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TIIVISTELMÄ 

Tiepiirit  laativat jatkossa neljä vuotta kattavan, vuosittain  päivitettävän  hoito-
ja  ylläpitosuunnitelman.  Suunnitelmassa kerrotaan millaista  palvelutasoa  
asiakkaille tarjotaan  ja millä  toimenpiteillä  tiepiiri  toteuttaa valtakunnalli-
sia tiestön hoidon  ja  ylläpidon linjauksia. Suunnitelman laadinnan  ja  toteu-
tuksen aikaisella  vuorovaikutuksella  pyritään lisäämään asiakkaiden ymmär -
tämystä hoidon  ja  ylläpidon suunnittelusta  ja  toisaalta tuomaan esiin ne reali-
teetit  ja  mandollisuudet, joilla tieverkon hoitoa  ja  ylläpitoa voidaan tehdä. 
Suunnitelman tarkoituksena  on  myös tehostaa  tiepiirien  hoidon  ja  ylläpidon 
suunnittelua  ja  sisäistä vuorovaikutusta. 

Uudenmaan tiepiirin tieverkko käsittää  4650 km  maanteitä  (6  %  Suomen  
maantieverkosta).  Uudenmaan tiepiirin erityispiirre muuhun maahan verrat-
tuna  on  kaksiajorataisten, monikaistaisten  teiden määrä. Vuonna  2002  teh-
dyn selvityksen perusteella Uudenmaan tiepiirin teillä  on  keskimäärin  2,34 

 kaistaa, kun muiden  tiepiirien  keskiarvo  on 2,03.  Tiestöllä  on  myös keski-
määräistä enemmän varusteita  ja  laitteita. Tiestö kasvoi nopeimmin  1960-80 

 -luvuilla. Tämä  infra on  tullut ja  tulossa  peruskorjausikään.  Tiestön, varustei-
den  ja  laitteiden määrä kasvaa edelleen, mikä lisää hoidon  ja  ylläpidon  vo-
lyymiä.  

Uudenmaan tieverkko  on  vilkkaasti  liikennöity -  lähes kolmanneksella  tiepii-
nfl maanteistä liikennemäärä  on  yli  3000  ajon/vrk  ja  viidenneksellä yli  6000 

 ajon/vrk.  Tiepiirin verkon  liikennesuorite  on  viidennes  koko  maan liikenne-
suoritteesta.  Liikenne  on  keskittynyt voimakkaasti pienelle osalle verkkoa: 
Helsinkiä ympäröivä  2-ajoratainen  tieverkko, jonka laajuus  on  noin  350 km, 

 välittää  50  %  Uudenmaan  ja  10  %  koko  Suomen  liikennesuoritteesta.  Lii-
kenne jakautuu tasaisesti ympäri vuoden. 

Liikenteen solmukohtia  tiepiirissä  ovat  Helsinki-Vantaan kansainvälinen len-
tokenttä, satamat (Helsingin satamat,  Kilpilanden teollisuussatama,  Hangon 
satama), valtakunnallisesti  ja  seudullisesti  merkittävät  joukkoliikenteen  ter-
minaalit  sekä suuret  logistiikkakeskukset.  Raskas  liikenne käyttää  reitteinään  
erityisesti  valtateitä  1, 3  ja  4  sekä  kantatietä  45.  Näiden lisäksi paljon raskas-
ta liikennettä liikkuu myös Kehä  l:llä  ja  Kehä  lll:llä.  Valtatie  7  puolestaan  on 

 Venäjän  transitoliikenteen  reitti. Vuosaaren sataman käyttöönotto  2008  vai-
kuttaa erityisesti raskaaseen liikenteeseen  s.e.  liikenne vähenee Kehä  l:llä  ja 

 Helsingin keskustan  katuverkolla  ja  toisaalta liikenne lisääntyy Kehä  UI:lla. 

Liikennesuoritteen  ennustetaan kasvavan Uudenmaan tiepiirin alueella ajalla 
 2006-2020  neljänneksellä  (1,8  mrd.autokm/v).  Jos  liikennesuoritteen  lisäys 

jakautuu  tieverkolle  nykyisen  liikennesuoritteen  suhteessa, keskimääräinen  
liikennemäärä (ajon/vrk)  koko  tiepiirin  verkolla  nousee noin  5 500:n  ajon/vrk 

 ja  valtateillä  yli  20 000:n  ajon/vrk  sekä  kantateillä  yli  25 000:n  ajon/vrk. Lii- 



kenteen  kasvu lisää erityisesti pääteiden  ja  muiden vilkkaiden teiden talvihoi-
totarvetta sekä päällysteiden uusi mistarvetta. 

Joukkoliikenteellä  on  pääkaupunkiseudulla  ja sen  lähialueilla  hyvät toiminta-
edellytykset. Joukkoliikenteen runkoverkko muodostuu raideliikenteen ver-
kosta sekä vilkkaimmin liikennöidyistä linja-autoliikenteen väylistä. Linja- 
autoliikenteen pääreitit kaukoliikenteessä ovat valtatiet  1-4  sekä  6  ja  7  ja  lä

-hiliikenteen pääreitit  ovat kehät  I-Ill,  valtatiet  1, 3, 4  ja  7  sekä niiden rinnak-
kaistiet  (110, 120  ja  170)  ja  kantatiet  51  ja  45.  Joukkoliikenteen  palvelutaso 
ei kuitenkaan kaikkialla tiepiirin alueella mandollista autotonta arkea. 

Henkilövahinkoihin johtaneiden liikenneonnettomuuksien määrä suhteessa 
ajettuihin kilometreihin  on  Uudellamaalla  ja  kaikilla Suomen maanteillä vä-
hentynyt  2000-luvulla. Tiepiirissä tapahtuu vuosittain noin  40  liikennekuole

-maa  ja  noin  600  henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta. Tiepiirissä  tal-
ven  liikenneturvallisuustilanne  on  vakavien  onnettomuuksien osalta samalla 
tasolla kuin kesän liikenneturvallisuustilanne. Talviliikenteen liikenneturvalli-
suusriskejä tiepiirissä lisää erityisesti lämpötilan vaihtelu  nollan  tuntumassa 

 koko talven  ajan. Kunnossapidon keinoin ei tieverkolla ole aina saavutetta-
vissa sellaista palvelutasoa, että kaikki tienkäyttäjät voisivat ajaa omaa tavoi-
tenopeuttaan. Niissä tilanteissa kelitiedotus  on  tärkeä. 

Hoidon  ja  ylläpidon kannalta keskeisiä ympäristöasioita ovat pohjavesien 
suojelu, maanteihin rajoittuvien  tai  niiden läheisyydessä olevien arvokkaiden 
luonto-, maisema-  ja  kulttuuriympäristökohteiden  säilymisen turvaaminen, 
luonnon monimuotoisuuden edistäminen, tienvarsien sekä levähdys-  ja  py-
säköintialueiden  siisteys sekä hiukkaspäästöjen vähentäminen. Niin ikään 
keskeinen ympäristöasia  on  meluntorjunta,  jossa hoidon  ja  ylläpidon keinona 

 on  melua vaimentavien päällysteiden käyttö. 

llmastonmuutos  vaikuttaa merkittävästi tienpitoon. Leudot  ja  sateiset, mutta 
vähälumiset talvet ovat yleistyneet. Tämä  on  haaste talvihoidolle  ja  kelitie-
dottamiselle. Sorateiden  hoito hankaloituu, kun sorateillä esiintyy pintakeli-
rikkoa läpi  talven.  Märät päällysteet  purkautuvat  ja  reikiintyvät nastarenkai

-den  sekä sulamisen  ja  jäätymisen vaikutuksesta talvikaudella aiempaa 
enemmän, mikä lisää päällysteiden ylläpitotarvetta  ja  -kustannuksia. Kuiva-
tusjärjestelyjä ei ole mitoitettu tulville  ja  äärivirtaamille. 

Asiakasvuorovaikutus  on  Tiehallinnon  toiminnassa tärkeässä roolissa. Vuo-
rovaikutusta käydään kansalaisten  ja  elinkeinoelämän kanssa eri suunnitte-
luhankkeiden  ja  esiselvitysten  yhteydessä sekä liikkumista  ja  kuljetuksia kä-
sittelevissä Tiehallinnon  ja  asiakkaiden sekä sidosryhmien välisissä fooru-
meissa  ja  muissa tapaamisissa. Tiehallinto myös kerää järjestelmällisesti tu-
levan asiakaspalautteen  ja  tekee tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukset kah-
desti vuodessa. Asiakasvuorovaikutuksessa esille ovat nousseet talviliiken

-teessä  toiveet työ-  ja  koulumatkojen  turvallisuudesta sekä elinkeinoelämän 
kuijetusten luotettavuudesta  ja  ennakoitavuudesta  (myös öisin  ja  poikkeuk-
sellisissa säätilanteissa). Kesäliikenteeltä toivotaan erityisesti päällysteiden 
hyvää kuntoa  ja  sorateiden  hyvää kevätkuntoa. 

Perustienpidon  rahoituksesta suurin  osa  (lähes  90  %)  menee hoitoon  ja  yllä-
pitoon. Hoidon osuus Uudenmaan tiepiirissä  on  vuonna  2008  (ennuste) noin 

 21  milj.€ ja  ylläpidon osuus  38  milj.€ (sis.  vuoden  2007  saldorahoitusta  noin 
 2  milj.  euroa).  Eniten hoidon rahaa  on  kulunut talvihoitoon  ja  ylläpidon rahaa 



päällysteisiin -  molempiin noin  12  milj.€.  Hoidon rahoitus  on  kohonnut hie-
man vuosittain kustannustason nousun myötä. Vuonna  2008  ylläpidossa  on 

 lisätty rahoitusta erityisesti siltoihin. Tulevien vuosien  2009-2012  ennuste 
 on,  että hoidon rahoitusta lisätään vuosittain kustannustason nousun mukai-

sesti. Hoidon tasosta ei tingitä. Ylläpidon rahoitus pysyy nykytasollaan, mut-
ta kustannustason noususta johtuen ostovoima heikkenee. Rahoituksen niu-
ketessa päätieverkon palvelutaso säilytetään. 

Erityisesti talvihoito  on  liikenneturvallisuuden kannalta tiepiirin tärkeimpiä 
tehtäviä. Talvihoidon vaikutus ihmisten liikkumiseen  on  suuri. Vilkasliikentei-
simpien teiden (keskivuorokausiliikenne yli  15.000  ajoneuvoa) liukkaus torju-
taan aina ennakkoon syksystä  2009  lähtien uuden talvihoidon toimintalinjan 
mukaisesti. Alueurakoissa tilataan tarpeen mukaan paikallisesti normaalia 
hoitotapaa parempaa palvelutasoa. Nämä ns. täsmähoitokohteet suunnitel-
laan pääosin urakoiden kilpailuttamisvaiheessa. Ympäristö-  ja  terveysnäkö

-kohdat huomioidaan suolan käyttömäärissä sekä keväisin paikallisesti toteu-
tettavalla pientareiden pölynsidonnalla. 

Päällysteiden  kunto vilkkaimmin liikennöidyillä teillä säilyy ennallaan (ylläpi-
toluokka  1).  Muilla teillä (ylläpitoluokka  2  ja  3)  päällysteiden  kunto heikentyy 
hieman, lähemmäs valtakunnallisia tavoitteita, mutta ei merkittävästi. Ympä-
ristönäkökohdat huomioidaan käyttämällä mandollisuuksien mukaan melua 
vaimentavia päällysteitä, uusiomenetelmiä sekä urapaikkausta. Suistumis-  ja 

 kohtaamisonnettomuuksia  pyritään vähentämään toteuttamalla täristäviä 
tiemerkintöjä. 

Sillaston palvelutasoa  ei ole mandollista nykyisestään parantaa. Pyrkimyk-
senä  on,  ettei valta-,  kanta- ja  seututeillä  ole erittäin huonokuntoisia siltoja. 
Vähäliikenteisten siltojen korjauksia voidaan joutua lykkäämään, mutta lii-
kenneturvallisuus ei saa silloilla missään vaiheessa vaarantua. Tiepiirin silto-
jen lähivuosien peruskorjauslistalla  on 100  siltaa. 

Liikenneympäristön  hoidolla tienkäyttäjille tarjottava palvelutaso pysyy pää-
osin ennallaan. Suunnitelmakaudella laadittava tiealueen metsien hoidon  ja 

 ylläpidon suunnitelma parantaa tiealueiden siisteyttä  ja  viihtyisyyttä. Kilpailu-
tukseen tulevissa urakoissa siirrytään hirvivaara-alueiden jokavuotiseen rai-
vaukseen. Pienillä liikenneympäristön parantamistoimenpiteillä parannetaan 

 mm.  joukkoliikenteen  toimivuutta  ja  liikenneturvallisuutta. 

Varusteiden  ja  laitteiden ylläpitoa viedään suunnitelmakaudella ohjel-
moidumpaan suuntaan toteuttamalla inventointeja  ja  erillisiä selvitystöitä  ja 

 ottamalla ohjelmoinnin  ja  ylläpidon suunnittelun avuksi käyttöön hankekorit. 
Asiakkaille tarjottu palvelutaso pysyy pääosin ennallaan. Suunnitelmakau-
della tehdään joitain palvelutasoa nostavia varuste-  ja  laiteinvestointeja.  Lii-
kennevalojen keskusjärjestelmiin tehtävillä investoinneilla  ja  liikennevaloliit-
tymien  uusimisella  on  vaikutusta liikennevalojen toimintavarmuuden lisään-
tymisen myötä liikenteen sujuvuuteen. Huonokuntoisimpien linja-
autopysäkkien katosten uusimisella  on  hieman vaikutusta joukkoliikenteen 
palvelutasoon. Liikennemerkkien  ja  opasteiden kuntotason  alenemisen py-
säyftämisellä  on  vaikutusta liikenneturvallisuuteen. 

Hoidon  ja  ylläpidon suunnitelmassa  on  voitu tunnistaa monia tarpeellisia 
toimenpiteitä  tai  nykytilan  puutteita, joita ei voida käytössä olevalla rahoituk- 
sella toteuttaa. Hoidon osalta näitä ovat vähäliikenteisten teiden talvihoidon 



palvelutason nosto. Ylläpidon osalta näitä ovat päällystysohjelman pituuden 
kasvattaminen, tierakenteiden tehostetun kunnostamisen jatkaminen  (mm. 

 isot painumakohteet, vähäliikenteinen tiestö), sekä varusteiden  ja  laitteiden 
kunnostamisen merkittävä lisääminen. 



ESIPUHE 

Uudenmaan tiepiirillä  on  hoidettavanaan  4650  kilometrin mittainen Suomen 
vilkkaimmin liikennöityjen teiden maantieverkko sekä siihen liittyvät raken-
teet  ja  laitteet. Perustienpidon rahoituksesta valtaosa käytetään hoitoon  ja 

 ylläpitoon. Toiminta  on  volyymiltään  ja  vaikuttavuudeltaan  suurta. 

Ohjelmoinnin tehostamiseksi  ja  asiakkaiden kanssa käytävän vuoropuhelun 
toteuttamiseksi tiepiirit laativat jatkossa hoito-  ja  ylläpitosuunnitelman.  Suun-
nitelmassa kerrotaan millaista palvelutasoa asiakkaille tarjotaan  ja millä  toi-
menpiteillä tiepiiri toteuttaa valtakunnallisia linjauksia. Tarjottavaan palvelu- 
tasoon liittyy runsaasti odotuksia  ja  toiveita, joita ei kaikilta osin voida toteut-
taa. Suunnitelman laadinnan  ja  toteutuksen aikaisella vuorovaikutuksella py-
ritään lisäämään asiakkaiden ymmärtämystä hoidon  ja  ylläpidon suunnitte-
lusta  ja  toisaalta tuomaan esiin ne realiteetit  ja  mandollisuudet, joilla tiever-
kon hoitoa  ja  ylläpitoa voidaan tehdä. Suunnitelman tarkoituksena  on  myös 
tehostaa tiepiirien hoidon  ja  ylläpidon suunnittelua  ja  sisäistä vuorovaikutus-
ta. 

Suunnitelman  on  laatinut laaja tiepiirin asiantuntijaryhmä. Työn vetäjänä  on 
 toiminut Mirja Noukka. Tiepiirissä suunnitelman laatimiseen ovat osallistu-

neet  Man  Ahonen, Tapani Angervuori, Osmo  Holmström,  Matti  Hämäläinen, 
Timo Karhumäki, Arto Kärkkäinen, Erja Ovaskainen, Jarmo Puharinen, Pek-
ka Rajala, Jenni Rautiainen, Timo  Repo,  Heli Siimes, Aki Tarkkanen, Kalevi 
Toikkanen, Hilkka Tsupari, Ari Tuppurainen, Suvi Vainio  ja  Mervi Varis. 
Suunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet myös  Jukka  Ristikartano,  Marja- 
Terttu Sikiö,  Silja  Savolainen  ja  Markku Visti Destia Oy:stä sekä Timo Turu-
nen Siltainsinöörit TH Oy:stä  ja  Vesa Männistö Pöyry  Infra  Oy:stä (työn laa-
timisen aikaan). 

Suunnitelma  on  tarkoitus päivittää vuosittain osana tiepiirin nelivuotista toi-
minta-  ja  taloussuunnitelmaa.  

Helsingissä, lokakuussa  2008  

Tiehallinto 
 Uudenmaan tiepiiri 
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I  JOHDANTO  

Tienpidon  strategian  mukaisesti Tiehallinnon toiminnan painopiste  on  päivit-
täisen liikkumisen turvaamisessa  ja  tiestön kunnon säilyttämisessä. Tiestön 
päivittäinen liikennöitävyys kaikkina vuorokauden aikoina varmistetaan hoi-
dolla  ja  liikenteen operatiivisella ohjauksella. Tiestön käyttökelpoisuus  ja  ra-
kenteellinen kunto säilytetään ylläpidon avulla. 

Perustienpidon  rahoituksesta hoitoon  ja  ylläpitoon käytetään noin  90 %. 
 Toiminnan suuren volyymin  ja  vaikuttavuuden vuoksi Tiehallinto  on  päättänyt 

jatkossa laatia vuosittaiset tiepiirikohtaiset hoito-  ja  ylläpitosuunnitelmat.  Tä-
hän asti hoitoa  ja  ylläpitoa ei ole kokonaisuutena suunniteltu eikä esitelty  si

-dosryhmille  ja  asiakkaille erillisenä suunnitelma-asiakirjana. 

Hoito-  ja  ylläpitosuunnitelma 
-  esittää miten maantieverkkoa tiepiirin alueella hoidetaan  ja  ylläpidetään 

 ja  minkälaista palvelutasoa asiakkaille voidaan käytettävissä olevilla re-
sursseilla tarjota 

-  toimii vuoropuhelun välineenä alueen toimijoiden kanssa, parantaa asi-
akkaiden vaikutusmandollisuuksia  ja  auttaa ymmärtämään hoidon  ja  yl-
läpidon perusteet 

-  sovittaa yhteen hoidon  ja  ylläpidon eri osatuotteilla saavutettavan palve-
lutason  ja  laadun keskenään sekä suhteessa muihin tienpidon tuotteisiin 

 ja  palveluihin 
-  toimii keskeisenä lähtökohtana hoidon  ja  ylläpidon hankinnoille  ja  ohjaa 

hankittavien palvelujen laatutasoa. 

Suunnitelma pohjautuu valtakunnallisiin linjauksiin,  mm. pääteiden talvihoito
-luokat sovitaan valtakunnallisesti. Tiepiirikohtaisessa hoito-  ja  ylläpitosuunni-

telmassa  esitetään, miten alueen erityispiirteet otetaan huomioon  ja  millaisen 
palvelutason hoidon  ja  ylläpidon tuotteet muodostavat tiepiirin alueella. 

Hoidon  ja  ylläpidon suunnittelun periaate  

	

Asiakastarpeet, 	 [TienPiclon  strategia  ja  
odotukset  ja 	Rahoituskehykset 	toimintalinjat  

	

I  toimintaymparisto 	L  - 	 ________  

Tavoitteet  ja  mandollisuudet  palvelutasolle  

'S  
Vaihtoehtojen 	 vaikutusten arviointi 

muodostaminen 

Hoidon  ja  ylläpidon keinoin saavutettava palvelutaso  

Kuva  1. 	Hoidon  ja  ylläpidon suunnittelun periaate  
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Suunnitelma laaditaan neljäksi vuodeksi  ja  sitä päivitetään vuosittain saadun 
palautteen, toimintaympäristön muutosten  ja  käytettävissä olevan rahoituk-
sen perusteella.  

2  TOIMINTAYMPÄRISTÖN  KUVAUS 

 2.1 	Suunnittelualue 

Suunnittelualueen  sijainti  ja  yleiskuvaus  

Uudenmaan tiepiirin alue  on  valtakunnallinen väestön, talouden, erityisesti 
kaupan  ja  liikenteen sekä monipuolinen hallinnon, kulttuurin, opetuksen  ja  
tutkimuksen keskus. (Uudenmaan  ja  Itä-Uudenmaan liikennestrategia) 

Uudenmaan maakunnan  pinta-ala  on 6770  km 2  ja  Itä-Uudenmaan maakun-
nan  2825  km 2 .  Kokonaisuudessaan Uudenmaan tiepiirin alue muodostaa siis 

 2,8  %  maamme  pinta-alasta. 

Uudenmaan tiepiirin toiminta-alue kattaa  34  kuntaa Etelä-Suomen läänissä 
 (v. 2008).  Läänin hallinto sijaitsee Hämeenlinnassa, joka  on  Uudenmaan  tie-

piirin toiminta-alueen ulkopuolella. Alueen kunnista  14 on  kaupunkeja. Alu-
eella  on  kaksi maakuntaa - Uudenmaan (päähallintopaikka  Helsinki)  ja  Itä- 
Uudenmaan (päähallintopaikka Porvoo) maakunnat. Maakunnat  on  jaettu 
yhteensä viiteen seutukuntaan - Helsingin, Lohjan  ja  Tammisaaren seutu- 
kunnat  sekä Porvoon  ja  Loviisan seutukunnat. Seutukuntayhteistyö  on  alu-
eella vielä vähäistä. (Kadun-  ja  tienpidon  kehittäminen Uudenmaan  ja  Itä- 
Uudenmaan alueella) 

Alueella  on  lähivuosina odotettavissa kuntarakenteen uudistumista. Tammi-
saaren kaupunki, Karjaan kaupunki  ja  Pohjan kunta lakkautetaan  ja  peruste-
taan uusi Raaseporin kaupunki vuoden  2009  alusta lukien. Sammatti liittyy 
Lohjan kaupunkiin vuoden  2009  alusta lähtien. Alueen kuntarakenne vuoden 

 2009  alussa  (31  kuntaa, joista kaupunkeja  on 13) on  esitetty kuvassa  2.  Lo-
viisan, Liljendalin, Pernajan  ja  Ruotsinpyhtään  kunnat  muodostavat uuden 
Loviisa-nimisen kaupungin vuoden  2010  alusta lukien. Karjalohja yhdistyy 
Lohjan kaupunkiin  1.1.2013.  (www.kunnat.fi,  29.8.2008)  Palvelurakenteen 

 uudistus vaikuttaa ihmisten liikkumiseen, kun palvelut keskittyvät  ja osa  niis-
tä siirtyy uusiin keskuksiin. 
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Kuva  2. 	Uudenmaan tieplirin alueen  kunnat ja seutukunnat  (1.1.2009).  Kunta- 
raja-aineisto © Affecto  Finland  Oy, lupa  L4377  

Helsingin seutu 

Helsingin seutu  on  kasvava  metropolialue  ja sen  merkitys  on  suuri  koko 
 Suomen talouden  ja  yhteiskunnan kehitykselle. Helsingin seudun muodosta-

vat  pääkaupunkiseutu  ja kehysalue  (14  kuntaa)  (kuva  3). 

A  Kehlysalue  

Vantaa  

Esoo 	.: 	 — 

Päkaupur*1seutu  

o 5 10 	20 	30 	40  
— — 	 - 	 Kilometnä  

Kuva  3 
	

Helsingin seutu, pääkaupunkiseutu  ja kehysalue (kuntaraja-aineisto © 
Affecto  Finland  Oy, lupa  L4377)  



Hoito-ja  ylläpitosuunnitelma  2009-201 2,  Uudenmaan  tiepliri 	 19  

Väestötiedot  ja yhdyskuntarakenne  

Uudenmaan tiepiirin alueella asuvan väestön kokonaismäärä  on (2006)  noin 
 1,5  milj,  asukasta (taulukko  1)  eli yli neljännes suomalaisista asuu alueella. 

Uudenmaan maakunnan väestömäärä  on 1 374 000  ja  Itä-Uudenmaan 
maakunnan  94 000  asukasta. Tiepiirin alueen väkimäärä  on  kasvanut  20 

 vuodessa noin  200 000  asukkaalla  (24%)  ja  tilastokeskuksen väestöennus
-teen  mukaan alueen asukasmäärä kasvaa edelleen s.e. väestömäärä olisi 

vuonna  2040  reilut  1,7  milj.  asukasta.  (www.tilastokeskus.fi  19.10.2007).  

Taulukko  1.  Väestön kehitys maakunnittain Tilastokeskuksen väestöennusteen  
2007  mukaan (www. tilastokeskus.  fl)  

________________  
Asukasluku  _________ _________  _________ _________ 

2006 2010 2020 2030 2040  
Uusimaa  1 370 000 1 420 000 1 520 000 1 590 000 1 630 000  
Itä-Uusimaa  90 000 100 000 100 000 110 000 110 000 
U-piirin alue  1 470 000 1 520 000 1 620 000 1 700 000 1 740 000  
Muutosindeksi  1,00 1,03 1,10 1,16 1,19  

Pääkaupunkiseutu  1 000 000 1 020 000 1 080 000 1130 000 1150 000  
Muutosindeksi  1,00 1,03 1,09 1,13 1,16  

PKS:n kehysalue  290 000 310 000 340 000 370 000 380 000  
Muutosindeksi  1,00 1,06 1,18 1,26 1,31  

Uudenmaan maakunnan asukastiheys (as/maa-km 2 )  on  Suomen mittakaa-
vassa suuri -  213.  Itä-Uudenmaan maakunnan asukastiheys  on 34,  kun  ko-
ko  maassa asukastiheys  on 17.  Myös taajama-aste  (2000) on  Uudenmaan 
maakunnassa suuri,  93,  kun Itä-Uudenmaan maakunnassa  se on 76  ja koko  
maassa  82. (www.kunnat.net  19.2.2008)  

Alueen yhdyskuntarakenne  on  jo  pitkään kasvanut valtateitä  ja  ratoja seura-
ten Helsingistä pääkaupunkiseudun muihin kuntiin  ja  edelleen kehyskuntiin 

 ja  laajemmallekin  Uudenmaan  ja  Itä-Uudenmaan maakuntien alueelle. Yhä 
selvemmin  on  näkyvissä seudun verkostomaista kehittymistä, mikä näkyy 
monikeskuksisuutena  ja  poikittaisen liikenteen kasvuna. Alueen tärkeimpiä 
keskuksia ovat Helsingin ydinkeskusta  ja  pääkaupunkiseudun aluekeskuk

-set.  Myös Porvoo, Hyvinkää  ja  Lohja ovat vahvistaneet asemaansa palvelu-
ja  työpai kkakesku ksi na.  (Uudenmaan  ja  Itä-Uudenmaan  Illkennestrategia)  

Uudenmaan tiepiirin alueen väkimäärän ennustetaan kasvavan  2006-2040 
 eniten pääkaupunkiseudun kunnissa  ja  Nurmijärvellä  (kuvat  4-5).  Suhteelli-

sesti eniten väkimäärä kasvaa pääkaupunkiseudun kehysalueella sekä Es-
poossa, Pohjassa  ja  Karjalohjalla. Väkimäärä  kasvaa vähiten  ja  osittain jopa 
vähenee tiepiirin itäisimmässä  ja  läntisimmässä  osassa  (kuvat  6-7).  
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TIEHALLINTO  
VÄGFÖRVALTNINGEN  

UUDENMAAN  11EPIIRI  
Kuntien  asukasmäärien  kehitys 
Kasvu  2001-2006  (henkiIÖ)  
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Kuva  4. 	Uudenmaan tiepiirin kuntien  asukasmäärän  kehitys (henkilöä)  200 1- 
2006  (Tilastokeskus, marraskuu  2007)  

TIEHALLINTO  
VÄGFÖRVALTNINGEN  

UUDENMAAN  TIEPIIRI  
Kuntien asukasmäärlen kehitys. 
Ennuste, väestön muutos  2006  -  2030  (henkilöä)  
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Kuva  5. 	Ennuste Uudenmaan tiepiirin kuntien  asukasmäärien  kehityksestä  
2006-2030  (Tilastokeskus, marraskuu  2007)  



TIEHALLI  NIO 
VÄGFÖRVALTNINGEN  
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Kuva  6. 	Uudenmaan tiepiirin kuntien  asukasmäärän  suhteellinen kehitys  (%)  
2001-2006  (Tilastokeskus, marraskuu  2007) 

TI EHALLI  NIO 
VÄGFÖRVALTNINGEN  

UUDENMAAN  TIEPIIRI  
Kuntien  asukasmaärien  kehitys  (%).  
Ennuste  2006 .2030 
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Kuva  7, 	Uudenmaan  tiepllrin  kuntien ennustettu  asukasmäärän  suhteellinen 
kehitys  (%)  (Tilastokeskus, marraskuu  2007)  
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Vanheneva väestö  ja  esteetön  liikkuminen 

Väestön vanheneminen  on  koko  Euroopan laajuinen voimakas trendi. Suo-
messa yli  64-vuotiaiden  osuus kasvaa  30  vuodessa  16  %:sta  27  %:iin.  Sa-
massa ajassa vastaava kehitys Uudenmaan tiepiirissä  on 13  %:sta  23  %:iin. 

 Väestön ikääntyminen  on  alueellisesti epätasaista. Uudenmaan tiepiirin alu-
eella ikääntyneen väestön osuus  on  suuri erityisesti tiepiirin itäisimmissä  ja 

 läntisimmissä  kunnissa. Kuvissa  8  ja  9 on  esitetty yli  65-vuotiaiden  osuus 
väestöstä Uudenmaan tiepiirin kunnissa  2005  ja  ennustetilanteessa  2015.  

-  10.20 

Ä 0  20 40IIometri0 
I >40  

Kuva  8.  Yli  65-vuotiaiden  %-osuus kunnan väestöstä vuonna  2005. 
 (www.  tilastokeskus. fi, maaliskuu  2008)  (kuntaraja-aineisto © Affecto 

 Finland  Oy, lupa  L4377) 

ID -20 
N 	 20-30 
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Kuva  9. 	Yli  65-vuotiaiden  %-osuus kunnan väestöstä ennustetilanteessa 
vuonna  2015.  (www.  tilastokeskus.  fl,  maaliskuu  2008)  (kuntaraja

-aineisto © Affecto  Finland  Oy, lupa  L4377)  



Hoito-ja  ylläpitosuunnitelma  2009-2012,  Uudenmaan  tiepiiri 	 23  

Väestön ikääntyminen edellyttää liikennejärjestelmän kokonaisajattelua - 
esteettömiä reittejä, alueita  ja  ympäristöjä. Ikääntyvä väestö  on  hyvin erilais-
ta liikkumistottumuksissaan -  osa  autoilee  ja  matkailee,  osa  taas  on  liikkumi-
sessaan  hyvin rajoittunutta  ja  käyttää liikkumisessaan apuvälineitä. Esteet- 
tömän  liikkumisen kannalta oleellista  on  tienpidon kokonaisajattelu -  reitit 
tulee suunnitella, rakentaa  ja  kunnossapitää  niin infrastruktuurin kuin infor -
maationkin kannalta helposti hallittavina, yksinkertaisina  ja  esteettöminä, liik-
kumisympäristöön  liittyvät hallinnolliset rajat ylittäen. Esteetön ympäristö  on 

 helppokäyttöinen, mikä parantaa kaikkien jalankulkijoiden viihtyisyyttä  ja  tur-
vallisuuden  tunnetta.  Esteetön  reitti soveltuu kaikille liikkujille  ja  on  yhtenäi-
sesti hoidettu  ja  katkeamaton. (Ikääntyneiden lIIkkuminen  ja  tienpito,  Esteet-
tömien reittien  ja  alueiden toimintamalli, raporttiluonnos) 

Elinkeinorakenne  ja  työssäkäynti 

Työiaikat  

Koko  Uudenmaan tiepiirin alueella  on 742 000  työpaikkaa - kolmannes 
maamme työpaikoista. Työpaikkojen määrä alueella tulee kasvamaan. (Uu-
denmaan  ja  Itä-Uudenmaan liikennestrategia) 

Uudenmaan tiepiirin alueen elinkeinorakenne  on  palveluvaltainen.  Suurimpia 
työllistäjiä  (kuva  10)  Uudenmaan tiepiirin alueella  (2005)  ovat yhteiskunnalli-
set palvelut  (30%),  rahoitus-  ja  vakuutustoiminta  (20%)  sekä kauppa-, majoi-
tus-  ja  ravintolatoiminta  (19%).  Uudenmaan maakunnassa suurimpia työllis-
täjiä ovat yhteiskunnalliset palvelut  (30%),  rahoitus-  ja  vakuutustoiminta 

 (21%)  sekä kauppa-, majoitus-  ja  ravintolatoiminta  (19%).  Itä-Uudenmaan 
maakunnassa suurimpia työllistäjiä ovat yhteiskunnalliset palvelut  (30%),  te-
ollisuus  (24%)  sekä kauppa-, majoitus-  ja  ravintolatoiminta  (14%).  
(www.  tilastokeskus.  fl,  maaliskuu  2008)  

Uudenmaan tiepiirin alueella työllistäjinä korostuvat  koko  maan tilanteeseen 
verrattuna rahoitus-  ja  vakuutustoiminta  sekä kauppa, majoitus  ja  ravintola- 
toiminta. Maa-  ja  metsätalouden sekä teollisuuden osuus työllistäjänä  on 

 taas Uudenmaan tiepiirin alueella muuta maata pienempi. 

Tärkeimmät elinkeinorakenteen muutostekijät alueella ovat korkean  teknolo-
gian  tuotteita valmistavan teollisuuden osuuden kasvu sekä tuotannon  ja  vä-
hittäiskaupan keskittyminen väestön tavoin erityisesti Helsingin seudulle. 



[ 1% 

6% 

18%  

Työpaikat  toimialoittain. 
Uudenmaan tiepiirin alue 

 1%  

Työpaikat toimialoittain. 
 Koko  maa  

4% 
0% 

18% 

—1  %  
6% 

15%  

24 
	

Hoito-ja  ylläpitosuunnitelma  2009-2012,  Uudenmaan tiepiiri  

Maa-Ja  metsMalous  

Teollisuus 

Rakentaminen  
s  KulJetus.  varastointi  Ja  tietolilk. 

 Yhteiskunnalliset palvelut 

• Kaivostolminta  Ja  iouhinta 

Sthkö-.  kaasu-Ja  vesihuolto 

Kauppa. maJoftus-Ja  rav.toiminta 

 Rahoitus-, vakuutus-, ym. toim. 

• Toimiaia tuntematon  

Kuva  10. 	Uudenmaan tiepiirin alueen sekä  koko  maan työpaikat, osuus toimi - 
aloittain  vuonna  2005  (www.  tilastokeskus.  f  maaliskuu  2008)  

Työssäkäyntimatkat  

Työ-  ja  koulumatkat  muodostavat Uudenmaan tiepiirin alueella kolmannek-
sen  matkojen  kokonaismäärästä. Työssäkäyntiliikenne aiheuttaa suurimmat 
liikenteen ruuhkahuiput. Tulevaisuudessa työmatkoihin käytettävän osuuden 
matkoista  on  arveltu pienenevän  ja  vapaa-ajanmatkojen osuuden kasvavan. 
(Uudenmaan  ja  Itä-Uudenmaan Iiikennestrategia) 

Työssäkäynti  oman asuinkunnan ulkopuolella  on  lisääntynyt Uudenmaan 
tiepiirin alueella. Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialue  on  laajentunut  ja 

 kasvanut joukkoliikenteen palveluvyöhykettä laajemmaksi, mikä näkyy suuri-
na reuna-alueen henkilöliikenteen matkasuoritteina. Merkittävää  on  myös  se, 

 että nykyisin työmatkaliikenne  on  monensuuntaista.  

Uudenmaan tiepiirin alueella työssäkäyntiliikenne voidaan jakaa kolmeen 
tyyppiin: pääkaupunkiseudun sisäinen työssäkäyntiliikenne, työssäkäynti ke-
hysaluellta pääkaupunkiseudulle sekä kehysalueen ulkopuolinen työssä-
käyntiliikenne, joka suuntautuu sekä pääkaupunkiseudulle että paikallisiin 
keskuksiin. Pendelöinti pääkaupunkiseudulle  on  voimakkainta Keski- 
Uudeltamaalta  (kuva  11).  (Uudenmaan  ja  Itä-Uudenmaan Iiikennestrategia) 
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.UTUKUNTA 	
Tyomatkallikenteen suunthutulnm.n NEN 	 aeUi.ntatasotIa  (yli  GOO  matkaa)  

500  

Kuva  11. 	Työmatkaliikenteen  suuntautuminen  seutukuntatasolla  (Uudenmaan 
tieliikenteen  skenaariot  2040)  

Elinkeinoelämän kuljetukset 

Raskaan liikenteen määrät korostuvat alkutuotannon  ja  jalostuksen alueilla. 
Alkutuotannon  kuljetustarpeet  kohdistuvat usein  alemmalle tieverkolle  ja ja-
lostukseen  liittyvät  kuljetustarpeet päätieverkolle.  (Uudenmaan  ja  Itä- 
Uudenmaan  liikennestrategia,  Nykytila-analyysi  ja kehittämistarpeet)  U u -
denmaan  tiepiirin alueella maa-  ja  metsätalous tarjoaa suhteellisesti eniten 
työpaikkoja  Lapinjärvellä, Liljendalissa  ja Myrskylässä ja  lukumääräisesti eni-
ten Vantaalla, Porvoossa  ja  Mäntsälässä. Teollisuus tarjoaa suhteellisesti 
eniten työpaikkoja Uudenmaan tiepiirin alueella Pohjassa, Karkkilassa  ja 

 Hangossa  ja  lukumääräisesti eniten Helsingissä, Espoossa  ja  Vantaalla.  
(www.  tilastokeskus.  fi)  

Elinkeinoelämän  kuljetustarpeet  tulevat muuttumaan, kun teollisuustuotan-
non painopiste muuttuu korkeamman  teknologian  suuntaan. Nopeuden, 
varmuuden,  kustannustehokkuuden,  turvallisuuden  ja  täsmällisyyden merki-
tys kuljetuksissa korostuu. Teollisuuden kilpailukyvyn kannalta tärkeitä asioi-
ta ovat kansainväliset yhteydet,  runkoverkko  ja kaupunkiseuduilla  ruuhkat - 
tomat  yhteydet. (Uudenmaan  ja  Itä-Uudenmaan  li/kennestrategia,  Nykytila- 
analyysi  ja kehittämistarpeet)  Jatkossa yksi kilpailukyvyn  ja  kasvun  perus-
edellytyksistä  on  toimiva  logistiikka  ja  infrastruktuuri.  Matkaketjut  ja logistiset 
ketjut solmukohtineen  on  saatava toimimaan ongelmitta. (Liikenne  2030, 

 taustat) 

Koulut  ja  koulukuljetukset  

Uudenmaan  ja  Itä-Uudenmaan maakunnissa oli vuonna  2005  yhteensä  629 
 koulua (taulukko  2).  Koulujen lukumäärä  on  viime vuosina pysynyt samalla 

tasolla. Peruskoululaisia (taulukko  3)  Uudenmaan  ja  Itä-Uudenmaan maa-
kunnissa  on 149 000 (v. 2005),  joista  n. 23 000 (16%) on  kunnan järjestämi-
en  koululaiskuljetusten  käyttäjiä.  Koululaiskuljetusten  käyttäjiä oli vuonna 

 2005  Itä-Uudenmaan maakunnassa  32 %  oppilaista  ja  Uudenmaan maa- 
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kunnassa  14  %  oppilaista. Peruskoulu laisten määrä  on  ollut kasvussa. Kulje-
tusoppilaiden määrä  on  pysynyt samalla tasolla. 

Taulukko  2.  Uudenmaan tiepiirin alueen koulujen määrät  1999-2005  maakunnit
-tam  jaoteltuna, (www.kunnat.net)  

Koulut  1999 2001 2003 2005  
Uusimaa  539 529 533 532  
Itä-Uusimaa  96 95 96 97  
Tiepiirin alue  635 624 629 629  

Taulukko  3.  Uudenmaan  tie  piirin alueen koulujen oppilaiden  ja  kuljetusoppilaiden 
 määrät  2005  maakunnittain, (www.kunnat.net)  

Oppilaat Uusimaa Itä-Uusimaa Tiepiirin alue 
Kaikki oppilaat  137 000 12 000 149 000  
Kuljetusoppilaat  19 700 3 700 23 400 

2.2 	Tiestö 

Uudenmaan tiepiirin maantieverkko  on 4650 km  pitkä  (5,9  %  koko  maantie- 
verkon laajuudesta)  (1.1.2008)  (taulukko  4).  Valtateitä  on 533 km,  kantateitä 

 214 km,  seututeitä  738 km  ja  yhdysteitä  3164 km.  Moottori-ja  moottoriliiken-
neteitä  on  Uudenmaan tiepiirissä paljon -  258 km  moottoritietä  ja  16 km 

 moottoriliikennetietä.  Näiden teiden osuus tiepituudesta Uudellamaalla  on 
5,9  %  kun kaikilla maanteillä  se on  keskimäärin  1,0  %.  Tämän lisäksi Uu-
denmaan tiepiirissä  on 111 km  muita  2-ajorataisia  teitä. 

Kevyen liikenteen väyliä Uudenmaan tiepiirissä  on  enemmän kuin maanteillä 
keskimäärin - yhteensä  634 km,  mikä  on 14  %  tiepiirin tiepituudesta, kun  ko-
ko  maassa keskimäärin kevyen liikenteen väyliä  on 6  % tiepituudesta. 

Kestopäällyste  on 2735  km:llä, kevytpäällyste  1133  km:llä  ja  sorapäällyste 
 782  km:llä. Sorapäällysteisten teiden osuus Uudenmaan tiepiirin tiestöstä  on 

 pieni  (17%)  verrattuna  koko  maan maanteiden sorapäällysteisiin teiden 
osuuteen  (35%).  

Uudenmaan tiepiirin tiestö toiminnallisen luokan  ja  päällystetyypin  mukaan 
luokiteltuna  on  esitetty taulukossa  4  ja  kuvissa  12  ja  13.  Uudenmaan tiepiirin 
kevyen liikenteen väylät  on  esitetty kuvassa  14.  
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Taulukko  4.  Uudenmaan tiepiirin tiestö  (km)  toiminnallisen luokan  ja  päällystetyy
-pin  mukaan (Tietilasto  2007)  

_____________  
Toiminnallinen_luokka  Yhteensä  

__________ 
Koko  maa  

_________ Valta  Kanta  Seutu Yhdys 
Kestopäällyste  533 214 732 1255 2735 18945  
Kevytpäällyste ______ ______  6 1127 1133 31832  
Sora _______ _______ _______  782 782 27412  
Yhteensä  533 214 738 3164 4650 78189 
Koko  maa  8570 4694 13519 51407 78189  ________  

Kuva  12. 	Maanteiden toiminnallinen luokitus Uudenmaan tiepiirissä (Tiehallinto  
2008,  rajat  ja  taustakartta ©Affecto  Finland 0y,  lupa  L4377) 

25 	50 	 100  Kilometriä  

Kuva  13. 	Maanteiden päällystetyypit Uudenmaan tiepiirissä (Tiehallinto  2008,  
rajat  ja  taustakartta ©Affecto  Finland  Oy, lupa  L4377)  
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-  Kevyen liikenteen väylä  
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Kuva  14. 	Kevyen liikenteen väylät Uudenmaan tiepiirissä (Tiehallinto  2008,  ra- 
jat  ja  taustakartla © Affecto  Finland  Oy, lupa  L4377)  

Uudenmaan tiepiirin tiet toiminnallisen luokan  ja  liikennemäärän  mukaan 
luokiteltuna  on  esitetty taulukossa  5.  

