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LUKIJALLE 

Tiepiirin toiminta-  ja taloussuunnitelma  on  keskipitkän tähtäyksen suunni-
telma, jossa mukana ovat talousarviovuosi  ja  neljä seuraavaa vuotta. Alu-
eellisesti suunnitelma kattaa Varsinais-Suomen  ja  Satakunnan maakuntien 
alueet. 

Suunnitelman lähtökohtina ovat tiepiirin pitkän tähtäyksen suunnitelma 
 (TI E-20 10), tielaitoksen  vuoteen  2001  ulottuva toiminta-  ja taloussuunnitel

-ma päämäärineen,  keskushallinnon tiepiirille asettamat ensimmäistä vuot-
ta  (1998)  koskevat tavoitteet, johtokunnan hyväksymä lauttastrategia sekä 
tieinvestointien osalta mandollisuuksien mukaan maakuntien liittojen 
odotukset. 

Maakuntien liitoilta  on  pyydetty lausunnot Marraskuun puolivälissä tehdys-
tä suunnitelmaversiosta. Tähän julkaisuun lausunnot  on  liitetty liitteeksi. 

Toiminta-  ja taloussuunnitelmaa  lukevat kuntien  ja  maakuntien virkamiehet 
 ja  luottamushenkilöt, mutta myös tielaitoksessa sekä tiepiirin että keskus-

hallinnon henkilöt. Lukij.akunnan tietotarpeet ovat erilaiset. Teksti  on  pyritty 
tekemään luki jakunnan tarpeisiin. 

Suunnitellusta tielaitoksen jakamisesta niin, että tuotannosta muodoste-
taan erillinen valtion liikelaitos  on  luovuttu toistaiseksi. Tielaitos jatkaa  vi-
rastomuodossa.  siten, että tuotanto  ja tiehallinto  on  sisäisesti eriytetty toi-
sistaan. Toiminta-  ja taloussuunnitelma  on tiehallinnon  suunnitelma. 

Investointien osalta tiepii nfl tiehallinto käyttää toiminta-  ja taloussuunnitel
-maa tiekohtaisten suunnitelmien hankinnassa  ja  tuotanto saa suuntaviivat 

tulevien vuosien tieinvestointien laajuudesta  ja  alueellisesta 
sijoittumisesta. 

Valtion töiden rahoituksesta päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä. 
Ensimmäistä vuotta lukuunottamatta ylemmät viranomaiset eivät ole otta-
neet tåhän suunnitelmaan kantaa. 
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THVISTELMÄ  

Tiestön hoito  on  pitkään jatkunut likimain samanlaisella tasolla. Tason 
muuttamiseen  on  tienkäyttäjien taholta esitetty melko vähän odotuksia. 
Tienpidon kysyntä kohdistuukin lähinnä erilaisiin investointeihin. Rahalli-
sesti merkittävimmät odotukset kohdistuvat pääteihin, mutta myös alem-
man tieverkon täydentämistä  ja  parantamista kaivataan. Liikenneturvalli-
suutta korostavien toivomusten rinnalle ovat nousseet ympäristön 
parantamisodotukset. 

Turun tiepiirissä yleisiä teitä  on 8100  kilometriä, siltoja noin  1700,  lautta- 
paikkoja  23  sekä kevyen liikenteen väyliä noin  600  kilometriä  ja  300  alikul-
kukäytävää. Ruuhkautuvia  teitä  on  Porin  ja  Turun kaupunkiseuduilla sekä 

 E 18  käytävässä yhteensä  100  kilometriä. Päällystettyjä teitä  on 5100  kilo-
metriä  ja  niistä  11  %  auttaa tavoitetason. Sorateitä joutuu käyttämään  3 

 prosenttia liikenteestä. 

Teiden hoito jatkuu likimain nykyisellä tasolla. Vähäliikenteisimmällä tiever
-kolla  tulee näkymään tason laskua sekä kesällä että talvella, kun esiintynyt 

ylilaatu karsitaan kustannussyistä pois. 

Teiden kunto säilytetään, mutta erot eri tieluokkien välillä lisääntyvät.  Pää- 
teillä tasaisuutta parannetaan, mutta alemmalla tiestöllä pintakunto keski-
määrin laskee. Kantavuutta parannetaan heikoissa tien kohdissa.  Runko-
kelirikko  poistetaan. 

Lauttapaikoilla  on  aikataulun mukainen liikennöinti lukuunottamatta lyhyim-
piä lossivälejä. Nauvon  ja Korppoon  lautta-alusliikenteen hoidossa etsitään 
kustannussäästöjä. Yhtenä vaihtoehtona  on  muuttaa ne lossiliikenteeksi. 
Suunnitelmakauden alkujaksolla rakennetaan Harvaluodon, Kirveenrau

-man  ja Kirkonsalmen  lossit korvaavat sillat. Loppujaksolla rakennettavat 
sillat päätetään ensi vuonna tarpeellisten esisuunnitelmien valmistuttua 

Liikenneympäristön  parantamisessa päämääränä  on  liikenneturvallisuuden 
lisääminen  ja ympäristöhaittojen  torjuminen. Sidosryhmien toivomia perin-
teisiä tienpàrannus-  tai  rakentamishankkeita  joudutaan aikaisempiin ohjel-
miin verrattuna siirtämään. 

Perustienpidon  oletettu vuotuinen rahoitus  on  vajaat  300  Mmk. Edellisistä 
vuosista poiketen lauttaliikenteen hoidon  ja lossiyhteyden korvaamiset sil-
laIla  rahoittaa keskushallinto. Tieverkon kehittämishankkeiden rahoitus 
kohdistuu liikenneministeriön  ja tielaitoksen  suunnitelmien mukaan pääasi-
assa  E18  liikennekäytävään.  Satakunnassa  on  käynnissä myös kaksi ke-
hittämishanketta. Tiepiirin  ja  maakuntien näkemyksen mukaan rahoitusta 
tulisi suunnata myös suurten kaupunkiseutujen pääteille  ja seututieverkon 
täydentämiseen.  

Suunnitelman mukaisella tienpidolla  on  positiivinen vaikutus yhteiskunnan 
toiminnoille. Parantamis-  ja rakentamistyöt  vaikuttavat ympäristöä muutta-
vasti, mutta nykyaikaisin suunnittelumenetelmin haittoja voidaan lieventää. 
Erillisin toimenpitein ympäristöä parannetaan taajama-alueilla  ja  vesistöjen 
kohdalla. Työmenetelmiä  ja  materiaaleja kehitetään ympäristön kannalta 
edulliseen suuntaan. 
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SAMMANDRAG 

Underhållet av vägnätet har  en  längre tid fortlöpt i det närmaste  pä  samma 
nivå. Trafikanterna har framfört ganska små förväntningar angående fö-
rändringar av nivån. Efterfrågan  på  väghållning gäller för det mesta olika 
investeringar.  De  finansiellt anmärkningsvärda förväntningarna riktar sig  till 

 huvudvägarna,  men  även  en  komplettering och förbättring av vägnät med 
lägre klass saknas. Förutom önskemål om  en  poängtering av trafiksäker-
heten har även förväntningar och förbättringar av miljön framkommit.  

1  Åbo vägdistrikt finns  8100 kilometer  allmänna vägar,  1700  broar,  23 
färjställen  samt nästan  600 kilometer  lätta trafikleder och drygt  300 

 gångtunnlar. Vägar med köproblem finns i Björneborg och Åbo stadsområ-
den samt i korridoren av  E18,  sammanlagt  100 kilometer.  Det finns  5100 
km ytbelagda  vägar och av dem underskrider  11 % målsättningsnivån.  Tre 
procent av trafikanterna måste använda grusvägar. 

Vägunderhållet fortsätter nästan  på  nuvarande nivå.  På  vägnät med 
mindre trafik kommer  en  sänkning av standarden att märkas både  på 

 sommaren och  på  vintern  då en  för hög  standard  sänks av kostnadsskäl. 

Vägarnas skick bibehålles,  men  skillnaderna mellan  de  olika vägklasserna 
ökar.  På  huvudvägarna förbättras ytans jämnhet,  men på de  lägre klassifi-
cerade vägnäten sänks standarden i genomsnitt för slitytans skick. Bä-
righeten förbättras  på  svaga vägsträckor. Vägkroppmenföre avlägsnas. 

Färjställen  trafikeras enligt tidtabell med undantag av  de  kortaste sträckor-
na. Kostnadsbesparingar för färjtrafiken i Nagu och i Korpo undersöks. Ett 
av alternaven  är  att färjorna ändras  till vajerstyrda. I  början av planerings-
perioden byggs Harvaluoto, Kirveenrauma och Kirkkosalmi broar vilka er -
sätter  d  nuvarande vajerfärjorna. Beslut om  de  broar som byggs i sluten 
av planeringsperioden fattas  då  erforderliga förundersökningarna  är  klara.  

Då  trafikmiljön förbättras  är  målet att trafiksäkerheten ökas och riljöskador 
avvärjs. Samarbetsgruppernas önskemål beträffande traditionella vägför-
bättrings - eller byggnadsprojekt måste uppskjutas jämfört med  de  tidigare 

 program. 

Den  beräknade årliga basväghållningens  budget  uppgår  till  knappa  300 
 Mmk.  Avvikande från föregående  år  finansieras färjtrafiken och byggande 

av broar av vägverkets centralförvaltning. Finansieringen av vägnätets ut 
vecklingsprojekt går enligt vägverkets och trafikministeriets  planer  huvud-
sakligen  till  trafikleden  E 18. I Satakunda  pågår två utvecklingsprojekt. 
Från vägdistriktets och landskapens synpunkt borde finansieringen också 
riktas  till de  stora stadsregionernas huvudvägar och  till en  komplettering av 
regionvägnätet.  

En  planerad väghållning har  en  positiv inverkan  på  samhällets funktioner. 
Förbättrings- och byggnadsarbeten förändrar miljön,  men  med  de  nuva-
rande planeringsåtgärderna kan olägenheterna minskas . Med specificera-
çle åtgärder förbättras miljön i tätorter och vid vattendrag. Arbetsmetoderna 
och materialen utvecklas i  en  för miljön fördelaktig riktning. 
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

 1.1 Tienpidon  kysyntä 

Tyydyttävässä kunnossa oleva tieverkko  on  yhteiskunnan toiminnoille 
välttämättömyys.  Valtio  säätelee tienpidon laajuutta  ja  painotuksia rahoi-
tusta säätelemällä  ja  liikenneministeriön asettamin yksivuotisin tavoittein. 

 Laman  aikana rahoittajan kysyntä varsinkin investointeihin  on  vähentynyt. 
Valtiontalouden kriisin jatkuessa rahoittajan kysyntä näyttää suunnitelma- 
kautena pysyvän nykyisellä matalahkolla tasolla. 

Tienkäyttäjien eli liikenteen tienpitoon kohdistuva kysyntä ylittää rahoittajan 
realistiset mandollisuudet. Näin  on  ollut aikaisemminkin, joten liikenteelli

-sen  tarpeen  ja  tiestön tilan välinen ero  on  kasvanut. Muutaman lamavuo
-den  jälkeen liikenne  on  taas lähtenyt kasvuun. Merkittävintä kasvun olete-

taan olevan raskaan liikenteen osalta  ja päätieverkolla.  Koko  liikenteen 
kasvuksi ennustetaan suUnnitelmakaudella  10-20 %.  

Liikenneministeriö odottaa tieliikenteen palvelujen kehittämistä sujuvuu-
den, kuljetusvarmuuden  ja  turvallisuuden parantamiseksi. 

Kansainvälisen toiminnan  ja  liikenteen kasvu kohdistaa odotuksia päätie-
verkkoon  ja  erityisesti  E18  tiehen. Länsirannikon maakunnat  ja  elinkeino-
elämä odottavat valtatien  8  sisällyttämistä  TEN-verkkoon. 

Alkutuotannon kuljetukset kohdistuvat pientieverkolle. Suhteellisen pienet 
liikennevirrat sisältävät raskaita ajoneuvoyhdistelmiä, jotka edellyttävät 
pientieverkoltakin vahvaa rakennetta. 

Teollisuuden odotukset kohdistuvat päätieverkon kehittämisen lisäksi 
myös seututieverkon puuttuvien osien rakentamiseen. Muutenkin peri ntei

-set tienrakennuskohteet  esiintyvät elinkeinoelämän odotuksissa enemmän 
kuin hallinnonalan tavoitteissa. 

Kesäaikana  loma-asuntoseuduille  johtavalta tieverkolta odotetaan hyvää 
pintakuntoa. Kesäliikenne voi olla kaksinkertainen talviliikenteeseen ver-
rattuna. Sorateiden varsilla asuvat  ja  toimivat odottavat pölyhaittojen vä-
hentämistä  tai  poistamista. 

Lauttaliikenteeltä  odotetaan kysyntähuippujakin tyydyttävää maksutonta lii-
kenteen palvelua. Aikataulun mukaiseen liikenteeseen siirtymisen aiheut-
tamia palvelutason muutoksia ei joka paikassa hyväksytä. Painörajoitukset 
lossipaikoilta halutaan poistettaviksi. Parempaa tiedottamista poikkeusti-
lanteista odotetaan. 

Moduuliyhdistelmät  on  sallittu Suomessa  1.8.1997  alkaen. Niiden suurin 
sallittu pituus  25.25 m  edellyttää kaikkien merkittävien yleisten teiden liitty-
mien  läpikäymisen  ja  tarvittaessa avartamisen. 

Muista liikennemuodoista rautatiet  ja  saariston yhteysalusliikenne odotta-
vat tienpidon osallistuvan joustavasti niiden kehittämisen edellyttämiin 
toimiin. 

Tieinvestoinneista  odotetaan parannusta vaikeilla työttömyysalueilla. 
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Ympäristön laatuun kohdistuu odotuksia. Pohjaveden suojaaminen tienpi
-don  ja  liikenteen haitoilta  on  tällä lohkolla kysytyintä. Taajamissa odotukset 

kohdistuvat enimmäkseen liikenteellisten ongelmien poistamiseen, ei niin-
kään taajamakuvan kohentamiseen.  

1.2  Tieljikenneolot  

Liikenteen voimakkaan kasvun aikana pääteiden ruuhkaisuus lisääntyi. Lii-
kenteen kasvun väliaikaisen pysähtymisen  ja  valmistuneiden tienparan

-nusten  johdosta ruuhkaisten (HCM-luokat  E  ja  F)  pääteiden  määrä  on vä
-hentynytja  on  nyt  101 km.  Heikoin palvelutaso  on  valtatiellä  8  Raision poh-

joispuolella, jossa kaksikaistaisella tiellä liikenne  on  yli  18 000  autoa vuo-
rokaudessa. Pisin ruuhkainen osuus suunnitelmakaudelta tulee olemaan 
valtatie  1  Paimiosta  itään. Muita ruuhkaisia osuuksia ovat  Turku -Lieto, Rai-
sio-Nousiainen, Nakkila-Pori, Pori -Söörmarkku  ja Raisionlahti-  Naantali. 

Pääteillä  niiden matkaosuuksilla  on  liittymien  toimivuuden  ja  turvallisuuden 
takia jouduttu asettamaan liikennevalo-ohjaus  Saloon,  Halikkoon,  Mas- 
kuun, Laitilaan  ja Lietoon.  

Tieverkon rakenteellinen  ja pintakunto  on  viime vuosina .parantunut  ja  on 
 nyt kohtuullinen. Päällystettyjen teiden  5100  kilometristä  11  %  auttaa ta-

voitteena olevan kunnon. Sorapinnoitettuja  (SOP-)  teitä, joiden  pinta on  si-
dottu bitumisella sideaineella  on  runsaat  750  kilometriä. Sorateiden  2200 

 kilometristä  80  kilometrillä kesäaikainen liikenne ylittää  300  autoa vuoro-
kaudessa. Toisaalta yli  1000  kilometriä päällystetyistä  ja  SOP -teistä  on 

 sellaisia, joiden kesäaikainen liikenne alittaa  300  autoa vuorokaudessa. 
Näistä  600  kilometrillä alittuu vielä liikennemäärä  200  autoa vuorokaudes-
sa. Liikenteestä  2,4  prosenttia joutuu käyttämään soratietä. Kelirikkorajoi-
tuksia  on  tarvittu keväisin muutaman kymmenen kilometrin matkalla. 

