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TIEHALLI  NIO  

Suunnitelmakauden  
muutokset: 

Hoidettavan tieverkon pituus 
kasvaa lähinnä  E 18  moottoritie- 
osuuden Paimio-Muurla avauduttua 
vuoden  2003  lopulla. Hoitovastuuta 
lisää myös enenevässä määrin 
kunnilta siirtyvät rakenteet  ja  laitteet 

 mm.  linja-autopysäkit  ja katokset 
 sekä tievalaistukset. 

•  Hoidon rahoitustarvetta pienentää 
levähdys-  ja pysäköintialueiden 

 määrän vähentäminen (suunni-
telmakaudella vähentäminen 
toteutuu valtatiellä  8)  ja  hoidon 
alueurakoiden kilpailuttamisen 
eteneminen. 

• Päällystysohjelman  rahoitus pide-
tään nykyisellä korkeahkolla 
tasolla. Rakenteiden  ja  laitteiden  
(mm.  kaiteet,  liikennemerkit,  
opasteet, valaisinpylväät) 
korjauksia lisätään. 

• Päällystettyjen  teiden rakenteel-
lista kuntoa parannetaan. 
Suunnitelmakaudella suurimmat 
rakenteenparantamiskohteet ovat 
maantien  273  pohjoisosa 
Karviassa, valtatien  9  moottoritie- 
osuus Turussa  ja Liedossa  sekä 
kantatie  43  välillä Laitila-Eura. 

•  Tiepiirin alueella  on  noin  150  väli-
töntä korjausta kaipaavaa silta- 
kohdetta. Siltojen korjauksiin panos-
tetaan tavoitteena niiden kunnon 
heikkenemisen pysäyttäminen 
suunnitelmakauden aikana. 

• Laajennusinvestoinneista  valta-
tien  10  liikenneturvallisuuden 
parantaminen välillä Kausela-Lieto 

 ja  Kankaanpään liittymä ovat  tie-
piirin tärkeimmät perustienpidon 
hankkeet. Niiden lisäksi painotetaan 
tehokkaita liikenneturvallisuus-
toimenpiteitä, kuten kaiteiden 
rakentamista, täristäviä reuna- 
viivoja, keskisaarekkeita  ja  muita 
vastaavia toimenpiteitä. 

Turun tiepiiri 
Yliopistonkatu  34 
PL 636 
20101 Turku  
Valtakunnallinen puhelinvaihde  
02042211  
Faksi  0204 22 4998 
www.tiehallinto.fi/turku  
turun.tiepiiri@tiehallinto.fi  

Tienpidon linjaukset 

Tienpidon  strategia perustuu liikenne-  ja viestintäminis-
teriön  asettamiin maamme lilkennejärjestelmän kehit-
tämistä koskeviin yleisiin tavoitteisiin, Turun tiepiirin toi-
mintalinjoihin  2015  sekä Tiehallinnon toiminta-  ja  talous- 
suunnitelmassa  2004-2007  asetettuihin tavoitteisiin  ja 

 Ii njau ksi in.  

Turun tiepiirin toimintalinjat  2015  mukaisesti tienpidon 
yleistavoitteet koskevat seuraavia alueita: 
•  Yhteistyö  ja  yhteiskunnallinen vastuu 
• Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus 
• Elinkeinoelämän toimintaedellytykset 
• Alueellinen  ja  sosiaalinen tasa-arvo 
• Liikenneturvallisuus 
•  Ympäristö 

Turun tiepiirin tärkeimmät  tavoitealueet  

Tieverkon päivittäinen liikennekelpoisuus 
Teiden päivittäisellä hoidolla varmistetaan tieverkon 
liikennekelpoisuus tiepiirin alueella ympäri vuoden. 

Tieverkon ylläpito  ja  rakenteellinen kunto 
Tieverkon kuntoa ylläpidetään teiden rakenteen paran-
tamisella  ja päällysteiden  uusimisella. Siltojen kuntoa 
hoidetaan ylläpitotoimin  ja investoinnein.  Tiepiirin alu-
eella  on  vuoden  2002  aikana tieverkon kunnon heikke-
neminen pysähtynyt. Suunnitelmakauden tavoitteena  on 

 parantaa päällystetyn tiestön kuntoa elinkaareltaan kes-
tävillä ratkaisulla sekä pysäyttää siltojen kunnon heik-
keneminen. Sorateiden parantamistoimenpiteet koh-
distuvat lähinnä runkokelirikkokohtiin. 

Lii  ken  netu rval  I  isu  us  
Liikenneturvallisuustilanne  on  Turun tiepiirin alueella 
maan keskiarvoa huonompi. Ohjelmakaudella panos-
tetaan pieniin tehokkaisiin liikenneturvallisuustoimiin. 
Lisäksi edistetään liikenneturvallisuuden laaja-alaista yh-
teistyötä eri hallinnonalojen kesken tukemalla läänin 
liikenneturvallisuusneuvottelukunnan  ja  alueellisten lii-
kenneturvallisuusryhmien työn jäntevöittämistä. 

Rakentamistöitä Lietsala—Seikelä  maantiellä  1893  Maskussa 



Esipuhe  
Tiehallinnon  Turun tiepiirin toiminta-  ja taloussuunnitelmaan  on  koottu Satakunnan  ja  Varsinais-Suomen tienpidon keskeiset haasteetja tavoitteet sekä 
toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi vuosina  2004-2007. Tiepiirillä on  ensisijainen vastuu perustienpidon osalta. Suurten tiehankkeiden ohjel-
mointi  ja rahoituspäätökset  tehdään valtakunnan tasolla. 
Vuoden  2003 tienpitoa koskevattavoitteet  edellyttävät, että liikenneturvallisuutta parannetaan, tiestön liikennöitävyys säilyy nykytasolla kuitenkin myös 
parantuen hieman alempiasteisella verkolla  ja  erityisesti että tieverkon rakenteet pidetään pitkällä aikavälillä kunnossa mandollisimman taloudellisesti. 
Tienpidon taloudellisuutta  on  parannettu avaamalla rakentamisen  ja  ylläpidon urakat täyteen kilpailuun. Suunnittelun  ja  hoidon osalta vastaava tilanne 
saavutetaan vuoden  2004  loppuun mennessä. Mandollisuuksia kilpail uttaa myös lauttaliikennettä selvitetään parhaillaan. 
Liikenne-  ja viestintäministeriö  on  juuri määritellyt liikkumisen  ja  kuljetusten peruspalvelutason tieverkolla. Lisäksi Tiehallinto  on  selvittänyt tätä  kor-
keamman  palvelutason sisältämän tavoitetilan. Molempien selvitysten perusteella tienpidon rahoitustasoa tulisi jatkossa korottaa,  jo  pelkästään 
peruspalvelutasoon pääsemiseksi  1 0-1 5 %.  
Toiminta-  ja taloussuunnitelmassa  tiepiirin käytettävissä olevan perustienpidon rahoituksen  on  arvioitu pysyvän vuoden  2002  tasolla, joka  on  noin  60 

 miljoonaa euroa. Rahoituksen käytön suunnittelussa tiestön päivittäisen liikennekelpoisuuden takaaminen  ja peruskunnosta  huolehtiminen ovat  tär-
keimmättehtävämme. Tiepiirimme  alueella liikenneturvallisuus  on  pitkään ollut maan keskitasoa heikompi. Siksi perustienpidon rahoituksella toteutettavat 
parantamistoimenpiteet liittyvät ensi sijassa liikenneturvallisuuteen. Liikenneympäristön parantaminen  on  kuitenkin  vain  yksi keino edistää tilannetta. 
Yhdessä muiden liikenneturvallisuustyön alalla toimijoiden kanssa pyritään nyt asettamaan tavoitteita  ja  määrittämään keinoja, jotka koskevat liikenne-
turvallisuustyötä, viestintää, valvontaa  ja pelastusta tienpidon ja  yhdyskuntarakenteen lisäksi. 
Suurista tiehankkeista  E18-moottoritien osuus Paimio-Muurla avataan liikenteelle kuluvan vuoden marraskuussa. Jakson Lohja-Lohjanharju rakenta-
minen käynnistynee valituskäsittelyn jälkeen tulevana kesänä  ja  viimeinen osuus Muurla-Lohja saanee tarvittavan rahoituksen vuosille  2004-2008. 

 Pitkään patoutuneiden muiden kehittämishankkeiden kannalta tehtiin vuoden  2003  talousarviossa tärkeä päätös,  mm.  valtatien  8  Raision kohdan 
rakentamisesta. Tämä antaa mandollisuuden toteuttaa kohtuullisella aikataululla kiireisiä muita päätiekohteitamme, kuten valtatie  2 Pori -Vihti  ja  valtatie 

 8  Raisio-Pori.  
Toiminta-  ja taloussuunnitelmaa  laadittaessa  on  hyödynnetty saamaamme suoraa asiakaspalautetta, käymiämme sidosryhmäneuvotteluja sekä tiestön 

 ja  liikenteen mittaus-  ja seurantatietoja.  Arvio toimenpiteiden vaikutuksista  on  esitetty suunnitelmassa.  Koko asiakaskentän  mielipiteen saamiseksi 
teemme vuosittain tyytyväisyyskyselyjä. 

