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Kunnossapidosta huolehditaan  - parannusinvestoinnit  vähäisiä 

Perustienpidon  nykyinen 
rahoitustaso mandollistaa 
ainoastaan päivittäisen 
liikennöitävyyden varmis-
tamisen  ja  päällystetyn 
tiestön rakenteellisen  

I  kunnon turvaamisen.  4  
Tieverkon hoito jatkuu edellisten vuosi-
en tasolla. Ylläpidon  ja peruskorjausten 

 osalta painopistettä  on  hieman siirretty 
päällystetystä tiestöstä siltoi  hin.  Raken-
teiden  ja  laitteiden ylläpidon osalta ra-
hoitus suuntautuu pääosin kunnilta val-
tion hoitoon siirtyvien tievalaistusten  sa- 

I  neeraamiseen. 

Liikenneturvallisuudelle  asetettujen ta-
voitteiden saavuttaminen  on  vaikeaa. 
Liikenneturvallisuutta parannetaan lä-
hinnä pienillä liikenneturvallisuus-
toimilla, jotka kohdistuvat nopeuden 
alentamiseen  ja kameravalvontaan. 

Laajennusinvestointien  osalta pystytään 
käynnistämään  vain  muutama liikenne-
turvallisuutta parantava hanke. Merkit-
tävimmät perustienpidon laajennus- 
investoinnit ovat kiertol iittymän rakenta-
minen valtatien  23  ja kantatien  44  liitty-
mään Kankaanpäässä, Olkiluodon 
maantien parantaminen Eurajoella  ja 

 valtatien  lo  liikenneturvallisuuden pa-
rantaminen välillä Kausela -  Liedon kes- 

I  kusta 

Tienkäyttäjien  ja yhteistyökumppanien 
tienparannusaloitteet  kohdistuvat pää-
osin kevyen liikenteen väylien rakenta-
miseen  ja  liikenneturvallisuuden paran-
tamiseen. 

Taajamien turvallisuutta  pa  ranta  via  hank-
keita kuten muitakin laajennusinves-
tointeja toteutetaan suunnitelmakauden 
aikana  vain  vähäisessä määrin.  Kuva  on 

 viime vuonna valmistuneesta Vinkki/än 
taa-jamasta Vehmaalta.  

I  Valtatien  lo  liikennettä 

O T/'-/ I  

Turun tiepiiri toimii Varsinais-Suomessa  ja  Satakun-
nassa, joissa  on  yhteensä noin  680 000  asukasta  ja 

 noin  8150  kilometriä yleisiä teitä. Tienpidossa keski-
tytään nykyisen tieverkon päivittäisen liikenne- 
kelpoisuuden  ja  kunnon turvaamiseen. Päiviifäinen 
liikennäitävyyden turvaamisen tärkeimpiä toimenpi-
teitä ovat talviaikana liukkauden torjunta  ja  lumen 

 poisto sekä kesäaikana sorateiden hoito. Tieverkon 
kunnon parantamistoimet keskityttävät siltojen 
korjaamisiin  ja  päällystetyn tiestön rakenteen  ja 
päällysteiden  uusimiseen. 

Kaikessa tienpidossa lähtökohtana  on  liikenteellinen 
 tarve. Vilkkaat tiet pidetään paremmassa kunnossa 

kuin vähäliikenteiset tiet. Päivittäisen liikennöitävyyden 

Rahoituksen käytön suunnittelussa tiestön päivittäi-
sen liikennekelpoisuuden taKaarninen  ja peruskunnosta 

 huolehtiminen ovat ensisijaiset tehtävämme. 

Tieverkon päivittäinen  liikennekelpoisuus 

Teiden päivittäisellä hoidolla varmistetaan tieverkon 
liikennekelpoisuus tiepiirin alueella ympäri vuoden. 

Päällystetyn tiestön ylläpito  ja  niiden rakenteel-
lisen kunnon turvaaminen sekä siltojen kunnon 
parantaminen 

Tieverkon kuntoa ylläpidetään teiden rakenteita  pa-
rantamalla  ja päällysteitä  uusimalla. Siltojen kuntoa 
hoidetaan ylläpitotoimin  ja investoinnein.  Suunnitelma- 
kauden tavoitteena  on  parantaa päällystetyn tiestön 
kuntoa elinkaareltaan kestävillä ratkaisulla sekä py -
säyttää siltojen kunnon heikkeneminen ohjelma- 
kauden loppupuolella. Tiestön kunnon heikkenemi-
nen  on  saatu pysäytettyä kohdentamalla rahoitusta 
laajennus-  ja uusinvestoinneista  peruskorjauksiin. 
Rahoitusta suunnataan aiempaa enemmän siltojen 
korjauksiin, siitä huolimatta niiden rakenteellinen 
kunto heikkenee suunnitelmakauden alkupuolella. 
Rakenteiden ylläpitoon panostetaan kunnostamalla 
kunnilta siirtyviä tievalaistuksia. Sorateiden  pa

-rantamistoimenpiteet  kohdistuvat pääosin vähäises-
sä määrin tehtäviin runkokelirikkokorjauksiin. 

Liikenneturvallisuuden parantaminen 

Tiepiirin alueen liikenneturvalhisuus  on  pitkään ollut 
maan keskitasoa heikompi. Turun tiepiirin alueella 
onnettomuusriski  on  noin  30  prosenttia maan keski-
arvoa suurempi. Liikenne-turvattomuuden lisäänty-
minen onkin hyvin huolestuttavaa. Perustienpidon 
rahoitu ksella toteutettavat parantamistoimenpiteet 
kohdentuvat ensi sijassa liikenneturvallisuuteen. 

kannalta tämä tarkoittaa pääteiden parempaa kun-
to-  ja hoitotasoa  verrattuna muuhun tieverkkoon. 

Perustienpidon palvelutasoa parantavien  parannus- 
investointien määrä  on  viime vuosina ollut alhaisella 
tasolla, eikä tähän tapandu muutosta suunnitelma- 
kauden aikana. Tämä merkitsee, että suunnitelma- 
kaudella keskitytään ainoastaan muutaman suurem-
man hankkeen toteuttamiseen. Huolenaiheena  on 

 Turun tiepiirin alueen huono liikenneturvallisuus-
tilanne,  jota tienpidon  toimenpitein pystytään käytet-
tävissä olevalla rahoituksella parantamaan ainoas-
taan kustannuksiltaan pienillä liikenneturvallisuus-
toimenpiteillä, kuten saarekkeilla, näkemäraivauksilla 

 ja nopeusrajoituksilla.  

Suunnitelmakaudella tienpidon  rahoitus liikenne-
turvallisuustoimiin pysyy kuitenKin Ihan alhaisella ta-
solla. Liikenneturvaliisuuden parantamiseksi kehite-
tään yhteistyötä muiden alalla toimijoiden kanssa 
tehtävällä yhteistyöllä. 

Rahoitus kohdistuu kunnossapitoon 

Toiminta-  ja taloussuunnitelma  on  laadittu rahoitus- 
tasoon, jossa tiepiirin käytettävissä oleva perustienpidon 
rahoitus  on  oletettu olevan hieman vuoden  2004  ta-
son alapuolella,  ollen  noin  56  miljoonaa euroa vuo-
dessa.  
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Turun  tie  piirin  ohjelmoiman perustienpidon  tuote
-ryhmittäinen  rahoitus vuonna  2004 

Turun tiepiirin  Tienpidon  tärkeimmät  tavoitealueet  



Esipuhe  
Tiehallinnon  Turun tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelmaan  on  koottu 
Satakunnan  ja  Varsinais-Suomen  tienpidon  keskeiset haasteet sekä toi- 
menpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi vuosina  2004-2008.  Tienpitoa  
koskevat valtakunnalliset tavoitteet edellyttävät, että tiestön 

 liikennöitävyys  säilyy  nykytasolla  ja  että tieverkon kunto ei  heikkene. 
- 	Parantamistoimet  kohdistetaan ensisijaisesti liikenneturvallisuuden  pa- __________________  rantamiseen. Tiepiirillä  on  päävastuu  perustienpidon  osalta. Suurten  tie - 

hankkeiden ohjelmointi  ja  rahoituspäätökset  tehdään valtakunnan ta-
solla. 

