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Kunnossapitosuunnitelma  2009-2013  

Kerromme Turun tiepiirin kunnossapitosuunnitelmassa teiden hoito-  ja  yRäpitotoimenpi

-teistä sekä toiminnan perusteista Varsinais-Suomen  ja  Satakunnan maakuntien maanteit

-lä.  Kunnossapidon  toimenpitein turvaamme teiden päivittäisen Liikennöitävyyden. 

Tienpidon  painopiste  on  siirtynyt entis-
tä vahvemmin uusien teiden rakentami-
sesta olemassa olevien teiden kunnos-
sapitoon. Turun tiepiiri pitää kunnossa 

 8 coo  kilometrin maantieverkkoa sekä 
siihen liittyviä rakenteita, laitteita  ja  tie- 
ympäristöä, esimerkiksi siltoja, linja -au

-topysäkkejä  ja  tievalaistusta  jne. Tiepii-
ri käyttää valtaosan perustienpidon ra-
hoituksesta kunnossapitoon eli teiden 
kesä-  ja  talvihoitoon  ja  peruskorjauksiin. 

Tiepiiri  ei itse toteuta teiden kunnossa-
pitoa vaan hankkii  sen  kilpailuttamalla 

 avoimilla markkinoilla toimivilta  tuotta -
jilta  lauttaliikennettä lukuun ottamatta. 
Kilpailutuksella olemme saaneet mer-
kittäviä säästöjä kunnossapidon kus-
tannuksiin. Kunnossapidolla tarkoite-
taan  mm.  teiden kesä-  ja  talvihoitoura-

koita,  teiden  ja  siltojen kunnostusura-
koita  ja  tiemerkintöjen  tekoa. Lauttalii-
kenteen  asiat  on  koko  maan osalta kes-
kitetty Turun tiepiiriin. 

Haluamme kertoa tienkäyttäjille  ja  yh-
teistyökumppaneillemme kunnossapi-
totoiminnastamme  tämän kunnossapi-
tosuunnitelman välityksellä. Toivomme 
lukijoilta palautetta suunnitelman sisäl-
löstä. Yhteystietomme ovat julkaisun 
viimeisellä sivulla. Palaute auttaa meitä 
ymmärtämään paremmin tielläliikkujien 
tarpeet. Huomioimme palautteet tulevia 
kunnossapitosuunnitelmia laadittaessa. 

Turun tiepiirin  keskimääräisiä kunnossapidon vuosikustannuksia  (M€) 2009-2013 

19, 

6,7 

4 M€ 

• Talvikunnossapito 

• 
• Tieympäristbn  kunnossapito 

Kevyen liikenteen väylien kunnossapito  

Sorateiden kurinossapito  

Siltojen kunnossapito  

• Päällysteiden  kunnossapito 
0,2 M€  
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Pori  

Rauma  

Päätiet  ovat kun nossapidon painopis-
teenä.  Noudatamme teiden kunnossa-
pidossa valtakurmnallisia linjauksia, jot-
ta toimintamme  on  johdonmukaista. 
Linjausten mukaan teiden kunnossapi

-don  painopisteenä  ovat päätiet. Muil-
la teillä kohdennamme kunnossapidon 
toimenpiteet enemmän paikallisten olo-
suhteiden mukaan. Liikenteestä  n. 65 

 prosenttia sijoittuu pääteille eli valta-  ja 
 kantateille.  Turun tiepiirin alueella  val

-tateiltä  liikkuu keskimäärin  n. 7  000  ja 
 kantateillä  vajaa  4 500  ajoneuvoa vuo-

rokaudessa  (kyl),  kun taas vähäliiken-
teisimmillä teillä liikkuu yleensä  alle  
100  ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Olemme valinneet päätiet kunnossapi

-don  painopisteeksi,  jotta palvelemme 
mandollisimman monia tienkäyttäjiä. 
Samalla turvaamme elinkeinoelämän 

 ja  joukkoliikenteen  sujuvan liikennöin-
nm. Kuljetukset keskittyvät pääteille  ja 

 ajoaikojen  ennustettavuus  on  yrityksille 
entistä tärkeämpää kilpailukyvyn säilyt-
tämiseksi. Kuitenkin turvaamme pälvit-
täisen liikkumisen  ja  kuljetusten suorit-
tamisen kaikilla teillä. 

Vaikka elinkeinoelämän kuljetukset 
keskittyvät pääteille, etenkin raakapuu- 
kuljetukset liikkuvat myös vähäliiken-
teisimmillä teillä. Vähäliikenteisimpien 
teiden ympärivuotinen kunnossapito 
onkin puukuljetusten perusedellytyk-
siä. Toimintaa haittaavat kuitenkin keli-
rikko  ja  huonosti kantavat tiet  ja  sillat. 
Tiepiirin saaman lisärahoituksen  tur-
vin  voimme panostaa tulevina vuosina 
enemmän puukuljetusten kannalta kes-
keisten kuljetusreittien kunnostukseen. 
Samalla myös muut tielläliikkujat hyöty-
vät näistä parannustöistä. Vilkkaimpia 
puunkuljetusreittejä lukuun ottamat-
ta emme pysty parantamaan vähälii-
kenteisten teiden kunnossapidon tasoa 
tielläliikkujien toiveista huolimatta. 