Liikenneturvallisuus  mitattuna henkilövahinko-onnettomuukSien määrällä 
 on  viime vuosina parantunut. Näiden onnettomuuksien vuotuin.en määrä 
 on  nyt noin  540.  Liikenteeseen suhteutettuna määrä  on  koko  maan keski- 

arvoon verrattuna korkeahko. Merkittävin  osa  onnettomuuksista tapahtuu 
taajamissa. Kuolemaan johtavan onnettomuuden riski  on  talvella rannikko-
seudulla huomattavasti sisämaata suurempi. 

Tiepiirin  1680  sillasta painorajoitus  on  runsaalla kandellakymmenellä. Pai-
norajoitukset ovat lähinnä yhdystieverkolla. Päätieverkon heikoimmat sillat 
ovat tehostetussa tarkkailussa, mutta ilman painorajoituksia.  Osa  raskaista 
erikoiskuljetuksista joudutaan siltojen heikkouden takia kierrättämään katu- 
verkon kautta.  

23  lauttapaikalla  palvelutaso  on  kohtuullinen. Kantavuudeltaan  44  tonnin 
lossit, joita  on  kolmellatoista lossipaikalla,  muodostavat esteen maa-, met-
sä-  ja  kalatalouden raskaille kuljetuksille. 

Turun tiepiiri julkaisee joka toinen vuosi kuvauksen tiestön  ja  liikenteen ti-
lasta. Seuraava kuvaus ilmestyy tilanteesta  1 .1 .1999.  
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1.3  Tieverkko 

Tieverkon kokonaispituus Turun tiepiirissä  on  vajaat  8100  kilometriä 

Tieverkon rungon muodostavat valta-  ja kantatiet. Verkkorakenne valtatei
-den  osalta  on  noin  40  vuotta vanha. V'altateiden pituus  on  nyt  722  ja kanta- 

teiden  310  kilometriä. Luokkaansa nähden liian heikon tason vuoksi näistä 
ei kuitenkaan voida merkitä kantatieksi Kankaanpään pohjoispuolella ole-
vaa Aetsän-Kauhajoen kantatien osuutta. 
Seututiet  täydentävät valta-  ja kantateiden  muodostamaa päätieverkkoa. 
Seututeitä  on  nyt  1021  kilometriä. Tavoitteellisesta seututieverkosta puut-
tuu lähes  100  kilometriä joko kokonaan tiettömiltä yhteysväleiltä  tai  täysin 
uudelleen rakentamista vaativilta osilta. Pisimmät seututieverkon puutteet 
ovat välei Ilä  Aura-Mietoinen  ja Eurajoki -Kokemäki-Aetsä. 

Yhdysteitä  on 6036  kilometriä eli kolme neljäsosaa  koko  tieverkon 
pituudesta. 

Tieverkon luokittel  u  perustuu aluerakenteeseen. Pitkämatkaisimmat liiken-
nevirrat ovat päätieverkolla. Tätä suuntautumista edesautetaan liikenteen 
opastuksella  ja tieluokitukseen  perustuvalla palvel utason porrastuksella. 
Eräillä taajamaseuduilla rinnakkaisteiden puute aiheuttaa paikallisen liiken-
teen siirtymistä päätieverkolle. 

Kevyen liikenteen väyliä yleisten teiden varsilla  on 580  kilometriä. Väylät 
ovat enimmäkseen taajamissa. Laajahko kevytväyläverkko  on  muodostu-
nut Turun seudulle  ja  on  muodostumassa  Porin seudulle Kokemäenjoki-
laaksoon sekä Euran-Säkylän seudulle. 

Liikennesuorite  koko tieverkolla  on 3,46  mrd autokilometriä  vuodessa. 
Tästä  on  valtateillä  43,  kantateillä  11,  seututeillä  20  ja yhdysteillä  26 

 prosenttia.  

TEN -verkkoon kuuluvat  E18  (valtatie 1)ja  E63  (valtatie  9) 

7000 2.50 

6000 
2.00 

5000  \ 	 -  
E 4000 1.50 

3000 —4—  Liik.suorite/pit. 

Valtatiet 	Kantatiet 	Seututiet 	Yhdystiet  

Kuva  1.  Turun tiepiirin toiminnallisten luokkien tiepituudet  ja  liikenne-
suoritteet 
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2  TIENPIDON  STRATEGIA 

Tienpidon painopistealueet ohjelmakaudella  ovat päätieverkon sujuvuuden 
turvaaminen  ja  parantaminen, taajamien liikenneympäristön  ja liikennejär-
jestelmien  kehittäminen, alemman luokan tièverkon kunnon  ja  hoidon ta-
son säilyttäminen nykyisellä tasolla sekä ympäristön  ja  liikenneturvallisuu-
den parantaminen. 

Tienpidon  ensisijaisena päämääränä  on  vähintään säilyttää ylemmän  tie-
verkon liikenneolosuhteet nykyisellä tasolla liikenteen kasvusta huolimatta. 
Olosuhteita parannetaan siellä, missä liikenteen kasvu  on  jo  aiheuttanut  tai 

 aiheuttaa sujuvuuden heikkenemistä. Lisäksi sujuvuuteen vaikutetaan hoi-
don, ylläpidon  ja  liikenteen  hallinnan  keinoin. Liikenteen sujuvuuden paran-
tamiseksi kehitetään liikenteelle suunnattua tiedotustoimintaa  ja  liikenteen 
ohjausta, joilla voidaan osittain korvata muuten tarpeellisia investointeja. 

Liikenneturvallisuuden parantaminen  on  päämääränä kaikessa tienpidos
-sa.  Tiepiirin vastuulle kuuluvat toimenpiteet kohdistetaan vaikutuksiltaan 

edullisimpiin tieverkon kohtiin. Turvallisuustoimenpiteet kohdistuvat näin 
enimmäkseen taajamiin, missä kevyen liikenteen turvallisuutta painotetaan 
autoliikenteen sujuvuuden kustannuksella. Lisäksi turvallisuuteen vaikute-
taan hoidon, ylläpidon  ja  liikenteen  hallinnan kekioin.  

Ympäristö otetaan huomioon kaikessa tienpidossa vähintään niin, ettei 
tienpidon  ja  liikenteen ympäristölte aiheuttama kuormitus lisääntyisi. Ole-
massa olevien teiden osalta ympäristölle aiheutunutta haittaa  tai  saastumi-
sen uhkaa vähennetään. Tärkein tällainen toimenpide  on  yhdyskuntien  ye-
denhankinnalle  tärkeiden pohjavesien suojaus vilkasliikenteisillä pääteillä. 

 Jo  käyttöön otettujen taajama-alueiden ilmeen parantamisen lisäksi aloite-
taan suunnitelmakautena tieympäristön kaunistaminen myös matkataipa-
leilla. Tmä edellyttää yhteisiä toimenpiteitä tieaiueen ulkopuolellakin toi-
mivien kanssa. 

Yleisenä toimintaperiaatteena  on tienpidon  taloudellisuus  koko  yhteiskun-
nan kannalta. Tämän vuoksi toimenpiteet kohdistetaan tieverkolle vaikutta-
vimpiin kohtiin  ja  itse toimenpiteissä väitetään ylimitoitusta. Taloudellisuut-
ta parannetaan sekä kiinteitä kuluja karsimalla että töiden kilpailuttamisen 
kautta. 

Liikenteen palveluverkostoa valtateiden varsilla harvennetaan, mutta sään-
nöllisin välein jäljelle jäävien palvelualueiden  ja levähdysalueiden  tasoa 
samalla nostetaan. 

Vilkasliikenteisimpiä  sorateitä pyritään kevyin toimenpitein parantamaan  ja 
pinnoittamaan,  jotta erilaisuus vähäliikenteisten päallystettyjen teiden  ja  vii-
kasliikenteisempien sorateiden  välillä tasaantuisi. Sorateiden runkokelirik-
koa poistetaan. 

Lähtökohtana  on,  että ennen toiminta-  ja taloussuunitelmaan  ottamista 
hankkeesta  on  laadittu joko yleissuunnitelma  tai toimenpideselvitys  ja  tehty 
lausuntokierroksen jälkeen toimenpidepäätös. Lausunto pyydetään vähin-
tään kunnalta  ja•  laadinnan aikana ollaan tapauskohtaisesti yhteydessä 
maanomistajiin  ja  muihin sidosryhmiin. Työllisyysvaroin toteutettavista 
hankkeista neuvotellaan työvoima-  ja elinkeinokeskusten  edustajien kans-
sa. Ennen lausunnon pyytämistä maakuntaliitoilta toiminta-  ja taloussuun-
nitelmaluonnoksesta  neuvotellaan maakuntaliittojen virkamiesten kanssa. 
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Maakuntaliittojen  lausunnot huomioidaan mandollisuuksien mukaan tiein-
vestointien osalta. 

Tämä toiminta-  ja taloussuunnitelma  ei laajuudeltaan vastaa Turun tiepiirin 
pitkän tähtäyksen suunnitelmaa  TI E-20 10.  Rahoitustason  aleneminen 

 TIE-2010  suunnitelman tekemisen jälkeen  on  pakottanut karsimaan osan 
tarpeellisista toimenpiteistä. Eniten tieinvestointeja  on  jouduttu supista-
maan seututieverkon täydennyksistä  ja päätieverkon sujuvuushankkeista. 

 Teiden kunnossapidon alenema kohdistuu alimpaan tieverkkoon eli 
yhdystei  hin.  

3  RAHOITUSLÄHTÖKOHDAT 

Tienpito  rahoitetaan lähes kokonaisuudessaan valtion talousarviossa vuo-
sittain myönnettävin varoin. Valtion talousarviossa merkittävimmät momen

-tit  ovat tieverkon kehittäminen, perustienpito, ulkopuoliset tietyöt  ja  maa- 
alueiden hankinnat  ja  korvaukset. Lisäksi investointihankkeisiin  on  mah-
dollista saada työllisyysrahoitusta  ja EU-hankkeisiin sisäasiainministeriön 
rahoitusta. 

Tieverkon kehittämishankkeet mainitaan talousarviossa nimeltä  ja  niille 
esitetään rahoituksen käyttösuunnitelma. Uuden kehittämishankkeen 
aloittaminen ilman hyväksymistä valtion talous-  tai  lisätalousarviossa  ei ole 
mandollista. 

Perustienpidon  määräraha  on  valtion talousarviossa  koko  valtakuntaa kos-
keva. Selvitysosassa kuvataan rahoituksen arvioitu jakaantuminen eri toi-
menpiteille. Tielaitoksen keskushallinto jakaa määrärahan toimenpiteittäin 
tiepii rei  Ile  pysyen valtion talousarvion määrittelemässä kokonaissummas

-sa.  Myös perustienpidon rahoituksen jakautuminen tiepilreille vahvistuu 
valtioneuvoston hyväksymässä työohjelmassa. 

Tiepiirin liikkumavara rahoitussuunnittelussaan  on vain  perustienpidon  toi-
menpiteiden kohdentamisessa. Tässäkin  on  otettava huomioon liikennemi-
nisteriön tielaitokselle asettDmien tavoitteiden toteutuminen, koska tielaitos 
toteuttaa tavoitteensa tiepiirien kautta. 

Talousarviovuoden  aikana rahoitus saattaa vähän muuttua suuntaan  tai 
 toiseen. Tämä aiheutuu toimintavuoden aikana esiintulleista muutostar-

peista  tai  -mandollisuuksista. Tarkistusten lähtökohtana ovat mandolliset 
lisätalousarviot sekä suunnitellun  ja  toteutuneen kustannuksen erot. Kehit-
tämishankkeiden osalta muutokset ohjelmoi tielaitoksen keskushallinto  ja 
perustienpidon  osalta tiepiiri. 

Lakisääteiset lunastus-  ja korvausmäärärahat  ovat valtion talousarviossa 
arviomäärärahana  ja  osoitetaan tiepiirin käyttöön tarpeen perusteella. Sa-
manlainen luonne  on  vieraan työn rahoituksella, jolla katetaan ulkopuolis-
ten sitoumustensa perusteella valtiolle maksamat, mutta tiepiirille kustan-
nuksia aiheuttavat osuudet.  

EU-tiehankkeiden EU -rahoitus osoitetaan tiepiirille sisäasiainministeriön 
asianomaisen  momentin käyttöoikeutena.  Kansallinen rahoitus tulee kehit-
tämishankkeille valtion talousarvion kautta  ja perustienpitoon  tiepiirin 
rahoituskehyksestä. 

Tiepiirin kehittämishankkeille  on  vuoden  1998  talousarvioesityksessä osoi-
tettu  143  Mmk:n rahoitus. Perustienpidon rahoitukseksi  on  keskushallinto 
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ilmoittanut  294  Mmk.  Työllisyysrahoitusta tiepiiri  odottaa saavansa  10,65 
 Mmk.  Rahoituspäätös  tehdään kuitenkin vasta vuoden  1998  alkupuolella. 

 EU-rahoituksen osalta  on  sisäasiainministeriön  momentilta  osoitettu  0,4 
 Mmk:n rahoitus.  Alkaviin  EU-hankkeisiin piiri odottaa saavansa  0,25  Mmk. 

Maa-alueiden hankintoihin  ja  korvauksiin tarvittava vuotuinen rahoitus  on 
25  Mmk.  

3.1  Kehittäminen 

Vuoden  1998  talousarvioesitykseen  sisältyvät seuraavassa taulukossa ole-
vat  ja jo  käynnissä olevat  kehittämishankkeet. Vuosirahoitus  on  vuosien 

 1999-2000  osalta Turun  tieriirin  ehdotus  

HANKE 
Kust.  
arvio  
Mmk 

Käyt.  
aik.  
Mmk  

1998 
____ 

1999 
___ 

2000 
___ 

2001 
___ 

2002  
___ 

Paimio-Turku  mo  928 881 33 14  _____ ____ _____ 

Ämtt6ö-Poikeljärvi  (EU)  25 17,4 7,6  ____ ____ ____ ____  

Muurla-Paimio  mo  890 40 80 200 200 200 170  

Lentoas. etl - Tiilimäki  4-k **41 6 19 16  _____ _____ _____ 

Keh. hankk. suunnitt. ______  6  _____ _____ _____ _____  

YHTEENSÄ  1 896 944 1451 230 200 200 170  
**  Hankkeen kustannusarvio  on  noussut  suunnittelutason tarkentumisen 

 takia  6  Mmk:lla.  

Tielaitoksen perussuunnitelmassa  on  alkavaksi vuonna  1998  esitetty Rai-
sio-Marjamäki. Raisio-Marjåmäki  ei kuitenkaan sisälly valtion vuoden  1998  
talousarviQesitykseen. 

Tielaitoksen  vuoteen  2001  ulottuvan  TTS:n muutossuunnitelman  mu-
kaan uusien  kehittämishankkeiden aloitukset  Turun tiepiirin alueella ovat 

 allaolevan  taulukon mukaiset. 
HANKE  K-arvio 

Mmk 
Aloitus- 
vuosi  Huom. 

Vt2,  Pori -Ulvila  180  hk-suhde  1,4  

Vt  8, Pori  Söörmarkku  60  hk-suhde  20  

Tiepii ri  n  näkemyksen mukaisen  kehittämishankkeiden rahoitustarve  
5-vuotiskaudella  on  allaolevan  taulukon mukainen. 

HANKE  K-arv.  Käyt  1 998 1 999 2 000 2 001 2 002  

Paimio-Turku  mo  928 881 33 14  

Ämttöö-Poikeljärvi  (EU)  26,2 17,4 8,8  _____ _____ ______ _____  

Muurla-Paimio  890 40 120 200 200 200 130  

Raisio-Marjamäki  75 10 30 35  

Lentoas.etl-Tiilimäki  4-k 41 6 24 11  

Friitala-Lentoas.etl  4-k 185 30 100 55 

Pori-Söörmarkku  55 10 30 15  

Laitilan  eritasoliittymät  50 10 35 5  

Hankkeiden suunnittelu  6 8 8 8 8  

YHTEENSÄ  191 273 358 363 158  
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EU -hankkeen rahoituksesta  8,4  Mmk  on  tieverkon kehittämismomentilta  ja 
 0,4  Mmk sisäasiainministeriön hallinnonalan momentilta.  