Taulukko  5.  Uudenmaan tiepiirin tiestö  (km)  toiminnallisen luokan  ja  lllkennemää-
rän  mukaan 

KVL 
(ajon/vrk)  

Tiepituus  (km)  toiminnallisen luokan mukaan Yhteensä  
(km)  Valta  Kanta  Seutu  Yhdys  

yli  12000 255 93 75 6 429 
6000-12000 177 59 46 82 364 
3000-6000 101 52 233 129 515 
1500-3000 0 10 117 300 427 
800-1500 0 0 185 395 580 
350-800 0 0 78 865 943 
200-350 0 0 0 464 464 
100-200 0 0 1 465 466  
alle  100 0 0 3 458 461  
Yhteensä  533 214 738 3164 4650  

Valaistuja tiekilometrejä  Uudenmaan tiepiirissä  on 1066 km.  Lisäksi rampeil
-la on 1007 km  valaistusta  ja  erillistä valaistusta kevyen liikenteen väylillä  54 

km.  Tiepiirin tieverkolla kuntien omistamaa valaistusta  on 1066 km.  

Uudenmaan tiepiirissä  on  siltoja  1750  kpl,  joista varsinaisia siltoja  on 1444  
kpl  ja  putkisiltoja  306  kpl.  Eniten siltoja  on  yhdystieverkolla  533  kpl. Rampeil-
la  siltoja  on 150  kpl.  Siltojen määrät tien toiminnallisen luokan mukaan luoki-
teltuna  on  esitetty taulukossa  6.  

Taulukko  6.  Uudenmaan tiepiirin siltojen määrä tien toiminnallisen luokan mukaan 

Valtatie  Kantatie  Seutu  Yhdys Rampit MUut  Yhteensä 

Varsinaiset sillat  350 162 315 369 143 105 1 444  
Putkisillat  49 35 45 164 7 6 306  

Uudenmaan tiepiirissä  on  lauttoja  3  kpl. 
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Tiestö kasvoi nopeimmin  1960-80  -luvuilla. Tämä  infra on  tullut ja  tulossa 
 peruskorjausikään. 

Infran  määrä kasvaa edelleen.  Tiehallinnossa  on  laskettu, että  pääteiden  pi-
tuus  (ml.  moottoriteiden ajoradat)  kasvaa noin  0,5  %  vuodessa eli  2  %  neli-
vuotiskaudella.  Erilliskaistojen, ramppien  ja  kevyen liikenteen väylien pituus 
kasvaa noin  1,5  %  vuodessa eli  6  % nelivuotiskaudessa. Erilliskohteet,  kuten 

 tunnelit ja  telematiikka  kasvavat keskimääräistä enemmän. (011i Penttinen 
 2008) 

2.3 	Liikenne  

Liikennemäärät  ja  -suoritteet  

Uudenmaan tiepiirin maantiet ovat Suomen vilkkaimmin  liikennöityjä.  Uudel-
lamaalla keskimääräinen  vuorokausiliikenne  maanteillä  on  noin  4500 au

-toa/vrk,  muualla Etelä-Suomessa  1000-2000  autoa/vrk  ja  Keski-  ja  Pohjois- 
Suomessa  500-1000  autoa/vrk  (taulukko  7).  (Tietilasto  2007)  

Taulukko  7.  Maanteiden keskimääräinen vuorokausiliikenne  koko  maassa  ja  Uu-
denmaan tiepiirissä vuonna  2007  tien toiminnallisen luokan mukaan 
luokiteltuna 

Liikennemäärä  2007 (ajon/vrk) 
Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet  Yhteensä 

Uudenmaan  tiepiiri  16 800 20 200 5 600 1 000 4 400 
Koko  maa  5 800 2 700 1 400 300 1 300  

Uudenmaan tiepiirin  ja  samalla  koko  Suomen  vilkkaimmat  tiet ovat  mt  101  eli 
Kehä  I 88 000  ajoneuvon  vuorokausiliikenteellä  sekä  kt  51  eli  Länsiväylä  (69 
000  ajon/vrk).  Kymmenen Suomen vilkkainta maantietä  on  esitetty taulukos-
sa  8.  Näistä kandeksan  on  Uudenmaan  tiepiirissä.  

Taulukko  8.  Suomen vilkkaimmat maantiejaksot (tierekisteri  4.2.2008) 

Tie 
_______ 

Tieosa 
_____________________________ 

Tiepiiri 
_____________  

KVL 
ajo  n/vrk  

101 6  Kehä  I,  Vihdintie-Tuusulantie Uusimaa  89000 
51 3  Länsiväylä, Kehäl-Kehäll  Uusimaa  69000 
45 2  Tuusulantie, Maunula-KehällI  Uusimaa  63500 
50 2  Kehä  Ill,  Vt3—Kt45  Uusimaa  59000 
1 4  Turuntie, Kehäl-Kahäll  Uusimaa  56400 
3 
_____  

101  Hämeenlinnanväylä ,  Pasila- 
Myyrmäki  

Uusimaa  
_________ 

51300  
_______  

4 101  Landentien  alku Uusimaa  50200 
12 

_______ 
201  Teiskontie, Hervannanvaltaväylä-  

Irjantie 
Häme  

______________ 
47800  
__________  

102 2  Kehä  Il,  Olari-Henttaa  Uusimaa  47000 
65 

________ 
1 Tampere-Ylöjärvi -tie,  Lielahti-  

Haavisto  
Häme  40000  

Uudenmaan tiepiirin  ja  kaikkien maanteiden  liikennemäärät  eri  talvihoito-
luokissa  on  esitetty taulukossa  9.  
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Taulukko  9.  Keskimääräinen lllkennemäärä maanteillä talvihoitoluokan mukaan. 
Liikennemäärä  on  tieosapituudella  painotettu lllkennemäärä. 

Talvihoito- 
luokka 

Liikennemäärä (ajon/vrk)  
Uudenmaan  tiepiiri  Koko  maa 

Isk  18947 
Is _____________________ 

12843 
_________________________  

I 4310 4278 
lb 1673 2076  
Il  571 668 
III 157 137  

Kuvissa  l5ja  16 on  esitetty  liikennemäärät  Uudenmaan tiepiirin  tieverkolla. 

Kuva  15. 	Liikennemäärät  Pääkaupunkiseudun pääväylillä syksyllä  2007  (YTV)  
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1Ji  

yJ\ 

Liikennemäärät  Uudenmaan tiepiirin  tie verkolla 2007  (Uudenmaan 
 tie  piiri)  
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Suomen tieliikenne keskittyy Etelä-Suomen pääteille. Uudenmaan tiepiirin 
maanteiden osuus  koko  valtakunnan maanteistä  on 6  %  ja  liikennesuorite  21 

 %  koko  Suomen maanteiden liikennesuoritteesta (taulukko  10).  Uudenmaan 
tiepiirin liikennesuoritteesta suurin  osa  ajetaan pääväylillä. Liikenne keskittyy 
voimakkaasti pienelle osalle Uudenmaan tiepiirin maantieverkkoa. Voidaan 
arvioida, että puolet Uudenmaan tiepiirin liikennesuoritteesta syntyy noin  350 

 km:n osuudella piirin maantieverkkoa. Maakunnittain liikennesuorite jakaan-
tuu niin, että tiepiirin liikennesuoritteesta Uudenmaan maakunnassa ajetaan 

 86  %  ja  loput Itä-Uudenmaan maakunnassa.  (Tietilasto  2007)  

Taulukko  10.  Keskimääräinen lllkennesuorite Uudenmaan tiepiirin maanteillä tien 
toiminnallisen luokan mukaan jaoteltuna (Tietilasto  2007)  

Liikennesuorite  2007,  milj.auto -km 	__________ 
_____________________ Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet  Yhteensä  
Uudenmaantiepiiri  3278 1581 1511 1123 7493  
Uudenmaan maakunta  2664 1539 1336 870 6409  
Itä-Uudenmaan  maak.  614 42 176 253 1084 
Koko  maa  17937 4744 6647 6333 35661 

Vain  pieni  osa  Uudenmaan tiepiirin liikennesuoritteesta syntyy kevytpäällys-
teisillä teillä  (2  %)  ja  sorateillä  (1  %)  (taulukko  11).  Valtakunnallisesti kevyt-
päällysteisillä teillä liikennesuorite  on 16  %  ja  sorapäällysteisillä  teillä  3  % 

 kaikkien maanteiden liikennesuoritteesta. 

Taulukko  11.  Uudenmaan tiepiiri, liikennesuorite vuonna  2007  ja  osuus kokonais-
suoritteesta toiminnallisen luokan  ja  päällystetyypin  mukaan jaoteltu-
na (Tietilasto  2007)  

Lilkennesuorite  2007,  milj.auto -km,  osuus_kokonaissuoritteesta_______ 

______________ Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhd stiet 
Yh- 

teensä 
Kestopäällyste  3278 44% 1581 21% 1510 20% 1123 15% 7277  
Kevytpäällyste ____________ ___________  1 0  %  178 2  %  179  
Sora _________ ________ ________  37 0% 37  
Yhteensä  3278 1581 1511 1338 7493  

Uudenmaan tiepiirissä liikennesuorite laskee talviajaksi  vain  vähän verrattu-
na muihin tiepiireihin. Liikennesuoritteet tiepiireittäin kesä-  ja  talviaikaan  on 

 esitetty taulukossa  12.  
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Taulukko  12.  Liikennesuorite  kesällä  ja  talvella. Talvi-/kesäkauden suoritteissa käy -
tetty talvikaudella  (loka-maaliskuu) tierekisterin KVL-tietoa  ja  kesä- 
kaudella (huhti-syyskuu) tierekisterin KKVL-tietoa 

Tiepiiri 

________________ 

Liikennesuorite  talvella Liikennesuorite  kesällä 
milj.ajon. 

km/v 
%  koko  vuoden 

suoritteesta 
milj.ajon. 

km/v 
%  koko  vuoden 

suoritteesta 
Uusimaa  3717 49  %  3931 51  %  
Turku 2176 46% 2521 54%  
Kaakkois-Suomi 1787 45  %  2208 55  %  
Häme  3129 46% 3712 54% 
Savo-Karjala  1508 45  %  1816 55  %  
Keski-Suomi 1141 45% 1381 55% 
Vaasa 1627 46% 1926 54  %  
Oulu 1875 46% 2217 54%  
Lappi  890 44% 1117 56% 
Koko  maa  17850 46% 20831 54%  

Taulukossa  13 on  esitetty liikennesuoritteet talvihoitoluokan mukaan. 

Taulukko  13.  Lllkennesuorite  maanteillä talvihoitoluokan mukaan 

Talvihoito- 
luokka 

Liikennesuorite (milj.ajonkm/v)  
Uudenmaan tiepilri  Koko  maa 

Isk  5712 Is ______________________ 
14973 

____________________ 
___________  812 5865 
lb 564 7864 
II 261 4852 
III 65 2048  

Liki  30  %  suomalaisten tekemistä matkoista tehdään Uudenmaan tiepiirin 
alueella  ja  voidaankin arvioida, että Uudenmaan tiepiiri vastaa yli miljoonan 
työ-, koulu-, vapaa-ajan  tai  tavarankuljetusmatkan  turvallisuudesta  ja  sujumi-
sesta päivittäin. 

Uudenmaan tiepiirissä päivittäin tehtyjen  matkojen  määrä  (2,9 mat
-kaa/hlö/vrk)  ja  kokonaismatkasuorite  (42  km/hlö/vrk)  eivät poikkea  koko 

 maan vastaavista luvuista. Tiepiirin alueella päivittäinen matka-aika  on  pi-
dempi kuin  koko  maassa  78  min/hlö/vrk  (koko  maassa  71  min/hlö/vrk).  (HLT  
2004-2005).  

Liikenteen sujuvuus  ja  toimivuus  on  ongelmallisinta  erityisesti pääkaupunki-
seudun sisääntuloväylillä. Ne ovat ruuhkautuneet kehä  1:n  ja  kehä  111:n  välis-
sä. Tulevaisuudessa ruuhkat leviävät Kehä  111:n  ulkopuolelle. 

Liikenteen solmukohdat 

Liikenteen solmukohtia Uudenmaan tiepiirissä ovat satamat, kansainvälinen 
lentokenttä, suuret logistiikkakeskukset  ja  joukkoliikenteen terminaalit.  

Kansainväliset  tie-  ja  rautatiekuljetukset  jatkavat Uudeltamaalta matkaa 
yleensä vesiteitse. Lisäksi arvokkaat  ja  kiireelliset lähetykset kulkevat lentä-
en. 
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Joukkoliikenteen terminaalit  

Uudenmaan tiepiirin alueen joukkoliikenteen runkoverkko muodostuu raide-
liikenteen (juna  ja  metro  sekä Helsingissä raitiovaunu) väylistä sekä vilk-
kaammin liikennöidyistä bussiliikenteen väylistä. Pääkaupunkiseudulla jouk-
koliikenteen palvelutaso  ja  kilpailukyky henkilöautoliikenteen kanssa  on  hy-
vä, mutta maaseutumaisemmissa taajamissa joukkoliikenne ei mandollista 
autotonta arkea. (Uudenmaan  ja  Itä-Uudenmaan Iiikennestrategia)) 

Laajoja liityntäpysäköintipaikkoja  on  lähinnä  pää-,  ranta-, ja  oikoradan  varrel-
la. Pääteiden linja-autopysäkkeihin liittyy monia pienempiä liityntäpysäköinti-
alueita. (Uudenmaan  ja  Itä-Uudenmaan Iiikennestrategia) 

Kuvassa  17 on  esitetty Uudenmaan tiepiirin alueen valtakunnallisesti merkit-
tävät  ja  seudullisesti  merkittävät joukkoliikenteen terminaalit  ja  pysäkit,  len-
toasema sekä kauppamerenkulun satamat.  
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Kuva  17. 	Joukkoliikenteen terminaalit  (Uudenmaan  ja  Itä-Uudenmaan liikenne- 
strategia) 

Lentokentät  

Helsinki-Vantaan lentokenttä  on  Suomen lentoliikenteen keskus sekä henki-
lö- että tavaraliikenteessä.  Helsinki -Vantaalta tehtiin vuonna  2007  yhteensä 

 10,2  milj.  (89  %  kaikista) kansainvälistä henkilöliikenteen matkaa eli lähes 
 90%  kaikista Suomen kansainvälisistä lentomatkoista  ja  2,9  milj.  kotimaan 

henkilöliikenteen matkaa  (50%).  Lähtevä  ja  saapuva tavaraliikenne vuonna 
 2007  oli kansainvälisissä kuljetuksissa  141 000 ton (97%)  ja  kotimaisissa 

kuljetuksissa  4 000 ton (47%). 

Helsinki -Malmin  lentokenttä  on  lähinnä pienilmailukäytössä  ja  lentokentän 
toiminta  on  koulutuspainotteista. 
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Satamat 

Uudenmaan tiepiirin alueen satamista tärkeimpiä ovat Helsingin satamat  ja 
Kilpilanden teollisuussatama.  Helsingin satama  on  Suomen  vilkkain  henkilö- 
liikenteen satama. Yli puolet Suomen vesitse kulkevasta ulkomaan  saapu

-vasta  ja lähtevästä henkilöliikenteestä  kulkee Helsingin sataman kautta.  Kil-
pilanden ja  Helsingin satamat ovat myös Suomen  vilkkaimmat  tavaraliiken-
teen tuonti-  ja vientisatamat.  Näiden satamien kautta kulkee noin  30%  tuon-
nista  ja  27%  viennistä  tonnimääräisesti  mitattuna. 

Helsingin  Vuosaareen  avataan uusi satama vuonna  2008.  Satama korvaa 
Sörnäisten  ja Länsisataman  toimintoja.  Matkustajaliikenne  Helsingin sata-
missa  säilyy ennallaan. Satama vaikuttaa merkittävästi pääkaupunkiseudun 
tavaraliikenteen järjestelmään  ja logistiikkatoimintoihin.  (Uudenmaan  ja  Itä- 
Uudenmaan  liikennestrategia)  Tavara liikenteen matka  ja  matka-aika keski-
määrin lyhenee. Sataman siirtyminen vähentää raskasta liikennettä Länsi- 
väylältä, Kehä  l:ltä  ja  Helsingin kantakaupungin pohjoisosista. Kehä  lll:Ila 

 ruuhkat lisääntyvät sataman avaamisen myötä. (Vuosaaren sataman vaiku-
tukset Etelä-Suomen  logistiikkaan)  Sataman  kokonaisliikenteen  (mukana 

 työmatkaliikenne)  suuntautumisessa painottuu Helsingin keskustan suunta, 
Kehä  l:lleja  Kehä  lll:lle  suuntautuu lähes saman verran liikennettä  (kuva  18).  
(Vuosaaren sataman  tieliikenne-ennusteetja verkkotarkastelut)  
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Kuva  18. 	Vuosaaren sataman keskimääräinen  arkivuorokausiliikenne  IKÄ  VL  
(koko  liikenne).  Ennustetilanteessa  2010.  

Hangon satama  on  Suomen neljänneksi  vilkkain kauttakulkuliikenteen  vienti- 
satama  ja  toiseksi  vilkkain kauttakulkuliikenteen tuontisatama.  Hangon  kaut-
takulkuliikenteen  tuonti  on  lähinnä autoja Venäjälle. Autojen  kauttakulku  jat-
kuu Hangosta lähinnä  maanteitse  kohti  Vaalimaata.  Kuvassa  19 on  esitetty 
maanteiden  transitokuljetukset  (koko  maassa) Venäjälle  toimialoittain. 
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Maantietransitio,  vienti Itään 
 2007  toim ialoittain  (milj.  )  

6l 
2 

1709 
6%  

Autot  

	

9254 	 Radiot, televisiot,  tietokoneet  

	

30  % 	 Muut koneet, laitteet  ja kuljetusvälineet 
Kemian  teollisuuden tuotteet  

	

3586 	-  Elintarvikkeet  

	

157 12  % 	•  Muut  ja enttelemättämät  
1%  

Lähde:  Tullihallitus, Tilastoylsikkö  8.2.2008  

Kuva  19. 	Maanteiden transitokuljetukset Venäjälle vuonna  2007  toimialoittain  
(Tullihallituksen tilastokatsaus,  8.2.2008)  

Tavaraliikenne  

Elinkeinoelämän  kuljetustarpeiden  rooli  on  muuttumassa, kun tuotantoraken-
teen painopiste siirtyy perusteollisuudesta korkean  teknologian  suuntaan. 
Nopeuden  ja  täsmällisyyden merkitys kuljetuksissa tulee  korostumaan.  (Uu-
denmaan  ja  Itä-Uudenmaan Iiikennestrategia) 

Pääkaupunkiseudulle johtavat  säteittäiset pääväylät -  erityisesti  vtl, vt3, 
kt45  ja vt4 -  ovat raskaan liikenteen reittejä  (kuvat  20-22).  Valtatien  7  kautta 
kulkevat  tavarakuljetukset  Venäjälle. Myös pääkaupunkiseudun  kehätiet  ovat 
tärkeitä raskaan liikenteen reittejä. Tilanne muuttuu Vuosaaren sataman 
aloittaessa toimintansa vuonna  2008.  Liikenne vähenee Helsingin keskus-
tasta  ja  Kehä  l:ltä  ja  lisääntyy Kehä  lIl:lla.  

Pääkaupunkiseudun tavaraliikenteessä kuljetetaan päivittäin noin  170 000 
 tonnia  tavaraa, mikä vastaa  25 000  kuorma-autoa  ja  700  km:n seisovaa  rek-

kajonoa. 



Hoito-ja  ylläpitosuunnitelma  2009-2012,  Uudenmaan tiepliri 	 37 

	

1 	" 	 - 	 S.- - 

	

Tp.ysdcon I*u4s4ti,i.I 	 (  

	

1000  tcon.a / ouosi 	 0.... 

.980  

	

-  1000 	 KANTA-H 	
IJAT-HAME 	....  

	

2000.2990 	 P  

-  3000  -  3999  

—  4000- 

	

______ 	 U308  

	

b*0U.*9t49t290I.2 	- 	 Pddcnla 	 Cal,lioa,,, 

-  *80908  

(l.no80Pu90, 	T  000J 
' 	N. 	K  

)OINV' 	I T4  \/jr 	Loo0o 

VARSIAlS-SUOMl 	 08poo  

L 	 09909 

I 	ITA-UUSIMA  

UUSIMAA  
U,d9fl00099  8800 782007  

	

Kuva  20. 	Tavarankuljetusten  määrä tieverkolla  (1000  ton/vuosi)  (Uudenmaan  
ja  Itä-Uudenmaan liikennestrategia)  
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Kuva  21. 	Raskaan liikenteen liikennemäärät pääkaupunkiseudun kehäteillä  ja 
sisääntuloväylilä  2006  (www. tiehallinto.  fl)  
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Erikoiskuljetukset  ja  vaarallisten aineiden kuljetukset 

Erikoiskuljetukset 

Suurten erikoiskuljetusten reitit  (kuva  23)  kulkevat suureksi osaksi valtatei
-den  rinnakkaisteiden  kautta, koska kaksiajorataiset väylät  ja  alikulut  eivät 

sovellu erikoiskuljetuksille. 

Uudenmaan tiepiirissä  on  tehty  2006  selvitys erikoiskuljetusten tieverkosta  ja 
 toimenpideohjelma erikoiskuljetusverkon  parantamiseksi. Parantamistoi-

menpiteet  on  koottu reittisuuntien mukaisiin hankekoreihin. 

Tärkeimpiä kehitettäviä reittejä ovat yhteydet Vuosaaren  ja  muihin Helsingin 
satamiin, valtakunnalliset runkoreitit tiepiirin alueella sekä Kehä  111:n  suuntai-
nen  reitti erityisesti Vantaan alueella. Reittien ongelmat kulminoituvat erityi-
sesti liittymiin. Tämän lisäksi parantamistoimenpiteitä vaativat heikot  tai  kan

-tavuustiedoiltaan  puutteelliset sillat sekä matalalla riippuvat johdot  ja  kaape-
lit.  (Erikoisku/jetusten  tie  verkko Uudenmaan tiepiirissä) 

Erikoiskuijetusten  reitit 
- 

Szw,uiwetb 

	

'4'  
PkaftnenjaU5 

- 
	

II i  
0 
	

25 	50 
	

100  Kilometri3  

Kuva  23. 	Erikoisku/jetusreitit  Uudenmaan tiepiirissä. (Tieha/linto  2008,  rajat  ja  
taustakartta © Affecto Fin/and  Oy, /upa  L4377)  

Vaarallisten aineiden kulietukset 

Vaarallisten aineiden kuljetusten suurimmat kokonaiskuljetusmäärät vuonna 
 2002  olivat Uudenmaan tiepiirissä pääasiassa reiteillä  Helsinki-Pori  ja  Hel-

sinki-Tampere  (kuva  24).  Kuljetukset painottuvat Itä-Uudellemaalle Porvoon 
öljynjalostamon  ja  öljysataman  vuoksi. Uudellamaalla vaarallisten aineiden 
kuljetukset ovat noin  5%  koko  tavarankuljetusten  määrästä. 
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Kuva  24. 	Vaarallisten aineiden kuijetusten tonnimäärät Uudenmaan tiepiirissä 
(Uudenmaan  ja  Itä-Uudenmaan Iiikennestrategia, Nykytila-analyysi  ja 

 kehittämistarpeet)  

Noin kaksi kolmannesta vaarallisten aineiden kuljetuksista vuonna  2002  oli 
polttonesteiden kuljetuksia. Seuraavaksi eniten kuljetettiin syövyttäviä ainei-
ta. Vuonna  2002  maantiekuljetuksista  kertyi noin  1,7  mrd.tonni -km  ja  keski-
määräinen kuljetusetäisyys oli  137 km.  (Vaarallisten aineiden kuljetukset  
2002)  

Liikennemuotojen  yhteensovittaminen  

Hyvä liikennejärjestelmä syntyy tasapainoisesta eri liikennemuotojen koko-
naisuudesta  ja  se  tukee eheän kaupunkirakenteen muodostumista sekä 
voimavarojen kestävää  ja  optimaalista käyttöä. Varsinkin suurilla kaupunki- 
seuduilla  ja  ruuhkautuneilla väyläosuuksilla joukkoliikenteen  yhteiskunnalli-
set hyödyt ovat mittavat. Myös elinkeinoelämä hyötyy toimivasta joukkolii-
kenteestä, kun työvoiman saatavuus paranee. 

Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen laajeneminen edellyttää liityntä-
pysäköinnin kehittämistä pääkaupunkiseudulla  ja sen  lähialueilla.  Henkilöau-
tojen  ja  polkupyörien liityntäpysäköinti lisää joukkoliikenteen käyttöä  ja  vä-
hentää autoliikennettä Helsingin kantakaupunkiin  ja  aluekeskuksiin.  Suurin 

 osa  liityntäpysäköintipaikkojen  käyttäjistä  on  liikkeellä ruuhka-aikaan, jolloin 
vaikutus liikenteen sujuvuuteen  on  suurimmillaan. Kuvassa  25 on  esitetty 
pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen keskeisimmät terminaalit. (Liityntä-
pysäköinnin kehittämisohjelma  2020)  
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Kuva  25. 	Joukkoliikenteen  keskeisimmät terminaalit nousujen  ja  poistumisten  
sekä monipuolisen yhdistävyyden mukaan luokiteltuna  (A  ja  B)  (Pol

-kittaisen joukkoliikenteen  visio  2030)  

Myös hoidon  ja  ylläpidon keinoin vaikutetaan matkaketjujen sujumiseen 
varrnistamalla kevyen liikenteen väylien, liityntäpysäköintipaikkojen  ja  mui-
den vaihtopaikkojen kunto  ja  päivittäinen käytettävyys.  

J  ou  kkol  i  ikenne 

Joukkoliikenteen runkoverkko  muodostuu raskaan raideliikenteen  ja  vilk-
kaimmin liikennöidyistä bussiliikenteen väylistä. Joukkoliikenteen palvelutaso 
vaihtelee huomattavasti Uudenmaan  ja  Itä-Uudenmaan eri osien välillä. 
Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteen palvelutaso  on  hyvä, mutta useissa 
maaseutumaisissa kunnissa joukkoliikenne ei juurikaan mandollista autoton

-ta  arkea keskustaajaman ulkopuolella. Joukkoliikenteen arkitarjonta Uuden-
maan tiepiirin alueella (pois lukien pääkaupunkiseudun sisäinen liikenne)  on 

 esitetty kuvassa  26. 
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Kuva  26. 	Joukkoliikenteen arkitarjonta  Uudenmaan  ja  Itä-Uudenmaan maa- 
kunnissa pois lukien pääkaupunkiseudun sisäinen liikenne. (Uuden-
maan  ja  Itä-Uudenmaan liikennestrategia) 

Joukkoliikenteellä  on  tärkeä merkitys pääkaupunkiseudun pääväylien toimi-
vuudelle.  Joukkoliikenteen  OSUUS  henkilöautoliikenteestä  on  noin  38  %  ja  sä

-teittäisessä  suunnassa joukkoliikenteen  OSUUS Ofl  vielä korkeampi. Ruuhka- 
aikoina joukkoliikenteen merkitys  koko  liikenteen toimivUudelle korostuu. 
JoUkkoliikenteen laatukäytäväverkkoon kuuluu pääkaupunkiseudulla lähes 
kaikki päätiet  ja  muualla Uudellamaalla lähes kaikki valtatieosuudet  (kuvat 

 27  ja  28).  

Kuva  27. 	Joukkolllkenteen laatukäytäväverkko  Uudenmaan tiepiirissä (Uuden- 
maan tiepllri,  2003)  
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Kuva  28. 	Joukkoliikenteen laatukäytäväverkko  pääkaupunkiseudulla (Uuden- 
maan tiepiiri,  2003) 

Pääväylien  ruuhkautuminen  ja  häiriöalttius  heikentävät joukkoliikenteen kil-
pailukykyä. Joukkoliikenteen sujuvuusongelmat korostuvat Kehä  111:n  sisä-
puolella. Joukkoliikenteen toimintaedellytyksien kohentamiseksi tarvitaan in-
vestointeja. Joukkoliikenteen edistäminen pääkaupunkiseudun säteittäisillä 
pääväylillä -teemahanke sisältää joukkoliikennettä edistäviä toimia  vt  3:lla, 
mt 120:lla, kt 51:llä  ja  kt 45:lla.  Hankkeessa rakennetaan joukkoliikennekais-
toja  ja  eritasoliittymien ramppeja,  parannetaan pysäkkijärjestelyjä, rakenne-
taan uudet vaihtopysäkit  ja  tehdään kevyen liikenteen järjestelyjä. Myös mui-
ta tärkeitä joukkoliikenteen edistämishankkeita  on  Uudenmaan tiepiirin  han

-kelistoilla.  Alemmilla tieverkoilla joukkoliikennetarpeet kohdistuvat lähinnä 
pysäkkijärjestelyiden parantamiseen. 

Liikenteen kehitys 

Uudenmaan tiepiirin maanteiden liikennesuorite vuonna  2006  (kuva  29)  oli 
noin  7,2  mrd.autokm/v  eli viidenneksen  koko  maan maanteiden liikennesuo-
ritteesta  (koko  maassa  34,8  mrd.autokm/v).  

Vuonna  2020  (kuva  30)  Uudenmaan liikennesuoritteen ennustetaan olevan 
noin  9  mrd.autokm/v  (42  mrd.autokm/v  koko  maassa). Suorite kasvaisi Uu-
denmaan tiepiirissä siis neljäntoista vuoden aikana noin  1,8  mrd.autokm/v 

 (koko  maassa  6,9  mrd.autokm/v)  eli noin  24  %  (koko  maassa noin  20  %).  

Vuonna  2040  (kuva  31)  Uudenmaan liikennesuoritteen ennustetaan olevan 
noin  10  mrd.autokm/v  (46  mrd.autokm/v  koko  maassa). Suorite kasvaisi Uu-
denmaan tiepiirissä  koko  ennusteaikana  2006-2040  noin  3,0  mrd.autokm/v 

 (koko  maassa  11,8  mrd.autokm/v)  eli noin  42  %  (koko  maassa noin  34%).  

Uudenmaan tiepiirissä liikenteen ennustetaan vuoteen  2040  mennessä kas-
vavan  (kuva  32)  valta-  ja  kantateiHä  1 ,5-kertaiseksi  nykyiseen nähden, seu-
tuteillä  1 ,4-kertaiseksi  ja  yhdysteillä  1 ,2-kertaiseksi.  Liikenteen ennustetaan 
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kasvavan Uudenmaan tiepiirin alueen kunnista eniten Mäntsälässä, Siunti-
ossa  ja  Kirkkonummella  (1,6-kertaiseksi)  ja  vähiten Hangossa, Liljendalissa  
ja  Pohjassa  (1 ,1 -kertaiseksi).  (Tieliikenteen kuntaennuste vuosille  2006-
2040)  

Liikenteen kasvu lisää erityisesti pääteiden  ja  muiden vilkkaiden teiden talvi-
hoitotarvetta sekä päällysteiden uusimistarvetta. 

Liikennesuorite  2006  tiepiireittäin  tien toiminnallisen luokan 
mukaan  

Lapin  tieplin 

 Oulun  tiepiiri 

 Vaasan  tiepliri 

 Keski-Suomen  tiepliri 

 Sao-Kadalan tiepilri 

 Hämeen  tiepliri 

 Kaakkois-Suomen  tiepiiti 

 Turun  tiepiiri 

 Uudenmaan  tiepiivi  

	

0,0 	1,0 	2,0 	3,0 	4,0 	5,0 	6,0 	7,0 	8,0  

Ilikennesuorite (mrd.autokm/wosi) 

Kuva  29. 	Liikennesuorite tiepiireittäin  tien toiminnallisen luokan mukaan vuon- 
na  2006  (Tieliikenteen kuntaennuste vuosille  2006-2040) 

Liikennesuorite  2020  tiepiireittäin  tien toiminnallisen luokan 
mukaan  

	

Lapin  tiepliri 	 I  

	

Oulun  tiepiiti 	 -.  

	

Vaasan  tiepiiji 	 ________I  

	

Keski-Suomen  tiepliri 	D 	 • Valtatiet 

•Kantatiet  

	

Sao-Kar]alan tieplin 	
ii  Seututiet  

	

Hämeen  tiepiiri 	 ________I 	 ci Yhdystiet  

	

Kaakkois -Suamen tiepliri 	 _______  

	

Turun  tiepilri 	 - - 	1  

	

Uudenmaan  tiepiiri 	 1 

	

0,0 	2,0 	4,0 	6,0 	8,0 	10,0  

Ilikennesuorite (mrd.autokmA&iosi)  

Kuva  30. 	Liikennesuorite tiepiireittäin tieluokan  mukaan vuonna  2020  (Tieliiken- 
teen kuntaennuste vuosille  2006-2040) 
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Liikennesuorite  2040  tiepiireittäin  tien toiminnallisen luokan 
mukaan  

	

Lapin  tiepiiri 	:J:  

	

Oulun  tiepiiri 	 I 	I  

Vaasan  tiepiiri  

	

Keski-Suomen  tiepiin 	 U  Valtatiet 

• Kantatiet 

	

Sa.o-Karjalan  tiepiin 	
o  Seututiet  

	

Hämeen  tiepiiri 	 0  Yhdystiet  

Kaakkois-Suomen  tiepliri  

Turun  tiepiiri  

	

Uudenmaan  tiepiin 	 T 	I 

0.0 	2,0 	4,0 	6,0 	8,0 	10,0 	12,0  

liikennesuonte (mrd.autokm/uosi)  

Kuva  31. 	Liikennesuorite tiepiireittäin tieluokan  mukaan vuonna  2040  (Tielllken - 
teen  kuntaennuste  vuosille  2006-2040)  

Liikenteen muutosprosentit tiepiireittäin  2006->2040 

Koko  maa  

Lapin  tiepiin 

 Oulun  tiepiiri  

Vaasan  tiepiiri  

Keski-Suomen  tiepiiri  

Sao-Karialan tieplin 

 Hämeen  tiepiin  

Kaakkois-Suomen  tiepiiri  

Turun  tiepiin  

Uudenmaan  tiepiin 

U'Yo  5% 10% 15% 20% 25% 30°h 35% 40% 45% 50% 

 Liikenteen muutos,  %  

Kuva  32. 	Liikenteen muutosprosentit tiepiireittäin vuosina  2006. .2040  (Tie/il- 
kenteen kuntaennuste vuosi/le  2006-2040) 

2.4 	Liikenneturvallisuus 

Liikenneturvallisuustilanne  

Uudenmaan tiepiirissä tapahtuu noin  40  liikennekuolemaa  vuosittain. Onnet-
tomuuksien määrän pitkäaikaistrendi  on  ollut laskeva  (15  vuoden tarkastelu- 
jakso). Suurin  osa  kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista  on  yksit-
täisonnettomuuksja  tai  kohtaamisonnettomuuksia  (kuva  33).  Henkilövahin-
koihin johtaneita onnettomuuksia Uudenmaan tiepiirissä tapahtuu noin  600 

 vuosittain. Henkilövahinkoihin johtaneiden liikenneonnettomuuksien määris-
sä korostuu yksittäisonnettomuuksien osuus  (kuva  34).  
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Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä suhteutettuna  ajettujen ajokilomet-
rien  määrään (onnettomuusriski  = heva-onn./100 milj.ajon.km )  on  Uuden-
maan  tiepiirissä  kaikista  tiepiireistä  toisiksi alhaisin. Onnettomuusriski  on 

 Uudenmaan  tiepiirissä  ja  kaikilla Suomen maanteillä  2000-luvulla vähenty-
nyt.  Henkilövahinko-onnettomuuksien  onnettomuustiheys (heva-onn./100 
tiekm)  on  Uudenmaan tiepiirin teillä liikenteen  vilkkaudesta  johtuen suuri. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen tavoite liikennekuolemien vä-
hentämiseksi  alle 250:een  vuodessa tarkoittaa vuonna  2008  Uudenmaan 

 tiepiirissä  noin  7  hevan (heva=laskenna?linen  henkilövahinkoon johtava on-
nettomuus) vähentämistä. 

Uudenmaan tiepiirin kuolemaan johtaneet 
liikenneonnettomuudet  2003-2007  onneftomuustyypeittäin  

___I_____ 
15 	 u2004 

I  ______________  II 	 02005 

lo  - 	 IIi 	 02006 

II  _______lI 	________ :  i  ._. L,li1L-n 
0 	0 	0 ' 	d 	c 	c' 	o 

1/  / / / /  Q- 

Kuva  33. 	Kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet Uudenmaan tiepiirissä  
2003-200 7 onnettomuustyypeittäin  (Uudenmaan tiepiiri  2008)  

Uudenmaan tiepiirin henkilövahinkoihin johtaneet 
liikenneonnettomuudet  2003-2007  onnettomuustyypeittäin  

300 

250 

200 
2004 

150 	 -- 	 - 	02005  

- 	 02006 
1:0 	 2O07  

, 	 0c' •  
." 	 ' 	 o 	 .  

	

f 	 . 
,'  

Kuva  34. 	Henkilövahinkoihin johtaneet liikenneonnettomuudet Uudenmaan  tie- 
piirissä  2003-200 7 onnettomuustyypeittäin  (Uudenmaan tiepiiri  2008) 
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Talviliikenteen  turvallisuus  

Koko  maan tieliikenteestä  45 %  kulkee vuoden talvipuoliskolla  (loka - 
maaliskuussa). Uudenmaan tiepiirissä talviliikenteen suoriteosuus  on 49 %. 
Tielilkenteen  ja  maantiekuljetusten  oletetaan toimivan talvella lähes samoin 
kuin kesällä. Suuri riskitekijä Uudenmaan tiepiirin talviliikenteessä  on  talvi- 
lämpötilojen vaihtelu  nollan  tuntumassa  koko talven  ajan. Vakiintunutta talvi- 
kautta ei enää esiinny  ja  talvikeli  tulee yllättäen muutamia kertoja talvikauden 
aikana.  

Talven  liikenneturvallisuustilanne  on  vakavien  onnettomuuksien osalta sa-
malla tasolla kuin kesän tilanne. Talviajan onnettomuuksien riskitekijöinä 
ovat keliolosuhteet,  kelin  suuri vaihtelevuus  ja  pimeys. Suurin onnettomuuk-
sien olosuhdeluokka  on  jäinen tienpinta (yli  1 0-kertainen  riski verrattuna  pal-
jaaseen  ja  kuivaan  keliin). Jäinen keli lisää erityisesti kohtaamis-  ja  ohi-
tusonnettomuuksia  (kuva  35),  joissa riskitekijöinä ovat liian suuri tilanneno-
peus  ja  ajoneuvon  hallinnan  menettäminen. Liikenneturvallisuuden kannalta 
talvihoidon tärkein tavoite  on  saavuttaa tasainen  ja  yllätyksetön  laatu tiejak

-son  ja  kunnossapitoluokan  sisällä. 

Talvikauden  onnettomuudet keskittyvät kesäkautta enemmän yksittäisiin 
päiviin. Keliolosuhteiltaan vaikeimpien yksittäisten päivien talvihoidon ajoitus 

 ja  hoitotoimenpiteiden  toteutus ovat talviliikenteen turvallisuuden kannalta 
avainasemassa. Kunnossapidon keinoin ei talviolosuhteissa ole aina saavu-
tettavissa kaikkien tienkäyttäjien tavoitenopeutta (tavoitenopeus = nopeus, 

 jota  kuljettaja pyrkii ajamaan) vastaavia keliolosuhteita. Näissä tilanteissa 
kelitiedottaminen  on  tärkeää. 

Kesäkuukaudet  IV-IX (2003-2007) 	Talvlkuukaudet  I-Ill, X-XII  (2003-2007) 
68:4% 	 77:6% 

82:5% 	 31:2% 

157:1Z'. 
455; 34 

175:13% 

149; 11  %  
85:6% 159,12% 

58:4  % 

C$iftusonn.ttomuus 
PerUnaJo-onnettomuus 

Muu onnettomuus  

78:5% 
1167°! 

56; 3% 

	

u  YksIttàIsonn.ttomuus 	• KUntym4.onnetlomuus 

	

Risteämtsonnettomuus 	Kohtaamlsonnetiomuus 

	

Kevyenhilkenleen onn. 	r  EhåInonnetomuus  

Kuva  35. 	Henkilö vahinkoihin johtaneet liikenneonnettomuudet Uudenmaan  tie- 
piirissä talvi-ja  kesäkuukausina vuosina  2003-200 7  (yhteensä) 

Kesäliikenteen  turvallisuus  

Kesäliikenteessä  suuremmat ajonopeudet  ja  suuremmat liikennemäärät ovat 
merkittävimpiä riskitekijöitä. Hyvät olosuhteet ulosmitataan huolimattomam-
pana asenteena  ja  riskialttiimpana ajokäyttäytymisenä. 
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Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeimpiä kesähoidon tehtäviä  on  näkemä
-alueiden raivaaminen  ja  tien reunaympäristön törmäysturvallisuuden  varmis - 

tammen. Liittymisnäkemäpituuden raivaaminen liittymäalueilla  ja  pysähty-
misnäkemäpituuden  varmistaminen linjaosuuksilla  ja  kaarteissa ovat ensisi-
jaiset tehtävät. Lisäksi erityisesti hirvivaroitusalueilla näkemien pysyminen 
avarana myös tiealuetta ympäröivään metsään  on  tärkeää. Vesakoiden pois-
to tulisi tehdä hirvivaara-alueilla  2  vuoden välein kesäkuun  15.  päivään men-
nessä. Uusimmissa urakoissa  on  siirrytty lyhyempään vesakointikiertoon. 

Suunnitelmien  liikenneturvallisuustarkastus 

Tiehallinnossa  on  ollut käytössä suunnitelmien liikenneturvallisuustarkastus 
vuodesta  2001. Se on  määrämuotoinen toimintatapa, jossa tien  tai  kadun 
suunnitelman käy läpi ulkopuolinen, riippumaton tarkastaja. Suomessa käy-
tössä oleva menettely ei oleellisesti poikkea tulevan  EU -direktiivin  sisällöstä. 
Suunnitelmien liikenneturvallisuustarkastuksesta ollaan laatimassa uusia oh-
jeita, joista  on  olemassa kehittämisehdotus. 

Tienpitäjä  päättä auditointien suorittamisesta  ja  tarpeesta tapauskohtaisesti. 
Auditointitarvetta saattaa olla hyvin pientenkin toimenpiteiden yhteydessä 
(esimerkiksi kaiteiden rakentaminen). Auditointi liittyy konkreettiseen suunnit-
teluun. Ohjelmointiin liittyvät selvitykset eivät kuulu auditoinnin piiriin. 

Ehdotuksen mukaan käyttöönottovaiheen tarkastuksessa kiinnitetään huo-
miota  mm.  näkemiin erilaisissa olosuhteissa, liikennemerkkien  ja  ajorata-
merkintöjen  luettavuuteen sekä päällysteiden kuntoon. Auditointi suoritetaan 
maastotarkastuksena ennen vastaanottotarkastusta  ja  hankkeen avaamista 
liikenteelle.  Tien  ominaisuuksia tarkastellaan kaikkien liikennemuotojen nä-
kökulmista. Auditoinnissa tietä tarkastellaan liikennöitsijän  ja  käyttäjän näkö-
kulmasta - ei esimerkiksi kunnossapitäjän näkökulmasta. 

Käyttövaiheen auditointi  tehdään noin vuoden kuluttua hankkeen käyttöön-
otosta. Hankkeen toimivuus eri kulkumuotojen näkökulmasta, liikenteen 
käyttäytyminen  ja  liikenneonnettomuudet analysoidaan  ja  tehdään maasto- 
tarkastus.  

2.5 	Ympäristötiedot  

Hoidon  ja  ylläpidon kannalta keskeisiä ympäristöasioita ovat pohjavesien 
suojelu, maanteihin rajoittuvien  tai  niiden läheisyydessä olevien arvokkaiden 
luonto-, maisema-  ja  kulttuuriympäristökohteiden  säilymisen turvaaminen, 
luonnon monimuotoisuuden edistäminen, tienvarsien sekä levähdys-  ja  py-
säköintialueiden  siisteys sekä hiukkaspäästöjen vähentäminen. Ilmaston- 
muutos vaikuttaa merkittävästi tienpitoon  ja  sitä kautta myös ympäristöön 

 mm.  kasvava liukkaudentorjunta-aineiden käyttö lisää pohjavesien pilaantu-
misriskiä. 
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Pohjaves  i  

Uudenmaan  tiepiirissä pohjavesialueilla maanteitä  on  yhteensä  844 km. 
 Näistä  vedenhankintaa  varten tärkeillä  pohjavesialueilla  (1-1k) on 602 km. 
 Talvihoitoluokkien  Is-I  b-teitä  on  vedenhankintaa  varten tärkeillä pohjavesi- 

alueilla  (1-1k)  yhteensä  397  kmja  sorateitä  23km (taulukot  14-16  ja kuva  36).  