Tielläliikkujien  odotuksiin vastataan 
mandollisuuksien mukaan. Pyrimme 
parantamaan palveluamme kohdenta-
maIla  ja  ajoittamalla kunnossapidon  toi-
menpiteitä vastaamaan paremmin tiel-
läliikkujien tarpeita. Työmatkalaiset 

ovat tyytymättömiä esimerkiksi tietöiden 
tekemiseen ruuhka-aikoina sekä niistä 
tiedottamiseen. Uusissa urakkasopimuk-
sissa ohjeistamme urakoitsijoita parem-
min ajoittamaan päällystystyöt niin, et-
tä niistä aiheutuu liikenteelle mandolli-
simman vähän haittaa. Lisäksi raskaan 
liikenteen edustajat pitävät yhtenä tien- 
pidon puutteena urakoiden valvontaa. 
Olemme huomioineet palautteet  ja  py-
rimme parantamaan valvontaa. 

Tutkimustemme  mukaan tielläliikku
-jat  kokevat tienpidon tärkeimmiksi  osa

-alueiksi pääteiden talvihoidon  ja  pääl-
lysteiden  hyvän kunnon. Olemmekin  pa- 
nostaneet teiden kunnossapidossa eri-
tyisesti näihin  osa -alueisiin.  

PAAT lE  I 

Turku  
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Panostamme  teiden  kunnossapidossa 

 päivittäisen  liikennöinnin  turvaamiseen. 

Pyrimme turvaamaan erityisesti sujuvat 
 ja  häiriöttömät  työ-  ja  koulumatkat,  jul-

kisen liikenteen sekä  tavarankuljetukset 

 ja  muun raskaan liikenteen liikkumisen. 

Talvisin esimerkiksi  lumenauraus  ja 

 liukkaudentorjunta  hoidetaan nopeim-

min teillä, joilla  on  paljon näitä  tielläliik

-kujia.  Panostamme  näillä teillä enem-

män myös  päällysteiden  kuntoon. 

Oheiseen  taulukkoon  olemme ku-
vanneet tiepiirin lähivuosien panostuk-

sen  kunnossapidon  eri  osa -alueisiin  ja 

 tielläliikkujien  tämän hetkisen tyytyväi-
syyden teiden kunnossapitoon. Olem-

me merkinneet  taulukkoon  myös mah-

dollisen muutoksen,  jos  oletamme, et-

tä  kunnossapidon  toimenpiteillä  on  vai-

kutusta  tielläliikkujien  tyytyväisyyteen. 

Muutokset  toimenpiteissä  ovat usein 

kuitenkin  sen  verran pieniä, etteivät ne 

välttämättä vaikuta  tielläliikkujien  tyy-

tyväisyyteen. 
Voimme panostaa  kunnossapidon 

 osa-alueisiin enemmän joko rahallises-

ti  tai  muulla tavoin. Esimerkiksi kevyen 

liikenteen väylillä  painotamme  nykyis-

tä enemmän laadun varmistamista, kun 

taas  puukuljetusten  turvaamiseen tar-

koitetun  lisärahoituksen  ansiosta voim-

me panostaa nykyistä enemmän sora- 

teiden,  päällysteiden  ja  siltojen kuntoon 

 vähäliikenteisillä  teillä.  Kunnossapidon 

päätiepainotteisuus  merkitsee  joillain 

 osa-alueilla muiden teiden  kunnossapi

-don  tason alenemista.  Puukuljetusreit

-tien turvaamiseen tarkoitetusta  tisära-

hoituksesta  huolimatta  kokonaispaflos

-tus  muilla teillä ei välttämättä kasva.  

Kunnossapidon  toimenpiteet  ja  vaikutukset 

Hoito-  ja  yltapitosuunnitetman  osa -alue 	 Panostus 	Tiellatiikkujan tyytyvalsyys  
ja  mandollinen muutos 

Talvihoito 

LiukkaudentOrjUflta  ja  lumen  auraus paateitta  

Liukkauden torjunta  ja  lumen  auraus  muilta teilta 

Pullysteet 

Paallysteiden  hoito päateiltä 

Paällysteiden  hoito muilta te ilta* 

Soratlet 

Sorateiden k urito *  

Kevyen liikenteen väytät 

Kevyen liikenteen vaytien päattysteiden kunto 

Kevyen tiikenteen väylien tatvihoito 
	 0  

Tiehattinnon  näkökulma  

0  

© 

*  Erillinen rahoitus puuhuolion turvaamiseen kohdistetaan merkit! ävimpien puukulletusten kayttamien 

sorateiden, vUhöliikenteisten teiden pööllysteiden  ja  siltojen uusimiseen  ja  kunnostamiSeen. 

__________  Osa -alueeseen panostetaan Tiettäliikkujat  tyytymättömiä 
nykyistä vähemmän  
Osa-alueen panostus 
säilyy lähes nykyisettäan 

 Osa-alueeseen panostetaan 

() Tiellätlikkujat  melko tyytyväisiä 

Tieltäliikkujat tyytyväisiä 
nykyistä enemmän 

Siflat  

Siltojen kunto pääteillä 

Siltojen  ja  taitureiden  kunto muilla t eI lla* 

Lauttatilkenne 

Lauttatiikenteen  hoito 

Muu hoito  Ja  ylläpito 

Tienvarsien hoito päateitta 

Vesakoiden  raivaus tienvarsitta 

Ajoratamaalausten nakyvyys  

Tiedottaminen tietöista, liikenteen 

hiriöista  ja  päateiden ketioloista 

Tietyömaiden  turvallisuus  ja  sujuvuus 
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Toimintaympäristo  vaikuttaa toimenpiteisiin 
Turun  tiepiiri  muodostuu Varsinais-Suomen  ja  Satakunnan  maakun-
nista.  Turun  tiepiiri  hoitaa  ja  ylläpitää  n. 8 000  kilometrin maantie- 
verkkoa  ja  noin  1  800  siltaa. Maantiet  on  jaettu  valtateihin,  kanta - 
teihin,  seututeihin  ja  yhdysteihin.  Turun  tiepiirissä päällystettyjen 

 teiden osuus  on 75  %  ja  sorateitä  on 25  %  kaikista teistä. 