Tiejohtaja  
Matti  Vehviläinen 
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Turunmaa  Salon  seutu Turun seutu Vakka-Suomi 	Loimaan 	Rauman 	Kaakkois- 	Porin 	Pohjois- 
seutu 	seutukunta 	Satakunta 	seutukunta 	Satakunta  

TOIMINTAYMPÄRISTÖ  

Yleistä 
Kunnossa oleva tieverkko  on  yhteiskunnan toi-
minnoille välttämättömyys.  Valtio  ohjaa tien-
pitoa rahoituksella  ja  tavoitteilla. 
Tienpidon  kustannustason nousu vuosien 

 1999  ja  2000  aikana  on  merkinnyt rahoituk-
sen ostovoiman vähentymistä  koko  maan  ta-
solla  noin  67  miljoonalla eurolla. Erityisesti  öl-
jyn hinnan  voimakkaan kohoamisen vuoksi 
päällystystöiden kustannustason nousu oli 
muuta maarakennusalaa voimakkaampaa  ja 

 kustannustaso  on  toistaiseksi jäänyt noin  20 
%  korkeammalle tasolle. Perustienpidon  ra-
hoitustasoa  on  korjattu vuosien  2002  ja  2003 
talousarvioissa kertaluontoisina lisäyksinä 50 

 miljoonalla eurolla, toiminta-  ja taloussuunni-
telma  vuosille  2004-2007 on  laadittu vuoden 

 2003  mukaiselle rahoitustasolle. 
Kuljetuselinkeinon  odotukset kohdistuvat  ene-
nevässä  määrin ympärivuorokautisen liiken-
nöitävyyden turvaamiseen  ja  kuljetusten täs-
mällisyyteen. Liikenteen toimivuus  on  var-
mistettava  erityisesti kasvukeskusten kehä- 
teillä sekä satamien  ja  teollisuuden tieyh-
teyksillä. Odotuksiin vastaaminen edellyttää 
tiestön hoidon  ja  kunnon ylläpidon lisäksi eri-
tyisesti päätieverkon liikenteellisten pullon-
kaulakohtien poistamista, alemman tieverkon 
parantamista sekä elinkeinoelämän  ja  yhdys-
kuntarakenteen  mu utosten edellyttäm ien in-
vestointien  toteuttamista. Kansainvälinen toi-
minta  ja  muuttoliike lisäävät parantamistarpeita 
kasvukeskusalueiden päätieverkolla  ja  erityi-
sesti  E18-tiellä. 
Varsinais-Suomessa kasvukeskuksia ovat 
Turun  ja  Salon  seudut. Elinkeinoelämälle tär-
keä merkitys  on  myös  E 18 Turku-Salo-HeI-
sinki yhteysvälillä.  Varsinais-Suomessa väes-
tö  on  lisääntynyt merkittävästi Turun seutu-
kunnan alueella.  Salon  seutukunnan alueella 
väestön määrä  on  myös viime vuosina lisään-
tynyt. Satakunnan alueella muuttotappiosta 
ovat kärsineet kaikki seutukunnat. Viime vuo-
sien aikana muuttotappio  on  kuitenkin pie-
nentynyt, ensisijaisesti muutokseen  on  vaikut-
tanut lähtömuuton väheneminen. 
Alueiden kehittämiseksi tiepiiri toimii jatku-

vassa vuorovaikutuksessa alueen maakun-
tien, kuntien  ja  muiden alueellisten toimi- 
joiden kanssa. 

Seutukunnittainen nettomuutto  1990-2002  

Ympäristön laatuun kohdistuu edelleen odo-
tuksia. Taajamissa odotukset kohdistuvat 
enimmäkseen liikenteellisten ongelmien pois-
tamiseen. Joukkoliikenteen paremmalle  pal-
velutasolle  asetetaan kasvavia vaatimuksia. 
Tienkäyttäjät kohdistavat odotuksia erityisesti 
kevyen liikenteen väylien rakentamiseen sekä 
sorateiden päällystämiseen  ja  parantamiseen.  

Tie-  ja  liikenneolot  
Turun tiepiirin yleisen tieverkon pituus oli vuo-
den  2003  alussa  8114 km,  mikä  on  noin  10,4 
%  koko  maan yleisistä teistä. Lisäksi ramppeja 

 on 85 km  ja lauttavälejä  yhteensä  32 km.  Tu-
run tiepiirin liikennesuorite vuonna  2002  oli 

 3966  miljoonaa autokilometriä vuodessa, mi-
kä  on  noin  12,3 %  koko  maan liikennesuorit-
teesta.  

Suomi  
Toiminnallinen luokitus  (km)  
- valtatiet  408 314  
- kantatiet  155 190  
- seututiet  365 646  
- yhdystiet  2471 3565  
Tiepituudenjakauma päällysteluokittain 
- kestopäällyste  26 %  25 % 
- kevytpäällyste  36  %  39  % 
- soratien pintaus  (SOP) 10 %  10 0/  

- soratie  28  %  26  % 
Liikennesuorite  (milj.  
ajonkm./v.) 	 1426 	2540  
Kuvai lnkntw, (ihuith 

Valaistuf tieosuudet  (km) 	 677 	855  

Taulukko  1.  Maakunnittaisia tunnuslukuja 

Liikenneturvallisuudeltaan  tiepiirin alue  on 
 muuta maata turvattomampi . Tieliikenteessä 

kuolleiden määrän tavoite  on  valtioneuvoston 
periaatepäätöksen mukaan  alle  290  vuonna 

 2007 (vähenemä 1 43  vuodesta  2001 ).  Liiken-
ne-  ja viestintäministeriön (LVM)  asettama 
liikenneturvallisuustavoite  on 50 henkilöva-
hinko-onnettomuuden vähenemä vuodessa. 
Turun tiepiirin alueella tämä tarkoittaa  6-7 
henkilövahinko -onnettomuuden vuosittaista 
vähentämistä.  
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Asukaslukuun suhteutettu Iiikennekuolemten tasoero 
—  Länsi-Suomen läänin  ja  muun Suomen välillä  (%) 
-.--  Liikenteessä kuolleet (henkilöä) 

Länsi-Suomen läänin 
liikenneturvallisuustavoitteet 

Tieverkon rakenteellisen  ja pintakunnon  heik-
keneminen  on  pysähtynyt  ja  on  nyt kohtuulli-
nen. Kesto-  ja kevytpäällysteisten  teiden  6159 
kilometristä 13 % alittaa  tavoitteena olevan 
kunnon. Soratien pintauksia  (SOP-teitä), joi- 

2 



den pinta on  sidottu bitumisella sideaineeila 
 on  runsaat  800  kilometriä. Sorateiden  2146 

kilometristä 59  kilometrillä kesäaikainen liiken-
ne ylittää  300  autoa vuorokaudessa. Toisaal-
ta  995  kilometriä päällystetyistä  ja  SOP-teis-
tä  on  sellaisia, joiden kesäaikainen liikenne 
alittaa  300  autoa vuorokaudessa. Näistä  555 

 kilometrillä alittuu vielä liikennemäärä  200 au-
toa  vuorokaudessa.  Koko liikennesuoritteesta 
vain 2,1 %  joutuu käyttämään soratietä. Keli-
rikkorajoituksia  on  yleensä asetettu keväisin 
noin  50  kilometrin  ja  pahimpina kelirikkovuo

-sina  yli  100  kilometrin  matkalle.  Tien  raken-
teellista kantavuutta heikentävää runkokeli-
rikkoa  on  esiintynyt viimeisen viiden vuoden 
aikana  6,8 % sorateistä  (noin  145 km). 
Suunnitelmakauden  alkupuolella valmistuu 
valtatien  8 nelikaistaistus  Raision kohdalle, 
jossa tällä hetkellä  on  heikoin palvelutaso. 
Suunnitelmakauden jälkeen ruuhkaisia osuuk-
sia  jää  vielä tieosuuksille Muurla—Lohja,  Tur-
ku—Lieto, Raisio—Nousiainen,  Pori—Säörmark-
ku, Raisionlahti —Naantali  ja  Rauma—Eura-
joki. 
Pääteille  on liittymien  toimivuuden  ja  turvalli-
suuden takia jouduttu asettamaan liikenne-
valo-ohjauksia. Palvelutasoltaan erittäin huo-
noja liittymiä  on  viisi, joista kanden  (vt 8/mt  192 

 ja vt 23/kt  44)  toimivuutta pystytään paranta-
maan suunnitelmakauden aikana. 
Tiepiirin alueella  on 1721  siltaa (noin  12,5 % 

 koko  maan silloista). Turun tiepiirin silloista  17 
on painorajoitettuja.  Rajoitukset ovat pääosin 
yhdystieverkolla. Päätieverkon heikoimmat 
sillat ovat tehostetussa tarkkailussa, mutta 
ilman painorajoituksia. 
Tiepiirin kaikilla  20 lauttapaikalla  palvelutaso 

 on  kohtuullinen. Kantavuudeltaan  44  tonnin 
lossit, joita  on 12 lossipaikalla,  muodostavat 
esteen maa-, metsä-  ja  kalatalouden raskaille 
kuljetuksille. Matkailun kehittäminen asettaa 
sujuvuus  ja kapasiteettivaatimuksia  erityi-
sesti saariston rengastien lauttayhteyksille. 
Korppoo—Houtskari välillä rengastien matka- 
liikenteen osuus  on  noin  20 %  (kesäkuu  2002). 

 Yleisten teiden päissä  on  yhteensä  34 tie-
laituria,  joiden ylläpito  mm. yhteysliikenteen 

 tarpeisiin vaatii jatkuvaa panostusta. 
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PERUSTIENPIDON  HANKKEET  

402  KEWET  RAKENTEEN  PARANTAMISKOHTET  Koko pun  Pâ1JySe?yn Oei  rakenteen parantaminen  
526  PIENET SILLANKORJAUSTYÖT  Koko pin  Sillan  parantaminen  

14 213  VIR1TA-PYHMOXJ A1astaro-Såkyi Päflystetyn  tien rakenteen parantaminen  
288 12727  TAMMIAISTEN  SILTA  T-t474  Alastaro  Sillan  parantaminen  

13  KUNTOONPANOIYOT Ko4co  piiri  Ha1nno14isen luolcan  muutos  
67t 153  STROMMAN LAPPASILTA  Kemin Sillan  parantaminen  
612  RUNKOKELIRIKKO Ko4o  piiri  Runkoketirikon  poistaminen  
448 181  RUNGONSALMEN SlLTATl69O  Sauvo  Sillan  parantaminen  
702 664  HONKAJO$<I-VPR  RAKENTEEN PARANTAMINEN Honajo Paystetyn tten  rakenteen parantaminen  
703 273  OTAVAN SILTA -JALASJARVI  RAKENTEEN  PAR  Kanna Paallysteiyii  tien rakenteen parantaminen  
576 23  ROSSINSILTA  1-13 t7  Pomarkku  Sillan  parantaminen  
625 209 ISO-PEREEN  SILTA  T-1673  Kiukainen  Sillan  parantaminen  
852 2481  KAUVATSAN VUKULKUSILTAT-1595  KOkemiCI  Sliten  parantaminen  
575  tO TAMMISILLAN  SILTA  1-29  Piikkio SnIlan  uusiminen  
278 12293  KOUVON  SILTA  T-1559  Ueto  Sillan  uuslmtnen  
593 13159  ISOJARVENOJAN  SILTA  T1398  Merikarnia  Sillan parantanninein  
681 269  REPOSAAREN LAPPASILTA  Pori  SUlan  parantaminen  
366 1252t  KOLSAN  SILTA  T1547  Laitila  Sillan  uusiminen  
667 188  KJSTOLAN  SILLAN  KOHDAN KORJAUS  Muurta Pflystetyn  tien rakenteen parantaminen  
543 2463  KAUKARITSAN  SILTA  T-729  Kokemäki  Sillan  uusiminen  
597 ISO  KIRJALANSALMEN  SILTA  T-155  Kaanna  Sillan  parantaminen  
673 9  MOOTTORITIEOSUUDEN KUNNOSTIJS  Turku-Lieto Paullystelyn  lien  rakenteen parantaminen  
704 43  MALKO-MES11LA  RAKENTEEN PARANTAMINEN  Eura-  Laitila Pystetyn  en  rakenteen pant*en  
546 183.4  SMEDSEOLE - LAMMALA  (EU Vastann5rd Paallystetyn  tien rakenteen parantaminen  
504 12933  AHVENUKSEN SILTAT-1848  KOImVYut4d  Sillan  uusiminen  
369 12689  KÖYLIÖNJARVEN VIRTAUSAUKI<O KEylio Virtausaukon ralcenianininen  
574 192  KAiTAISTEN  SILTA  T-1885  Taivassalo  Sillan  parantaminen  
620 194  REKOLAN SILTA  T-1645  Veinmaa  Sillan  parantaminen  
626 10  JUVAN  SILTAT-18  Tareasjoki Sdtan  parantaminen  