Taulukko  14.  Tiet pohjavesialueella  (km)  tien toiminnallisen luokan mukaan. 

PV  alueen luokka 
Tien  toiminnallinen luokka _______  ______  

Valtatie Kantatie Seututie Yhdystie  Kaikki  
Ilk 143 23 109 327 602 
111k 5 1 27 70 103 
III 	1k 11 3 21 104 139  
Kaikki  159(* 27 157 501 844  
*)  Lisäksi  1 -luokan  a  ueella  2 km  ramppeja  

Taulukko  15.  Tiet pohjavesialueella  (km)  talvihoitoluokan  mukaan 

PV  alueen luokka  
______ 	Tien  talvihoitoluokka _______  

Kaikki  Is I lb  Il  Ill  
Ilk 170 74 154 135 69 602 
111k 8 5 27 36 27 103 
III 	1k 11 9 37 43 39 139  
Kaikki  189 88 218 214 135 844  

Taulukko  16.  Tiet pohjavesialueella  (km)  päällysteen  mukaan 

PV  alueen luokka  
Päällyste ____________  ____________  

SOP  +  sora Muu Kaikki  
Ilk 23 579 602 
111k 18 86 103 
1111k 28 111 139  
Kaikki  69 776 844  
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TIEHALLINTO  
VÄGFÖRVALTNINGEN  

UUDENMAAN  TIEPIIRI  
Maanteiden  Iahrston polJaoes  alueet  ja  toteutetut  pohjavesisuojaukset 

 ,A.,/  Pohja  jesl suojaus 

PoFavesiaIue 

\. 
- 

-  

/..,r 	..  

7  
: ? 

 

0 	 o 	ju 	 00 	 J 	klIw,.4.,a  

Kuva  36. 	Pohjavesialueet  Uudenmaan tiepiirin alueella (Uudenmaan  tiepiiri  
2008)  

Uudenmaan tiepiirissä  on  toteutettu yhteensä  65 km  pohjavesisuojauksia 
 2.4.2008  mennessä (taulukko  17).  Näistä vedenhankintaa varten tärkeillä 

pohjavesialueilla  on 62 km.  

Taulukko  17.  Uudenmaan  tiepiirissä  toteutetut pohja  vesisuojaukset (tierekisteri  
2.4.2008)  

____________________________  1-1k 11-1k 111-1k  Kaikki 

Tiivistetty maakerros  13  _________ _________  13  
Bentoniitti  ja  kuitukankaat  (ben

-tonhittimatto)  37  __________ __________  37  
Vähintään  15 cm  kerros  bentonii

-tin  ja  maan sekoitusta  2  _________  3 5  
Ohut muovi  ja  maatiiviste  4  __________ __________  4  
Bentoniittimatto  ja  muovi  6  __________ __________  6  
Suojaukset  yhteensä  62  _________  3 65  
Eisuojausta  540 103 136 779  
Kaikki  602 103 139 844  
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Luonto, maisema  ja kulttuuriympäristö  

Luonnon monimuotoisuus 

Uudenmaan  ja  Itä-Uudenmaan luonto  on  maamme oloissa poikkeuksellisen 
monimuotoinen. Monimuotoisuuden ylläpitäjiä ovat meri, saaristo, järvialu-
eet, jokivesistöt, suot, metsät sekä harjut  ja kall  iot.  Ilmasto  on  leuto  ja  maa-
perä pääosin rehevää. Luontotyyppejä  on  jalojen lehtipuiden metsiköistä  ja 

 karusta ulkosaaristosta erämaisiin metsäalueisiin. Lajiston lukumäärä  on  
maamme suurimpia. (Alueellinen maaseutusuunnitelma) 

Uhanalaisia lajeja  on  Uudellamaalla  ja  Itä-Uudellamaalla lähes  450.  Näistä 
lajeista vähän yli  20  %  on  kulttuuriympäristöissä  kuten perinteisen maatalou-
den muovaamissa ns. perinnemaisemissa. Uudellamaalla  ja  Itä- 
Uudellamaalla  on 1100  hehtaaria arvokkaaksi luokiteltuja perinnemaisemia 
kuten ketoja, hakamaita, metsälaitumia  ja  rantaniittyjä.  (Alueellinen maaseu-
tusuunnitelma) 

Maisemakuva  

Uudenmaan maakunnan rannikko  ja  saaristo voidaan jakaa maisemallisesti 
mantereen rantavyöhykkeeseen, ulkosaaristoon sekä merivyöhykkeeseen. 
Maakunnan erityispiirre  on  lehtojen  ja  lehtomaisten  metsien runsaus. Uudel-
lamaalla  on  säilynyt useita edustavia metsäkokonaisuuksia.  (Uudenmaan 
maakuntakaava) 

Itä-Uudenmaan maakunnan maisemakuvaa Iei maavat maakunnan pohjois- 
ja  länsiosien ylevät metsävyöhykkeet,  keskiosan laaja viljelyvyöhyke  ja  ran-
nikon  ja  saariston pienipiirteiset  ja  vaihtelevat maisemat. (Itä-Uudenmaan 
maakuntakaa  va)  

Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita  on  Uudellamaalla  ja  Itä- 
Uudellamaalla  11.  Nämä alueet ovat pääosin jokilaaksoja, joten niiden luon-
teen säilyminen  ja  kehittyminen  on  sidoksissa maatalouden jatkumiseen alu-
eilla. Kansallismaisemaksi  on  luokiteltu  mm.  Porvoonjokilaakso.  (Alueellinen 
maaseutusuunnitelma) 

Rakennettu kulttuuriymiäristö 

Uudenmaan maakunnassa  on  erittäin paljon valtakunnallisesti  ja  maakunnal-
lisesti  arvokkaita rakennettuun kulttuuriympäristöön kuuluvia kohteita. Kult-
tuurihistorialliset tärkeät ympäristöt Uudenmaan maakunnassa edustavat 
monipuolista kaupunkikulttuuria, teollisuuteen liittyvää kulttuurihistoriaa, soti-
Iashistoriallisia kohteita, huvilakulttuuria, kirkkoarkkitehtuuria sekä liikenteen 
historiallisia ympäristöjä. (Uudenmaan maakuntakaava) 

Itä-Uudenmaan maakunta tunnetaan kulttuurihistoriallisesti merkittävistä 
ympäristöistään  ja  vanhoista kartanomiljöistään. Itä-Uudellamaalla  on  suh-
teellisen paljon vanhaa  varsin  hyvin säilynyttä rakennuskantaa. (Itä- 
Uudenmaan maakuntakaava) 
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Museotiet  ja  museosillat 

Tiehallinnon museoteitä  ja  -siltoja  on  tarkasteltu museokohdeselvityksessä 
(Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja  11/2007).  Selvityksen mukaan tiepiirissä  on 

 kaksi museotietä, Fagervikintie Espoossa  ja  Tuusulanjärven  rantatie Tuusu-
lassa. Näitä esitetään selvityksessä pysyvästi säilytettäviksi  ja  ylläpidettävik

-si  museologisin  menetelmin siten, että toiminta aktiivisena museokohteena 
turvataan. Siltojen osalta selvityksessä  on  tarkasteltu Espoonkartanon  Såg-
bron  siltaa, Myllysiltaa Nurmijärvellä sekä Vårnäsin siltaa Kirkkonummella. 

 Sågbron sillasta  tulisi selvityksen mukaan tehdä historiaselvitys, Myllysilta  ja 
Vårnäs  ehdotetaan poistettaviksi museokohteista. (Tieha/linnon museotietja 

 si/lat,  museokohdeselvitys) 

Tiemaiseman  tila  

Romuautot 

Autojen siirtäminen tien varresta  on  tärkeää liikenneturvallisuuden  ja  ympä-
ristön kannalta. Toimintaa ohjaa Laki ajoneuvojen siirtämisestä  ja  romuajo-
neuvojen  hävittämisestä.  Lain  mukaan ajoneuvo voidaan siirtää  jos  siitä voi 
aiheutua vaaraa liikenteelle,  jos  siitä  on  haittaa tienpidolle  tai  jos  auto on 

 katsottu hylätyksi. Toimintaa ohjaava laki  on  uudistumassa.  Uuden  lain  mu-
kaan kunnilla  on  kadunpitäjinä  päävastuu ajoneuvojen siirtämisestä,  ja 

 maanteillä siirroista vastaisi Tiehallinto. Ajoneuvon omistajaa informoidaan 
siirtokehotuksella  tai  -ilmoituksel  la.  Kunnat  siirtävät vuosittain  (koko  maassa) 
arviolta  10 000  romuajoneuvoa käsittelypisteisiin,  ja  käytännössä kustannuk-
set talteenotosta jäävät usein kuntien maksettaviksi. 

Mainokset 

Tienvarsimainos  on  tien varteen sijoitettu mainos, ilmoitus, juliste, laite  tai 
 rakennelma, jonka  kuva-  tai  tekstimuotoinen  informaatio  on  tarkoitettu pää-

asiallisesti tienkäyttäjän nähtäväksi. Maantielain myötä  (1.1.2006  lähtien) 
lupaviranomainen asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava- 
alueella maankäyttö-  ja  rakennuslain  mukaisella tieliikennealueella  on Tie- 
hallinto  (kuva  37).  

Tiealueelle  mainoksia ei saa asettaa paitsi erityisin perustein poikkeusluval-
la. Luvattomien opasteiden  ja  mainosten poistaminen  (alle  2 m2  kokoiset) 
kuuluu alueurakan tehtäviin ilman eri korvausta. Yli  2  ni2  kokoisten mainos-
ten poistaminen korvataan urakoitsijalle erikseen. 

Tiealueen  ulkopuolellakin mainosten asettaminen edellyttää poikkeuslupaa. 
Harkituin perustein voidaan poikkeuslupa myöntää mainokselle, joka ei vaa-
ranna liikenneturvallisuutta  ja  on  ympäristön kanssa sopusoinnussa. Ulko-
mainontakielto ei koske kokous-, tiedotus-, huvitilaisuuksia, vaaleja koske-
vaa ilmoittelua eikä myöskään rakennuksessa  tai  sen  läheisyydessä tapah-
tuvaa ilmoittelua paikalla harjoitettavasta toiminnasta. 

Tiealueella ei edellä mainittua ilmoittelua sallita ilman tienpitäjän lupaa. 
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Asemakaava-alueen  
L. _ opuoi___i  

ValItukset 
päätökslstäZ  

Junta Ti eh al lirito Tiehallinto 

-  -p  
liikennealueella 

Kunta  ja  
alueellinen Kunta  ja  alueellinen  Tiehallinto 

ymparistökeskus ympäristökeskus 
liikennealueella  

Hallinto-oikeus, Hallinto-oikeus, 
jonka päätöksestä jonka päätöksestä  

korkelaan  hallinto-qjuteen  korkeimpaan  haUinto-oikeutee  n  

Lupa-
viranomaine9/ 

Lausunnon N 
 antaja 

Kuva  37. 	Lupamenettely  tien  varsimainonnassa  

Pöly  ja  ilma  nsaasteet  

Liikenne vaikuttaa ihmisten kokemaan ilmanlaatuun päästöosuuttaan 
enemmän, koska autoliikenteen päästöt tapahtuvat ihmisten hengityskor-
keudella  ja  päästöt ovat suurimmillaan kaupunkikeskustoissa, joissa myös 
ihmisiä  on  eniten. 

Terveydelle haitallisimpia hiukkasia ovat pienhiukkaset  (alle  2,5  mikromet
-nä),  ilman hengitettävät hiukkaset  (10  mikrometriä),  typen  oksidit (NOX),  ja 

 otsoni  (03).  Pakokaasujen  hiukkaset  ja typen  oksidit ovat pääosin peräisin 
liikenteestä. Ilman hengitettävät hiukkaset ovat suurimmaksi osaksi liiken-
teen nostattamaa katupölyä. Katupöly sisältää hiekkaa, nastarenkaiden  ja 

 hiekoitushiekan asfaltista hiomaa kiviainesta, nastoista  ja  renkaista irronnut - 
ta  metallia  ja  kumia sekä energiantuotannon  ja  autojen pakokaasuista ka-
duille laskeutuneita hiukkasia. 

Kokonaishiukkaspitoisuus  kaupunki-ilmassa  on  suurimmillaan keväisin, kun 
liikenne nostattaa katupinnoille  talven  aikana kertynyttä pölyä hengitysil-
maan. Liikenteen pakokaasu-  ja  hiukkaspäästöt  ovat vähentyneet tasaisesti 

 1980-luvulta ajoneuvoteknologian kehittymisen myötä. Terveysvaikutuksil-
taan merkittävien pienhiukkasten päästömäärä  on  kuitenkin kasvanut. Katu- 
pöly aiheuttaa terveyshaittojen lisäksi myös viihtyvyyshaittoja  ja  likaa ympä-
ristöä.  (LIIkenne  2030,  taustat; Helsingin kaupungin  Ympäristökeskus www

-sivut,  15.6.2008)  

Ilmastonmuutoksen  vaikutus  

Ilmastonmuutos muuttanee  Suomen ilmastoa keskimäärin lämpimämpään  ja 
 runsassateisempaan  suuntaan. Säänvaihtelut muuttunevat rajummiksi  ja 
 nopeammiksi. Ilmastonmuutos  aiheuttaa myös epäsäännöllisiä  ja  nopeita 

muutoksia vedenkorkeuksiin.  (Liikenne  2030,  taustat)  I  Imastonmuutos  vai-
kuttaa tienpitoon monin eri tavoin  (kuva  38).  



I  Lumisade  I  

Kino5 
 minen  
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Lät  p  tla 	I' 	'I 	Sade  

Kesä  I 1'  TaLvi  I 	I  Vesi 	Lumi 

Kuivuus 	1-94  Liukkaus  I 	I  Tuivat 

Painumat 	 Jäátiet  I 	I_-*I  Kaupunki  

	

Routa  I 	L_*1  Vesistö 

I  Lumipeite  I  
Kevättulvat  

Kesätulvat 	
Lumi- 

kuormat  

Kuva  38. 	I/mast otekjän vaikutusketju  tienpitoon  ja  tien  vaurioihin  (Ilmaston- 
muutokseen sopeutuminen  tienpidossa) 

Ilmastonmuutokseri ennakoituja  vaikutuksia Suomessa tieliikenteelle  (Lii-
kenne  2030,  taustat): 
- tiepenkereiden sortumisvaara  kasvaa 
-  tulvat  ja  rankkasateet vaurioittavat rakenteita, erityisesti soratiestöllä  on 

 odotettavissa kunnossapito-ongelmia 
- kuivatusjärjestelyjen  toimivuus vaarantuu 
-  silta-  ja  rumpurakenteiden mitoitusvirtaamat  ovat nykytilanteen mukaiset 
- hankalat keliolosu hteet lisääntyvät 
- 	liikenteen häiriöalttius kasvaa, häiriöihin varautuminen  ja  niiden korjaa- 

minen maksaa 
-  valtakunnallisesti lisääntyvä liukkaudentorjuntatarve 
- tuulisuus,  myrskyt  ja  rankkasateet saattavat vaurioittaa ilmajohtoverkkoja 
- jääolot  ja  lumisuus  saattavat vaihdella eri vuosina merkittävästi 

Talviku  n  nossapitoon  vaikuttavat  (Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tien  pi
-dossa): 

-  lumisen kauden pituuden lyheneminen 
- lumisateiden  määrällinen muuttuminen, sateet lisääntyvät  ja  äärilu-

misateiden  yleisyys kasvaa 
-  lumipeitteen paksuuden muuttuminen 
-  liukkauden torjunnan tarve muuttuu, Etelä-Suomessa talvessa harvem

-pia 0 °C-rajan ylityksiä 

Routim iskysymykseen  vaikuttavat  (Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tien-
pidossa): 
- talvien leudontuminen,  vähemmän routimistaja routavaurioita, lyhyempi 

 sula  m  iskausi  

Melu 

Vuonna  2003  tehdyn selvityksen mukaan maanteiden melualueella  koko 
 maassa asuu noin  350 000  ihmistä, joista noin  105 000  asuu Uudenmaan 

tiepiirissä. Uudenmaan tiepiirin maanteiden melualueella asuvista noin  90 
000  asuu  55-65 dB  melualueella  ja  noin  15 000  asuu yli  65 dB  melualueella. 
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Edellä olevissa luvuissa  on  otettu huomioon myös  vähäliikenteisemmät  tiet. 
(Yleisten teiden liikennemelu  2003)  

Suomen vilkkaimmin liikennöityjen maanteiden varsien  melualueilla  asuu 
 2007  tehdyn selvityksen mukaan  142 400  ihmistä, joista  60  %  asuu Uuden-

maan tiepiirin alueella (taulukko  18).  Eniten näiden maanteiden  melualueen 
 asukkaita  on  Helsingissä  (40 400)  ja  toiseksi eniten Espoossa  (19 700).  Alu-

eilla, joissa  liikennemelu  häiritsee myös yöllä, asuu  koko  Suomessa  60400 
 ihmistä, joista  73  %  Uudenmaan tiepiirin alueella. (Maanteiden meluselvitys 

 2007)  

Edellä mainittujen lisäksi Uudenmaan  tiepiirissä  on  tehty viime aikoina useita 
muita tieliikenteen  meluselvityksiä.  

Taulukko  18.  Maanteiden melulle altistuvien asukkaiden määrä (Maanteiden  me
-luselvitys  2007)  

Meluläh-  
de  

_________ 

Melu- 
alue 

 (dB)  Lden  

________ 

Asukkaiden määrä  kpl  Melu- 
alue 

 (dB)  

________ 

Asukkaiden määrä  kpl  
Koko 

 maa  

_______ 

Uudenmaan 
tiepiiri,  osuus  
koko  maan  ti-  

lanteesta 

Koko 
 maa  

________  

Uudenmaan  
tiepiiri,  osuus 

 koko  maan  
tilanteesta 

Maantiet  55-59 86000 51800 60  %  50-54 37100 29200 79  %  
60-64 37800 22600 60% 55-59 17900 11100 62% 
65-69 15000 8600 57  %  60-64 4700 3100 66  %  
70-74 3200 2200 69  %  65-69 700 400 57  % 

_________  yli  75 400 300 75  %  yli  70 0 0 0  
Yhteensä  _______  142400 85500 60%  ______  60400 43800 73%  
Melualtistusta  mitataan me/un y/eistä häiritsevyyttä kuvaavilla tunnusluvuil/a Ld  ja 	Lden  
kuvaa  koko  vuorokauden (päivä-ilta-yö) aikaista melua  ja  Lyö kuvaa yöaikaista melua.  Me

-luselvityksessä melualueet  jaetaan me/uvyöhykkeisiin. Meluvyöhykkeiden  raja-a,vot  on 
 määritelty valtioneuvoston päätöksessä  933/1992. 

2.6  Johtopäätökset  toimintaympäristön  tuomista lähtökohdista 
hoidon  ja  ylläpidon suunnittelulle 

Liikenne  ja  liikkuminen 

Helsinkiä ympäröivä  2-ajoratainen  tieverkko, jonka laajuus  on  noin  350 km, 
 välittää  50  %  Uudenmaan  ja  10  %  koko  Suomen  lilkennesuoritteesta.  Hel-

singin sisääntulo-  ja  kehäväylät  palvelevat niin työmatka- kuin  tavaralUken-
nettäkin.  Vuosaaren sataman aloittaessa toimintansa vuonna  2008  liiken-
nettä siirtyy Helsingin keskustasta Kehä  Ill:lle. Talvihoidolla  on  erittäin kor-
keat laatuvaatimukset Helsingin  sisääntuloväylillä  ja  kehäväylillä.  Samoin 

 tietyömaiden  aikaisella liikenteen hoidolla (ylläpidon osalta  mm.  siltatyö
-maat,  päällysteet)  on  korkeat laatuvaatimukset, koska väylät ovat  kuormitet

-tuja ja  kapasiteettinsa  ylärajoilla päivittäin ilman  tietyömaitakin.  

Helsingin seudun  yhdyskuntarakenne hajaantuu valtateitä  ja  ratoja seura-
ten. Pääkaupunkiseudun kalliit  tontit  ja  asunnot ohjaavat asumista erityisesti 

 kehyskuntiin  ja  kaupunkien läheiselle maaseudulle väljästi  rakennetuille 
 omakotialueille.  Työssäkäynti kehysalueilta  pääkaupunkiseudulla  on  tyypil-

listä.  Pendelöinti  pääkaupunkiseudulle  on  voimakkainta Keski- 
Uudeltamaalta. Uusimaa  on  kuitenkin myös  monikeskuksinen  ja  poikittainen  
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liikenne  on  kasvanut (Porvoo, Hyvinkää  ja  Lohja ovat palvelu-  ja  työpaikka- 
keskuksia). 

Uudenmaan maaseudulla asuu aktiiviväestöä,  jolle  on  varmistettava perus-
palvelutaso. Kuntien yhdistyminen  ja  palvelurakenneuudistus  muuttavat  ja 

 osin harventavat kuntien tarjoamien palvelujen verkkoa (terveydenhoito, 
koulut). Uudistuksen myötä odotukset maantieverkkoa kohtaan muuttuvat. 
Seutu-  ja  yhdysteiltä  odotetaan nykyaikaista palvelua: hyvää talvihoidon ta-
soa  ja  päällysteiden  kuntoa, sorateiden kunnostamista  ja  päällystämistä. 
Alemmalle tieverkolle  kohdistuvat myös alkutuotannon tarpeet. 

Uudenmaan tiepiirissä liikenteen vuosijakauma  on  tasainen,  49  %  liikenne-
suoritteesta syntyy vuoden talvipuoliskolla  (6  kk). Tiellikenteen oletetaan 
toimivan talvella lähes samoin kuin kesällä - myös yöaikaan. 

Liikenteen kasvu lisää erityisesti pääteiden  ja  muiden vilkkaiden teiden  tal
-vihoitotarvetta  sekä päällysteiden uusimistarvetta. 

Joukkoliikenteen  käyttöä edistetään joukkoliikenteen laatukäytävillä keskit-
tämällä niille joukkoliikenteen heippokäyttöisyyteen, sujuvuuteen  ja  laadun 
parantamiseen tähtääviä kehittämistoimenpiteitä sekä takaamalla hyvä  tal

-vihoidon  taso. Alemmalla tieverkolla parannetaan lähinnä pysäkkijärjestely
-jä.  Huomiota tulee kiinnittää  mm.  pysäkkien aurausten ajoitukseen  ja  katos - 

ten  kuntoon. 

Erikoiskuljetusten  näkökulmasta ylläpidon toimia edellyttävät kantavuudel-
taan heikot sillat. 

Taulukossa  19 on  esitetty Uudenmaan tiepilrin tunnuslukuja suhteessa 
muuhun maahan. 

Taulukko  19.  Uudenmaan tiepiirin alueen tunnusluvut suhteessa muuhun maahan 

____________  

Uudenmaan tiepiiri /  
Uudenmaan  ja  Itä- 
Uudenmaan maak.  

Kaikki 
tieplirit / 

koko  maa 
Maapinta -ala  (2006)  km 2  9100 3  %  304100  
Maantiet  (1.1.2007) km 4650 6% 78189  
Liikennesuorite  (1.1.2007)  milj.auto -km 7490 21  %  35660  
Väestö  (2006)  milj.  1,47 28  %  5,28  
TyöpaikaJ2005)  milj.  0,74 33  %  2,27  

Uudenmaan tiepiirin erityispiirre muuhun maahan verrattuna  on  kaksiajora-
taisten, monikaistaisten  teiden määrä. Vuonna  2002  tehdyn selvityksen pe-
ru  steel la (CAA Consulting,  Uudenmaan  tie  piirin organisaation terä vöittämi-
nen)  Uudenmaan tiepiirin teillä  on  keskimäärin  2,34  kaistaa, kun muiden 
tiepiirien keskiarvo  on 2,03.  Tiestöllä  on  myös keskimääräistä enemmän 
varusteita  ja  laitteita. 

Tiestö kasvoi nopeimmin  1960-80  -luvuilla. Tämä  infra on  tullut ja  tulossa 
peruskorjausikään. Tiestön, varusteiden  ja  laitteiden määrä kasvaa edel-
leen, mikä lisää hoidon  ja  ylläpidon volyymiä. 
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Liikenneturvallisuus 

Liikenneturvallisuusajattelu  sisältyy kaikkeen tienpitoon suunnittelusta toteu-
tukseen, hoitoon  ja  ylläpitoon. 

Keliolosuhteiltaan vaikeimpien  yksittäisten päivien talvihoidon ajoitus  ja  toi-
menpiteiden toteutus ovat talviliikenteen turvallisuuden kannalta avainase-
massa. Myös kelitiedottaminen  on  tärkeää, koska kunnossapidon keinoin ei 
talviolosuhteissa ole saavutettavissa kaikkien tienkäyttäjien odotuksia vas-
taavia keliolosuhteita. 

Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeimpiä kesähoidon tehtäviä  on  näke-
mäalueiden  raivaaminen  ja  tien reunaympäristön törmäysturvallisuuden 
varmistaminen. Liittymisnäkemäpituuden raivaaminen liittymäalueilla  ja  py-
sähtymisnäkemäpituuden  varmistaminen linjaosuuksilla  ja  kaarteissa ovat 
ensisijaiset tehtävät. Lisäksi erityisesti hirvivaroitusalueilla näkemien pysy-
minen avarana myös tiealuetta ympäröivään metsään  on  tärkeää. Hal-
kaisijaltaan yli  10 cm  puut ovat vaarallisia törmäyskohteita,  ja  tien reuna- 
alueet tulisi pitää puustosta vapaana suojaetäisyyteen saakka. 

Ympäristö 

Hoidon  ja  ylläpidon kannalta keskeisiä ympäristöasioita ovat pohjavesien 
suojelu, maanteihin rajoittuvien  tai  niiden läheisyydessä olevien arvokkai-
den luonto-, maisema-  ja  kulttuuriympäristökohteiden  säilymisen turvaami-
nen, luonnon monimuotoisuuden edistäminen, tienvarsien sekä levähdys-  ja 

 pysäköintialueiden  siisteys sekä hiukkaspäästöjen vähentäminen. Ilmas-
tonmuutos vaikuttaa merkittävästi tienpitoon  ja  sitä kautta myös ympäris-
töön,  sillä  mm.  kasvava liukkaudentorjunta-alneiden käyttö lisää pohjavesi - 
en  pilaantumisriskiä.  

Ilmaston muutos  

Leudot  ja  sateiset, mutta vähälumiset talvet ovat yleistyneet.  Talven alkami-
nen  tulee tienkäyttäjille yllätyksenä useita kertoja vuodessa, kun lämpötila 
vaihtelee  nollan  molemmin puolin. Tämä  on  haaste talvihoidolle  ja  kelitie-
dottamiselle. Sorateiden  hoito hankaloituu, kun sorateillä esiintyy pintakeli-
rikkoa läpi  talven.  Märät päällysteet  purkautuvat  ja  reikiintyvät nastarenkai

-den  sekä sulamisen  ja  jäätymisen vaikutuksesta talvikaudella aiempaa 
enemmän, mikä lisää päällysteiden ylläpitotarvetta  ja  -kustannuksia. Kuiva-
tusjärjestelyjä ei ole mitoitettu tulville  ja  äärivirtaamille. Tulviin  on  varaudut-
tava  mm.  varareittejä  suunnittelemalla. 

Esteettömyys 

Ikääntyneiden  osuus väestöstä kasvaa. Osuuden kasvu  on  alueellisesti 
epätasaista. läkkäiden turvallinen liikkuminen edellyttää liikkumisympäristöl

-tä  esteettömyyttä,  selkeyttä, johdonmukaisuutta  ja  yllätyksettömyyttä.  läk
-käille  turvallinen liikenneympäristö  on  viihtyisä  ja  turvallinen myös muille 

tienkäyttäjille. 

Esteettömyyden  vaatimukset tulisi ottaa huomioon talvihoidossa. Erityistä 
huomiota kaipaavat vähäliikenteiset maantiet  ja  niiden pientareiden auraus, 
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kevyen liikenteen väylät sekä linja-autopysäkit. Esteettömyyttä voidaan pa-
rantaa myös täsmähoitokohteilla sekä talvihoidon toteuttamisella  talven  knit

-tisimpinä  päivinä kevyen liikenteen ehdoilla. 

Esteettömän  liikkumisen kannalta linja-autopysäkeille tarvitaan pysäkkika-
tos  ja  penkki. 

Melu 

Liikenteen melulle altistuu Uudellamaalla kymmeniä tuhansia ihmisiä.  Tie- 
hallinto ei nykyrahoituksella pysty torjumaan liikenteen melua esim. melues-
teitä rakentamalla. Hoidon  ja  ylläpidon keinona meluntorjunnassa  on  melua 
vaimentavien päällysteiden käyttö. ____________________________________  

3  ASIAKASTARPEET  JA  -VUOROVAIKUTUS 

 3.1 	Asiakasvuorovaikutuskäytännöt 

Asiakasvuorovaikutus  on  Tiehallinnon  toiminnassa tärkeässä osassa. Tiehal
-unto on  valinnut toimintastrategiassaan asiakaslähtöisyyden tavaksi toteuttaa 

toiminta-ajatustaan "Tiehallinto tarjoaa  tie-  ja  Ilikennepalveluita  kansalaisten 
 ja  elinkeinoelämän tarpeisiin". 

Tiehallinnolla  onkin  jo varsin  pitkät perinteet suunnitteluhankkeiden  ja  erilais-
ten esiselvitysten aikaisesta vuorovaikutuksesta kansalaisten  ja  eli nkei-
noelämän edustajien kanssa.  Strategisen  asiakasvuorovaikutuksen  kehittä-
miseksi Tiehallinnon Läntiselle yhteistyöalueelle eli Hämeen, Turun, Uuden-
maan  ja  Vaasan tiepiirien alueelle  on  perustettu kaksi yhteistyöryhmää - 
tienpidon elinkeinoelämäfoorumi  ja  tienpidon kansalaisfoorumi.  Yhteistyö- 
ryhmät kokoontuvat  2-3  kertaa vuodessa  ja  niiden toimintakausi  on  kaksi 
vuotta. Tarkoituksena  on  kehittää Tiehallinnon  ja  asiakkaiden välistä sään-
nöllistä vuorovaikutusta. Yhteistyöryhmissä käsitellään asiakkaiden liikkumi-
seen  ja  kuljetusten palvelutasoon vaikuttavia asioita. Ryhmissä käsitellään 
sekä Tiehallinnon että asiakkaiden esille tuomia asioita. Lisäksi voidaan  tie

-dotusluonteisesti  käsitellä muita merkittäviä ajankohtaisia asioita. 

Kaikkien alueen kuntien kanssa pidetään vuosittain loppuvuodesta kuntata-
paamiset, joissa kerrallaan muutamien kuntien edustajien kanssa keskustel-
laan ajankohtaisista tienpitoon liittyvistä asioista. Lisäksi useissa suunnitte-
luhankkeissa tehdään sidosryhmien kanssa yhteistyötä ohjausryhmätyös-
kentelyn muodossa. 

Muita Tiehallinnossa käytössä olevia asiakasvuorovaikutustapoja ovat sään-
nöllisesti toteutettavat tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukset, asiakaspalautteet, 
toimenpide-ehdotukset  ja  asiakasvuorovaikutus  hankkeiden yhteydessä. 

Tienkäyttäjille  suunnattu tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus tehdään kesäisin  ja 
 talvisin. Tutkimuksessa selvitetään yksityisten tienkäyttäjien  ja  raskaan lii-

kenteen mielipiteet tienpidon eri  osa-alueiden tärkeydestä  ja  tyytyväisyys 
näiden  osa-alueiden toteuttamiseen. Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus  on 

 ehkä merkittävin asiakastiedon lähde  koko  Tiehallinnolle.  Samasta tiedonke- 
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ruusta  tehdään sekä  koko  Tiehallintoa  koskeva raportti että tiepiirikohtaiset 
raportit. Uudenmaan tiepiirin tienkäyttäjätyytyväisyystutkimusten tulokset ei-
vät suuresti poikkea  koko  maan tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksista. Tä-
män vuoksi tässä raportissa  on  vertailtu  koko  maan  ja  Uudenmaan tiepiirin 
tuloksia  vain  hyvin lyhyesti. 

Asiakastyytyväisyyden  kehittäminen 

Uudenmaan tiepiiri  on  ottanut tienkäyttäjätyytyväisyystutkimusten tuloksiin 
pohjautuen kuusi asiakastyytyväisyyteen liittyvää kehittämistavoitetta, joissa 
tiepiiri  on  asettanut toiminnan kehittämiselle vuositavoitteet  ja  pidemmän ai-
kavälin tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi tiepiiri  on  määritellyt joukon 
toimenpiteitä sekä toimenpiteille vastuuhenkilöt. Tavoitteiden toteutumista 
mitataan  talven ja  kesän tienkäyttäjätyytyväisyystutkimusten kautta. 

Uudenmaan tiepiirissä  on  laadittu kehittämissuunnitelma vuodelle  2008  tien-
käyttäjien tyytymättömyyden vähentämiseksi. Kehittämissuunnitelmassa ke-
hittämisalueiksi valittiin seuraavat kuusi  osa-aluetta: 
- 	liukkauden torjunta muilla teillä, yksityishenkilöt 
- 	lumen auraus  muilla teillä, yksityishenkilöt 
- 	päällysteiden  kunto pääteillä, yksityishenkilöt 
- 	päällysteiden  kunto muilla teillä, yksityishenkilöt 
- 	päällysteiden  kunto jalankulku -ja  pyöräteillä,  yksityishenkilöt 
- 	tiedottaminen tietöistä  ja  liikenteen häiriöistä, yksityishenkilöt 

Kehittämisalueet  keskittyvät lähinnä alemmalle tieverkolle  ja  kevyen liiken-
teen väyliin,  sillä  pääteiden  kohdalla Uudenmaan tiepiiri  on  monelta osin  jo 

 tavoitetilassa  tienkäyttäjien tyytyväisyyden suhteen. Tavoitearvojen saavut-
tamiseksi tiepiiri  on  laatinut toimenpide-ehdotukset. Tavoitteiden saavuttami-
nen edellyttää monitahoista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Toimenpide- 
ehdotukset  on  kuvattu lyhyesti seuraavassa: 
-  Hoito-  ja  ylläpitosuunnitelman  laatiminen vuorovaikutteisesti asiakkaiden 

kanssa. Suunnitelman tausta-aineistona käytetään liito-  ja  aspal
-palautteita sekä siinä hyödynnetään asiakasryhmittelyä. Suunnitelmassa 

tarkistetaan talvihoitoluokituksen yhtenäisyys, määritetään täsmähoito-
kohteet sekä täsmennetään sorateiden talviaikaista hoitoa. Alemman  tie-
verkon merkitsevyysluokitus päivitetään tarvittaessa osana suunnitel-
maa. 

- Urakoitsijayhteistyön  kehittäminen siten, että Tiehallinnon asiakasnäkö-
kulmaa korostetaan  koko  palveluketjulle  sekä tavanomaisissa vuorovai-
kutustilanteissa että urakka-asiakirjoissa. 

-  Urakoitsijoiden työn valvonnan tehostaminen  ja  laatuvaatimusten yhte-
näistäminen. Hoitotasosta luodaan yhteinen  ja  yhtenäinen näkemys  ja  se 
ohjeistetaan urakoitsijoille.  Työn laadun valvontaa kehitetään ottamalla 
työhön valvontakonsultti  ja  kehittämällä siihen liittyviä menetelmiä. 

- Asiakaspalautekäytäntöjen  kehittäminen siten, että asiakaspalautteen 
raportointi, seuraaminen  ja  palautteeseen  reagointi  on  yhtenäistä tiepii-
rissä. Tarvittaessa hyödynnetään valvontakonsulttia  tai vastuutetaan  työ-
tä urakoitsijoille. 

-  Tiedottamisen  ja  viestinnän kehittäminen. Tähän kuuluvat perusteluvies-
tinnän kehittämisen jatkaminen, uuden toimintamallin mukainen tietyötie-
dottaminen, kevyen liikenteen poikkeusjärjestelyistä tiedottamisen kehit-
täminen Kehä  1:n pilot-kohteella  sekä kriisiviestintävalmiuden kehittämi- 
nen. 
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3.2 Asiakastarpeet 

3.2.1 	Tien käyttäjätyytyväisyystutkim u kset  

Yleistä 

Tässä kohdassa  on  analysoitu Uudenmaan tiepiirin  asiakastyytyväisyyden 
kehittämiskohteet tienkäyttäjätyytyväisyystutkimusten  2004-2007  tuloksista. 

 Talven tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksista ja  kesän  tienkäyttäjätyytyväi-
syystutkimuksista  on  valittu kolme tärkeintä sekä yksityishenkilöiden että 
raskaan liikenteen  asiakastyytyväisyyden kehittämiskohdetta  (yhteensä  12 

 kehittämiskohdetta). 

Kehittämiskohteet  on  haettu  vertailemalla tutkiftuja  tärkeyden  ja  tyytyväisyy-
den arvoja.  Kehittämiskohdetta  kuvaavana arvona  on  käytetty tärkeyden  ja 

 tyytyväisyyden välistä kuilua. Kuilu  on  tyytyväisyyden arvon  ja  tärkeyden 
arvon erotus.  Jos  asiakkaiden tyytyväisyys  osa-alueeseen  on  suurempi kuin 

 sen  tärkeys asiakkaille, kuilu  on  positiivinen  ja  viittaa toiveita parempaan laa-
tuun.  Jos  asiakkaiden tyytyväisyys  osa-alueeseen  on  pienempi kuin  sen  tär-
keys asiakkaille, kuilu  on  negatiivinen.  Kehittämiskohteiksi  on  valittu  negatii-
visimmat kuilujen  arvot. Tärkeyden arvoa ei ole kysytty kyselyyn  vastanneilta 

 jokaisella kerralla, joten tärkeyden arvona kaikkien vuosien  kuilujen  lasken-
nassa  on  käytetty keskiarvoa eri vuosina  saaduista tärkeysarvoista.  

Kysymyksenasettelu  tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksissa  ei ole ollut kaikki-
na vuosina samanlainen. Osittain vanhojen hieman  erilailla muotoiltujen  ky-
symysten tuloksia  on  yhdistetty. Tulosten yhdistäminen  on  mainittu  kuva-
tekstissä.  

Talven tienkävttäjätyvtyväisyystutkimukset  2005-2008  

Yksityishenkilöiden mielipiteet 

Kuvassa  39 on  esitetty  osa-alueiden  kuilut  yksityishenkilöiden näkökulmasta 
kolmen  talven tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen  perusteella. Suurimmat 

 kuilut  ovat olleet kaikkina kolmena vuonna seuraavilla kolmella  osa-alueella: 
 - jalankulku-  ja  pyöräteiden  talvihoito 

- 	lumen  auraus  muilla teillä  
-  lumen  auraus pääteillä 
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Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen  tulokset, 
Talvet  05-08,  yksityishenkilöt  

	

Liukkaudcrn  torjunta  piai 	 ________________ 	 -- 

	

Liukkauden  tojunla  muilla  I 	 _____________________  

Lumen  auraus 	
i-,-_  __________ ----1 

	

Lumen  auraus  muilla  I. 	 _______________________________ 

	

Tienpinnan tasalsuus pãäl 	 _______________________ 	
0  Kuilu  05  

	

Tienpinnan tasasuus  muilla  I. 	 _______________ 	 Kuilu  06  

	

Linja-autopysäkkon talehoo 	 __________ 	 0  Kuilu  07  

	

Lovähdys-  ja  pysähl.aiu. taivih. 	 I 	 . 	0  Kuilu  08  

	

Lukonnernerk  ja  tionvit.  näkyy 	 ____________ 

Pãät.  keli-  ja  lijkenneoloista  tiedot  

tievalastukseri riittävyys 

	

Jalankulku-  ja  pyöräteiden  talvih 	 ______________________________  

-175 -1,5 -125 -1 	-0,75 -0,5 -0,25 	0 	0,25 0,5 0,75  

Kuilu  

Kuva  39. 	Yksityishenkilöiden mielipiteet, kuilu tärkeyden  ja  tyytyväisyyden välil- 
lä,  tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukset  2005-2008.  

Raskaan liikenteen mielipiteet 

Kuvassa  40 on  esitetty  osa-alueiden kuilut raskaan liikenteen näkökulmasta 
kolmen  talven tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen  perusteella. Suurimmat 
kuilut ovat olleet seuraavilla kolmella  osa-alueella: 
- 	lumen  auraus  muilla teillä 
- 	tienpinnan  tasaisuus muilla teillä 
- 	tienpinnan  tasaisuus pääteillä 

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen  tulokset, 
Talvet  05-08,  raskas  liikenne  

Liukkaucton  torjunta päät  

Liulckauden toqunta  muilla  

Lumen  auraus pläi. 

 Lumen  auraus  muilla  I 

 Tienpinrian  tasaisuus  päåt 

Tienpinrran tasasuus  muilla  I.  

Linja-autopysäkkien talvihoto 

Levähdys-  a  pysählalu. talvih. 

Liikennernerk.  ja  tienviit.  näkyy 

Päät. keli-  ja  lukonnoolosta tiodot 

Tievalaistulcseri riitiävyys  

-2 	-1,75 	-1,5 	-1,25 	-1 	-0.75 	-0,5 	-0,25 	0 	0.25  

Kuilu  

0  Kuilu  05 
0  Kuilu  06 
0  Kuilu  07 
0  Kuilu  08  

Kuva  40. 	Raskaan liikenteen mielipiteet, kuilu tärkeyden  ja  tyytyväisyyden väli!- 
lä,  tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukset  2005-2008  
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Kesän tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukset  2004-2005  

Yksityishenkilöiden mielipiteet 

Kuvassa  41 on  esitetty  osa-alueiden kuilut yksityishenkilöiden näkökulmasta 
kanden kesän tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen perusteella. Suurimmat 
kuilut ovat olleet seuraavilla neljällä  osa-alueella (neljä  osa-aluetta otettu 
mukaan, koska  kolmas ja  neljäs olivat hyvin lähellä toisiaan): 
- 	päällysteiden  kunto muilla teillä 
- 	päällysteiden  kunto pääteillä 
- sorateiden  kunto keväällä 

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen  tulokset, 
Kesät  04-06,  yksityishenkilät 

Paltystodon  kunto  påtott 

PJIysteden  kunto muilla teillä  

Pàällyst.  kunto  jalankulimu-  ja  pyörät  

Soratoien  kunto  kovölIä 

Sorateiden  kunto  kesllä 

Tionvarsten stistoys pteillä 

Vesatsoidon  rat.  tienvamsialuetlla 

Niitto tenvarsiatuella 

Ajoratanierk. näkyys pMt 

Ajoratamerk. nätsyVyys  mulla  t.  

VitotukSen  set's,  ja johdonmu's 

Jalarmulku ja pyöräleidemr  määrä  

Levähdys  a  pysaht.at,  määrä  

LevähdyS  ja pysählal. paiv ja chI 

Loja-autopys  hoito.  cunto  a  yht 

Lnja.autopysäkuen  määrä 

Tiedon.  hotet, ja liikonlhälr  

-1,25 

Li  Kuilu  2004  

	

________________ 	 0  Kuilu  2005  ______________________ 	OKuilu  2006 

1 

-0,75 	-0,5 	-0.25 	0 	0,25 	0.5  

Kuilu  

Kuva  41. 	Yksityishenkilöiden mielipiteet, kuilu tärkeyden  ja  tyytyväisyyden välil- 
lä,  tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukset  2004-2006.  

Raskaan liikenteen mielipiteet 

Kuvassa  42 on  esitetty  osa-alueiden kuilut raskaan liikenteen näkökulmasta 
kanden kesän tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen perusteella. Suurimmat 
kuilut ovat olleet seuraavilla kolmella  osa-alueella: 
- sorateiden  kunto keväällä 
- 	päällysteiden  kunto muilla teillä 
- 	päällysteiden  kunto pääteillä 
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Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen  tulokset, 
Kesät  04-06,  raskas  liIkenne 

	

PäällystOiden kisito páåtedlã 	________________________________________ 

	

Pådeystasden  kunto  mudla eitt 	 I 

	

Pyiyst  kunto  jaIanktw-  ja  py6rt 	 . 

Sorateidon  kunto  kevãällã ________________________________________________ 

	

Soratejden  kunto  kesãflä 	 __________________________________ 

Tienvarssen ssteys påalesllå 

Vesakosden  sai.  tienvarsialuelita 

	

Niltio tienvarssalueilla 	 0  Kuilu  2004  

	

oratamerk nakyvyys paat, 	 ________________________ 	 0  Kuilu  2005  

	

Ajoratasnont. näkysyys niusRa 	 _________________________ 	 •  Kuilu  2006  
Viitostuksen salk.  ja  OhdOflcnuk. 