3.2  Perustienpito 

Perustienpidon rahoitukseksi keskushallinto  on  ilmoittanut vuodelle  1998 
294  Mmk. Kuluvasta vuodesta poiketen lauttaliikenteen  ja  lossiyhteyden 
korvaamiset  sillalla rahoittaa keskushallinto. Tielaitoksen perussuunnitel

-man  mukaisesti Turun tiepiirin perustienpidon rahoitus (Mmk)  on  allaole
-van  taulukon mukainen. 

TUOTERYHMÄT  JA 
TUOTTEET  

'Tot  
1996 

Arvio 
1997 1998 1999 2000 2001 2002  

-Talvihoito  64 59 56 57 57 57 58  
-Liikenneympäristön  hoito  35 28 30 28 28 28 28  
-Sorateiden  hoito  26 23 19 19 19 19 19  
-Rakent.  ja  laitt.  hoito  14 13 12 12 12 13 13  
HOITO YHTEENSÄ  139 123 117 116 116 117 118  
-Paällyst.  teiden ylläpito  37 38 30 30 31 31 31  
-Rakent.  ja  laitt.  ylläpito  13 11 11 10 10 10 10  
YLLÄPITO YHTEENSÄ  50 49 41 40 41 41 41  
PERUSTIENP. SUUNNITT  11. 10 9 9 9 9 9  
KOR  VAUSINVESTOINNIT  45 43 57 55 42 44 37  
LAAJENNUSINVESTQINNIT  25 47 36 41 39 34 38  
UUSINVESTOINNIT  21 12 0 0 14 16 19  
TIEHALLINTO  38 37 34 34 34 34 33  
YHTEENSÄ  329 321 294, 295 295 295 295  

Suunnitelmäkauden  myöhempien vuosien rahoituksen oletetaan pysyvän 
samansuuruisena eli olevan  alle  300  Mmk vuodessa. Päätieverkon muu-
tokset  ja  talvihoidon  tehostaminen rannikkoseudun pääteillä lisäävät kus-
tannuksia. Runkokelirikon poistaminen ohjelman alkuvuosina  ja  valaistuk-
sen  ja  viitoituksen  uusiminen vuonna  1998  eivät vaikuta kustannuksia  nos

-tavasti  enää ohjelman loppuvuosina. Tiehallinnon kustannukset pienene-
vät osittain osan tiehallinnon henkilöstöstä siirtyessä tuotantoon. Kustan-
nuksissa  on  mukana rekisterien ylläpitokustannukset  ja  tarveselvityksien 
hankintakustannukset.  

Vuotuinen perustienpidon rahoitustarve olisi  400  Mmk. Rahoituksen jousto 
 on  laajennus-  ja  uusinvestoinneissa  ja  siellä ensisijaisesti tieverkon 

täydennyshankkeissa. 

EU:n  tavoitteiden mukaisten kohteiden kansallisten osuuksien rahoitusar-
vio suunnitelmakaudella  on 2,25  Mmk.  EU -ohjelmat eivät kuitenkaan vielä 
ulotu  koko  TTS-kaudelle, joten kohteita tullee vielä lisää. 
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• Talvihoito  U  Liikenneympäristön  hoito 

• Sorateiden  hoito  0  Rakenteiden  ja  laitteiden hoito  

U  Päällystettyjen  teiden ylläpito  U  Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito 

• Laajennusinvestoinflit  0  Perustienpidon  suunnittelu  
U  Korvausinvestoinnit OTiehallinto  

19% 	 12%  

3% 

12% 

20%  

10% 	4% 	6% 

Kuva  2.  Perustienpidon  rahoituksen  %-jako tuoteryhmittäin  

3.3  Muut  rahoitusmomentit 

Työllisyysrahoituksella  käynnistettyjen hankkeiden jatkorahoitustarve vuon-
na  1998 on 6,4  Mmk  ja käynnistettäväksi  esitettyjen  4,25  Mmk. Uusikau-
punki-Kalanti kevyen liikenteen järjestelyjen jatkorahoitustarve  on 3,2  Mmk 

 ja Hyvelä-Söörmarkku kevyén  liikenteen järjestelyjen  3,2  Mmk. Jälkimmäi-
sen kustar)nusarvio  on  noussut suunnittelutason tarkentumisen takia  5,7 

 Mmk:aan. Rauma-Kodisjoki tien  (2.  vaihe) parantamisen käynnistämiseen 
Raumar kaupungin alueella  on  esitetty  2  Mmk. Hanke  on  tarkoitus jatkora-
hoittaa perustienpidosta. Lisäksi Tarvainen-Hinnerjoki tien parantamiseen 

 on  esitetty  1,5  Mmk  ja  Keskusta-Sillantaka kevyen liikenteen väyjän raken-
tamiseen kantatien  43  varteen Laitilassa  0,75  Mmk. Kahta viimeksi mainit-
tua rahoittaa kuntien lisäksi piiri perustienpidon varoista. Kaikkiaan rahoi-
tustason oletetaan olevan noin  10  Mmk vuodessa eli suunnitelmakaudella 

 50  Mmk.  

EU -hankkeiden  jo  tehtyjen ohjelmasopimusten mukainen rahoitustarve 
suunnitelmakaudella  on 8,8  Mmk, josta  0,4  Mmk rahoitetaan EU:n raken-
nerahastoista (Amttöö-Poikeljärvi  tie).  Lisäksi Varsinais-Suomen liiton alu-
eella  on  varauduttu  2,2  Mmk:n  ja Satakuntaliiton  alueella  4  Mmk:n toistai-
seksi nimeämättömIen hankkeiden toteuttamiseen. Edellä mainittujen li-
säksi nlyös myöhemmin mandollisesti tehtävät ohjelmasopimukset lisäävät 
rahoitustarvetta. 

Maanlunastuksen  vuotuinen rahoitustarve riippuu investointihankkeiden 
määrästä. Nykyisen lainsäädännön mukaan rahoitustarvearvio  on 25  Mmk 
vuodessa eli  125  Mmk  koko suunnitelmakautena.  Mandollinen lainmuutos, 
jonka mukaan tiealueet lunastetaan ennen rakentamisen aloittamista, lisää 
tilapäisesti rahoitustarvetta.  

Kunnat  osallistuvat taajamahankkeiden  ja melusuojausten  sekä eräiden 
tiejärjestelyjen kustannuksiin. Jossain määrin  kunnat  osallistuvat maan-
käyttösuunnitelmiensa edellyttämien kevytväylien rakentamiseen sekä os-
tavat sorateille pintauksia.  
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4  TOIMINTALINJAT TUOTERYHMITTÄIN  

Seuraavassa kuvataan toi mintalinjoja rahoituslähteittäin  ja tuoteryhmittäin. 
 Aluksi käsitellään kehittämisen rahoituksella tehtävät uusinvestoinnit  ja  nii-

den suunnittelu  ja sen  jälkeen perustienpidon rahoituksella tehtävät tuote-
paketit: investointihankkeiden suunnittelu, hoito, ylläpito, lossi-  ja lauttalii-
kenne, korvausinvestoinnit, laajennusinvestoinnit ja uusinvestoinnit.  

4.1  Tieverkon  kehittämisinvestojnnjt 

Paimio-Turku  moottoritien viimeinen osuus Turun kaupungin alueella  on 
 otettu liikenteelle syksyllä  1997  ja viimeistelytyöt  valmistuvat vuonna  1998. 

 Hankkeen kustannusarvio  on  alentunut  928  Mmk:aan. Turun kaupunki  on 
 aloittanut rakentamaan moottoritien toimivuuden kannalta oleellista Helsin-

ginkatua. Turun satamaliikenteelle  on  osoitettu viitoituksella tilapäinen reitti 
osittain nykyisiä väyliä pitkin. 
Helsinginkadun rakentamiseen  on  valtion talousarvioesityksessä  1998  esi-
tetty  33  Mmk.  
E18  tien  välin  Muurla-Paimio rakentaminen  on  aloitettu vuonna  1997.  Työn 

 alla  on  noin  4,5 km  pitkä osuus Paimion kaupungissa. Valtion talousarvio-
esityksessä  on  osoitettu  80  Mmk:n määräraha. Hankkeen kustannusarvio 

 on 890  Mmk  ja hk-suhde  1,5.  Väli rakennetaan niin, että osia moottoritiestä 
saadaan käyttöön  Salon  seudulla viimeistään vuonna  2001. Koko  hanke 

 on  suunniteltu valmistuvaksi vuonna  2002.  Hankkeesta puuttuu vielä Hali
-kon  läntinen ohikulkutie.  Sen kustannustavoite  on 40  Mmk. Hankkeen laa-

jentumisesta aiheutuva mandollinen kustannusarvion tarkistaminen teh-
dään suunnitelmien tarkennuttua. 

Ämttöö-Poikeljärvi  tie on  Porin pohjoisen satamatien jatke valtatielle  8. 
 Vuoden  1998  rahoitus  on 8,8  Mmk, josta kansallinen osuus  on 8,4  Mmk  ja 

EU:n  osuus  0,4  Mmk.  Tien  tekeminen sisältyy EU:n kakkostavoitteen mu-
kaiseen kehittämisohjelmaan. Rakentaminen  on  aloitettu vuoden  1996  lo-
pulla tien molemmista päistä.  Tie on  valmis vuonna  1998. Tie-  ja  liikenne- 
järjestelyjä Ahlaisten keskustassa ei toteuteta  EU-hankkeen 
rakennusaikana. 

Valtatien  2 nelikaistaistaminen  Porin keskustassa välillä Lentoaseman etl-
Tiilimäki aloitettiin  v. 1997  valtion talousarviossa osoitetulla  6  Mmk:n  mää-
rärahalla.  Hankkeen kustannusarvio  on  noussut suunnittelutason tarken-
nuttua  35 Mmk:sta 41  Mmk:aan. Talousarvioesityksessä hankkeelle  on 

 osoitettu  19  Mmk. Hanke valmistuu vuonna  1999.  

Valtatien  8  väli Raisio-Marjamäki  on  palvelutasoltaan luokassa  F (ruuhkau-
tunut). Valtatiehanketta,  jonka kustannusarvio  on 75  Mmk  ja hk-suhde  3,2, 
on tielaitos  esittänyt talousarvioon  ja  useisiin lisätalousarvioihin, mutta tois-
taiseksi tuloksetta. Hanke  on  suunnitelmien puolesta mandollista käynnis-
tää heti, kun rahoitus saadaan.  

Pori-Söörmarkku  (Vt  8)  ei sisälly tielaitoksen vuoteen  2001  ulottuvaan pe-
russuunnitelmaan, mutta muutossuunnitelmassa hanke  on ajoittamattoma-
na  mainittu. Hankkeelle oli vahvistettu kaksiajorataisen tien suunnitelma, 
mutta kannattavuuden parantamiseksi  on  suunniteltu myös yksiajoratainen 
ratkaisu, jonka investointikustannus  on  noin puolet alkuperäisestä. Suju-
vuuden parantamistarve lisääntyy, kun Amttöö-Poikeljärvi valmistuu, koska 
valtatien  23  suunnan liikenne Meri-Poriin ei saisi siirtyä Noormarkun  ja  Poi-
keljärven  väliselle yhdystielle. Tiepii ri ohjelmoi rakentamisen jatkeeksi 
Ämttöö-Poikeljärvi hankkeelle. 
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Valtatien  2  nelikaistaistus  välillä Ulvila-Pori on  tielaitoksen muutossuunni-
telmassa ajoittamatta. Satakuntaliitto  on  vaihtanut kärkihankkeekseen val-
tatien  2,  kun  se  aikaisemmin oli valtatie  8  välillä  Pori -Söörmarkku....iepiiri 

 on  omassa ohjelmaehdotuksessaafl esittänyt  välin Friitala-Lentoaseman 
etl aloitusta vuonna  1999.  Tiesuunnitelma valmistuu keväällä  1998.  Edus-
kunnan valtionvarainvaliokunta  on  talousarviolausumassaan  edellyttänyt  ja 

 eduskunta täysistunnossaan hyväksynyt, että valtatie  2-hankkeen jatkora-
hoitus välillä Friitata-Lentoaseman etl turvataan. 

Tiepiirin näkemyksen mukaan suunnitelmakaudella tulisi aloittaa myös 
Laitilan eritasoliittymät. Hanke  on  valtatien  8  ja kantatien  43  risteys, jossa 
liikenne nyt joudutaan ohjaamaan liikennevaloin. Hankkeeseen sisältyy 
myös Laitilan pohjoisen liittymän eritasoistus sekä palvelualue pääteiden 
kainalossa. Hankkeen yleissuunnitelma  on  tarkistettu vuonna  1996. 

4.2  Kehittämishankkeiden  suunnittelu 

Muurla-Paimion rakentamisen alettua vuonna  1997  rakennussuunnittelu 
 siirtyi osaksi rakentamista. Halikon läntisen ohikulkutien tiesuunnittelu  on 
 käynnistetty kuluvan vuoden syksyllä  ja  suunnitelma  on  valmis vuonna 

 1998.  

Valtatien  2  tiesuunnitelma välille Friitala-Tiilimäki tehdään vuosina  1997  - 
 1998  kandessa osassa.  Välin  Lentoaseman etl-Tiilimäki tiesuunnitelma 

valmistui kesällä  1997  ja rakennussuunnittelu  on  osa  rakentamista.  Välin 
Friitala-Lentoaseman etl tiesuunnitelma valmistuu vuonna  1998.  

Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnittelu käynnistyi yhteishankkeena 
vuonna  1997  ja  on  suunniteltu valmistuvaksi vuonna  1999.  Tiepiiri  osallis-
tuu työhön  ja  maksaa kustannuksista neljänneksen. 

Valtatien  8  välin  Pori -Söörmarkku  tiesuunnitelma muutetaan laaditun  tar
-kistamisesityksen  ja  keskushallinnon antaman kannanoton mukaiseksi 

vuonna  1998.  

Maastomallin  edellyttämien ilmakuvausten  ja  muiden toimenpiteiden val-
mistelu välillä  U -piirin  raja  -  Muurla  on  käynnistetty  1997  syksyllä. Tiesuun-
nitelman laatiminen aloitetaan vuonna  1998  ja  saadaan valmiiksi vuonna 

 2000.  

Laitilan eritasoliittymän tiesuunnitelma laaditaan vuonna  1999.  

Liedon  ohikulkutien (vtlO)  ja  Salon  itäisen ohikulkutien yleissuunniteJmat 
tarkistetaan  1998.  

Kehittämishankkeiden tiesuunnittelu  aloitetaan, kun rakentamisen aloitta-
minen  on  nähtävissä tielaitoksen toiminta-  ja taloussuunnitelmassa.  Tie-
suunnitelma  on  jo  valmiina valtatien  8  välistä Raisio-Marjamäki. 

Yleissuunnitelmat  ovat valmiina seuraavista hankkeista: 
*  Valtatie  1 (E18)  välillä Lohjanharju-Muurla 
*  Valtatie  2  väleillä  Harjavallan  raja  - Friitala  ja Tiilimäki-Uusiniitty. 
*  Valtatie  8  Maskun  kohdalla, Laitilan eritasoliittymien kohdalla sekä Porissa välillä 

Tiiliruukki-Ruutukuoppa. 
*  Valtatie  10  Liedon ohikulkutie 
*  Valtatien  12  jatke Rauman sataman suuntaan 
*  Valtatie  23  välillä Söörmarkku-Noormarkku 
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* Kantatie  40  välillä Kirismäkj (vtl) - Kausela (vtlO) *  Maantie  209  välillä Eurajoki-Kiukainen. *  Maantie  224  välillä  Aura-Mietoinen. 	 -. 
Pääsuuntaselvitys  on  valmiina seututievälille Kokemäki-Aetsä kuten myös 
tarveselvitys välillä Auvaisberg-Ki rjala.  

4.3  Perustienpidon  hankkeiden suunnittelu  

Esisuunnitelmilla  selvitetään hanke-ehdokkaiden toteuttamismandollisuuk
-sia ja  vaikutuksia. Esisuunnitelman olemassaolo  on  ehtona hankkeen otta-

miselle  5-vuotiseen toteuttamisohjelmaan. 

Tavoitteellisesta 	seututieverkosta 	esisuunnittelua  jatketaan 	välillä 
Pyhäranta-Ihode. 

Tiesuunnitelmilla varaudutaan perustienpidon investointiohjelmassa  olevi-
en hankkeiden toteuttamiseen. Tavoitteena  on,  että tiesuunnitelma  on  vah-
vistettu rakentamisen aloittamista edeltävänä vuonna.  Osa tiesuunnitel-
mista  on  samalla rakennussuunnitelmia. Vanhoja suunnitelmia tarkastel-
laan rakentamisajankohdan suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. 