t483 1870  AHTIALAN  SILTA  T-39  Sinonnusjärni  Sillan paranlaminen  
236 186  SALMUOEN  SILTA  T-5124 Salo  Sillan  parantaminen  
59t 12037  BJORNSUNDINSALMEN  SILTA  T-159  Parainen  Sillan  parantaminen  
541 1931  VANGENRAUMAN  SILTA  T-315  Askainen Siflan  uusiminen  

t494 1870  KURKELAN SILTA  T-42  Kisko  Sillan  uusiminen  
598 10  HIHNAKOSKEN  SILTA  T-188  Tarvasjoki  Sillan  parantaminen  
966 13209  MAJAN  SILTA  1-1346  Jamij5rvi  Sillan  uusiminen  
518 1823  SAKISALON PENGER11EN V1RTAUSAUKKO SrldsaIo Vlrtausaukon  parantaminen  
590  t27t7 PALOJOEN  SILTA  T-1335  luiltinen  Sillan  uusiminen  
557 43  SIRPPUOJAN  SILTA  1-395  Uusikaupunki  Sillan  parantaminen  
359 2550  ANNANKORVENOJA  T-785 JA  ALHONOJA  1-754  Kullaa  Sillan  parantaminen  
589 12537  VUOLTEEN  SILTA  T-1349  Mynrn5ki  Sillan  parantaminen  

1405 t2267  LONITISTEN  SILTA  T-1558  Lieto  Sillan  uusiminen  
560 1931  HEPOLUODON V1RTAUSAUKKO  Askainen Wtausaukon  parantaminen  
592 2460  KISSAIN  SILTA  T798  Kullaa  Sillan parantaminnenn  
461 189  SARKANSALMEN  SILTA  T-1664  Naantali  Sillan  parantaminen  
462 t  HALIKONJOEN  SILTA T2O Halikko  Sillan  parantaminen  
685 40  MAKARLAN VUKULKU  JA  RISTEYSSILTA  T-1079  Piikkiö  Sillan  parantaminen  
684 9  KORVEN  SILTA  1-1081  Loimaan kunta  Sillan  parantaminen  
280 2010  PAAVOLAN SILTA  T-489 Turku  Sillan  uusiminen  
577 8  EURAJOEN  SILTA  T612  Eurajoki  Sillan  parantaminen  
578 8  LAPINJOEN  SILTA  T-61 1  Eurajoki  Sillan  parantaminen  
579 9  KIJUSKOSKEN  SILTA  1-1102 Aura  Sillan  parantaminen  
594 1800  TRASKIN 9MRTAUSAUKKO  MT 1800  Houtskari Wtausaulcon  parantaminen  

t499  28Tt  SUOJOEN SILTA  T-200  Somern  Sillan  uusiminen  
542 12133  PIIUJARVENOJAN  SILTA  T-1 139  Peilteli  Sillan  uusiminen  
360  24tT VANHAOJAN  SILTA  1-5141  Kiikala  Sillan  parantaminen  
361 9  JOKISYRJAN  SILTA  T-1 308  Loimaan kunta  Sillan  uusiminen  
458 9  MANTYLÄN  SILTA  (V JA  O(T-1278 Turku  Sillan  parantaminen  
382 1933  MAENK'ItAN UUSISILTA  T-317  Mynamaki  Sillan  uusiminen  
571 2442  FRIITALAN  SILTA  1-762  UIuiIa  Sillan  parantaminen  
535 12  HUHKOLANSILTA  T-447 l-Iuittincen  Sillan  parantaminen  
459 2020  MYNAJOEN  SILTA  II 1-328  Mynamak  Sillan  parantaminen  
580 12962  JMRAN  SILTA  T567  Kokoinen  Sillan  parantaminen  
594 12786  EURAKOSKEN  SILTA  Kiakanten  Sillan  paranlaminorn  
640 2141  TUISKULAN  SILTA  T-724  Kokemäki  Sillan  parantaminen  
674 2251  RASUJOEN  SILTA  T-208  Tarvasjoki  Sillan  uusiminen  
688 12110  HAARON  SILTA  T-64  Peimo  Sillan  parantaminen  
689 12960  PAJUSTON  SILTA  T-794  Kiikoinen  Sillan  parantaminen  
686  KOPILAN VANI-IASILTA  Somero  Sillan  parantaminen  

	

22910000 	------- 	-  
4471000 
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854000 
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380000 
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155 000 
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85 000 
85000 
70 000 
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360000 
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185 000 
185 000 
185060 
85 000 
50456 F-_I 
42 047 
42 000 
17 000 

510000 
300 000 
150 000 
185456 
120 000 
120000 
85000 
85 000 
70000 
60000 
52000 
45 000 
20000 

586 	12  SAMMUN UIT1YMA  (keskitetty ralio8us) Hultenen EtitasoEsiltymän  rakentaminen  3 045 883 I 
639 	12  SAHKONI LIITTYMA  Huittinen Uusi nalo-ohlaus  4 -haaralintt9ma  336 311 
368 1950  VINKIOLAN TAJAMA Veitmea Taajarnan  saneeraus  628 772  i  
544 12906  SORATEIDEN KUNNOSTLJS  Koko pun  Soratien  parantaminen  u  paalIysI3mnen  1 020 000 F-_ -- 	-- 
605 	I 10  PIENET  UI1TYMAT  Koko  piiri  Tasoliittymien  parantaminen  488 000 I 
565 	PIENET  YMPARISTÖKCHTEE1  Koko pun  Ymp5nsiön paraniaminein  410 000 F-- _ 
^^^ 	44  PIENET KEVYEN  UIKSNTEEN VAYLAT  Koko  pllri  Kevyen liikenteen väylãn rakentaminen  536 456  i  
566 	SORAKIJOPPIEN MAISEMOINTI  Koko  piiri  Soramonnulen maisemonli  260 000  i_._I L_- 
610 	KOULUTEIDEN UIKTURV.  PARANTAMINEN  Koko  pihl SuOiatiej&jeStelyll  740 094  ——_ I  _- _'_- 
650 	180  ERSBY-LILLMÄLÖ  POLKU  (EU)  Parainen Kevyen liikenteen yhteyden rakentaminen  756 845 	-_i  I_______ 

188 	YUKORKEIOEN ERIKOISKUU.  REITIT  Koko  piti Erilcoiskuljelusreitlien avartaminen  75000 	----_ .  I__ - 
1001 	LINJA-AUTOPYSÄKKIEN  RAKENTAMINEN  Koko  piiri Linja-aiiiopys3kin  rakentaminen  85 000  ,_ - 
297 	44 K1 44  LIITTYMA  Kankaanpää KiertOIIiItYm8Ii  rakentaminen  I 700 000 	_____ -- -_- -  
328 	23  NOORMARKUN LIITTYMA Noormaricku Kierloliittyman  rakentaminen  460 000 	_______  
655 2401  HAHKANA-KAJALA JK+PP  Pertteli Kevyen liikenteen  vaylan  rakentaminen  460 000 
677 12960  KIIKOISTEN JKnPP  (EU) Kniko,nen  Kevyen liikenteen  nllylan rakenlanninen  420 000 	 i_-_c 

568 2701  NOORMARKUN  KOULU-RIISTAKALLIOT JKCPP  Noormarkku Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  346 000 	 i  

271 	2401  HAKALANKADUN LIITTYMA  Salo  Uusi valo-ohjaus.  4-rnaanalinttytna  328 820 
698 	9  TIEVALAISTUS  VT 9.  Lieto-Aura Aura.  tieto Uusi Iievataistus myötaavin pylvain  260 000 

51 	52  Kl  52  LIITTYMAT  Salo,  PenIle) Lidtymlljsr)estelyt  210 000 
899 	2  TIEVALAISTUKSEN TAYDENTAMINEN  VT 2.  Mantyluolo  Pori  Uusi tievaIsistUs myötäävin pylvain -  140 000 
20 12641  UNAJAN  PT N  JK+PP  Rauma  Kenyen  liikenteen  adylan  rakentaminen  721 000 	________  

3018 	HANGAN TIELAITURI  (EU) Rym8ItI8 Tietaitutin Iaeisian*en  112 000 	 i  

595 	10 VT 10  LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN Lieto Kevyen  Iiikenleen ahkulun  rakentaminen  2 580000  i  

596 	230  HUITTISTEN KEVYEN UIKENTEEN  JÄRJESTELYT  Huitllnen  Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen  1 390 000 
562 	2560  NOORMARKUN  KESKUSTA Noormarkku  Taalaman  saneeraus  886 139 r 
338 2250  KYRON  TAAJAMA Karinainen, PÖYtYå Taajarnan  saneeraus  788 000  -- 
663 	2553  SUOSMERI-HARJUNPAA JKPf- USla  Kevyen liikenteen  vdylan  rakentaminen  588 657 
693 1823  SÄRKIS.ALON KEWEN UIKENTEEN  VÄYLÄ  sarstisato  Kevyen Ekenteen v8ylän  rakentaminen  126 000  -  
537 	8  LUOSTARINKYLAN  JA  IMPIVAARAN OHITUSKAISTAT  (EU)  Rauma,  Eurajoki Ohituslcaistan rakentamineni  2 500 000 
679 	10  ANKKA-YLISKULMA JKvPP Ueto  Kevyen liikenteen  vaylan  rakentaminen  620 000  i  

351 	52  SOMERON KESKUSTAN  LIITTYMAT Soninero Liittyma)ai)esteiyl  956 473 T-- 	_ 1 
848 12768  AVHON PT:N JK+PP  Rauma Kevyen tikenteen vaylen rakenlaminen  495 000  i  

509 	8  KORVENKULMAN POHJAVESISUOJAUS Eurajoki  Pohjaveden  suolaus  380 000 
344 12270  MAARIAN  LV:N PT:N  JK+PP  Turku  Kevyen  Hikenleen v8ylän  rakentaminen  250 000  i  
556 12679  EURAN KESKUSTA  Eura Kierlolstlyiccan rakenianninen  235 463  i_I 