Toiminta-  ja  taloussuunnitelmassa  tiepiirin käytettävissä lähivuosina olevan  perustienpidon  ra- 
hoituksen  on  arvioitu olevan hieman tämän vuoden tason alapuolella,  ollen  noin  56  miljoonaa  
euroa  vuodessa.  Liikenneinvestointiohjelmaa miettineen  ministerityöryhmän  loppuraportissa 

 otettiin kantaa lähivuosien  rahoitustasoon, rahoitusmuotoihin  sekä suuriin investointeihin  ja koko  
maata  kattaviin teemapaketteihin.  Jos  ministerityöryhmän ehdotus toteutuu,  perustienpidon 
rahoitustaso  nousisi noin viisitoista prosenttia. Tällöin  investointipuolella  voitaisiin toteuttaa useita 
elinkeinoelämän  ja  liikenneturvallisuuden kannalta tärkeitä hankkeita, kuten  Pori -Helsingin val- 
tatien parantaminen, Rauman  ja  Naantalin  satamayhteydet,  valtatien  8  turvallisuutta paranta-
vat  keskikaiteelliset ohituskaistat,  Turun  kaupunkiseudun  kehitystä tukeva ohikulkutien  eritaso

-liittymä sekä  kouluteiden  turvaamiseen tähtäävä  teemaohjelma.  

Uutena  ohjausvälineenä  on  otettu käyttöön  koko  liikennejärjestelmää  koskevat suunnitelmat. 
Niitä  on  laadittu yhteistyössä maakuntien, kuntien  ja  alan muiden  toimijoiden  kanssa. Pyrki-
myksenä  on  valita toiminta-  ja  taloussuunnitelman parannusinvestoinnit liikennejärjestelmien 
aiesopimuksista.  Palvelujen tuottamisen osalta suurin muutos  on  koko  tienpidon  avautuminen 
avoimeen kilpailuun.  Se  toteutuu lauttaliikennettä lukuun ottamatta tämän vuoden aikana. 

Toiminta-  ja  taloussuunnitelmaa  laadittaessa  on  hyödynnetty  saamaamme  suoraa asiakas- 
palautetta,  käymiämme sidosryhmäneuvotteluja  sekä tiestön  ja  liikenteen mittaus-  ja  seuranta- 
tietoja.  Koko  asiakaskentän  mielipiteen saamiseksi teemme vuosittain  tyytyväisyyskyselyjä.  
Lisäksi  suunnitelmakauden  alkupuolella  systematisoimme  tärkeimmät  sidosryhmäsuhteemme.  
Arvio  tienpidon  toimenpiteiden vaikutuksista  on  esitetty suunnitelmassa.  

Tiejohtaja 
 Pekka Jokela 

VAATIVA  TOIMINTAYMPÄRISTÖ  

Siltojen kuntoon panostetaan tähtäimenä 
pysäyttää niiden kunnon huononeminen 
suunnitelmakauden loppupuolella 

Sorateiden  kunto  kendila 

Soreteiden  kunto  kellrikhonikena :_- 

rienvarsien siistnys 

Paätlyntetden  kunto 

 Liukennomerlckien  ja  tienvonoJennäkyys - 

Levãhdys  ja  pyenhdynaloecdnn  hoito  _________________________________  

Linja-eutopynäkkien  hoito  

Lumen aoraos  j 	 - --- e  

LukIcaadeo tocjunta 	 - 

DJalankulku-  ja 	 -• 
• 	Il  =  erittäin tyytymätön,  2  =  tyytymätön,  

13=ei  tyytyväinen eikä tyytymätön,  
•Päätiet 	 väinen,  5=  erittäin tyytyväinen 

Yleistä 

Kunnossa oleva tieverkko  on  yhteiskunnalle 
välttämätöntä.  Valtio  ohjaa  tienpitoa  rahoi- 
tuksella  ja  tavoitteilla. Vuodelle  2004  
perustienpidon rahoituskehys  on  Turun  tie- 
piirin itse  ohjelmoimien  tuotteiden osalta noin  2-3  milj.  euroa  pienempi kuin kahtena aiem- 
pana vuonna  ollen  noin  58  milj.  euroa. 
Suunnitelmakauden  vuosien  2005  -  2008  
osalta tiepiirin itse  ohjelmoiman  rahoitus- 
kehyksen  on  arvioitu olevan noin  56  milj.  
euroa.  Lisäksi  erillisiin perustienpidon  toi-
miin ohjelmoidaan keskitetysti  Tiehallinnon 

 keskushallinnon taholta  lossiyhteyksiä  kor-
vaavien siltojen,  eritasoliittymäpaketin,  laut-
taliikenteen hoidon  ja  pohjavedensuoja-
uspaketin  rahoitusta sekä  EU-hankkeiden 
kansallista  rahoitusosu  utta.  Keskitettyä ra-
hoitusta kohdistuu Turun tiepiirin alueelle 
vuosittain noin  14-16  milj.  euroa,  josta noin  12  milj.  euroa  kohdistuu lauttaliikenteen hoi- 
toon. Rahoitusta odotetaan  osoitettavan 

 myös  liikenneinvestointiohjelmaa miettineen 
 ministerityöryhmän esittämiin teema- 

ohjelmien hankkeisiin.  

Kuljetuselinkeinon  odotukset kohdistuvat 
enenevässä määrin  ympärivuorokautisen 
liikennöitävyyden  turvaamiseen  ja  kuljetus- 
ten täsmällisyyteen. Liikenteen toimivuus  on  
varmistettava erityisesti  kasvukeskusten 
kehäteillä  sekä satamien  ja  teollisuuden 

 tieyhteyksillä.  Odotuksiin vastaaminen edel- 

lyttää tiestön hoidon  ja  kunnon ylläpidon li-
säksi erityisesti  päätieverkon liikenteellisten 
pullonkaulakohtien  poistamista, alemman tie-
verkon parantamista sekä elinkeinoelämän 

 ja  yhdyskuntarakenteen muutosten edellyt-
tämien investointien toteuttamista. Kansain-
välinen toiminta  ja  muuttoliike lisäävät 

 parantamistarpeita kasvukeskusalueiden 
päätieverkolla  ja  erityisesti  El 8 -tiellä. 

Varsinais-Suomen sijainti itämeren alueella  on  keskeinen haaste yhdistää maa-, meri- 
ja  ilmayhteydet  eri  liikennemuotoineen  toi-
mivaksi verkostoksi,  jolla erityisesti kansain-
välinen liikenne kytketään  seudulliseen lii-
kenteeseen.  Satakunnan  liikenneverkolle 

 ominaisia piirteitä ovat raskaan satama-  ja 
 teollisuusliikenteen  suuri osuus  pääteillä 

 sekä suoran rautatieyhteyden puuttuminen 
pääkaupunkiseudulle sekä rannikon suun-
nassa.  Tämä lisää osaltaan  maaliikenne

-yhteyksien tarvetta. Molempien maakuntien 
osalta korostuu  vilkasliikenteisten  satamien 
määrä. Satakunnassa satamien tavara- 
liikenne keskittyy metsäteollisuuteen, 

 malmeihin  ja  metalliteollisuuteen, Varsinais- 
Suomessa taas korostuu  kemianteollisuus  ja 

 kappaletavara.  
Alueiden  kehittämislain  mukaisesti valtion 
viranomaisten  on  otettava huomioon  
maakuntaohjelmat,  edistettävä niiden toteut- 
tamista  ja  arvioitava  toimenpiteidensä vaiku - 

Turun  tie  piirin vuoden  2003  asia  kas- 
tyytyväisyyttä kuvaa  via  asioita 
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Koko  maa 

Satakunta 

Varsinais -Suomi  

• Yhdystiet • Seututiet  0  Kantatiet  0  Valtatiet 

Tie/i/ken  teen  arvioitu kehitys maakunnittain 
 2002 -2030,  muutos %  
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kaikki yleiset tiet 	 114.0 
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10,7  

	

valtatie  (tiennro  1-39) 	 25,6  

	

kantatiet  (40-99) 	 112,0 	_______  

	

16,7 	______ 

	

seututiet(100 -999) 	 113,6 
10:3  

	

yhdystiet  (>999) 	 I 20,9  

I•Onnettomuusaste (onn./lOOmilj. autokm) 
•Onnettomuustiheys (onn./lOOkm/v) 	I  

Vuosittainen riski joutua henkilö vahinkoon joh-
tavaan onnettomuuteen Turun tiepiirin yle/sil

-lä  teillä 

Satakunta Varsinais- 

Toiminnallinen luokitus  (km) 
- valtatiet  408 314 
- kantatiet  155 190 
- seututiet  364 681 
- yhdystiet  2476 3565 
Tiepituuden  jakauma  päällysteluokittain 
- kestopäällyste  26 %  27 % 
- kevytpäällyste  38 %  39 % 
- soratien pintaus  (SOP) 9 %  9 % 
- soratie  27 %  25  % 
Liikennesuorite  (milj.  
aionkm./v.)  1445 2685  

Kevyen liikenteen väyliä  (km) 232 386  
Valaistut  tieosuudet  (km) 679 894  

Maakunnallisia tunnus/ukuja (tilanne  1. 1.2004)  
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tuksia aluekehitykseen.  Maakuntien yhteis-
työ tiepiirin  ja  muiden alueellisten toimijoiden 
kanssa konkretisoituu Valtuustokausittain 
laadittavan maakuntaohjelman  ja sen  perus-
teella vuosittain laadittavan maakunta- 
ohjelman toteuttamissuunnitelman myötä. 