Käyttökelpoiset esisuunnitélmat ovat valmiina  mm.  seuraavista vielä TTS:n 
ulkopuolella olevista hankkeista. Suluissa  on  mainittu rakentamisen 
kustannusarvio: 

* Kantatie  43  välillä  Ala-Honkajoki-Vaasan läänin  raja (43  Mmk) 
* Seututiejakso  Yläne-Ori  pää-Loimaa  (57,6  Mmk) *  Kyrö-Riihikoski  Mt (29  Mmk) 
* Eurajoen ohikulkutie,  (29  Mmk) *  Toijalan  radan tiejärjestelyt  (17,5  Mmk) *  Seitsemän muuta päällystettyjen teiden parantamiskohdetta. Lisäksi  on esi- 

suunniteltuna  valtatien  1  parannuksia Muuriasta itään (yhteensä  44  Mmk) *  Yksitoista sorateiden parantamis-  ja pääliystämiskohdetta  (yhteensä  18  Mmk) 
* Viisi liittymien parantamiskohdetta (yhteensä  15  Mmk) *  Kuusi taajamahanketta (yhteensä  19  Mmk) *  Yksitoista kevyen liikente-en järjestelykohdetta  (yhteensä  18  Mmk) *  Kymmenen ympäristön parantamiskohdetta. Näistä yksi  on melusuojaus,  

viisi pohjaveden suojauksia, kolme virtausaukkoa  ja  yksi 'ympäristön 
parantamishanke  (yhteensä  12  Mmk). 

Uusia esisuunnitelmia tehdään  koko tieverkkoa käsittävien tarvetarkastelu-
jen  perusteella. Uutena suunnitelmamuotona  on tieympäristön parantamis

-suunnitelma, jossa tarkastellaan tiejaksojen ympäristöä myö tiealueen 
ui kopuolel  la. 
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4.4  Hoito 

 Talvihoito  

Laitos  on  päättänyt valta-  ja kantateiden ja tiepiiri  seutu-  ja yhdysteiden  se-
kä kevytväylien kunnossapitoluokitukseSta. Tiepituudet jakautuvat eri luok-
kun seuraavasti:  

IS  (vilkasllikenteiset  kko  talven suolattavat)  360 km  

_________ (koko_talven_suolattavat)  473 

lb  (pakkaskelillä suolaamattomat)  1089  

Il  (hiekoitettavat)  1569 

Ill (vain  pistekohtaisesti hiekoitettavat)  4599  

Tiet yhteensä  8090 

IV  (kevyen liikenteen väylät)  578  

KunnossapitoluokitukSeSSa  on  suolan käytän optimointi otettu huomioon. 
Tuotannolle asetetaan velvoite suolan kohtuullisesta käytöstä. 

Kevytväylillä  noudatetaan kahta kunnossapitoluokkaa. Korkeammassa luo-
kassa ovat vilkasliikenteisimmät väylät, joita käytetään työmatka- 
liikenteessä. 

Luokitukseen  ei suunnitelrnakauden aikana ole ajateltu tehtäväksi merkit-
täviä muutoksia. 

Talvihoidon  tasoa piiri varautuu parantamaan ohjelmakaudella erityisesti 
rannikon päätieställä. Tason nosto tapahtuu  mm.  toimenpideaikaa lyhentä-
mällä. Alemmallakin tieverkolla  liikenteen toimivuus turvataan, vaikka tien- 
käyttäjät siellä kokevat tason laskevan, kun nykyinen liian korkea laatu as-
teittain alenee. 

Liikenneympäristöfl  hoito  

Liikenneympäristön  hoitoon kuuluvat liikennemerkit, tiemerkinnät, tiealuei
-den  hoito kuten niitto  ja  raivaus, levähdysalueiden hoito  ja tievalaistus. 

Tasotavoitteina  noudatetaan laitoskohtaisesti määriteltyjä tavoitteita sitä 
mukaa kuin ne tulevat määritellyiksi. Tiemaiseman hoito porrastetaan  tie- 
luokan  ja  tienvarren maankäytän mukaan. Pääteillä  ja  taajamissa taso pi-
detään muiden alueiden tasoa korkeampana. 

Viitoituksen tasalaatuisuuden  varmistamiseksi tiepiiri ylläpitää keskitetysti 
viitoituksen yleissuunnitelmaa, jonka mukaan viitoitus toteutetaan. Päällys-
tetyillä teillä tiemerkintöjä lisätään vuosittain noin  150  tiekilometrille  kunnes 
lähes kaikki  on  merkitty. Maalia kestävämpien tiemerkintöjen osuutta lisä-
tään. Merkintämateriaaleina käytetään liuotteettomia aineita paitsi syksyn 
huonoissa sääoloissa. 

Valaistuja  teitä Turun tiepiirin yleisistä teistä  on 1450 km,  joista valtion  va-
laituksia  on 261 km.  Kuntien valaistuksia siirretään valtion omistukseen 
erittäin vilkasliikenteisillä (KVL >  7000  autoalvrk) kaksikaistaisilla  teillä se-
kä taajamien saneerauksen yhteydessä valaistusta uusittaessa. 
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Rakenteiden  ja  laitteiden hoito 

Rakenteiden  ja  laitteiden hoito sisältää teiden kuivatusjärjestelmän, pääl-
lysteiden  ja  siltojen hoidon, muiden tiehen liittyvien laitteiden  ja  kalusteiden 
hoidon sekä pienten vaurioiden korjaamisen. 

Hoidossa kiinnitetään huomiota yleiseen siisteyteen, etenkin taajama -al u-
eilla,  missä siisteyden lisäksi hoidolla vaikutetaan myös ympäristön puhta-
uteen. Kuivatusjärjestelmän  ja  siltojen hoidolla tuetaan rakenteiden 
säilymistä. 

Olemassa olevat tienvarsinäytöt pidetään kunnossa, mutta uusia ei raken-
neta muualle kuin  E18  tielle. Saaristoon rakennetaan lauttayhteyksien 
käyttäjiä palvelevia infotauluja. 

Sorateiden  hoito  

Sorateiden  hoito sisältää tasauksen, paikkaamisen, pölynsidonnart  ja 
sorastuksen.  

Sorateitä  on  tiepiirin alueella  2226 km. Sorateillä  liikenteestä  on  enää 
 2,4 % tepiirin  kaikkien teiden liikenteestä. 

Sorateillä  noudatetaan yhtä kunnossapitoluokitusta. Keskimääräinen kun-
totaso pidetään kuntoluokassa  3  ja toimenpiderajana kuntoarvoa  2,5.  Tä-
mä tarkoittaa lähes nykyisen tason säilyttämistä. Pintakunnon säilymistä 
edistetään myös ojia perkaamalla  ja  poistamalla piennarpalteet.  

4.5  Ylläpito  

Päällystettyjen  teiden ylläpito 

Päällystetyn tiestön pituus  on  yhteensä  5869 km,  josta  SOP-teitä  on  noin 
 751 km. Pinnaltaan  nykyisten kriteerien mukaan huonokuntoisia päällystei

-tä (lukuunc5ttamatta SOP-teitä)  on  nyt  582  kilometriä. Tyydyttävän kanta-
vuuden (vähintään  70 % tavoitekantavuudesta) alittaa  nyt.  186  kilometriä 
kesto-  ja kevytpäällysteisistä  teistä. Näistä runsaat  50  kilometriä alittaa sa-
manaikaisesti sekä pintakunto- että kantavuustavoitteen. 

Päällystetyn tiestön pintakunto säilytetään laitoksen päämäärän mukaises-
ti. Vilkasliikenteisimmällä tiestöllä tämä merkitsee lähinnä tasaisuuden pa-
rantamista. Tärkeintä  on päätieverkon  kunnon säilyttäminen. 

Vähäliikenteisimmällä verkolla pintakunnon  keskiarvo alenee vähän, vaik-
ka kaikkein huonoimmat tienkohdat parannetaankin. 

Pitkähköt parantamisosuudet  käsitellään peruskorjausinvestoi nteina. Joi-
denkin teiden kunnostaminen edellyttää tiesuunnitelmaa,  jota  tehtäessä 
otetaan huomioon myös muut tarpeelliset toimenpiteet, kuten esimerkiksi 
pohjaveden suojaus. 
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Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito 

Turun tiepiirissä  on 1667  siltaa. Vapaa-aukoltaan  alle kaksimetriset  katso-
taan rummuiksi. Siltojen määrä kasvaa moottoritien rakentamisen lisäksi 
lähinnä risteyssiltojen  ja alikulkukäytävien  rakentamisen vuoksi. Muita kuin 
lossi-  tai  lautta-aluksen laitureita  on 33.  Nämä  on  tarkoitus siirtää meren-
kuikulaitoksen pidettäviksi. 

Systemaattisia ylläpitotoimia kohdennetaan vuosittain noin  50  sillalle. Silto-
jen kunto säilytetään enimmäkseen kunnostustoimenpitein. 

Siltojen keskimääräinen kunto säilytetään  ja  nykyisistä  21  painorajoitetusta 
siltapaikasta  rajoitus poistuu vuosittain keskimäärin kandelta. Kaikkien sil-
tojen painorajoitusta ei pitkälläkään tähtäimellä ole tarkoitus poistaa. 

Kuivatusjärjestelmän  rakenteelliset korjaukset kohdistetaan lähinnä alem
-malle tieverkolle,  joka enimmäkseen  on  rakentamatonta. 

Sorateiden  kantavuutta parannetaan  vain  lyhyillä matkoilla. Vuosina 
 1996-97  havaittu runkokelirikko poistetaan kohdekohtaisesti kolmen vuo-

den aikana pääosin sorastuksen yhteydessä. Poistaminen aloitetaan niistä 
elinkeinoelämän kuljetusten kannalta merkittävien teiden kohdista, joista 

 on  molemmilta vuosilta havainto. Pintakelirikkoa voi silti esiintyä  ja  uusia 
runkokelirikkokohtia syntyä. 

Muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä lisätään laitekehityksen  ja  rahoituksen 
sallimissa rajoissa.  

4.6  Lossi-  ja  lauttallikenne  

Tiepiirin hoidossa  on  nyt  23  lauttapaikkaa,  joista neljällä liikennöi lautta- 
alus  ja  muilla ossi. 

Lauttapaikoilla  on  aikataulun mukainen liikennöinti lukuunottamafta lyhyim-
piä lossivälejä. Vähäliikenteisillä lauttapaikoilla tiikennöinti keskeytetään 
yön ajaksi niin, että  vain  hätäliikennettä palvellaan. Yöliikenteen  muutokset 
toteutetaan asteittain Saverkeitin, Högsarin, Wattkastin  ja Pinoperän Ios-
seilla henkilöstötilanteen  muutosten mukaisesti. 

Nauvon  ja Korppoon  lautta-aluslilkenteen hoidossa etsitään kustannus- 
säästöjä. Yhtenä vaihtoehtona  on  muuttaa ne lossiliikenteeksi. Nauvon 
lautta-alusten muuttaminen losseiksi edellyttää myös laitureiden suunnan 
muutostöitä. 

Uusia losseja ei suunnitelmakauden aikana hankita, joten  osa lauttapai-
koista  pysyy painorajoitettuna. Painorajoitus  on  nyt  13  lossipaikalla,  joissa 

 on  kantavuudeltaan  44  tonnin lossit. Painorajoitukset poistuvat  vain  silto-
jen rakentamisen kautta. Korvaavia siltoja rakennetaan tielaitoksen johto-
kunnan hyväksymän lauttastrategian mukaisesti. Valtakunnallisena tavoit-
teena  on  noin  27  lauttapaikan  korvaaminen sillalla  10  vuoden aikana. 

Suunnitelmakauden alkujaksolla  rakennetaan Harvaluodon, Kirveenrau
-man  ja Kirkonsalmen  lossit korvaavat sillat. Loppujaksolla rakennettavat 

sillat päätetään ensi vuonna tarpeellisten esisuunnitelmien valmistuttua. 
Esisuunnitelma tehdään vuonna  1998  Kivimon, Atun, Vånon,  Lövön, Mos- 
salan  ja Wattkastin lossipaikoista. 
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4.7  Korvausjnvesto,nnjt 

Korvausinvestoinnit  kohdistuvat nykyisille teille  ja  ne ovat kunnostus-  tai 
peruskorjaustoimenpiteita,  joilla säilytetään tien rakenteellinen kunto  ja 

 pääoma-arvo. Korvausinvestoinnein  tie  saatetaan rakenteellisesti alkupe-
räistä vastaavaksi  tai  lisääntyneen liikenteen vaatimusten mukaiseksi. Tä-
hän tuoteryhmään kuuluu suurin  osa perustienpidon  investoinneista. 

Päällystettyjen  teiden peruskorjaushankkeita käynnistetään vuosittain 
muutama lähinnä kantavuuspuutteiden takia.  Tien  suuntausta ei juuri muu-
teta, mutta poikkileikkaus saatetaan pitoajaksi ennustettua liikennettä 
vastaavaksi. 

Pääteillä päällysteiden kunnostuksen  yhteydessä lisätään päällysteen le-
veyttä siellä, missä luiskan kaltevuus  sen  sallii  ja  leveys alittaa liikennemi-
nisteriön päätöksen edellyttämän mitan.  Sen  lisäksi, että päällysteen  le-
ventäminen  lisää turvallisuutta  se  vaikuttaa myös kuormituksen jakautumi-
seen  ja  sitä kautta tien kestävyyteen. Päällysteen kunnostuksen yhteydes-
sä poistetaan kantavuuspuutteita päällystysmenetelmän  ja päällystetyypin 

 valinnalla. Paksu päällyste lisää kantavuutta  ja  taipuisa päällyste vähän 
kuormitetuilla teillä sietää heikomman alustan. Tarvittaessa vaihdetaan  tai 

 lisätään tien rakennekerroksia lyhyillä matkoilla. Valtatiestä nro  9  välillä 
Liedorp asema-Aura  tehdään uudelleen päällystämisen yhteydessä 
leveäkaistatie. 

Vilkasliikenteisimpiä  sorateitä parannetaan suunnitelmakaudella enimmäk-
seen paikalleen  sen  verran, että tiet voidaan joko päällystää kevytpäällys-
teellä  tai soratien pintauksella. Sorateiden pintausta (SOP)  ei tiepiirin ra-
hoittamana kuitenkaan pystytä tekemään tienkäyttäjien toivomaa määrää. 

 Kunnat  ovat tilanneet pintauksia jonkin verran omalla kustannuksellaan. 
Tilausten tekeminen jatkunee suunnitelmakaudella edelleenkin. Tarvainen-
Hinnerjoki tien perusparantamisessa kustannukset jaetaan kuntien, maa-
kuntaliiton,  TE-keskusten  ja  piirin kesken.  TE-keskusten osallistuminen 
kustannuksiin  on  hankkeen käynnistymisen ehto. Lisäksi piiri  on  varautu-
nut osallistumaan vähäisessä määrin (kesähoidon säästyvien kustannus-
ten osuudella) kuntien toimesta esille tulevien, vielä nimeämättömien,  so-
rateiden parantamisiin. 

Laivalaitureille  ei ole suunniteltu peruskorjaustöitä, vaan odotetaan niiden 
siirtämistä MKL:n pidttäviksi. 

Valtateiden pysäköintialueista  osa  muutetaan kuormausalueiksi  tai  poiste-
taan. Jäljelle jäävät peruskorjataan nykyvaatimuksia vastaavaksi. Työ ei 
kokonaan valmistu suunnitelmakaudella. 

Pääteillä  (valta-  ja kantatiet)  olevat yleisten teiden liittymät avarretaan  mo-
duulirekoille  sopiviksi ohjelman alkupuolella  (1998-99) 

Viitoitusta  parannetaan ohjelmakaudella alkaen pääteistä. Parantamisessa 
noudatetaan viitoituksen yleissuunnitel maa, mutta työ ei valmistu 
ohjelmakaudella. 
Siltoja uusitaan ohjelmakaudella yhdeksän  ja  peruskorjataan kaksitoista. 
Pienempiä korjaustöitä tehdään vuosittain noin 40:llä sillalla. 

