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Tiejohtajan  katsaus 
Satakunnan  ja  Varsinais-Suomen tielii- 
kenteen sujuvuuden  ja  turvallisuuden 
hyväksi  on  laadittu tasapainotettu tien- 
pidon suunnitelma seuraavalle  5-vuo- 
tiskaudelle.  Tasapainoa  on  haettu vilk- 
kaiden  teiden  ja  toisaalta peruspalvelun 
varmistavan vähäliikenteisen tieverkon 
tarpeiden kesken. Keskeisiin tienpidon 
tuotteisiin panostamme seuraavasti: 

Tieliikenteestä pääosa ajetaan pääl- 
lystetyillä teillä, joita  on  noin  6 000 

km. Päällystettyä tiekilometriä  koh- 
ti käytämme vuosittain noin  2 800  

euroa,  jolla päästään noin  15  vuoden 
uusimiskiertoon. Panostus riittää 
juuri  ja  juuri päällysteiden  ja tiera- 
kenteiden  kunnon säilymiseen nykyi- 
sellä tasolla. 

•  Sorateitä  on  tiepiirin alueella noin  
2 000 km.  Niillä  on  suuri merkitys 
peruspalvelulle, vaikka niiltä ajettu 
suorite  on vain  noin  2  prosenttia  ko-
ko  liikenteestä. Soratiekilometrille 
käytämme noin  2 000  euroa  vuodes-
sa. Tällä turvataan sorateiden tyydyt-
tävä taso. 

•  Turun saariston alueella  on  kaikkiaan  
19  kohdetta, joissa liikenne hoide-
taan maantielautoilla. Lauttaliiken-
teeseen käytetään keskimäärin mil-
joona euroa vuodessa yhtä lautta- 
paikkaa kohden. Suunnittelukaudel

-la  rahoitusta lisätään niin, että alus- 
kannan  uusiminen saataisiin käyntiin. 

•  Lokakuusta huhtikuuhun tieliiken-
teessä  on  varauduttava talviolosuh-
teisiin. Teiden talvihoitoon käytetään 
tiekilometriä kohden noin  i  500 eu - 

roa  vuodessa. Liikenneturvallisuu-
den kannalta talviliikenne  on  tilastol-
lisesti  jo  yhtä turvallista kuin kesä-
kauden liikenne. 

•  Edellä mainittujen suoraan tieliiken-
teeseen vaikuttavien toimien lisäksi 
panostamme  mm.  alueen  i  800  sillan 

 ylläpitoon, erilaisten varusteiden ku-
ten kaiteiden, valaistuksen sekä tien-
varsiteknologian ylläpito-  ja  käyttö- 
kustannuksiin. Tulevalla  5-vuotis-
kaudella panostamme myös kolmeen 
merkittävään tien perusparannuk

-seen;  Turun kehätien, Oripää—Hirvi-
koski tieosuuden sekä Pohjanmaan- 
tien parantamiseen Honkajoen poh-
joispuolella. 

Parannusinvestointeihin  ei voida panos-
taa läheskään odotusten mukaisesti. 
Edellä kuvattujen tienpidon tuotteiden 
jälkeen perustienpidosta voidaan osoit-
taa pieniin parannusinvestointeihin  vain 

 runsaat miljoona euroa vuodessa.  Se 
kohdennetaan  lähinnä liikenneturvalli-
suuteen. Suuria tienpidori investointe-
ja, joiden rahoitus osoitetaan erikseen 
valtion talousarviossa, alkaa alueellam

-me  hallituksen liikennepoliittisen selon-
teon mukaan aikaisintaan  2011  jälkeen. 
Suunnittelussa varaudutaan valtatien  8  

ja  Turun kehätien investointien käynnis-
tymiseen ensi vuosikymmenellä. Halli-
tus  on  myös osoittanut rahoitusta puu- 
huollon kuljetusten turvaamiseen. Tie-
piirin alueelle tästä kohdistuu  11,7  mil-
joonaa euroa, joka käytetään pääosin 
vuosina  2009-2011.  

Tiepiiri  on päivittänyt 5 -vuotisen tienpi
-don  suunnitelman vuosittain asiakkai-

densa tarpeiden sekä valtion osoitta
-mien  resurssien  ja  tavoitteiden perus-

teella. 