690 1960  RONDAISTEN KEWEI9 UIKZNTEEN VAYL4 Pynaranta  Kevyen liikenteen väyI85 rakenlaminen  200 000 I 

642 	41 VI 9 JA KT 41  LII1TIMAN  PARANTAMINEN  Aura  LiittymaapesieIyt  90 000  _- 1  
600 12268  PAIMALANTIEN JK+PP  Tultu Kevyen tikenteen väylSn rakentamin60  756 845 r1 
678 	2550  KULLAAN  KEVYEN LIIKENTEEN  JARJESTELYT Kutlaa  Kevyen liikenteen  vayllln  rakentaminen  600 000 c_--_I 
588 12193  PIIKKION  KESKUSTA  Plikkio Taajainaiestetyt  470 926  . 	_I 
656 12418  NUMMI -MASKU JKvPP Masku,  Nousiainen Kevyen liikenteen  v8y1àn  rakentaminen  336 376 
760 12413  NUMMEN  TAAJAMA Noueainen Taajaxn8rjeslaIyt  233 781  _  I 
691 12633  IHODEN  KEVYEN LIIKENTEEN  VAYLA Pyharania  Kevyen liikenteen  vaylan rakerilaminen  220 000  -_I 
399 2810 MT 2810  SOMERON PUOLEISEN  PAÄN YTJ. Sornero Yksityistien  järjestelyt  1 51 369 
321 	2680  MERIKARVIAN JKvPP Menkarvia  Kevyen liikenteen  vdyIän rakenlamineri  150 300  i_I 

314 	2143  PEIPOI-IJAN  KEVYEN  LIar.  JÄRJESTELYT  KOkemäki  Kevyen liikenteen vaylän rakentaminen  I 17 732 F_I 

327 	1953  KALANNIN  KKO  N  JK+PP  Uusikaupunki Kevyen liikenteen  vSylàn  rakentaminen  1 17 732 I_1 
648 	11  SUOSMEREN UI1TYMA  Ulvila LJittymaj&jestelyt  84 094 F-- 

1221 	186  KISKON  TAAJAMAN  YTJ Kisko  Yksityistien Iaqestelyl  67 275 I 

647 	8  NOUSIAISTEN  JA  KURJENMAEN OHITUSKJSTAT  Mynämäki, Nousiainen  Otiltuskaistan  rakentaminen  2 800 000  -  
584 	2  MUSA-UUSINIITTY MELUSUOJAUS  Ron  Melusuoiaus  708 071 
350 	181  TARVASJOEN  RAJA  - VT1O Tarvesjolci Paatlysletyn  lien  suuntauksen  par. 420 470  —  
706 13023  AHLAISTEN TASJAMAN  KEVYEN LIIKENTEEN  VAYLA  Pori  Kevyen liikenteen  vayldn  rakentaminen  388 000 
573 	224  V1ILALAN  SILTA  T-494 Aura  Sliten  parantaminen  336 376 
649 	213  LOIMAAN PIKATIE Loimaa Kevyen liikenteen alikulun rakentaminen  672 752 
318 	8  NIIrTUMAAN AUKULKU  Pori  Kevyen liikenteen aokulun rakentaminen  201 826 
530180 SYDMONTIENLIITTYMAN PARANTAMINEN Parainen  Lintlymäjaijestelyt  67 275 

632 12012  WA1TKASTIN  SILTA Korppoo Uusi  Sllta  2 400 000 
634 12084  ULKOLUODON  SILTA  Sarkisalo  Uusi Silta  2 890 000 
635 12241  PINOPERAN  SILTA Taivassalo Uusi silta  2 930 000 	 ____________ 

9httämisinvostoinnft  
ro  j ii. j 	 N.j*k•iu  Kunta  I I 	K-aMo€ 	1 	maa 	I 	asea 	zoa 	aeon 	I 

47 	1  MUURLA-PAIMIO  MO  Paimio-Muutia  Mo-Sen  rakentaminen  1 71 200 000 
529 12274  TOUALAN  RADAN 11EJARJESTELVI  Turku, Limo  Eritason  rak.  rautatien tasomiteylrseen  5 600 000 

21 	8  RAISION KOHTA Raisio  2  kaist ->  4  kaiut  14 000 000 
564 	1 6  18MUURLA-LOHJAMO-TIE  Muucla-Lohja  Mo-tienrakenteininen  310000000 	._.-• 



-talvihoito  10.18 9,56 9,55 9,55 9,55  
- hikenneympärstön  hoito  5,79 5,85 6.05 6,05 6,05  
-  rakenteiden  ja  laitteiden hoito  1 95 1 90 2,00 2,00 2,00  
- sorateiden  hoito  3,12 2,92 2,90 2,90 2,90  
- l autta l l ikenne*  22,65 21,50 21,50 21,50 21,50  
HOITOYHTEENSÄ  43,69 41,73 42,00 42,00 42,00  

- päällysteiden yUpito  10,28 9,65 10,00 1030 'I0,30  
-  rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito  2,79 2,84 2,66 3,16 3,26  

YLLÄPITO  JA  KORVAUSINVESTOINNIT  YHTEENSÄ  25,85 24,99 24,86 	25,66 	25,86  
-  

LAAJENNUSINVESTOINNIT  8,30 6,80 6,70 	8,00 	7,80  
UUSINVESTOINNIT  2,53 3,60 3,82  
SUUNNITTELU  3,25 3,30 4,00 	3,30 	3,30  
LIIKENTEEN  FIALLINTA**  053  
PALVELUPROJEKTIT  1,13 0,29 

I  Yhteensä 	 I 89,93  I 85,36 	86,08 	83,66 	83,6 6 I  
Taulukko  2.  Turun tiepiirin perustienpidon rahoitusjakauma 
*  Sisältää  koko  maan lautta-  ja  lossiliikenteen  hoidon 
**  Liikenteen hallintaa rahoitetaan keskitetysti, summat vahvistuvat vuosittain tulossopimuksissa 

Tienpidon  suunnitelma  

Perustienpidon  rahoitus 
Tienpito  rahoitetaan pääosin valtion talous-
arviossa vuosittain myönnettävin varoin.  Mer-
kittävimmät momentit  ovat tieverkon kehittä-
minen (käyttö loppuu vuoden  2004  jälkeen), 
eräät tiehankkeet, perustienpito sekä maa- 
alueiden hankinnat  ja  korvaukset. Lisäksi  in-
vestointihankkeisiin on  mandollista saada 
työllisyysrahoitusta  ja EU:n tavoiteohjelma

-hankkeisiin  EU-rahoitusta. 
Perustienpidon  määräraha  on  valtion talous-
arviossa  koko  valtakuntaa koskeva. Tiehal-
linnon keskushallinto jakaa määrärahan tuo-
teryhmittäin tiepiireille pysyen valtion talous-
arvion määrittelemässä kokonaissummassa. 
Tiepiirin liikkumavara rahoitussuunnittelus-
saan  on perustienpidon  toimenpiteiden koh-
dentamisessa. Toimenpiteiden valintaa ohjaa 
liikenne-  ja viestintäministeriö  asettamalla 
tulostavoitteet Tiehallinnolle, joka toteuttaa 
tavoitteensa tiepiirien kautta. 
Lossiyhteyksiä  korvaavien siltojen, eritasoliit-
tymäpaketin, lauttaliikenteen hoidon  ja  pohja-
vedensuojauspaketin rahoitusta sekä  EU- 
hankkeiden kansallista rahoitusosuutta ohjel-
moi keskitetysti Tiehallinnon keskushallinto. 

Tienpito tuoteryhmittäin 
Hoitotoimenpiteillä  varmistetaan tieverkon 
ympärivuotinen liikennekelpoisuus. Tärkeim-
piä toimenpiteitä ovat talviaikana  lumen  pois-
to  ja  liukkauden torjunta sekä kesäaikana 
sorateiden hoito. 
Hoidossa pyritään valtakunnallisesti yhtenäi-
seen laatutasoon. Toiminnan määrän kasva-
minen  vuoden  2003  loppupuolella  E18  Muur-
la-Paimlo tieosuuden avautumisen myötä  ja 

 enenevässä määrin kunnilta siirtyvien raken-
teiden  ja  laitteiden  (mm.  linja-autopysäkit ka-
toksineen  ja tievalaistukset)  hoito aiheuttavat 
suunnitelmakaudella kustannuspaineita. Toi-
saalta  vt  8:n levähdys-  ja palvelualueiden  vä-
hentäminen sekä hoidon alueurakoiden  kil-
pailuttamisen  eteneminen , sisällön laajentami-
nen  ja  keston pidentäminen tuovat hoitokus-
tannussäästöjä. Tärkeimmän tehtäväalueen, 
talvihoidon, laatuta- 	---'. • 

suunnitelmakaudei 
eräillä tieosuuksill 
aikaan  ja paikkaai 
menpiteillä. 

 Ylläpito  ja korvau 
 olemassa olevaan 

tään tien käyttöke 
kunto. Korvausin 
parantamis-  ja  peri 
joilla säilytetään tiE 

 tai  nostetaan palv 
nykyvaatimusten rr 

Päällystettyjen  teiden  pinta-  ja  erityisesti  ra-
kenteellisen  kunnon parantaminen  on  ohjelma- 
kauden tärkeimpiä tavoitteita. Rakenteellisen 
kunnon parantamiseksi ohjelmakaudella pe-
ruskorjataan valtatie  9 moottoritieosu udelta, 
kantatie 43  väliltä  Malko-Mestilä  (Laitila-Eura) 
sekä muutamia alemman tieverkon osuuksia. 
Kevyempiä rakenteen parantamistoimenpiteitä 
tehdään vuosittain noin  120-1 90 km.  Siltojen 
kunnon huonontuminen pysäytetään viimeis-
tään vuonna  2006  nostamalla kunnostus- 
määriä niin, ettei siltojen yhteenlaskettu vuo-
sittainen vauriosumma enää kasva. Rakentei-
den  ja  laitteiden korjaaminen  mm. kaiteiden, 
opasteiden, liikennemerkkien, tievalaistusten 

 ja  linja-autopysäkkien osalta  on  toistaiseksi 
ollut liian hidasta. Suunnitelmakaudella ra-
kenteiden  ja  laitteiden korjaam  isen  rahoitusta 
nostetaan huomattavasti. 
Liikenteen hallinta -tuoteryhmä sisältää lii-
kennekeskuksen toiminnan keskeisinä teh-
tävinään  tie-  ja  liikenneolojen seurannan, ajan- 
tasaisen liikenteen ohjauksen  ja  tiedotuksen 
sekä häiriötilanteiden  hallinnan. 