Yksityistien kuntoonpanot  yleiseksi tieksi pyritään tekemään liikenneminis-
teriön päätösten mukaisessa järjestyksessä. Kunnan  ja tiekunnan osuute-
na kuntoonpanokustannuksista  tavoitellaan  50%.  Tällä 
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suunnitelmakaudella kuntoonpanot  edellyttävät vuosittain noin miljoonan 
 markan  panostusta valtiolta.  

4.8  Laajennusinvestoinnit 

Laajennusinvestoinnit  kohdistuvat nykyiselle tieverkolle  ja  niiden tarkoituk-
sena  on  palauttaa tien palvelutaso kohtuulliseksi parantamalla tien  tai yh-
teysvälin liikenteellisiä tai  ympäristöllisiä ominaisuuksia. 

Laajennusinvestointien  määrä yhdessä uusinvestointien kanssa  on  eniten 
riippuvainen tienpitoon osoitettavasta rahoituksesta. Investointien määrä 
onkin viime vuosina voimakkaasti pienentynyt  ja  liikenneministeriön TTS:n 
mukaan perustienpidon nykyinen alhainen taso säilyy  koko 
suunnitelmakauden.  

Investoinneissa painotetaan liikenneturvallisuuden  ja  ympäristön paranta-
mista. Liikenteen sujuvuutta parantavia hankkeita toteutetaan rahoituksen 
sallimissa rajoissa. Useita toimenpiteitä sisältävistä hankkeista toteutetaan 
liikenneturvallisuutta  ja  ympäristöä parantavat  osat  mandollisuuksien mu-
kaan  ensin.  

Taajamissa tavoitteena  on  etenkin kevyen liikenteen turvallisuuden  ja taa-
jamakuvan  parantaminen. Euran  ja  Säkylän kevytväyläverkot yhdistetään. 

Pohjavesialueiden tiealueita  varustetaan suojauksin alueellisen ympäristö- 
keskuksen kanssa sovitussa järjestyksessä. 

Melusuojauksia  nykyisille teille rakennetaan tehokkuusjärjestyksesSä pai-
koissa, joissa niille saadaan hyväksyntä. 

Kustannuksiltaan merkittäviä ovat seututieverkon täydennykset. Suunnitel-
makaudella kohteet ovat Säkylän-Euran alueen teollisuutta pajveleva Virt-
taa-Pyhäjoki sekä  Kemiö-Tarvasjoki  maantien parantaminen Tarvasjoella. 

Kantavuudeltaan  tai  leveydeltään puutteellisia siltoja uusitaan vuosittain 
vajaa neljä. Siltojen uusiminen rajoitetaan niihin siltoihin, joilla kunnostus 

 on  uusi  mista epätaloudellisempi.  Siltoja uusittaessa otetaan huomioon 
myös kevyen liikenteen tarpeet. 

Sorateitä, joiden kesäliikenne ylittää  350  autoa vuorokaudessa päällyste-
tään. Kaikkia ei ohjelmakaudella kuitenkaan saada päällystettyä. 

Suunnitelmakaudella  jatketaan palvelualueiden rakentamista valtatiever-
kolle. Päämääränä  on  saada palvelualueet noin puolen  tunnin ajomatkaa 

 vastaavin välein. 

Eri koiskuljetusreiteillä jatketaan tien ylittävien rakenteiden nostotöitä  7 
 metrin kuormakorkeuden sallimiseksi  koko erikoiskuljetusreitistöllä  vuonna 

 2000.  

Turun tiepiiri osallistuu alueellaan E18:Ila telematiikan kehittämishankkee
-seen asentamalla  tarpeelliset laitteet laitoskohtaisen kokonaissuunnitel-

mn mukaisesti. 
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4.9  Uusinvestojnnjt 

Uusinvestoinnit  luovat uusia  tai  parempia edellytyksiä tuotantotoiminnalie 
 ja tieliikenteelle  parantamalla tieverkkoa, tieosuuden tasoa  tai  liikenteen 

välityskykyä. 

Seututieverkon täydennyksiä  ovat Rauman metsäteollisuutta palveleva 
Lappi-Hinnerjoki sekä Uudenkaupungin yhteyksiä palveleva LOR IVO -tie.  

Harvaluodon lossiväliä  korvaavan  sillan lopputyöt  rahoittaa  jo keskushallin
-to.  Seuraavaksi vuorossa ovat Kirveenrauman  ja Kirkonsalmen  sillat.  

5.  VAIKUTUKSET 

Seuraavassa  on  kuvattu pääosin investointien vaikutuksia osin vuosi-  ja 
 osin ohjelmatasolla. 

Liikenneturvallisuuden arvioidaan parantuvan perustienpidon toimenpi-
tein vuonna  1998 6  henkilövahinko -onnettomuuden verran. Perustienpidon 
investointien  (1,64  hv-onnettomuutta) lisäksi turvallisuutta parannetaan 
tieymparistön pehmentämisellä, talvikunnossapidon tehostamisella  ja koh-
dentamisella, nopeuksien  säätelyllä, liikenteen ohjauksella, liittymäjärjeste-
lyillä  ja tievalaistuksella. Investointihankkeilla  saavutetaan  koko  ohjelma- 
kaudella vajaan  7  hvo-onnettomuuden vähenemä.  Ns.  pienillä liikennetur-
vallisuuskohteilla saavutetaan vuosittain  1,5-2,0  hv-onnettomuuden vähe-
nemä. Tehostetun talvikunnossapidon hvo-vähenemä tulee täysimääräi-
sesti käytetyksi vuonna  1999,  jonka jälkeen turvallisuutta parantavien toi-
menpiteiden painotusta  ja  valikoimaa tulee tarkastella uudelleen. Tarkaste-
lussa käytetään hyväksi  pu rikohtaisesti laadittua turvallisuussuunnitelmaa. 
Talvihoidon tason parantaminen rannikkoseudun päätiestöllä vähentää 

 mm.  kohtaamisonnettomuuksia  

Laskennallisesti myönteisestä hv-onnettomuuskehityksestä huolimatta pii-
rin huonon. liikenneturvalljsuustjlanteen (henkilövahinko-onnettomuuksien 
määrä suhteessa liikennesuoritteeseen) ei arvioida paranevan muiden pii-
rien tasolle. 

Ympäristöön  tienpitoja teillä oleva liikenne vaikuttavat yleensä haitallises-
ti. Suunnitteluvaiheessa tehtävällä arvioinnilla  ja  vaihtoehtojen valinnoilla 
haittoja voidaan kuitenkin lieventää.  

Lain  mukainen  YVA-menettely  on  ollut käytössä valtatien  1  rakentamises-
sa moottoritieksi välillä Muurla-Paimio  ja  välillä Lohjanharju-Muurla. Mui-
denkin hankkeiden ympäristövaikutukset selvitetään esisuunnitteluvai-
heessa ottamalla huomioon  mm.  seutukaavassa esitetyt  ja  tiepiirin tilasel-
vityksissä esille tulleet  asiat. Ympäristövaikutusselvitysten  taso  on 

 vaihteleva.  

Natura  2000  -verkoston alueiksi ehdotetuilla alueilla olevien hankkeiden 
vaikutuksista  on  neuvoteltu Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa. 
Suojelun asettamat rajoitukset otetaan hUomioon. 
Valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille sijoittuvista hankkeista suu-
ri  osa  onnistutaan sovittamaan maisemaan. 
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Ympäristön tilaselvitysten perusteella  on  ohjelmaan otettu ympäristöhaitto-
jen poistamishankkeita, joilla ensisijaisesti torjutaan meluhaittoja  ja  suoja-
taan pohjavesialueita nykyisellä tiestöllä. Asukkaita suojataan melulta kah-
dessa kohteessa. Pohjavettä suojataan viidessä kohteessa. Lisäksi suoja-
uksia tehdään tarvittaessa muiden hankkeiden yhteydessä. Ohjelmakau-
della suojataan meluhaitoilta runsas  1100  asukasta  ja  tehdään pohjavesi-
suojauksia noin  17  tiekilometrin  matkalla suojaten runsaan  60 000  henki-
lön käyttämät pohjavedet. Vaikutukset vastaavat piirille asetettuja tavoittei-
ta: suojata melulta  200  asukasta/vuosi  ja  rakentaa pohjavesisuojausta  3,3 

 km/vuosi. 

Meluntorjuntahankkeiden  suunnittelussa sovelletaan vuorovaikutusta pai-
kallisten asukkaiden kanssa  ja  kiinnitetään erityistä huomiota rakenteiden 
sovittamiseen ympäristöön. Toteutusten toi mivuutta seurataan 
ennen/jälkeen-mittauksilla. 

Luonnon-  ja maisemanhoitoa  toteutetaan parantamalla pintavesien virtaus-
olosuhteita sekä tekemällä yhteistyössä paikallisten yhteisöjen kanssa  tie

-kohtaisia  luonnon-  ja maisemanparannushankkeita. 

Taajamahankkeita  ohjelmassa  on  kuusi. Niillä parannetaan taajamien lii-
kenneturvallisuutta, viihtyisyyttä  ja taajamakuvaa.  Samoihin seikkoihin kiin-
nitetään huomiota myös muissa taajamien toimenpiteissä kuten päällytei

-den  uusimisessa  ja viitoituksessa. Arvoympäristöissä  toteutettavissa hank-
keissa otetaan erityisesti huomioon ympäristöolosuhteet  ja  niiden 
ainutlaatuisuus. 

Tienpidosta  aiheutuvat päastöt vähenevät, kun tiemerkinnöissä  ja  päällys-
teissä siirrytään vähemmän haihtuvia hiilivetyjä sisältäviin materiaaleihin. 
Liukkaudentorjuntamenetelmiä kehitetään käytettävän suolamäärän 
vähentämiseksi. 

Liikenteen sujuvuus lisääntyy lähinnä päätieverkolla taajamien ulkopuo-
lella. Suunnitelmakauden loppuun mennessä ruUhkaisuus poistuu kandek-
sikkotieltä väleiltä Raisio-Marjamäki sekä  Pori -Söörmarkku, ykköstieltä  vä-
liltä Muurla-Paimio sekä kakkostieltä väliltä Ulvila -Pori.  Lisäksi sujuvuutta 
parannetaan tienpidon hankintamenettelyjä kehittämällä, työn aikaisia lii-
kennejärjestelyjä kehittämällä, liikenteen hallinnalla, liikenteen ohjauksella 
sekä talvihoitoa tehostamalla. 



LillE  I  
PIIRIN  INVESTOINTIHANKKEIDEN  

KUSTANNUSTEN MAAKUNNALLINEN JAKAUTUMA  
Alla  on  esitetty toiminta-  ja  taloussuunnitelman  investointien jakautu-
minen Varsinais-Suomen  ja  Satakunnan alueille. 

Korvauslnvestolnnjj  

VARSINAIS-SUOMI  36980 41290 20300 19160 19850  
SATAKUNTA  21170 16200 22000 22700 18750  
YHTEENSA  68160 66490 42300 41860 38600  

Laajennuslnvestoinolt  

VARSINAIS-SUOMI  19350 19577 23870 19050 26520  
SATAKINTA  15930 23050 17500 16200 12250  
YHTEENSÄ  36280 42627 41370 35250 38770  

Uusinvestotnnit  

VARSINAIS-SUOMI  0 0 0 6000 9000  
SATAJ(I.99TA  0 0 14000 10000 10000  
YHTEENSÄ  0 0 14000 16000 19000  

Perustlenpito yhteens9 
.:2Oel  

VARSINAIS-SUOMI  56330 60867 44170 44210 55370  
SATAKUNTA  37100 38250 53500 48900 41000  
YHTEENSÄ  93430 99117 97670 93110 96370  

Eu-  Ja  t'äIIIs!,shanJckeet  

VARSINAIS-SUOMI  (työl9yy5)  5500 0 0 0 0  
VARS#4AIS-30J060  (EU  peru5t!er,4o)  500 1000 700 0 0  
SATAXJ.P4TAflynj5)  5200 0 0 0 0  
SATARLINTA  (EU  pene1ie4o)  0 4000 0 0 0  
YHTEENSÄ  11200 5000 700 0 0  

Keskushalfinnon rali.  kohteet  

VARSINPJS-SIJOMI  16000 15900 11000 0 0  YHTEENSÄ  16000 15900 11000 0 0  

Ket1ittnIshikkeet ( •  EU)  i -1996. 

VARENAIS-a63011 153000 224000 240000 270000 135000  
SATAKUNTA  24000 41000 110000 85000 15000  
SATAJQMTA(BJkniee)  8800 0 0 0 0  
YHTEENSÄ  188600 26500o 350000 355000  is0000  

tyÖfINyyshankk 

,uShail. raN, koht 

rivestoinnit 

Innusinvestoinnit 

lUsInvesiojnnit 

1999 	 1q99 	 2993 	 2151 	 32  

PERUSTIENPITO-,  Eli-,  TYÖLLISYYS- 
JA  KESKUSHALUNNOP4 RAHOITTAMAT  
HANKKEET  1998 -2002  
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LuTE  2  

TOIMENPIDEOHJELMA  1998-2002  

.Tro  Tie 	Nimi 	 - 	 ii  KAyt.  19981 1999j 20001 20011 20021  
Korvausinvestoinnit,  tiestö  

402 PÄÄLL.  TIEN PERUSKORJAUS 	 -  Koko  piiri  80.0 20.( iiö ilö  i1() i10  ilo  i0 

1191 192 MIEKELA-ENNYINEN  Raisio  46.0 17.( 19.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13 KUNTOONPANOTYÖT  Koko  piiri  6.8 1.5 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 

252 HUITI1NEN-RAIJALA  Huittinen  6.0 4.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

371  LIIKENNEVALOJEN SANEERAUS  Koko  piiri  2.4 0. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 

460 POLKUPYÖRÄREII1STÖN VIITOITUS  Koko  piiri  0.7 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

532 VIITOI11.JKSEN  PARANTAMINEN  Koko  piiri  10.0 0.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 

290 2014 KOLJOLA-VT 8 lousiainen  6.3 0.4 1.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

3978 
8 

802 
180 
2470 

VALTATEIDEN PYSÄKÖINTIALUEET  
KAARINANTIEN LIITFYII4IEN  PARANTAMINEN 
KyNSIKANGAS-LIEVIKOSKI  MT  

Koko  piiri  
Kaarina  
Kokemäki  

6.2 
5.5 
4.8 

0.4 
0.4 
0.4 

0.7 
1.0 
1.0 

1.5 
4.5 
3.8 

1.0 
0.0 
0.0 

1.0 
0.0 
0.0 

1.0 
0.0 
0.0 

1.0 
0.0 
0.0 

533 2021  TARVAINEN-HINNERJOKI Mynamaki  4.0 0.4 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

545 PAATEIDEN LHTFYMIEN  PARANTAMINEN  Koko  piiri  3.5 0,4 2.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

184 2471 SATAKUNNANTIE  JA RONKKA-KOKEMAKI  Kokemäki  3.3 0.4 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

544 
36 

277212 

12023 
2442 

SORATEIDEN  KUNNOSTUS  
VANHANKYLÄN  KESKUSTAN LIITFYMÄT 
MYLLYKYLÄ-VUORENMAA 

Koko  piiri  
Ulvila  
KöyliÖ  

2.5 
1.5 
1.1 

0.4 
0.4 
0.1 

0.5 
1.5 
1.1 

0.5 
0.0 
0.0 

0.5 
0.0 
0.0 

0.5 
0.0 
0.0 

0.5 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

972 1893 LIETSALA - SEIKELA Masku  7.0 0.1 0.0 20 5.0 0.0 0.0 0.0 

548  SATAKUNNAN  EU-HANKE  (5b)  Satakunta  4.0 0.1 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

771 13023 SANDÖNPT  Pori 3.3 0.1 0.0 1.3 .2.0 0.0 0.0 0.0 

905 1961  TAIVASSALO-HAKKEENPÄÄ Taivassalo  2.5 0.' 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

271 2401 HAKALANKADUN LIITrYMÄ  Salo 1.9 0. 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

103 183 LAMMOKÄRRETIN VIRTAUSAUKKO Dragstjärd  0.3 0.' 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

95 13053 .IOKKAMAAN  PT  Lavia  0.3 0. 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

14213 VIRTFAA-PYHÄJOKI SäkylA  16.5 0. 0.0 0.0 2.0 7.0 7.5 0.0 

29723 KT 44 LII1TYMÄ  Kankaanpää  13.3 0. 0.0 0.0 7.0 6.3 0.0 0.0 

59 12509 SOUKAISTEN LIITrYMÄ  Laitila  1.2 0.( 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 