Vuoden  2009  alusta tiepiirin alueella 
 on 50  kuntaa  ja  noin  690  000  asukas-

ta. Varsinais-Suomessa väkiluku  on  li-
sääntynyt, sitä vastoin Satakunnan vä-
estö  on  vähentynyt. Väestön kehityksen 
ennustetaan jatkuvan samankaltaisena. 
Muuttovoitto keskittyy suurten työssä-
käyntikeskusteri ympäryskuntiin. 

Alueemme erityispiirteitä ovat taaja-
mien suuri määrä, saaristo  ja  useat sa-
tamat. Taajamat ovat haasteellisia lii-
kenneturvallisuuden kannalta. Saaris-
tossa liikennemäärän kasvu kesäisin ai-
heuttaa lauttaliikenteen ruuhkia. Tei-
den kunnossapidossa alueemme eri-
tyishaasteita muuhun maahan verrat-
tuna ovat rannikkoseudun nopeat keli- 
vaihtelut  ja savikoista  johtuvat ongel-
mat. 

Suuri  osa  Turun tiepiirin tiestöstä  on 
 alueilla, joilla pohjamaa vaihtelee hy-

vin heikosti kantavan saven  ja kovan 
 kallion väliltä. Tästä seuraa, että epä-

tasaiset painaumat  ja sortumaherkät 
 kohteet ovat yleisempiä kuin muualla 

maassa. Tämä näkyy myös rakenteiden 
kunnossapidon kalleudessa. Lisäksi il-
maston lämpeneminen lisää  mm.  tulvia, 
päällysteiden reikiintymistä  ja soratei

-den  syksyn  ja talven pintakelirikkoa.  

Päivittäisestä Liikkumjsesta suuri  osa 
 työ-  ja  koulumatkoja. Työmatkat  muo-

dostavat noin viidesosan  matkojen  ko-
konaismäärästä  ja peruskoululaisista  

lähes neljännes  on  koulukuljetusten pu 
rissä.  Koulujen määrän vähentämisen 
seurauksena koulukuljetusten ajokilo-
metrien määrä  on  noussut viime vuosi-
na, mikä lisää paineita koulureittien kun-
nossapidolle. Myös kevyen liikenteen 
väylillä liikenne  on  vilkkainta työmatka - 
ja koululaisliikenteen  aikana. Työssä-
käyntiliikenne aiheuttaa suurimmat lii-
kenteen ruuhkahuiput. Työmatkaliiken-
ne keskittyy pääteille varsinkin kaupun-
kiseuduilla. Työssäkäyntialueet ovat vii-
me vuosina laajentuneet  ja työmatkat 

 ovat samanaikaisesti pidentyneet. 
Vapaa-ajan asutuksen lisääntyminen 

 ja  käytön muuttuminen entistä enem-
män ympärivuotiseksi ovat lisänneet 
vapaa-ajan asunnoille tehtäviä  matkoja. 

 Tämä lisää odotuksia joidenkin vähälil-
kenteisten teiden kunnossapidolle. 

Tavarakutjetukset  keskittyvät maan-
teille. Varsinais-Suomen  ja  Satakun-
nan elinkeinoelämälle  on  ominaista pal-
velujen tuotanto  ja  teollisuus. Keskei-
siä teollisuudenaloja ovat meri-  ja tek-
nologiateollisuus, metallituotteiden  se-
kä koneiden  ja  laitteiden valmistus sekä 
paperi-  ja  metsäteollisuus. 

Suomen viennistä noin  90  %  ja  tuon-
nista noin  70  %  kuljetetaan meriteitse. 
Näin  ollen  satamat  ja  hyvät maa-  ja  me -
riliikenneyhteydet  niihin ovat elinkeino-
elämän toimivuuden sekä tavarantuo-
tannon  ja logistiikkapalvelujen  kilpai- 

lukyvyn kannalta tärkeitä. Turun tiepii-
rin alueella toimii viisi valtakunnallisesti 
merkittävää satamaa eli Turun, Naanta-
lin, Uudenkaupungin, Rauman  ja  Porin 
satamat. 

Maantiekuljetukset  on  merkittävin 
tavarakuijetusten muoto. Pääteillä  on 

 erittäin suuri merkitys elinkeinoelämän 
kaikille toimialoille,  sillä  mm.  isot teolli-
suuslaitokset  ja  kaupan keskittymät si-
jaitsevat pääteiden läheisyydessä. Kui-
tenkin metsäteollisuuden, maatalouden 

 ja  osin myös turvetuotannon sekä kai-
vosteollisuuden kuljetukset käyttävät 
vähäliikenteisjä heikosti kantavia tei-
tä. Kuljetusten ympärivuotisuus  ja -vuo-
rokautisuus  sekä jatkuvasti tiukkene

-vat  aikataulut edellyttäisivät myös  vä -
häliikenteisten  teiden entistä parempaa 
kunnossapitoa. 