Jalankulku-  ja  pyôråteiden mAti 

Levthdys-  ja  pysátt.aL mtiårå 

	

LevåJdys-  ja  pystiitt.aI. paiv.  ja  sidt 	 ______________ 

	

Lwsja-aulopys hoko,  kunto  ja  sst. 	 I  

Ura -autopysåkken rnårä 

	

Tjedott. hetS,  ja  slsant.htiir. 	 _______________________________  

-1,25 	-1 	-0,75 	-0,5 	-0,25 	0 	0,25 	0,5  
Kuilu  

Kuva  42. 	Raskaan liikenteen mielipiteet, kuilu tärkeyden  ja  tyytyväisyyden väli!- 
lä, tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukset 2004-2006. 

32.2 	Asiakaspalautejärjestelmät 

Tiehallinnossa  on  käytössä kaksi  asiakaspalautejärjestelmää - ASPAL-  ja 
 LIITO-järjestelmät.  ASPAL-järjestelmään kirjataan  Tiehallintoon sähköpostil

-la,  internetin  kautta, postitse  ja  puhelimitse tulevat yhteydenotot. Palautteen 
kirjaamisesta vastaa  Tiehallinnon  henkilökunta. LIITO-järjestelmään kirjataan 
kaikki  tienkäyttäjän  linjaan tulevat palautteet.  Liikennekeskuksen päivystäjä 

 kirjaa palautteen.  ASPAL-järjestelmään kirjattu palaute  on  lähinnä laadullista 
eikä ole käytetty toiminnan arviointiin. LIITO-järjestelmästä saatujen määrä- 
tietojen arvioinnissa  on  kuitenkin syytä muistaa, että esimerkiksi suurin  osa 

 siltoja  ja  tietöitä koskevasta palautteesta  kirjautuu ASPAL -järjestelmään.  

Tiehallinnon liikennekeskuksesta  pyydettiin Uudenmaan tiepiirin  urakoihin 
 tullut  LI  ITO-palaute  urakkavuosilta  2004-2005, 2005-2006  ja  2006-2007. 

 Mukaan otettiin  vain  nämä vuodet, koska  2004-2005  oli ensimmäinen kausi, 
jolloin kaikki  urakat  olivat avoimessa kilpailussa. Palautteita  on  kolmen vuo-
den aikana  tullut  9904  kpl.  LIITO-palautteeseen  yhdistettiin  tierekisterin lii-
kennemäärätieto.  Lähes puolet LI  ITO-järjestelmään tulleesta palautteesta  on 

 koskenut vilkkaita teitä  (KVL  yli  6000  ajon/vrk)  (kuva  43).  Loput palautteesta 
 on  koskenut tasaisesti muita  liikennemääräluokkia  (alle  350, 350-1500, 

1500-6000  ajon/vrk).  Hieman  alle  puolet LIITO-järjestelmään tulleesta pa-
lautteesta  on  koskenut  talvihoitoa. 
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LiflO-palautteet Illkennemääräluokittaln 

Muu palaute  E=_...__  - 	 1.10.2004-30.9.2007  

Tietyöt 

Liikenteen ohjaus  

Liikenteen  sujuvuucten  parantaminen  

JaDe  350 

	

Liikenneympänstön  turvallisuuden parantaminen  ___________________ 	 0350-1500 
01500-6000 

	

Sillal  ja  lauttaluikenne 	
0 6000 

	

Pààllystoon  ja  tuerakonteon  kunto 	 -- 	 -. 

Soratuet 

	

Liikenneympastôn  hoito 	 - 

Tajvihoito  L 	 - - 	 -  
0 	200 400 600 800 1000 1200 1400 1600  

Kuva  43. 	LIITO-palautteiden määrä  asiakaspalauteluokittain  eri  liikennemäärä - 
luokkiin  jaoteltuna  

Noin puolet  talvihoitoon  liittyvästä LIITO-palautteesta  on  koskenut  liukkau-
dentorjuntaa  (kuva  44),  reilu neljännes  lumen  poistoa  ja  loput tasaisuutta  ja 

 muuta  talvihoitoa.  Eniten palautetta  on  tullut  vilkkaimmille  teille. Tasaisuuden 
osuus  talvihoidon  palautteesta korostuu vähäisemmän liikenteen teillä.  

Talvihoidon LlTO-paIautteet liikennemääräluokittain 

Talvuhouto 

 Muu  talvuhoto 

Tasaisous  

Lumon poisto  

Liukkaudentojunta  

Kuva  44.  LIITO-järjestelmään  tu//ut talvihoidon  palaute  

Liikenneympäristön  hoidon LIITO-palautteesta noin  65%  tulee  vilkkaimmille 
 teille  (KVL  yli  6000 ajon/vrk)  (kuva  45).  Suurin  osa  liikenneympäristön  hoi-

toon liittyvästä palautteesta  on  tullut  luokkaan "muu hoito" (yhteensä  55% 
 palautteesta). Jäljelle jäävästä palautteesta  vilkkaimmilla  teillä korostuvat 

varusteiden  ja  laitteiden kuntoa sekä valaistusta koskeva palaute.  Vähälii-
kenteisimmillä  teillä  palautteessa  korostuu rumpujen  ja  ojien  aukaisut  sekä 

 niitotja vesakointi.  
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Liikenneympäristön  hoidon LIITO-palautteet lilkennemääräluokittain 

Muu hoito 

Sisteys 

Lcv8hdys-  ja  pysäköintialueidon kp 

 Kevyen likenteen våylen kp 

Liikonrioyrnpäristön hoito 

Varusteiden  ja  laitteiden kunto  ja  kp 

 Linja-aulopysäkkien kp 

Nvtot. vesakoini. vihedyat 

Ijalie  350 
0350-1500 
01500-6000 

 Dyl  6000  

Rumpujen  ja  ojen aukaisul.  vesi  10118  ________  

Valaistus _______________________________ 

Liikenteen ohjauslaiti kunto  ja  kp '' 	 1.102004-3092007 

50 	100 	150 	200 	250 	300 

Kuva  45. 	LIITO-järjestelmään  tullut liikenneympäristön  hoidon palaute 

Kuvassa  46 on  esitetty Uudenmaan tiepiiriä koskeva ASPAL-järjestelmään 
 tullut  palaute. Eniten palautetta  on  tullut  luokkiin liikenteen ohjaus, tietyöt, 

talvihoito  ja  liikenneympäristön  hoito.  Vain  kauden  2006-2007  aineisto  on 
 kokonaisuudessaan mukana tässä esitetyssä aineistossa. ASPAL-luokittelun 

muutoksen vuoksi kauden  2005-2006  palaute  on  puutteellinen erityisesti  tal
-vikauden  osalta. Aineistohaku  on  tehty  21.8.2008,  joten myös kauden  2007-

2008  palaute  on  puutteellinen loppukesän  ja  alkusyksyn  osalta. 

Suurin  osa  talvihoidon  palautteesta  on  koskenut lumenpoistoa  ja  liukkauden- 
torjuntaa. Liikenneympäristön hoitoa koskevasta palautteesta suurin  osa  on 

 liittynyt niittoihin  ja  vesakointeihin  sekä linja-autopysäkkien kunnossapitoon. 

Uudenmaan tiepiirin  ASPAL-palutteet  1.10.-30.9.  
Palauteraportti  tulostettu  21.8.2008, vain  kauden  2006-2007  patautteet  kokonaisuudessaan  

1.10.2007-21.8.2008  UI  .10.2006-30.4.2007_01.10.2005-30.9.2008 :E 
0 

,2 a  , / 
	

\O  
.,  

'I P  

- 	 .0  

Kuva  46. 	Uudenmaan tiepiirin ASPAL-järjestelmään tulleet palautteet  1.10.- 
30.9. Vain  kausi  2006-2007 on  kokonaisuudessaan. 



66 	 Hoito-ja  ylläpitosuunnitelma  2009-2012,  Uudenmaan  tiepiiri  

33 Asiakasryhmittely  

Osana Tiehallinnon asiakaslähtöisyyden kehittämisohjelmaa  on  laadittu 
asiakasryhmittety  (kuva  39),  jonka tavoitteena  on Tiehallinnon asiakaskentän 
selkiyttäminen  ja  asiakasryhmittäisten  toimintaa ohjaavien tavoitteiden mää-
rittely sekä asiakastyöhön liittyvien toimintamallien kuvaus.  Projektin  ensim-
mäisessä vaiheessa  on  määritelty asiakasryhmittely, jossa Tiehallinnon asi-
akkaat  on  jaettu kolmeen ryhmään. Nämä kolme pääryhmää ovat  strategiset 

 asiakkaat, erityistarveasiakkaat  ja  peruspalveluasiakkaat. Ryhmittelyn  teke-
misessä keskeisenä ajatuksena  on  ollut "Muodostaa sellainen ryhmittely, 
jonka avulla niukat tienpidon resurssit voidaan suunnata niin, että saadaan 
mandollisimman paljon hyötyä asiakkaille  ja koko  yhteiskunnalle." 

Tiehallinnon  asiakkaat  on  ryhmitelty kolmeen pääryhmään, joissa kussakin 
 on  edustettuna sekä elinkeinoelämä että kansalaiset. Ryhmät ovat  strategi-

set  asiakkaat, erityistarveasiakkaat  ja  peruspalveluasiakkaat.  

Strategisen  asiakkaan merkitys yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta 
 on  erittäin suuri.  Strategisten  asiakkaiden tarpeet tyydyttämällä täytetään 

laajalti myös peruspalvel uasiakkaiden tarpeet.  Strategisten  asiakkaiden  tu  n-
nistaminen  vaikuttaa Tiehallinnon painopistealueisiin. 

Erityistarveasiakkailla  on  kriittinen, mutta melko kapea tarve Tiehallintoa 
kohtaan. Tarpeen täyttäminen ei välttämättä palvele muiden asiakkaiden 
tarpeita eivätkä vaikuta painopistealueisiin, mutta ne tulee ottaa huomioon 
toimintalinjoissa, ohjeissa  ja  laatuvaatimuksissa. 

Peruspalveluasiakkaiden  tarpeet täyttyvät pitkälti  strategisten  asiakkaiden 
tarpeiden tyydyttymisen kautta. 
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PERUSPALVELUASIAKKAAT 	
Tuotammo poruspalvolua  (kansalaiset  ja  elinkeinoelämä) 	KAIKILLE asiakkaiUemme.,.  

STRATEGISET  ASIAKKAAT 

Perus- Henkilö- 

koululaiset Työ- liikenne- 

(7-15v.)  malkalaiset  palveluiden  
tuottajat 

Metså- Logististen  
Ulkomaan- teollisuuden  ja  kuljetus- 

kauppa puun- palvelujen 
_______  hankinta tuottajat 

ERITYISTARVEASIAKKAAT 

•  strategisten asiakkaidommo 
 tarpeiden  ja kehitysnäkymien 

tuntemisoon porustuen. 

Nuoret Sonuorit  Liikkumis-  Matkailu- T  ukku-  ja  
(15-21 v)  j65.s-v  ja  toiminta- yritykset vähittäis- 	I  

____________ ___________ esteiset ___________  kauppa 
Enkots-  Vaarallisten Yhteiskun.  Alueelliset 	I  

kuljetusten  am,  kulj. Transito- peruspalv. erityistarve- 	I  
suorittajat suorittajat liikenne ____________ vastaavat asiakkaat 	I  

Lisäksi otamme 
huomioon 
asiakkaidemme 
erityistarpeet.  

Kuva  47. 	Tieha/linnon asiakasryhmittely 

3.4 	Hoito-  ja  ylläpitosuunnitelman  suunnittelun aikainen asia- 
kasvuorovaikutus 

Asiakaslähtöisyyden  näkökulmasta hoito-  ja  ylläpitosuunnitelman  tavoitteena 
 on  suunnitella hoito-  ja  ylläpitotoimet  niin, että käytettävissä olevilla resurs-

seilla tuotetaan mandollisimman paljon hyötyä kansalaisten arkeen  ja  elin-
keinoelämän toimintaan. 

Asiakastieto  on  suunnitelman ähtötietona. Asiakkaiden tarpeiden selvittämi-
sessä käytetään laajaa  jo  olemassa olevaa asiakastietoa. Tieto-lähteinä käy-
tetään  mm.  tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksia, asiakaspalautetta  ja  toimin-
taympäristötietoa. Keskeistä  on  koota riittävällä tasolla: 

tieto asiakkaiden sijainnista  ja  liikkumisesta (esim. koulut, elinkeinoelä-
män kuljetusten tärkeimmät reitit, työpaikkakeskittymät ym. liikennettä 
erityisesti synnyttävät kohteet) 
asiakkaiden erityistarpeet  ja  sijainti verkolla 
puutteet nykyisessä palvelutasossa, ongefmakohteiden määrittely  

Jo  olemassa olevan asiakastiedon lisäksi asiakastarvetietoa saadaan suun-
nittelun aikaisesta vuorovaikutuksesta asiakkaiden  ja  sidosryhmien  kanssa. 
Vuorovaikutusta tehdään kolmella tasolla: 

Suunnitelmaa esitellään  ja  siitä kirjataan palautetta Tiehallinnon län-
tisen yhteistyöalueen kansalais-  ja  elinkeinoelämäfoorumien  koko-
uksissa 
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2. Suunnitelmaa käsitellään Uudenmaan tiepiirin järjestämissä työpa- 
joissa, joihin kutsutaan edustus keskeisistä asiakasryhmistä  

3. Hoidon  ja  ylläpidon tuotekohtaiset suunnitelmat laitetaan nähtäville 
tiepiirin internet-sivuille  ja  niistä pyydetään palautetta asiakkailta 

Valmista suunnitelmaa esitellään tiepiirin  ja  kuntien välisissä tapaamisissa 
sekä kansalais-  ja  elinkeinoelämän foorumeilla. Valmiista suunnitelmasta 
saatavat palautteet hyödynnetään suunnitelman seuraavalla  päivityskierrok-
sella.  

3.5  Johtopäätökset asiakastarpeista  ja  -vuorovaikutuksesta 

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimusten  perusteella suurimmat tieverkon hoidon 
 ja  ylläpidon kehittämistarpeet talviaikana koskevat yksityishenkilöiden mie-

lestä jalankulku-  ja  pyöräteiden talvihoitoa  ja  lumen aurausta  sekä pääteillä 
että muilla teillä. Raskaan liikenteen edustajat korostavat parantamistar -
peena  lumen aurausta päätieverkon  ulkopuolella sekä tienpinnan tasaisuut-
ta  koko  tieverkolla.  Koska pääteillä ei polannetta juuri ole, voidaan tulkita, 
että myös pääliysteiden kunto aiheuttaa tyytymättömyyttä talvella. 

Tiehaliinnon talvihoidon toimintalinjoista  on  keskusteltu vuorovaikutuksessa 
eri asiakasryhmien kanssa. Keskusteluissa yksityishenkilöt ovat korostaneet 
hoitotoimenpiteiden ajoittamista niin, että työ-  ja  koulumatkat sujuisivat 

 mandollisimman turvallisesti. Myös kevyen liikenteen väylille  ja  bussi-
pysäkeille tulisi taata riittävä hoitotaso. Elinkeinoelämän edustajat korosta-
vat puolestaan kuljetusten luotettavuutta  ja  ennakoitavuutta.  Kuljetusten 
painopiste  on  siirtymässä ilta-  ja  yöajalle,  joten erityisesti pääteiden hyvä 
hoito  on  varmistettava myös öisin. Poikkeuksellisissa kelisolosuhteissa en-
sisijaista  on,  että päätiet saadaan liikennöitävään kuntoon mandollisimman 
nopeasti - yksikin menetetty kuljetuspäivä saattaa aiheuttaa pitkällisiäkin 
seurannaisvaikutuksia kuljetusketjuihin. Talvihoidon sijaan voitaisUnkin pu-
hua talviajan palvelutasosta:  lumen aurauksen  ja  liukkauden torjunnan ohel-
la myös päällysteiden kunto  ja  tievalaistuksen riittävyys  vaikuttavat liikkumi-
sen  ja  kuljetusten turvallisuuteen  ja  sujuvuuteen. 

Kesäaikana yksityishenkilöiden mielestä tulisi panostaa nykyistä enemmän 
 koko  tieverkon päällysteiden kuntoon, tiemerkintöjen näkyvyyteen myös 

muilla kuin pääteillä sekä sorateiden kuntoon keväällä. Raskaan liikenteen 
edustajien palautteessa tulee samoin esiin päällysteiden kunto  koko  tiever

-kolla  sekä sorateiden kunto keväällä. 

Tienkäyttäjän  linja  on Tiehallinnon palautekanava,  johon tienkäyttäjät voivat 
ilmoittaa teiden  ja  liikenteen akuuteista ongelmista. Tienkäyttäjän linjalle pa-
lautetta annetaan eniten talvikuukausina. Lähes puolet palautteesta liittyy 
talvihoitoon. Suurin  osa  palautteista  koskee aiempaa tieverkkoa. 

Hoito-  ja  ylläpitosuunnitelman  tavoitteena  on  suunnitella tieverkon hoito-  ja 
 ylläpitotoimenpiteet  niin, että käytettävissä olevilla resursseilla tuotetaan 

mandollisimman paljon hyötyä kansalaisten arkeen  ja  elinkeinoelämän toi-
mintaan.  J0  olemassa olevien asiakastiedon lähteiden (tutkimukset, palaut-
teet, paikkatieto jne.) lisäksi tietoa asiakkaiden tarpeista saadaan suunnitte-
lun aikaisesta vuorovaikutuksesta asiakkaiden  ja  sidosryhmien  kanssa. 
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Vuorovaikutusta tehdään kolmella tasolla:  
1. Suunnitelmaa esitellään  ja  siitä kirjataan palautetta Tiehallinnon 

läntisen yhteistyöalueen kansalais-  ja  elinkeinoelämäfoorumien  ko-
kouksissa  

2. Suunnitelmaa käsitellään Uudenmaan tiepiirin järjestämissä työpa-
joissa, joihin kutsutaan edustus keskeisistä asiakasryhmistä  

3. Hoidon  ja  ylläpidon tuotekohtaiset suunnitelmat laitetaan nähtäville 
tiepiirin internet-sivuille  ja  niistä pyydetään palautetta asiakkailta 

Valmista suunnitelmaa esitellään tiepiirin  ja  kuntien välisissä tapaamisissa 
sekä kansalais-  ja  elinkeinoelämän foorumeilla. Valmiista suunnitelmasta 
saatavat palautteet hyödynnetään suunnitelman seuraavalla päivityskier-
roksella.  

4  HOIDON  JA YLLAPIDON  PALVELUTASON 
SUUNNITTELU  

4.1 	Hoidon  ja  ylläpidon rahoitus  ja  kustannukset 

Uudenmaan  tiepiirissä vuonna  2007  käytettiin hoitoon noin  20  milj.  €.  Ylläpi-
toon käytettiin lähes  33  milj.  €  (taulukko  20).  Ennuste vuosille  2009-2012 on 

 esitetty taulukossa  21.  Tarkempi erittely määrärahoista  ja  ennuste vuodelle 
 2008 on  esitetty taulukossa  22.  

Kustannustason noususta johtuva ostovoiman heikkeneminen  on  hoidon  ja 
 ylläpidon osalta ollut viime vuosina keskimäärin  4-5  %  vuositasolla. Syys-

kuusta  2007  syyskuuhun  2008  maanrakennuskustannusindeksi  nousi peräti 
 9,8  %.  Hoidon  ja  ylläpidon pitkäkestoiset sopimukset ovat pääosin indek-

sisidonnaisia, jolloin erotus pitää kuroa umpeen määrärahaa lisäämällä  ja 
 alhaisemmilla sopimushinnoilla.  Mikäli nämä  asiat  eivät toteudu riittävällä 

tasolla, joudutaan tienpidossa tinkimään myös hoidosta  ja  ylläpidosta. 
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Taulukko  20.  Uudenmaan tiepiirissä  ja koko  Tiehallinnossa  hoitoon  ja  ylläpitoon 
käytetyt määrärahat  2006  ja  2007  

Hoitoon  ja  ylläpitoon  käytet  määrärahat  2006  ja  2007  sekä ennuste 
 2008  Uudenmaan  tiepiirissä  ja koko  Tiehallinnossa  4.9.2008  

_______________  
Uudenmaan  tiepiiri _______ Tiehallinto 

2006 2007 2008  enn.  2006 2007 2008  enn.  
Hoito  19,7 20,1 21,4 182,3 182,1 167,9  
Talvihoito  10,7 10,9 11,7 95,4 97,0 85,1  
Liikenneymp.hoito  7,6 7,8 8,4 58,3 58,2 59,0  
Sorateiden  hoito  1,4 1,4 1,3 28,6 26,9 23,8  
Ylläpito  32,6 32,6 38,1 244,2 231,7 204,4  
Päällysteet  12,0 10,9 12,0 94,8 89,7 77,5  
Tierakenteet  8,1 8,7 10,9 93,5 79,7 74,2  
Sillat  8,9 8,3 9,6 42,1 44,2 40,0  
Varusteetja  laitteet  1,4 2,9 2,2 8,3 9,5 9,0  
Liikenneymp.  parant.  0,9 0,6 0,9 5,5 8,5 3,7  

Liikenteen  hallinnan 
 varusteetja  laitteet  

(käyttö  ja  korvausinv.) 
1,3 1,3 

_______ _______ _________ 

2,5  
_______ _______ __________  

Uudenmaan tiepiirissä käytetty perustienpidon rahoitus kokonaisuudessaan oli vuonna  
2006 73,4  milj.euroa  ja  2007 72,2  milj  .euroa.  

Lähteet: Vuodet  2006  ja  2007  Raindance 
 Uusimaa  v. 2008  määrärahankäyttöoikeus  IV 

 Tiehallinto  v. 2008  tulossuunnitteluohje  2008  

Taulukko  21.  A,vio  hoidon  ja  ylläpidon rahoituksesta  2009-2012  

Arvio hoidon  ja  ylläpidon rahoituksesta  suunnitelmakaudelle  
2009 -2012 	 10.11.2008  

___________________________  
Uudenmaan_tiepiiri_________ ________ 

2009 2010 2011 2012  
Hoito  23,5 25,0 26,2 27,7  
Ta l v iho ito*)  13,3 14,1 14,8 15,7  
Liikenneympäristön  hoito  8,8 9,4 9,8 10,3  
Sorateiden  hoito  1,4 1,5 1,6 1,7  
Ylläpito  35,7 37,1 37,3 36,8  
Päällysteet  12,0 13,0 13,0 13,0  
Tierakenteet  6,7 7,0 7,0 7,0  
Sillat  11,6 11,5 11,5 11,0  
Varusteetja l a itteet**)  45 45 45 45  
Liikenneympäristön  parantaminen  0,9 1,1 1,3 1,3  

*)  sisältää  30.8.2012  alkaen  VI 4  Järvenpää  -  Mäntsälä tieosuuden 
**)  sisältää liikenteen  hallinnan  varusteet  ja  laitteet. Tiehallinnon tuotejaon muu-
tos  v. 2009  lähtien 
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Taulukko  22.  Uudenmaan tiepiirin hoidon  ja  ylläpidon kustannukset 

Uudenmaan tiepiiri 	 Milj.  euroa  

Talvihoito 	 10,68 	10,93 

Ennuste  

11,70 

v. 2008  
2006 
11,12 

kust.taso (*  

2007 	2008  
11,78 	11,70  

Liikenneympäristön  hoito 	7,63 	7,81 8,40 7,94 8,42 8,40  
- 	 tievalaistuksen  energia  ja  hoito 	2,06 	2,17 2,00 2,14 2,34 2,00  
- pumppaamojen  ja  sulku- 

puomien  energia  ja  hoito 	0,10 	0,10 0,10 0,11 0,11 0,10  
- 	 tievalaistuksen, sulkupuomien  

ja  pumppaamoiden hoitour. _____ _____  0,57  _______ _____  0,57  
Sorateiden  hoito 	 1,42 	1,36 1,30 1,48 1,47 1,30  
Päällysteet 	 12,08 	10,91 12,00 12,57 11,76 12,00  
- 	 tiemerkinnät 	 1,68 	1,85 1,90 1,75 2,00 1,90  
Tierakenteet 	 8,06 	8,70 10,90 8,39 9,38 10,90  
- 	 soratie soratienä 	 0,36 	 - 0,10 0,37  _____  0,10  
- 	 soratien päällystäminen 	0,20 	0,44 0,50 0,21 0,47 0,50  
- 	päällystetyn tien rp 	 5,42 	5,45 3,75 5,64 5,88 3,75  
- 	isot painumat 	 2,25 	0,72 5,23 2,35 0,78 5,23  
- 	 pohjavedensuojaukset 	 1,90 _____  0,05  _______  2,05 0,05  
- 	rummut 	 0,24 	0,12 0,08 0,25 0,13 0,08  
Sillat 	 8,89 	8,28 9,63 9,26 8,93 9,63  
Varusteet  ja  laitteet 	 1,41 	2,92 2,20 1,46 3,15 2,20  
- 	 kaiteet 	 0,87 	1,62 1,70 0,90 1,74 1,70  
- 	valaistuksen uusiminen 	0,04 	0,35 0,04 0,04 0,38 0,04  
- 	 huoltoaukkojen sulkupuomit 	0,05 	0,78  _______  0,06 0,84  _______ 

- 	 viitoituksen  uusiminen 	0,20 	0,09 0,07 0,21 0,09  ______ 
Liikenneympäristön  paranta- 
minen 	 0,86 	0,56 0,85 0,90 0,60 0,85  
- 	pienet liikennetutvallisuus-  ja  

koulukohteet 	 0,58 	0,36 0,59 0,60 0,39 0,59  
- joukkoliikennekohteet 	0,27 	0,20 0,26 0,28 0,22 0,26  
Liikenteen  hallinnan  varusteet  
ja  laitteet, käyttö  ja  korv.invest. 	1,33 	1,32 2,50 1,39 1,38 2,50  
- 	 tiesääpalvelutja -  asemat 	0,30 	0,31 0,41 0,31 0,34 0,41  
- 	kamerat 	 0,16 	0,10 0,20 0,16 0,11 0,20  
- 	LAM 	 0,13 	0,06 0,09 0,13 0,07 0,09  
- 	matka-ajan mittausja muu lii- 

kenteen seuranta 	 0,11 	0,12 0,34 0,12 0,13 0,34  
- 	liikennevalot, huolto-ja  ener- 

giakulut 	 0,28 	0,24 0,31 0,29 0,26 0,31  
- 	 sulkupuomit,  huolto-ja  ener- 

giakulut 	 0,02 _____  0,06  _______  0,02 0,06  
- 	ajantasaiset  liikenteen ohjaus- 

järjestelmät 	 0,27 	0,28 0,39 0,28 0,30 0,39  
- 	häiriönhallintajärjestelmät  

(Vuosaaren tunneli) _____ _____  0,24  _______ _____  0,24  
- 	liikenteen  hallinnan  investoinnit 

(korvausinvestoinnit) 	 0,10  _____ ________  0,10  _____ _______ 
- 	tie-ja  Iiik.  olojen seurannan 

korv.investoinnit 	 0,07 _____  0,21  ______  0,07 0,21  
- 	 lIIkenteen  ohjauksen korvaus- 

investoinnit 	 0,07 _____  0,16  ______  0,07 0,16  
*) kustannusindeksit:  2006 139,1; 2007 144,8; 2008 150,0  
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Kustannusindeksit 

Maarakennusalan  kustannukset nousivat  9,2  prosenttia vuoden  2007  heinä-
kuusta vuoden  2008 heinäkuuhun  (kuva  48).  Kustannusten vuosimuutos 
vaihteli työlajeittain kalliorakennustöiden  6,6  prosentista päällystystöiden  
16,3  prosenttiin. (Tilastokeskuksen maarakennuskustannusindeksi-
julkistuks  et, 18.8.2008)  Aikaisempina vuosina samalla tarkastelujaksolla 
(heiriäkuu-heinäkuu) kustannukset ovat nousseet  4,4 % (03-04), 5,3 % (04-
05), 6,1 % (05-06)  ja  4,6 % (06-07). 

Kokonaisindeksin  nousuun vaikuttivat erityisesti materiaalien kallistuminen  ja 
 oman kaluston kustannusten kasvu. Materiaalikustannusten nousuun vaikutti 

etenkin bitumien sekä maa-  ja  kiviaineksen  kallistuminen.  Oman  kaluston 
kustannuksiin vaikutti varsinkin polttoaineiden kallistuminen. 
(www. tilastokeskus.  fl, 18.8.2008)  

Marakennuskuslannusindeksi  vuosina  2004-2008 
2000=100 

0 
.5  

15 

10 —Kolonaisindeksi 
Paältystystyot  

—Hoito  ja  kunnossapilo  

.5 	 1  
Kuva  48. 	Maarakennustöiden kokonaishintaindeksi, paa/lystystöiden  kustan - 

nusindeksi  ja  hoidon  ja  kunnossapidon  hin  faindeksi  vuosina  2004-
2008.  (Tilastokeskuksen maarakennusindeksin kuukausipaketit)  

4.2 	Talvihoito  

Lähtökohdat 

Teiden talvihoito sisältää: 
- lumenpoiston 
- liukkaudentorjunnan 
-  pinnan  tasauksen 
- aurausviitoituksen 
- liikennemerkkien  ja  opasteiden  puhdistuksen 
- lumivallien madalluksen 
-  lumen poiskuljetuksen 
- sulamisvesihaittojen  torjunnan  
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Talvihoidon  tavoitteena  on  tarjota mandollisuudet toimiviin  ja  turvallisiin  kulje-
tuksiin  ja  liikkumiseen myös talvikautena  koko  maassa  ja  kaikkina vuorokau-
den aikoina. (Talvihoidon toimintalinjat  2008,  luonnos) 

Maantieverkon talvihoitoa  ohjaa  Talvihoidon toimintalinjat  vuodelta  2001. 
 Tiehallinnon  johto  on  hyväksynyt syyskuussa  2008  uudet  talvihoidon  toimin -

talinjat otettaviksi  käyttöön syksystä  2009  alkaen.  Osa  alempiasteisen,  vähä -
liikenteisen  tieverkon hoidon muutoksista tapahtuu myöhemmin  urakoiden 
kilpailuttamisen  yhteydessä. Uudistetut  toimintalinjat  on  tässä työssä pystytty 
ottamaan huomioon  vain  osittain.  

Toimintalinjoja  sovelletaan maan eri alueilla paikallisten olosuhteiden  ja  lii-
kenteen tarpeiden mukaan.  Toimintalinjoissa  esitetyt keskeiset  laatuvaati-. 
mukset tarkennetaan erillisiksi, yksityiskohtaisiksi laatuvaatimuksiksi.  Paikal-
liset  täsmähoitokohteet  kirjataan  alueurakkasopimuksiin työkohtaisina  tar

-kennuksina. 

Talvihoidon  keskeisiä linjauksia ovat  (Talvihoidon toimintalinjat  2008,  luon-
nos): 
- 	Yhtenäinen palvelutaso  liikenteellisillä yhteysväleillä 
-  Yhtenäinen palvelutaso ympäri vuorokauden  
- Palvelutasoa kohdennetaan  ja  ohjataan paikallisesti  ja  ajallisesti asiakas- 

tarpeet  ja  tiestön olosuhteet huomioiden.  
- 	Talvihoidolla  tarjotaan mandollisuus turvalliselle liikkumiselle  talviaikana. 

Vilkkaiden  teiden  liukkaudentorjuntaa  parannetaan onnettomuuksien tor-
jumiseksi.  

- 	Vilkkaimmilla  ja  ruuhkaisimmilla tiejaksoilla talvikeli  ei aiheuta merkittäviä  
lisäviiveitä. 

-  Palvelutaso  mitoitetaan kustannustehokkaasti. Vähäliikenteiselläkin  ties
-töItä  turvataan yleensä  peruspalvelutaso. 

-  Poikkeuksellisten  sääolosuhteiden  varalta  on  selkeät menettelytavat.  
- Pohjavesialueiden ympäristövaikutukset  pidetään hallinnassa.  Natrium - 

kloridille  pyritään löytämään  korvaajia pohjavesialueilla. Kaupunkiseutu- 
jen ilmanlaadun  haittoja  hillitään  yhteistyöllä.  

- Kelitiedotuksella  parannetaan tienkäyttäjien omia vaikutusmandollisuuk-
sia turvalliseen  ja  sujuvaan talviliikkumiseen. 

- Tienpitäjien  yhteistyöllä tehostamalla  väItetään  yllättävät  laatuerot tienpi-
täjien  rajoilla.  

- Joukkoliikenteen  toimintaedellytyksiä tuetaan  kohdennetulla talvihoidolla. 
-  Laadun toteutumisen varmistamiseen panostetaan. Laatuvaatimusten 

toteutumista valvotaan  pistokokei  Ila.  

Talvihoidon  palvelutaso 

Uudenmaan tiepiirin tieverkon jakautuminen eri talvi  hoitoluokkiin  on  esitetty 
taulukossa  23  ja  kuvassa  49.  Tieverkko  on  jaettu viiteen  talvihoitoluokkaan 

 (Is, I,  Ib,  Ilja  III).  Kevyen liikenteen väylät jaetaan kahteen  hoitoluokkaan  (Kl 
ja  K2).  Liitteessä  1 on  esitetty tarkempi kuvaus  hoitoluokista.  Lisäksi uuden -
toimintalinjan  mukaisesti  vilkkailla  teillä, joilla  KVL  on  yli  15000,  liukkaus tor-
jutaan poikkeuksetta  ennakoivilla  toimenpiteillä.  Hoitoluokat  määrittelevät  
tavoiteltavan  laatutason  ja sen  kuinka, nopeasti tielle  on  jotain tehtävä.  Tal

-vihoitoluokka  pohjautuu  mm.  tien  liikennemäärään  ja  toiminnalliseen luok-
kaan.  
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Kevyen liikenteen väylät jakautuvat talvihoitol uokkiin seuraavasti: hoitoluok-
ka  Kl:  414  kmja hoitoluokka  K2:  92km. 

Pääteiden talvihoitoluokat  sovitaan valtakunnallisesti tiepii rien esitysten mu-
kaisesti. Alemmalla tieverkolla  on  talvihoitoluokan määräytymisessä  mandol-
lista rajatapauksissa tehdä tiepiirikohtaisia lisätarkasteluja merkitsevyysluo

-kan  perusteella.  Tien  merkitsevyysluokkaan  vaikuttaa  mm.  liikennemäärä.  

Taulukko  23.  Uudenmaan tiepiirin talvihoitoluokat (Uudenmaan  tie  pIIri, alueurakka
-tiedot) 

Talvihoitoluokka  
Tiepituus 

(km) 
Rampit 

(km) 
Lisäkaistat  

(km) 
Yhteensä 

(km) 
1 -ajor.  Is 488 49 19 529  
________  I 404 2 0 406  
________  lb 1046 3 2 1051  
________  II 1237 0 0 1237  
________  III 1362 0 0 1359 
1 -ajor.  Yhteensä  4538 54 22 4583 
2-ajor.  Is 332 254 49 667  
____ ___  1 0 0 1  
________  lb 1 0 0 1 
2-ajor.  Yhteensä  334 254 49 669  
Yhteensä  4871 307 71 5252 

TIEHALLINTO  
VÄGFÖRVALTNINGEN  

	

10 	0 	10 	20 	30 	C 	 1OJIofl1I0S  

Kuva  49. 	Talvihoitoluokat  Uudenmaan tiepiirissä 

Hoidon kohdentaminen liikenteen erityistarreiden mukaan (täsmähoito) 

Täsmähoito  tarkoittaa hoidon tason parantamista tien erityiskäytön takia tie- 
tyllä tiejaksolla  tai  lyhyen tieosuuden hoitamista normaalista hoitotavasta 
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poikkeavalla  tavalla. Täsmähoito voi olla aikaan, paikkaan  tai  hoitotapaan 
 kohdistuvaa.  Sen  tarve voi johtua tiestöllisistä ja/tai liikenteellisistä syistä. 

Täsmähoitokohteet määritellään alueurakoiden yhteydessä ns. työkohtaisina 
tarkennuksina. 

Täsmähoidolla  voidaan parantaa tienkäyttäjien tyytyväisyyttä talvihoitoon il-
man, että tien varsinaista hoitoluokkaa nostetaan. 

Täsmähoitokohteiden  tiedostaminen  ja  laatuvaatimusten kohdentaminen niil-
le edellyttävät hyvää tienkäyttäjien erityistarpeiden tuntemusta. Täsmähoito-
kohteiden suunnittelussa hyödynnetään asiakaspalautteita sekä eri sidos-
ryhmiltä kuten liikennöitsijöiltä, elinkeinoelämältä  ja  kunnilta esille tulleita tar-
peita. 

Uudenmaan tiepiirissä  on  käytössä seuraavia normaalista hoitotavasta poik-
keavia käytäntöjä:  

Tunnin  toimenpideaika liukkaudentorjunnassa  ja  yhdellä osuudella myös lu-
menpoistossa. Kohteet, joissa  tunnin  toimenpideaikaa  käytetään, ovat sellai-
sia  2-ajorataisia  teitä, joilla  on  esiintynyt välityskykyongelmia  ja  sekä sellaisia 

 1-ajorataisia  teitä, joilla  on  esiintynyt liikenneturvallisuusongelmia. Kohteet, 
joissa  tunnin  toimenpideaika  on  käytössä,  on  esitetty kuvassa  50.  

/\, Suolauksen vähentämiskohteet  

1998 	30.000t 
2003 	18.500 t  

-  Tunnin toimenpideaika 
liukkaudentorjunnassa  

lisäksi lumenpoistossa  

Kuva  50. 	Suolauksen  vähentäminen (suolan käyllö  koko  piirin alueella)  ja tun- 
nin  toimenpideajat  Uudenmaan tiepllrissä  2007  

Hoidon toteuttamisen nostettu valmiustaso eli ns. hoidon superlaatu edellyt-
tää päivystystä sekä sään  ja kelin  edellyttämiin toimenpiteisiin ryhtymistä vä-
littömästi ilman toimenpideaikaa. Superlaatu käsittää lumenpoiston, tasauk

-sen ja  liukkaudentorjunnan  tehostamisen sekä puhdistetut liikennemerkit. 
Talvihoidossa ylläpidetään Uudenmaan tiepiirissä talvihoidon superlaatua 
juhlapyhinä  ja  hiihtolomaviikolla (vilkasliikenteiset  päivät) seuraavilla teillä 

 (69 km):  
-  vt  6  Koskenkylästä Elimäelle 
-  vt  7  Koskenkylästä  piirin rajalle 
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Suurten erikoiskuljetusten verkolla huoltoaukot aurataan talvefla tienpitäjän 
kustannuksella. 

Liukkaudentorjunta  linja-autoliikenteen  ja  koululaiskuijetusten  aikataulun mu-
kaisilla reiteillä hoidetaan (ongelmakeleillä) ennen liikenteen alkamista. Ajoi-
tuksen tarkentamisella pyritään varmistamaan kuljetusten turvallisuus. 

Yksittäisten ennalta arvaamattomien kuljetusten (jolloin laatuvaatimusten 
liukkaudentorjuntatoimenpiteet eivät ole riittävät) vaatimien toimenpiteiden 
työmäärä  ja  materiaali alueurakassa sovittuun tonnimäärään saak-
ka/hoitovuosi sisältyy liukkaudentorjunnan kokonaishintaan. Tällaisia kulje-
tuksia voivat olla esimerkiksi yksittäisten hakkuiden puukuljetukset  ja  raken-
tamiseen liittyvät kuljetukset. 

Alueurakassa  luetellaan ne "tiestölliset täsmähoitokohteet" (ns. vaikeat  tie- 
osat,  mäkiset  ja  mutkaiset tiet), joissa liukkaudentorjunta tehdään erityislii-
kenteen tarpeen mukaisesti. Näillä teillä läpipääsy kaikilla ajoneuvoilla turva-
taan erityisen huolellisella hoidolla. 

Pistehiekoituskohteet  (valaistut tieosat, määrätyt mäet  ja  mutkaiset osuudet) 
hiekoitetaan kun liukkaus haittaa niiden käyttöä. Liittymät hiekoitetaan  koko 

 suunnistustaulujen  väliseltä alueelta. 

Alueurakassa  luetellaan ne kohteet, joilla vilkkaan kevyen liikenteen vuoksi 
erityisvaatimuksena  on  pientareiden auraaminen  ja  liukkaudentorjunta  sa-
manaikaisesti ajoradan kanssa. 

Alueurakassa  luetellaan ne kohteet, joilla linja-autopysäkit aurataan samaan 
aikaan ajoradan kanssa. Nämä kohteet ovat tyypillisesti joukkoliikenteen laa-
tukäytävillä sijaitsevia kohteita. 

Suolauksen vähentämiskohteissa kitkavaatimus  on  alennettu suolan käyttö-
rajoituksen vuoksi. Suolauksen vähentämiskohteet  on  esitetty kuvassa  50.  

Yli  —12  °C:n  pakkasen nopean lauhtumisen aiheuttamaan pakkasliukkauden 
torjuntaan suolaamalla ryhdytään talvihoitoluokkien  Is  teillä (moottoriteillä  ja 

 liikennevaloristeysalueilla),  kun tienpinnan lämpötila nousee  —12  °C:een  ja 
 lauhtumisen  on  ennustettu jatkuvan  —8  °C:ta  lämpimämmäksi. 

Liikenteen sujuvuuden parantamiseksi liittymissä alueurakassa määriteltyjen 
teiden  ja  niiden ramppien liukkaudentorjunnassa lämpötilaraja  on —lo °C. 

 Sallitun kitkan alittuessa tätä pakkasrajaa kylmemmässä lämpötilassa  ja jos 
 olosuhteet suolaukselle ovat epäedulliset, edellä mainitut liittymät  on  hiekoi-

tettava  arkipäivän aamuina  klo  6  mennessä  ja  tarvittaessa siitä eteenpäin  2 
 tunnin  välein  klo  10  saakka. Iltapäivällä risteysten hiekoitustarve varmiste-

taan viimeistään  kello  15:een  mennessä  ja  siitä eteenpäin  2  tunnin  välein 
 kello  19  saakka. Hiekoitettavan tieosuuden pituus risteysalueelta eri suuntiin 
 on 200 m.  

Tiellä  Mt 167  Koskenkylä -Lahti  kitkatasovaatimus  on  voimassa myös yöllä 
(öljy-  ja  hiilikuljetukset  Lahteen) (uudessa toimintalinjassa kaikilla  1 -luokan 
teillä  on  vastaava vaatimus). Alueurakassa määritellyillä talvihoitoluokan  Is  



Hoito-ja  ylläpitosuunnitelma  2009-201 2,  Uudenmaan  tiepiiri 	 77  

tieosuuksilla  (raskaan liikenteen runkoreiteillä) noudatetaan  klo  05-22  voi-
massaolevia laatuvaatimuksia myös yöaikaan  klo  22-05.  

Normaalista hoitotavasta poikkeavia käytäntöjä ei ole alueurakoissa hinnoi-
teltu erikseen vaan ne kuuluvat urakan kokonaishintaan.  Tunnin  toimenpi-
deajalle  hinta  on  kysytty. 

Suolan käyttö liukkaudentorjunnassa 

Suolan vuosittainen käyttö liukkaudentorjuntaan  ja  sorateiden pölynsidon-
taan  Uudenmaan tiepiirissä  on  viime vuosina vaihdellut  17000  ja  25000 ton 

 välillä. Suolan käyttömäärät tiepiireissä  on  esitetty taulukossa  24  ja  kuvassa 
 51.  