Alueiden kehittämiseksi tiepiiri toimii jatku-
vassa vuorovaikutuksessa alueen maakun-
tien, kuntien  ja  muiden alueellisten toimi- 
joiden kanssa. Turun tiepiirin alue käsittää 
Varsinais-Suomen  ja  Satakunnan maa- 
kunnat.  Kuntia tiepiirin alueella  on 84  ja  asuk-
kaita niissä nykyään yhteensä noin  685 000. 

 Näistä noin  174 000  asukasta asuu alueen 
suurimmassa kaupungissa Turussa  ja  noin 

 76 000  asukasta toiseksi suurimmassa kau-
pungissa Porissa. Tiepiirin toiminta-alue pie-
nenee Punkalaitumen kunnan siirtyessä 
vuonna  2005  Satakunnan alueelta Pirkan-
maalle  ja  Hämeen tiepiiriin. 

Varsinais-Suomessa kasvu keskuksia ovat 
Turun  ja  Salon  seudut. Elinkeinoelämälle 
tärkeä merkitys  on  myös  E 18 Turku-Salo-
Helsinki yhteysvälillä.  Satakunnan alueella 
muuttotappiosta ovat kärsineet kaikki seutu- 
kunnat.  Viime vuosien aikana muuttotappio 

 on  kuitenkin pienenentynyt, ensisijaisesti 
muutokseen  on  vaikuttanut lähtömuuton vä-
heneminen. 

Odotettavissa oleva vanhojen ikäluokkien 
kasvu  on  johtamassa siihen, että työmark-
kinoilta poistuu vuosittain kasvavassa mää-
rin työvoimaa. Samaan aikaan työmarkkinoil-
le tulevien määrä pysyy korkeintaan ennal-
laan. Tulevien eläkeläisten liikkumistarpeet 
ovat nykyisiä suuremmat. 

Ympäristön laatuun kohdistuu edelleen odo-
tuksia. Taajamissa odotukset kohdistuvat 
enimmäkseen liikenteellisten ongelmien 
poistamiseen. Joukkoliikenteen paremmalle 
palvel utasol  le  asetetaan kasvavia vaatimuk-
sia. Tienkäyttäjät kohdistavat odotuksia eri-
tyisesti kevyen liikenteen väylien rakentami-
seen sekä sorateiden päällystämiseen  ja 

 parantamiseen. Esteettömään  ja  vapaa-ajan 
liikkumiseen kohdistuu kasvavia odotuksia. 

Tiepii rin  alueen vaativat pohjaolosu hteet ovat 
pääosin savea  tai  kalliota. Lisäksi oman 
erityispiirteensä tuovat rannikon läheisyys 
vaativien ilmasto-olosuhteiden takia sekä 
Lounais-Suomen saariston asettamat erityis-
piirteet.  

Tie-  ja  liikenneolot  

Turun tiepiirin yleisen tieverkon pituus oli 
vuoden  2004  alussa  8153 km,  mikä  on  noin 

 10,4 %  koko  maan yleisistä teistä. Lisäksi 
ramppeja  on 96 km  ja  lauttavälejä  yhteensä 

 32 km.  Turun tiepiirin liikennesuorite vuon-
na  2003  oli  4130  miljoonaa autokilometriä 
vuodessa, mikä  on  noin  12,5 %  koko  maan 
liikennesuoritteesta. 

Liikenneturvallisuudeltaan  tiepiirin alue  on 
 muuta maata turvattomampi. Tiehallinto  on 
 sitoutunut valtioneuvoston periaatepäätök-

sen tavoitteeseen, jonka mukaan tielilken
-teessä  kuolee vuonna  2010  enintään  250 

 henkilöä. Laskennallisena henkilövahinko-
onnettomuuksien (heva) vähenemänä  se 

 merkitsee  50 hevan  vähenemistä vuosittain. 
Turun tiepiirin alueella tämä tarkoittaa  6-7 
henkilövahinko-onnettom  uuden vuosittaista 
vähentämistä. Tavoitteena  on  erityisesti  pää- 
teiden  vakavien  onnettomuuksien vähentä-
minen sekä kevyen liikenteen turvallisuuden 
parantaminen taajamissa. 

Tieverkon rakenteellisen  ja  pintakunnon  heik-
keneminen  on  pysähtynyt  ja  on  nyt kohtuulli-
nen. Sorateitä  on 21 26  kilometriä, joka  on  noin 
neljännesosa tiepilrin tieverkon pituudesta. 

 Koko liikennesuoritteesta  joutuu sorateitä 
käyttämään  alle  2 %. Kelirikkorajoituksia on 

 yleensä asetettu keväisin noin  50  kilometrin 
 ja  pahimpina kelirikkovuosina yli  1 00  kilomet-

rin  matkalle.  Tien  rakenteellista kantavuutta 
heikentävää runkokelirikkoa  on  esiintynyt 
viimeisen viiden vuoden aikana  5,5 %  sora- 
teistä (noin  118 km).  Määrällisesti eniten  ja 

 liikennettä eniten haittaavat kelirikot esiinty-
vät Pohjois-Satakunnan aueeIIa. 

Suunnitelmakauden  alkupuolella valmistuu 
valtatien  8 nelikaistaistus  Raision kohdalle, 
jossa tällä hetkellä  on pääteiden  heikoin  pal-
velutaso. Suunnitelmakauden  jälkeen ruuh-
kaisia osuuksia  jää  vielä tieosuuksille Lahna-
järvi-Lohja,  Turku-Lieto, Raisio-Nousiainen, 

 Pori-Söörmarkku, Raisionlahti-Naantali  ja 
 Rauma-Eurajoki. 

Pääteille  on liittymien  toimivuuden  ja  turval-
lisuuden takia jouduttu asettamaan liikenne-
valo-ohjauksia. Palvelutasoltaan erittäin huo-
noja liittymiä  on  viisi, joista kanden  (vt  8/mt 

 1 92  ja vt  23/kt  44)  toimivuutta pystytään pa-
rantamaan suunnitelmakauden aikana. 

Tiepiirin alueella  on 1 764  siltaa (noin  1 2,7 % 
 koko  maan silloista), joista  1 9 on  painorajoi-

tettu. Rajoitukset ovat pääosin yhdystie-
verkolla. Tehostetussa tarkkailussa ilman 
painorajoituksia  on 30  siltaa, jotka myös yhtä 
lukuun ottamatta ovat yhdystieverkolla. 

Tiepiirin kaikilla  1 9 lauttapaikalla  palveluta-
so  on  kohtuullinen. Kantavuudeltaan  44 ton-
nm  lossit, joita  on 12 lossipaikalla,  muodos-
tavat esteen maa-, metsä-  ja  kalatalouden 
raskaille kuljetuksille. Ministeriön päätöksel-
lä Keistiön lossiyhteys Iniössä  siirtyy kulu-
van  vuoden aikana yleisen tien osaksi.  Mat-
kailun  kehittäminen asettaa sujuvuus  ja 

 kapasiteettivaatimuksia  erityisesti saariston 
rengastien lauttayhteyksille. Yleisten teiden 
päissä  on  yhteensä  33 tielaituria,  joiden yl-
läpito  mm. yhteysliikenteen  tarpeisiin vaatii 
jatkuvaa panostusta.  
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I  Nro Tienro 	Hankkeen nimi Kunta Päätoimenpide  K-arvio  (Mt) 2003 	2004 	2005 	2006 	2007 	2008 Jää 	Liitto  
402  Kevyet rakenteen parantamiskohteet  Koko  piiri Pallystetyn  tien rakenteen parantaminen tiepiiri  
448 181  RUNGONSALMEN  SILTA  T-1690  Sauvo  Sillan  peruskorjaus  1 45 v-S 
171  PIENET LIIK.TURV. KOHTEET  Koko  piiri Pienet liikenneturvallisuustoimet tiepiiri  
612  RUNKOKELIRIKKO  Koko  piiri Runkokelirikon  poistaminen tiepiiri 	J 
526  PIENET SILLANKORJAUSTY --T Koko  piiri  Sillan  parantaminen tiepiiri  
703 273  OTAVAN SILTA-JALASJIRVI RAKENTEEN  PAR.  Kemia Päällystetyn tien rakenteen parantaminen  2,40 SK 
727 231  LAMPISUON  KOHDAN PARANTAMINEN Alastaro PalIystetyn  tien rakenteen parantaminen  0,60  v-s  