Satamien suuryksikkökuljetukset  2005 

5000001  

kuorma-autot 
 Tornio I•  Kemi  perövaunut 

- kontit 
rautatievaunut 	

Oulu  •  U  muut 

Raahe  • 	Suomen satamat 
yhteensä  23.8  milj, 

Kokkola  •  Pietarsaari  . 	-  

Vaasa 

Pori  

Rauma 	 Turku  

Uusikaupunki 	 Hamina  

::::!: 	
Kotka  

He Is in hi 
Han  ko  

Lähde: Turun  y/iopisto,MKK  
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KVL =  Keskimääräinen  vuorokausiliikenne 

Talvihoitoon  panostetaan 
Teiden talvihoidon päätehtäviä ovat  lumen auraus, 

liukkaudentorjunta  ja  tienpintojen pitäminen tasaisena. 

Säiden mandollistaessa ylläpidetään myös jääteitä. 

Talvelta  emme voi taata  kesäkeliä,  vaik-

ka  pääteillä  tavoitteemme onkin lähes 

paljas  tienpinta.  Sään muuttuessa saat-

taa  pääteilläkin  olla joskus huono ajo- 

keli,  sitlä kunnossapitotoimet  vaativat 

oman aikansa. 

Teiden  talvihoidolla turvaamme  elin-

keinoelämän  toimintaedeltytykset  ja 
 kansalaisten päivittäisen liikkumisen. 

 Pääteillä  pyrimme mandollisimman  yh-
denmukaiseen talvihoidon  tasoon  koko 

 maassa.  Parannamme talvihoidon  tasoa 

turvaamalla  pääteillä  samanlaiset olo-

suhteet yöaikaan kuin  päiväaikaankin. 
 Tämä parantaa etenkin elinkeinoelämän 

 ajoaikojen  ennustettavuutta. Taajamien 

läheisyydessä  työmatkaliikenteen  olo-

suhteet pysyvät jatkossakin hyvällä ta-

solla.  Työmatkalaisten  sekä koululais-

ten  käyttämillä  kevyen liikenteen väylil-

lä  parannamme talvihoidon  tasoa  mm. 

 laadun tarkkailua tehostamalla.  Sen  si-
jaan  vähäliikenteisillä  teillä  on  arviom-

me mukaan etenkin raskaalla  liikenteel
-lä  jatkossakin ongelmia nopeasti muut- 

tuvissa  säätilanteissa. 

TieUätiikkujan  on  varauduttava  vaih-
televiin talviolosuhteisiin.  Olemme ja-

kaneet tiet  hoitoluokkiin  mm.  teiden  lii-
kennemäärien  ja liikenteellisen  merki-

tyksen mukaan.  Hoitoluokat  määritte-

levät, missä kunnossa teiden  on  olta-

va talvella vai kuinka nopeasti  on  ryh-

dyttävä toimenpiteisiin, kun keli muut-

tuu huonommaksi esimerkiksi  lumen 

tai  liukkauden vuoksi.  Talvihoidon  taso 

 on  erilainen eri  hoitoluokan  teillä, mut- 

ta saman luokan tiet hoidetaan  koko 
 maassa  samantasoisesti. Toimenpideai-

ka  ja  keskimääräiset kustannukset vaih-

televat  hoitoluokasta  riippuen niin, että  

2  tunnin toimenpideajan  kustannukset 

ovat  n. 3 000  €/tiekm,  kun taas  8  tun-
nin toimenpideajan  kustannukset ovat 

 n. 600  €/tiekm. Tielläliikkujien  onkin 

varauduttava  vähäliikenteisillä  teillä eri-

laisiin  talviolosuhteisiin  kuin  pääteillä. 
Kohdennamme  hoitoa myös liiken-

teen  erityistarpeiden  mukaan etenkin 

 vähäliikenteisillä  teillä.  Tarkoitamme 
 tällaisella  täsmähoidolta  hoidon tason 

parantamista tien  erityiskäytön  vuoksi 

tietyllä  tiejaksolla  tai  lyhyen tieosuuden 

hoitamista normaalista  poikkeavalla  ta-

valla.  Talvihoidossa  esimerkiksi  liuk
-kautta torjutaan  hiekoittamalla  tavallis-

ta nopeammin raskaan liikenteen käyt-

tämiä  mäkisiä tieosuuksia  ja koululais
-kuljetusten käyttämiä reittejä.  

kyl  
20 000 

15 000 

6 000 

4 000 

3 000 

1 500 
1 000 

500 

35° 
200 

0  

Liukkauden torjunnassa pyritään suo - 
tan  optimikäyttöön.  Ilmaston lämpene-

minen näkyy teiden  talvihoidossa  niin, 

että painopiste  on  siirtynyt  lumen aura

-uksesta  liukkauden torjuntaan. Tiellä

-liikkujat  odottavat, että  tehostaisimme 
 liukkauden torjuntaa  vähäliikenteisillä 

 teillä, mutta  tienpidon nykyrahoituksel
-la  siihen ei ole mandollisuutta. Esimer-

kiksi  talvihoidon  kustannukset nousisi-

vat noin  700 000  €  vuodessa, mikäli  vä

-häliikenteisten  teiden  toimenpideaikaa 
tyhennettäisiin  8  tunnista  6  tuntiin,  sillä 

 muutos koskisi noin  3 500  tiekilometriä.  
Tutkimusten mukaan suolan käytös-

tä  liukkaudentorjunnassa  saatava hyöty 

 on  suurempi kuin haitta. Pyrimme mah-

dollisimman vähäiseen suolan käyttöön 

liikenneturvallisuudesta tinkimättä.  Ym-
päristöhaittojen  ehkäisemiseksi olem-

me vähentäneet suolan käyttöä  herkitlä 
pohjavesialueilla  ja  etsimme korvaavia 

vaihtoehtoja suolan käytölle. Turun  tie- 

piirissä  on n.  uno  km  koko talven  ajan 

 suolattavia  teitä. Osaa  tiestöstä  suo

-lataan  vain  syksyn  ja  kevään liukkailla 

mustan jään  keleillä. 