3112906 KIVIALHON P'F  Nakkila  1.0 0.( 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 

9 12237 KUNNARAISTEN  PT  Kustavi  0.8 0.4 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 

2949 LEVEAKAISTATIE  VÄLILLÄ LIETO  AS  -  AURA  Lieto  0.2 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 

365 180  RANTATIEN KIERTOLIITIYMÄ Parainen  1.0 0.4 0.0 0,0 0.0 1.0 0,0 0.0 

5612481 ELKKYISTENPT  Uusikaupunki  11) 0.4 0.0 0.0 0.0 1,0 0.0 0.0 

351 52  SOMERON KESKUSTAN LHTrYMÄT Somero  4.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 

369 12689 KÖYLIÖNJÄRVEN VIRTAUSAUKKO KöyliÖ  1,5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 

281 12287 	RAUKKALAN PT 	 Lieto 	 1.3 	0.4 	0.0 	0.0 	0.0 

Korvausinvestoinnit,  tiestö yhteensä: 	I 	i4  
0.0 1.3 0.0 

iJ 

Korvausinvestoinnit,  sillat  

526  PIENET SILLANKORJAUS1YÖT ________  Koko  piiri  18.3  OJ  4.2 3.4 3.3 3.5 4.0 0.0 
Parainen  1.7 0.' 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 405 180 HESSUNDIN  SILTA  T-I56 _______  

45523 NOORMAR.KIJNJOEN  SILTA  II T-852  Noormarkku  1.0 0.' 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

293 2560  RUNKAN  SILTA  T-5152  Lavia  0.7 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

247 12860 LAHDENOJAN  SILTA  T-1887 Pori 0.2 0. 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

450 180 SATFMARKIN  SILTA  T-l6I  Parainen  1.8 0. 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

5068 MÄLIKKÄL)' 	ALIKULKU  T-5013 Turku 1.0 0. 0.0 1,0 0.0 0.0 0.0 0.0 

236 186 SALMIJOEN  SILTA  T-5124 Salo 0.5 0.( 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

30343 LAIHIAN  SILTA  T-5131  Kiukainen  0.3 0.( 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

448181 RUNGONSALMEN  SILTA  T-1690  Sauvo  2.2 ().(  0.0 0.0 1.3 0.9 0.0 0.0 

461 189 SARKÄNSALMENSILTAT-1664  Naantali  1.5 0.4 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 

3912701 PYHÄJOENSILTAT-1182 SAkylA  0.7 0.4 0.0 0.0 0.7 0.0 4J.0 0.0 

966 13209  MAJAN  SILTA  1-1346 Jämijarvi  0.5  OJ  0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 

4589 MAN'IYLÄN  SILTA  (V JA O)T-1278 Turku 3.0 0.4 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 

5349 KÄRSÄMÄENRISTEYSILTAT -1270 Turku 1.5 0.4 0.0 0.0 0.0 1.5 0,0 0.0 

459 2020 MYNAJOEN  SILTA  Il  T-328  Mynämäki  0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 

1483 1870 AHTIALAN  SILTA  T-39 Suomusjärvi  0.6  OJ  0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0  

i  2550 jANNANKORVENOJA  T-785 JA ALHONOJA T-1600  Kullaa  0.5 0.' Thb iö  00 05 00 0.0 

T&M  Kohde  26.1.98  
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i•' plun  
VANHAOJANSILTAT-5141  

Kunta  
Kiikala  
HaIikko  

Yht. 
0.1 
3.0 

Käyt.  
0. 
0. 

1998 
0.0 
0.0 

1999 
0.0 
0.0 

2000 
0.0 
0.0 

20O1 
0.1 
0 

2002 
0.0 
3.0 

Jää  
0.0 
0.0 

462 1  HALIKONJOEN  SILTA  1-20 
 MÄENi1ÄN UUS1S1LTAiT7 1933  TMynamaki  0.9 0. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 

535 12  HUHKOLANSILTA  1-447  JHuittinen  0.6 0. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0  

Korvausinvestoinnit,  
Laajennusinvestoinnit 

sillat yhteensä:  ±LJ 

___!! [iKORKE1DENER1KO1SKUIJ11T1T KokopiirI 
Kokopiiri  
Rauma  

Th  
14.0 
11.5 

1. 
4. 
4. 

0.5 
2.0 
4.0 

0,9  
2.0 
3.5 

2.0 
0.0 

0.4öö[  0 O 	fl C 
2 . 0  
0.0 	0.0 	u 

__Z!  
3378  

PIENETLIIK.TURV.KOffFEET 
RAUMANMELUSUOJAUS 

 ALASTARO-VAMPULA 621 12727  Alastaro  6.2 4. 1.5 00 00 0.0 0.0 1) 
325  HIIVANIITYN POHJAVESISUOJAIJS Myn8mki  10.4 6. 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0 

12659  KAUKLAISTEN  PT  Lappi  4.0 1. 3.0 00 0,0 0.0 0.0 0 
15 12460  KAR1NAISTEN JK+PP Karinajnen  1.0 0.' 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0 

3394T  ORIPAANKANKAAN POHJAVESISUOJAUS Alastaro  0.' 4.0 4.0 4.0 00 0.0 0 
i1  i1ö PAJMIOJOEN  SILTA  T-28  Paimio  9.4  OJ  4.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0 

3558  HUMIKKALAN LIITFYMÄN JARi. Masku  4.5 0.1 27 1.8  - 	0.0 0.0 0 
349 2464  PORIN  RADAN TIEJÄRJESTELYT  Nakkila  2.8 0.) 1.7 1.1 00 00 0.0 0 

V-SUOMEN  EU-HANKE Varsinais-Suo  2.2 0.  -"-öIc 'IÖ  'ii 0.0  Tho  o 
296 12649  UOTILAN TAAJAMA Rauma  2.0 0.4 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.) 
984 12385  HALSON  PT  Mynamaki  1.9 0.( 0.6 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
276 41  MOMMOLAN PALVELUALUE  Huittinen  1.5 0.( 1.5 0.0 00 OM 00 01' 
551 43  KESKUSTA-SILLANTAKA JK+PP Laitila  0.9 0.( 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
5388  HYVELÄ-SÖÖRMARKKU TIEVALAISTUS  Pori 0.8 0. 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
5272010  LUUKKAANMUTKANOLKAISU  Vahto  0.6 0. 0,6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
547  LIIKENNETIJRV.  VUODEN ERJKOISKOHTEET  Koko  piiri  0.5 0.' 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

- i  VÄLILÄNSELTAT-1377  Köyliö . 	0.5 0.' 0.5 0.0 0.0 0.0  öö  0.0 
182140  KUOPPAMAKI-KEPOLAJK+pp KÖyliö  0.5 0.i 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

229 12542  LÖYTrYLÄN  SILTA  1-374  Eura  0.4 0.) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
550 1  MAISEMANHOITOSUIjN.  TOTEUTTAMINEN Varsinais-Suo  0.2 0.) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
391 2  RUSKILA-HAIST1LA OHITUSKAISTAT  Nakkila  12.9  OJ  0.0 4.0 8.9 0.0 0.0 0.0 

1143 2  RAUMA-KOD1SJOKI Rauma  9.1 0.) 00 2.0 3.0 4.1 00 00 
291 2170  EURAJOEN  KESKUSTA Eurajoki  7.0 0.) 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
951 1  ALI-KIRJALAN  PT  Parainen  2.7 0.) 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
313 13319  MUSTAJÄRVEN  PT  1arvia  2.1 0.( 0,0 21 00 0.0 0.0 00 
264 196 KT 43-SANTTIONTIE KEV.LIIK.JÄRJ.  Uusikaupunki  1.9 0.( 0.0 19 0.0 O.0 0.0 0.0 

149012831  LEPPÄKOSKENSILTAT-1336  Huittinen  1.5 0. 0.0 1.5 0.0 0.0' 0.0 0.0 
16 180  KIRKKOSALMEN KEV.LIIK.  SILTA Parainen  1.0 0. 0.0 1.0 0.0 0.0 0,0 0.0 

2892052  KYLÄSILTAT-415  Rauma  0.4 0. 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 
3248  MOTELLIN POHJAVESISUOJAUS Mynamaki  8.4 5: 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0' 0.0 
5408  PITKAMAE.N JA  MUHKURIN MELUSUOJAUS  Turku 7.2 0.' 0.0 0.0 3.6 3.6 0.0 0.0 
148  PERNIÖN KESKUSTA Perniö  3.1 0,' 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0  

TAMMIATSTEN  SILTA  1-1474  Alastaro  3.1  OJ  0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 
250 12691  ISOVIMMA - LUVALAHTI JK+PP 	______ _____ Säkyla  2.3 0.) 0.0 0.0 2.3  0.0 -  0.0 OM 

1427 210  HURSKALAN  SILTA  T-52'3  Loimaan kunta  2.3 0.4 0.0 00 2,3 0,0 0.0 0.0 
44 1834  VÄSTÄNFJÄJWIN JK+PP Vtlstanfjtlrd  2.2 0.4 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0  

RUTAVAN  SILTA  T-1188  _____ Vampula  2.1 0.4 00 0.0 2.1 OM 0,0 OM 
2802010  PAAVOLANSILTAT -489 Turku 1.0  OJ  0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0  

-i  2ii  SUOJOEN SILTA  1-200  Somero  0.2 0.4 00 0.0 0.2  ThÖ  OM  io  
32823  MT256OLHTTYMÄ  Noormarkku  

Laitila  
14.0 
7.7 

0.4 
0.) 

0.0 
0.0 

0.0 
0,0 

0,0 
0.0 

3.0 
3.0 

6.0 
4.7 

5.0 
0.0 3198  LAITILANPOHJAVESISUOJAUSKOHTEET 	-  

3  
356 

I'i  
1893  

NAKKILAN KESKUSTA 	 ' 

NAANTALIN KEVYEN LIIK. JÄRJ. 
Nakkila  5.7 0.) 0.0 00 OM 7 0.0 OM' 
Naantali  4.2 0.( 0.0 00 00 42 0.0 OM 

3268  LANKOSKEN PALVELUALUE  Merikarvia  2.0 0.( 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 
334 10  ALHOJOKI-RAUVOLA POl-IJAVESISUOJAUS  Lieto  2.0 O.(  O.O  0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 

12933  AHVENUKSEN  SILTA  1-1466  Kokemaki  1.5 0.( 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 
1494  iiö  KURKELAN SILTA  1-42  Kisko  1.4 O.( 0.0 0,0 0.0 1.4 OM 00  

LATFOMEREN  PT  Nakkila  10 O.( 0.0 0.0 OM  -ib  0.0  
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Kehittäminen (Turun tiepiirin ehdotus)  

	

11441 	PAIMIO-TURKU  MO 

	

471 	MUURLA-PAIMIO  MO 

	

202 	LENTOASEMAN  ETL-TLILIMÄKI  4-K 

	

242 	FRIITALA-LENTOASEMAN  ETL  4-K 

	

218 	RAISIO-MARJAMÄKI  

ETh  

I Kehittäminen (Turun tiepiirin ehdotus)  y] 

 Keskushallinnon keskitetty rahoitus  

I  TOIMENPIDEOHJELMA  1998-2002  
Nro  Tie 	Nimi 	 Kunta Yht.I yt  1998 1999 2000 2001 2002 Jä 

1487 2254  KAULANPERAN  SILTA  1-499 	 Pöytyä  0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 

3908  TIEVALAISTUKSEN TÄYD.  VT  8:LLA 	 Masku  0.8 0.1 0.0 0,0 0.0 0.8 0.0 0.0 

1409 12267  
12027  

LONT1'ISTEN  SILTA  T-1558 	 Ljeto  
ATUN  PT 	 Parainen  

0,6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 

507 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 

344 12270  MAARIAN  LV:N PT:N JK+PP  Turku 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 

366 12521  KOLSAN  SILTA  1-1547  Laitila  0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 

278 ii  KOUVON  SILTA  T-1559  Lieto  0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

503 1  HANHIJOEN  SILTA  T-1 185  Oripää  0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 02 00 0.0 

3332  LEPPIKANKAANSELÄN POHJAVESISUOJAUS  Loimaan kunta  7.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 3.4 

329 2401  HAUKKALA-HAHKÄNÄ JK+PP  Pertteli  3.1 0.' 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 

361 9  JOKISYRJÄN  SILTA  T-1308  Loimaan kunta  3.0  OJ  0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 

350 181  TARVASJOEN  RAJA  - VTIO Tarvasjoki  2.5 0.' 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 

352 12763  HAAPASAAREN PT:N JK+PP  Rauma  2.5 0.1 0.0 0.0  öö  2.5 OM 

541 1931  VANGENRAUMAN  SILTA  T-315  Askainen  2.4 0.' 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 

358 185  IHALAN  ERITAS0LIITrYMÄN  PAR. Turku 2.2 0.' 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 

368 1953  VEHI'1AAN  KESKUSTA Vehmaa  2.1 0.' 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 

34044  KIIKOISTEN PALVELUALUE  Kiikoinen  1.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 

346 2351  HALIKON JK+PP  Hal  ikko  1.3 0.' 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 

19  HARMAALINNAN  PT Pori 0.6 0. 0.0 0.0 OM OM k6 OM 

364  TIEVALAISTUKSEN TAYD.  VT  2:LLA  Nakkila  0.4 0. 0.0 0.0 0.0 Ö) ö4 i0 
542 12133 	PIILIJÄRVENOJAN  SILTA  T-I 139 	 Pertteli  
543 2463 	KAUKARITSAN  SILTA  T-729 	 Kokemäki  

Laajennusinvestoinnit  yhteensä:  

0.2 0. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 
0.2 0. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0  

I 
I Uusinvestoinnit 

792070  LAPPI-HINNERJOKI - 	 Lappi  
69196  LORIVO  TIEN RAKENTAMINEN 	 Uusikaupw 

Uusinvestoinnit  yhteensä:  

• Työffisyystyökohteet  (Turun tiepiirin ehdotus)  

43.0 0l 0.0 0.0 14,0 10.0 10.0 9.0 

22.0 0. 0.0 0.0 0.0 6.0 9.0 7.0 

I I 

26343  UKI-KALANTI  KEV.LIIK.JÄRJ, tyÖIl.hanke  [Uusikaupunki  11.2 8.t 3.2 0.0 0.O 0.0 0.0 0.0  
45723  HYVELÄ-SÖÖRMARKKUJK+PP Pori 5.7 2.5{ 0.0 

_ 
0.0 0.0 0.0 0.0 

536 2052  
_ 
RAUMA-KODISJOKI  VAIHE  2  

_ 
Rauma  2.0 ø4 2.0 0.0 _0.0 _0.0 0.0 _0.0  _ Työllisyystyökohteet  (Turun  tiepnrin  ehdotus) yhteensä:  i2 i!4 4 _  
'Turku 928.0 881.1 33.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pori 26.2 17. 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Paimio  890.0 40.1 120.0 200.0 200.0 200.0 130.0 0.0 

Pori 41.0 6.1 24.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pori 185.0 0.1 0.0 30.0 100.0 55.0 0.0 0.0  
Raisio  75.0 0.1 0.0 10.0 30.0 35.0 0.0 0.0 

Pori 55.0 0.1 0.0 0.0 10.0 30.0 15.0 O.0  
ILaitila  50.0 0.1 0,0 0.0 10.0 35.0 5.0 0.0  

teensä:  2250.2 1 24 I! 265.01 °°I 0.0 

1240 12195  HARVALUODON  SILTA 	 PiikkiÖ  18.6 9. 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 

501890 	KIRVEENRAUMAN SILTA 	 Rymättylä  14.9 O.( 7.0 _7.9 0.0 0.0 0.0 o.o[  __ 
270_1930 	_KIRKONSALMEN  SILTA 	- 	- 	- 	Merimasku  I 19.0 

_ 
O. 0.0 8.0 

_ 
11.0 
_ 

0.0 
_ 

0.0  
_ 

Keskushallinnon keskitetty rahoitus yhteensä:  i2I Ji  Q  
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LuTE  3  

Toimenpiteiden ryhmittely korvaus-, laajennus-  ja  uusinvestointeihin  

Toimenpide Korvausinves- 
tointi 

Laajennusin- 
vestointi 

Uusinves-
tointi  

Tien  rakentaminen uudelle linjalle, vanha  jää  käyttöön ____________ ____________  x 
Tien nelikaistaistus  ilman välikaistaa  X 

Tien nelikaistaistus välikaistalla  ja  eritasoin  x 
Tien  selvä  (>50 %)  suuntauksen parantaminen  X 

Tien  lievempi suuntauksen parantaminen  x 
Tien  rakenteen parantaminen  (ja  leventäminen)  x 
Soratien  rakenteen parantaminen  ja  päällystäminen  x 
Ohituskaistojen  rakentaminen  x 
E ritasoliittymän  rakentaminen  x 
Eritasoliittymän täydentäminen ____________  x 
Tasoliittymän  parantaminen  x  
Rautatie-eritason rakentaminen  X  

Rautatietasoylikäytävän  parantaminen  x  
Kevyen lIikenteen järjestelyt (-väylä, alikulku) ____________  x  
Sillan  parantaminen  x  
Sillan  uusiminen (selv.parempanalsp:n yht.)  x x 
Lossin  korvaaminen sillalla  X  

Moniparannus  taajamassa  x x 
Meluntorjuntahanke  X  

Pohjavedensuojeluhanke  x 
Joukkoliikenteen  järjestelyt  (x) x 
Tievalaistus  X  

Yksityisteiden  järjestely  (ja  rinnakkaistiejärjestelyt) _____________  x  
Riista-aidan rakentaminen  x 



LuTE  4  

PERUSTIENPIDON  HANKKEIDEN KUVAUKSET  (KA>  lo  MMK)  

VIRTTAA-PYHÄJOKI 
Hankenumero  14 
Tie 213  
Hankkeen päatavoitteena  on  parantaa Rauman/Euran/Sä-
kylän  ja  Ala staron/Loimaan/Ypäjän  välistä tavoitettavuutta. 
Nykyinen mt  213  ei suunnittelualueella vastaa geometriaF-
taan eikä leveydeltään seudullisen tien tasoa. 
Liikennemäärät  ovat suunnittelualueella  560-770 ajon/vrk. 
Tien leveydeksi  tulee  8/7 m.  
Hankkeen pituus  on 13,7 kmja  H/K-suhde  0,61. 