1002  SILTOJEN KORJAUSSUUNNITTELU  Koko  piiri Siltojen korjaussuunnittelu tiepiln  
695  Raskaat rakenteen parantamiskoliteet  Koko  piiri Päallystetyn  tien rakenteen paranteminen tiepiiri  

13  KUNTOONPANOTYOT  Koko  pori  Tieosuuden hallinnollisenluokarimuutos tiepiiri  
597 180  KIRJALANSALMEN  SILTA  T-155  Kaarina  Sillan  peruskorjaus  2,00  V-S  
673 9 VT 9  MOOTTORITIEOSUUDEN  KUNNOSTUS Lieto Päällystetyn tien rakenteen parantaminen  3.93 v-S 
574 192  KAITAISTEN  SILTA  T-1885  Taivassalo  Sillan  peruskorjaus  0,70  V-S  
546 183  SMEDSBÖLE - LAMMALA vastanflard PälIystetyn  tien rakenteen parantaminen  138  v-s  
591 12037  BJÖRNSUNDINSALMEN  SILTA  T-159  Parainen  Sillan  peruskorjaus  0.41  V-S  
626 10  JUVAN SILTA  T-189  Tarvasjoki  Siltaa peruskorjaus  0,22 v-S 
598 10  HIHNAKOSKEN  SILTA  T-188  Tarvastoki  Sillan  peruskorjaus  0,20  V-S  
504 12933  ANVENUKSEN  SILTA  T-1646  Kokemäki  Sillan pemskorjaus  040 SK 
689  1296OPAJUSTON  SILTA  T-794  -  Kiikoinen  Sillan perpaus  0,05 SK 
736 252 MT 252  KUNNOSTUS Punkalaidun Päättystetyn  tien rakenteen parantaminen  070 SK 
461 189  SARKANSALMEN  SILTA  T-1664  Naantali  Sillan  peruskorjaus  0.37  V-S  
620 194  REKOLAN SILTA  T-1645  vehmaa  Sillan  peruskorjaus  0,25  v-s  
684 9  KORVEN  SILTA  T-1O8  Loimaan kunta  Sillen  peruskorjaus  0,25  V-S  

1494 1870  KURKELAN SILTA  T-42  Kisko  Sillan peruskoHaus  024  v-s  
966 13209  MAJAN SILTAT -1346  Jamijärvi  Sillan  peruskorjaus  0.16 SK 
590 12717  PALOJOEN  SILTA  1-1335  Huittinen  Sillan pewskoijaus  0,14 SK 
557 43  SIRPPUOJAN  SILTA  T-395  Uusikaupunki  Sillan  peruskorjaus  0.12  V-S  

1483 1870  AHTIALAN  SILTA  T-39  Suomusjärvi  Sillan  peruskorjaus  0,1 1 
681 269  REPOSAAREN LAPPASILTA  Pori  Sillan  peruskorjaus  0.31 SK 
236 186  SALMIJOEN  SILTA  1-5124 Salo  Sillan  peruskorjaus  010  v-s  
458 9  MANTYLAN  SILTA  (V JA  O)T-1278 Turku  Sillan  peruskorjaus  0,94  V-S  

1409 12267  LONTTISTEN  SILTA  T-1558  Lieto  Sillan  peruskorjaus  0,10  V-S  
589 12537  VUOLTEEN  SILTA  T-1349  Mynamäki  Sillan  peruskorjaus  0,09  V-S  
640 2141  TUISKULAN  SILTA  T-724  Kokemáki  Sillan  peruskorjaus  0,07 SK 
592 2460  KISSAIN  SILTA  T-798  Kultaa  Sillen peruskorlaus  SK 
704 43  MALKO-MESTILA  RAKENTEEN PARANTAMINEN Laitila, Eura PäIIystetyn  tien rakenteen parantaminen  530 I 	 I 	v-S/SK  
462 1  HALIKONJOEN  SILTA  T-20  Halikko  Sillan  peruskorjaus  051 t 	i 	 V-S  
685 40  MAKARLAN YLIKULKU  JA  RISTEYSSILTA  T-1079  Piikkiö  Sillan  peruskorjaus  0,50 t 	t 	 V-S  
369 12689  KÖYLIÖNJARVEN VIRTAUSAUKKO KOyIiö Virtausaukon  uusiminen  0.38 I 	i 	 SK 
541 1931  VANGENRAUMAN  SILTA  T-315  Askainen  Sillan peruskodaus  0,38 I 	i 	 V-S  
720 26150  TOEJOEN  SILTA  T-1321 Pori  Sillan  peruskorjaus  0,20 I 	i 	 SK 
280 2010  PAAVOLAN SILTA  T-489 Turku  Sillan  peruskorjaus  019 I 	i 	 V-S  

a. 8  EURAJOEN  SILTA  T-612  Eurajoki  Sillan  peruskorjaus  0,19  i 	t 	 SK 
578 8  LAPINJOEN SILTAT-611  Eurajoki  Sillan  peruskorjaus  019 I 	I 	 SK  

)  
518 1823  SARKISALON PENGERTIEN VIRTAUSAUKKO  Särkisalo Virtausaukon  uusiminen  0,15  i 	i 	 V-S  

g 642 41  Vt  9 JA KT 41  LIITTYMAN  PARANTAMINEN  Aura  Vähainen liittymäjärjestely  0,10 I 	I 	 V-S  m g  KUUSKOSKEN  SILTA  T-1 102 Aura  Sillan  peruskorjaus  009 I 	i  

674 2251  RASUJOEN  SILTA  1-208  Tarvasjoki  Sillan peruskoijaus  0,06 I 	i  

667 186  KISTOLAN  SILLAN  KOHDAN KORJAUS Muurla Paallystetyn  tien rakenteen parantaminen  0,05 I 	i 	 V-S  
542 12133  PIILIJARVENOJAN  SILTA  T-1 139  Pertteli  Sillan peruskorlaus  005 I 	I 	 V-S  

1498 2801  SUOJOEN SILTA  T-200  Somero  Sillan peruskor(aus  0,05  i 	I 	 V-S  
560 1931  HEPOLUOIDON VIRTAUSAUKKO  Askainen Virtausaukon  uusiminen  0,04  i 	I 	 v-S 
360 2410  VANHAOJAN  SILTA  T-5141  Kiikala  Sillan  peruskorjaus  0,02  i 	 I 	 V-S  
686  KOPILAN  VANHASILTA Somero  Sillan peruskoraus  002 I 	 I 

361 9  JOKISYRJAN  SILTA  T-1308  Loimaan kunta  Sillan  peruskorjaus  051  V-S  
722 269  LEVON YLIKULKU  JA  RISTEYSSILTA  T-664 Pori  Sillan  peruskorjaus  040 SK 
687 12292  LAUKKANIITYN  SILTA  T-2416 Aura  Sillan  peruskorjaus  0,32  V-S  
709 12670  SUKKALAN SILTAT-2122  Lappi  Sillan  peruskorjaus  0.16 SK 
362 1933  MAENKYLAN UUSISILTA  T-317  Mynämaki  Sillen  peruskorjaus  015  . 	 V-S  
571 2442  FRIITALAN  SILTA  T-762  UIviIa  Sillan  peruskorjaus  0,19 SK 
459 2020  MYNAJOEN  SILTA  Il  T-328  Mynmäki  Sillan  peruskorjaus  0,12 V 
535 12  HUHKOLANSILTA  T-447  Huittinen  Sillan  peruskorjaus  0,12 SK 
580 12962  JAARAN  SILTA  T-S67  Kiikoinen  Sillen peruskor1aus  0.09 SK 
594 12786  EURAKOSKEN  SILTA Kiukainen  Sillan  peruskorjaus  0.09 SK 
CEO 121  tO I  IAARON DILTA  T-04 Perriib SilIn peruskcr1nun o.oe  V S 
514 1800  TRASKIN VIRTAUSAUKKO  MT 1800  Houtskari Virtausaukon  uusiminen  005 v-S 
573 224  VIILALAN  SILTA  T-494 Aura  Sillan  peruskorjaus  0,40  V-S  
530 180  SYDMONTIEN LIITTYMMN  PARANTAMINEN Parainen Liittvmän Darantaminen  007  