Vuoden  2010  alusta uudistuu sekä alue- 
että liikennehallinto. Uudistusten tavoit-
teena  on  lisätä toisaalta alueellisen nä-
kökulman vahvistamista  ja  toisaalta lii-
kennejärjestelmän suunnittelua kokonai-
suutena niin, että liikennetarpeita katso-
taan matka-  ja kuljetusketjuina. Tiepiiri 
varautuu  tekemään uudistuksen tuomat 
muutokset ohjelmaan ensi vuodesta al-
kaen. Hallituksen elvytysohjelma puo-
lestaan tuonee muutoksia  jo  vuonna  
2009  tähän tienpidon suunnitelmaan.  

Tu  run  tiepiirin tiejohtaja 
Pekka Jokela  
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Asiakkaan puheenvuoro  
Puukuljetusten  turvaaminen  on  metsäteolLisuudelle  tärkeää 

Varsinais-Suomen  ja  Satakunnan alue 
 on MetsäliitoUe  erittäin keskeinen,  sillä 

 alueella sijaitsee useita konsernin tuo-
tantolaitoksia. Eduskunta myönsi vuon-
na  2008  Tiehallinnolle lisärahoitusta 
puukuljetusreittien  korjaamiseen puu-
kuijetusten turvaamiseksi.  MetsäLiiton 
kuljetuspäällikkö Mikko Välikosken 
mukaan lisärahoitus mandollistaa  on-
gelmakohtien  järjestelmällisen korjaa-
misen myös pidemmällä tähtäimellä. 
Turun tiepiiri sopi puurahan kohdenta-
misesta  ja  kohteiden priorisoinnista yh-
teistyössä. "Tiepiiri  on  kuullut kiitet-
tävästi metsäalan toimijoita  ja  mieles-
tämme pystynyt kohdistamaan korjaus- 
kohteet kuljetusten kannalta oleellisiin 
kohtiin. jatkuva yhteydenpito  on  tärke- 

ää." Välikosken mukaan ongelmakoh-
tien väheneminen mandollistaa ympä-
rivuotiset kuljetukset  ja  kuljetuskalus

-ton  tasaisemman käytön, joka vaikut-
taa kustannuksia alentavasti. "Kelirik-
kouhan  alla  olevien teiden vähenemi-
nen vähentää puutavaran laaturiskiä. 
Kuljetussuunnitelmien toteutuminen 
varmistuu  ja  kuljettajien ajoaikojen hal-
linta paranee tasalaatuisemman tiever

-koston  ansiosta." Jatkossa tärkeimmät 
tienpidon toimenpiteet Metsäliiton kan-
nalta ovat teiden talvihoito  ja sen  tasa-
laatuisuus entistä haastavimmissa olo-
suhteissa. Lisäksi alemman tieverkon 
jatkeena oleva yksityistieverkosto vaa-
tii huomattavia panostuksia, Välikos-
ki sanoo. 

Paljon ajava arvostaa hyväkuntoisia  pääteitä  

Markkinointi-  ja  myyntipäällikkö Pentti 
Järviö GlaxoSmithKline Oy:stä liikkuu 
työnsä puolesta paljon. Turussa asuva 
Järviö ajaa useampana päivänä viikossa 
työpaikalleen Espooseen. Lisäksi hänel-
lä  on asiakastehtäviä  eri puolilla Suo-
mea. Järviölle kertyykin ajokilometrejä 
vuosittain  n. 6o  000  km.  

Paljon aikaa liikenteessä viettävälle 
tienpidon merkitys  on  suuri, etenkin 
kun liikenteeseen  on  lähdettävä kelistä 
riippumatta. järviö liikkuu enimmäkseen 
vilkasliikenteisillä pääteillä. Useimmin 
ajetut tieosuudet ovat  Turku—Helsinki, 
Turku—Tampere  ja  Turku—Pori. 