 Kustannusarvio  on 16,5  Mmk. 

Kl441  VT 23  LIITTYMÄ 
Hankenumero  297 
Tie 23  
Hankkeen päätavoitteena  on  parantaa liittymän toimivuutta 

 ja  turvallisuutta. 
Liittymä parannetaan hajautetun liittymän periaatteiden 
mukaisesti. 
Liittymän  yhteyteen rakennetaan palvelualue  ja 

 huoltoasema. 
KVL  on  vt 23:lla  4870  ja kt 44:Ilä  6740 ajon/vrk. 

 Kustannusarvio  on 13,3  Mmk.  

VT 23/ MT 2560  LHTTYMÄ 
Hankenumero  328 
Tie 23  
Nykyinen tasoliittymä  on toimivuudeltaan  ja liikenneturvalli-
suudeltaan  huono. 
Liittymä parannetaan rakentamalla eritasoliittymä. 
Suunnittelussa  ja  ratkaisuissa kiinnitetään erityistä huomio-
ta ympäristöasioihin. 
KVL Ofl  vt 23:lla  6720  ja mt 2560:llä  1811 ajonfvrk. 

 Hankkeen  H/K-  suhde  on 3,70.  
Kustannusarvio  20,0  Mmk. 

LORIVO  TIE  
Hankenumero  269 
Tie 196  
Hankkeen tavoitteena  on kauttakulku-  ja  raskaan liikenteen 
ohjaaminen pois keskustasta  ja  liikenneturvallisuuden 
parantaminen. 
Lorivo-tien varteen rakennetaan jk+pp -tie mt:n 198 Ilitty-
mästä Kuokkamaankadun  liittymään  ja  lisäksi Lorivo-tien  ja 
mt  198  liittymään tehdään kaksi kevyen liikenteen 
alikulkukäytävää.  
Tien leveydeksi  tulee  9/7 m  ja  rautatien ylikulkusillan hyö-
dylliseksi leveydeksi  10,5 m.  
Hankkeen  H/K-suhde  on 0,94.  
Kustannusarvio  on 22,0  Mmk. 



, 	 ku  

-T 
t:  

MIEKELA-ENNYINEN 
Hankenumero  1191 
Tie 192 
Tie 192 on  kantavuudeltaan,pystygeometrialtaan  ja  le-
veydeltään puutteellinen. Lisäksi  henkilövahinko-onnetto-
muustiheys  on  suuri.  
Tie  levennetään poikkileikkaukseen  10/7 m  ja  kaikki merkit-
tävät  yksityistieliittymät,kaavatieliittymät  ja  yleisten teiden  lift

-tymät  varustetaan  väistötiloin  tai  kanavoidaan.Hankkeeseen 
 sisältyy  3  kevyen liikenteen  alikulkutunnelia. Liikennemäärä 

 on 4600-1 0600  ajon/vrk.  
Kustannusarvio  on 46,0  Mmk. 

UUSIKAUPUNKI  -  KALANTI  
(Työllisyyshanke) 
Hankenumero  263 
Tie 43  
Hankkeen tavoitteena  on  turvallisuuden  ja  autoliikenteen  su 
juvuuden  parantaminen sekä kevyen liikenteen  väylästön 
täydentäminen.  
Hanke käsittää kevyen liikenteen väylää  7,64 km  ja  kevyen 
liikenteen siltoja  6  kpl.Lisäksi  tehdään  kaistajärjestelyjä  ja 

 väistötiloja. Liikennemäärät  välillä  on 4000-7600  ajon/vrk. 
 Uudenkaupungin  ja  Kalannin  alueilla  on  maankäyttö  lisään-

tynyt  kt:n  43  molemmin puolin. 
Kustannusarvio  on 11,2  Mmk. 

LAPPI -HINNERJOKI 
Hankenumero  79 
Tie 2070  
Nykyinen  tieyhteys  ei täytä  seututien geometria-  ja  nopeus- 
tavoitteita. Lappi -Hinnerjoki  hanke  on  osa välin  Loimaa-Lap-
pi parantamista  seudulliseksi yhteydeksi.  
Tie  tulee palvelemaan nykyistä paremmin  pitempimatkaista 

 liikennettä  ja  Rauman paperi-  ja  sellutehtaan  puuhuoltoa. 
 Hankkeen pituus  on 16,3  kmja  H/K-suhde  1,00. 

 Kustannusarvio  on 44,0  Mmk.  

HIIVANIITYN POHJAVESISUOJAUS 
Hankenumero  325 
Tie 8  
Hankkeen päätavoitteena  on  suojata  vesihuollon  kannalta 
tärkeä  pohjavesialue. Suojattavan  alueen pituus  on 
n.3900 m  ja  ottamon  alueen vettä käyttää  n. 6000  henkeä. 
Toisena tavoitteena  on  parantaa  liikennöitävyyttä  rakenta-
malla kaksi  ohituskaistaa. 
Liikennemäärä  on 5430  ajon/vrk.  
Kustannusarvio  on 10,4  Mmk.  



RAUMAN MELUSUOJAUS 
Hankenumero  337 
Tie 8  
Hanke käsittää viisi kohdetta  vt 8:lla  Rauman keskustan 
kohdalla eteläisen  ja  pohjoisen eritasoliittymän välillä. 
Nykytilanteessa yli  55 dBA:n meluvyöhykkeellä melulle  arvi-
oidaan altistuvan  n. 1020  henkilöä. Melusuojaus pienentää 
melualuetta niin, että  v. 2010  arvioidaan melulle altistuvia 
olevan  70  henkilöä. 
Suunnitelmassa  on  kiinnitetty huomiota nykyisen puuston  ja 

 kasvillisuuden säilymiseen alueella. 
Hankkeen  H/K-  suhde  on 210.  
Kustannusarvio  11,5  Mmk. 

ORIPAANKANKAAN POHJAVESISUOJAUS 
Hankenumero  339 
Tie 41  
Hankkeen päätavoitteena  on  suojata vesihuollon kannalta 
tärkeä pohjavesiaue. Suojattavan alueen pituus  on 
6000 m  ja ottamon  alueen vettä käyttää  n. 50 000  ihmistä. 
Ensimmäinen rakennusvaihe toteutetaan yhtä aikaa Virt-
taa-Littoinen syöttövesijohdon kanssa. 
Liikennemäärä  ko.  kohdalla  on 2100-2400 ajon/vrk. 

 Kustannusarvio  on 12,0  Mmk. 

RUSKILA - HAISTILA OHITUSKAISTAT 
Hankenumero  391 
Tie 2  
Hankkeen tavoitteena  on  parantaa liikenteen sujuvuutta  ja 

 liikenneturvallisuutta. 
Ohituskaistojen kohdilta  poistetaan yksityistieliittymät, mistä 
johtuen samassa yhteydessä toteutetaan yksityis-  ja rinnak-
kaistieverkosto  sekä rakennetaan Viikinkulman risteyssilta 

 ja Ruskilantien liittymän  kohdalle kevyenliikenteen 
alikulkukäytävä. 
Hankkeen  H/K-suhde  on 1,50  ja liikennemäärä  
9176 ajon/vrk.  
Kustannusarvio  on 12,9  Mmk. 



LuTE 	KEHITTÄMISHANKKEIDEN HANKEKUVAUKSET  

VT 8  Raisio-Marjamäki 
Valtatie 

Vaikutukset 
Nykyiset liikenneolosuhteet 

Valtatie  8 on  moottoritie Turun katuverkosta 
Raisloon asti, jossa  se risteää  Turun ohikulku-
tien kanssa (kt  40, E18:n  Naantalin haara). 
Tästä eteenpäin  Vt  8 on  tavallinen 

 2-kaistainen sekaliikennetie,  mutta liikenne- 
määrä  on Kustavintien (mt 192)  liittymään asti 
suuri  (18 000  autoalvrk). Kustavintien  liittymä 
ruuhkautuu päivittäin runsaan kääntyvän lii-
kenteen vuoksi. 

Suunnitelma 

Valtatie  8  rakennetaan  2-ajorataiseksi 2,5 km 
 matkalla. Kustavintien eritasoliittymä toteute-

taan taajama-asutuksen vuoksi jonkinverran 
nykyisen liittymän pohjospuolelle Marjamä-
keen, jolloin  se  palvelee Kustavintien liiken-
teen lisäksi Raision pohjoisosien teollisuutta. 
Kustavintien suuntausta parannetaan, kevytlil-
kenteen väylästöä täydennetään  ja  valaistusta 
parannetaan. Tiesuunnitelma  on lainvoimai-
nen,  myös rakennussuunnitelma  on  valmis. 

Järjestelyt poistavat ruuhkat Kustavintien liitty-
mästä  ja  liikenteen sujuvuus  vt 8:lla ja mt 
192:lla  paranee. Raision maankäyttö pääsee 
eheytyrnään. Kevytliikenteen turvallisuus para-
nee. Vuosittain säästytään yhdeltä henkilöva-
hinko- onnettomuudelta. 

Kustavintien  siirtyessä kauemmaksi asutuk-
sesta vähenevät tieliikenteen asutukselle hait-
taa aiheuttavat kokonaispäästöt. 

Vuonna  1995 on  valmistunut Raision kaupun-
gin rakentama pääkatu (Raisionkaari), joka 
tuo Kustavintien liittymään lisää  vt 8:lle  pohjoi-
seen suuntautuvaa raskasta liikennettä; tämä 

 on ruuhkauttanut  nykyistä liittymää 
entisestään. 

Talous 

Hankkeen kustannusarvio  on 75  Mmk  ja  hyö-
ty-kustannussuhde  3,2. 



Idi 	 VT 2  Friitala-Lentoaseman eti 
Valtatie  

Nykyiset liikenneolosuhteet  

Helsinki - Pori  valtatie sijaitsee Porin  ja  Ulviian 
(Friitala) keskustojen  välillä samassa maasto- 
käytävässä  Tampere - Pori  radan  kanssa.  
Kaksikaistaisen  valtatien keskimääräinen  vuo-
rokausiliikenne (KVL -1 996) on tiejaksosta  riip-
puen  9 000-12 000  ajoneuvoa. Valtatien  iii-
kennevirtaan liittymisen  vaikeudesta johtuen 

 osa  Porin keskustan  ja  Friitalan  välisestä lii-
kenteestä käyttää aiempaa  tieverkkoa  aiheut-
taen näin ylimääräisiä ympäristöhaittoja. 

Valtatien  2  parantamisessa  on  vuonna  1997 
 käynnistynyt ensimmäinen vaihe: Lentoase-

man  etl - Tiilimäki;  kustannusarvio  41  Mmk. 

Suunnitelma  

Friitaian  ja  Porin lentoaseman  etl:n  väliseen 
hankkeeseen sisältyy  mm. 
-  valtatien  2 nelikaistaistaminen nykylinjaila 

 noin  7 km  matkalla (säilyy  sekaliikennetienä) 

- Honkaiuodon  ja  Friitalan eritasoliittymien 
 ra  kentamiset 

- rinnakkaistie-  ja  kevyen liikenteen järjestelyjä  
- melusuojauksia 
-  uusi silta Kokemäenjoen yli 

Vaikutukset 

Hanke vähentää onnettomuuksia sekä poistaa 
ruuhkat valtatieltä; erityisesti  sen  liittymistä.  
Valtatieliikenteen  parempi sujuvuus vähentää  
rinnakkaistien liikennemääriä. 

Eritasossa  tapahtuvien  poikitusten  ansiosta  
vaitatien estevaikutus  vähenee olennaisesti  ja 

 maankäytön  tehostamismandoilisuudet  valta-
tien  lounaispuolelia  paranevat. 

Talous 

Hankkeen kustannusarvio  on 185  Mmk  ja  hyö-
ty-kustannussuhde  1 2.  



Valtatie 
	 Pori-Söörmarkku  

Vaikutukset 
Nykyiset liikenneolosuhteet  

Turku  -  Oulu  valtatie  8  ja  Pori  -  Joensuu valta-
tie  23  erkanevat  toisistaan Porin pohjoispuo-
lella Söörmarkussa, mitä ennen valtatien kes-
kimäärinen liikennemäärä (KVL -1996) on  noin  
11 850  ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Liittymien liikenteellinen  palvelutaso huippu- 
tunteina Söörmarkussa  on  luokassa  E  ja  Hy

-velässä  (liittymä Porin keskustaan)  D.  Nykyi-
nen valtatiejakso Hyvelän  ja  Söörmarkun  välil-
lä  on  maankäytön vaivaamaa  ja  suurista valta-
tien liikennemääristä johtuen myös muut liitty

-mät  ruuhkautuvat  ajoittain. 

Suunnitelma  
reunavyöhykkeen.  

Hankkeen toteuttaminen siirtää yli puolet ny-
kyisestä liikenteestä uudelle valtatielle. Vaaral-
liset tasoliittymät Hyvelässä  ja  Söörmarkussa 

 poistuvat. Valtatieverkosta syrjään jäävän  tie- 
jakson varren maankäyttöä voidaan kehittää 
vahvistetun seutukaavan mukaisesti sekä Po-
rin kaupungin että Noormarkun kunnan alueel-
la. 

Rinnakkaisen väylän rakentaminen muuttaa 
maisemaa  ja  siinä avautumia näkymiä. Hyve- 
Iässä eritasoliittymä muodostuu avoimessa 
viljelymaisemassa hallitsevaksi elementiksi  ja 

 uusi tielinja puhkaisee Hyvelän kallioisen  se
-lännealueen  maisemallisesti tärkeän 

Hyvelän  ja  Söörmarkun  välille rakennetaan  n. 
6 km  uutta kaksikaistaista vaitatietä  300-600 

 metriä nykyisen väylän länsipuolelle vanhan 
tien jäädessä palvelemaan ensisijaisesti pai-
kallista liikennettä. Hyvelään  ja  Söörmarkkuun 

 rakennetaan eritasoliittymät. 

Talous 

Hankkeen kustannusarvio  on 55  Mmk  ja  hyö-
ty-kustannussuhde  1,5.  