Hoitoluokissa  is,  i/a  ib  tiet suolataan, luokissa  2/a 3  tiet hiekoitetaan. Hoitoluokan  is  teillä 
tavoitteemme  on  pal/as tienpinta  ja  luokassa  i  pääosin paljas tien  pinta.  Luokassa  ib  tienpinta 

 on  osittain pal/as, osittain luminen  tai  pojan teinen eli lumi  on  pokkaantunut  tien pintaan. 
Hoitoluokassa  2/ 3  tienpinta  on  pääosin luminen  tai  polanteinen.  
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Kesällä kunnostetaan  päällysteitä 
Päällysteiden  kunnossapitoon sisältyvät teiden uudelleen päällys-

tys, laajemmat paikkaukset  ja  ajoratamaalausten  teko. 

Seuraamme päällysteiden kuntoa mit-
taamalla pääUysteiden uria, tasaisuut-
ta, vaurioita  ja  tien kantavuutta. Uusim

-me  päällysteitä  keskimäärin  n.  i  vuo-
den välein, mutta vitkkaimmilta pääteit- 

tiet joudumme päältystämään uudel-
leen yleensä unen vuoksi, kun taas  vä

-häliikenteisillä  teiltä uudelleenpäällys-
tystarve johtuu yleensä tienpinnan vau-
noista, kuten halkeamista  ja  rei'istä. 
Tiepiirimme päällysteistä  noin  7  %  on 

 huonokuntoisia. Esimerkiksi vilkaslii-
kenteiset tiet, joilta nopeusrajoitus  on 

100 km/h,  luokittelemme huonokuntol
-siksi, kun unen syvyys ylittää  13 mm.  

Urat tienpinnassa  lisäävät vesiliirto-
riskiä, tien liukkautta talvella sekä ras-
kaan liikenteen perävaunun heijaantu-
misriskiä. Lisäksi ajomukavuus vähe-
nee. Tienpinnan vauriot puolestaan hi-
dastavat liikkumista  ja  vähentävät ajo- 
mukavuutta  ja  päällystevaurioiden väis-
tämistarve  heikentää myös liikennetur-
vallisuutta. 

Kunnostustöissä painopisteemme 
 ovat valtakunnallisten linjausten mukai-

sesti päätiet, joilla  on  eniten liikennet-
tä. Pääteiden päällysteiden kunto  para-
neekin  hieman lähivuosina, mikä osal-
taan lisää ajomukavuutta  ja  elinkeino-
elämän kuljetusvarmuutta. Lisäksi  vä

-häliikenteisillä  teillä uusimme päällys- 
teitä tärkeimmillä puukuljetusten  ko -
koojareiteillä. Päätiepainotuksemme 
päällysteiden  uusimisessa aiheuttaa 
huonokuntoisten osien lisääntymistä  ja  
ajomukavuuden  heikentymistä vähälii-
kenteisillä päällystetyillä teillä.  

Päältysteitä  uusitaan  ja  paikataan. 
Alueemme maanteistä  75  %  on  päällys-
tetty, mutta liikenteestä jopa  98  %  kul-
kee päällystetyillä teillä. Uusimme pääl 
lysteitä lähivuosina hieman aiempia  

km  vuodessa. joissakin tapauksissa 
tien päällystämisen yhteydessä vahvis-
tetaan samalta tien rakenteita. 

Päällysteet  uusitaan yleensä levittä-
mällä uusi päällyste vanhan päälle  tai 

 lämmittämällä  ja  jyrsimällä  vanha pääl-
lyste  ja  käyttämällä sitä uuden päällys - 

teen  mateniaalina.  Tällainen uusiopääl-
lystäminen maksaa keskimäärin  20 000 

€/km,  kun taas uuden päällysteen le-
vittäminen vanhan päälle maksaa  n. 

40 000 €/km.  Uusi päällyste  on  kuiten-
kin kestävämpi vaihtoehto kuin uusio-
päällyste. Pääteillä päällysteet uusitaan 
yleensä vuorotetlen eri menetelmillä, 

 sillä  vanhaa päällystettä ei voi käyttää 
monta kertaa uuden päällysteen  maten-
aalina. 

Päällysteen teveydestä  ja  liikenne- 
määrästä riippuen tielle maalataan kes-
ki-  Ia  reunaviivoja. Kohtaamis-  ja  suis-
tumisonnettomuuksien  vähentämiseksi 
jyrsitään myös täristäviä keski-, sulku- 
ja  reunaviivoja. 