Hankekohtaisella esisuunnittelulla  selvite-
tään toimenpiteiden laajuus  ja toteuttamis

-kelpoisuus. Tiesuunnitelmilla varaudutaan pe-
rustienpidon investointiohjelmassa olevien 
hankkeiden toteuttamiseen. Suunnitelmakau

-den  alkupuolen merkittävimpiä suunnittelu- 
kohteita ovat valtatie  8  Raisio-Nousiainen 

 (4-kaistaistus)  ja Vt  2  Vihti -Pori  sekä  vt  8  Tur-
ku-Pori yhteysvälien parantamiset.  Liikenne-
järjestelmäsuunnitelmia laaditaan Porin  ja 

 Rauman seutukunnan sekä Varsinais-Suomen 
 ja  Satakunnan maakunnan alueilla. 

Laajennusinvestoinneilla  palautetaan  tie-
osuuden palvelutaso kasvaneen liikenteen 
edellyttämälle tasolle. 
Tiepiirin ohjelmoimien laajennusinvestointien 
vuosittainen rahoitus  on 5-7  milj. euroa.  Niillä 
pyritään pääasiallisesti parantamaan liiken-
neturvallisuutta. Lisäksi osallistutaan rahoi - 
Ii  rrnr, 	 mi  .L.',  nfl mnnnul,n nt. mnh.nI+. ,L,ent_ 

Uusinvestoinnit  ovat uusien tieyhteyksien 
rakentamisia  tai lossi- tai  lautta-alusyhteyden 
korvaamisia silloilla. 
Ohjelmakaudella  rakennetaan kolme lossi-
yhteyttä korvaavaa siltaa, jotka sijoittuvat 
Korppooseen, Taivassaloon  ja Särkisaloon. 
Lossiyhteyksiä  korvaavien siltojen ohjelma 
päätetään Tiehallinnon keskushallinnossa. 
Ohjelman arvioidaan päättyvän vuoteen 

 2005.  

Kevyen liikenteen alikulun rakentaminen  9  kpl 
Soratelden rukokelInkon polstmJnefl  35 km  
Päällystetyn tien rakenteen parantaminen  600 km  
Sillan  uusimtnen  tai  parantaminen  45  kpl 
Ohituskaistan  rakentaminen  4  kpl 
KetoMttymd raket1tafl1fl  6 	Pl  
Pohjaveden suojaus  2,5 km  
Melusuojaus  6 km  
Taajaman parantamiset  5  kpl  

Taulukko  3.  Ohjelmakauden  2004-2007  perus-
tienpidon  investointien merkittä vimmät suorite-
määrät 

Tieverkon kehittämishankkeet 
Tieverkon kehittämishankkeet ovat kustan-
nuksiltaan merkittäviä  ja  niiden aloittamisesta 
Eduskunta päättää hankekohtaisesti myön-
tämällä sopimusvaltuuden. Uuden kehittä-
mishankkeen aloittaminen ilman hyväksymis-
tä valtion talous-  tai lisätalousarviossa  ei ole 
mandollista. 

Turun tiepiirin aloittamispäätöksen saaneita 
kehittämisinvestointeja  on  tällä hetkellä  kol-
me: 

E 1 8  Muurla-Paimio moottoritien raken-
tammen  on kustannusarvioltaan 171,2 

 milj. euron  hanke  ja  se  avataan liikenteel-
le vuoden  2003  loppupuolella. Vuoden 

 2003  rahoitus  on 31 ,4 milj.euroa.  

To ijalan  radan tiejärjestelyihin  kuuluvat 
Rauhankylän  ja  Haaganmäen  alikulku- 
sillat valmistuvat kesällä  2003.  Vuonna 

 2003 Tiehallinnon  rahoitusosuus  on 0,79 
 milj. euroa.  

Uutena hankkeena alkaa valtatien  8  Rai-
sion kohdan nelikaistaistus  kuluvan vuo-
den syksyllä. Hankkeen kustannusarvio  on 
14  milj. euroa,  tavoitteena  on  avata neli-
kaistainen osuus lilkenteelle vuoden  2004 

 loppupuolella.  

E 18  Muurla-Lohja moottoritien raken-
tammen  on  hallituksen periaatepäätöksen 
mukaisesti tarkoitus aloittaa vuonna  2004 

 tavoitteena liikenteelle avaaminen vuon-
na  2008.  Hankkeen kustannusarvio  on 
310  milj. euroa.  Hankkeeseen niveltyvästä 
Lohja-Lohjanharju moottoritieosuudesta 

 on  jo rahoituspäätös. 



Tiehallinnon  toiminta-  ja taloussuunnitelmas-
sa  2004-2007 on suunnitelmakaudella  esi-
tetty aloitettavaksi seuraavia hankkeita: 

•  Valtatie  2  Vihti—Pori yhteysvälin  paranta- 
minen, kustannusarvio  35  milj. euroa 

•  Lisäksi  on  esitetty ehdotus neljästä  koko 
 maata koskevasta teemapaketista, jotka 

sisältävät useampia yksilöityjä keskisuu-
na ns. väliinputoajahankkeita. Niiden to-
teuttaminen perustienpidon rahoituksella 
ei ole mandollista. Teemapaketit ovat  pää- 
teiden keskisuuret turvallisuuskohteet, 
satama-  ja terminaaliyhteydet,  pääkau-
punkiseudun meluntorjunta  ja  liikenteen 

 hallinnan telematiikka. Teemapaketit  esi-
tetään aloitettavaksi vuosina  2004-2007. 

 Satama-  ja terminaaliyhteydet teemapa-
kettiin  sisältyy Rauman  ja  Naantalin  sa-
tamayhteyksien parantamiset,  muiden pa-
kettien osalta tarkemmat kohteet määräy-
tyvät myöhemmin. 

Lisäksi Turun tiepiiri ehdottaa suunnitelma- 
kaudella aloitettavaksi seuraavia hankkeita: 

Vt  1 Turku — Helsinki väifilä 	[I 
laHeoreno 	 Muurla-Lohja 	I  

Tanej. aadasmnnan 5.ptjrft 	 I  .taA.n keRMRseltatoml 	 IT 1 2003 

	

'. 	a 	 ann..pr 	H.t.jntu 

0 	•a, 	17 

NYKYJjLA  JA  ONGELMAT 
.  Tsar p voinnga  skiva,  tuylrtoys  es 527508 sek5  kan-

saIkSaI ena  vsana  San-non karmamivOusessi rnnrsrfla
-ala  tea Evmoopeutn tOr au flu rnORGa Soorati 

ssanakkauou  kur-sv5vu, utser,, pateusymrnkiseorvaa  a 
tamI,enav vlkunaunkaot.an krvr,raujtstio Li0eri-akjtb-
vSb ketstetaan kaikkiev r.kvneorrnvavtnn kbeusiasvr,lesa 

 EU- n pn,nrainrai Pvtjrian KrAnar usa-ia 
. nakoriesmarsan sryiarrjke-onrrreraksun hoiareu - SoaR 

taa.itasu  C  vaetan vy'nylkemtan VaauniiinEa sue La-vaS 
taree, kets5sma Anassa  Tan  nrhynren ktiyl0,sannvsa 
us  tayla atAseudareAn  A  karnusnvttbsaS kOjaLAka1)8-
une uaaysrlmna 

. LAenet,-vaSsrve  at sane- Ylesaru kOOA5ndOsrO 
pniarear, trensernsthe  ta-snini.se  an  tusdramvn1) 
Kvnan orta OtsetuSnajissa aRantot 
ke,Erhnbtann 32  ja 00ir0vvatsirAnvn yasreattu 
enm0000vartrnäe kassueraarnl  26 kU v 

. Kesrdn,say-useen jskarenrnaana  on 9 000  -  S S 000 air-
tEeJoeu Re,kaan j5kratee, nurn.rr at 13 - 15 St  Lrkum,se 
sustikautra valta8elb I her1naab 

. tdylrykatr  te  ts, tekrin.aeb vaOnrntr-msrr Ak,urvi tTSt. 
kerSvia ai,1vabv  tre  an hArt pu8000a ruotmoikassa puarran 
Se at kvitepArv nittgv8 ntratbvrreaa mnn,taitiarse -us  sandrO-
tenor  

HANKE 
tiarAs ysaftay sareeva  nar-iaraauit 
. Ureta n,notttsHOta  50 klaeamn8 	Lutjao Sternal, 

. j<ametaksen oialdittyomaa. 

.  1  b.inrelsE rode-i tllaayrrr,.aun  5.5 rOn. 

. Kasyen  ja pr*.kr-Rr8safltanr aqastatjya. 

.  Laajat nnkaAnflranral  ja  onayukanryyarirsat  
9000 	 al  eudKabealadala Lvta - 
Lnr5amrtma)u  alto t00rP 	a  ser neestamnyromn 
aires  20133 SeenCOesr kenareje 2005 Osrardas  Maata - 
LOm9a makemsrm.rsty0j  erase, tryttriunn perraarup88tök.sen 
mrAaRaS8  osana  2004 a tavotmtemor on nsaujar  avaa-
mEnin atrenrtaele urrrtnta  2008 

0  Vt  8 PorI (Hyvela)- Söörmarkku 	 I  Il 

TinwTo  t -okasnon nanyotyvateand 
Tu,sntrapan  1822003 

HAMOEKORTI1  HANKE  
1-tanke krastaa seutaar,ssta loimenpiteisty 
. 

-Iy-notan ja 	Soormartmun 	oattj 5e 	rakennetaan  — — es .m-,. 	 - 	 5050 7 2 ken  uutta  2  -karstasta naRatteta  noin 
. . -  .1 	 - 	, 	500 metrO nyltyrsen  tron Onsipmrotette 

- 	__v.  - 	 . Hytuetayn  ja 000rmartrkuan makennetaan ett- 

. 
• ,: 9 v  • 	 rokenneban  nom 	'2 

(_  S 
a-. U 	• Kesyen trrkenteen nerktroa  ja nnnakkaistrejar- 

- 
rOatadnebMnL8l \\ 	5. '::  a 	 tmt 26600 a-  a ,. ,. 	- 	-- 	ne eaaratrrttyma muutetaan kremtalrtltymaksr 

- -- 	 Hankkeen 	KVU --tasoeten tresuaflflie)ma 	oe 
-  v 	Vatmrstatrut vninnfla  1999 	Suannrtetma on otlut I  betaje 	nnakaoessa 	kasittetyssa 	eehvrstasas,- 

-  S S 	tysta  ei  nie  tehty 	Hanke nfl kaynnlntettautssa  
a  :::;sym:s,aHanKkeeseee 	ei 	trIp 	emntyrsra  

.__T.;  
•  

HANKKEEN VAIKUTUKSET  
ass—rear 	 S  Vattatree sajuuvus  paranee  ja  tiittymnien  maataan 

poistuval  
a  Liikenne sv(oittoa tooninnattisest, ytkedte vdy54te 

NYKYTILA  JA  ONGELMAT niin,  etta  nykyisen  vatatren Ilikonnekuormitus 
. Vattahe  8  toimi, Pomsn pehjotsena snaantuto- 

. Ponn  keskustan pohjoisosien maankaytto- 

ja asioretrtrlkenoetta etta Ians,msnnrknn sauo- 
vajitsna  a pat-eaten  seka paikatjsla tyomatka - 

tOista pmtk0matka,sta henkrto-  a taverajrjken - 

,nakdottjsuuksia  ei voida taysrn hyodyntaa  ny- 
kyrsen vandben  varressa  

Totta 

	
0  Vattatlen  ja  vttyinren jiik000etutvaltisuvs  para- 

a  Ehnjneinaejaynnän moitnsntandnttytykset  sekä  5-iv-

t Mandoljistaa maankaytvn mehos'amlsnr  maa-

vahenee  ja  liikenteen estenaikatus  poistua  

kunta -  (serrtukaavan(  ja  yterskaavan  mukaisesti 

Ostointi-  ja  tauarat,i000000r  olosuhteet parane.  