järviö  onkin tyytyväinen siihen, että Tu-
run  ja  Helsingin välinen moottoritie  on 

 kohta valmis. "Uuden  Helsinki—Turku
-moottoritien avaamista  on  enemmän 

kuin odotettu. Liikennevirta konkreti-
soituu "vanhalla kapealla" pätkällä, jos-
sa oli turha ajatella esim. turvallisia ohi-
tuksia edes ohituskaistoilla. Liukkaal-

la  ja  huonolla kelillä aivan mandotonta! 
Nyt turvallisuus paranee aivan toisel-
le tasolle  ja  matka etenee ilman turhia 
traktoreiden/hitaiden rekkojen muo-
dostamia tulppia pitkissä jonoissa.  On 

 kuin siirtyisi ajassa kokonaan toiselle 
aikakaudelle - tämän olisi pitänyt ta-
pahtua  jo  vuosia sitten!" 

www.tiehallintoM  5 
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Suunnitelman toimenpiteillä toimiva kokonaisuus  
Tiepiiri  varmistaa ensisijaisesti tiever-
kon hoidon  ja  ytläpidon  riittävän tason. 
Tämä tarkoittaa rahoituksen kohdenta

-mista  pääosin päivittäisen liikennöinnin 
varmistamiseen  ja  tieverkon kuntoa  yl

-läpitäviin  toimiin. 

Tämä suunnitelma  on  laadittu vuoden  
2009  kustannustasoon.  

Hoidolla turvataan liikennöinti 
Tieverkon hoidotla mandollistetaan lii-
kenne talvella, pidetään soratiet kulku-
kelpoisina, hoidetaan lauttaliikenne, 
huolehditaan tieympäristön siisteydes

-tä  sekä valaistuksen  ja  muiden varus-
teiden käyttökunnosta. 

Talvihoidossa yöajan  olosuhteita pa-
rannetaan siten, että hoidon tasovaa-
timukset ovat samat vuorokauden ym 
päri. 

Sorateiden  hoidon taso säilyy nykyisel-
lään. Pintakelirikon haittoja lievenne-
tään kohdekohtaisin lisäsorastuksin. 

Liikenneympäristön  hoidon taso säilyy 
nykyisellään. Tähän tehtäväkokonaisuu

-teen  kuuluvat viherympäristö, puhtaana- 
pito  ja  erilaiset varusteet  mm.  tievalais

-tus.  Tievalaistuksen energiakustannuk
-set  tulevat nousemaan  ja  siksi valais-

tuksen käytön rajoittamista sydänyön 
tunteina harkitaan. 

Lauttapaikkojen  määrä pysyy suunnitte 
lukauden aikana nykyisellä tasolla  (42  

kpl  koko  maassa, tiepiirin alueella  19).  

Turun tiepiiri vastaa  koko  maan lautta-
liikenteen hoidon hankinnasta. Vuosit-
tain noin  33  milj.  euroa  maksavasta 

lauttaliikenteen hoidosta hieman yli 
puolet kohdistuu Lounais-Suomen saa-
riston alueelle. Suunnitelmakaudella 
varaudutaan lauttakaluston uusimiseen. 
Lauttaliikenteen kilpailuttamisesta  ja 
sen  menettelytavoista tehdään periaa-
tepäätös  ja  lauttaliikenteen kilpailutta

-minen  aloitetaan suunnitelmakaudella. 

YtLäpidolla  varm  istetaan 
 tieverkon riittävä kunto 

Tieverkon ylläpito koostuu päällysteiden 
uusimisesta, tierakenteiden kunnostuk-
sesta, siltojen korjaamisesta, sorateiden 
kelirikkohaittojen vähentämisestä sekä 
varusteiden  ja  laitteiden uusimisesta. 

PääRysteiden  kunto  on  tällä hetkellä 
pääteiden osalta hyvä  ja  muiden teiden 
osalta tyydyttävä. Suunnitelmakaudel

-la  pyritään varmistamaan ensisijaises-
ti vilkkaimmin liikennöidyn tiestön hy-
vä kunto. Tämä merkitsee merkittävim-
pien toimenpiteiden keskittämistä val-
ta-,  kanta-ja  vilkkaimmille seututeille. 
Vähäliikenteisten  teiden toimenpiteet 
ovat pääosin yksittäisten huonojen koh-
teiden korjauksia  ja  paikkauksia.  Eten-
kin vähäliikenteisillä teillä päällysteen 
uusiminen edellyttää usein myös van-
han  ja  heikon rakenteen korjausta, mi-
kä yleensä kasvattaa kustannuksia koh-
tuuttoman suuriksi liikenteen määrään 
nähden. 