Päällysteiden paikkauksella  korja-
taan liikennettä vaarantavat urat  ja  sel-
västi haittaavat vauriot, kuten tiellä ole-
vat reiät  ja  halkeamat. Liikennettä vaa-
rantavat vauriot korjataan muutaman 
päivän kuluessa. Ajomukavuutta oleel-
lisesti haittaavat vauriot korjataan  1-2  

viikon kuluessa. Lisäksi varmistamme, 
että liikennettä varoitetaan asiasta asi- 

aankuuluvin liikennemerkein  jo  ennen 
tien paikkausta. 

Heikkokuntoisimpia pääRysteitä  muu-
tetaan  sorateiksi.  Lähivuosien aikana 
joudumme muuttamaan sorateiksi heik-
kokuntoisia päältysteitä, joilla päällys-
te  on  rikkoutunut  ja  tien kantavuus  on 

 puutteellinen. Tämä koskee teitä, joilla 
liikkuu keskimäärin  alle  ioo  ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Päätökseemme vaikut-
tavat liikennemäärien lisäksi myös  mm. 

 tien yleinen merkitys sekä kuntien  ha

-lukkuus  osallistua kustannuksiln. Alu-
eellamme  on  yhteensä  154 km  päällys-
tettyjä teitä, joilla liikennemäärä  on  alle  
100  ajoneuvoa vuorokaudessa.  

lä n.  vuoden välein. Vilkasliikenteiset 	vuosia enemmän eli keskimäärin  400  
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Sorateiden  kunto paranee  puunkutjetusreiteillä 
Sorateiden  kunnossapitoon kuuLuvat tien  pinnan  tasaus, paikkaus, soran Lisäys, 

tien kuivatus, pölynsidonta, kelirikkokorjaukset  ja  tierakenteiden  parantaminen. 

Mittaamme sorateiden  kuntoa  ajomu-
kavuuteen  vaikuttavien  tienpinnan  ta-

saisuuden,  kiinteyden  ja  pölyävyyden 
perusteelta. Mittaustemme  mukaan  so

-rateistä  vain  vajaa  2  %  on  huonokuntoi-

sia.  Mittaustulokset  vaihtelevat kuiten-

kin voimakkaasti  sen  mukaan, milloin 

 hoitotoimia  on  viimeksi tehty.  
Tienkäyttäjän tyytyväisyystutkimuk-

sissa sorateiden  kunnossapitoon ei olla 

 kovin  tyytyväisiä.  Sorateiden  osuus  tie-
piirin teistä  on 25  %,  mutta liikentees-

tä niillä ajetaan  vain 2  %.  Saamme lisä- 

rahoitusta  vilkkaimpien puunkuljetus-
reiteiltä  olevien  sorateiden  kunnostami-

seen, mutta muulla  perustienpidon  ra-

hoituksella emme pysty parantamaan 

sorateitä nykyistä enempää.  Arvioim

-mekin  sorateiden  kunnon pysyvän ny-

kyisellä tasolla  puunkuljetusreittejä  lu-

kuun ottamatta.  

Ketirikko  on  yhä suurempi  ongeLma. 
Kelirikko  on  sorateiden  kevään  ja  ny-

kyisin myös syksyn  Ia  talven  ongelma. 

Olemme asettaneet  painorajoituksia  ke-

lirikon vuoksi pahimpina vuosina  n. 70  

tiekilometrille. Korjaamme sorateiden 
kelirikkokohteita  vuosittain  50 000-100 

000  eurolla  eli  n. 1-2  tiekilometriä.  Koh
-distamme  korjaukset  kelirikkotarkas

-tusten,  tielläliikkujien  palautteiden  ja  
tiemestareiden  asiantuntemuksen pe-

rusteella. Teemme korjauksia pääasi-

assa maa-  ja  metsätalouden kuljetus- 

reiteillä. 

Lähivuosina pystymme tekemään ai-

empaa huomattavasti enemmän keli-  

rikkokorjauksia. Raakapuukuljetusreit
-tien parantamiseen suunnatun  lisära

-han turvin  teemme merkittäviä raken-

teellisia korjauksia  n. 260  kilometriltä 

eli  13:tta % sorateistä.  Kelirikon  vähen- 

Toimenpiteet vuonna  2008-2012  

puutavarakuljetuksen  turvaamiseksi  
vähäliikenteiseUä tieverkotla  
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täminen  parantaa  kuljetusvarmuutta  ja  
ajomukavuutta.  Samalta ne helpottavat 

myös muun liikenteen liikkumista. So-

vimme  kunnostuskohteet metsäyhtiöi
-den  ja  kuljetustiikkeiden  kanssa.  
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PääteiUä  ei jatkossakaan  painorajoitettuja  siltoja 
Alueemme maanteillä  on n. 1800  sil-
taa. Siltojen kunnossapitoon kuutuvat 
perus-  ja  vauriokorjaukset  sekä siltojen 
puhdistukset. Keskeinen tehtävämme 
siltojen kunnossapidossa  on  varmistaa 
siltojen liikenneturvallisuus  ja  kanta-
vuus  sillan  käyttöaikana.  Pyrimme myös 
säilyttämään sillat ulkonäöltään siistei

-nä  ja  ympäristöönsä sopivina. Tavoit-
teemme  on,  että saavutamme tehok-
kailla  ja  oikein kohdennetuilla toimen-
piteiUä siltojen optimaalisen käyttöiän 
mandollisimman pienin kustannuksin. 