Taulukko  24.  Suolan käyttö liukkaudentorjuntaan kalenterivuosittain (Tiehallinto, 
 2008)  

_______________  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
Uusimaa  17954 21497 21490 20236 24756 24870 18366 17203 
Turku 11373 13087 15460 11519 14037 14092 10387 9024  
Kaakkois-Suami  12158 10293 12464 9569 11412 10144 10270 10834  
Häme  11715 13529 14846 11493 13914 17080 13833 11740 
Savo-Karjala  5970 4809 5242 5920 5825 5511 5612 7350  
Keski -Suomi 5300 5 610 5 856 3 923 4489 5 507 5 104 5802 
Vaasa 8483 7710 8310 7910 7922 7083 7262 8677 
Oulu 6794 6276 7293 9537 7531 7534 7504 7901  
Lappi  2280 1134 1023 1957 1761 1382 2009 1893 
Koko  maa  82 027 83 944 91 983 82 065 91 648 93 204 80 347 80 424  

Suolan käyttö Uudenmaan  tiepiirissä  ja koko  maassa 
 kalenterivuosittain  
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Kuva  51. 	Käytetyn suolan määrän kehitys Uudenmaan tiepiirissä  ja koko  
maassa. 
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Taulukko  25.  Suolan käyttö talvikautena  200 7-2008  Uudenmaan tiepiirin alueella 
talvihoitoluokittain 

Talvihoitoluokka Ajoratakm  
+ rampit  

Suolan käyttö 
t  (tlajoratakm) 

lskjals  1186 11502 9,7  
______________  521 2936 5,6 

lb 924 4834 5,2  
Ilja 	III 2383 807 0,3  

Yhteensä  5014 20079 4,0  

Suolan käytöstä aiheutuvia ympäristöhaittoja pyritään, vähentämään monella 
eri tavalla. Urakoitsijoita kannustetaan optimaaliseen suolan käyttöön muun 
muassa niin, että urakoitsijan päästessä suolan käytössä  alle  tietyn  raja - 
arvon, urakoitsijalle maksetaan tästä ylimääräistä bonusta. Päinvastaisessa 
tapauksessa urakoitsija joutuu maksamaan tilaajalle  sanktion.  

Suolan käytön vähentämistä Uudenmaan tiepiirin alueella vaikeuttavat  sää-
olosuhteet. Rannikon iäheisyydestä johtuen lämpötila vaihtelee alueella tal-
vella nopeasti  nollan  molemmin puolin  ja  suolaa joudutaan käyttämään 
enemmän kuin kuivissa pakkasolosuhteissa muualla Suomessa. (Pohjavesi- 
aineiston päivitys  ja  pohja vesien suojelun toimenpideohje!ma) 

Pohjavesialueilla  ja  eräillä moottoriteiden rinnakkaisväylillä (mt  170,  mt  140, 
 mt  110,  vt  25)  suolan käyttöä liukkaudentorjunnassa  on  vähennetty. Vilk-

kaimmilla teillä suolauksen vähentämisestä  ja  tästä mandollisesti seuraavas-
ta liukkaammasta tien pinnasta varoitetaan autoilijoita liikennemerkillä  ja  Ii

-säkilvellä "Suolausta  vähennetty". Suolauksen vähentämiskohteet  on  esitetty 
kuvassa  50.  

Suolan käytölle etsitään korvaavia vaihtoehtoja. Viimeaikaisissa tutkimuksis-
sa  on  vähiten ympäristöä kuormittavaksi osoittautunut kaliumformiaatti eli 
muurahaishapon suola.  Sen  laajemmalle käytölle  on  kuitenkin esteenä kor-
kea hinta  ja  se,  että  sillä  ei pystytä poistamaan liukkautta kaikissa olosuh-
teissa. Tiepiirin alueella käytetään liukkaudentorjunnassa kaliumformiaattia 
Fazerilan paikallistiellä  (11630).  

Hiekoitushiekan hariaukset ia  keväisen pölyongelman vähentäminen 

Uudenmaan tiepiiri pyrkii toteuttamaan maanteiden harjaukset samanaikai-
sesti kaupunkien katuverkon harjauksien kanssa palvelutason yhtenäistämi-
seksi. Tällöin väitetään myös liikenteen sekä valumien kuljettaman hiekan 
uudelleen harjaus. Hiekoitushiekka puhdistetaan taajamien ajoradoilta  ja ja

-lankulkuväyliltä  heti  sulan  kauden vakiinnuttua huhtikuussa  ja  valta-  ja kanta- 
teiltä huhtikuun loppuun mennessä. Muut päällystetyt tiet puhdistetaan  15.5. 

 mennessä. Myös maanteiden pientareita suolataan keväisin ongelmakoh-
teissa pölyämisongelman vuoksi. 

Esteetön  liikkuminen 

Kevyen liikenteen liikkumiselle turvallisuuden kannalta kriittiset päivät ovat 
usein eri päivät kuin moottoriajoneuvoille. Liikkumisesteisten liikkumista ra- 
joittaa  ja  vaikeuttaa  jo  3 cm  lumipaksuus  ja  polanteen  epätasaisuudet.  Mer- 
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kittävä  osa  kevyestä liikenteestä tapahtuu ajoradalla  tai  sen  piennaralueella 
-  usein alemman (talvihoito)luokan teillä. 

Toteuttamalla talvihoito voimassa olevien valtakunnallisten laatuvaatimusten 
mukaisesti ei voida varmistaa esteettömän liikkumisen edellytyksiä kaikkialla 
tieverkolla. Esimerkiksi talvihoitoluokkaan  Ill  kuuluvien maanteiden talvihoi

-don  laatuvaatimukset ovat väljemmät kuin kevyen liikenteen väylien kriteerit. 
Lisäksi niiden pientareiden aurauksessa  on  ajorataa  pidempi toimenpideai-
ka. Linja-autopysäkit aurataan pientareiden auraamisen yhteydessä. Vilkkaat 
pysäkit aurataan ajoradan kanssa samanaikaisesti. Pysäkki voidaan jättää 
auraamatta,  jos  lumisateen  määrä  on  vähäinen. Tällöin pysäkillä olevan  lu-
men  määrä voi olla  5 cm,  mikä rajoittaa liikkumisesteisten liikkumista. Alueu-
rakassa voidaan erikseen sopia esimerkiksi pientareiden aurauksesta sa-
manaikaisesti ajoradan kanssa. (Ikääntyneiden liikkuminen  ja  tienpito,  Es

-teettömien  reittien  ja  alueiden toimintamalli) 

Ikääntyneiden talviliikkumisen  turvallisuutta parantaa täsmähoitokohteiden  ja 
 niillä käytettävien talvihoidon kriteerien määritteleminen esteettömyyden 

edellytysten mukaisesti sekä talvihoitotöiden toteuttaminen muutamana  tal-
ven  kriittisimpinä  päivinä kevyen liikenteen ehdoilla sekä tehostettu tiedotus. 
(lkääntyneiden lIIkkuminen  ja  tien pito) 

Tulvapaikat  

Uudenmaan tiepiirissä  on  päivitetty merivesitulvien  ja  rankkojen  sateiden yh-
teydessä herkästi tulvivien tienkohtien inventointi  2008.  Inventoinnin päivitys 

 huomioidaan alueurakoiden tulevassa kilpailutuksessa  ja  tulviin  varautumi-
nen kirjataan alueurakoiden työkohtaisiin tarkennuksiin. 

Talvihoidon  kustannukset 

Talvihoidon  kustannukset Uudenmaan tiepiirissä vuonna  2007  olivat  10,9 
 milj.  €  (vt  4  Järvenpää-Lahti  kustannukset eivät ole mukana). Hoitokustan-

nukset ovat keskimäärin  2200  €/tiekm  (ei sisällä kevyen liikenteen väyliä). 
Kustannukset vaihtelevat  111 -luokan noin  700  €/tiekm:sta Isk-luokan  10000 

 €/tiekm.  Suuri hintaporras  on  Ilja  lb  —luokkien välissä. 

Hoitoluokittain talvihoidon  keskimääräiset kustannukset Uudenmaan tiepii-
rissä ovat: 
- Isk 	10000  €/tiekm 
-  Is 	5 500  €/tiekm 
-  I 	2 300  €/tiekm 
-  lb 	2100  €/tiekm 
-  II 	750  €/tiekm 
- 	III 	550  €/tiekm  

Kevyen liikenteen väylien talvihoidon kustannukset ovat keskimäärin  700 
 €/väyläkm. 

Talvihoidon  laadun seuranta 

Tiepiirin toimesta palvelutasoa  ja  laatua seurataan satunnaisotokseen perus- 
tuvalla laadunseurannalla. Urakoitsijat seuraavat myös omatoimisesti laatua 

 ja  raportoivat siitä työmaakokouksissa. Kerran vuodessa toteutettava tien- 
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käyttäjätyytyväisyystutkimus  antaa alueurakkakohtaisesti yleiskuvan talvi- 
hoidon laadusta  ja sen  kehityksestä. Erityisesti alemman tieverkon osalta 
tällä  on  suuri merkitys, koska laadunseurannan ulottaminen tilastollisesti riit-
tävän kattavasti  koko  tieverkolle  on  hankalaa  ja  kallista. Myös urakanvalvoji

-en  arvioilla  on  suuri merkitys palvelutason raportoinnissa. Palautejärjestel
-män  antamaa tietoa käytetään pääosin urakkakohtaisessa valvonnassa  ja 

 seurannassa, mutta  ti  lastoituna palautemäärien  kehitys antaa yleiskuvan 
tienkäyttäjien tyytyväisyydestä edellyttäen, että järjestelmä toimii vakiin-
tuneesti. 

Palvelutason määrittely  ja  vaihtoehtotarkastelut  

Uusien talvihoidon toimintalinjojen vaikutus  on  pystytty tässä työssä otta-
maan huomioon  vain  osittain. Uudenmaan tiepiirin kannalta merkittävin muu-
tos  on  vilkkaiden, KVL  yli  15000  ajoneuvoa, teiden liukkaudentorjunnan toi-
menpideajan poistaminen. Tämä otetaan käyttöön syksyllä  2009.  Muutos 
koskee pääosin  2-ajorataisia  Is-hoitoluokkaan  kuuluvia teitä, joita Uuden-
maan tiepiirissä  on  noin  350 km.  Hoidon tason parantamisen kustannukset 
ovat noin  300 000 €Iv  (liukkaudentorjunnan  osuus talvihoidon kustannuksis-
ta  on  karkeasti arvioiden puolet). Liukkaudentorjunnan toimenpideajan pois-
tamisella lasketaan vähennettävän  4,7  henkilövahinkoon johtanutta onnet-
tomuutta vuosittain. 

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkim  u  ksessa  2007/2008  tyytyväisyys erityisesti 
alemman tieverkon hoitoon laski valtakunnallisesti. Tässä  on  sen  vuoksi tar-
kasteltu esimerkkinä myös kolmen muun hoitoluokkamuutoksen liikennetur-
vallisuusvaikutuksia: 

Talvihoitoluokkaan  lb  kuuluvien teiden hoitoluokan nostaminen talvi-
hoitoluokkaan  1  (yhteensä  1050 km).  Hoitoluokan  nosto maksaisi noin 

 200  €/km/v  eli kokonaisuudessaan  210 000 €Iv.  Toimenpiteellä laske-
taan vähennettävän  1,9  henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta 
vuosittain. 
Osan talvihoitoluokkaan  Il  kuuluvista teistä hoitoluokan nostaminen 
(yhteensä  220 km)  talvihoitoluokkaan  lb.  Hoitoluokan  nosto maksaisi 
noin  1350  €/km/v  eli kokonaisuudessaan  300 000 €Iv.  Toimenpiteellä 
lasketaan vähennettävän  0,24  henkilövahinkoon johtanutta onnetto-
muutta vuosittain. 
Kaikkien talvihoitoluokkaan  Ill  kuuluvien teiden (yhteensä  1360 km) 

 hoitoluokan  nostaminen talvihoitoluokkaan  Il.  Hoitoluokan  nosto mak-
saisi noin  200  €/km/v  eli kokonaisuudessaan  300 000 €/v.  Talvihoito- 
luokan  Ill  teiden nostamisella luokkaan  Il  lasketaan vähennettävän 

 0,206  henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuosittain.  

1.10.2008  alkavalla talvikaudella tehdään yksittäisiä talvihoitoluokan muu-
toksia. Muurla-Lohja -moottoritie avataan  15.11.2008.  Samassa yhteydessä 
muutetaan rinnakkaistieksi jäävän vanhan  1 -tien hoitoluokkaa. 

Täsmähoitokohteita  tarkastetaan aina urakan uudelleenkilpailutuksenyhtey-
dessä. Erityistapauksissa täsmähoitokohteita voidaan tarkistaa muutenkin. 



Hoito -ja  ylläpitosuunnitelma  2009-2012,  Uudenmaan tiepiiri 	 81  

Kokeilu-  ja  kehittämishankkeet 

Ka/iumformiaatin  käyttö pohja vesialueen  liukkaudentorjunnassa 

Fazerilan paikallistiellä  (11630),  joka kulkee  1 -luokan vedenottotarkoitukseen 
käytetyllä pohjavesialueella,  on  käytetty liukkaudentorjunnassa kaliumformi-
aattia talvikaudesta  2004.  Kaliu mformiaatti  otettiin tiestön liukkaudentorjun-
nassa käyttöön ympäristökeskuksen  MIDAS-hankkeen yhteydessä Kaak-
kois-Suomessa. Uudenmaan tiepiiri hankkii Fazerilan kokeilussa kaliumfor-
miaatista lisää käyttökokemuksia. Kaliumformiaatin laajemmalle käytölle 
liukkaudentorjunnassa  on  esteenä korkea hinta  ja  se,  että  sillä  ei pystytä 
poistamaan liukkautta kaikissa olosuhteissa. 

Kaliumformiaatin  käyttö  pakkasliukkauden  torjunnassa 

Itä-Uudenmaan alueurakassa kokeiltiin kolmen talvikauden ajan  2003-2006 
 kaliumformiaattia pakkasliukkauden  torjuntaan perinteisten menetelmien rin-

nalla. Kokeilun taustalla oli pääteillä (erityisesti mäkiosuuksilla, rampeissa  ja 
 (liikennevalo)liittymissä)  tietyissä kylmissä ilmasto-olosuhteissa todettu vai-

keus saavuttaa vaadittu kitka perinteisillä liukkaudentorjuntamenetelmillä. 
Pakkasliukkausongelma  on  todettu suurimmaksi Etelä-Suomessa. Liukkau-
den yksi syy  on  suuri liikennemäärä. Pakkasliukkauden torjumistarve saattaa 
tulevaisuudessa jopa kasvaa, kun liikennemäärät lisääntyvät. 
Tiehallinnon menetelmäohjeen  mukaan pienellä määrällä liukkaudentorjunta-
liuosta  (5  gIm 2 )  on  mandollista vähentää pakkasliukkautta. Menetelmä vaatii 
toimiakseen vilkkaan liikenteen  ja  voi epäonnistuessaan tehdä tien liuk-
kaammaksi. Itä-Uudenmaan kokeilussa liukkaudentorjuntamenetelmiksi va-
littiin kaliumformiaattiliuos  7  gIm, kalsiumkloridiliuos  7  gIm  ja  suolahiekka 

 200  g/m2 .  Kokeiluun valitut perinteiset liukkaudentorjuntamenetelmät toimivat 
odotetu  Ila  tavalla kitkaa parantavasti. Kaliumformiaattiliuos nosti kitka-arvoja 
nopeasti, mutta  sen  pitkäaikainen tehokkuus ei ollut yhtä hyvä kuin vertailu- 
menetelmien. 

Talvihoidon  vaikutukset  

Talvihoidon  vaikutus ihmisten liikkumiseen  on  kokonaisuudessaan suuri. 
Tiepiirin arvion mukaan tiestön hoidon laatu  ja  asiakastyytyväisyys  eivät tule 
merkittävästi huononemaan. Satunnaisia ongelmia  on  jatkossakin vähälii-
kenteisellä tieverkolla etenkin raskaalla liikenteellä. Taajamien läheisyydessä 
työmatkaliikenteen olosuhteet pysyvät nykyisellä hyvällä tasolla. 

Kevyen liikenteen kokema talvihoidon palvelutaso pysyy ennallaan. Vilk-
kaimpien kevyen liikenteen väylien talvihoidon toteuttaminen Ki-luokassa  ja 

 pientareiden auraus  taajamien lähistöillä siellä missä kevyen liikenteen väy-
liä ei ole palvelee erityisesti koululaisia. 

Joukkoliikenteen laatukäytävien  hoito toteutetaan sovitussa tasossa. Joukko- 
liikenteen kokema talvihoidon palvelutaso pysyy ennallaan. Tällä  on  merki-
tystä työmatkaliikenteelle  ja  se  palvelee myös koululaisia. 

Talvihoidon  valtakunnallista paremman palvelutason vaikutuksia voidaan ar- 
vioida esimerkiksi  tunnin  toimenpideajan  vaikutusten kautta. Vuosina  1999  - 

 2001  otettiin käyttöön  tunnin  toimenpideaika liukkaudentorjunnassa.  Tämän 
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lasketaan vähentävän  8,7  henkilövahinkoon johtavaa liikenneonnettomuutta 
vuosittain: 
-  Vt  I Lohjanharju -piirin  raja, Vt7  Porvoo-piirin  raja, Kt 51  Kivenlahti- 

Karjaa, pituus yhteensä  138 km.  Tunnin  toimenpideajan  arvioidaan vä-
hentävän  2,6  henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa. 

- vt2 Vtl -Karkkila, Vt6 Koskenkylä-Elimäki, Kehä  I  Karhusaari-Itäväylä, 
pituus yhteensä  96 km.  Tunnin  toimenpideajan  arvioidaan vähentävän 

 3,1  henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa. 
-  Kehä  Ill,  pituus yhteensä  45,5 km.  Tunnin  toimenpideajan  arvioidaan vä- 

hentävän  3,0  henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa. 

Tilastollisia tarkasteluja täsmähoidon vaikutuksista liikenteen toimivuuteen ei 
ole tehty. Liikenneturvallisuusvaikutusta  on  kuitenkin arvioitu. Alueurakoiden 
noin  50 täsmähoitokohteen (mm. erityishoidettavia  mäkiä  ja  mutkia sekä 
pientareen auraaminen samanaikaisesti ajoradan kanssa kevyen liikenteen 
vuoksi)  on  laskettu vähentävän vuodessa  0,7  henkilövahinkoon johtavaa on-
nettomuutta. 

Suolan käytöstä aiheutuvat ympäristöhaitat eivät lisäänny nykyisestä. Tiepiiri 
korvaa yksittäisiä kaivoja, joissa kloridipitoisuus  on  noussut liian korkeaksi. 

Ihmisiin kohdistuvia terveyshaittoja (pienhiukkaset)  ja  liikenteen nostattaman 
pölyn aiheuttamia viihtyvyyshaittoja  ja  ympäristön likaantumista vähennetään 
pientareiden pölynsidonnalla keväisin.  

4.3 	Päällystettyjen  teiden ylläpito 

Lähtökohdat  

Päällysteiden  ylläpidon toimintalinjat ohjaavat päällystettyjen teiden  pinnan ja 
 rakenteen ylläpitoa. Tienpidon  strategian  mukaisesti ylläpidossa tärkeintä  on 
 varmistaa tiestön liikennekelpoisuus  ja  nykyinen (erityisesti rakenteellinen) 

kunto. Toimintalinja  on  uudistettu  2006.  Uuden toimintalinjan vaikutuksesta 
aikaisempaan toimintatapaan verrattuna asiakastarpeet, liikenneturvallisuus-
seikat  ja  ajokustannukset  huomioidaan paremmin sekä optimoidaan tienpi

-don  kustannukset kohdentamalla toimenpiteet paremmin. 

Päällystettyjen  teiden ylläpidon yleisiä periaatteita ovat toimintalinjan mu-
kaan: 
-  Tiestön kunto nähdään ensisijaisesti asiakkaiden palvelutasona.  Tien  ra-

kenteellisen kunnon ylläpito tukee tätä tavoitetta. 
- 	Vilkasliikenteisten  teiden palvelutaso määritellään liikennetaloudellisin 

kriteerein. Vähäliikenteisellä tiestöllä pyritään kustannussäästöihin salli-
maIla tarvittaessa alhaisempi  ja  epäyhtenäisempi,  mutta silti tarkoituk-
senm  u  kai  nen  kunto.  (Päällysteiden  yllä pidon  toimintalinjat)  

Kevyen liikenteen väylien ylläpitoa ohjaa oma toimintalinja. Toimintalinjassa 
määritellään tavoitteellinen palvelutaso lähivuosille. Uudenmaan tiepiirissä 
noudatetaan toimintalinjaa. Kevyen liikenteen väylien palvelutaso pyritään 
ensisijaisesti turvaamaan hoitotoimenpiteillä. Ylläpitotoimenpiteitä tehdään, 
kun  se on  taloudellisesti kannattavaa  tai  riittävän palvelutason saavuttami-
nen ei hoitotoimenpitein onnistu. Kevyen liikenteen väylien ylläpitoa tarkas- 
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tellaan hoitoluokkien  mukaan. Väylät  on  jaettu kahteen hoitoluokkaan  Kl  
(hyvin hoidettu kevyen liikenteen väylä)  ja  K2 (vähämerkityksinen  kevyen 
liikenteen väylä). Hoitoluokka  on yhteneväinen talvihoitoluokan  kanssa. (Ke-
vyen liikenteen väylien yllä pidon toimintalinjat, Tiehallinto  2008)  

Liikenneturvallisuuden kannalta keskeisimmät ongelmat ovat urat (vesiliirto-
riski), epätasaisuudet (ajolinjahäiriöt sekä raskaiden ajoneuvojen heittelehti-
mis-  ja  kaatumisriski), päällystevauriot  sekä kevyen liikenteen väylillä epäta-
saisuudet (pyöräliikenne, rullaluistelijat sekä iäkkäät liikkujat). (Päällysteiden 
yllä pidon toimintalinjat) 

Päällysteissä  keskeisiä ympäristökysymyksiä ovat kiviainesten säästeliäs 
käyttö, päällysteiden kulutuskestävyys  ja  uusiokäyttö  sekä päällysteiden 
valmistamiseen liittyvät ympäristöhaitat  ja  -riskit. 

Päällystetty tieverkko  on  jaettu yhteysväleittäin ylläpitoluokkiin liikennemää-
rän  ja  toiminnallisen luokan sekä paikallisia liikenteen tarpeita kuvaavan 
muun tiedon perusteella (esimerkiksi raskaan liikenteen määrä). Ylläpito- 
luokitus  on  esitetty suunnitelman liitteessä  3.  Uudenmaan tiepiirin tiestö yllä-
pitoluokittain  on  esitetty kuvassa  52. Ylläpitoluokitusta  voidaan muuttaa vuo-
sittain. Tällä hetkellä suuria muutostarpeita ei ole, koska ylläpitoluokitus  on 

 valmistunut vuonna  2007. 

TIEHALLINTO  
VÄGFÖRVALTNINGEN  

lO 	0 	 lO 	10 	00 	C 	00  k,kl!0,  

Kuva  52. 	Uudenmaan tiepiirin ylläpitoluokitus 

Uudenmaan tiepiirin päällystys-  ja  rakenteenparantamisohjelman  lähtökohtia 
ovat rahoituskehys  ja  tieverkon kuntoa koskeva tulostavoite. Tiepiireille jae-
taan rahoitusta rahanjakomallilla, joka ottaa huomioon päällystettyjen teiden 
kuntotilan  ja  kuntoennusteen  sekä liikenteen määrän  ja  kuluttavan vaikutuk-
sen. 

Tulosohjaus  tukee toimintalinjan toteutusta. Tulostavoite asetetaan vuosit- 
tain, mutta  se on  ollut useita vuosia samantyyppinen. Tavoite koskee pääl- 
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lysteiden pintakuntoa - kuntoluokissa  1  (erittäin huono)  ja  2  (huono) olevan 
tiestön enimmäismäärää  (km)  jaoteltuna ylläpitoluokittain.  Myös kevyen lii-
kenteen väylille  on  asetettu tulostavoite koskien kandessa huonoimmassa 
kuntoluokassa olevien väylien  km -määrää. 

Nelivuotiselle hoito-  ja  ylläpitosuunnitelmalle  yksi lähtökohta  on  myös palve-
lusopimukset. Palvelusopimus  on  useampivuotinen  sopimus, jonka aikana 
palveluntuottaja tuottaa tilaajalle sopimuksen piiriin kuuluvia palveluita. Yllä-
pidon hankinnoissa toimivuusvaatimusten käyttö lisääntyy palvelusopimuksi

-en  lisäämisen myötä. Tällä hetkellä Uudenmaan tiepiiriä koskee pääteiden 
palvelusopimus (HTU -PPS) 2007-2018  ja  betoniteiden  ylläpito  2006-2015.  

Päällystetyn tieverkon kunto  

Päällystettyjen  teiden tärkeimmät kuntomuuttujat ovat urasyvyys, epätasai-
suus  ja  päällysteen  vauriot. Niillä  on  vaikutusta tienkäyftäjän kokemaan  pal

-velutasoon  ja  ajokustannuksiin.  

Tien  rakenteellinen kunto vaikuttaa tien kestävyyteen. Kestävyys kuvaa sitä 
kuinka nopeasti tien palvelutaso huononee toimenpiteen jälkeen.  Tien  raken-
teellista kuntoa ei voida kuvata yksittäisellä tunnusluvulla. Kestävyyttä ku-
vaavista mittareista tärkeimmät ovat päällystevauriot sekä epätasaisuuden, 
vauriosumman  ja  keskiharjanteen kasvunopeus. 

Tiehallinto  on  ottanut vuonna  2006  käyttöön automaattisen päällystevaurioi
-den  mittausmenetelmän (APVM). Menetelmä vaatii edelleen kehittämistä. 

Päällysteiden ylläpidon ohjelmointiin vauriotiedot saataneen mukaan aikai-
sintaan  2009.  

Kevyen liikenteen väylien kuntoa kuvataan vauriosummalla. Vauriosumma 
mitataan visuaalisella päällystevaurioiden inventoinnilla. Vauriosumman las-
kennassa painotetaan erityisesti kevyen liikenteen väylien käyttäjille tärkeitä 
vauriotyyppejä. 

Yleiskuva tieverkon nykyisestä palvelutasosta esitetään viisiportaisen kunto-
luokituksen avulla. Liitteessä  2 on  esitetty, kuinka päällystetyn tiestön kunto- 
luokitus laaditaan eri kuntomuuttujien perusteella. 

Taulukossa  26 on  kuvattu Uudenmaan tiepiirin päällystettyjen teiden kunto. 
Uudenmaan tiepiirin päällystetyistä teistä  81% on  hyvässä  tai  erittäin hyväs-
sä kunnossa. Huonokuntoiset tiet sijoittuvat yksittäisinä lyhyinä osuuksina eri 
puolille tieverkkoa. 
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Taulukko  26. Päällystettyjen  teiden kunto Uudenmaan tiepiirissä. Tilanne  1.1.2008. 
 Pituuteen  on  laskettu yksiajorataisilla teillä tiepituus  ja  kaksiajorataisil

-la  teillä ajoratapituus. 

Päällystettyjen 
 teiden kunto  

Uusimaa Itä-Uusimaa Tiepiiri 	hteensä  
km km km  %  

Erittäin hyvä  745 299 1044 22  %  
Hyvä  2121 711 2833 59%  
Tyydyttävä  665 184 849 18  %  
Huono  71 18 89 2%  
Erittäin huono  15 4 19 0,4%  
Yhteensä  3617 1217 4834 100%  

Uudenmaan  tiepiirissä ramppeja  ja  lisäkaistoja  on  paljon  (364 km  ramppeja,  
87 km  lisäkaistoja). Rampeilta  ja  lisäkaistoilta  ei ole olemassa kattavaa kun -
totietoa  ja  niiden kunto  on  heikentynyt. Tämän vuoksi ne  on  otettu  tiepiirissä  
erityistoimenpiteiden kohteeksi, vaikka  ramppien  ja  lisäkaistojen  kunto ei ole 
kriteerinä  tulostavoitteissa.  Vuosittain päällystetään noin  20  rampin  haaraa 

 tai  lisäkaistaa. 

Tiepiissä  oli vuoden  2008  alussa kevyen liikenteen väyliä yhteensä  662 km, 
 joista  sorapintaisia  4,5 km.  Huonokuntoisiksi luokiteltuja (vauriosumma >=  

80)  väyliä oli yhteensä  22 km (3,3  % päällystetyistä väylistä).  

Palvelutason määrittely 

Päällystettyjen  teiden  tavoiteltava  palvelutaso  on  määritelty  ylläpitoluokittain. 
Ylläpitoluokittain  on  esitetty  tavoitearvot toimenpiderajoja huonompien  kohti-
en  prosenttiosuudelle. Kuntokriteereille (urat,  tasaisuus  ja  vauriot)  on  liiken-
netaloudellisin  perustein määritelty  toimenpiderajat liikennemäärän  ja  nope-
usrajoituksen  mukaan. 

Tavoitteena  on,  että  päällysteiden  kunto saadaan  ylläpitoluokittain  valtakun-
nallisesti samalle  tavoitetasolle.  Uudenmaan  tiepiirissä  tämä tarkoittaa sitä, 
että  ylläpitoluokassa  Yl  päällysteiden  kunto pysyy nykyisellä  tasollaan  ja  et-
tä  luokissa  Y2  ja  Y3  mennään kohti valtakunnallista  kuntotasoa  (taulukko 

 27).  
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Taulukko  27.  Uudenmaan tiepiirin  ja koko  maan maanteiden päällysteiden kuntota-
voitteiden alittavien osuus ylläpitoluokittain. 

Kuntotavoitteiden alittavien  osuuksien laskennassa käytetty  vain  kuntotietoja - 
 ei vauriotietoa. Päällysteiden ylläpidon toimintalinjoissa esitetty laatualitusten 

määrän valtakunnallinen tavoite  ja  nykytilanne  on  laskettu käyttäen sekä vau-
rio- että kuntotietoa. *) suluissa esitetty päällysteiden ylläpidon toimintalinjan 
mukainen laatualitusten määrän nykytilanne. **)Suluissa  esitetty ylläpidon toi-
mintalinjan mukainen tavoite (viitteellinen, koska toimintalinjassa osin eri muut-
tujat) 

Uudenmaan Laatua  litusten Laatualitusten  Suunnitelma- 
tiepiirin  ties-  määrä  Uu-  määrä  koko  kauden tavoite  

to denmaan  tie-  maassa,  ti-  Uudenmaan 
piirissä, tilan-  lanne tiepiirissä (** 

__________  ne  1.1.2008 1.1.2008 (* ___________ 

_______ ajorata-km % % %  
Yl  2389 2,8 3,2 (12) 3 (6) 
Y2 1858 2,0 3,4 (17) 3 (12) 
Y3 587 2,0 5,9 (19) 5 (19)  

Kevyen liikenteen väylien ylläpidon tavoitteena  on  huonokuntoisten määrän 
vähentäminen  Kl hoitoluokkaan  kuuluvilla väylillä  10 %:lla  ja  K2  luokassa 
huonokuntoisten määrä ei saa kasvaa. (Kevyen liikenteen väylien yllä pidon 
toimintalinjat, Tiehallinto  2008)  

Päällysteiden  ja  tierakenteiden  ylläpidon toimenpiteet 

Päällystysohjelma  laaditaan vuosittain. Vuonna  2007  päällystettiin yhteensä 
 334 ajorata-km.  Tästä määrästä oli  SMA-päällystettä  157 km, AB-

päällysteitä 56 km, kevytpäällysteitä (PAB) 87 km, ramppeja 13 km  ja  kevy-
en liikenteen väyliä  21 km.  Rakenteen  parantamiskohteita  oli  87 km,  tämä 
sisältyy edellä mainittuihin  PAB-  ja  AB- km -määriin. 

Uudenmaan  tiepiirissä päällysteiden  keskimääräinen ikä oli  7,7  vuotta 
 1.1.2008  (kuva  53).  Tiepiirin  päällystysohjelman  pituus  on  vaihdellut vuosit-

tain.  Päällysteiden kuntopuutteita  poistettiin vuosina  2004  ja  2005  pitkillä, 
noin  550  km:n pituisilla  päällystysohjelmilla.  Tämän jälkeen vuosittainen 

 päällystyspituus  on  taas pienentynyt. Vuosittainen optimaalinen  päällystyspi-
tuus,  jolla ei synny  kunnossapitovelkaa,  on  Uudellamaalla noin  400 km. 
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Päällysteen  ikä eri vuosina  
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Kuva  53. 	Uudenmaan tiepiirin  päällystysohjelman  pituus sekä  päällysteiden  
ikäjakauma vuosina  2002-200 7.  

Vuonna  2007  päällysteisiin käytethin  10,9  milj.  euroa  sisältäen  1,8  milj.  euroa 
tiemerkintöihin. Tierakenteisiin  käytettiin  8,7  milj.  euroa.  Summa  sisältää 
myös painumakorjauksia, pohjavedensuojauksen rakentamista sekä rumpu-
jen korjauksia. 

Viime vuosina  on  tehty runsaasti edullisia kevyitä päällystystoimenpiteitä 
(ohuita päällysteitä  ja  uusiopäällysteitä),  jotta nykyrahoituksella  on  pystytty 
tarjoamaan tienkäyttäjille riittävä palvelutaso. Kevyiden toimenpiteiden käyttö 
näkyy esimerkiksi päällysteen purkautumisena liikenteen  ja  sään vaikutuk-
sesta. Jotta päällysteet kestävät leutojen  ja  märkien talvien  vaikutuksen rei-
kiintymättä, päällysteen bitumipitoisuutta  on  lisättävä, saumat tehtävä pa-
remmin  ja  päällysteen  paksuutta  on  lisättävä. Vuonna  2008 on  jo  kiinnitetty 
erityistä huomiota saumojen tekoon  ja  päällysteen bitumipitoisuuden  on 

 edellytetty olevan normien mukainen. Tarve paksumpiin päällysteisiin  on 
 edelleen olemassa. 

Lisärahoitusta  vaativat myös päällystetyn tiestön sivukaltevuuspuutteet, joita 
ei voida korjata nykyisillä päällystystavoilla. Lisäksi, koska koneellisesti mi-
tattua tietoa päällysteiden vaurioista (APVM) ei ole tällä hetkellä saatavilla, 
puutteet alemman tieverkon päällysteiden kunnossa eivät ole täysin selvillä 

 ja  saattavat vaatia lisärahoitusta, kun tiedot saadaan käyttöön päällystystoi-
menpiteiden ohjelmointiin aikaisintaan vuonna  2009.  

Päällystysohjelman  pidentäminen vuotuiseen  400  km:iin,  tarve siirtyä nykyis-
tä paksumpiin  ja  kestävämpiin päällysteisiin  sekä sivukaltevuuspuutteiden  ja 

 alemman tieverkon päällysteiden mandollisten vaurioiden korjaaminen, edel-
lyttäisivät Uudellamaalla noin  5  milj.€  vuosittaista rahoituksen lisäämistä. 
(Päällysteiden  kunnon varmistaminen, muistio  06/08)  

Uusiopäällysteitä  käytetään,  jos  se on  mandollista (enintään  2  kertaa peräk- 
käin). Urapaikkausta tehdään noin  10-20 km  vuodessa. Sorateiden pintauk - 
sia  (SOP)  ei tehdä, mutta päällystetyt tiet pyritään pitämään päällystettyinä 
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Taulukko  28.  Uudenmaan  tie  piirin rakenteen parantamiskohteet, joista  on  olemas-
sa ajantasainen rp-suunnitelma,  osa  I  

Hankkeen nimi  Kunnat  
Mt 111  Karjaa-Tenhola Pohja  
Mt 125  Nummi-Heijala Nummi-Pusula  
Mt 280 Hyönölä-piirin  raja  Nummi-Pusula  
Mt 1031  Tammisaari-Björsby Pohja, Tammisaari  
Mt 1050 Raasepori -Inkoo Inkoo, Tammisaari  
Mt 1102  Karjaa-Snappertuna Karjaa, Tammisaari  
Mt 1421  Järvenpää-Hyvinkää Hyvinkää, Tuusula  
Mt 1492 Hinthaara-Laukkoski  Pornainen, Porvoo  
Mt 1580  Gammelby-Kabböle  Pernaja  
Mt 1583 Atomitie  Loviisa  
Mt 1633 Kaukalampi-Savijoki  Mäntsälä, Pukkila  
Mt 2825 Loukku-Talonen  Nummi-Pusula  
Mt 3551 Ruotsinkyl -Itä-Vastila Ruotsi npyhtää  
Mt 3562 Sittakylä-Muhniemi  Ruotsinpyhtää  
Mt 11047  Nybacka-Västervik  Tammisaari  
Mt 11065 Billnäs-Sjösång  Pohja  
Mt 11073  Brasbyn  pt  Karjaa  
Mt 11075 Meltola-Mangård  Karjaa  
Mt 11081  Inkoon  as-Finnböle  Inkoo  
Mt 11086 Tallaan pt Karjalohja  
Mt 11093 Leikkilän pt  Sammatti  
Mt 11097 Karkalin pt  Lohja 
Mtl  1113  Västerkullan  pt  Inkoo 
Mtl  1116  Västerkulla-Söderkulla  Pt  Inkoo  
Mt 11139  Tähtelä -Råd kila  Inkoo 
Mtl  1149  Lappers  -  Lohja Lohja, Siuntio  
Mt 11151 Karnaisten pt  Lohja  
Mt 11166  Taustan  pt  Nummi-Pusula  
Mt 11173 Immulan pt  Lohja, Siuntio  
Mt 11175 Karskog -Siuntion  as  Siuntio  
Mt 11179  Kela-Sjunby  Siuntio  
Mt 11185  Hemåkers-Andby  Kirkkonummi, Siuntio  
Mt 11270 Hvitträsikin pt  Kirkkonummi  
Mt 11287  Perälän  pt  Kirkkonummi, Vihti  
Mt 11288 Kaislalammen pt  Kirkkonummi  
Mt 11295 Haimoo-Moksi  Vihti  
Mt 11297 Herrakunta-Vihtijärvi  Vihti  
Mt 11303  Siikajärven  pt  Espoo  
Mt 11321 Jokimäki-Selki  Nurmijärvi, Vihti 
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Taulukko  29.  Uudenmaan tiepiirin rakenteen parantamiskohteet, joista  on  olemassa 
ajantasainen rp-suunnitelma,  osa  2  

Hankkeen nimi  Kunnat  
Mt 11463 Myllykylän pt  Tuusula, Vantaa  
Mt 11467 Ruotsinkylän pt  Tuusula  
Mt 11491 Uusikartano-Palopuro  Hyvinkää  
Mt 11623 Koskenmaan pt  Hyvinkää  
Mt 11675 lmmersbyn Pt  Sipoo  
Mt 11732 Sääksjärvi-Mäntsälä HTU  I 2006 Märitsälä  
Mt 11733  Numminen pth. Mäntsälä  
Mt 11743  Rantalan  pt  Pornainen  
Mt 11777 Mustijoen  Porvoo  
Mt 11790  Vakkola -Särkijärvi  Askola  
Mt 11817  Ilola-Juornaankylä  Askola,  Porvoo  
Mt 11819 Tiilaa-Takametsä  Askola  
Mt 11911 Paavalinkylän pt Liljendal,  Pernaja  
Mt 11915 Tesjoki-Murabacken Lapinjärvi,  Ruotsinpyhtää 

Päällysteiden paikkaus 

Päällysteiden paikkauksella  varmistetaan, että liikennettä vaarantavat  ja  sel-
västi haittaavat vauriot (reikiä, halkeamia, routaheittoja  ja  kynnysmuodostu-
mia)  on  korjattu  ja  liikennettä varoitettu asiaankuuluvin liikennemerkein. Lii-
kennettä vaarantavia vaurioita ei saa olla teillä (sekä pientareilla  ja  liittyvillä 
päällystetyillä  alueilla), silloilla  ja  kevyen liikenteen väylillä. Ajomukavuutta 
oleellisesti haittaavat vauriot korjataan valta-  ja  kantateillä  1  viikon toimenpi-
deajassa  ja  muilla teillä  ja  kevyen liikenteen väylillä  2  viikon toimenpideajas

-sa. Sillan  kansien purkaumat korjataan  1  viikon toimenpideajassa. 

Päällysteiden paikkaukset  tehdään alueurakoissa. Viime vuosina leutoina  ja 
 märkinä  talvina päällysteiden reikiintyminen talviaikaan  on  lisääntynyt. Paik-

kauksia  on  jouduttu lisäämään urakoissa  alun  perin arviolduista. 

Päällystevaurioiden  merkitä  ja  nopeusraioituksen  alentaminen 

Kohteissa, joissa päällysteen kunto  on  heikentynyt (esimerkiksi urautunut) 
siten, että päällystyskriteerit täyttyvät, mutta kohdetta ei päällystetä samalla 
kesäkaudella,  on  todettu tarpeelliseksi varoittaa liikennettä liikennemerkein 

 ja  mandollisesti alentaa nopeusrajoitusta. Tiepiirin tähän liittyvää menettely-
tapaa  on  vielä tarpeen kehittää. 

Päällystettyjen  teiden sorapientareiden hoito 

Päällystettyjen  teiden sorapientareiden hoidolla varmistetaan, että pientareet 
muodostavat päällysteen kanssa toimivan kokonaisuuden  ja  että vaarallisia 
luiskavaurioita ei esiinny. Liikennettä vaarantavat tienkohdat korjataan vii-
pymättä. Muut laadun alitukset korjataan vuosittain syyskuun loppuun men-
nessä. 
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Painumien  korjaaminen 

Uudenmaan  tiepiirissä  on  erityisenä haasteena  painumien  korjaaminen.  Tie- 
piirissä  on  seurannassa useita kymmeniä kohteita, joissa  tie  painuu  ja  on 

 vaarassa pitkällä tähtäimellä jopa sortua. Usein  painumaa  oikaistaan  en
-siavuksi päällystämällä.  Varsinainen rakenteen  vaurion  korjaus suunnitellaan 

 ja  tehdään myöhemmin. Useat kohteista  on  perustettu  puupaaluille. Paalu-
tuksen  tullessa  käyttöikänsä  päähän  tie  rakennetaan käytännössä uudes-
taan  teräsbetonipaaluille  ja  paalulaatalle.  Tämä  on  erittäin kallista, esimer-
kiksi kesällä  2006  korjatun  vt  7  moottoritien toisen  ajoradan  uudelleen raken-
taminen  Pernajanlandella  maksoi noin miljoona  euroa  /100 m.  Taulukkoihin 

 30-32 on  listattu kiireellisimpiä korjattavia  kohteita. 