Sac Vuosnuso)ja suastyy nuiii 0 8  herrkitova 
hinkuonnettoonuutta 

nykyisen  sajtat,en uattella  

. Va)tatten nykyrnen ttikenneonaarb Ponn  ta 
	vat 

0  Ympirstöiakentannrseta mninroidaan  liken- Soøtmarjnan ostAa  on rein 12 500  aysstvnk 	
nen'-etun  a  piasmnymn harttauaitnumuksia (KyL  2002)  ta  lOtmenteen ennustetaao  kasva- 	-  Rinnakkaisen  uaylan rakentaminen muuttaa van nom 17 000 aysntvrk  vuoteen  2020 moo 	
nnamemnaa H)vejan eritasutrflyrnastO tute,  nessa  
avoimessa vdjetymaisemassa hatloseua  ek-a  Vettatven taso(ijttymat Hyveässa  ja  So0rmna,- 	ntentt kuss.a tukkeutrsvat paivsttato  Ongelma känjrs- 	Rinnukkasset uaytät aiheUttavat estevaikvtusma tyy  aamu-  ja Etaruuhkan  arkana  leka kesaajan 

jrkenteessa 
HankkeeT kustannusaruso  on 12  tt  Mk  (MAKU  • Tiejaksotte  an  tepektonut r,nr,neisen  00  nuoden 	logs  =  IOU  ,  107  Oj  a  laskettu HtK-suhde  on aikana  rein 30 honkljøvakinko-onnajtomaatta 	I .63  Onnettomaasrlskt  on suann tirttymorssa 

• TIen  vart-en  asUtss tOrso tidmenteen kartojsta 
(nteja. 0085taL tutvattisuos. asuinsarhtyrsyys)  

- 	sr,,.......  

HANKKEEN VAIKUTUKSET 
Hankts,On sarkvtritaet  on ar'vjn,tu  kuka utttEI 
Muuta - LuS)aohaqv Ouvrvrttekin ytonydossst. 
• Rrjttbub  (a ytntnvoiven patvnjvmano  kok 

kvtjuhvkotju. herajÖuvto- ja juritrkuttikenl 
metrO svinujju ujkuineankavpav ju konsul 
sov fflknntras aipersiirn  

fl Tykes  Onko Loonais-Svoosnu sekä Turun. 
 ja Lotnjuv kasvu0550usteo k080ystU sek0 

ytOeytrSÖ p8Okavprorkiseslrurn  
S  Ky,n,nanvssu eaoitnssa v3ttytRan  C. 250 bMW 

kjEnvatsjriko-vnnottonnuvdejju 	orssu  k 
flair 50  ihmista  

S  Pnhjavenien pijauntvmjsnski piennneu etomta. 
tOvynti  ja intorvutrretta jytl  55 dBj unvMHn 1k-
mIster, maärA vUtinvoe  noin  1800 ihmjsett8. 
Loma-asiivtojev mojutijannn rnoutmuu nykyi-
S55tU, munu titaniintta vo jiovevvutty  elak- 
kuula  ja jaujajja innjuntorjvnoajju  

S  Saadaan  koko 1v,kv-Hejs,nkr-teyhteyrtnv hyO-
dyt leholnkeanli k7yttlav  

S  NykylStnn mOno varnvija anuinlnvkavvvs  ja 
taatannakiiva pananaset 

-  Te rOikkuu Sne,mrjOävnO tr,ontvajnnkuknnurnrurk-
nra. nnvvlua ti0000emaisn,naa  sekä kUlturil-
majsnn-ia- -ajvusta Vaikutuksia  on levoveetty 
totK.kkaasti tuirnejeslja.  tien myv,ltarnisnjia makA 
n,aisnnia-  a vitrnnsiljo,jta 

-  lion ,ukuntaininno hakentaä riito-vivvion 08mm-
okisUnteuta Tin  ei yvOnokaun traikerviä nirdem 
siaSnisav suojelun tasoa alueella  ja ynnpgmts. 
tOui,uvontuivten  spa vo  Saatu 

Kesmannasarvro 
Mratta-Lut9a 55050ev SuStavvusarvmv  on 3t0 ME 
yÖojuki.mv 2002) t-junkkeuv tvtevtuksessa Setvi-
tethan em 005851ev ejinjiaanmattiev sUveRo-
anvisa HSK-Svitaiv  055 1.7 

•  Valtatie  8 Pori—Söörmarkku  rakentaminen, 
 12,9  milj. euroa. 

Lisatotnia 	 Tinhjknto. Jurun  repo S  P.frUa  Jokela 
PvnC  020a 22 4500  

Liont4i 	 Tier-aCorn  runa  mote  i Onea vintern, 
Pvhnrin  02nd 72  asnO 

	

. 	
Vt  8 Turku  (Raisio)  -  Pori 

	

-nttrata_atTo 	 1 -osvaato naoktetnratejma 

	

Tr.rameap 	 1822003  
HANKEKOATTI 	 :m601t508t tiskonteen suyrvsatta  ts  tum- 

- — 	 -- _ 	--  _.s 	- ' 	• Pohjaveslsuojauksjssa  ja tn&sntartunnassa orm 
_ I35_uoat_ _ 	puvftetta 

•  Valtatie  8 Turku—Pori yhteysvälin  paranta-
minen,  34  milj. euroa 

•  Satama-  ja terminaaliyhteydet teemapa-
kettiin  lisättäväksi Turun  ja  Porin satama- 
yhteyksien parantamiset.  

Vt  8 RaisIon  kohta  
OEMLLPUO 	 -sJViAnsui hankotn,SSma 

oofl 	 171 2003  

NYKYTILA  JA  ONGELMAT  
•  Valtatie  2 trynOj päAtstmtaytammä PÖOkaU0, 

ueudata Satakuntare  sekä osiin  U mottO. 
P8tnarlrnaate  ja Potstamnesaata 

• Vattabe  2 trymli valkuttaratueensa ytmtoyteoa 
Hetr,mrgrn. Pole  ta  Rauman satatniin 

.  Tien niiRbenaftÖmnästä kjanestteebsta aitsemabaa 
attittastus naut*aa  Vihdin  ja Karkkitan sOittO 
sek0  Porn kohdatta. 

•  ben makisyyn, kujoeas geka (baRbRO orevat 
tasoti)ttynsat ylusteusat pa(kcatet)en  starten )jj-
kennnemäat)en  kanssa boikentavat  liket-steen 
erstuuuu8g ja b.srvaltisaatte 

. Vattabetla  2 tapellRe asroujftain  noin  44 
hookitovahmnkooml  johtavaa roe,ettrenr.ajtta 

 ansa  kuolee keekiatäOrrn  8 itenlotä  Yhteys- 
vat) or, tnurflifl pAOtreverkkoro,  verrattuna 
keskimnOWtaetat uearallinernnja 

. Potjanemraqauksrssa  ja matuotunjurmussa 
 ca-i psruttata  

HANKE 
Hanke koonhaa neraraavista tolmonyrtasta 
• Porntetauas tanrikittyonOt  2 -ajoataistens 

0555ak5(en  ja otskjskautqen Koflrlftte Annik-
katsbejA9estatyln  

a  Rakeroletuan 2  uutta entaeotjittyntaä  ja tOy-
jlamsietOan  8 edtanollittymtaä. 

• Ka,kkr orjkttaat tesvtlittymnat parrer,etaan 

.  Rakennetaan nista-atya olOtuskactojan 
krrEndljte  ja otäirtonnettreltteakslen kesaantu-
ustskthtiin  

a  Tayde,ntnotaarn keoyer, tirkenteen vemtmkoa 
Fvmneasna  ja  Vihdissä. 

. Paranflotuan  6 pkavuorcpysäktcrä. 
a  Taydensetaarn bovataisReta Pornsea  ja Vih-

dissat 

Stuenattutnion  puolesta hankkeen toteattarns-
nain vordaan alottaa Härneen bepsirin atrveata  
(0  umatsota 2003 PArissa kotitejssu  tulee (aatia 
besuurestetmaj OrOlOO toteutusta. Tavatteeno 

 al,  etta Oeytrteyden parontenilnon  voidaan 
kaynoistsEä voonna  2004 

rHANKKEEN  
C  VattabOrl sr4uaurn paretos -S  parantaa 

etinkninoeljansao kuEjetasuarrnaotta. katja-
testen tahokkt.urtta  (a  matka-akojen  orm-
nustettavuatta  

0  Vattaben  jo sijhen (littyvan oraLs,  be-  ja  in 
tuverkrin jijkeflnejutvajjisuun pares... 

 Vuositasolla boantys noIn  4 honk,(Övflt*t
-kv-onoettomnra tIa.  

v JoukkolilkeytHen putvotutason a kesyan 
ttkontaon 4rtepksteo paranstam)nen tjataR 
aatottonnen (iikkunninnoandvthsunaksia -9 

I 	svnsaatioemi  tasa-arvo paranee  
a  Parantaa va,katunajaean kitpaitvkykyi  ja  

tuo edettytyknia uojsitja kassunuunr-oj)e.  
U  Vahentaa ytrdyskunbon asdonhankira-matte 

: 	t44kaidee Poktaveniakreidno (ikaantrinto- 
. 	nsklO 

• Hunkkann toteaduttua ytttoynu-äti)te jOta 
000)taon jortukin brrva(jjsuvrS-  ja  

I - Metsntvrjuvtsa  ei pystytO toteuttamaan 
 Ofta  

I Henkkean kustarususarulo  ou  35 10€  (MAKU 
 1995 n 100 . 1102jja 800000 koK-suhde  cit 