riro  I  lenro 	hanKkeen  nimi kunta  K-arvlo  (Mt) 2003 	2004 	2005 	2006 	2007 	2008 Jää 	Liitto  
586 12  SAMMUN  LIITTYMÄ Huittinen Entasoliittymän  rakentaminen  3,16 SK 
562 2555  NOORMARKUN  KESKUSTA Noormarkku Taajaman liikenneturvallisuuden parantaminen  I 07 SK 
544  SORATEIDEN  KUNNOSTUS  Koko  piiri Soratien  rakenteen parantaminen  ja päsillyslys tiepiiri  
723 12236  RAHIN  JA  RIIHIMAAN PT:N  PAR.  (EU) Kustavi Soratien  rakenteen parantaminen  ja  päällystys  101  V-S  
677 12960  KIIKOISTEN JK+PP  (EU(  Kiikoinen Kevyen liikenteen väylan rakentaminen  0,62 SK 
297 44  Kl  44  LIITTYMÄ Kankaanp8ä Kiertoliittymän  rakentaminen  I 70 SK 
665  PIENET KEVYEN LIIKENTEEN VAYLAT  Koko  piiri Kevyen liikenteen väylan rakentaminen tiepilri  
566  Sorakuoppien maisemointi  ja  tukikohtien maaper%osetv.  Koko  piiri Ympäristön parantaminen tiepiiri  
565  PIENET YMPARISTÖKOHTEET  Koko  piiri Ymparistön  parantaminen  0.68  - 	 tiepiiri  
188  YLIKORKEIDEN ERIKOISKULJ.  REITIT  Koko  piiri Enkoiskuljetusreittien avartaminen tiepiin  
605  PIENET LIITTYMAT  Koko  piiri Kiertoliittymän  rakentaminen  SK 

1001  LINJA-AUTOPYSÄKKIEN RAKENTAMINEN  Koko  piiri  Lina-autopysäkkien  rakentaminen  0.05  tiepilri  
650  18OERSBY-LILLMALÖ POLKU(U(  Parainen Kevvn  liikenteen yhteyden rakentaminen  0,76  V-S  
696 2176  OLKILU000N MT:N  PARANTAMINEN Eurajoki Pitållystetyn  tien eventäminen  3,30 SK 
595 10 VT 10  LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN Lieto Kevyen liikenteen alikulut  2.69  V-S  
596 230  HUITTISTEN KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT Huittinen Kevyen liikenteen v8yI8n rakentaminen  0,73 SK 
663 2550  SUOSMERI-HARJUNPAA JK*PP  Ulvila Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen  0,64 SK 
693 1823  SARKISALON  KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ Säricisalo  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  003  - 	 v-s  
324 8  MOTELLIN POHJAVESISUOJAUS* Mynhmäki Poblaveden suojauksen  rakentaminen  0.67  V-S  
679 10  ANKKA-YLISKULMA JK+PP  Lieto Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  0,52  V-S  
692 1900  ASKAISTEN TAAJAMATIEJARJESTELYT  Askainen Kevyen liikenteen vSyldn rakentaminen  0.47  V-S  
738 8  TIEVALAISTUS  VÄLILLE EURAJOKI-LUvIA  (EU) Eurajoki Tievalaistuksen  rakentaminen  035 SK 

1 	338 2250  KYRÖN TAAJAMA Karinainen Taalaman iikerineturvallisuuden  parantaminen  0,79 I 	I 	 V-S  
691 12633  IHODEN  KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ Pyhäranta Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  0,22 I 	 I 	 V-S  
678 2550  KULL&AN  KEVYEN LIIKENTEENJARJESTELYT Kultaa Kevyp  liikenteen v4yjanrakentamaien  0.60 I 	 I 	 SK 
600 12268  PAIMALANTIEN JKi-PP Turku  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  0,76  V-S  

20 12641  UNAJAN PT:N JK*PP  Rauma Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen  0,66 SK 
646 12768  ÄYHÖN PT:N JK+PP  Rauma Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  0,50 SK 
588 12193  PIIKKIÖN  KESKUSTA Piikkiö Taajaman liikenneturvallisuudenparantaminen  0.47  V-S  
351 52  SOMERON KESKUSTAN LIITTYMJT Somero Liittymajarjestelyt 	 .  0,96  V-S  
706 2680  AHLAISTEN  TAAJAMAN KEVYEN LIIKENTEEN VAYLA  Pori  Kevyen liikenteen väyl8n rakentaminen  0.39 SK 
344 12270  MAARIAN LV:N PT:N JK+PP  Turku  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  025  V-S  
558 12677  EURAN KESKUSTA Eura  Taajaman liikenneturvallisuuden paranlaminen  0.20 SK 
690 1960  ROHDAISTEN  KEVYEN LIIKENTEEN vÄYLÄ Pyhäranta Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  0,20  V-S  
770 261 Mt 261  LINJAUKSEN  MUUTOS NIINISALOSSA Kankeanpah  Tien  linjauksen  muutos  0.18 SK 
314 2143  PEIPOHJAN  KEVYEN LIIK. JÄRJESTELYT Kokemäki Kevyen liikenteen v8ytään rakentaminen  0,12 SK 

_7 180  KIRJALANLEVAHDYSALUEEN  LAKKAUTTAMINEN Parainen Levähdysalueen  lakkauttaminen  003  V-S  
656 12418  NUMMI-MASKU JK+PP Masku  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  067  V-S  
509 8  KORVENKULMAN POHJAVESISUOJAUS Eurajoki Poh1aveden suojauksen  rakentaminen  3.38 SK 
760 12413  NUMMEN  TAAJAMA Nousiainen Taajaman liikenneturvallisuuden parantaminen  0,23 v-S 
318 8  NIITTUMAAN  ALIKULKU  Pori  Kevyen liikenteen alikulku  0.20 SK 
399 2810 MT 2810  SOMERON PUOLEISEN  PAA''  N  YTJ.  Somero Yksityistiejärjestelt  0,15 v-S 
321 2680  MERIKARVIAN JK*PP  Merikarvia Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  015 SK 
327 1953  KALANNIN KKO:N JK+PP  Uusikaupunki Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  0,12 v-S 
648 1 1  SUOSMEREN LIITTYMA  Ulvila Lisarampin  rakentaminen  0,09 SK 

1221 186  KISKON  TAAJAMAN YTJ Kisko Yksityistiejärjestelyt  007  V-S 
*=  hanke sisältyy keskitettyyn  pohjavesiohlelmaan 

UVSINVESTOINNIT (Tiehallinnon keskushallinto  rahoittaa hankkeet keskitetysti) 
Nro Tienro 	Hankkeen nimi Kunta  K -arvio  IMtI  2003 	2004 	2005 	2006 	2007 	2008 	Jä 	Liitto  

12012 	WATTKASTINSILTA  Korppoo  Uusisilta  2.68  V-S  I 632 
634 12084 	ULKOLU000N  SILTA Sarkisalo  Uusi silta  2.85  V-S  
635 12241 	PINOPERAN  SILTA Taivassalo Uusi silta  303 	________________________________________  V-S  

aloitus vaatii  

U MUURLA-PAIMIO  MO  Muurla -Paimio  Moottoritien rakentaminen  168,60  - -  V-S 
  21 8  RAISION KOHTA Raisio  4-kaistaistus  1400  .  V-S  

. 
 564 1 E 18  MUURLA-LOHJA  MO -TIE  Muurla-Lohja  Mootloritien  rakentaminen  335,00  V-S  
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TIENPIDON  SUUNNITELMA  