Laitilan  eritasoliittymät  
Valtatie  

Nykyiset liikenneolosuhteet  

Maankäyttö  Laitilan keskustassa  on  levinnyt 
jokaiseen  Turku  -  Oulu  valtatien  8  ja  Uusikau-
punki  -  Harjavalta  kantatien  43  rajaamaan nel-
jännekseen.  Pääteiden poikitukset  ovat vaa-
rallisia  ja  pääteiden  liittymä  ruuhkautuu huip-
putuntien  aikana.  Pääteiden  keskinäinen liitty-
mä  on  varustettu  liikennevaloin  vuonna  1991.  
Liikennevaloista  huolimatta liittymässä tapah-
tuu edelleenkin runsaasti onnettomuuksia. 

Valtatien  8  henkilövahinko-onnettomuusmää
-rät  Laitilan keskustan kohdalla ovat  tie-  ja  ajo
-neuvokilometriä  kohti noin kolminkertaiset 

muuhun  valtatieverkkoon  verrattuna. 

Suunnitelma 

Valtatie  8  parannetaan nykyisellä paikallaan 
Laitilan keskustan kohdalla rakentamalla  mm. 

 kaksi  eritasoliittymää  (Laitila  E  ja  P).  Valtatien 
poikki toteutetaan kaikkiaan viisi  eritasoista 

 yhteyttä, joista yksi  on  

tarkoitettu pelkästään  kevytliikenteefle.  Kevy-
en liikenteen väyliä parannetaan  ja  täydenne-
tään.  Eteläisen  eritasoliittymän  läheisyyteen 
rakennetaan korkeatasoinen liikenteen 

 palvelualue.  

Vaikutukset  

Eritasoliittymien  rakentaminen parantaa huo-
mattavasti  päätieverkon  liikenteen turvallisuut-
ta  ja  sujuvuutta.  Eritasoiset risteämiset  vähen-
tävät  pääteiden estevaikutusta  taajamassa.  

Tien  painuminen  enimmillään kuusi metriä sy-
vään leikkaukseen pienentää valtatien melu- 
alueita  ja  muuttaa tien  lähimaisemaa  voimak-
kaasti.  Tien  asema leikkauksineen korostuu  ja 

 eritasoliittymät mittavina rakenteina  ovat 
 huomiotaherättäviä.  

Talous 

Hankkeen kustannusarvio  on 50  Mmk  ja  hyö-
ty-kustannussuhde  0,9.  
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO 
 EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND  

7.1.1998  /  10  

Tielaitos  
Turun tiepiiri 
PL636  
20101  TURKU  

LAUSUNTO TURUN TIEPIIRIN TOIMINTA-  JA TALOUSSUUNNITELMAN  LUON-
NOKSESTA  V. 1998-2002  

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus  on  kokouksessaan  15.12.1997 § 344 
 päättänyt antaa seuraavan lausunnon:  

1.  Yleistä 

Tienpidon strategisiksi painopistealueiksi ohjelmakaudella  on  nimetty seuraavat 
toimenpiteet: 
-  taajamien liikenneympäristön  ja liikennejärjestelmien  kehittäminen 
- alemman luokan tieverkon kunnon  ja  hoidon tason säilyttäminen 
-  ympäristön  ja  liikenneturvallisuuden parantaminen 

Toiminta-  ja taloussuunnitelma  ei laajuudeltaan vastaa aikaisemmin käsiteltyä 
pitkän tähtäyksen suunnitelmaa  "Tie 2010".  Supistuminen aiheutuu rahoitus- 
kehyksen alenemisesta, joka  on  pakottanut karsimaan osan tarpeellisista 
toimenpiteistä. Supistamistoimenpiteet kohdistuvat erityisesti seututieverkon 
täydennyksiin sekä päätieverkon sujuvuutta lisääviin hankkeisiin. 

Varsinais-Suomen liitto pitää tiepilrin strategisia linjauksia oikeansuuntaisina. 
Esitettyjen lisäksi Varsinais-Suomen liitto haluaa korostaa hyvätasoisen tiever-
kon merkitystä elinkeinoelämän kehittymisen perusedeliytyksenä sekã logistisen 
järjestelmän tärkeänä osana. 

Myönteisenä toimenpiteenä aikaisempaan verrattuna  on  pidettävä tielaitoksen 
keskushallinnon päätöstä irrottaa lautta-  ja lossiyhteyksien  hoito  ja  vastaavat 
siltainvestoinnit valtakunnallisesti rahoitettaviksi. Liitto korostaa ratkaisun 
tärkeyttä maan eri osien tiepidon tasapuolisuuteen tähtäävän arvioinnin kannal-
ta. Samaan asiaan liittyen Varsinais-Suomen liitto esittää, että toiminta-  ja 
taloussuunnitelman raporttiin  palautetaan maakunnittainen vertailu liiken-
nesuoritteista  ja tiepituuksista tieluokittain.  

OSOITE 	 ADRESS 	 PUHELIN  -  TELEFON 	TELEFAX  
RAUHANKATU  14 b 	FREDSGATAN  14 b 	 (02) 232 9000 	 (02) 232 9060  
2OIOOTURKU 	 2OIOOÅBO 

http://wwwrcg. li/sw  Ii n la 
e-mail:olfice@swfinla.reg.reg.elisa.fi  
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2. Kehittämisinvestoinnit  

Suunnitelma sisältää käynnissä olevan  Turku-Muurla moottoritiehankkeen 
lisäksi ainoastaan kaksi Varsinais-Suomeen sijoittuvaa uutta kehittämiskohdetta: 

 Vt  8  Raisio-Marjamäki  ja  Laitilan eritasoliittymät. 

Varsinais-Suomen liitto tukee kaikissa yhteyksissä  El 8 tiehankkeen nopeutettua 
 etenemistä  YVA-selvitys  tote uttaen.  

Viimeisenä valmistuvan moottoritieosuuden aikataulu  (V. 2010)  edellyttää 
parantamistoimenpiteitä nykyisellä  vt  1 :llä  aikaisemmin laadittujen suunnitelmien 
mukaisesti. Ohjelmakaudella aloitettavat uudet kehittämishankkeet liitto asettaa 
seuraavaan järjestykseen: 
-  Vt  8,  Raisio-Marjamäki, johon liittyen suunnitteluvalmius  ja  ohjelmointi välillä 
Raisio-Nousiainen 
-  Haku-tie  välillä  Aura-Mietoinen 
-  Laitilan keskustan eritasoliittymät  

Vt  8:n  osalta puuttuva aloitusrahoitus pyritään sisällyttämään  v. 1998  talousarvi-
oon  tai lisätalousarvioon.  

Käynnissä olevaan  Turku -Toijala -rautatien sähköistykseen liittyen Vrsinais-
Suomen liitto esittää pikaisia toimenpiteitä tielaitoksen  ja  VR:n ratayhtiön yh-
teisen kehittämishankkeen muodostamiseksi. Liitto pitää tärkeänä tämän hen-
kilö-  ja  tavaraliikenteen kannalta tärkeän rataosuuden saattamista nopeustason 

 ja turvallisuusvaatimusten edellyttämään  kuntoon. 

Saariston lautta-  ja lossiyhteyksien  korvaamista silloilla tulee jatkaa ohjelmaan 
sisältyvien hankkeitten (Harvaluoto, Kirveenrauma, Kirkonsalmi) jälkeen. Toteu-
tusjärjestys tulee määritellä pääsääntöisesti kannattavuuslaskelmien pohjalta, 
painottaen kuitenkin saariston pysyvän asutuksen yhteystarpeita.  

3. Perustienpito  

Varsinais-Suomen liitto  on  erittäin huolissaan perustienpidon rahoitustason 
jatkuvasta alenemisesta. Toiminta-  ja taloussuunnitelman  mukaan  v. 1996 
rahoitustaso  oli  329  mmk  ja  se  putoaisi  v. 2001  alle  300  mmk:n. Tällainen 
kehitys johtaa väistämättä tiestön liikennöitävyyden heikkenemiseen. Näköpii-
rissä  on  myös alemman tieverkon rakenteellisen kunnon heikkeneminen. Tiepiiri 

 on  arvioinut perustienpidon vuotuiseksi rahoitustarpeeksi  400  mmk. Tällä 
vuosittaisella rahoituskehyksellä välttämättömät peruskorjaus-  ja  laajennus- 
investoinnit voitaisiin suorittaa. 

Perustienpidon hankelistaa  liitto esittää tarkistettavaksi siten, että maakunnan 
ulomman kehätien Uusikaupunki/Rauma-Loimaa-FOrSSaISomerO parantamis-
järjestys palautetaan ao. tietoimikunnan yksimielisesti päättämän mukaiseksi. 
Tällöin kiireellisin tieosuus  on  Oripää-Yläne, joka palvelee sekä Uuteenkaupun

-kiln  että Raumalle suuntautuvaa liikennettä. Myös hankkeitten liikennetaloudelli
-set tun nusluvut  tukevat esitettyä toteutusjärjestystä. 



3  

Turun  tiepiiri  on  varautunut rahoittamaan Varsinais-Suomeen  2,2  mmk  (v. 1998-
2000)  sellaisiin  tiehankkeisiin,  jotka rahoitettaisiin osaksi  EU:n rakennerahasto

-varoin. Varsinais-Suomen liitto neuvottelee vuoden  1998  alussa  seutukuntien  ja 
 tiepiirin kanssa tämän varauksen käytöstä. 

Varsinais-Suomen liitolla ei ole muuta huomauttamista  perustienpidon  hank-
keisiin. 

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO 

Perttu Koillinen 
	 Oinonen  

maakuntajohtaja 	 hallintojohtaja,  
maakuntahallituksen  sihteeri  
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Tielaitos  
Turun  tiepilri 
PL636  
20101  TURKU  

LAUSUNTO TURUN TIEPIIRIN TOIMINTA-  JA  TALOUSSUUNNITELMASTA  

Satakuntalilton maakuntahallitus  on  yksimielisesti päättänyt antaa seu-
raavan lausunnon:  

Satakuntaliiton  ja  Turun tiepiirin yhteistyönä  on  käynnistetty liiton ai-
emmin esittämä Satakunnan tieverkon  kehittämissuunnitelma  1998-
2008.  Suunnitelma antaa valmistuttuaan pitkäaikaisen pohjan maakun-
nan  tiehankkeiden toteuttamisjärjestyk.selle  sekä näkemyksen rahoitus- 
ja toteuttamismandollisuuksista. 

Satakuntaliitossa  laaditaan parhaillaan Satakunnan maakunnan  kehit-
tämisohjelmaa.  Vuoden  1998  tammikuussa  maakuntavaltuustossa  hy-
väksyttävä ohjelma suuntaa maakunnan näkemyksiä myös  harjoitetta

-vassa tiepolitiikkassa.  Ohjelmaa  on  laadittu hyvin laajalla pohjalla,  sen 
 sisältöön ovat vaikuttaneet kymmenet eri tahot liiton omien  toimielinten 

 ohella. Tiestön kehittämisen osalta esiin tuodut hankkeet ovat pääosin 
sellaisia, jotka sisältyvät  Satakuntaliiton  jo  aiemmin eri yhteyksissä te-
kemiin esityksiin.  

Satakuntaliiton  aikaisempiin lausuntoihin  ja  päätöksiin sekä kehittämis-
ohjelman valmistelussa esille  tulleisiin  esityksiin viitaten liitto korostaa 
seuraavien hankkeiden toteuttamisen tärkeyttä:  

Pikaisimmin toteutettavat perustienpidon  hankkeet ovat Lappi
-Hinnerjoki,  Rauma-Kodisjoki  ja  Säkylä -Virttaa.  

Uusina  hankkeina TTS:ään  on sisällytettävä  Punkalaidun-Vammala  ja 
Eurajoki-Panelia,  suunnittelua  on nopeutettava Eurajoen  ohikulkutien, 
pohjoisen  satamatien jatkeen, Noormarkun  keskustan  eritasoliittymän 

 ja  Pori-Mäntyluoto-tien osalta. 

Valtatien  12  parantaminen koostuu useista  osahankkeista,  Rauman si-
sääntulo,  Eura-Raijala  ja  Huittinen-Vammala. Näiltä osin tulee selvit-
tää,  toteutetaanko  joku näistä  kehittämishankkeena.  Ongelmaksi muo-
dostuu tällöin valtakunnallisten  kehittämisrahahankkeidefl  niukkuus.  Liii 
kenneministeriön  näkemyksen mukaan tulevina vuosina ei kovinkaan 
monia uusia kohteita voida käynnistää.  

TTS-luonnoksessa  on  todettu, että  Pohjanmaantien Kankaanpäästä 
 pohjoiseen olevaa osaa ei voida merkitä  kantatieksi  liian heikon tason 



vuoksi. Liitto esittää, että tiepiiri selvittää pikaisesti tarvittavat toimenpi-
teet  ja  aloittaa työt tason nostamiseksi. Ensimmäinen vaihe  on  Kan-
kaanpään liittymän rakentaminen. 

Uutena hankkeena luonnokseen sisällytetty Hinnerjoki-Tarvainen tien 
rahoitusjärjestelyista  on  edelleen neuvoteltava eri osapuolten kesken. 
Hankkeessa  on  mandollisesti löydettävissä uusia näkökulmia toteutet-
taessa kanden eri maakunnan alueella olevan tien parantaminen, jonka 
rahoitukseen osallistuu useita eri toimijoita. 

Liitto korostaa myös kehittämishankkeiden tärkeyttä tässäkin yhteydes-
sä. Valtatien  2 aloitettuja nelikaistaistustöitä  tulee seuraavaksi jatkaa 
välillä lentoaseman eritasoliittymä-Friitala. Eduskunnan valtiovarainva-
liokunta  on talousarviolausumassaan  edellyttänyt  ja  eduskunta täysis-
tunnossaan hyväksynyt, että valtatie  2-hankkeen jatkorahoitus välillä 

 Pori-Ulvila turvataan. Valtatien  8  välillä  Pori-Söörmarkku  rakentami-
seen uudistetun suunnitelman mukaisesti tulee varautua, kuten piiri  on 
ohjelmoinutkin, Ämttöö-Poikeljärvi  hankkeen jatkoksi. 

Saatekirjelmässä  on  esitetty lausuma, jonka mukaan liikenneministeriö 
 on  edellyttänyt aluekehitysrahoilla toteutettavilta hankkeilta erityisesti 

liikenneturvallisuus-  ja ympäristövaikutuksia.  Alueiden kehittämisestä 
annetun  lain  mukaan aluekehittämisrahoilla voidaan edistää alueellisten 
kehittämistavoitteiden  ja  niiden toteuttamiseksi laadittavien aluekehit-
tämisohjelmien toteuttamista. Satakuntallitto toteaa, että aluekehittämi-
seksi katsottavien liikennehankkeiden kriteereinä ensisijaisesti tulevat 
kyseeseen kuljetustarpeiden tyydyttäminen sekä elinkeinoelämän että 
väestön kannalta. 

Satakuntaliitto  esittää, että Turun tiepiiri osaltaan vaikuttaa valtatien  8 
sisällyttämiseen  eurooppalaiseen  TEN-verkkoon. Tielaitos  on  lausun-
nossaan liikenneministeriön liikenneinfrastruktuurin  EU-työryhmälle 
esittänyt vt:n  8 Turku-Oulu  lisäämistä  TEN-verkkoon. 

Lossi-  ja  lauttaliikenteen korvaavat sillat  on  rahoitettava keskushallin-
non toimesta. Harvaluodon siltaa ei tule rahoittaa piirin määrärahoista, 
mikäli  sen  takia joudutaan hidastamaan Lappi-Hinnerjoki tien aikatau-
lua.  Tien  rakentaminen  on  lykkääntynyt  jo  useita kertoja  ja sen raken-
tamisaikataulu  on  jo  nyt kohtuuttoman pitkä. 

Stakunnassa  edelleen vallitsevan huonon työllisyystilanteen takia  Sa-
takuntaliitto  toivoo, että Turun tiepiiri omalta osaltaan vaikuttaa työlli-
syysmäärärahojen lisäämiseen maakunnan tiehankkeiden toteuttami-
seen. 

SATAKUNTALIITON MAAKUNTAHALLITUS 

Maakuntajohtaja 	 Pekka Turunen 

Maakunta-asiamies 	Kimmo Varjo, 
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Työlhsyyshankkeet  

1999 tai  jälkeen alkavat hankkeet  

Korvausinvestointi 

* 	Laajennusinvestointi 

- • 	Kehittamishankkeet 

lanke  533  sisältää myös 
iandolhsen työlbsyysrahan  

5 	0 	5  kilomethä  
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