Coiaasmnap  Op 

NYKY11LA  JA  ONGELMAT  
• Ykteysnatr  roi Osa  Tutun  ja  UsEan oStistS jun51-

rinnikat satamakaupunkeja ytndlstenaa osOa  
b088 8 lEO) 

a  Turun  ja POeT n8ttttO  es  ole suoraa rautabeyh-
te1t8 ValtatIe  8 on 180,08 tavaralsjkenteen 
nayta  ja  patnelee  myös Ntaantatmn  ts Uuden-
kaupurrgrn satamia 

• Tkleysvätttts Tarka -  P80  tapahtua wetttaln 
 namn  36 honkltÖnahinkoor jstitau-aa atnetto-

muuttO o.nsa  kuolee  kesermayaat  vin  rhmnrsty 
Vimteymuati on  muuhun  vaetetden munkoverkkeomi 
miTattuna kestmanaameis*O usanatrisRenpi 

. YIttysngjrttR  Ort krAmne tid5eoag  (Raisio  Masks 
I.  LaSta)  tithe  ovet henkitoivatiinko-
emneitatluunmtskmna ,rataoane  koko nvnknuetban  
lb  osamalesrtntnan tiitt5enae ttmmvkossa Llittys-oss8 

 tapahtuu  3  -  4  henrkttøuehineeatneetonnauoa 
wetessa 

a  Ttins nrttärnbtta,naste kapasmteet,sta arheutvu 
pamsmttosta mauhkaatmsmiste entsEsesh Ranssat  ja 

 Mailman  eatiso(te ksksrkarstaisetta tinosuadetta  

HANKE  
Haeke ka,stuu seutaovmsta tamenpdeiste 
• Maskun tirinymnan parantan.ren entasokitnyrnAk -

r,  tehduten  koko  tinasuuden  Raisio  - rErasraj
-non  parantamiseen netikaista,seksl 

• Lo(b(an  keskustan  kotidajja kehden ottyyrun 
patantaninen entasdsitmynnaks. sek8 tastaman 
'Suut  lie)Ryestejja 

• VHtljje Norssrarneo -  Lade S  uutta keskika600j-
Isla olnitusirarstea /  suunta sek0  visiten ytntey.  
66558  tktt5rnajar(nstetyä  ja  n(staaar4u 

.  Eat-Yen  jtlkenteen jarjesteijden pamsnlamlnen  
miner  laskussa 

• Namslaisteo timtt5mnän  parantaminen  tasoliittlemmä- 

• Euratoen  ja  Laprmyann srtivten parantarnrnon 
. Melasuqaas Eaoajoan  keskustan  kokriatra  ja 

Errrajoen (rityyrnen parantet,anen tasdrsttymano 
. Sntaneslsrrc,auksme mnavutam,tta treossiuksrtta 

 j000_ Ervrajoetta( 
• Jtevatarstuksen taydentatrmnems  501 0 3? kmj  

Hankkeen  kubeinjstys  Ort  mandollisia  suannitet-
mavajmniaden  puolesta  erltasokrttynnren  osattu 
unEase,  2007  ja  maiden tomenpitemdon asatta 

 vuonna  2005  -  2006  

HANKKEEN  VftJKUTUKSET  
fl  ila(tatien sujuwas  paranee  -9  utttnenlaä  pas-

IrnerOens tyTonetkatsikeoteen ovuhkia.  palan- 
too  e(inknl000j8mäo kutjotusvannuutta.  Roi-
jetusten tnhckeuula  0  malka-ai)rcjen  en-
eustetnasrvatta.  

v  Vettatron  ja  siihen  ljttyvan  muun  le-  ja  katrI-
rsenlmnn iikennetorverlisaus  paranee Vuosita

-satta  saeslyy  nom 5.3 henkjkvahjneoatoel-
totruktla Ltikennelruta'ennremn valmenernmO on 
non 0 9  kaotarraamirosr  

v  00kemnmaa yhdystaurttien vedemnnankineatte 
tättreoten pohjaveelatuelden trkaantun3s,ls-
tu.  -  Hankkeen teleuterttan yktaysuajit(e joa edet- - 
tes,t  joltakin  tunnuttiseus-  ta  sajawusatget 
Osa  

Hankkeen austaneuson000n  n 34 MC  

Vt  2 Vihtl —  Pori 
ucriasonlo 	 t -Osisaoroi havkntisastni01nst  

tunn tinøvi 

HANKEKORTTI  

T1v.  tuna, nrprri ' PeRua L.rmnatarmrem 
P,•kaln 0704 220173 

paa  at  vjeennette  non  ni osv  atoneu000  S  vOR  
a  PaIkoItellen  tron  kapea,  sek8 tiheassa otesat 

tasceittrjimnet jEndessa  suurten  tirkennennaysnen 
UaSuioja 	 1latm.Mnto.  Terve 5ns,  I  Wo VEm.,.., 

Pristan  028a 2245t8 

HAN KEKORTfl 

• 	-f 
C  P.SVV, kVOfl 

- 

L _e_._.  i 	- 

MTK PuLA  JA OU4GM&T 
VaRata  8  ene  Teen pntt0)se,a saaertuIovayIa 
nay p ptdrvtee sek0 pekeksta tytane&a-  ta  anon-
bh*e,r,etta  etta  Tree a Naante8n nataerreo  kan-
senutarsrR kun&Wr,a 
Renat knskuntapaora  a, teweyl vattahen 8  ta 
,naonben  192 (Kuntaenbe) vs,srtte Just ehnrrtta- 
vat metr,ttavai estena*utJkse, taatarnan  Ironin- 

Ra4rrat  keskustan mauekyyttanatrddbsurirs.0  a  
vasta  ayrre hyodynt0a  ran tsrurtteeknte, be- a 
kakrytrtey4raen vudrO 
Vattaba, nylryann tukeo,enaata  Rasa,,  ke,kus -
be, kritdalia  at ova 20500 ajvnkatr (KVL 200))  ja 
hd,attets, a,eerstetuel  kasvavan  non 26 000 
porOtuk orrotee, 2020 nrenrrentt 
Kastavabes vatu-otaeeator, tesotabb,nd jAkar

-Ou parottac netaaatkana  Ongelma kapblyy 
 area-  ta tlam,adte, adresa  retry ke00ejam, .0,0- 

teossa 

TeIo07o.Ia (vI  8 •  rot 192) tapatrlrro vUttfl 
nrv 3.5 herd00atro*o. 00,orutla cvn00o-
muosaski aS Su..jhn 8rttymssaS 
T.ror vaSoo aSutuS  00s 	00eo IuSkosIa (flrs. 
paSSIvt taSVattuSCSS. 	9'S9Y) 

HAPEE 
Ha*e koos00 raaursta 00ne,plasta 
Vlabe ,akrorootaaS 09&tnsoIa pkar  005-
kasta00ssr sOk aSne00ar 3.5  tur,  fl  ,oakaI 

• KuStarinte, tuttynta  r  .anletae, ro00OkIty,nOtuS 
r,S 0.80,1 txttjOrsee, tyn00tu pOkuttaun 

•  Uutta muanbetu 	tasnvte) akrenretaan nan  I 
ko.netn 

• Vultabev y4r ak00retaan  rar, yt00ys Pe8enrpHk 
akreelta Resan kestr,rvtanr, 

• Kwynn bWentee, vedrksa  ju ren 	be)osle- 
tya taydeoretaan 
VeiSeel ar,rnkratoees kthdu rakaentaan  ne-
tustrqaen 

Ha*Jroro, bvtartrksesta  at paatetly vandal 2003 
tAuuse'aossa  a se  ts,  sOkcuks, avata  kdrente€le 
vausea  201)4 

. Valtutuns otpvtsavs putuone  ju t.ttynllvrs rvvtitra 
jvu,tvvvat 

. tsrkrs,ne e)vrttmrv t,un,rraathuesb rAsade vayels 
SHill  ena Rursus,  keskusta,, krkeroekrromnl,tray 
vlyrtservju ydreOtemS entevadurtas  pasta, 

. Eheyt9vy atrrtsakeooe  ja taydnntyva bev&rkC 
jose-Vt  Intoa tvtmnOtuedettykknr0 nrro  je-rkkdI-
kvntrovl kett,ttymn,seljn 

• Vuttujen, kakivustrat  tu jr,tty,nrer, hdremn,ekrrvd-
turas yaranra Vuvsrthsvtta saastny  otin  3 hems 
kstvvatmnkv-onuottunsrvJv 

o Russian kaupjnmn erausskvykin knt,ttumn,srnatl 
drdhv.vvrdot paeovat Vtsvto*arkre  ta Prsttmrn 
peRun irrasa ytstegsui.rlykat,siaitcsren amsivsta 

 o Etrotvn,nvetuman tasn,ntaertisttytyksvt srtkti tyÖ-
assravb  ta tava,aj.krortnrsi (svlanivtt iaievrtmtee 

 paranevat 
Yrnjvarntraal,entumrsnfla mrreeortaan jmko,ne 

 endue  ju paastoje, hatttavarkatrirssa  se eRa 
asvarnathtyvyys pararee 

• Vaitahee  beaks, taatetee kane,  te Kostasmnke 
 takana krOken ResEat koskretaajenamm mona 

atuiefta 
Hinkkee, kustannsrareo  at 14 MR  ja  taikeltu 
HIX-svt,de  on 3.8.  

E 18  Paimio—Muurla moottoritien rakentamista Kealanojan siltojen kohdalla 



VAIKUTUKSET 	 HANKINTAOHJELMA 	 MAAKUNTIEN LAUSUNNOT 

Yhteistyö  ja  yhteiskunnallinen vastuu koros-
tuu tiepiirin toimiessa yhteistyössä asiakkai-
den, yhteistyökumppaneiden  ja  muiden toimi- 
joiden kanssa. Suunnitelmakauden aikana laa-
ditaan yhteistyökumppanien kanssa liikenne-
järjestelmäsuunnitelmat kattamaan tiepiirin 

 koko  toiminta-alueen. Liikenneturvallisuutta 
parannetaan kehittämällä yhteistyötä liiken-
neturvallisuuden alalla toimivien organisaati-
oiden kanssa. 

Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus  on  kes-
keinen tavoite kaikessa tienpidossa. Tiever-
kon kuntoa parannetaan erityisesti alemman 
tieverkon osalta. Lisäkapasiteettia tiestölle 
toteutetaan  vain  pahimmissa ongelmakoh-
teissa:  E 18  ja Vt  8  Raision kohdalla. Alueelli

-sun  tarpeisiin (elinkeinoelämän tukeminen  ja 
 yhdyskuntarakenteen muutokset) ei kuiten-

kaan pystytä riittävästi vastaamaan. 