Perustienpidon  rahoitus  

Tuote Toteuma TTS TTS  2005-2008  
_____________________________________  2003 2004 2005 2006 2007  
-taIvihoto  10,52 1029 10,49 1054 10,59 
- lilkenneympäristön  hoito  5,80 4,42 4,55 4,55 4,55 
-  rakenteiden  ja  laitteiden hoito  2,1 3 1 80 1 75 1 75 1,75 
- sorateiden  hoito  3,37 2,80 2,90 2,90 2,90 
- i autta liikenne*  22,94 23,85 25,00 25,00 25,00  
Hoito yhteensä  44,76 43,16 44,69 44,74 44,79 
- päällysteiden  ylläpito  9,79 11,20 11,16 11,61 11,61 
-  rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito  2,59 2,88 2,95 3,65 3,58 
-  peruskorjaukset  13,86 12,66 12,43 11,14 11,02 
Ylläpitoja peruskorjauksetyht.  26,24 26,73 26,54 26,40 26,21 
LAAJENNUSINVESTOINNIT**  73çJ  499 3,48 2,78 3,08 
UUSINVESTOINNIT**  2,53 1,85 2,52 3,40 0,00  
SUUNNITTELU**  3,25 1,51 1,46 1,43 1,43  
LIIKENTEEN HALLINTA**  0,53 0,63 0,70 0,80 0,80 
PALVELUPROJEKTIT**  1,29 0,51 0,00 0,00 0,00 
TIEHALLINNON  OMA TOIMINTA  4,55 4,65 4,65 4,70 4,70  
Yhteensä  90,451 84,031 84,04 84,25 81,01  
Turun tiepiirin  perustienpidon rahoitusjakauma *  Sisältää  koko  maan lautta-  ja  lossiliikenteen  hoidon,  v. 2005  lähtien myös mandollisia  kalustoinvestointeja  

Tuotteet sisältävät keskitetysti  rahoitettavia  kohteita  

Tienpito  rahoitetaan pääosin valtion talous-
arviossa vuosittain myönnettävin varoin. 
Merkittävimmät momentit ovat eräät  tie - 
hankkeet, perustienpito sekä maa-alueiden 
hankinnat  ja  korvaukset. Lisäksi investointi- 
hankkeisiin  on  mandollista saada työllisyys- 
rahoitusta  ja  EU:n tavoiteohjelmahankkeisiin 

 EU-rahoitusta. 

Perustienpidon  määräraha  on  valtion talous-
arviossa  koko  valtakuntaa koskeva.  Tie- 
hallinnon keskushallinto jakaa määrärahan 
tuoteryhmittäin tiepii reille pysyen valtion ta-
lousarvion määrittelemässä kokonaissum

-massa.  Tiepiirin liikkumavara rahoitus-
suunnittelussaan  on  perustienpidon  toimen-
piteiden kohdentamisessa. Toimenpiteiden 
valintaa ohjaa liikenne-  ja  viestintäministeriö 

 asettamalla tulostavoitteet Tiehallinnolle, joka 
toteuttaa tavoitteensa tiepiirien kautta. 

Muut  tienpidon 
rahoitusmuodot 

Eu-rahoitus: lnfrastruktuurin parantamis-
hankkeisiin voi saada  EU -rahoitusta korkein-
taan  25  %  hankkeen kokonaiskustan-
nuksista. Liikenne-  ja  viestintäministeriön 

 kautta rahoitettaviin  EU -hankkeisiin koh-
dennetaan kansallinen rahoitus keskitetysti 
Tiehallinnon keskushallinnosta. 

Suunnitelmakauden  alkupuolella tehdään 
Varsinais-Suomessa  EU -hankkeina  Smeds

-böle-Lammala  tien rakenteen parantaminen 
Västanfjärdissa sekä Rahin  ja  Riihimaan 
paikallisteiden parantamiset Kustavissa. 

 Satakunnassa tehdään tievalaistus valtatielle 
 8  välille Eurajoki-Luvia. 

Työllisyystyörahoitus:  Varsinais-Suomessa 
odotetaan suunnitelmakauden alkupuolella 
osittain työllisyysrahoituksella parannettavan 
tieolosuhteita Korppoossa  ja  Raisiossa.  Sa

-taku  n  nassa  odotetaan osittaista työllisyys- 
rahoitusta kohdistuvan Eu rajoelle, Ulvilaan, 
Huittisiin sekä Kokemäelle. 

Tienpito tuoteryhmittäin  

Hoito toimenpiteillä turvataan päivittäinen 
liikennöitävyys. Toiminnan määrän kasvami-
nen  E18  Muurla-Paimio tieosuuden avautu-
misen myötä  ja  enenevässä määrin kunnilta 
siirtyvien rakenteiden  ja  laitteiden  (mm. lm -
ja-autopysäkit  katoksi neen  ja  tievalaistukset) 

 hoito lisäävät suunnitelmakauden työmääriä. 
Paikallisesti eräillä tieosuuksilla nostetaan 
palvelutasoa aikaan  ja  paikkaan sidotuilla 
täsmähoitotoimenpiteillä. 

Tieverkon ylläpidolla  ja  peruskorjauksilla  säi-
lytetään tieverkon käyttökelpoisuus  ja  raken-
teellinen kunto. Rakenteellisen kunnon pa-
rantamiseksi ohjelmakaudella peruskorja-
taan valtatie  9  moottoritieosuudelta  Turussa 

 ja  Liedossa, kantatie  43  väliltä  Malko-Mestilä 
 (Laitila-Eura) sekä muutamia alemman tie-

verkon osuuksia. Kevyempiä rakenteen 
parantamistoimenpiteitä kohdistetaan vuosit-
tain noin  120  -  200 km  tieosuuksille.  Siltojen 
kunnon huonontuminen pysäytetään 
ohjelmakauden loppupuolella nostamalla 

kunnostusmääriä  niin, ettei siltojen yhteen-
laskettu vuosittainen vauriosumma enää 
kasva. Suunnitelmakaudella rakenteiden  ja 

 laitteiden korjaamisen kohdistuvaa rahoitusta 
nostetaan, pääosin kunnostustoimet kohdis-
tuvat kunnilta siirtyvien tievalaistusten sanee-
raamiseen. 

Lauttaliikenteen hoidon hankinta hoidetaan 
 koko  maan osalta Turun tiepiiristä. Vuosit-

tain noin  24  milj.  euroa  maksavasta  koko 
 maan lauttaliikenteen hoidosta noin puolet 

kohdistuu Lounais-Suomen saariston alueelle. 

Liikenteen hallinta toimilla keskitytään  tie-  ja 
 liikenneolojen seurantaan, ajantasaisen lii-

kenteen ohjaukseen  ja  tiedotuksen sekä 
häiriötilanteiden hallintaan. 

Suunnitelmakauden  alkupuolen merkittävim-
piä suunnittelukohteita ovat valtatie  8  Rai-
sio-Nousiainen(4-kaistaistus) yleissuun-
nitelma  ja  ympäristövaikutusten  arviointi  ja 
vt  2  Vihti -Pori  sekä  vt  8 Turku-Pori  yhteys- 
välien esi-  ja  tiesuunnitelmat.  Liikenne-
järjestelmäsuunnitelmia laaditaan Porin, Loi-
maan  ja  Vakka-Suomen seutukunnan sekä 
Varsinais-Suomen  ja  Satakunnan maakun-
nan alueilla. 

Tiepiirin ohjelmoimilla laajennusinves-
toinneilla pyritään pääasiallisesti paranta-
maan liikenneturvallisuutta, nykyinen 
rahoitustaso ei kuitenkaan mandollista  rut-
tävää liikenneturvallisuus  toimenpiteiden te-
kemistä.  Vain  osaan elinkeinoelämän  ja 

 maankäytön edistymisen luomiin tarpeisiin 
pystytään suunnitelmakauden aikana vas-
taamaan. 

Wattkastin  silta Korppoossa valmistuu vuo-
den  2004  syksyllä. Taivassalon Pinoperän  ja 

 Särkisalon Ulkoluodon lossiyhteydet  korvaa-
vien siltojen rakentamisien aloittamiseen 
varaudutaan vuonna  2005.  Tämän jälkeen 
Tiehallinnon keskushallinnon rahouttama 
lossiyhteyksiä korvaavien siltojen ohjelma 
loppuu nykyisessä muodossaan. 

Vuonna  2005  osaksi Hämeen tiepiiriä  surly- 
vän  Punkalaitumen  kunnan alueella olevia 
hankkeita ei kaikkia ole sisällytetty Turun  tie-
piirin toiminta-  ja  taloussuunnitelmaan.  Suun-
niteltuja hankkeita tarkastellaan myöhemmin 
yksityiskohtaisemmin yhdessä Hämeen  tie-
piirin kanssa.  