RakenteeRisen  kunnon osalta merkittä-
vämpinä toimenpiteenä jatketaan perus-
korjausta Turun kehätiellä (kt  40)  välillä 
Ravattula—Raisio. Ohjelmakauden loppu-
puolella varaudutaan korjaamaan maan-
tietä  210  välillä Oripää—Hirvikoski  ja kan

-tatietä  44  Nonkajoen  pohjoispuolella. 

Siltojen  korjaustarve  on  lisääntynyt 
voimakkaasti viimeisen io vuoden ai-
kana  1960-  ja  70-luvuilla rakennettujen 
suurten siltamäärien tultua peruskor -
jausikään. Korjauksiin käytettävissä ol-
lut rahoitus ei ole ollut riittävää  ja  huo-
nokuntoisten siltojen määrä  on  kasva-
nut. Tällä hetkellä tiepiirin alueella  on 

 huonokuntoisia siltoja noin  170  kappa-
letta. Suunnitelmakaudella siltojen kes-
kimääräisen kunnon heikkeneminen  ja 

 huonokuntoisten siltojen määrän kasvu 
saadaan pysäytettyä. 

Sorateitä  on  tiepiirin alueella noin  
2  000  km.  Valtaosa näistä teistä  on  ns. 

 rakentamattomia eli niiden rakenne  on 
 altis  sään  ja  liikenteen aiheuttamille  ra

-situksille. Vaurioitumista  ja  liikennöin-
nm  varmistamista varten soratiestölle 
voidaan joutua asettamaan painorajoi

-tus.  Painorajoitus  on  tarpeen, kun tien 
ei arvioida kestävän raskaita kuljetuksia. 

Painorajoitukset  vaikuttavat merkittä-
västi erityisesti puukuljetuksiin.  Puu- 
huollon turvaamista  tukeviin tienpito-
toimiin käytetään suunnitelmakaudella 
yhteensä noin  11,7 M€.  Rahoituksesta 

 4,5 M€  käytetään sorateiden,  5  M€  va -

häliikenteisten päällystettyjen  teiden  ja  
2,2 M€  siltojen parantamiseen, Toimet 
kohdentuvat noin  260  soratiekilometril

-le,  noin  115  kilometrille päällystettyä  vä
-häliikenteistä tieverkkoa  ja  9  siltaan. 

Varusteiden  ja  laitteiden kunto  on  heik-
kenemässä. Viime vuosina ei ole ollut 
eikä suunnitelmakautena ole mandolli-
suuksia niiden systemaattiseen korjaa-
miseen. Varusteiden määrä lisääntyy 
jatkuvasti  ja  samalla entistä suurempi 
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osa  saavuttaa uusimisiän. Suurimmat 
tarpeet kohdistuvat liikennemerkkien, 
kaiteiden  ja  riista-aitojen, tiesääasemi 

 en  sekä Ei8-tien  Turku—Muurla osuu-
den telematlikan uusimiseen. 

Hoidon  ja  yRäpidon suunnittetua  teh-
dään yhä enemmän vuorovaikutukses-
sa tienkäyttäjien  ja  sidosryhmien  kans-
sa. Tiepiiri  on  laatinut tarkemman suun-
nitelman vuosien  2009-2013  hoito-  ja 

 ylläpitotoimista. Ao.  suunnitelma  on 

 kiinteä  osa  tätä tienpidon suunnitelmaa 
 ja  se  löytyy  mm.  tämän suunnitelman 

liitteenä. 

ajantasaista  tietoa liikenteen määrästä, 
matka-ajasta, sujuvuudesta  ja  keliolo