Taulukko  30.  Erillisurakoissa korjatta  vat  kiireelliset painumakohteet, ei kiireellisyys -
järjestyksessä 

ERILLISURAKOISSA KORJATTAVAT  KOHTEET  
Vt  3  Pirkkalan  akk:n pengerpainumat ____________________________  
Vt  4  Koskelan alueen  painumat ___________________________  
Vt  7  Eriksnäsin risteyssillan pengerpainumat _____________________________  
Vt  7  Boxbyn  painumat  ennen  Spjutsundintietä  kevyt  korjaustapa,  suunnitelma  
Kt 50  Hakunilan  painumat ___________________________  
Kt 50  Luoman  yks:n pengerpainuma, pohj. ___________________________  
Kt 50  Sänkiniityn  ja  Tavastkullan  alue  
Kt 50  Tuupakan ramppi  länteen  
___________________________________________________  

paalulaatalle 	siirtymärakenne, 
suunnitelma  

Mt 110  Nuuksion silta,  pengerpainuma  
_________________________________________________ 

perusteellinen korjaus,  suunni-
telma päivitettävä  

Mt 120  Lahnuksen  Shellin  tulvapaikka  
___________________________________________________  

sis. 	liikennejärjestelyjä, 	ei  
suunnitelmaa  

Mt 170  Östersundomin tulvapaikka  toteutettu  2008 
Mt 186  Pitkälahti, painuma 
_______________________________________________ 

paalutuksen  korjaus, ei  suunni-
telmaa  

Mt 1580  Vanhakylän risteyssillan pengerpainumat  
_______________________________________________ 

perusteellinen korjaus,  suunni-
telma päivitettävä  

Taulukko  31. RP-  ja  putkiurakoissa korjattavat  kiireelliset painumakohteet, ei ku-
reellisyysjärjestyksessä  

RP -URAKOISSA  JA  PUTKIURAKOISSA  TEHTÄVÄT TYÖT  
Mt 170/5  ja  6, JP-tien  routavauriot routavauriot 	korjataan 	RP- 

urakassa, 	korjausehdotus  (55  
_______________________________________  000€) 
Mt 1543/1/2400,  teräsrumpu  toteutettu  2008 
Mt 1543/2/70,  teräsaaltoputki  silta toteutettu  2008 
Pt 11225  Karkkilan  routavaurio routavaurio 	korjataan 	RP - 

urakassa, vaurioselvitys  ja kor- 
_________________________________________________  jausehdotus  (43 000  €)  
Pt 11475  Siippoontien karjatunneli teräsputken 	poisto, 	suunnitel- 
_________________________________________________  ma (25000  €) 
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Taulukko  32.  Hoitourakassa korjattavat  kiireelliset painumakohteet, ei kllreellisyys-
järjestyksessä 

HOITOURAKASSA KORJATTAVAT  KOHTEET  
Vt  1  Laaksotien akk 
______________________________________________  

piennarkuopan 	+ 	kaapelien 
peitto,  painuman  oikaisu  

Vt  2  Vihti,  notkolle  painunut  rumpu  
______________________________________  

uusi 	rumpu, 	korj.suunnitelma 
Vei  (19000€)  

Vt  2  Vihti,  Huovanojan akk  kaiteen oikaisu  (törmäysvaurio)  
Vt  4  Koskelan  vesistösilta 
______________________________________________ 

pintavesikourun 	uusiminen  
etel. maatuen  edessä  

Kt 50 JP-tie  meluseinän  takana Tikkurilassa oikaisu  päällystettä poistaen  
Mt 104  Fiskarsinkylä,  ravintolan kohta  
________________________________________________ 

verkko/luiskien 	tuenta, 
korj.suunnit.  (7000  €)  

Mt 110  Nuuksion silta  
________________________________________________ 

kaiteiden 	oikaisu 	(perusteelli- 
sempi  korjaus myöhemmin)  

Mt 170  Majvik,  Sopukan rumpu  
________________________________________________  

rummun 	tunkkaus, 	korjaus- 
suunnitelma  (8000  €)  

Mt 186  Pitkälanden painuma  
______________________________________________ 

kaiteen 	oikaisu 	(perusteelli- 
sempi  korjaus myöhemmin)  

Mt 1015  Kirkkojärven  vaurio toteutettu  2008 
Mt  1070/pt  11123  Outamonjärvi reunasortuma  toteutettu  2008 
Mt 1072  Saukkolantien luiskavaurio luiskan tuenta,  ei suunnitelmaa  
Mt 1081  Lindö,  reunasortuma tuenta-  ja  kuivatussuunnitelma  
Mt 1103  Tammisaari  reikiintyvä  tie  
____________________________________________  

kiilauksen 	uusiminen 	lausun- 
non  mukaan  

Mt 1130  Fällingsbro vauriolausunto  
Mt 1601  Porvoonjoen luiskasortuma  suunnittelu alkamassa  
Pt 11085/1/3530  Nummijärvi,  reunasortuma  
___________________________________________________ 

toimenpide-ehdotuksia 	maas- 
tomuistiossa  

Pt 11085/1/4690  Nummijärvi, jyrkkä luiska 
___________________________________________________ 

toimenpide-ehdotuksia 	maas- 
tokäyntimuistiossa  

Pt 11701  Paippisten kyläsilta,  reikiä  penkereessä 
___________________________________________________  

teräsverkko  0,5 m  syvyyteen,  
ei suunnitelmaa  

Päällystettyjen  teiden muuttaminen  sorateiksi 

Päällystettyjen  teiden muuttamisessa sorateiksi noudatetaan valtakunnallista 
linjausta.  Jos  tien vuorokausiliikenne  on  yli  100  ajon/vrk,  tie  säilytetään pääl-
lystettynä.  Jos  liikennemäärä  on  alle  100  ajon/vrk, soratieksi  muuttamisesta 
tehdään tiekohtainen kannattavuustarkastelu. Tiepiirissä ei ole tällä hetkellä 
suunnitelmia muuttaa päällystettyjä teitä sorateiksi. 

Tiemerkinnät 

Tiemerkintöjen  ylläpidon suunnittelu perustuu palvelutasopuutteiden tunnis-
tamiseen  ja  niiden korjaamiseen ohjelmoidusti. 

Toimintalinjoissa  on  esitetty linjaukset merkintäperiaatteen määrittämisestä 
sekä  mm.  näkyvyyteen, merkintöjen tekemisen ajoittamiseen sekä tiemerkin-
töjen  ja  liikennemerkkien  väliseen sopusointuun liittyvistä erityisnäkökohdis

-ta.  
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Tiepiiri  on  laatinut tieosakohtaisen suunnitelman tiestöllä käytettävästä  pi
-tuussuuntaisten merkintöjen perusmerkintätavasta  (sekä keski- että reuna- 

viivat,  vain  reunaviivat  tai  ei merkintää lainkaan), joka riippuu tien toiminnalli-
sesta luokasta, päällysteleveydestä  ja  liikennemäärästä. Tiemerkitty  tieverk-
ko  on  jaettu Tiemerkintöjen toimintalinjojen mukaiseen kolmeen luokkaan. 
Luokat  on  tarkistettu siten, että tarkasteluväleistä muodostuu merkintöjen 
ylläpidon toteutusajankohdan vaatimusten mukaisesti järkeviä kokonaisuuk-
sia. Suunnitelmassa  on  esitetty myös linjamerkintöjen tiemerkintämateriaali 
tieosittain. 

Olemassa olevien merkintöjen perusvaatimukset ovat paluuheijastuvuus se-
kä merkintöjen kuntoarvo. Keväällä edellytetään merkinnöiltä tiettyä  talven 

 jälkeistä sekä syksyllä kunnostuksen jälkeistä kuntoarvoa. Paluuheijasta-
vuusvaatimus  on  asetettu syksylle. Tiepiiri määrittelee tiemerkintöjen palve-
lusopimuksessa tiemerkintöjen toimivuusvaatimu kset. Palvelun tuottaja vas-
taa toimenpiteiden varsinaisesta ohjelmoinnista siten, että toimivuusvaati-
mukset täyttyvät. 

Merkintöjen näkyminen  talven  jälkeen  on  ollut ongelma vilkasliikenteisillä 
useampikaistaisilla väylillä. Tiepiiri muuttaa toimintatapaansa vuodesta  2008 

 lähtien s.e. uusilla päällystyskohteilla Kehä lIl:lla  ja sen  sisäpuolella keskilin-
jan merkintä, liittymissä kaistamerkinnät  ja  pienmerkinnät  toteutetaan upotet-
tuina. Suojatiemerkinnät toteutetaan  koko  piirin alueella upotettuina. 

Kohtaamis-  ja  suistumisonnettomuuksien  vähentämiseksi  on  otettu käyttöön 
jyrsimällä tehtävät täristävät keskiviiva-, sulkuviiva-  ja  reunavlivamerkinnät. 
Täristäviä reunaviivoja  tehdään teille, joiden vuorokausiliikenne ylittää  5000 

 ajoneuvoa  ja  piennar  on  vähintään  75 cm  leveä. Täristävä keskivliva  on  kan-
nattava toimenpide kaikilla valta-  ja  kantateillä,  joiden vuorokausiliikenne-
määrä ylittää  2000  ajoneuvoa. Seututeillä toimenpide  on  kannattava kun lii-
kennemäärä  on  yli  3000  ajon/vrk.  

Em.  toteutuskriteereillä täristäviä reunamerkintöjä  voidaan tehdä noin  800 
 tiekilometrille. Keskimerkintöjä  voidaan tehdä noin  530  tiekilometrille.  Vuo-

teen  2008  mennessä reunamerkintöjä  on  toteutettu  316  tiekilometriä  ja  kes-
kimerkintöjä  on 238  tiekilometriä. 

Tiemerkintöjen jyrsiminen  vanhaan päällysteeseen  on  aiheuttanut päällys- 
teen  purkautumista, kun vesi  jää  seisomaan jyrsittyyn kohtaan  ja  aiheuttaa 
päällysteen rapautumista. Purkautumista tapahtuu erityisen paljon leutoina 
talvina, kun lämpötila vaihtelee  nollan  tuntumassa. Jatkossa täristäviä  tie- 
merkintöjä tehdään lähinnä uusille päällysteille. 
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Kuva  54. 	Täristävien tiemerkintöjen  potentiaaliset (tien  KVL  yli  5.000  ja  piennar  
yli  75 cm)  ja  toteutetut kohteet. 

Vaikutukset 

Kun päällysteiden ylläpitoa toteutetaan tässä suunnitelmassa esitetyllä taval-
la, päällysteiden kunto pysyy ennallaan  Yl -luokassa.  Y2  ja  Y3  —luokissa 
päällysteiden  kunto heikkenee hieman mutta ei kuitenkaan merkittävästi.  Y2 

 ja  Y3  —luokissa päällysteiden  kunto pysyy kuitenkin edelleen valtakunnallis-
ten keskiarvojen paremmalla puolella. Tienkäyttäjälle tällä päällysteiden 
kunnon muuttumisella ei ole näkyvää vaikutusta. 

Ylläpidon tärkeänä tavoitteena  on  myös säilyttää tiepääoma. Ympäris-
tönäkökohdat otetaan huomioon käyttämällä uusiopäällysteitä  ja  urapaikka-
usta  aina kun teknisesti mandollista. Melua vaimentavat päällysteet laskevat 
äänitasoa noin  3 dB  tavanomaisiin päällysteisiin verrattuna. 

Täristävät tiemerkinnät  parantavat liikenneturvallisuutta vähentämällä koh-
taamis-ja  suistumisonnettomuuksia. Täristäviä reunamerkintöjä  on  tehty  316 

 tiekilometriä,  ja  niillä lasketaan vähennettävän  4,1  henkilövahinkoon johta-
nutta onnettomuutta vuosittain. Täristäviä keskimerkintöjä  on  tehty  238  tieki-
lometriä,  ja  niillä lasketaan vähennettävän  1,7  henkilövahinkoon johtanutta 
onnettomuutta vuosittain. Toteuttamalla täristävät tiemerkinnät kuvan  54  laa-
juudessa (reunamerkinnät  n. 800 tie-km  ja  keskimerkinnät  n. 530 tie-km)  vä-
hennetään vuosittain noin  13  henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta. Vie-
lä toteuttamattomien täristävien tiemerkintöjen lisävaikutus liikenneturvalli-
suuteen  on  siten noin  7  henkilövahinkoon johtaneen onnettomuuden  vä

-henemä. 
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4.4 	Sorateiden  hoito  ja  ylläpito 

Lähtökohdat  

Sorateiden  hoidon periaatteet  on  kuvattu julkaisussa Sorateiden hoito  ja 
 kunnostus sekä hoidon tuotekorteissa. Sorateiden hoidon  ja  ylläpidon toimin-

talinjaa päivitetään parhaillaan. Uudistuvat linjaukset otetaan huomioon hoi-
to-  ja yl  läpitosu unnitelman  seuraavassa päivityksessä. 

Uudenmaan tiepiirin soratieverkon laajuus  on 799 km (31.12.2007).  Uuden-
maan tiepiirin maanteistä sorapäällysteisiä  on 17  %,  kun  koko  maassa kes-
kimäärin maanteistä sorapäällysteisiä  on 35  %.  Uudenmaan tiepiirin sorapin-
taisilla maanteillä  on  muun maan soratieverkkoon verrattuna keskimäärin 
vilkkaampi liikenne. Sorateiden hoitokustannukset Uudenmaan tiepiirissä 
vuonna  2007  olivat  1,3  milj.  €. 

Sorateiden  jakautuminen  liikennemääräluokittain 

KVLyII  350  
KVL  201-350 	1  °' 	 KVL  0-50 

6  % 	'N 	/  21  % 

KyL  101-200 
32%  

KyL  51-100 
40% 

Uudenmaan  tieplirl 
	

Koko  maa  

Kuva  55. 	Sorateiden  jakautuminen liikennemääräluokittain Uudenmaan tiepii- 
rissäja  koko  maassa. 

Laatuvaatimukset 

Soratien  on  oltava pääosin vähintään kuntoarvon  3  mukaisessa kunnossa 
(Sorateiden kulutuskerroksen kuntoluokitus),  siten että: 
- Soratiehoitoluokkaan  I  tiellä esiintyy kuntoarvoa  2  enintään  10  %. 
- Soratiehoitoluokkaan  Il  tiellä esiintyy kuntoarvoa  2  enintään  20  %. 
- Kuntoarvoa  1  ei saa esiintyä kummassakaan hoitoluokassa. 

Toimenpideaika:  Tien on  oltava vaatimuksen mukaisessa kunnossa hoito- 
luokassa  I  viimeistään  2  vrk:n  ja  hoitoluokassa  Il  viimeistään  3  vrk:n  kulues-
sa  laatuvaatimuksen alittumisesta. Kuntoarvoon  1  päässyt  tienkohta  on  kor-
jattava molemmissa  hoitoluokissa  viimeistään  1 vrk:n  kuluessa.  Soratiellä ei 
saa olla toimenpideaikanakaan yli  40  % kuntoarvon  3  alittavia  100  metrin 
jaksoja. Kuntovaatimus toimenpideaikoineen  on  voimassa ympäri vuoden 
lukuun ottamatta kelirikkoaikaa  ja  kautta, jolloin  tie on  lumipolanteella. 
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Hoitoluokat 

Soratiet  jaetaan kahteen soratiehoitoluokkaan liikenteen määrän  ja  laadun 
perusteella. Pääsääntöisesti soratiehoitoluokkaan  I  kuuluvat soratiet, joiden 
liikennemäärä (KVL)  on  yli  200  ajon/vrk,  ja  luokkaan  Il  kuuluvat soratiet, joi-
den liikennemäärä (KVL)  on  alle  200  ajon/vrk.  Uudenmaan tiepiirissä hoito- 
luokassa  I  sorateitä  on 68 km  ja  hoitoluokassa  II 694 km  (taulukko  33  ja kuva 

 56).  

Taulukko  33.  Sorateiden hoitoluokat  Uudenmaan  tiepiirissä 

Hoitoluokka  I  
(km) 

Hoitoluokka  Il 
 (km) 

86 676 

Soratiet hoitoluokittain 	 N 
1  

	

25000 	 50000 	 100 000 	,,etri0  

Kuva  56. 	Uudenmaan tiepiirin  sorateiden hoitoluokat (Tiehallinto  2008,  rajat  ja  
taustakartta © Affecto  Finland  Oy, lupa  L4377)  

Sorateiden  hoidolla vaikutetaan tien  pinnan  kuntoon  ja  sitä kautta tienkäyttä-
jien ajomukavuuteen. Hoitotoimenpiteitä ovat esimerkiksi  pinnan  tasaus  ja 

 paikkaaminen sekä sorastus  ja  pölynsidonta.  Lisäksi teitä muokataan sekä 
hoidetaan pintakelirikkoa  ja  pieniä routavaurioita. 

Sorateiden  kunto  ja  palvelutaso  

Sorateiden  kuntoa seurataan 
-  arvioimalla niiden pintakunto (tasaisuus, kiinteys  ja  pölyäminen)  valta-

kunnallisesti yhtenäisesti satunnaisotannalla  ja  
- 	inventoimalla  niillä esiintyvä runkokelirikko. 
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Tienkäyttäjän  kannalta tasaisuus, kiinteys  ja  pölyäminen  ovat tärkeimmät 
ajomukavuuteen vaikuttavat tekijät. 

Sorateiden  hoidossa tasataan  ja  muokataan kulutuskerrosta. Sorateiden ku-
lutuskerroksen materiaalirakenne  on  erityisen tärkeä tien  pinnan  laadun 
kannalta. 

Kevään perusmuokkauksella yhdistettynä pölynsidontaan vähennetään keli-
rikon haittoja, varmistetaan kulutuskerroksen pitkäaikaista kestoa  ja  tavoite- 
kunnon toteutumista. Kesähoidolla taas ylläpidetään tieverkon tavoiteku ntoa. 
Syksyn toimenpiteillä vähennetään pintakelirikkoja  ja  tehdään tasainen  pinta 

 talvihoitoa  varten. 

Sorateiden pölynsidontaan  käytettävän suolan menekki  on  keskimäärin  1,5-2 
 tn  I km I  vuosi. 

Kelirikko  on  sorateiden  keväinen  ja  osin myös syksyinen ongelma. Uuden-
maan tiestöllä ei juuri esiinny runkokelirikkoa. Yleensä pintakelirikkoa alkaa 
esiintyä maaliskuun lopulla  ja  se  päättyy kesäkuun alkuun mennessä. 

Painorajoitukset  tulevat kelirikkoisille teille tavallisesti maalis-huhtikuussa. 
Painorajoituksia joudutaan asettamaan myös kevätajan kantavuuspuutteiden 
vuoksi. Lämpiminä  ja  sateisina syksyinä  sekä leutoina talvina esiintyy erityi-
sesti pintakelirikkoa  ja  painorajoituksiakin  voidaan joutua asettamaan. 

Kelirikon vuoksi asetettujen painorajoitusten määrä  on  tällä vuosikymmenellä 
vaihdellut välillä  10 -30 km.  Panorajoituksen  asettamisessa hyödynnetään 
ohjetta "Kelirikkotien liikenteen rajoittaminen". Uudenmaan tiepiirin kelirik-
kouhanalaiset tiet  on  esitetty kuvassa  57  ja  runkokelirikkokohteet  2008  ku-
vassa  58. 

' VP  

TIEHALLINTO 

- painorajoitusuhka  harvoin  
- painorajoltusuhka  usein 	 / 
- pintakelirikkoa, painorajoitukset  todennäköisiä 	 / 

/  
r  ,7 

 ) 	
. - 

£  2'  

Kuva  57. 	Kelirikon uhan alaiset tiet Uudenmaan tiepiirissä 
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TIEHALLINTO 
VÄGFÖR  VALIN INGEN 

Runkokelirlkko  2008  
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Kuva  58. 	Runkoke/irikkokohteet  Uudenmaan  tiepiirissä  2008  

Sorateiden  tilaa seurataan Uudenmaan tiepiirissä: 
-  seuraamalla pintakelirikkotilannetta 
- inventoimalla runkokelirikkokohteita 
- mittaamalla kesän palvelutasoa 
- inventoimalla sorateiden  rakenteellista kuntoa 

Pintakelirikko  

Uudenmaan tiepiirissä pintakelirikkoa ei tavallisina talvina ole tarvinnut  in-
ventoida  kuten muissa piireissä. Pintakelirikkotilannetta kuitenkin seurataan, 
koska pintakelirikon jälkeen seuraa runkokelirikko. Sateisina  ja  lämpimämpi - 
nä  talvina pintakelirikkoinventoinnit saattavat  tulla  Uudenmaan tiepiirissäkin 
tavallisemmiksi. 

Tulevaisuudessa sorateitä saatetaan pintakelirikon vuoksi joutua hoitamaan 
nykyistä enemmän. Sorateiden kunnon varmistaminen edellyttää  koko  talvi- 
kauden jatkuvia sorateiden kunnon mittauksia  ja  mandollisesti sorateille eril-
lisiä talvikauden toimivuusvaatimuksia. 

Esimerkiksi talvella  2008 U-piirin urakoissa tehtiin murskeen ajoa pintakeliri
-kon  vuoksi. 

Runkokelirikko 

Tiemestarit havainnoivat runkokelirikkotilannetta  kevään edetessä. Havain-
noinnissa keskitytään edellisen vuoden kelirikkokohteisiin. Lisäksi uusia koh-
teita otetaan mukaan asiakaspalautteen,  u rakoitsijapalautteen  ja  muualta 
Tiehallinnosta tulleen tiedon perusteella. Tiemestareiden havaintojen perus-
teella käynnistetään runkokelirikkoinventoinnit, jotka tekee urakoitsijan koulu-
tettu inventoija. 
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Runkokelirikkokohteista inventoidaan vaurioluokka  1-4 (1  =  pahin) sekä  kor
-jaustoimenpide  A-C,  jossa  A  raskain toimenpide  ja  C  yleensä ojitus  ja  rum-

mun  korjaus  tai  lisääminen. Vaurioluokasta  ja  korjaustavasta,  jotka inventoija 
havaitsee  ja  määrittää lasketaan haittaindeksi. Runkokelirikon haittaindeksi-
pistemäärä  on  osa  tiepiirin kuntotavoitteesta. 

Kelirikko  on  Uudenmaan tiepiirissä  varsin  pieni ongelma esimerkiksi metsä-
teollisuudelle, koska alueella pahin kelirikkoaika  on  lyhytkestoinen  sekä  tie-
verkko  on  niin tiheä, että kuljetuksiin  on  helpompi löytää kiertoteitä. 

Kesän palvelutaso 

Kesän palvelutaso mitataan valtakunnallisella satunnaisotannalla. Soratei
-den  palvelutasokriteereja  ovat tasaisuus  60%,  kiinteys  30%  ja  pölyävyys 

 10%.  Palvelutaso arvostellaan  1-5  -  1  ja  2  vastaavat huonoa laatua,  3 on  hy-
väksyttävä laatu  ja  4  ja  5  vastaavat hyvää laatua.  Jos  palvelutasokeskiarvo 

 on  välillä  3,2-3,5, se  vastaa tilattua palvelutasoa. Kuvassa  59 on  esitetty pal-
velutason sekä palvelutasokriteerien keskiarvot vuosittain. Palvelutaso  on 

 ollut tavoitteessa kaikkina vuosina. Palvelutasokriteereistä pölyävyys  on  ollut 
erinomaisella tasolla kaikkina tarkastelujakson vuosina, tasaisuus  on  vas-
tannut tilattua laatua, mutta kiinteys  on  ollut  koko  tarkastelujakson toivotta

-van  tason alapuolella. Tarkastelujakson loppupuolella kiinteys-  ja  tasaisuus- 
arvot ovat parantuneet, mikä näkyy myös kokonaispalvelutason arvossa. 
Palvelutaso arvioidaan  100  metrin mittaisille tiejaksoille. Käytännön ongel-
maksi  on  havaittu lyhyet, enintään  20-30  metrin mittaiset ongelmakohdat, 
jotka eivät näy  100-metrisen  kokonaiskuntoarviossa.  Tältä osin tien kunnon 
arviointiperiaatteita tarkennetaan valmisteilla olevissa sorateiden hoidon toi-
mintalinjoissa. 

Palvetutason  ja ert kriteerlen mlttaustulokset  vuosittain 
Uudenmaan  tleplirtssä  

5 

4- 

3 	- - 	 -  01  palveuaso  
02  tasalSUuS  
03  kinteys  

2 	 - 	 •4plyaminen:  

2003 	 2004 	 2005 	 2006  

Kuva  59. 	Palvelutason  ja  eri kriteerien mittaustulosten keskiarvot vuosittain. 

Taulukossa  34 on  esitetty palvelutasokriteerien alitusten (luokkien  1  ja  2  tu-
lokset) prosenttiosuudet mittauksista vuosittain. 
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Taulukko  34.  Luokkien  I  ja  2  tulokset, kuinka suuri osuus havainnoista  (m) on  ollut 
palvelutasokriteerien alapuolella 

Vuosi  Palvelutaso 
m 	%  

Tasaisuus 
m 	%  

Kiinteys 
m %  

Pölyäminen  
m 	%  

2003 54772 7,4 68328 9,2 245337 33,0 1870 0,3 
2004 15048 2,6 45925 8,1 150266 26,4 111 0,0 
2005 10252 1,8 10543 1,8 75478 13,2 29 0,0 
2006 71553 6,4 89122 7,9 298014 26,5 0  -  
2007 4009 0,4 11504 1,2 147739 15,3 28 0,0 

Sorateiden  rakenteellinen kunto 

Uudenmaan tiepiirin sorapintaisten yhdysteiden rakenteellinen kunto mita-
taan kerran kolmessa vuodessa. Rakenteellisen kunnon mittauksissa kiinni-
tetään huomiota  mm.  reunapalteisiin  sekä kuivatuslaitteiden  ja  kuivatusjär-
jestelyjen  kuntoon. 

Sorateiden  palvelutason määrittely  ja  vaihtoehtotarkastel  ut  

Sorateiden  pinnan  hoito 
Laatuvaatimuksena soratien  pinnan  hoidolle  on,  että  pinnan  on  oltava riittä-
vän tasainen, kiinteä  ja  pölyämätön  sekä tien poikkileikkausmuodon  on  olta-
va kunnossa. Sorateiden  on  oltava pääosin vähintään kuntoarvon  3  mukai-
sessa kunnossa (Sorateiden kulutuskerroksen kuntoluokitus)  siten, että 
- soratiehoitoluokkaan  I  kuuluvan tien  tai  sen  2 km  osuuden sorapäällys- 

teisestä  pituudesta saa olla kuntoarvoa  2  enintään  10  % 
- soratiehoitoluokkaan  Il  kuuluvan tien  tai  sen  2 km  osuuden sorapäällys-

teisestä pituudesta saa olla kuntoarvoa  2  enintään  20  % 
- kuntoarvoa  1  ei saa esiintyä kummassakaan hoitoluokassa. 

Sorateiden  rakenteen parantaminen  ja  päällystäminen  

Kun soratien vuorokausiliikennemäärä ylittää  200  ajoneuvoa, tien päällystä-
mistä harkitaan. Ne tiet, joiden vuorokausiliikenne ylittää  300,  pyritään pääl-
lystämään. Jonkin verran toteutetaan myös kohteita, joissa soratien alku 
päällystetään siten, että (päällystetyltä isommalta tieltä lähtiessä) uusi pääl-
lyste yltää ohi kylämäisen asutuksen  tai  yksittäisen liikennettä enemmän 
synnyttävän kohteen. 

Vuosina  2006-2007 on  Uudenmaan tiepiirissä kunnostettu vuosittain  1-2 so
-ratietä sorateinä  ja  1-3  soratietä  on  kunnostettu päällystetyiksi teiksi. 

Sorateiden  korjaustarpeita Uudenmaan tiepiirissä lähinnä puutavarakuljetus
-ten  kannalta selvitettiin vuonna  2007.  Tiestön ongelmakohteet listattiin  ja  pis
-teytettiin.  Pisteytys tehtiin sekä kyselyssä esiin nousseille kohteille että tiepii-

nfl  tiedossa oleville kelirikkokohteille (T&M Sora). Pistemäärään vaikuttivat 
todetut kantavuusongelmat, painorajoitukset, kuivatuspuutteet, routaheitot  ja 

 painuneet  rummut sekä tien geometriapuutteet. Selvitys päivitettiin syksyllä 
 2008  ajantasaisilla kelirikkotiedoilla. 
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Hallitus osoitti maaliskuussa  2008  valmistuneessa liikennepoliittisessa selon-
teossa rahoitusta  puuhuollon  turvaamiseen. Valtakunnallisesti  perustienpi-
toon  on  lisätty  ja  kohdistettu uudelleen  jo  olemassa olevasta  perustienpidon 
kehyksestä  137  milj.€  vuosina  2008-2012  puuhuollon  turvaamiseen. Rahoi-
tuksella kunnostetaan pääosin  kelirikkoisia  sorateitä. Uudellamaalla raaka-
puun  kuljetusvolyymit  ja  huonokuntoisten  kelirikkoisten  teiden osuus ovat 
maan pienimpiä.  Puuhuollon  rahoituksesta  kohdistuukin  Uudellemaalle  vain 

 noin  3  %.  Ensimmäinen vuonna  2008  saatu rahoitus  (637.000  euroa)  käyte-
tään kolmen huonokuntoisen  soratien  kunnostamiseen (taulukko  35).  Koh-
teet ovat edellä mainitun vuonna  2007  toteutetun selvityksen kolme kärki- 
kohdetta  (Mt 110129  Hulta-Ervasto-Haarla,  Mt 11915  Tesjoki-Murabacken, 

 Mt 1031  Tammisaari -Björsby).  Taulukossa  35  ja  kuvassa  60 on  esitetty puu- 
huollon kohteet myös  jatkovuosille  2009-2011.  Taulukoissa  36-37 on  esitet-
ty kaikki  puuhuollon  selvityksessä esiin nousseet kohteet. 

Taulukko  35.  Puuhuoltorahojen kohdentaminen  Uudenmaan  tiepiirissä  2008-2011  

Puuhuoltorahojen kohdentaminen  Uudenmaan  tiepiirissä  2008-2011  

Kohteen numero  ja  nimi  Kunnat  tieo.  pituus  
___  (m) 
2008 7270 Mt 11915  Tesjoki-Murarbacken  Ruotsinpyhtää,  1-2 15628  

Lapinkylä  
6182 Mt 1031  Tammisaari -Björsby  Pohja  2-3 5681 
6186 Mt 11181  Nyby-Yövilä  Siuntio  1 8584  

____  2704 Mt 11029  Hulta-Ervasto-Haarla Tammisaari  1-3 13555  
_____ _____  Käytettävissä oleva rahoitus  2008 
2009 1114  Vt25 Lohjansaaren Ilittymän  par.  Lohja  18 1000 

2521 Mt 1011  Hulta-Koski  Tammisaari  1-2 10366 
6095 Mt 11149  Lappers -Lohja Lohja, Siuntio  1 8209 
2638 Mt 11123  Talpela-Maikkala  Lohja  1 9500  

____  2519  Mtll265Suonpäänpt  Vihti  1 6223  
_____ _____  Käytettävissä oleva rahoitus  2009 
2010- 2520  Mtll675lmmersbynpt  Sipoo  1 6578 
2011 2806 Mt 11911  Paavalinkylän  pt  Pernaja  1 6940 

2807 Mt 1791  Lindkoski-Ruotsinkylä  Ruotsinpyhtää  1-2 15005 
2808 Mt 11683  Martisvägen  Sipoo  1 3610 
2809 Mt 11191  Nummenkylä -Kvarnby  Siuntio, Lohja  2 5770 
2810 Mt 11035  Mörby-Skarpkulla  Pohja  1 6740 
2811 Mt 11047  Nybacka -Västervik  Tammisaari  2 5984  

____  2812 Mt 11024  Hummeldal  Tammisaari  1 6050  
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Kuva  60.  Puuhuollon  kohteet  2008-2011  

Toimenpiteet palvelutason saavuttamiseksi 

Vuonna  2008  kunnostetaan kolme kelirikkoista soratietä erillisrahoituksella 
 (0,637  milj.  euroa),  joka  on  saatu puuhuollon turvaamiseksi. Puuhuollon tur-

vaamiseen  ja  huonokuntoisten sorateiden kunnostamiseen saadaan erillis-
rahoitusta myös vuosina  2009-2012.  

Vaikutukset  

Sorateiden  palvelutason arvioidaan pysyvän vähintään nykyisellä tasolla. 
Sorateiden peruskorjaukset  ja  päällystämiset  nostavat palvelutasoa paikalli-
sesti. 

Sorateiden  peruskorjauksiin  ja  siten puuhuollon kuijetusten turvaamiseen 
kohdistetut toimet ovat tärkeitä  koko  valtakunnan näkökulmasta, mutta Uu-
denmaan  ja  erityisesti pääkaupunkiseudun kannalta vähäliikenteisen sora- 
tieverkon merkitys  on  vähäinen.  

4.5 	Sillat 

Lähtökohdat 

Siltojen hoidon  ja  ylläpidon tehtävänä  on  varmistaa siltojen liikenneturvalli-
suus  ja  kantavuus  sillan  käyttöaikana.  Tavoitteena  on  myös siltojen säilymi-
nen ulkonäöltään siisteinä  ja  ympäristöönsä sopivina. Siltojen hoitoon kuuluu 
siltojen  ja  laiturien puhtaanapito  ja  jatkuva tarkkailu sekä siltojen vuositarkas-
tukset, jotka tehdään heinäkuun loppuun mennessä. Ylläpito sisältää siltojen 
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uusimiset,  peruskorjaukset  ja  pienemmät yksittäisiä vaurioita poistavat ylläpi-
totyöt. 

Tiehallinnon  siltojen ylläpitoa valtakunnallisesti ohjaa julkaisu Siltojen ylläpi-
don toimintalinjat. Siltojen hoitoa ohjaa kunnossapidon tuotekortit. 

Siltojen kunnon seuranta 

Vuosittain tehtävillä sillantarkastuksilla varmistetaan, että siltoihin ei ole syn-
tynyt välitöntä liikenneturvallisuusvaaraa aiheuttavia vaurioita. Näistä tarkas-
tuksista saadaan toimenpide-esityksiä ylläpitourakkaan. 

Keskimäärin viiden vuoden välein tehtävien siltojen yleistarkastusten tietoja 
käytetään siltoja korjaus-  tai  uusimisohjelmiin sijoitettaessa  ja  tarvittavia toi-
menpiteitä määritettäessä sekä siltojen kuntotilan  ja  palvelutason seuran-
nassa. Uudellamaalla yleistarkastetaan vuosittain noin  350  siltaa. 

Erikoistarkastus  tehdään yleistarkastuksissa saatujen havaintojen perusteel-
la määrätyille kohteille. Erikoistarkastus  on  korjaussuunnittelun pohjatietoa  ja 
sen  perusteella korjaus-  ja  uusimiskohteet  täsmentyvät. Erikoistarkastuksia 

 on  tarve tehdä vuosittain  20-40  sillalle. 

Lisäksi vesistösilloille tehdään sukellustarkastuksia. 

Nykytila 

Siltojen kuntoa kuvataan viisiportaisella kuntoluokituksella  (1=  erittäin huono, 
 5  =  erittäin hyvä)  ja  vauriopistesummalla (VPS).  Jokaisesta siltarekisteriin 

kirjatusta yksittäisestä vauriosta kertyy vauriopisteitä. Vauriopisteistä laske-
taan siltakohtainen vauriopistesumma  ja koko  tiepiirin  I  Tiehallinnon sillaston 
vauriopistesumma.  Tiepiirin  ja  Tiehallinnon  siltojen kokonaiskuntotilaa seura-
taan  ja  ohjataan huonokuntoisten siltojen määrällä (kuntoluokat  1  ja  2)  ja 

 vauriopistesummalla.  Siltojen  ja  putkisiltojen kuntoluokkien  tarkempi kuvaus 
 on  esitetty liitteessä  5.  

Siltojen korjaustarve  on  lisääntynyt voimakkaasti  1990-luvun alusta lähtien 
 1960  ja  1970  -luvuilla rakennettujen suurten siltamäärien tultua peruskorja-

usikään  (kuva  61).  Käytettävissä ollut rahoitus ei ole ollut korjaustarpeeseen 
nähden riittävä. Sillankorjausten rahoitusta  on  lisätty, mutta liian myöhään, 
esimerkiksi Uudenmaan tiepiirissä käytetty rahoitus  on  noin kaksinkertaistu-
nut  2000-luvun  alun  vuosittaisesta  4  -  4,5  milj.  eurosta  8 -9  miljoonaan eu-
roon. Samaan aikaan kustannustaso  on  noussut  ja  liikennejärjestelyjen  vaa-
timustaso  on  kasvanut. Tämän vuoksi  on  syntynyt merkittävää peruskorjaus - 
ten  jälkeenjääneisyyttä. Peruskorjauksia  on  tehty pääasiassa  jo  huonokun

-toisiksi luokitelluille silloille, mikä ei aina ole kustannustehokkain  sillankor-
jausaika.  Keskimäärin Uudenmaan tiepiirissä  on  peruskorjattu  tai  uusittu 
vuosittain  15-25  siltaa. Ylläpitokorjauksia  on  tehty vuosittain noin  100-150 

 sillalla. 
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H  uonokuntoisten  siltojen määrän  ja  vauriopistesumman  
kehitys sekä sillankorjauksiin käytetty rahoitus  
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Kuva  61. 	Uudenmaan tiepiirin siltojen  vauriopistesumman (VPS)  ja  huonokun- 
toisten siltojen kokonaismäärän sekä  siltakorjauksiin  käytetyn rahoi-
tuksen kehitys vuosittain.  VPS  ja  huonokuntoisten siltojen määrä  on 

 esitetty  1.1.  tilanteen mukaan. Rahoitus  on  edellisenä vuonna käytet-
ty rahoitus. 

Siltojen vaurlopistesumma  ja  huonokuntoisten siltojen määrä 
Uudenmaan tlepiirissä  1.1.1997-1.1.2007  

\. 	.\. 	... 	 . 	.. 	\. 
..'. \. \. \. \. \. \. '. .-.'. \. 	'.  

Kuva  62. 	Siltojen  vauriopistesumma  ja  huonokuntoisten siltojen määrän kehitys 
Uudenmaan  tiepllrissä 
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Siltojen  vaurlopistesumma  Uudenmaan  tieplirissä  ja koko  maassa 
 1.1.1997-1.1.2007  
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Kuva  63. 	Siltojen vauriopistesumma  ja  huonokuntoisten siltojen määrän kehitys 
Uudenmaan tiepiirissä  ja koko  maassa 

Uudenmaan  tiepiirissä kuntoluokkaan  1  (erittäin huono) kuuluvia siltoja oli 
vuoden  2007  lopussa  37  kpl  ja  luokkaan  2  (huono) kuuluvia siltoja  137  kpl 

 (yhteensä  174  kpl).  Kandessa huonoimmassa  kuntoluokassa  on  lukumäärän 
suhteen  10  %  ja  pinta-alan suhteen  7  %  Uudenmaan tiepiirin  sUloista.  Kunto- 
luokassa  3  (tyydyttävä)  on  noin neljännes Uudenmaan silloista. Näistä mer-
kittävän osan arvioidaan muuttuvan lähivuosina  kuntoluokkaan  2 tai 1.  Li-
säksi Uudenmaan useilla  tieplirin vilkasliikenteisillä  teillä  (esim.  1, 2, 3, 4, 7, 
50, 25, 51  ja  55-tiet) sillat ovat tulossa lähivuosina  peruskorjausikään.  Siltoja 

 on  määrällisesti paljon  ja  korjauskohteina  ne ovat liikenteen vaatimuksista 
johtuen vaativia. Kunnon rappeutumista nopeuttaa  vilkasliikenteisillä  teillä  
liukkaudentorjunnassa  käytetty suola.  
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Taulukko  38.  Uudenmaan tiepiirin  sh/at,  joilla  on  suurimmat  vauriopistesummat 
 1.1.2008  

Silta  _______________________  Tie  Kunta  VPS  
U-286  Espoonlanden silta  11328  Kirkkonummi  1411 
U-ii00 Vähäjoen  silta  (*  55  Porvoo  1356 
U-784  Palakosken  silta  (*  11181  Siuntio  1334 
U-593  Porvoon  uusisilta  170  Porvoo  1304 
U-669  Vårnäsin  silta  11245  Kirkkonummi  1095 
U-1082  Ahteen risteyssilta  110  Vihti  985 
U-854  Hanabölen  silta  (*  11568  Vantaa  951 
U-898 Kai-Silta  11423  Nurmijärvi  850 
U-347  Brobölen  silta  (*  11689  Sipoo  828 
U-1151  Pohjanlanden  I.  salmen  s. 25  Tammisaari  818 
U-883  Otsolanden alikul.  51  Espoo  792 
U-1124  Saksalan  ylikulkusilta  55  Porvoo  743 
U-1144  Östersundomin risteyss.  11636  Sipoo  697 
U-671  Säfträskin  silta  (*  11889  Liljendal  651 
U-722  Tjusterbyn  silta  11773  Porvoo  631 
U-616  Tuomarilan ylikulkusilta  1  Espoo  624 
U-912  Tammiston risteyssilta  50  Vantaa  607 
U-878  Hanasalmen jalankul.  70051 Helsinki 596 
U-5231  Huuvarin  silta  (*  1605  Askola  596 
U-5359  Kvarnån  silta  (*  11231  Kirkkonummi  596 
U-i  016  Mankinjoen  silta  50  Espoo  585 
U-940  Pihlajamäen  risteyssilta  4 Helsinki 583 
U-5043  Sundsbergin  silta  11281  Kirkkonummi  559 
U-635  Rosbackan  silta  11701  Sipoo  556 
U-930  Lapinlanden silta  51 Helsinki 538 
U-i028  Nöykkiön risteyssilta  11331  Espoo  531 
U-i  208  Kirjokallionpolun alikul.  3 Helsinki 524 
U-5180  Tervahaudan  silta  1431  Mäntsälä  517 
U-983  Käpylän  ylikulkusilta (*  45 Helsinki 516 
U-419  Ränriin  silta  1633  Pukkila  515 
U-260  Bymossan  silta  120  Vantaa  507  

*)  Silta  on  korjattu  tai  uusiminen/korjaus  on  kilpailutettu  2008.  

Taulukko  39.  Uudenmaan tiepiirin  si//at kuntoluokittain *)  suluissa esitetty  putkisi/to-
jen  osuus 

_______________ 
Lukumäärä 

(kpl) 
Lukumäärä  

(%)  
Pinta-ala 

 (m2)  
Pinta-ala 

 (%)  
Erittäin huono  37 (20)  (*  2 14 697 2  
Huono  137 (51)(* 8 38752 5  
Tyydyttävä  428 24 206817 28  
Hyvä  897 51 343 382 47  
Erittäin hyvä  184 11 92041 13  
Uudet sillat, ei  
vielä tarkastettu  

68 
___________ 

4 
___________ 

31 668 
__________ 

4  
________  

Siltoja  yht.  1 751 100 727 358 100  
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Kuva  64. 	Uudenmaan tiepiirin siltojen kunto 

Taulukko  40.  Uudenmaan  tiepllrin  huonokuntoisten siltojen sijoittuminen  tieverkolle  

Tien  toiminnallinen 
luokka 

Erittäin 
huonot 

sillat [kpl] 

Huonot 
sillat [kpl] 

Yhteensä 	Osuus  [%]  
[kpl] 	erit.huon  ja  

huon.  

Valtatie  2 20 22 	 13  
Kantatie  4 16 20 	 11  
Seututie  2 32 34 	 20  
Yhdystie  28 65 93 	 53  
Ramppi  tai  muu  1 4 5 	 3  
Yhteensä  37 137 174 	100  

Tiepiirin  erityistarkkailussa  on  noin  30  huonokuntoista siltaa. Näille tehdään 
ennakolta kiertotie-  ja  varasiltasuunnitelma. 

Painorajoitettujen  siltojen määrä Uudenmaan  tiepiirissä  oli  11  kpl  elokuussa 
 2008.  Painorajoitetut  sillat sijaitsevat  yhdysteillä. Painorajoitetut  sillat  on  esi-

tetty taulukossa  41.  

Taulukko  41.  Uudenmaan tiepiirin  painorajoitetut  sillat 

Numero Nimi Kunta Tieosoite  
U-46  Krissin  silta Hyvinkää  11490-001-00626 
U-286  Espoonlanden silta Kirkkonummi  11328-001-00104 
U-650  Luhtajoen  silta Nurmijärvi  11427-001-04265 
U-669  (* Vårnäsin  silta Kirkkonummi  11245-002-01938 
U-699  Paavolan silta Lohja  11087-001-08528 
U-719  Tuorilan  silta Karkkila  11225-001-00749 
U-722  Tjusterbyn  silta Porvoo  11773-001-02491 
U-780  Sundsbron  silta Ruotsinpyhtää  11953-001-02318 
U-784  (** Palakosken  silta Siuntio  11181-001-08231 
U-898  Kar-Silta Nurmijärvi  11423-001-00470 
U-1762  Tamminiemen silta Porvoo  11816-001 -02186  

*)  Suljettu liikenteeltä  18.9.2007,  varasillalla painorajoitus **)  Korjattu  ja  painorajoitus  poistettu  2008  
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Erikoiskuljetuksia rajoittavia  siltoja  on  Uudenmaan  tiepiirissä  (8.9.2008) pai-
norajoitettujen  siltojen lisäksi suurten  erikoiskuijetusten verkolla  7 kpl, pää- 
teillä, jotka eivät kuulu suurten  erikoiskuijetusten  verkkoon,  8 kpl  ja  muilla 
teillä (lähinnä satamiin johtavat tiet  ja moottoriteiden rinnakkaistiet)  15 kpl. 
Erikoiskuljetuksia rajoittavista  silloista saneeraus  on  alkamassa  2  sillalla (ei-
vät kuulu edellä esitettyihin lukuihin). Lisäksi Uudenmaan  tiepiirissä  on 

 alemmalla  tieverkolla  25 metsäkonekuljetuksia rajoittavaa  siltaa.  Erikoiskuije-
tuksia  haittaavat kantavuuden lisäksi siltojen puutteelliset  liikennetekniset 

 mitat, kuten  tieluokan  edellyttämää pienempi  alikulkukorkeus  tai  hyödyllinen 
leveys.  Erikoiskuljetuksia  rajoittavat sillat  on  esitetty kuvassa  65.  

I 	I  

Kuva  65. 	Erikoisku/jetuksia rajoitta vat si//at, painorajoitetut  si/lat  taulukossa  41 
(Tiehal/into  2008,  rajat  © Affecto Fin/and  Oy, lupa  L4377)  

Uudenmaan  tiepiirissä  on  yksi avattava silta (Pohjanlanden läntisen salmen 
silta).  Tiepiirissä  on  käynnistetty selvitys  sillan  laitteiston uusimiseen  ja sillan 

 korjaamiseen liittyen.  

Avattavien  siltojen vuotuiset kustannukset ovat  n. 160 000 €,  josta  Tiehallin
-non  osuus  on 54%  ja Rhk:n  46%.  Siltaa avataan noin  600  kertaa vuodessa. 

Palvelutaso veneilijöille  on 24 h/vrk/vuosi.  