75  %  

g: 	°'IIJJJ  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  

[•Varsinais_Suomi  •Satakunta  

Laajennusinvestointien  jakauma maakun-
nittain (vuodet  2001  -  2003  toteutumia) 

Koko  maan lauttaliikenteen 
hoidon hankinta hoidetaan  Tu-
run  tiepiiristä. 
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Valtatie  1 (E18)  

Valtatie  2  Vihti  -  Pori  

Valtatie  8 Turku  -  Pori  

Vt  1  (E18)Turku -  Helsinki  välillä Muurla  -  Lohja 
Suomen kansainväiisesti merkittävin  E18 -tieyhteys  rakennetaan kokonaisuudessaan moottori- 
tieksi Turun  ja  Helsingin välillä.  Tie  yhdistää Suomen voimakkaasti kehittyvät alueet pääkau-
punkiseutuun  ja  tärkeisiin ulkomaankaupan terminaaleihin. Muurla - Lohja osuuden rakentami-
sen kustannusarvio  on  noin  335 M€  ja  hyöty-/kustannussuhde  1,7. 

PaImo -  Muurla 	 - 
Avaftu liikenteulle  2003 	 Lohja  . Lohjanhau 

-  

Turku  - Paimio 	P.Iio  
Osuus valmistui 
VuOnna  1997. 

uU>ZUIJa. 	 Rakentaminen  alko  
vuoden  2004  alussa. 

HeIsInk - Lohja;harju 	Helsinki  
Osuus valmistui 

0 	 km 	50  

Tieverkon 
 kehittämishankkeet  

Tieverkon kehittämishankkeet ovat kustan-
nuksiltaan merkittäviä  ja  niiden aloittamisesta 
päättää Eduskunta hankekohtaisesti myön-
tämällä sopimusvaltuuden. Uuden kehit-
tämishankkeen aloittaminen ilman hyväksy-
mistä valtion talous-  tai lisätalousarviossa  ei 
ole mandollista. 

Turun tiepiirin aloittamispäätöksen saaneita 
kehittämishankkeita  on  tällä hetkellä kolme:  

E 18  Muurla-Paimio moottoritien rakentami-
nen  on kustannusarvioltaan  noin  169  milj. 
euron  hanke, joka avattiin liikenteelle vuo-
den  2003  loppupuolella. Viimeistelytyöt jat-
kuvat kuitenkin vielä vuonna  2004.  

Valtatien  8  Raision kohdan nelikaistaistus-
hankkeen kustannusarvio  on 14  milj. euroa. 

 Tavoitteena  on  avata nelikaistainen osuus 
liikenteelle vuoden  2004  loppupuolella.  

E 18  Muurla-Lohja moottoritien rakentami-
nen aloitetaan vuonna  2005.  Hanke toteute-
taan ns. elinkaarimallin mukaisesti, jossa 
palvelun tuottaja vastaa kokonaispalveluna 
väylän rakentamisesta, rakennussuun-
nittelusta  ja  kunnossapidosta noin  25  vuo-
den ajan sekä investoinnin väliaikaisesta 

Vt  2  Vihti  -  Pori  
Yhteysvälin  liikenneturvallisuutta  ja  sujuvuut-
ta parannetaan  mm.  poistamalla tasoliittymiä 
rinnakkaistiejärjestelyin, rakentamalla  ja 
täydentämällä eritasoliittymiä,  parantamalla 
ohitusmandollisuuksia sekä toteuttamalla mui-
ta liikenneturvallisuustoimia. Yhteydet Helsin-
gin, Porin  ja  Rauman satamiin paranevat. 
Työmatkaliikenteen sujuvuus paranee kaupun-
kien tuntumassa. Hankkeen kustannusarvio  on 
40  milj. euroa.  Hankkeella parannetaan yhteys- 
välin  pahimmat ongelmakohdat. Hanke  on  vai-
kutuksiltaan tehokas.  

Vt  8 Turku  (Raisio)  -  Pori  
Yhteysvälin  Turku - Pori  pahimpia pullon-kaula-
kohtia parannetaan  mm.  korvaamalla valo-
ohjatuttuja liittymiä eritasoliittymillä  ja rakenta-
maIla Mynämäen ja  Porin välille  5  ohitus-
kaistaalsuunta. Lisäksi rakennetaan erilaisia 
tien  ja  kevyen liikenteen järjestelyjä taajamien 
kohdalla. Hanke parantaa osin turvallisuutta  ja 

 sujuvuutta sekä vähentää kauttakulkevan lii-
kenteen haittoja taajamissa antaen tilaa myös 
maankäytön kehitykselle. Hankkeen kustan-
nusarvio  on 37  milj. euroa.  Hankkeella paran-
netaan yhteysvälin pahimmat ongelmakohdat. 
Hanke  on vaikutu ksiltaan  tehokas. 

rahoituksesta. Palvelun tuottajalle makse-
taan vuotuista palvelumaksua väylän liiken-
teelle avaamisen jälkeen. Lähtökohtana  on, 

 että Lahnajärven - Lohjan moottoritieosuus 
 on  käytössä vuoden  2009  lopussa  ja  osuus 

Muurla - Lahnajärvi ensimmäisenä vaihee-
na  1-2  vuotta tätä ennen. Hankkeen raken-
tamisen kustannusarvio  on 335  milj. euroa.  

Työt käynnissä  va/ta  tiellä  8  Raisiossa. 

Ministerityöryhmän 
 linjaukset 

Liikenneväyläpolitiikkaa linjanneen  ministeri-
työryhmän esitys sisältää investointiohjelman 
vuosille  2004 - 2007  sekä priorisoimattoman 
hankelistan vuosille  2008 - 2013.  Ohjelma 
koostuu tieverkon ongelmakohtiin pureu - 

tuvista teemapaketeista  ja  isoista kehit-
tämisinvestoinneista. 

Vuosina  2004 - 2007  esitetään toteutettavaksi 
seuraavat teemat.  
1 .  Satamien  ja terminaalien tieyhteyksien 

 kehittäminen  
2. Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen  
3. Pääteiden  liikenneturvallisuuden paran-

taminen  
4. Joukkoliikenteen  edistäminen pääkau-

punkiseudun säteittäisillä pääväylillä  
5. Koulumatkojen  edellytysten parantami-

nen maaseututaajamissa 

Aiemmin päätetyn  E18  Muurla-Lohja hank-
keen lisäksi isoja kehittämishankkeita  on 

 esityksessä tiepiirin alueelta valtatien  2  Vihti 
-  Pori -yhteysvälin  parantaminen. 

Tieverkon kunnossapitoon tarvittavaksi 
perustienpidon rahoitukseksi  koko  valtakun-
nassa  on  työryhmän linjauksessa esitetty 

 630  milj. euroa.  Kunnossapitoon katsotaan 
esityksessä kuuluvaksi hoito, ylläpito, pienet 
alueelliset investoinnit sekä teemahankkeet. 
Ministerityöryhmän määrittelemien hankkei-
den toteuttaminen vaatii tienpidon määrära-
han nostamista vuoden  2004  tasosta noin 

 50  milj. eurolla.  

Tiepiirin alueelta  on  vuosien  2008 - 2013 
hankelistassa  Vt  8 Turku - Pori -yhteysvälin 

 parantaminen. Hankkeen kustannusarvio  on 
37  milj. euroa.  



VAIKUTUKSET  SUUNNITELMAKAUDELLA  

ç;\ 	Ihmisten liikkumisedellytyksiä  parannetaan rakentamalla kevyen liikenteen 
(_) 	järjestelyitä, kasvaviin  tarpeisiin pystytään vastaamaan kuitenkin vähäisin määrin. 

Joukkoliikenteen  toimintaedellytyksiä parannetaan lähinnä muiden toimenpiteiden 
yhteydessä.  Haja-asutusalueilla autoliikenteen sujuvuus parantuu hieman teiden 
kunnostusten myötä. Lisäkapasiteettia tiestölle toteutetaan  vain  pahimmissa 
ongelmakohteissa:  E 18  ja Vt  8  Raision kohdalla. Sosiaalista tasa-arvoa edistetään 
ottamalla esteettömyys huomioon  jo  hankkeiden esisuunnitteluvaiheessa  ja  tehtä-
vissä toimenpiteissä. 

. . 	Elinkeinoelämän toimintaedellytyksien  turvaamiseksi päivittäinen liikennöitävyys 
- 	turvataan  koko tieverkolla. Talvihoidon  osalta jatketaan lähes vakiintunutta aikaan  

ja  paikkaan sidottua kohdekohtaista tehostamista. Kolmen lossin korvaaminen 
silloilla lyhentää matka-aikoja  ja  poistaa painorajoituksia.  Kemian-,  elintarvike-  ja 
kaivostoiminnan  alojen kuljetusolosuhteita parannetaan. Lisäksi parannetaan ydin-
voimalan toimintaolosuhteita. Sorateiden osalta runkokelirikon poistaminen paran-
taa vähäisessä määrin puunkuljetusten toimintavarmuutta. 