-suhteista. Tietoja kerätään tiehen upo-
tettujen ilmaisimien, tien varrella ole-
vien tiesääasemien, liikenne-  ja  kelika-
meroiden  sekä videokameroiden avulla. 
Keskeisenä toimijana  on  Tiehallinnon 
liikennekeskus,  jonka yksi neljästä toi-
mipisteestä sijaitsee Turussa. Uusimpa-
na toimintona alkoi liikenteen sujuvuus- 
tiedon keruu maanlaajuisesti syyskuus-
sa  2008.  Liikenteen sujuvuutta seura-
taan tiepiirin alueella päätieverkon tär-
keimmillä yhteysväleillä sekä Turun 
kaupunkiseudulla, yhteensä noin  327 

 kilometrin matkalla. Automaattista  no- 

Alueellisin investoinnein 
 toteutetaan pieniä 

Iiikenneturvallisuushankkeita 
Perustienpidon  alueellisten investointien 
toteuttamiseen  on  varattu suunnitelmas-
sa noin i,i M€/v  (v. 2009 —1,8 M€  ja 

 suunnitelmakauden  loppuvuosina  —0,8 

M€).  Niukka investointirahoitus mandol-
listaa  vain  välttämättömimpien,  lähinnä 
liikenneturvallisuutta parantavien pien-
ten hankkeiden toteuttamisen. Hankkeet 
ovat pääasiassa kevyen liikenteen väy-
liä  ja  yksittäisiä pääteiden Liittymien  pa

-rantamisia.  Alueellisten investointien, 
etenkin kevyen liikenteen väylien, to-
teuttamiseen osallistuu usein Tiehallin- 

Ajantasainen  Liikenteen 	 peudenvalvontaa lisätään yhteistyössä 	non  lisäksi muita rahoittajia. Alueelli- 
seuranta apuna tienpidossa 	poliisin kanssa, lähivuosina toteutetaan 	sia  investointeja toteutuu myös teema- 
Tiehallinto  hankkii tienpidon tueksi 	valtateiden  9  ja  lo  valvontaosuudet. 	hankkeiden myötä, mutta niiden rahoi- 

tukseen tiepiiri ei voi suoraan vaikuttaa. 
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Kehittämis-  ja  teemahankkeet  
etenevät  valtakunnallisin päätöksin  
Tieverkon suuret kehittämishankkeet 
ovat eduskunnan päättämiä  ja  vattion 

 talousarviossa erikseen nimettyjä hank-
keita, joitla parannetaan  tie-  ja  liiken-
neotoja  valtakunnallisesti merkittävillä 
väylillä. Teemahankkeet ohjelmoidaan 

 ja  päätetään valtakunnallisesti  ja  ovat 
siten verrattavissa tieverkon kehittä-
mishankkeisiin. Teemat sisältävät usei-
ta pienempiä, eri puolilla maata sijait-
sevia, vaikutuksiltaan samankaltaisia 
hankkeita. 

Turun tiepiirissä  on  tällä hetkellä käyn-
nissä yksi kehittämishanke: Valtatie  2  

Vihti—Pori -yhteysvälin  parantaminen 
käynnistyi vuonna  2006  ja  se  valmistuu 
vuonna  2009.  

Turun tieplirin alueen seuraava suuri ke-
hittämishanke  on  valtatie  8 Turku—Pori. 

 Hankkeella poistetaan yhteysvälin pa-
himmat turvallisuus-  ja  sujuvuuspuut

-teet.  Suunnitelmakaudella  laaditaan 
hankkeen toteutussuunnitelmat varau-
tuen hankkeen toteuttamiseen heti seu 
raavan hallituskauden alkuvuosina. 

Lisäksi suunnitelmakaudella laaditaan 
suunnitelmat Turun kehätien (kt  40)  ne-
likaistaistamiseksi välillä Kausela—Kiris-
mäki  ja  valtatien  8  parantamiseksi välil-
lä  Pori—Söörmarkku.  

Turun tiepiirissä  on  suunnitelmakaudel  
la  käynnissä seuraavat teemahankkeet: 
• Valtatielle  8  rakennetaan keskikai - 

teelliset ohituskaistat  Rauman poh-
joispuolelle vuosina  2009-2010.  

• Kemiönsaaressa  sijaitseva  Lövön 
 lossi  korvataan sillalla. 

• Koulumatkoja  tukevia kevyen liiken-
teen järjestelyjä toteutetaan kolmes-
sa maaseututaajamassa eri puolella 
tiepiiriä. 

