ ______ ______ ______ ________ ______  

2.  Moottoriteiden/moottoriliikenneteiden  rakentaminen  
dfF?HV1YIUtfl 	 Turku-Helsinki  moottoritie 	1,5 	VS 	P 	rakenteilla ______ 

Turku-Helsinki moo  
MuurLai (T..i 	 1,4 	VS 	P 	TS 	2001 osuus hank.a)  

3.  Uudet tieyhteydet/päätiet ___________________________ ______ ______ ______ ________ ______ 

vt8Pori-Söörmarkku 	13,5 	Uusivaltatiejakso  ______________________________ 	_______________________________ 1,3 _______ 5 _______ P _______ 
TS 
tark.selv. 1996  _______ 

yht . 	 13,5  _________________________ ______ ______ ______ ________ ______  

4.  Uudet tieyhteydetlseututiet ___________________________ ______ ______ ______ ________ ______ 

mt  180  Poikluoma-Kirjala 	8,4 	Suorempi yhteys  Turku-Parainen  7,0 VS M  TAS  1997  
mt  180  Finnön  yhteys 	12,6 	Seututien  jatkaminen ______  VS M  ________ ______ 
mt  209  Eurajoki-Kiukainen 	11,8 	Uusi seututie  1,5 S M YS 1995  
mt  209  Kiukainen-Peipohja 	4,2 	Uusi seututie ______  S M  ________ _______ 
mt  210  Lappi-Hinnerjoki 	7,6 	Uusi seututie  0,9 5 M TS  ei TLK  1997  
mt224Haku-tie 	 32,8 	Uusiseututie+vt9etl.  1,6 VS M YS 1995  
mt  272  Poikeljärvi -Noormarkku  2,5 	Porin satamatienjatke  1,1 5 M  TAS  2002  

yht . 	 79,9  _________________________ ______ ______ ______ ________ ______  

5.  Toisen ajoradan rakentaminen  
Vt  2  Friitala-Nakkila 	23,5 	4-kaistaistus+eritasoliittymä  1,4  /  1,1 5 P YS 1995  
vt2  Nakkila-Harjavallan  raja 	18,5 	4-kaistaistus+eritasoliittymä  1,4/1,1 S P YS 1995  

4-kaistaistuksen  jatkaminen 
 +  

TAS 
Vt  8  Raisio-Nousiainen 	42,0 eritasoliittymiä VS P  aIka- 
____________________________ 	______________________________ _______ _______ _______  massa _______  

Vt  8  Rauma-Eurajoki 	168 	Nelikaistaistus  11 km  +  1  etl +  1 Lev.  
ratasilta ____________________________ _______ _______ _______ kipuraja _______  

Vt  23  Säärmarkku-Noormarkku 	11,8 	kaistaistaminen  1,0 S P al. YS 1994  
+eritasoliittymiä ______________________________ _______ _______ _______ _________ _______ 

yht . 	 112,7  _________________________ ______ ______ ______ ________ ______ 



Turun tiepiirin  tienpidon  toimintalinja  2015 

 LuTE  1 

Hanke 	 M€ 	Kuvaus/Perustelut  
I  H/K-  I  Maa-  I  Päätie  /1  Vaihe  tai I  Suunn.  
suhde kunta muu peruste vuosi  

6.  Pääteiden parantaminenhleventäminen ______ ______ ______ ________ ______ 

Yhteysvälihanke,  1-piirin osuus  S P  TPS 
_______ ________ ________  tekeillä  ________  

vt  2  Leventäminen  6,6 	Tien  leventäminen  S P  Lev.  
Lauttakylä—Kanteenmaa  
____________________________ 	______________________________ 

kipu  raja  _______  
vt  2  Leventäminen  3,2 	Tien  leventäminen  

_______ _______ 
VS 

_______  
P  Lev.  

Kanteenmaa—Humppilan  raja kipu  raja  _______  
____________________________ 	______________________________ 
vt  8  Raisio-Pori 	 46,3 	Yhteysvälihanke  