Alueiden elinvoimaa tuetaan edellä mainittujen keinojen lisäksi huolehtimalla  ties- 
..- tön  päivittäisestä liikennekelpoisuudesta  ja  tieverkon kunnon säilyttämisestä. Alu-

eiden kehittämiseen ei perustienpidon vähäisillä investoinneilla pystytä odotuksiin 
nähden riittävässä määrin vastaamaan. 

Tiepiirille  asetettuja  liikenneturvallisuusvaikutuksia  ei nykyisellä rahoitustasolla 
saavuteta. Perustienpidon nimettyjen investointien alhaisen määrän takia niillä saa-
vutetaan  vain  vähäistä liikenneturvallisuuden parantumista. Pienillä 
kustannustehokkailla liikenneturvallisuustoimilla (automaattinen nopeudenvalvonta, 
kaiteet, saarekkeet ym.) saavutetaan suurin  osa tiepiirille asetetusta  liikenne- 
tu rvall isu ustavoitteesta.  

Ympäristön osalta pohjavedensuojausta toteutetaan valtatielle  8 Mynämäen motellin 
- 	kohdalle. Erillisiä melusuojaushankkeita ei ohjelmakaudelle mandu. Vesistöjen  ve- 

den  laatua parannetaan paikallisesti parantamalla virtausaukkoja tiepenkereissä. 

Yhteistyö  ja  yhteiskunnallinen vastuu korostuu tiepiirin toimiessa yhteistyössä 
_!  asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden  ja  muiden toimijoiden kanssa. Suunnitelma- 

kauden alkupuolella luomme systemaattiset toimintatavat tärkeimpien 
sidosryhmiemme kanssa. Suunnitelmakauden aikana laaditaan yhteistyö- 
kumppanien kanssa liikennejärjestelmäsuunnitelmat kattamaan tiepilrin  koko  toi-
minta-alueen. Liikenneturvallisuutta parannetaan kehittämällä yhteistyötä liikenne-
turvallisuuden alalla toimivien organisaatioiden kanssa. 

tilanne 	 tilanne 	 tilanne 
paranee 	 muuttumaton 	 huononee  

Lisätietoja su unnitelmasta antavat: VP  sähköposti :  Tiejohtaja  Pekka Jokela 
TIEHALLINTO turun.tiepiiri @tiehallinto.fi  puh.  0204 22 4500 

www.tiehallinto.fi  Suunnittelupäällikkö Toivo Javanainen 
Turun tiepiiri Tienkäyttäjän  linja  puh.  0204 22 4547 
PL636 
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TURUN TIEPIIRIN OMA 
TOIMINTA  JA  RESURSSIT 

Turun tiepiiri yhtenä yhdeksästä tiepiiristä 
hankkii tienpitoon liittyvät palvelut  ja  tuotteet 
ulkopuolisilta toimittajilta kilpailuttamalla.  Tie-
piirin toiminta pohjautuu tiehallinnon arvoi-
hin  ja visioon  sekä näihin pohjautuviin 
strategioihin. Suunnitelmakaudella keskity-
tään hankintaan, asiakasnäkökulmaan, 
henkilöstöön, prosessien kehittämiseen sekä 
organisaation tehokkuuden parantamiseen. 

Turun tiepiirin toimintaa ohjataan  tulos - 
tavoitteilla. Pyrkimyksenä  on asiakastiedon 

 hallinnan  kehittäminen siten, että tiedämme 
asiakkaittemme tarpeet nykyistä paremmin 

 ja  osaamme toimia niiden mukaisesti.  Tie- 

piirin edellytetään varmistavan tulevaisuu-
dessa oman henkilöstänsä osaaminen 
riittävälle tasolle, jotta tulevista haasteista  on 

 mandollisuus selviytyä. Lisäksi tiepiirin odo-
tetaan pitävän oman toimintansa kulut ku-
rissa organisaation toiminnan tehokkuutta 
edelleen kehittämällä yhdessä  koko  Tie- 
hallinnon kanssa. 

Tiepiirin henkilöstön määrän odotetaan 
suunnitelmakauden lopulla olevan noin  70 

 henkilön tasolla, jolla henkilömäärällä tiepiiri 
uskoo selviytyvänsä tehtävistään myös jat-
kossa. Toimintoja aletaan hoitaa eneneväs-
sä määrin Hämeen, Uudenmaan  ja  Turun 
tiepiirien yhteistyöllä. Erityisesti yhteistyön 
kehittämisodotuksia kohdistuu palvelujen 
hankintaan. 

MAAKUNTIEN LAUSUNNOT 

Turun tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitel-
masta  2004-2007  ovat maakunnan liitot  an-
taneet  lausuntonsa kesällä  2003.  Lausunto-
jen tärkein sisältö  on  seuraavanlainen: 

Satakuntaliitto  
Satakunnan tieverkon 	, 	- 
ke  h ittä m  ss  u u n n ite I m a 

 antaa mandollisuuden 
tarkastella asioita molem-
pien osapuolten näkökul-
masta. Vaikutusmandolli-
suudet alueellisen kehit-
tämiseen ovat vähäiset, 
koska keskushallinnon 
voimakas ohjaus määrittää toteutettavien 
hankkeiden painopisteet. Myönteistä  on lii-
kenneturvallisuuden huomiointi  erityisesti 
nimeämättömien kustannuksiltaan pienten 
liikenneturvallisuustoimenpiteiden osalta. 
Liiton aiempiin kannanottoihin  on  vastattu  pa-
rantamalla liikennöitävyyttä  Pohjois-Sata-
kunnan  ja  Etelä-Pohjanmaan välillä kanden 
tieyhteyden peruskorjauksilla. Porin pohjoi-
sen satamatien jatkeen  ja Olkiluodontien 
suunnitteluvalmius  ovat ajan tasalla. Sata-
kunnan maakuntavaltuuston määrittelemiä 
valtakunnallisia kehittämishankkeita ovat 
valtatie  8 Pori-Söörmarkku,  valtatie  12  Rau-
man sisääntulo, valtatie  2 Pori -Vihti, valtatie 

 8 Turku-Rauma-Pori -Merikarvia  ja kantatie 
 44 Aetsä-Kankaanpää-Kauhajoki . Lisäksi  tie- 

ja rataviranomaisten  yhteistyönä tulee pois-
taa rautatien tasoristeykset  Pori-Tampere 
rataosalta.  Myönteistä  on  Rauman sataman 
sisääntuloyhteyden sisällyttäminen valtakun-
ilailiseen teemapakettiin sekä Kankaanpään 
kiertoliittymän rakentamisen aloittaminen. 

Varsinais-Suomen liitto 
Liitto pitää tienpidon 
tavoitealueita oike-
anlaisina sekä tienkäyt- 
täjien odotusten että 	____ ....  
maakunnan kehittami- 
selle  asetettujen tavoit- 
teiden kannalta. Suun- 
nitelmakauden  aikana 
laadittavat liikennejär-
jestelmäsuunnitelmat  
ovat osoitus laajasta  ja  
toimivasta yhteistyöstä 
liikenteen eri toimi- 
joiden välillä.  E 18  moottoritien rahoitus  on 

 varmistettava  ja tieosuus  rakennettava  lop-
puun. Myös muut ruuhkaiset osuudet kuten 
valtatie  8  Raisio-Nousiainen yhteysvälin 
nelikaistaistus tulee saada mukaan lähivuo-
sien ohjelmiin. Perustienpitoon osoitetun  ra-
hoituksen  riittämättömyys  on  suuri ongelma, 
joka rajoittaa suunnitelman tavoitteiden  to-
teuttamista.  Nykyisen tiestön kunto  on  säily-
tettävä, mutta resursseja tulee riittää myös 
laajennus-  ja uusinvestointeihin.  Ohjelmas-
sa  on  kiinnitetty liian vähän huomiota kevy-
en liikenteen väylien rakentamiseen,  varsin-
kin saaristotien  (maantie  1 80)  väylän raken-
tamista tulee edistää. Saariston kehittymis-
tä  ja  alueen vahvuuksia tulee jatkossakin 
tukea parantamalla saariston tieyhteyksiä 

Lausuntojen sisältö  on  mandollisuuksien 
mukaan huomioitu toiminta-  ja  talous- 
suun nitelmaa  2004-2008  tehtäessä. 
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