Vanhasen  2.  hallituksen Liikennepoliitti-
sessa selonteossa kohdennetaan rahoi-
tusta teemahankkeisiin  mm.  pääteiden 
keskikaiteiden  rakentamiseen. Tämän 
teeman kiireellisimpiin hankkeisiin kuu-
luu valtatie  9  Lieto—Aura  keskikaiteelli-
nen ohituskaistatie. Ao.  rahoituksen ja-
kaantumisesta eri hankkeille tehtäneen 
päätös vuoden  2009  aikana. 

Marjamäen  eritasoliittymästä  alkaa Turun tiepiirin seuraava suuri  kehittämishanke,  valtatie  8 Turku-Pori.  

8  Turun tiepiiri • Tienpidon suunnitelma  2009-2013  
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Alueelliset investoinnit  

31 	2143 	Peipohjan  kevyen tiikenteen järjestelyt Kokemäki  o, 	Kevyen liikenteen väylä 	 tienvarren asukkaat  

327 	12483 	Kalannin  kevyen liikenteen järjestetyt  *  Uusikaupunki  0,21 	Kevyen liikenteen väylä 	 peruskoulutaiset 	-- 

707 	261 	Mt 261  linjauksen  muutos Niinisalossa Kankaanpää  0,23 	Suuntauksen parantaminen 	taajaman asukkaat  

731 	9 	Metlilän tiittymän  parantaminen Loimaa  0,50 	Liittymäjärjestelyt 	 työmatkalaiset, 
tavaraku Iletu  kset  

Uusikaupunki  0,64 	Kevyen liikenteen väylä 	 peruskoululaiset  732 	12354 	Lokalanden  kevyen liikenteen järjestelyt  *  

739 1950 	Mynämäen  taajama Mynämäki  0,56 	laajaman tiikenneturvallisuuden 	taajaman asukkaat 
parantaminen  

740 2440 	Himmelinsuuli—Simulan  asuntoalueen kevyen Harjavalta,  0,61 	Kevyen liikenteen väylä 	 työmatkalaiset 

liikenteen väylä  * Nakkita  

759 43 	Laivanrakentajantien  muuttaminen maantieksi *  Uusikaupunki  0,88 	Taajaman liikenneturvallisuuden 	ulkomaankauppa 
parantaminen 	 _______  

0,25 	Taajaman liikenneturvallisuuden 	taajaman asukkaat 76o 12413 	Nummen  taajama Nousiainen  
_______________ parantaminen 	 _______________________  _______  

766 224  Vaskion  kevyen liikenteen järjestelyt  * 	Salo 0,60  Kevyen liikenteen alikulku peruskoulutaiset  

774 12292  Laukkaniityn  maantien liittymäjärjestelyt 	Lieto  

Toivonlinnantien  kevyen liikenteen 	 Kaarina  

0,17  Liittymäjärjestelyt  tienvarren asukkaat  

779 12197  0,43  Kevyen liikenteen väylä peruskoululaiset 

______  väylä  *  

Paunan liittymän  parantaminen 	 Loimaa  työmatkalaiset, 781 9  0,30  Liittymäjärjestelyt 
_______ ______________________________ tavarakuljetukset  

782 9  Säästökallion liittymän  parantaminen  Aura 0,30  Liittymäjärjestelyt työmatkalaiset, tavarakul- 

____________ 

Luvia  

_______ ______________________________ jetukset  

790 12853  Lemlanden  maantien kevyen liikenteen väylä 0,30  Kevyen liikenteen väylä peruskoululaiset  

L_813 2550  Ruosniemi—Harjunpään  kevyen liikenteen väylä  *  Pori,  Utvita o,6o  Kevyen liikenteen väylä peruskoululaiset  

826 	2170  Tattaran  kevyen liikenteen väylä  *  Nakkila  0,38  Kevyen liikenteen väylä peruskoululaiset  

1058 	2070 	Lappi—Hinnerjoki-maantien parantaminen, 	Eura 	 0,60 	Suuntauksen parantaminen 	puukuljetukset 
vaihe2*(EU) 	 ______ 	- _______________________ _____________________ __________ 

perustienpidon  ulkopuolisen rahoituksen osuus  on  merkittävä 

Valtakunnalliset teemahankkeet 	
-  

8 	Luostarinkylän  ja lmpivaaran ohituskaistat 	Eurajoki,  Rauma 	6,15 	Ohituskaistat 	 työmatkalaiset, 
tavarakuljetukset 