Toimenpiteet palvelutason saavuttamiseksi  

Tiepiirillä  on  monivuotinen siltojen  ja  laitureiden  korjausohjelma (taulukot  42-
45).  Vuosittain  tarkastuskauden  jälkeen käydään läpi huonokuntoiset sillat  ja 
vauriopisteiltään  suurimmat sillat  ja päivitetään  ohjelma. Tarkastuksista saa-
tujen tietojen perusteella otetaan  ylläpitourakan  korjausohjelmaan sellaisia 
siltoja, joissa  on  yksittäisiä vakavia pikaista korjausta vaativia vaurioita,  esim.  
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puukannet, kaidevauriot  ja  liikuntasaumalaitteet. ÄkiHisiä  korjaustarpeita tu-
lee myös  asiakaspalautteena tiemestareiden  kautta. 

Siltojen otetaan korjausohjelmaan pääasiassa  kuntopuutteiden  perusteella. 
 Ohjelmoinnissa  tarkastellaan myös siltojen toiminnalliset  ja  kantavuuspuut

-teet  sekä  liikenneturvallisuuspuutteet  (esimerkiksi huonokuntoiset  reunapal
-kit  ja  - kaiteet  sekä  pintarakenteet). Korjausajankohdan  valinnassa pyritään 

 huomioimaan  myös pitkällä tähtäimellä edullisin  korjausajankohta. 

Ylläpitokorjauksilla  poistetaan siltojen yksittäisiä vaurioita, kuten  liikun-
tasaumalaitteiden  ja  muiden  saumojen vesivuotoja,  jotka edetessään  no

-peuttaisivat  sillan  peruskorjaustarvetta  ja  laajetessaan  nostaisivat huomatta-
vasti korjauskustannuksia. 

Huonokuntoisten  putkisiltojen  uusimista lisätään nykyisestään, koska niillä 
 on  suhteellisesti suurempi huonokuntoisten osuus kuin muilla  siltatyypeillä  ja 
 on  löydettävissä  kustannustehokkaita  kohteita.  

Sillan  korjausten  ohjelmoinnissa  ja  suunnittelussa käytettävät keinot rahoi-
tuksen mandollisimman tehokkaaseen  hyödyntämiseen: 

• ylläpidossa ennaltaehkäisevät  toimenpiteet  
•  suunnitteluun  panostaminen,  vaihtoehtoiset  korjausmenetelmät  ja 

 korjauksen laajuus (korjaaminen  vain  kriittisiltä  osin)  
• sillankorjausurakoiden laajuudetja kestot  

Taulukko  42.  Uudenmaan tiepiirin lähivuosina  korjattavat laiturit  

Tie  Silta Kunta  
1534  Spjutsundin tielaituri  Y-7  Sipoo  
11049  Boxin  tielaituri  Y-i  3  Tammisaari  
11860  Styrjön tielaituri  Y-14  Porvoo 

Taulukko  43.  Uudenmaan tiepiirin suurten siltojen peruskorjaukset lähivuosina, jär-
jestys  vauriosumman  mukaan  

Tie  Silta Kunta Siltaty.  KL  VPS KVL  Muu syy uu- 
_____ _______ ________________ ___________ _________ ______ simiseen  
170 U-593  Porvoon  uusisilta  Porvoo teräs,  be- 1 1304 17825  
______ ________ ___________________ _____________ tonikansi _______ ______________  
11245 U-669  Vårnäsin  silta Kirkkonummi puu  1 1095 743  Painor.  1 I  - / 
______ ________ __________________ ____________ __________ _______  2  / - tn  
11889 U-671  Säfträskin  silta  Liljendal  kivi  1 671 182  Painor. - / - / 
______ ________ __________________ ____________ __________ _______  5 I  - tn  
Katu  U -i  028  Nöykkiön  risteys- Espoo teräs,  te-  1 531 5972  
______ ________  silta  _____________ räskansi _______ ______________  
170 U-75  Sipoonjoen  silta Sipoo teräs,  te-  2 378 5569  Eriku -reitillä  
______ ________ ___________________ _____________ räskansi _______ ______________  
11087 U-699  Paavolan silta Lohja puu  +  te-  2 272 281  Painor.  8/13  

ras,  puu-  /-/32tn 
______ ________ ___________________ _____________  kansi  _______ ______________  
7 U-i250  Sipoonlanden  sillat Sipoo  betoni  3 253 12080  ___________  
2 U-127i  Kirjavanjärven  silta Vihti  betoni  1 203 5411  ___________  
7 U-3250  Sipoonlanden  silta Sipoo  betoni  3 162 12080  ___________ 



112 	 Hoito-ja  ylläpitosuunnitelma  2009-2012,  Uudenmaan  tiepiiri  

Taulukko  44.  Uudenmaan tiepiirin muiden siltojen peruskorjaukset lähivuosina, tau-
lukko  A,  järjestys vauriosumman mukaan  

Tie  Silta Kunta  
____________ 

Siltaty.  
_______ 

k[  KVL  
_____  

Muu syy  
uusimiseen  

110 U-1082  Ahteen rs  Vihti  betoni  2 985 5062  _________  
11423 U-898  Kar-silta 

____________________ 
Nurmijärvi  
_____________ 

betoni  
_______ 

1 850 4762  
______  

Painor.  8  / 
13  / - / - tn  ______ 

55 
______ 

U-1124  Saksalanyks  Porvoo  betoni  2 743 6512  _________  
11636 U-1144  Östersundominrs  Sipoo  betoni  1 697 1729  _________  
70051 U-878  Hanasalmen  jk-silta Espoo  betoni  2 596 0  __________  
11231 U-5359  Kvarnån  silta Kirkkonummi  putkis.  1 596 497  __________  
1605 U-5231  Huuvarin  silta  Askola  putkis.  1 596 663  __________  
4 U-940  Pihlajamäen  rs  Helsinki  betoni  3 583 48666  ___________  
11281 U-5043  Sundsbergin  silta  Kirkkonu mmi putkis.  1 559 2737  ___________  
1431 U-5180  Tervahaudan  silta Mäntsälä  putkis.  1 517 219  __________  
120 U-260  Bymossan  silta Vantaa  betoni  2 507 10060  __________  
11735 U-51 97  Anttilan silta Mäntsälä  putkis.  1 484 258  ___________  
11943 U-648  Abron  silta Ruotsinpyhtää  betoni  3 469 137  __________  
50 U-5041  Sundetin  silta Kirkkonummi  putkis.  1 460 9855  ___________  
120 U -i  093  Hämeenkylän rs  W  Vantaa.  betoni  2 448 10060  __________  
11799 U-5190  Myllylän  silta  Pukkila putkis.  1 437 74  _________  
51 U-2117  Otsolanden  silta Espoo  betoni  2 435 34547  _________  
50 U-i  046  Luoman  yks  Kirkkonummi  betoni  2 421 9855  __________  
1633 U-419  Rännin silta  Pukkila betoni  1 419 319  __________  
11725 U-5203  Nikinojan  silta Mäntsälä  putkis.  1 418 35  __________  
11491 U-5131  Mutilankorven  silta Hyvinkää  putkis.  1 418 430  __________  
11915 U-5267  Bäckbyn  silta  Lapinjärvi putkis.  1 418  loi  __________  
1 U-617  Kasavuorenakk  Kauniainen  betoni  3 415 50858  _________  
11795 J-5224  Jaakon silta  Askola  putkis.  1 401 55  __________  
1542 U -i  320  Drägsbyn rs  A  Porvoo  betoni  2 378 3843  __________  
1215 U-5065  Myllyojan  silta Vihti  putkis.  1 364 1112  __________  
51 U-1122  Brännbackanrs  Inkoo  betoni  2 352 5223  _________  
11759 U-5209  Ruishuhdan  silta Porvoo  putkis.  1 351 198  _________  
170 U-70  Grabbäckin  silta Sipoo  betoni  2 341 6630  __________  
1430 U-5182  Pieriri  silta Mäntsälä  putkis.  1 341 301  __________  
1521 U-1273  Lindkullan  rs  Porvoo  betoni  2 339 7620  __________  
1430 U-518i  Laahan  silta Mäntsälä  putkis.  1 335 301  __________  
11715 U-5200  Ruonanojan  silta Mäntsälä  putkis.  1 335 135  __________  
1552 U-372  Abyn  silta Porvoo  betoni  2 315 657  __________  

iii U-982  Pohjankurun yks  Pohja  betoni  2 313 5057  ___________  
1551 U-i  048  Hummelsundin  silta Porvoo  betoni  3 310 461  __________  
45 U-44  Nukarin  silta  Il  Nurmijärvi  betoni  3 305 7066  __________  
1771 U-467  Kvarnbackan  silta  Lapinjärvi betoni  2 302 576  __________  
148 U-i257  Flymossen yks  Porvoo  betoni  3 300 3840  __________  
50 U-5082  Myllypuron silta Espoo  putkis.  1 299 37107  __________  
1542 U-1319  DrägsbynrsB  Porvoo  betoni  3 284 3843  _________  
katu  U-1104  Ajurinpuiston rs  Tammisaari  betoni  2 276 0  __________  
170 U-78  Boxbäckin  silta Sipoo  betoni  3 269 1985  __________  
11702 U-5165  Furunäsbäckenin  s.  Sipoo  putkis.  1 245 130  __________  
51 U-3054  Hanasalmen  silta Espoo  betoni  3 234 30475  ___________  
2 U-5072  Hiuranojan  silta  I  Vihti  putkis.  1 232 5411  __________  
11888 
______ 

U-93  
________  

Gjutarängsbäckenin 
 silta  

Pernaja  
______________ 

betoni  
________ 

3 223 1142  
______ ____________ 
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Taulukko  45.  Uudenmaan tiepiirin muiden siltojen peruskorjaukset lähivuosina, tau- 
lukko  B,  järjestys  vauriosumman  mukaan  

Tie  
_____ 

Silta 
_______ ___________________ 

Kunta  
____________ 

Siltaty.  
_______ 

KL  VPS KVL  
_____  

Muu syy  
uusimiseen  

11763 U-5194  Juhanperin  silta Mäntsälä  putkis.  2 206 340  __________  
21706 U-1252  Solkullan  rs  Sipoo  betoni  3 202 0  __________  
11933 U-5274  Smedsbackan  silta  Lapinjärvi putkis.  2 193 218  __________  
25 U-5115  Kissalan  silta Nurmijärvi  putkis.  2 184 4788  __________  
25 U-5064  Mätäojan  silta Vihti  putkis.  2 170 4788  __________  
25 U-5123  Pikkusuon  silta Hyvinkää  putkis.  2 168 6556  __________  
11793 U-5199  Imatran silta Mäntsälä  putkis.  2 166 184  __________  
11164 
______ 

U-5352  
________ 

Ahonpään  silta 
_____________________ 

Nummi- 
 Pusula 

putkis.  
________ 

2 160 244  
______ ____________  

4 U-3182  Talmantien akk  E  Kerava  betoni  2 159 15932  __________  
11459 U-666  Kilan  silta Vantaa  betoni  3 156 2597  _________  
11763 U-5201  Kontiovaaran  silta  Pukkila. putkis.  2 156 340  __________  
52 U-5004  Gennarbyn  silta Tammisaari  putkis.  2 155 3603  __________  
4 u-i  185  Ylikeravan  silta  w  Kerava  betoni  3 154 15932  __________  
50 u-i467  Seppälän  akk  Vantaa  betoni  3 153 43461  __________  
1771 u-468  Sjökullan  silta  Lapinjärvi betoni  2 153 576  __________  
130 U-5109  Ahlbeckin  silta Nurmijärvi  putkis.  2 151 3337  __________  
186 U-922  Kalkullan  silta Inkoo  betoni  3 131 1825  __________  
1635 U-5238  Onkimaan silta  Askola  putkis.  2 125 931  ___________  
110 U-5  Karhusuonpuron  s.  Espoo  kivi  2 122 3362  __________  
11733 U-5192  Palanneen silta Mäntsälä  putkis.  2 122 106  __________  
1633 u-5178  Koskuen  silta Mäntsälä  putkis.  2 121 319  __________  
11763 U-5505  Hämäläisen  Koivusi. Pukkila putkis.  2 120 340  __________  
151 u-5227  Monnin  silta  Askola  putkis.  2 116 1223  __________  
1456 u-5208  Ohkolan  silta Mäntsälä  putkis.  2 112 1090  __________  
11187 u-1o98  Syrjänpään rs  Vihti  betoni  3 110 416  __________  
1792 u-5392  uksinpekin  silta Ruotsinpyhtää  putkis.  2 109 1340  __________  
4 u-3i85  Ylikeravan  silta  E  Kerava  betoni  3 107 15932  __________  
1763 u-5296  Rudomin  silta  Lapinjärvi putkis.  2 106 53  __________  
4 u-3184  KartanonrsE  Kerava  betoni  3 105 15932  _________  
11619 U-5111  Kaukasten  silta Hyvinkää  putkis.  2 105 594  __________  
55 U-5187  Ratinojan  silta Mäntsälä  putkis.  2 105 3195  __________  
1635 U-5257  Sondsilta Pukkila putkis.  2 105 677  __________  
21531 U-916  Helsingin  rampin  s. S  Espoo  betoni  3 104 0  __________  
11769 U-5198  Tokenkorvan  silta Mäntsälä  putkis.  2 101 65  __________  
11769 U-5202  Hanjoensilta  Mäntsälä  putkis.  2 101 65  _________  
21531 u-3916  Stensvikin  rampin  s. II  Espoo  betoni  3 101 0  __________  
4 u-3181  Nissilän silta  E  Kerava  betoni  3 100 15932  __________  
4 u-i i  82  Talmantien akk  W  Kerava  betoni  3 100 15932  __________  
140 u-598  Pohjois-Ahjon rs  Kerava  betoni  3 97 4242  __________  
1001 u-1225  Krokbyn  silta Tammisaari  betoni  3 85 502  __________  
4 u-i  181  Nissilän silta  W  Kerava  betoni  3 81 15932  __________  
4 u-ii84  Kartanon  rsW  Kerava  betoni  3 79 15932  _________  
11427 
______ 

u-650  
_______ 

Luhtajoen  silta 
____________________ 

Nurmijärvi 
_____________ 

puu  
_______ 

3 52 2076  
______  

Painor. -  I  
16/  - /  40  tn 



114 	 Hoito-  ja  ylläpitosuunnitelma  2009-2012,  Uudenmaan  tiepliri  

Siltojen hoidon  ja  ylläpidon vaikutukset 

Vaikutukset tienkäyttäjille 

Pyrkimyksenä  on,  että valta-,  kanta- ja  seututeillä  ei ole erittäin huonokuntoi-
sia siltoja. Vähäliikenteisten teiden silloilla voidaan joutua lykkäämään korja-
uksia optimiajankohtaa myöhemmäksi sekä tinkimään  sillan  toiminnallisista 

 ja  säilyvyysvaatimuksista. Liikenneturvallisuus  ei kuitenkaan saa missään 
vaiheessa vaarantua. 

Painorajoitettujen  siltojen määrä  (10  kpl)  ei kasva. 

Sillaston palvelutasoa  ei ole mandollista parantaa esimerkiksi erikoiskuljetus-
reithen pullonkaulasiltoja korjaamalla  tai  uusimalla. Vuonna  2008-2009  uusi-
taan kaksi huonokuntoista, erikoiskuijetusten kannalta ongelmallista siltaa; 
Bröböle  ja  Sipoonjoki.  

Siltojen huonokuntoisuudesta johtuvaa haittaa tienkäyttäjille pyritään  mini
-moimaan uusimisten  ja  peruskorjausten  lisäksi ylläpitokorjauksilla. Tienkäyt-

täjien kokemia haittoja ovat  mm:  tulopenkereiden painumisesta  johtuvat hei-
tot  sillalle ajettaessa, ajomukavuuspuutteet liikuntasaumojen kohdilla (äänet, 
iskut, heitot), suojabetonin rapautumisesta johtuva  sillan  päällysteen purkau

-tummen  sekä turvallisuusongelmat esimerkiksi kaiteiden huonokuntoisuu-
desta johtuen. 

Vaikutuksen tien pitäjälle/ talouteen 

Suunnitelluilla  toimenpiteillä siltojen vauriopistesumma  ja  huonokuntoisten 
siltojen lukumäärä edelleen kasvavat, vaikka kasvu pyritään taittamaan. 

Uudellamaalla tiedossa oleva siltojen korjausjono  on  noin  10  vuoden mittai-
nen (korjaussuunnittelu  on  käynnissä! erikoistarkastus tehty  tai  tiedetään eri-
koistarkastuksen olevan tarpeen). Tiepiirin lähivuosien peruskorjauslistalla 

 on  noin  100  siltaa. Silloista noin  2/3 on  huonokuntoisia (kuntoluokka  1 tai 2), 
1/3 on  kuntoluokassa  tyydyttävä (kuntoluokka  3).  Näin  ollen  tiepiirin huono-
kuntoisista silloista osan peruskorjaus viivästyy.  

Osa  silloista ehtii korjausta odottaessaan vaurioitua lisää niin, että tarvittava 
toimenpide  on  korjaamisen sijaan uusiminen. Haaste  on  peruskorjata  siltoja 
optimiajassa (riittävän varhain)  tai  tehdä ylläpitokorjauksia siten, että huono-
kuntoisten korjausta odottavien siltojen vaurioituminen pysähtyy  tai  hidastuu. 
Tällöin  on  mandollista valita, peruskorjataanko silta vai käytetäänkö  se  lop-
puun  ja  uusitaan. Uusiminen  on  useimmiten kalliimpaa kuin korjaaminen, 
mutta toisaalta saadaan täysin uusi rakenne; korjatussa  on  aina  osa  vanhaa. 

Rahoitusta ei nykymarkkinatilanteessa kannata lisätä  kovin  suurilla harppa-
uksilla. Ammattitaitoisten suunnittelijoiden  ja  urakoitsijoiden kapasiteetti  on 

 tehokkaassa käytössä. TTS-kauden suunniteltu taso sillakorjauksiin  ja  - 
uusimisiin  Uudenmaan tiepiirissä  on  noin  10  milj.  euroa  vuodessa. 
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4.6 	Liikenneympäristön  hoito  ja  parantaminen 

Liikenneympäristön  hoito  

Liikenneympäristön  hoito  on  tärkeä  osa  väylien  ja  niiden ympäristöjen viihtyi-
syyden  ja  turvallisuuden luomista. Liikenneympäristön hoitoa ohjaavat liiken-
neympäristön hoidon toimintalinjat  ja  laatuvaatimukset  (1999).  Liikenneym-
päristön  hoidolla vaikutetaan liikenteen turvallisuuteen  ja  sujuvuuteen sekä 
tien  ja  lähiympäristön viihtyisyyteen, käyttökelpoisuuteen  ja  terveellisyyteen  
(Liikenne ympäristön hoito:  Toimintalinjat  ja  laatuvaatimukset).  Lii  ken  neym-
päristön  hoitoon kuuluvat tuotteet  ja  hoidon laatuvaatimukset  on  kuvattu 
kunnossapidon tuotekorteissa. Liikenneympäristön hoito-  ja  käyttöpalvelut 

 sisältävät hoidon tuotekorttien mukaisesti: 
-  tien levähdys-ja  liitännäisalueiden  puhtaanapidon sekä kalusteiden hoi-

don  (sis.  meluesteet) 
-  viheralueiden hoidon 
- päällysteiden paikkauksen 
- päällystettyjen  teiden sorapientareiden hoidon 
- 	siltojen  ja  laitureiden hoidon  

Tien  levähdys- ia liitännäisalueiden puhtaanapito  sekä kalusteiden hoito 

Liikenneympäristö  pidetään siistinä  ja  pysäkkikatokset  ja  tienvarsikalusteet 
 kunnossa. Epäpuhtaudet eivät saa haitata liikennettä. Vaatimukset auttavat 

kohdat siistitään valtateillä, kantateillä, taajamissa sekä kevyen liikenteen 
väyliltä  1  viikon toimenpideajassa  ja  muilla teillä  2  viikon toimenpideajassa. 

Hiekoitushiekka  poistetaan taajamista  sulan  kauden vakiinnuttua. Kuivahar-
jaus  on  kielletty. Kevätpuhdistuksen jälkeen päällysteet pidetään laatuvaati-
musten mukaan puhtaana seuraavaan liukkaudentorjuntakauteen saakka. 

Pääkaupunkiseudun vilkkaiden teiden ympäristöistä roskat poistetaan tehos-
tetusti. Tarve  on  lisääntynyt leutojen  ja  vähälumisten talvien  myötä. 

Uudenmaan tiepiirin alueella  on  levähdysalueita  40  ja  pysäköimisalueita  70 
 sekä liityntäpysäköintialueet  2  kpl. Jäteastioita  on  osalla levähdys-  ja  pysä-

köintialueista.  

Jätteitä viedään kaatopaikalle vuosittain noin  650  tn.  Ongelmana  on  raken-
nus-, kiinteistö-  ja  ongelmajätteiden tuonti tienvarren jäteastioihin sekä niiden 
vierustoille  ja  alueiden roskaantuminen varsinkin kesäisin. Erityisesti  vt  7 on 

 ongelmallinen. Uudenmaan tiepiirissä jäteastiat  on  poistettu  2000-luvulla 
noin  15  levähdysalueelta,  minkä jälkeen ongelmat ovat poistuneet. 

Muita ongelmia  on  ollut, että levähdysalueita  on  käytetty roskaavaan  ja  me
-luisaan ajanviettoon  ja  leiriytymiseen,  minkä takia levähdysalueita  on  suljettu 

 n. 5  kpl. 

Levähdysalueiden päällysteiden, tiemerkintöjen,  varusteiden  ja  laitteiden se-
kä istutusten ylläpitoa ei ole tehty suunnitelmallisesti.  Jos on  tehty sopimus 
kioskiyrittäjän kanssa, yrittäjälle kuuluu viheralueiden hoito. Uudenmaan  tie

-piirillä  on  sopimus  15  kioskiyrittäjän  kanssa. Lisäksi  on  kolmea moottoritei
-den  palvelualuetta  (Vt  3  Keimola,  vt  4  Tuuliruusu  ja Vt  7  Sipoonlahti)  koske-

vat sopimukset. 
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Viheralueiden hoito 

Viheralueiden hoitoon kuuluu 
- tienvarsi-  ja  muiden nurmikoiden niitto 
- vesakonraivaus 
- liikennemerkkien  ja  opasteiden havaittavuuden  sekä näkemien  ja  vapaan 

liikenteen tilan ylläpito 
- luonnonmetsiköiden  hoito 
- istutusten hoito 
-  tielle ilmeisessä kaatumisvaarassa olevien puiden poistaminen, 
- pinnoitettujen  alueiden heinittymisen estäminen 
- haittakasvien,  kuten jättiputki, torjunta  ja  leviämisen estäminen 
- vihertöiden  aiheuttamien jätteiden hävittämisen järjestäminen. 

Vihertöiden  yleiset laatuvaatimukset  on  kuvattu julkaisussa Viherhoito liiken-
neympäristössä  ja  kunnossapidon tuotekorteissa. Tiepiirissä  noudatettava 
hoitotaso  on  täsmennetty alueurakoiden viherhoitosuunnitelmissa. 

Uudenmaan tiepiirissä  on  laadittu  (2004)  kymmenvuotinen piirikohtainen  vi-
herhoitosuunnitelma.  Suunnitelmassa luotiin yhtenäiset periaatteet piirin alu-
eurakoiden viherhoidolle sekä määriteltiin piirissä tavoiteltava laatutaso ylei-
siä laatuvaatimuksia tarkemmin. 

Tienvarsien vihertöillä, kuten vesakoiden poistolla  ja  raivaustöillä,  vaikute-
taan liikenneväylän ympäristön avoimuuteen  ja  sitä kautta turvallisuuteen. 
Tievarsien hoidolla voidaan myös vaikuttaa tiemaisemaan  ja  viihtyisyyteen. 
Esimerkiksi kukkivat tienvarret pyritään säilyttämään. Tienpientareet ovat 
myös osoittautuneet monien eläin-  ja  kasvilajien potentiaalisiksi elinympäris

-töiksi. Uudellamaalla  on  merkitty järjestelmällisesti niittorajoituskohteet. Har -
vinaiset kasvit Uudenmaan tiepiirin maantieverkolla  on  esitetty kuvassa  66.  

jo  met I 0  

Kuva  66.  Haniinaiset  kasvit Uudenmaan  tiepllrissä 
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Vihe  rho  itoluokitus  

Tieverkko  on  jaettu kolmeen normaaliin viherhoitoluokkaan  N  ja  kahteen taa-
jamien viherhoitoluokkaan  T:  
-  Ni -luokassa ovat kaksiajorataiset tiet taajamien ulkopuolella 
-  N2-luokassa ovat yksiajorataiset valta-  ja  kantatiet  sekä vilkkaimpia osia 

seututeistä taajamien ulkopuolella 
-  N3-luokassa ovat muut kuin edellä mainitut tiet taajamien ulkopuolella 
-  Ti  -luokassa ovat puistomaisen ilmeen tiet taajamissa 
-  T2-luokassa ovat luonnonmukaisen ilmeen tiet taajamissa. 
Tienvarsilla  ja  liitännäisalueilla  olevat, erikseen yksilöidyt viherhoitokohteet 

 on  jaettu kahteen erityisalueiden viherhoitoluokkaan  E:  
-  Ei luokassa ovat puistomaiset erityisalueet 
-  E2-luokassa ovat luonnonmukaiset erityisalueet. 
Viherhoitoluokan määräytymiseen  vaikuttaa väylän tieverkollinen asema, 
maankäyttö  ja  ympäristö. Teiden sijoittuminen viherhoitoluokkiin käy ilmi ku-
vasta  67.  Luokitusta päivitetään  tarvittaessa, yleensä uusien alueurakkaso-
pimusten valmistelun yhteydessä.  

VP  
TIEHALLINTO  

Kuva  67. 	Uudenmaan tiepiirin maanteiden viherhoitoluokitus 

Niitto  

Seuraavassa  on  kuvattu tienvarsien niiton periaatteet Uudenmaan tiepiirissä, 
käytännössä  on  joitain urakkakohtaisia poikkeuksia. Kaikki tiet niitetään vuo-
sittain.  Ni ja  N2  -luokkaiset  tiet (valta-  ja  kantatiet  sekä vilkkaimpia osia seu-
tuteistä) niitetään kahteen kertaan ajalla  i5.6.  -  31.8.;  tällöin ensimmäinen 
niitto  on  kapeampi.  Ti  ja  T2  -luokkaiset tieosuudet niitetään  nurmen pituu-
den perusteella. Muut tiet niitetään kertaalleen ajalla  1.7.  -  15.8.  Koulujen 
kohdat niitetään ennen koulujen alkamista.  (Ks.  myös Uhanalaisten kasvien 
suojelu.) 
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Vesakonraivaus  

Vesakot raivataan kaikilta teiltä pääsääntöisesti  kol  men  vuoden kierrolla. 
Päätiestöllä uudelleenvesakoitumista estetään vuosittaisella niitolla vesa-
kointileveyteen. Pääsääntöisesti päätiestön hirvivaara-alueet raivataan vuo-
sittain. Maantieliittymien  ja  rautateiden tasoristeysten näkemäalueet tulee 
olla näkemäesteistä vapaita.  (Ks.  myös Uhanalaisten kasvien suojelu.) 

Yli  10 cm  halkaisijaltaan olevia puita ei poisteta vesakonraivauksen yhtey-
dessä. Näiden raivaamista erillisurakkana olisi tarpeen tarkastella. 

Uhanalaisten kasvien suojelu  ja  muut hoidossa varotta  vat puukujanteet  ja 
 rakenteet 

Niitoissa  ja  vesakonraivauksissa  otetaan huomioon urakka-asiakirjoissa 
mainitut uhanalaisten  tai  muutoin säilytettävien kasvien esiintymät noudat-
tamalla kohdekohtaisia niittoaikasuosituksia  ja  muita hoito-ohjeita. 
Uudenmaan tiepiirin piirikohtaisessa viherhoitosuunnitelmassa  on  esitetty 
kasvistollisesti arvokkaat tiealueet  (20  kpl).  Kohteet  on  myös merkitty maas-
toon. Kohdeluettelo pohjautuu tiepiirin yhdessä ympäristökeskusten kanssa 
tekemään inventointiin  ja sen  täydennyksiin.  
Muut hoidossa varottavat muinaisjäännökset, museotiet  ja  —sillat, puukujan

-teet,  arvokkaat puut, kiviaidat  ja  muut suojeltavat rakenteet  on  selvitetty alu-
eurakkakohtaisesti piirikohtaisessa viherhoitosu unnitelmassa. 

Tiealueen  metsien hoito-  ja  ylläpito 

Hoidettavia metsiköitä  on mm.  levähdys-  ja  pysäköintialueilla, ramppialueilla, 
 silta-  ja  vesistöpenkereillä  sekä ajoradan  ja  kevyenliikenteen  väylän välisillä 

viherkaistoilla. 

Uudenmaan tiepiiri  on  käynnistämässä selvityksen tiealueen metsien hoidos-
ta  ja  ylläpidosta. Selvityksessä laaditaan hoidon  ja  ylläpidon suunnitelma  ja 

 toteutusohjelma.  Suunnitelmassa kuvataan kohdekohtaisesti yksilöllinen,  pit
-käjännitteinen hoitosuunnitelma  ja  tarvittavat toimenpiteet. Suunnitelman laa-

timisen tavoitteena  on,  ettei hoitamaton puusto pääse kasvamaan läpinäky -
mättömäksi  ja  lähes läpipääsemättömäksi, jolloin  se  peittäisi  liikenteen  nä

-kemäalueita,  eikä olisi maisemallisesti kaunis  ja  viihtyisä. 

Vastaavassa Hämeen tiepiirin vuonna  2005  tekemän selvityksen mukaan 
useimmat huomattavat metsälohkot  ja  ramppimetsiköt  löytyvät valta-  ja kan

-tateiden varsilta. Tarkastettavia  kohteita Hämeen tiepiirissä oli  120  kpl,  joissa 
jokaisessa  on  keskimäärin  2,0  hehtaaria maata. Yhteensä metsiksi luettavaa 
maa-alaa noin  240  hehtaaria. Lähivuosina maa-ala tulee kasvamaan  tie - 
hankkeiden myötä kymmenillä hehtaareilla. Selvityksen yhteydessä laadittiin 
esiharvennusohjelma  15  vuoden aikajänteelle, jonka suurin toteutuspanos

-tus  on 10  vuoden sisällä. Vuotuisiksi raivauskustannuksiksi arvioitiin  32 000 
 €. (Tiealueen  metsien hoito  ja  ylläpito, Hämeen tiepiiri  2005) 

Haittakasvien  torjunta 

Jättiputket  torjutaan tiealueelta ympäristökeskuksen suositusten mukaisesti. 
Milloin tiealueen jättiputket ovat osana viereistä laajempaa esiintymää, ke- 
mialliseen torjuntaan ryhdytään  vain  yhteistyössä viereisen alueen haltijan 
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kanssa. Kukinnot poistetaan  ja  tuhotaan tiealueen jättiputkista niissäkin ta-
pauksissa, missä torjuntayhteistyötä ei synny. 

Lupiineja  ei säästellä niitoissa. Lupiinin leviämistä pyritään hidastamaan  nut
-tämällä  ne mandollisuuksien mukaan alku-  ja  keskikesällä.  

Hirvivaara-alueiden merkitseminen 

Uudenmaan tiepiirissä  on  tarkistettu hirvivaara-alueet  ja  muutettu varoitus- 
merkkien sijaintia  em.  tarkistuksen  perusteella vuonna  2008.  

LiikennevmDäristön  hoidon vaikutukset 

Liikenneympäristön  hoidolla tienkäyttäjille tarjottava palvelutaso pysyy pää-
osin ennallaan. Tieympäristön viheralueiden hoidolla varmistetaan riittävä 
näkyvyys tiealueella  ja  ympäristön siisteys. 

Laadittava tiealueen metsien hoidon  ja  ylläpidon suunnitelma  ja  toteutusoh-
jelma  parantaa tiealueiden siisteyttä  ja  viihtyisyyttä. Toimenpiteellä  on  vaiku-
tuksia kaikille tienkäyttäjille. 

Uudelleen kilpailutettavissa hoidon alueurakoissa siirrytään hirvivaara- 
alueiden jokavuotiseen raivaukseen. Toimenpiteellä  on  liikenneturvallisuus

-vaikutuksia. Vesakonraivauksilla hävitetään hirviä tienvarteen houkutteleva 
pensaikko  ja  parannetaan hirvien  ja  pienempien eläimien havaittavuutta tien 
piennaralueella. 

Hirvivaroitusten merkintöjen ajantasaistamisella  on  laskettu vähennettävän 
Uudellamaalla  1,8  henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta vuosittain. Sel-
keästi nykyistä tehokkaammalla vesakonraivauksella voitaisiin saavuttaa 
noin  10  % vähenemä eläinonnettomuuksissa  (Tarva-ohjelma).  

Liikenneympäristön  parantaminen  

Liikenneympäristön  parantaminen sisältää pieniä toimenpiteitä, jotka paran-
tavat tienkäyttäjien kokemaan palvelutasoon vaikuttavia toimenpiteitä: 
-  valaistuksen täydentäminen 
-  vähäinen liittymäjärjestely 
-  linja-autopysäkkikatos 
-  kevyet taajamajärjestelyt (esim. yksittäisen liittymän parantaminen, töys

-syn  tai  saarekkeen  rakentaminen, kevyen liikenteen väylän täydentämi-
nen) 

- tieympäristön pehmentäminen.  

Pienet liikenneympäristön parantamiskohteet tulevat esille  mm.  liikennetur-
vallisuutta  ja  joukkoliikenteen  toimivuutta koskevissa asiakaspalautteissa  ja 

 aloitteissa,  kuntien kanssa yhteistyössä tehtävissä kuntakohtaisissa liikenne-
turvallisuussuunnitelmissa  tai  erillisselvityksissä,  kuten vuonna  2004  tehty, 
kaikki Uudenmaan maanteiden varsilla sijaitsevat ala-asteen koulut kattanut 
Koulujen liikenneturvallisuusselvitys. Pieniin liikenneympäristön parantamis-
kohteisiin käytetään vuosittain noin  0,7  milj.  euroa. 
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Lauttaliikenne 

Tiepiirissä  on 3  lossia Skåldö  (90  tn), Barösund  (44  tn)  ja  Pellinki  (60  tn). 

 Lossit liikennöivät aikataulun mukaan. 

Lautta-asioiden hoito  ja  hankinta  on  Tiehallinnossa  keskitetty Turun tiepiiriin.  

4.7 	Varusteetja  laitteet 

Lähtökohtien kuvaus 

Varusteet  ja  laitteet ovat välttämätön  osa  tien rakennetta  tai  ne ovat liiken-
teen toimivuuden  ja  turvallisuuden perusedellytyksiä. Varusteita  ja  laitteita 
ovat  mm.  (Varusteidenja  laitteiden ylläpidon toimintalinjaluonnos  30.3.2007)  
-  liikennemerkit, opasteet, liikenteen ohjauslaitteet  ja  reunapaalut 
- kuivatusjärjestelmien  kaivot, putkistot  ja  pumppaamot  sekä pohja- 

vesisuojaukset 
-  rummut 
- 	kaiteet,  riista-  ja  suoja-aidat  ja  kiveykset  

Varusteiden  ja  laitteiden hoito 

Sähköllä toimivien varusteiden  ja  laitteiden hoito tilataan erillisissä urakoissa. 
Muiden varusteiden  ja  laitteiden hoito kuuluu alueurakkaan. Kaikissa alueu-
rakkaan kuuluvissa hoitotöissä noudatetaan hyvää hoitotapaa. Hyvän hoito- 
tavan mukaisesti liikennöinti turvataan kaikissa olosuhteissa  ja  liikenteen 
tarpeet otetaan huomioon. Hoitotoimenpiteet suoritetaan oikea-aikaisesti  ja 

 tarpeen mukaan ennakoiden. Hoitotoimilla varmistetaan yllätyksettömät  ja 
 liikkujille  turvalliset liikenneolot. Lisäksi hoitotoimissa otetaan huomioon ties-

tön pitkäaikainen kestävyys, työturvallisuusnäkökohdat  ja  ympäristönäkö-
kohdat. (Kunnossa pidon tuotekortit) 

Varusteiden  ja  laitteiden ylläpito 

Varusteet  ja  laitteet pidetään liikenteen edellyttämässä kunnossa. Kuiten-
kaan kaikilta osin (esim. kaiteiden korkeudet) varusteiden  ja  laitteiden teknis-
tä vanhenemista ei ole pystytty kompensoimaan. (Varusteiden  ja  laitteiden 
yllä pidon toimintalinjaluonnos  30.3.2007)  

Varusteiden  ja  laitteiden ylläpidon tärkein tavoite  on  niiden toimivuuden pa-
rantaminen. Varusteet  ja  laitteet  on  luokiteltu toimivuuden varmistamisen 
kannalta tärkeysjärjestykseen. Ensisijaisesti varmistetaan ennakoivalla yllä-
pidolla seuraavien varusteiden  ja  laitteiden jatkuva toimivuus  (Varusteidenja 
laitteiden yllä pidon toimintalinjaluonnos  30.3.2007): 
1. Liikennevalot, tunneleiden  ja  avattavien  siltojen vaihtuvat opasteet  
2. Nopeusrajoitusjärjestelmän  vaihtuvat opasteet  
3. Varoittavat opasteet, kiinteät opastustaulut 

Seuraavat varusteet  ja  laitteet palautetaan vastaamaan tämän päivän vaati- 
muksia ohjelmoidusti kuitenkin niin, että rikkoontumiset korjataan välittömästi 
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hoitotyönä  (Varusteiden  ja 
 30.3.2007): 

4. Kaiteet  
5. Pysäkkikatokset  
6. Adat, tukimuurit  
7. Meluseinät  
8. Kivetykset  

laitteiden yllä pidon toimintalinjaluonnos 

Pääoma-arvoltaan merkittävimmät varusteet ovat kaiteet, opastustaulut,  me-
luesteet  ja  liikennevalot. (Varusteiden  ja  laitteiden ylläpidon toimintalinja- 
luonnos  30.3.2007)  

Varusteiden  ja  laitteiden kunto  ja  palvelutaso 

Varusteiden  la  laitteiden määrät 

Taulukoissa  46  ja  47 on  esitetty Uudenmaan tiepiirin varusteiden  ja  laitteiden 
määriä. Tietojen päivittäminen tehdään suurelta osin silloin, kun hoitourak-
kasopimus  on  päättymässä  ja  valmistellaan uutta tarjouspyyntöä. Varustei-
den  ja  laitteiden määrätiedot muuttuvat jatkuvasti. 

Taulukko  46.  Varusteiden  ja  laitteiden määriä Uudenmaan tiepiirissä. 

Varuste/Laite  Uudenmaan  tiepiiri  
Sähköiset laitteet  

Tievalaistus,  km 819  
Tievalaisimia, kpl  30000  

(arvio tarkentuu inventoirinissa  2008)  
Sähkökäyttöiset puomit  88  (sulkupuomit) 
Liikennevaloliittymä  160  
Nopeuden  näyttötaulu  7  
Pumppaamot  36  
Tiesääasemat  50  
Kelikamerat  24  
Liikennekamerat 	(sis. 	tunnelien  39  
kamerat)  +  15  (kehä  Ill) 
LAM -pisteet  76  
DSL-silmukka  223  
Poliisikamerat, 	automaattival-  70  
vonta  (lisäksi  2008  toteutetaan  Vt  2  ja  Mt 148)  

Liikenteen ohjausjärjestelmät 
Muuttuvat nopeusrajoitusmerkit  97  
Varoitustaulut  2  
Tunnelijärjestelmät, kpl  2  

+  5(2008) +  1(2009)  +  1(2011)  
Pääkaupunkiseudun 	matka-  35  mittauspistettä 
aikajärjestelmä  a 2-6  kameraa  
Keskusjärjestelmät 
Tietoliikenneverkko ______________________________________ 
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Taulukko  47.  Varusteiden  ja  laitteiden määriä Uudenmaan tiepiirissä. 

Varuste/Laite  Uudenmaan  tiepiiri  
Muut varusteet  ja  laitteet  

Levähdysalue,  m2 64 000  
Levähdysalue, kpl  40  
Pysäköintialue,  kpl  70  
Linja-autopysäkki, kpl  n. 7 000  
Linja-autopysäkkikatos, kpl  n. 1 700  
Liikennemerkki,  kpl  n. 53 000  
Portaalit  n. 1 200  
Rumpu, kpl  n. 14 000  
Kaiteet,  km n. 580  
Kaivot  luiskassa  ja  tiellä,  kpl  n. 4 500  
Meluseinät, jm  155 000  
RUsta -aidat,  jm  333 500  
Suoja-aidat,  jm  55 000  

(Nummen,  Espoon  ja  Vantaan tiedot) 
Lintujen  pesimäkauden alennet-  1 800  
tu_nopeusrajoitus,_jm ________________________________________ 

Tievalaistus  

Uudenmaan tiepiirissä  on  valaistua tieverkkoa  819 km  (kuva  68  ja  taulukko 
 48).  Tiepiirin tiestöllä  on  lisäksi kuntien omistamaa valaistusta  1066 km.  Va

-laistuja  kevyen liikenteen väyliä Uudenmaan tiepiirissä  on 54 km.  

TIEHALLINTO 
VÄGfÖRVALTNINGEN  

UUDENMAAN  TIEPIIRI  

10 3 10 	 00 	 30 	 W 	 10 113,0,4110  

Kuva  68. 	Uudenmaan tiepiirin valaistut tieosuudet 
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Taulukko  48.  Uudenmaan tiepiirin valaistut tiet 

Valaistu tiepituus (ei jklpp mukana) 
____________ Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet  Yhteensä 
Maantiet  272 125 110 53 560  
Rampit  165 83 9 2 259  
Yhteensä  437 208 119 55 819  

Tievalaistuksen  hoito  ja  yllärito 

Tievalaistuksen  hoitoa  ja  ylläpitoa ohjaa Tievalaistuksen toimintalinjat. Tar-
kempia ohjeita valaistuksesta  on  esitetty ohjeessa Tievalaistuksen suunnitte-
lu. 

Tievalaistuksen ylläpitoon/saneeraukseen  kuuluu rakenteiden  ja  kalusteiden 
ohjelmoitu uusiminen. 

Vuosittaiset tievalaistuksen käyttö-  ja  hoitokustannukset olivat noin  2,2  milj.  € 
 (2007).  Kilometrikustannus  huollon osalta  on  noin  400 €/km  ja  sähkön hinta 

yli  2000 €/km.  Sähkön  hinnan  nousun vuoksi vuonna  2009  sähkökustannus
-ten  ennustetaan ylittävän  2500 €/km.  

Valaistuksen huoltokierrokset tehdään kanden kuukauden välein  15.8.  - 
 15.4.  välisenä aikana. Huoltokierrosten yhteydessä vaihdetaan kaikki pala-

neet lamput, valaisinviat korjataan  ja  valaisinvarret  sekä valaisimet suunna-
taan. Ilkivaltaisesti rikotut valaisimet korjataan  tai  vaihdetaan yhden kuukau-
den kuluessa (määräajat tarkistetaan). Ryhmävaihdot tehdään neljän vuo-
den välein suurpaine-  ja  elohopealampuissa  ja  kolmen vuoden välein  pien

-painenatriumlampuissa. Sähköturvallisuutta  uhkaavat viat korjataan alusta-
vasti  tai  tehdään jännitteettömäksi sähköverkon haltijan vikapäivystyksen 
toimesta heti, kun  vika  havaitaan. Viat, jotka eivät välittömästi uhkaa tieva-
laistuksen toimintaa  tai  sähköturvallisuutta,  korjataan tievalaistuksen hoi-
tourakoitsijan toimesta normaalityöajan puitteissa. Lisäksi palvelusopi-
musurakoitsija  on  velvollinen hälytettäessä menemään kolaripaikalle. 

Lähivuosina uusittavaksi tulevat kaikki tiepiirin pienpainenatriumvalaisimet 
 (n. 3000  kpl).  Valaistuksen hoitoa vaikeuttaa  se,  että  osa  tievalaistuslaitteista 

 on  niin vanhoja, ettei niihin saada enää oikeita varaosia. Tällöin valaisimia 
joudutaan korvaamaan erilaisilla valaisimilla eikä valaistus näytä enää niin 
yhtenäiseltä. 

Valaistuksen peruskorjaus  ja  uusien valaistuskohteiden rakentaminen 

Uudenmaan tiepiirissä saneerataan vuosittain valaistusta joitakin kilometrejä 
 (2007 Mt 120  Vantaa/Espoo  n. 10 km, 2009 Kt 51  Espoo  n. 3 km, 2010 tai 

2011 Mt 1191  Kantvik-Strömsby  (Kirkkonummi)). Valaistuksen saneerausta 
ei ole aikaisemmin järjestelmällisesti ohjelmoitu, mutta uudessa palveluso-
pimuksessa palvelusopimusurakoitsija  on  velvoitettu ehdottamaan sanee-
rauskohteita. 