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksien  tur-
vaamiseksi päiviifäinen luikennöitävyys  turva-
taan  koko tieverkolla. Talvihoidon  osalta jat-
ketaan täsmäkohteittaista tehostamista.  El 8 

 tien valmistuminen Muurla-Paimio välillä  pa-
rantaa satamayhteyksiä Turun  ja  Naantalin 
satamien sekä Turun  ja  pääkaupunkiseudun 
välillä. Kolmen lossin korvaaminen silloilla 
lyhentää matka-aikoja  ja  poistaa painorajoi-
tuksia.  Kemian-,  elintarvike-  ja  metsäteollisuu-
den sekä kaivostoiminnan alojen kuljetus- 
olosuhteita parannetaan. Lisäksi varaudutaan 
ydinvoimalan toimintaolosuhteiden paranta-
miseen. Sorateiden osalta runkokelirikon pois-
taminen parantaa vähäisessä määrin puun-
kuijetusten toimintavarmuutta. Kuljetusten su-
juvuutta parannetaan Rauman pohjoispuolen 
ohituskaistaparilla, mikäli kohteelle saadaan 

 EU-rahoitusta. 

Liikenneturvallisuuden lähtökohtana  on  alen-
taa tiepiirin henkilövahinko-onnettomuusas-
tetta. Ohjelmakaudella lähestytään liikennetur-
vallisuuden valtakunnallista keskiarvoa.  Fe-
rustienpidon  nimettyjen investointien osalta 
laskennallinen henkilövahinkovähenemä 
suunnitelmakaudella  on  noin  3 kpl.  Pienillä 
kustannustehokkailla liikenneturvallisuustoi

-mula  arvioidaan saavutettavan  2-4  laskennal-
lisen henkilövahinko-onnettomuuden vuosittai-
nen säästö. 

Ympäristö otetaan huomioon kaikessa tien-
pidossa. Fohjavedensuojausta toteutetaan 

 vain  vähäisessä määrin. Melusuojaus teh-
dään ainoastaan Foriin valtatielle  2,  jossa 
suojataan  528 melulle altistuvaa  henkilöä. 
Vesistöjen  veden  laatua parannetaan paikal-
lisesti parantamalla virtausaukkoja tiepenke-
reissä. Viiden taajaman saneerauksilla so-
peutetaan tieliikenteen ratkaisut taajamaku-
vaan edistäen samalla luikenneturvallisuutta 

 ja  sosiaalista tasa-arvoa.  

Al ueellista  ja  sosiaalista tasa-arvoa edistää 
joukkoliikenteen  ja  kevyen liikenteen toimen-
piteet. Kevyen liikenteen kasvaviin tarpeisiin 
pystytään vastaamaan  vain  vähäisessä  mää-
nfl. Joukkoliikenteen  toimintaedellytyksiä pa-
rannetaan enenevässä määrin erityisesti 
muiden toimenpiteiden yhteydessä.  Haja- 
asutusalueilla liikkumisolosuhteet paranevat 
hieman teiden kunnostusten myötä. 

Hankintaohjelma  on  suunnitelma siitä, miten 
toiminta-  ja taloussuunnitelmaan  sisältyvät 
tienpitokohteet hankitaan. Hankintaohjel

-massa  kohteita yhdistetään  ja  muodostetaan 
laajempia urakka-  ja palvelukokonaisuuksia, 

 joista hankintaohjelmassa esitetään  mm. 
 alustavat urakkamuodot, tanjouspyyntöajan-

kohdat sekä urakka-ajat. Hankintaohjelman 
pohjana  on useampivuotinen  jatkuvasti yllä- 
pidettävä ohjelma, josta julkaistaan vuosi ker-
rallaan. Vuoden  2004 hankintaohjelma  laadi-
taan  1.10.2003  mennessä. 

Nykyiset hankintamenettelyt, joilla pyritään 
alueellisesti, ajallisesti  ja sisällöllisestu laa-
jempuin palvelukokonaisuuksiin,  vaativat  tar-
jouspyyntöjen aikaistamista  ja tanjouslasken-
ta-ajan pidentämistä. Suunnitelmallinen  han-
kinta integroimalla  hankintojen suunnittelu 
osaksi tienpidon suunnittelua  ja  toiminta-  ja 
taloussuunnitelman laadintaa  mandollistaa 
markkinoiden lyhytkestoisten suhdanteiden 
hyödyntämisen  ja  markkinoiden resurssien 
tasaisen käytön sekä edulliset hankinnat. 
Tarjouspyyntöjen aikaistamisella pyritään sii-
hen, että ylläpidon  ja perustienpidon  inves-
tointien seuraavaa vuotta koskevia tarjous- 
pyyntöjä ryhdytään valmistelemaan  ja  lähet-
tämään  jo  alkusyksystä  ja  että vuoden  lop-
puun mennessä hankintaohjelman euromää-
räisestä volyymustä  on  merkittävä  osa  viety 
tarjouspyyntövaiheeseen. 

TURUN TIEPIIRIN 
OMA TOIMINTA  JA  RESURSSIT 

Turun tiepiiri yhtenä yhdeksästä tiepuinistä 
hankkii tienpitoon liittyvät palvelut  ja  tuotteet 
ulkopuolisilta toimittajilta kilpailuttamalla.  Tie-
piirin toiminta pohjautuu Tiehallinnon arvoihin 

 ja visioon  sekä näihin pohjautuviin  strategi-
oihin. Suunnitelmakaudella  keskitytään  han-
kintaan, asiakasnäkökulmaan, henkilöstöön, 

 prosessien kehittämiseen sekä organisaation 
tehokkuuden parantamiseen. 

Turun tiepuirin toimintaa ohjataan tulosta-
voitteilla. Pyrkimyksenä  on asiakastiedon  hal-
linnan kehittäminen siten, että tiedämme asi-
akkaittemme tarpeet  ja  osaamme toimia  nu- 
den  mukaisesti. Tiepiinin edellytetään varmis-
tavan tulevaisuudessa oman henkilöstönsä 
osaaminen niittävälle tasolle, jotta tulevista 
haasteista  on  mandollisuus selviytyä. Lisäksi 
tiepuinin odotetaan pitävän oman toimintansa 
kulut kurissa organisaation toiminnan tehok-
kuutta edelleen kehittämällä yhdessä  koko 
Tiehallinnon  kanssa. 

Tiepi  inn  henki löstön määrän odotetaan noin 
vuoden kuluessa vakiintuvan  80  henkilön  ta-
solle,  jolla henkilömäärällä tiepiiri uskoo  sel-
viytyvänsä  tehtävistään myös lähitulevaisuu-
dessa. 

Tww, tiepilrin orgniMio  11,2003  
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Turun tiepiinin toiminta-  ja  taloussuunnitel-
masta  2003-2006  ovat maakunnan liitot  an-
taneet  lausuntonsa kesä-  ja  elokuussa  2002. 

 Lausuntojen tärkein sisältö  on seuraavaniai-
nen: 

Satakuntaliitto  korostaa tienpidon pitkäjän-
teisyyttä  ja  suunnitelmallisuutta. Rahoituksen 
painottuminen tieverkon peruskunnon säilyt-
tämiseen  ja  päivittäiseen hoitoon  on  tärkeää. 
Erityisesti korostuvat alemman tieverkon ajo-
kuntoisena pitäminen sekä sorateiden hoito. 
Satakunnassa  on  edelleen toteuttamatta 
suuria hankkeita  mm.  Lappi-Hinnenjoki tien 
uudelleen rakentaminen . Liikennöintitarpeiden 
muutokset saavat aikaan uusia tarpeita  mm. 

 Porin pohjoisen satamatien jatkeen  ja  Olki-
luodon maantien osalta. Näiden hankkeiden 
osalta  on  pidettävä suunnitelmavalmius kun-
nossa mandollisen pikaisen toteutuksen takia. 
Liitto toistaa esityksensä rahoituksen liikku-
mavaran osalta eli rahoitusta  on  suunnattava 
LVM:n tulostavoitteiden lisäksi myös sidos- 
ryhmien toiveille. Liitto kannattaa lisärahoi-
tuksen kohdentamista maakunnan heikon lii-
kenneturvallisuuden parantamiseksi. Sata-
kuntaliiton kehittämishankkeiden kärkihank-
keiksi  on maakuntavaltuusto  nimennyt seu-
raavat: valtatie  8 Hyvelä—Söörmarkku,  valta-
tie 1 2  Rauman sisääntulo, valtatie  2  Vihti—Poni, 
valtatie  8 Turku -Merikarvia  ja kantatie  44 
Aetsä—Kankaanpää—Kauhajoki. 

Varsinais-Suomen liiton mielestä tiestön  ra-
kenteellisen  kunnon heikkenemisen pysäyt-
täminen  on  oikean suuntaista kehitystä. Lii-
kenneturvallisuuden parantaminen  ja  tason 
nostaminen maan keskiarvoon edellyttää 
tienpitoon liittyvien toimenpiteiden ohella laa-
jaa yhteistyötä liikenteen eri toimijoiden kes-
ken. Liikenteen ympäristöhaittojen vähentä-
miseen  ja  kevyen liikenteen väylien rakenta-
miseen  on  ohjelmassa kiinnitetty riittämättö-
mästi huomiota. Liitto pitää erittäin tärkeänä 

 E18-moottonitien  loppuun saattamista  ja val-
tatien  8  Raision kohdan nelikaistaistamista. 
Perustienpidon ongelmana  on  rahoituksen 
riittämättömyys uus-  ja laajennusinvestointei-
hin. Perustienpidon ajankohtaistuvia  hank-
keita  ovat  mm.  valtatien  10 liikennöitävyyden 

 ja  turvallisuuden parantaminen, Turun  ja  Naan-
talin satamayhteyksien kohentaminen uusin 
enitasoliittymin sekä maakunnan uloimpien 
kehäyhteyksien puuttuvien osien rakentami-
nen (Somero—Loimaa  ja  Salon  itäinen ohi- 
kulku). Saariston lossien korvaamista silloilla 

 on  jatkettava tehtyjen suunnitelmien mukaises-
ti. Siltojen ohjelmoinnissa tienpitotalouden 
ohella  on  painotettava vaikutuksia saariston 
asutukselle  ja  elinkeinoelämälle. Eritaso-
liittymien hankepakettiin tulee saada kiireelli-
siä enitasoliittymiä myös Varsinais-Suomen 
alueelta. 

Liittojen esitykset pystytään pääosin huomi-
oimaan, lukuun ottamatta kustannusarvioil-
taan suurten perustienpidon hankkeiden  to-
teuttamista.  

Turun tiepllrin organisaatio  1  .  I .2003  
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