1 io 	Lövön  silta 	 Kemiönsaari 	9,30 	Sillan  rakentaminen 	 työmatkalaiset, 

- 	- 	tavarakutjetukset  

1  Merkittävimmät  perusko4aushankkeet 	 - 	-- -  -  
79 	2070 	Lappi—Hinnerjoki-maantien parantaminen, 	Eura, Lappi 	0,80 	Rakenteen parantaminen 	puukuljetukset 

vaihei _____________________  

462 	110 	Halikonjoen  sillan  uusiminen 	 Salo 	 ,6o 	Sillan  uusiminen 	 tavarakuljetukset  

681 	269 	Reposaaren läppäsilta 	 Pori 	 i,io 	Sillan  peruskorjaus 	 ulkomaankauppa  

685 	40 	Makartan  risteys-  ja ylikulkusilta 	 Kaarina 	2,20 	Sillan  peruskorjaus 	 tavarakuljetukset  

722 	269 	Levon risteys-  ja ytikulkusilta 	 Pori 	 i,00 	Sillan  peruskorjaus 	 uLkomaankauppa  

747 2340  Pakurlan  silta Paimio i,8o  Sillan  peruskorjaus tavarakuljetukset  

810 40  Turun kehätien painumien poisto 	 Turku,  Kaarina,  
Raisio  

Loimijoen silta 	 Huittinen  

Kt 44  parantaminen väliltä 	 Honka joki  
Vatajankylä—Kauhajoen  raja 	 _____________________ 

3,00  Rakenteen parantaminen tavarakutjetukset  

822 2  1,50  Sitlan  peruskorjaus tavarakuljetukset  

849 4 
______ 

3,50  Rakenteen parantaminen 
______________________________ 

tavarakuljetukset 

________________________  

1038 210  Oripää—Hirvikoski tieosuuden korjaus 	 Loimaa i,i6  Rakenteen parantaminen tavarakuljetukset 
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Ota yhteyttä  ja  Neuvonta,  asiakaspaLvetu  Lisätietoja tästä 
anna palautetta  ja  paLaute  suunnitelmasta antaa:  
Tielläliikkujien  tarpeet ohjaavat toimin-  ma --pe  kto  9.00-16.00  Tienpidon  asiantuntija Vesa Virtanen, 
taamme.  Vastaamme tielläliikkujien  puh.  0206 90300  (suomeksi),  0204 22 4519,  
odotuksiin mandollisuuksien mukaan.  tel.  0206 	ooi  (på  svenska). vesa.virtanen@tiehaltinto.fi  
Anna  meille palautetta onnistumises- 
tamme. Akuuteista  liikenteen häiriöistä voi  il-  Talouspäällikkö Pekka Puurunen, 

moittaa Tienkäyttäjän  linjalle. Tienkäyt-  0204 22 4528,  
Tiehallinnossa  toimii asiakaspolvelu, täjän  linjalle ilmoitetut matkantekoa pekka.puurunen@tiehallinto.ti  
josta voi kysyä neuvoo  tai  antaa asia-  1-mittaavat häiriöt välitetään tietä hoita- 
kaspalautetta.  Meille voi lähettää  pa-  ville urakoitsijoille ja  tarvittaessa muil- Palautetta tästä  
Imteto  toi kysymyksiä myös sähköisel-  le  viranomaisille. Soittaminen maksaa suunnitelmasta voit antaa:  

.11 	omakkeella.  vain  paikallis-  tai  matkapuhelun  verran. jenni.selanne@tiehallinto.fi  

Sähköinen  Lomake  Tienkäyttäjän  linja 24h/vuorokaudessa 
löytyy  osoitteesta:  puh.  0200 2100  
www.tieh alli nto.fi  I  palaute 

Turun  tiepiiri 
Yliopistonkatu  34,  PL 636, 20101  TURKU 

	 TIEHALLINTO  
puhelinvaihde  0204 22 11 

	

VÄGFÖRVALTNINGEN  
turun.tiepiiri@tiehallinto.fi  • www.tiehallinto.fi/turku  
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