Siltojen  ja  tietaitureiden  peruskorjauk-
sia  on  tykätty.  Siltojen  ja  tielaitureiden 
korjaustarve  on  lisääntynyt voimakkaas-
ti, koska suuri  osa  silloista  ja  laitureista 

 on  tullut  30-40  vuoden peruskorjausi-
kään. Silloista io %  ja  laitureista  30% 

on  huonokuntoisia. Olemme tihentäneet 
 i6  sillan  tarkastusvälejä,  jotta siltoja voi-

daan käyttää turvallisesti  koko  käyttöi
-än  ajan. Emme kuitenkaan vaaranna lii-

kenneturvallisuutta missään vaiheessa. 
Olemme asettamassa vähäliikenteisille 
silloille uusia painorajoituksia. Lähivuo-
sina korjaamme kuitenkin puukuljetuk

-sia  rajoittavia  siltoja. Korjaustoimenpi- 

teillä poistamme painorajoituksen  8 sit

-laIta,  joten painorajoitettujen siltojen 
kokonaismäärä ei lisäänny nykyisestä. 

PääteiRä  ei ote painoraloitettuja siltoja 
lainkaan. Tavoitteemme  on,  että valta-, 

 kanta- ja  seututeillä  ei ole jatkossa erit-
täin huonokuntoisia siltoja. Vähäliiken-
teisten teiden silloilla voimme kuitenkin 
joutua lykkäämään korjauksia  ja  tinki-
mään siltojen kantavuudesta  ja  käyttöi-
ästä,  mikäli ne eivät aiheuta liikenteelle 
kohtuutonta haittaa. Pyrimme kuitenkin 
rajoittamaan tällaisten siltojen määrän 
mandollisimman vähäiseksi. 

Tärkeimpien kevyen liikenteen 
väylien kun  nossapito  paranee  
Alueellamme  oli vuoden  2008  alussa 
pääUystettyjä kevyen liikenteen väyliä 
noin  660 km.  Kesäaikana kevyen liiken-
teen väylillä  on  keskimäärin  150  kulki-
jaa  päivässä. Uusimme kevyen liiken-
teen väylien päällysteitä vuosittain  5—lo 

 kilometriä.  1-luonokuntoisiksi luokittele-
miamme  väyliä oli vuoden  2007  lopussa 
yhteensä  n. 40  kilometriä. 

Arvioimme väylien parantamistarvet
-ta  niiden kunnon, arvioidun käytön, si-

jainnin  ja  tielläliikkujien  palautteiden 
perusteella. Päällystämme uudelleen 
tärkeimpiä kevyen liikenteen väyliä, joil-
la liikkuu  mm.  työmatkalaisia  ja  koulu-
laisia. Kevyen liikenteen vaylien kunto 
säilyy tasolla, joka turvaa liikkumisen, 
turvallisuuden  ja  esteettömyyden.  Pa

-rannamme  myös hieman kevyen liiken-
teen väylien talvihoitoa varmistamalla 
toimenpiteiden oikea-aikaisuuden. 

io  Turun tiepiiri • Kunnossapitosuunnitelma 



Lauttojen käyttöikä lähestyy loppuaan  
Alueellamme  on 19  lauttaväliä.  Lautta-
liikenteen hoitoon kuuluvat  tauttojen 
liikennöinti  ja  siitä tiedottaminen se-

kä  tauttakaluston  ja  lauttarantojen  kun 
 nossapito. Lauttaliikenne mandotlistaa 
 ihmisten liikkumisen  ja  tavarakuljetuk

-set  sekä matkailu-  ja  muiden elinkeino-

jen harjoittamisen saaristossa.  Lautat 
liikennöivät  Turun  tiepilrin  alueella  pää 

 sääntöisesti  aikataulun mukaan.  

Lauttalilkenteen  toiminnallisista vaatimuk-
sista kantavuus  ja  kapasiteetti ovat tär-

keimpiä. Nykyisistä  lautoista  pienimmät 

 44  tonnin  lautat  eivät ole  kantavuudel-
taan  riittäviä  ja  lisäksi ne ovat lähellä 
teknisen  käyttöikänsä  loppua.  Kanta -
vuudeltaan  44  tonnin  lautat  haittaavat 

etenkin raskasta liikennettä. Tavoitteem-

me  on  uusia kalustoa lautoilla, jotka ovat 

 kantavuudeltaan  vähintään  60  tonnia.  

Tieympäristön  hoito 
lisää turvallisuutta  
Tieympäristössä  on  runsaasti liiken-

nettä  ja  tienpitoa  palvelevia varustei-

ta  ja  laitteita. Turun tiepiirin  maanteis
-tä 20  %  on  valaistuja  eli  tievalaistusta 

 on  i  600  km  matkalla.  Kunnat  omistavat 

 valaistuksesta  noin puolet. Valaistuk-

sen  kunnossapidolla varmistamme  lii-
kenneturvallisuuden. Tiepiirin maantei-

den varsilla  on n. 50000  liikennemerk-
kiä  ja  fl. 70  tienristeyksessä  on  liikenne-

valot.  Liikerinemerkkejä  uusitaan vuo-

sittain  n. 2 000  kpl. Liikennevaloja  uusi- 

maila  parannamme  liikenneturvallisuut-

ta sekä  risteysten  toimivuutta  ja  kulje-

tusten sujuvuutta. Samalla myös pääs-

töt vähenevät. Maanteiden varsilla  on  li-
säksi  n. 8 000  linja -autopysäkkiä  ja  170  

tevähdys-  ja  pysäköintialuetta. Päätei
-den  varsilla sijaitsee myös  n.  ioo  yksi-

tyistä  levähtämiseen  soveltuvaa aluetta 

kuten esimerkiksi huoltoasemia. 