_______ _______ 
VS  ja  S 

_______  
P  Toiminta- 2001  

______________________________ 	_______________________________ _______ _______ _______ linjahanke _______  
vt  8  Leventäminen  3,9 	Tien  leventäminen  15 km S p Lev.  
Eurajoki—Luvia  ____________________________ 	______________________________ ____________________________ _______ ______ _______ _______ _______ _______ kipuraja ________ _______ _______  
vt  8  Leventäminen  2,5 	Tien  leventäminen  10 km VS Lev.  
Untamala—Ihode ____________________________ ______________________________ 	_______________________________ ______ _______ _______ kipuraja ________ _______ _______  
vt  8  Leventäminen  2,9 	Tien  leventäminen  11 km 

_______ _______ 
5 

_______ 
p Lev.  

Säärmarkku—Lamppi 
______________________________ 	_______________________________ 

____________________________ ______ _______ _______ kipuraja ________ _______ _______  
(vt  8  Laitilan kohdalla)  sis. 	1) 	2  eritasoliittymää,  _______ 

0,8 
_______ 
VS 

_______ 
P YS 1996  yhteysväliin 	 risteysjärjestelyjä _______ _______ _______ _________ _______  

vt  9 Aura—Loimaa 	 5,0 	Yhteysvälihanke  VS p  Yht.väli-  2002  
______________________________ 	_______________________________ _______ _______ _______  selvitys  _______  

vt  12  Rauma—Huittinen 	4,2 	Yhteysvälihanke Yht.väli-  2002  ______________________________ _______________________________ _______ _______ _______  selvitys  _______  
(Vt  12  Eura—Raijala)  sisältyy 	(5,0) 	Valtatien parantaminen  S P  TPS 
yhteysväliin ____________________________ ____________________________ _____________________________ _______ ______ _______ _______ _______ _______  tekeillä  ________ _______ _______ 

kt  40  Naantali—Piikkiö 	21,0 	Yhteysvälihanke  VS P  Yht.väli-  2002  
______________________________ _______________________________ selvitys  _______ 
kt  44  Kankaanpää—Honkajoki 	8,4 	Parantaminen  kantatietasoon  

_______ 
0,3 

_______ 
S 

_______  
P  TPS  1994  

Parantaminen  
kt 52/mt  213 10,1 	kantatietasoon+tieverkon  Somero—Jokioinen/Palikkala 1,0 VS P  TAS  1996  

täydentäminen __________________________ ______ _______ _______ ________ _______ 

yht . 	 130,9  _________________________ ______ ______ ______ ________ ______  
7.  Seututeiden parantaminen/leventäminen 

mt  210  Loimaa—Oripää 	5,9 	Seututien  parantaminen  0,6 VS M  TAS  1993  
mt2loOripää—Yläne 	6,7 	Seututien  parantaminen  1,7 VS M YS 1994  

yht . 	 12,6  _________________________ ______ ______ ______ ________ ______  
8.  Alemman päällystetyn tieverkon parantaminen/leventäminen 

mt  2176  Olkiluodontie 	3,41  Ydinvoimalan yhteys  Vt  8:lle  S M  TAS  n. 1998  
yht. ____________  

9.  Lossin  korvaaminen sillalla 

mt  180  Nauvo—Parainen 	50,5 I  Kiinteä yhteys  ______  VS M [s 1992  
yht. 	 50,5  ______ _______ _______ ________ _______  
10.  Rautateiden tasoristeysten poisto ______ ______ ______ ________ ______  

TS on  /  
vs  M  TVS  

tekeillä  ______  

5,0  S M  S:n  
poisto 	 Kokemäki—Pori  ______________________________ _______________________________ lausunto  _______  
Turku—Loimaa  tasoristeysten 	7  kpl tasoristeyksiä  välillä  

_______ _______ 
VS 

_______  
M  poisto 	- 	_____ 	Turku—Loimaa  _______ _______ _______ _______ 

yht. 	 11,4  

Suuria hankkeita yhteensä 	863,1 M€  

Hankekori  2  yhteensä 	193,4 M€  ______ _____ - ______ ______ 
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