Tienvarsien hoito lisää liikenneturval-
lisuutta  ja  viihtyisyyttä. Hoidamme 

 tienvarsia niittämällä, raivaamalla  ye
-sakoita  ja  hoitamalla istutuksia  ja  tuon

-nonmetsiköitä.  Uutena toimenpiteenä 

alamme poistaa lähivuosina  maantieo-
jista  järeää puustoa liikenneturvallisuu-

den parantamiseksi  ja  laajennamme  ye
-sakoidenraivausalueita pääteiden  hirvi-

vaara-alueilla. Tienvarsien hoidolla  pa
-rannamme  matkojen ja  kuljetusten tur-

vallisuutta sekä  tiemaiseman tunnistet-
tavuutta.  Samalla luomme  tieympäris-
tön  viihtyisyyttä.  
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Tavoitteena toimiva kokonaisuus 
Olemme tassä kunnossapitosuunnitel

-massa  kertoneet tukijoille kunnossapi
-don  toimenpiteistä sekä toimintamme 

painopisteistä. Teiden kunnossapito  Pi . 
 tää  sisällään eri  osa -alueita  ja  niiden si-

sälläkin  on  painotuseroja  muun muas-
sa teiden vilkkauden mukaan. Kunnos-
sapito koostuu palasista, joista olem-
me pyrkineet muodostamaan mandol-
lisimman toimivan kokonaisuuden käy-
tössämme olevalla rahoituksella.  Jos  jo-
honkin kunnossapidon  osa -alueeseen 
halutaan parlostaa nykyistä enemmän, 
toimenpiteitä pitäisi karsia jostain muu-
alta samalla summalla. 

Tielläliikkujat  toivovat  mm.  talvihoidon 
 tason parantamista nykyisestä, samoin 

suurempaa panostusta päällysteiden 
uusimiseen. Niistä aiheutuville lisäkus-
tannuksille olisi kuitenkin vaikea löytää 
korvaavia säästökohteita. Esimerkkeinä 
voisi mainita, että  jos  lisäisimme  teiden 
päällystämistä  o  tiekilometrillä,  se  mak 

 saisi halvimmillaankin noin  i  000000€,  

jos  taas nostaisimme vähäliikenteisem
-pien  teiden talvihoitotasoa lyhentämäl

-lä  toimenpideaikaa  8  tunnista  6  tuntiin, 
muutos lisäisi tatvihoidon kustannuksia 
noin  700000€  vuodessa. 

Tieympäristön  hoidon kustannukset 
ovat yleisesti ottaen  sen  verran pieniä, 
ettei niillä voi kompensoida esimerkiksi 
talvihoidon tason parantamista  tai  tei-
den päällystämisen lisäkustannuksia. 
Tieympäristöri hoidolla voidaan kuiten-
kin parantaa melko pienin kustannuksin 
liikenneturvallisuutta. Siltojen korjaa-
misesta tinkiminen johtaisi uusiin pai-
norajoituksiin  ja  siten haittaisi raskaan 
liikenteen kuljetuksia. 

Käymme mielellämme keskustelua 
valituista painopisteistä  ja  toimenpitei-
den kohdistamisesta. 

Ota yhteyttä  ja  anna palautetta  
Tielläliikkujien  tarpeet ohjaavat toimin-
taamme  ja  vastaamme tielläliikkujien 
odotuksiin mandollisuuksien mukaan. 
Toivomme palautetta onnistumisestam 

 me  sinultakin. 

Voit antaa palautetta tästä asiakirjasta: 
jenni.selanne@tiehallinto.fi  

Tiehallinnossa  toimii asiakaspalvelu, 
josta voi kysyä neuvoa  tai  antaa asia-
kaspalautetta. Analysoimme kaikki 
asiakaspalautteet  ja  otamme ne huomi-
oon  mm.  teiden kunnossapidon suun-
nittelussa. Voit lähettää meille palautet-
ta  tai  kysymyksen myös sähköisellä  lo

-makkeella.  

Neuvonta, asiakas- 
palvelu  ja  palaute  
ma—pe  klo  9.00-16.00  
Puh.  0206 90300  (suomeksi), 

 tel.  0206 90301 (på  svenska)  

Sähköinen  Lomake 
 löytyy  osoitteesta: 

www.tiehallinto.fl/palaute  

Tämä asiakirja 
löytyy  osoitteesta: 
www.tiehallinto.fi/turku  

Akuuteista  liikenteen häiriöistä voi il-
moittaa Tienkäyttäjän linjalle 24h/vuo-
rokaudessa. Tienkäyttäjän linjalle ilmoi-
tetut  ja  matkantekoa haittaavat häiriöt 
välitetään tietä hoitaville urakoitsijoil

-le  ja  tarvittaessa muille viranomaisille. 
Liikkumista vaarantavat  ja  merkittävästi 
haittaavat puutteet korjataan mandolli-
simman nopeasti. Soittaminen maksaa 
paikallis-  tai  matkapuhelun  verran. 

Tienkäyttäjän  Linja  24h/  

vuorokaudessa  puh.  0200 2100  

Turun  tiepiiri 	
TIEHALLI  NIO  Yliopistonkatu  34,  PL 636, 20101  TURKU  

puhelinvaihde  0204 22 11 	 VÄGFÖRVALTNINGEN  
turun.tiepiiri@tiehallinto.fi  • www.tiehallinto.fi/turku  
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