Saneerausten yhteydessä pyritään selvittämään onko kohteeseen mandollis-
ta saada valaisinkohtaista ohjausta (liikennemäärän mukaan). Valaisinkoh-
taisella ohjauksella  on  mandollisuus energiansäästöön (valaistusteho  40-1 00  
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%).  Lisäksi tievalaistuksen ohjauspalvelimelle tulee tietoa yksittäisistä  va
-laisimista,  mikä auttaa valaistuksen hoitourakoitsijaa vaihtamaan myös ne 

valaisimet, jotka sammuisivat seuraavan  1 tai 2  kuukauden sisällä. Tällä het-
kellä Uudenmaan tiepiirissä  on  noin  2500  valaisinta,  joissa valaisinkohtainen 
ohjaus  on  käytössä. Nämä valaisimet sijaitsevat kohteilla:  Vt  1  (Ammässuo-
Lohjanharju),  Kt 50  (Lentoasemantie -Tikkurila),  Mt 103  (Vuosaaren satama- 
tie)  ja Vt  7  (KehälIl -Porvoo). 

Uudenmaan tiepiirissä  kunnat  rakentavat Tiehallinnon luvalla maanteille va-
laistusta, koska tiepiirin valaistuksen rakentamiskriteerit, lähinnä liikenne- 
määrä, ovat niin tiukkoja, ettei valaistusta tiepiirin puolesta voida usein ra-
kentaa. 

Pumppaamot  ja  sulkupuomit  

Uudellamaalla kaikki pumppaamot  ja  sulkupuomit  ovat kaukovalvonnassa. 
Niille tehdään vuosihuolto  ja  kaukovalvonnan hälyttäessä  tarvittavat huollot. 

Pumppaamojen  uusimiseen  ja  kaukovalvontaan  saamiseen  on  panostettu 
viime vuosina. Sähköiset sulkupuomit  on  otettu käyttöön pääosin  2000- 
luvulla. Laitteilla ei näin  ollen  ole välitöntä korvausinvestointitarvetta 

Liikenteen ohjaus -ja  hallintajärjestelmien  hoito  ja  ylläpito  

Liikennevaloien hoito ia vlläDito 

Uudenmaan tiepiirillä  on  liikennevalojen hoidosta alueen kuntien kanssa pe-
riaatesopimus.  Kunnat  kilpailuttavat  liikennevalojen hoidon  ja  tiepilri  maksaa 
kunnille hoidon kustannukset tehtyjen sopimusten mukaisesti tiepiirin liiken-
nevalojen osalta. Vantaan sopimuksessa tiepiiri  on  urakkasopimuksissa  yh-
tenä sopimuskumppanina. 

Ohjausjärjestelmien liikenneteknistä kunnossapitoa,  esimerkiksi liikennevalo-
jen ohjauslogiikan toiminnan tarkistamista, ei ole  koko  tiepiirin alueella sään-
nönmukaisesti tehty. Tähän mennessä  on vain  puututtu havaittuihin ongel-
miin. Järvenpään liikennevalojen osalta  on  tehty ulkopuolisen  konsultin 

 kanssa palvelusopimus valojen liikenneteknisen toiminnan seuraamisesta. 

Liikennevalojen keskusjärjestelmät tulevat vaatimaan myös uudistamista  tai 
 laajentamista. Lähivuosina investointeja tarvitaan useisiin keskusjärjestelmiin 

(ainakin Espoo, Porvoo  ja  Vantaa). Lisäksi harkiftavaksi tulee Tiehallinnon 
osallistuminen järjestelmien käyttö  ja  ylläpitokustannuksiin. 
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Taulukko  49.  LiIkennevalojen ohjauskojeiden  määrät  ja  iät  

Liikennevaloko-  
je  

Valmistaja Viim.  tuotan- 
toy.  

Määrä  

FCA, FCL  Peek Traffic 1984  (?)  17  
FC2Oxx  Peek  Traffic/Ericsson  1988  (?)  7  
ELC-2  Swarco  (Peek Traffic) 1994 37  
ELC-3  Swarco  (Peek Traffic) 1998 25 
M-sarja  Siemens 2002  (?)  11  
CV800  Siemens 200x 11 
EC-1  Swarco  (Peek Traffic) 200x 21 
ITC-1  Swarco  200x 1 
ITC-2  Swarco  200x 3  
Liikennevaloliittymiä  maantiellä  2006  lopussa  133  

Liikennevalokojeen  käyttöikä  on  noin  20  vuotta. Uudenmaan tiepiirin käytös-
sä olevista  liikennevalokojeista  on  näin laskien  käyttöikänsä  päässä  24  kpl. 
Kojeista  viisi poistuu käytöstä, kun Kehä  Ill  Vantaankoski-Lentoasemantie - 
tiejakson  valo-ohjatut liittymät  poistetaan. Lähivuosina  on  tarve varautua uu-
simaan  20  kpl liikennevalokojeita.  Samassa yhteydessä  on  usein tarpeen 
uusia  opastimia  ja  ilmaisimia.  

Varusteiden  ja  laitteiden ylläpidon  toimintalinjat -luonnoksessa Ilikennevalo-
liittymän  uusimisen kustannuksiksi  on  arvioitu keskimäärin  50.000  euroa 
Tiehallinnon keskimääräisellä  2/3  omistusosuudella.  Suunnitelmakaudella  on 

 siten varauduttava  liikennevaloliittymien  uusimiseen  n. 1,0  milj.  eurolla.  Li-
säksi  37  liikennevalokojetta  on  noin  15  vuoden iässä  ja  tulossa  uusittaviksi  
heti edellisten perään. 

Liikennevalojen käyttöön  ja  huoltoon kuluu vuonna  2008  noin  0,31  milj.€. 
 Korvausinvestointeja  tehdään  0,1  milj.€:lIa. 

Liikenteenhallintajärjestelmien  hoito  ja  ylläpito  

Tunnelien liikenteenhallintajärjestelmiin  kuuluu esimerkiksi seuraavia  järjes-
telmäkokonaisuuksia: 

•  valaistus  
• Tiikenteen  ohjaus  
• ilmanvaihto 
• paloilmoitusjärjestelmä 
• häiriöhavaintojärjestelmä 
• pumppaamot 
• puomit 
• kamerajärjestelmä 
• antennijärjestelmä 
•  kelin  seuranta  
• ilmanlaadun  seuranta  
• varavoimajärjestelmä 
• laitetilarakennuksen  kulunvalvonta  
• hätäpuhelinjärjestelmä 
• kuulutusjärjestelmä 
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tietoliikennejärjestelmä 
laitetilarakennuksen LVIS  

Uudenmaan  tiepiirissä  on  tällä hetkellä  2 tunnelien liikenteenhallintajärjes-
telmää (Hiidenkallio, Vuosaari).  Lähivuosien aikana Uudenmaan  tiepiirissä 

 otetaan käyttöön uusia  tunnelijärjestelmiä (Kivihaan  tunneli  Hakamäentiellä 
 (valmistuu  2009), Mestarintunneli  Kehä  l:llä  (valmistuu  2011)).  Uudenmaan 

tiepiirin alueella tulee lisäksi käyttöön  5  uutta tunnelia vuoden  2008  lopussa. 
Ne ovat  Vtl :llä  Muurla-Lohja välillä. Näiden  tunnelien liikenteenhallintajärjes-
telmän  hoidosta  ja  ylläpidosta vastaa  tieyhtiö Ykköstie  vuoteen  2029 (tai 
2028)  asti. 

Lisäksi Uudenmaan  tiepiirissä  on  kolme avo-osuuden  liikenteenhallintajärjes-
telmää Länsiväylällä (Kt51) ruuhkavaroitusjärjestelmä, Vtl:n  vanha  liiken-
teenhallintajärjestelmä (TEKILAS)  ja  Lohja -Kehäl  Il liikenteenhallintajärjes-
telmä Vtl:llä.  Vuoden  2008  lopussa valmistuu Kehä  111:n liikenteenhallintajär-
jestelmä (Vtl-Vt7).  Nämä neljä järjestelmää kuuluvat Uudenmaan tiepiirin 

 telematiikan hoitourakkaan  (2007-2009). Hiidenkallion  tunnelin liikenteenhal-
lintajärjestelmän  hoito kuuluu vuoden  2009  elokuun loppuun saakka tähän 
urakkaan, mutta irrotetaan siitä  ja  liitetään hoidon  alueurakkaan  (Espoo). Li-
säksi Uudenmaan tiepiirin  telematiikan hoitourakkaan  kuuluu pääkaupunki-
seudun matka-aikajärjestelmän  sekä nopeuden  näyttötaulujen  hoito.  

Liikenteenhallintajärjestelmiä operoidaan liikennekeskuksesta. Liikennekes-
kuksen laitetilassa  sijaitsevat  mm.  tiepiirin vastuulla olevat  liikenteenhallinta

-järjestelmien  palvelimet, runkoyhteyksien tietoliikennelaitteet, liikennekame-
rajärjestelmän palvelimet  ja tallentimet,  älykkään valaistuksen  ohjauspalve-
lm,  tunnelijärjestelmien simulaattorit päivystäjien  koulutusta varten,  tiesään 
keruupalvelimet  sekä  liikennevalojärjestelmien päätteet.  

Vuosaaren  tunnelin liikenteenhallintajärjestelmän isännöinti ja  hoito  on  liitetty 
kokonaisuudessaan hoidon  alueurakkaan.  Tavoitteena  on,  että jatkossakin 

 tunnelien liikenteenhallintajärjestelmien isännöinti  ja  hoito olisi liitetty osaksi 
hoidon  alueurakkaa. 

Telematiikkajärjestelmien  hoito toteutetaan  s.e.  niiden  hoitosopimukseen 
 kuuluu normaalit vuosi-  ja määräaikaishuollot ja vikakorjauksia  tarvittaessa.  

Osa  liikenteen ohjaukseen  ja  hallintaan liittyvistä laitteista  ja kojeista  on  jo 
 niin vanhoja, ettei niihin saa enää varaosia. Näitä laitteita joudutaan korvaa-

maan osien  rikkoutuessa  täysin uusilla laitteilla. Toinen vaihtoehto  on  purkaa 
järjestelmä  -  näin  on  toimittu esimerkiksi  Länsiväylän (kt  51) ruuhkavaroitus

-järjestelmän vanhimmassa osassa vuonna  2005. Länsiväylän ruuhkavaroi-
tusjärjestelmän  uudempi osuus puretaan vuoden  2008  aikana.  Vt  1:n  vanha 
järjestelmä  (TEKILAS) varaudutaan  purkamaan lopullisesti.  

Liikennekeskus  on  tärkeä  ja  luotettava yhteistyökumppani myös järjestelmi-
en  liikenneteknisesessä kunnossapidossa  ja ohjausperiaatteiden päivittämi-
sessä.  Vastuu  on tiepiirillä. Ohjauspolitiikkoja  olisi tarpeen tarkastella sään-
nöllisesti.  Ohjauspolitiikkojen tarkistuksia  on  tehty tarpeen mukaan  -  Lohja

-Kehälil  —järjestelmän toiminta  on  tarkistettu  ja  alkuperäistä ohjelmaa  2006 
on  hieman säädetty.  
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Poliisin automaattisen nopeusvalvonnan pylväät, kamerakotelot sekä tiessä 
olevat ilmaisimet ovat tiepiirin hoitovastuulla. Ilkivalta työllistää tiepiiriä. Polii-
si vastaa  kameran ja  lamppujen vaihdosta  ja  siirtämisestä. 

Tiehallinnossa  otetaan käyttöön valtakunnallinen matka-ajan seuranta  ja  su-
juvuustietopalvelujärjestelmä (Digitraffic)  loppuvuodesta  2008.  Järjestelmä 
tuottaa ajantasaista tietoa ajoneuvojen matka-ajoista  ja  liikenteen sujuvuu-
desta yli  3200  kilometrillä tärkeimpiä pääteitä  ja  muita ruuhkautuvia teitä. 
Tiehallinto tarjoaa ajantasaiset tiedot maksutta palveluntuottajille, jotka tuot-
tavat loppukäyttäjien palvelut. 

Liikenteenhallintajärjestelmien  vuotuiset käyttö-, huolto-  ja  ylläpitokustannuk
-set  ovat karkeasti yleistäen  10  %  investoinnista  ja  niiden arvioitu käyttöikä  on 

10  vuotta. Vuotuiset kustannukset saattavat olla edellä arvioitua aihaisem
-mat  isoissa järjestelmissä, joissa  on  esimerkiksi paljon kaapelointia, joka 

nostaa investoinnin arvoa. 

Ajantasaisten liikenteenohjausjärjestelmien  ja  häiriönhallintajärjestelmien 
 käyttöön  ja  huoltoon kuluu vuonna  2008  noin  0,63  milj.  € euroa. Korvausin-

vestointeihin  käytetään noin  0,16  milj.€.  Liikenteenhallintajärjestelmien  kor
-vausinvestoinnit  on  harkittava tapauskohtaisesti  ja  tiepiirillä  on  oltava val-

miudet myös tehdä päätöksiä järjestelmien poistamisesta käytöstä. Yksittäi-
sen järjestelmän korvausinvestointi maksaa vähintään satoja tuhansia, usein 
jopa miljoonia euroja. Liikenteenhallintajärjestelmät ovat pääosin niin uusia, 
ettei niissä ole korvausinvestointitarvetta suunnitelmakaudella  v. 2012  men-
nessä. 

Tiesääasemien, kelikameroiden ia  LAM-pisteiden hoito  ja  ylläpito 

Tiesääasemat,  keli-  ja  liikennekamerat,  LAM -pisteet  ja  nopeusnäyttötaulut 
 ovat tienvarsitelematiikkaa,  jota  hoidetaan  ja  ylläpidetään tarpeen mukaan 

siten, että laitteet ovat kunnossa. Näiden laitteiden käyttöön  ja  huoltoon käy-
tetään vuonna  2008  noin  1,1  milj.  €. Korvausinvestointeihin  käytetään vuon-
na  2008  noin  0,21  milj.  €.  

Linja-autopysäkkikatosten hoito  ja  ylläpito 

Linja-autopysäkkejä Uudenmaan tiepiirin maanteillä  on  noin  7000  kpl.  Näistä 
 on  katoksellisia  noin  1700  kpl  eli noin neljännes. Pysäkkikatosten hoito  ja 
 kunnostukset  sisältyvät hoidon alueurakoihin. Hoitoon kuuluu  mm.  roskien 

poistaminen, alustan  ja  ympäristön siistiminen, töhryjen poisto sekä katok-
sen pesu. 

Pysäkkikatosten  hoito tehdään siten, että katokset ovat käyttökunnossa  ja 
 turvallisia. Joukkoliikenteen laatukäytävien  ja  muiden korkeatasoisempien 

pysäkkien katosten hoito  on  tarpeen määritellä korkeatasoisemmaksi kuin 
muiden katosten hoito. Tiepiiri määrittelee korkeamman hoitotason pysäkit  ja 

 tarkentaa niiden hoitotason. 

Pysäkkikatosten  hoito  ja  ylläpito  on  siirretty kunnilta valtiolle  2003  lähtien. 
Uudenmaan tiepiirissä vilkkaimpien teiden varsilla  on  lisäksi mainospysäkke

-jä (123  kpl),  joista sopimuksen mainoskatosyrittäjän kanssa  on  tehnyt kunta. 
Tiehallinnolla  on  myös oma sopimus mainosyrittäjän kanssa noin  10  pysäk- 
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kikatoksesta. Tiehallinnon  vastuulla  on  kuitenkin talvihoito  ja  roskien poista-
minen. Vilkkailla pysäkeillä mainoskatokset ovat korkealuokkaisia  ja  hyvin 
hoidettuja. Mainoskatosten määrää halutaan nostaa  ja  mainoskatoksia  on 

 kilpailutuksessa  syksyllä  2008.  

Pysäkkikatoksen  malli, materiaali  ja  rakenne sekä varustelutaso valitaan s.e. 
katos sopii pysäkin toiminnalliseen asemaan, käyttäjämääriin  ja  ympäristöön. 
Valinnassa huomioidaan käyttäjäryhmät, linja-autoliikenteen vaatimukset, 
pysäkin sijaintipaikka, tienpitäjän näkökulma sekä muiden tienkäyttäjien tar-
peet. 

Esteettömän  liikkumisen kannalta linja-autopysäkeille tarvitaan pysäkkikatos 
 ja  penkki. Pysäkkivarustus määräytyy ensisijaisesti nousevien matkustaja- 

määrien perusteella. Pysäkin varustetasoa voidaan harkinnan mukaan nos-
taa. 

Uudenmaan tiepiirissä ei ole olemassa päivitettyä kuntotietoa linja -auto
-pysäkkien katoksista.  Kaikkein huonokuntoisimpia katoksia  on  uusittu  5-20 

 kpl  vuosittain. Yhden katoksen uusiminen  on  maksanut noin  7 500  €.  Karke-
asti arvioiden  30  vuoden uusimiskierrolla vuosittainen uusimistarve olisi noin 

 60  kpl.  Vuosittainen rahoitustarve olisi noin  400 000  €.  Lähivuosien uusimis-
tarve  on  suurempi, koska kunnostamisessa  on  jälkeenjäämää.  Valtaosa ka-
toksista  on 20-40  -vuotiaita. 

Pysäkkikatosten  kunto  on  päässyt rappeutumaan  ja  ne vaativat lähivuosina 
merkittävää panostusta. Katokset ovat näkyvä rakenne tiekuvassa, eivätkä 
huonokuntoiset katokset anna hyvää kuvaa Tiehallinnon joukkoliikenne-
myönteisyydestä. Katosten uusimisen yhteydessä tarkistetaan katoksen tar-
ve. Uudenmaan tiepiirissä  on  laadittu vuonna  2008  kaikkein huonokuntoi-
simpien pysäkkikatosten kunnostus-  ja  uusimisohjelmaa.  

Vaikutukset  

H  uonokuntoisimpien pysäkkikatosten kunnostukset  ja  uusimiset  nostavat 
hiukan palvelutasoa. Toimenpiteillä vastataan linja-autolla liikkuvien perus-
koululaisten,  nuorten,  työmatkalaisten  sekä ikäihmisten tarpeisiin. 

Liikennemerkkien, opasteiden  ja  reunapaalujen  hoito 

Lähtökohdat ia kuntotilanne 

Kunnossapitoa  ohjaavat vuodelta  1999  olevat julkaisut "Liikenneympäristön 
hoito: Toimintalinjat  ja  laatuvaatimukset" sekä" Liikennemerkkien  ja  reuna-
paalujen kuntol uokitus". Käytännön hoitotoimia ohjaa hoidon alueurakka-
asiakirjoihin kuuluva "Liikennemerkkien, opasteiden, ohjauslaitteiden  ja  reu-
napaalujen  hoito" -niminen tuotekortti. 

Liikennemerkit pidetään puhtaana, suorassa  ja  oikealla korkeudella. Liiken-
teen vaurioittamat merkit uusitaan  3  viikon toimenpideajassa. Erikseen lue-
telluista merkkityypeistä liikenteen vaurioittamat merkit uusitaan seuraavana 
arkipäivänä. 



Hoito-ja  ylläpitosuunnitelma  2009-201 2,  Uudenmaan tiepiiri 	 129  

Reunapaalut  pidetään suorassa, ehjinä  ja  täysilukuisina.  Puuttuva  reunapaa-
Pu  korvataan talviaikaan tilapäisesti  heijastavalla aurausviitalla.  

Taulukossa  50 on  esitetty  Liikennemerkkien kuntojakauma  Uudenmaan  tie- 
piirissä  2000-luvun alussa tehtyjen  laiteinventointien  perusteella. Vantaan  ja 

 Espoon urakka-alueiden laitteet  ja  niiden kunto  inventoidaan  syksyllä  2008 
 alueurakoiden kilpailutusta  varten, minkä jälkeen näiltä osin  on  käytössä tuo-

retta  kuntotietoa.  

Taulukko  50.  Liikennemerkkien kuntojakauma  Uudenmaan tiepiirissä  2000-luvun 
alussa tehtyjen laiteinventointien perusteella. 

Kunto Luokka Määrä,  kpl  
Huono  1 3720  
Välttävä  2 6121  
Tyydyttävä  3 10175  
Hyvä  4 18229  
Erittäin hyvä  5 10324  
Ei kirjattu  4549  
Yhteensä  53118  

Taulukossa  51 on  esitetty  liikennemerkkien  ja  opasteiden uusimismäärät 
 vuosina  2004  -  2007  Uudenmaan tiepiirin  alueurakoissa.  

Taulukko  51.  Liikennemerkkien uusimismääriä  ja  kustannuksia Uudenmaan tiepii-
rissä  2004-2007  

______________________ 

Uusimisen  
keskihinta  

2004-2005 
_______ 

2005-2006 
______ 

2006-2007  
______ 

€ kpl € kpl € kpl €  
Liikennemerkki  130 743 95619 712 73720 932 96381  
Liikennemerkki varrella  230 445 89983 489 83452 555 96.959  
___________________  €/m2 m2  €  m2  €  m2  €  
Opaste  290 42 9365 64 17003 98 23033  
Opaste varrella  410 50 3364 169 61500 152 57064  
Yläpuoliset opasteet  640  ______ 	_____ 	_____ 

Opastusmerkit lisätyönä __________ ______ ______ ______ 
-  ilman tukia  ________ _____  2 3113  _____ 
-tukien  kanssa  _______ _____  2 3913 6 14244  

Vakiokokoisia liikennemerkkejä  on  uusittu tiepiirin  alueurakoissa  vuosittain 
 kiintiöityjä lukumääriä. Kiintiöityihin lukumääriin  perustunut  liikennemerkkien 

 uusiminen  ja  työn vuosittaisten  volyymien  pienuus ovat johtaneet liikenne- 
merkkien  kuntovajeeseen.  Uusissa  urakoissa  (Itä-Uusimaa, Nummi, Hyvin-
kää)  on  siirrytty  kokonaishintaan,  jolloin urakoitsija vaihtaa merkkejä  s.e. 

 määritelty laatutaso säilyy. Ensimmäisen vuoden  lisärahaa tavoitetasoon 
 pääsemiseksi ei ole määritelty.  

Tiepiirissä  on  edelleen käytössä vanhentuneita  liikennemerkkejä (esim.  kel-
tainen reuna puuttuu). Merkkien kokonaismäärää ei ole selvitetty, mutta niitä 

 on  tuhansia.  
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Yksityistieliittymissä väistämisvelvollisuutta  ja  pakollista pysäyttämistä osoit-
tavat merkit ovat Tiehallinnon hoidettavia. Niitä puuttuu myös maastossa pal-
jon  ja  olemassa olevissa merkeissä  on  paljon kuntopuutteita. Vaihdettavien 

 tai  kokonaan puuttuvien merkkien kokonaismäärää ei ole selvitetty, mutta 
 sen  on  syytä olettaa olevan useita tuhansia. Puutteet  on  tarkoitus inventoida 

lähivuosina. 

Portaaleja, opastusmerkkejä  ja  -tauluja  on  uusittu viime vuosina muutamas-
sa erillisurakassa: Sipoon viitoitusta uusittiin kielimuutoksesta johtuen vuosi-
na  2003-2007,  kustannukset  n. 700.000  euroa  sekä mt  120  Pitäjänmäki-
Olkkala viitoitusta uusittiin vuonna  2005,  jonka kustannukset olivat noin 

 400.000  euroa.  

Kevyen liikenteen väylien opasteita ei ole järjestelmällisesti uusittu. 

Tavoiteltava oalvelutaso  ja  toimenoiteet  sen  saavuttamiseksi 

Tavoitetilassa  kunkin alkavan alueurakan opastus-  ja  liikennemerkit kunnos-
tettaisiin laatuvaatimusten mukaiselle tasolle yksikköhintaperusteisena työnä 
urakan ensimmäisenä sopimusvuotena. Tämän jälkeen liikennemerkit hoi-
dettaisiin urakassa toimivuusvaatimusperusteisesti kokonaishintaan kuulu-
vana työnä. Oletettaessa, että kaikki huonot  ja  lisäksi  20  % välttävistä  mer-
keistä olisi ollut uusittava inventointihetkellä, saadaan välittömän uusimistar

-peen  määräksi Uudellamaalla noin  5000  liikennemerkkiä. Liikennemerkin 
 uusimisen keskimääräinen hinta  on 200  €. Liikennemerkkien kuntovajeen 
 korjaaminen maksaisi siten noin  1  milj.  euroa.  

Realistisempi tavoite  on  pyrkiä liikennemerkkien tasaiseen uusimiskiertoon. 
Viime vuosina  on  vuosittain uusittu keskimäärin  1500  merkkiä  ja  kustannuk-
set ovat olleet  250-300.000  euroa  per  vuosi. Tällä uusimismäärällä  53000 

 liikennemerkin  uusiminen kestäisi noin  35  vuotta. Liikennemerkkien kuntoti-
lanteen pitäisi ennallaan karkeasti arvioiden  2500  merkin vuosittainen uusi-
minen, jolloin merkin keskimääräinen käyttöikä olisi noin  20  vuotta  ja  vuotui-
set kustannukset noin  500.000  euroa. 

Erityiskysymyksenä yksityistieliittymien liikennemerkkipuutteet  selvitetään  ja 
 puutteet poistetaan viiden vuoden aikana erikseen tehtävän ohjelman mu-

kaisesti. 

Portaalien, opastusmerkkien  ja  -taulujen osalta jatkotoimenpiteenä tulisi ot-
taa käyttöön Ylläpidon  ja  peruskorjausten hankekorit -esiselvityksessä  v. 
2005  esitetty hankekoritus, jotta ylläpidosta  ja  uusimisesta saadaan ohjel-
moitua. 

Vaikutukset 

Suunnitelluilla  toimenpiteillä saadaan liikennemerkkien  ja  opasteiden  kunto- 
tason aleneminen pysähtymään. Toimivilla merkeillä  ja  opastuksella  on  vai-
kutusta liikenneturvallisuuteen. 
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Kuivatusjärjestelmien  kaivojen, putkistojen  ja  pumppaamoiden  hoito 
sekä pohjavesisuojausten korjaukset 

Sadevesikaivot, salaojakaivot, putkistot  ja  pumppaamot  pidetään toimivina  ja 
 toiminta tarkastetaan säännöllisesti. Keväällä putkistojen toiminta varmiste-

taan tarvittaessa sulattamalla. Järjestelmät puhdistetaan hiekoitushiekan 
poiston jälkeen  ja  muulloin tarvittaessa. Erityisesti huomioidaan alikulkukäy-
tävien kohdat. 

Pohjavesisuojausten  kunto  ja  putkikaivojärjestelmät  tulisi aika-ajoin tarkistaa. 
Suojausten ylläpitoa ei ole suunniteltu  ja  ohjelmoitu. 

Juurakkopuhdistamot ia saostusaltaat  

Vt  25:lle  (tuleva vtl) pohjavesisuojauksen yhteyteen  on  toteutettu pohjave-
densuojaukselta  ja  ajoradalta kerättävien  pinta-  ja  hulevesien  käsittely juu-
rakkopuhdistamolla  ja  selkiytysaltaalla. Juurakkopuhdistamoista  on  Suo-
messa  vain  vähän käyttökokemuksia. Juurakkopuhdistamoita rakennetta-
neen lähiaikoina lisää. Juurakkopuhdistamo hoidetaan osana alueurakkaa, 
mutta hoitoa  ja  ylläpitoa ei ole varsinaisesti suunniteltu  ja  ohjelmoitu. 

Pohjavesien suojausalueille  on  tehty esimerkiksi öljyvahinkojen varalle saos-
tusaltaita. Tunneleissa (Vuosaari, Hiidenkallio)  on  järjestetty sadevesille  ja 

 saastuneille  vesille erillisjärjestelmät. Saostusaltaista ei ole olemassa määrä- 
tietoa. Pelastuslaitos käyttää niitä tarvittaessa. 

Rumpujen kunnossapito 

Rummut pidetään toimivina  ja  avataan,  jos  ne ovat jäässä  tai  liettyminen  ja 
 tukkeutuminen  haittaa kuivatusjärjestelmän toimivuutta  tai  padottaa  vettä. 

Alueurakassa pidetään sorateiden rumpuja (halkaisija  alle  600 mm)  raken-
teellisesti kestävinä uusimalla niitä urakka-asiakirjoissa sovittu metrimäärä 
vuosittain. Uusittavat rummut rakennetaan niin, että tien luiska säilyy nor-
maalina  ja  ettei routaheittoa synny. 

Uudenmaan tiepiirissä tehtiin kesän  2008  aikana riskirumpujen (noin  130  kpl, 
 halkaisija  800-1499 mm  vilkkailla  teillä  ja  halkaisija  1500-1900 mm  kaikilla 

teillä) tarkastuskierros  ja  korjattavien  kohteiden priorisointi. Tarkistuskierrok
-sen  pääpaino oli teräsrummuissa, mutta myös ongelmallisiksi todettuja beto-

nirumpuja tarkistettiin. Tarkistuskierroksen tuloksena saatiin arviot rumpukor-
jausten kiireellisyydestä. Korjausten kiireellisyyttä lisäävät erittäin vakavat 
ruostevauriot, rummun suuri halkaisija, puhki ruostumisen vaara rummun 
yläosassa, erittäin vakavat muodonmuutokset, matala peitesyvyys  ja  suuri 
liikennemäärä. Heti korjattaviksi oli kartoituksessa määritelty  9  rumpua,  2 

 vuoden kuluessa korjattavia oli  15  kpl  ja  4  vuoden kuluessa korjattavia oli  31 
 kpl (taulukot  52-54).  
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Taulukko  52.  Heti korjattavaksi  ehdotetut teräsrummut  

Tie no  AOSA AET  Halkaisija Peitesyvyys  Pituus 	Kiireellisyys  
(mm) (mm) (m) 

1 	1 4 1563 1200 1400 35 10  Korjataan heti  
2 	2 4 2667 1000 1000 25 10  Korjataan heti  
3 	45 6 3489 1600 950 18 10  Korjataan heti  
4 	51 14 3100 1400 8000 30 10  Korjataan heti  
5 	51 15 1275 1000 1100 2610  Korjataan heti  
6 	51 16 1322 1000 2200 3310  Korjataan heti  
7 	148 3 3952 1200 1400 19 10  Korjataan heti  
8 	1605 5 3888 1600 1600 13 10  Korjataan heti  
9 	11339 1 1805 1200 1000 2010  Korjataan heti 

Taulukko  53.  Kanden vuoden kuluessa korjattavaksi  ehdotetut teräsrummut  

Tie no  AOSA AET  Halkaisija Peitesyvyys  Pituus Kiireellisyys  
(mm) (mm) (m) 

10 1 4 2365 1200 1200 35 11  Korjataan  2 v.  kuluessa  P 
11 1 4 2701 1200 2000 35 11  Korjataan  2 v.  kuluessa  
12 1 6 143 1400 2500 50 11  Korjataan  2 v.  kuluessa  Ut  
13 1 12 4523 1200 3200 35 11  Korjataan  2 v.  kuluessa  
14 2 5 983 1800 2500 23 11  Korjataan  2 v.  kuluessa  P 
15 7 5 2280 3500 700 40 11  Korjataan  2 v.  kuluessa  
16 51 6 504 1000 1150 45 11 Korjataan2v.  kuluessa  
17 51 7 1554 1600 550 20 11 Korjataan2v.  kuluessa P,Ut*  
18 51 7 3129 1200 1400 20 11  Korjataan  2 v.  kuluessa P,Ut  
19 51 9 1579 800 n.1000-1500 35 11 Korjataan2v.  kuluessa  
20 51 15 6636 800 1000 20 11  Korjataan  2 v.  kuluessa  
21 55 4 1038 1000 1300 25 11 Korjataan2v.  kuluessa  
22 1430 2 5782 1500 1000 20 11  Korjataan  2 v.  kuluessa  
23 11069 1 2098 1600 150 11 11 Korjataan2v.  kuluessa  
24 11085 1 4886 1800 n. 1500 13 11 Korjataan2v.  kuluessa 
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Taulukko  54.  Neljän vuoden kuluessa korjattavaksi  ehdotetut teräsrummut  

Tie no  AOSA AET  Halkaisija  Peitesyvyys  Pituus  Kiireellisyys  
(mm) (mm) (m) 

24 2 5 3442 800 2000 28 12  Korjataan  4 v.  kuluessa  
25 2 5 5716 800 2500 28 12  Korjataan  4 v.  kuluessa  
26 4 107 2318 750 3500 64 12  Korjataan  4 v.  kuluessa  
27 7 3 1533 1680 10000 0 12  Korjataan  4 v.  kuluessa  
28 7 8 2344 1500 5000 40 12  Korjataan  4 v.  kuluessa  
29 25 35 758 1650 4500 24 12  Korjataan  4 v.  kuluessa  
30 50 1 1681 800  matala  20 12  Korjataan  4 v.  kuluessa  
31 50 1 5486 800 900 20 12  Korjataan  4 v.  kuluessa  
32 50 5 187 1650  matala  38 12  Korjataan  4 v.  kuluessa 	Ut  
33 51 8 2540 800 1250 20 12  Korjataan  4 v.  kuluessa 	*  

34 51 15 1065 1200 1000 25 12  Korjataan  4 v.  kuluessa  
35 55 1 2961 800 1700 28 12  Korjataan  4 v.  kuluessa  
36 55 2 806 1100 2200 24 12  Korjataan  4 v.  kuluessa  
37 55 2 4396 1100 1500 24  l2Korjataan4v.kuluessa  
38 55 3 7652 1200 1300 25 12  Korjataan  4 v.  kuluessa  
39 55 3 2027 1100 5000 28 12  Korjataan  4 v.  kuluessa  
40 55 3 553 1000 1400 23 12  Korjataan  4 v.  kuluessa  
41 55 3 4664 1000 1500 26 12  Korjataan  4 v.  kuluessa  
42 55 3 876 750 900 20 12  Korjataan  4 v.  kuluessa  
43 110 8 527 2300 4000 20 12  Korjataan  4 v.  kuluessa 	P 
44 148 1 3555 1400 400 16 12  Korjataan  4 v.  kuluessa  
45 148 1 632 1000 1800 25 12  Korjataan  4 v.  kuluessa  
46 148 2 267 800 800 17 12  Korjataan  4 v.  kuluessa  
47 148 2 897 800 2200 30 12  Korjataan  4 v.  kuluessa  
48 1130 1 1131 1000 1200 20  l2Korjataan4v.kuluessa  
49 1223 3 1152 1400 1300 18  l2Korjataan4v.kuluessa  
50 1421 2 44 1550 4500 21  l2Korjataan4v.kuluessa  
51 1456 1 318 1200 1300 25  l2Korjataan4v.kuluessa  
52 1604 1 2484 1750 1800 19 12  Korjataan  4 v.  kuluessa  
53 1611 2 1133 3000 1300 20  l2Korjataan4v.kuluessa  
54 11937 1 6567 1700 1500 13  l2Korjataan4v.kuluessa 

Riskirumpuihin  liittyvää selvitystyötä jatketaan edelleen pienempien teräs-
putkirumpujen osalta. 

Kaiteiden.  riista- ia suoia-aitoien ia kivevsten hoito ia vIläito 

Kaiteiden,  riista-  ja  suoja-aitojen sekä kiveysten hoidolla varmistetaan niiden 
rakenteellinen toiminta  ja  asianmukainen  kunto. Vaaraa aiheuttavat kaide-
kohteet korjataan  2  viikon toimenpideajassa. Muut kaidekohteet korjataan  1 

 kuukauden toimenpideajassa. Talvivauriot korjataan toukokuun loppuun 
mennessä. Riista-aidat korjataan  2  viikon toimenpideajassa  ja  aukot tukitaan 
heti. Suoja-aidoissa ei saa olla vaaraa aiheuttavia aukkoja. Talvella irronneet 
reuna-  ja  pinnoitekivet  kerätään kulkuväyliltä  ja  ne korjataan paikoilleen ke-
väällä. Lumettomina aikoina kiveyskorjausten toimenpideaika  on 2  viikkoa. 

Nykytilassa kaiteita  uusitaan  ja  täydennetään ohjelmoidusti liikenneturvalli-
suusperusteella  (valta-,  kanta- ja  seututeillä)  ohjelmoitu uusiminen ei kata 
kaikkia yhdysteitä. Jatkotoimenpiteenä tulisi ottaa käyttöön Ylläpidon  ja  pe-
ruskorjausten hankekorit -esiselvityksessä  v. 2005  esitetty hankekoritus, jot-
ta ylläpidosta  ja  uusimisesta saadaan ohjelmoitua. 

Aitoja (riista-  ja  suoja-aidat) ei ylläpidetä ohjelmoidusti. Jatkotoimenpiteenä 
tulisi inventoida näiden kunto sekä ottaa käyttöön Ylläpidon  ja  peruskorjaus- 
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ten  hankekorit -esiselvityksessä  v. 2005  esitetty hankekoritus, jotta ylläpidos-
ta  ja  uusimisesta saadaan ohjelmoitua. 

Kiveyksiä  ei ylläpidetä ohjelmoidusti. Jatkotoimenpiteenä tulisi ottaa käyttöön 
Ylläpidon  ja  peruskorjausten hankekorit -esiselvityksessä  v. 2005  esitetty 
hankekoritus, jotta ylläpidosta  ja  uusimisesta saadaan ohjelmoitua. 

Meluesteet  (-seinät, -aidat, -kaiteet) 

Meluesteitä  ei ylläpidetä ohjelmoidusti. Viime vuosina niitä ei ole ylläpidetty 
erillisurakoina eivätkä ne myöskään kuulu esimerkiksi alueurakoihin. Jatko- 
toimenpiteenä tulisi inventoida näiden kunto sekä ottaa käyttöön Ylläpidon  ja 

 peruskorjausten hankekorit -esiselvityksessä  v. 2005  esitetty hankekoritus, 
jotta ylläpidosta  ja  uusimisesta saadaan ohjelmoitua.  

4.8 	Hoidon  ja  ylläpidon  vaihtoehtotarkastelu  

Hoidon  ja  ylläpidon tason nostaminen  on  mandotonta ilman, että käytettävis-
sä oleva rahoitus merkittävästi nousee. Lisärahoitusta tarvittaisiin sekä kus-
tannustason nousun paikkaamiseen että palvelutason nostoon tuotekohtai-
sesti esitettyjen tarpeiden mukaisesti. 

Hoidon  ja  ylläpidon kustannukset ovat nousussa. Viime vuosina kustannus-
taso  on  noussut keskimäärin  4-5  %  vuodessa. Vuoden  2008  aikana polttoai-
neiden, bitumin  ja  muiden tarveaineiden hinnat ovat kohonneet erityisen jyr-
kästi - maarakennusalan kustannustasoa kuvaava MAKU-indeksi  on  kohon-
nut vuodessa (syyskuu  2007  -  syyskuu  2008) 9,8  %  eli keskimäärin kaksin-
kertaisesti yleiseen kustannustason nousuun verrattuna. Hoidon  ja  ylläpidon 
reaalisen rahoitustason (ostovoiman) ylläpitäminen näyttää tällä hetkellä 
mandottomalta, koska perustienpidon budjetin pelivara eli alueelliset inves-
toinnit  on  jo  tingitty lähes olemattomiin. 

Taulukoissa  55  ja  56 on  esitetty tuotteittain nykyistä käytäntöä muuttavia 
toimenpiteitä  ja  niiden kustannuksia vuoden  2008  hintatasossa.  Suunnitel-
man rahoitus  on  vuoden  2009  tulossuunnitteluohjeen  mukainen. Huomatta-
vaa  on,  että  jos  vuotuinen kustannusnousu  on 5  %,  neljässä vuodessa hoi-
don  ja  ylläpidon kustannukset nousevat yli  10  milj.  euroa.  

Lähtökohtana tiepiirin hoito-  ja  ylläpitosuunnitelmassa  on,  että hoidon tasos-
ta ei tingitä. Erityisesti talvihoito  on  liikenneturvaltisuuden  kannalta tiepiirin 
tärkeimpiä tehtäviä. Hoito  on  myös tilattu pitkäaikaisilla sopimuksilla, jolloin 
sopimusteknisestikään tinkiminen ei ole tilaajalle edullista lukuun ottamatta 
sopimuskaudella kilpailutettavia urakoita. 
-  Liikenneturvallisuuden kannalta  on  kannattavaa toteuttaa luvussa  4.2. 

 esitetty vilkasliikenteisimpien teiden (KyL yli  15.000)  talvihoidon  palvelu-
tason nosto. Tämä  on  myös uudistettujen talvihoidon toimintalinjojen 
mukaista. 

- Liikenneympäristön  hoidossa  on  lisätarpeita vesakonraivauksissa  ja  tie - 
alueen metsien hoidossa. Tiealueen metsien hoito pystytään todennä-
köisesti toteuttamaan  varsin  edullisesti saatavien puunmyyntitulojen 
vuoksi. 
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Ylläpidon tasosta ei ole järkevää tinkiä,  sillä  tieverkon käytettävyys halutaan 
varmistaa pitkäjänteisesti. Ylläpidosta tinkiminen kasvattaa korjausvelkaa, 
joka  on  myöhemmin kurottava kiinni.  Se  lisää myös suunnittelemattomien - 

 ja  siitä syystä usein kalliiden - äkillisten korjausten tarvetta. 
- Päällystysohjelman  pituutta olisi tarve kasvattaa tiepiirissä noin  400 

km:iin  vuodessa. Rahoituksen niuketessa päätieverkon palvelutaso säily-
tetään  ja  alemman tieverkon tasosta tingitään. Täristävien tiemerkintöjen 
liikenneturvallisuusvaikutukset ovat hyvät  ja  suunnitelmana  on  toteuttaa 
täristävät tiemerkinnät  koko  suunnitellulle  verkolle  ja  ylläpitää  jo  tehtyjä 
merkintöjä. Melua vaimentavia päällysteitä pyritään toteuttamaan nykyti-
lanteen mukaisesti vähintään  3-4  kohdetta vuodessa. 

- Tierakenteita  on  viime vuosina pystytty kunnostamaan  varsin  vähäliiken-
teiselläkin tieverkolla.  Tiepiirin vähäliikenteisen tieverkon rakenteen  pa-
rantamisista  jouduttaneen tinkimään (vrt, kohta päällysteet). Isoja painu-
makohteita (joissa  on  jopa sortumavaara)  on  korjattava laaditun ohjel-
man mukaisesti. Rumpujen korjaamiseen joudutaan todennäköisesti li-
säämään rahoitusta riskikartoituksen  ja  laadittavan korjausohjelman  mu-
kaisesti. 

-  Siltojen kunnostamisen rahoitusta  on  lisätty  ja  suunnitelman mukaisesti 
sillaston vauriopistesumman  ja  huonokuntoisten siltojen määrän kasvu 
pyritään taittamaan. 

-  Varusteiden  ja  laitteiden kunnossa  on  jälkeen jäämää,  ja  niiden ohjelmoi-
tu uusiminen  on  vasta suunnitteilla. Linja-autopysäkkikatoksien uusimi-
sesta  on toteuttamiskelpoinen  ohjelma. Kaiteisiin  on  panostettu vuosina 

 2007-2008  liki kaksinkertaisesti aiempiin vuosiin verrattuna liikennetur-
vallisuustavoitteen vuoksi. Panosta voi mandollisesti siirtää muille varus-
teille  ja  laitteille suunnitelmakaudella. 

-  Liikenteen  hallinnan  järjestelmien käytöstä  ja  huollosta ei voi tinkiä. Uu-
den järjestelmät lisäävät vuotuisia käyttökustannuksia. Korvausinvestoin-
titarpeet ovat vielä osin suunnittelemattomia. 

- Liikenneympäristön  parantaminen (pienet liikenneturvallisuus-  ja  koulu- 
kohteet sekä joukkoliikennekohteet) toteutetaan suunnitelman mukaises-
ti. 
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Taulukko  55.  Hoidon  ja  ylläpidon vaihtoehtotarkastelu  2009-2012  

otei  Toimenpide Uosikustannukset  milj.€  v  Huom.  
2008  hintatasossa  

2008 	Suunni- 	Tarpeen I  telma *) 	mukainen 
suunnitel - 

L ma  **) 

'Talvihoito  11,70 12,00 12,60  
KVL  yli  15.000  liukkauden-  0,20  
torjunnan toimenpideajan 
poisto ______ ________ ___________ _________________ 
Hoitoluokka  II> lb (220 km)  ______ _______  0,30  ________________ 
Hoitoluokka  Ill  >  11(1350 km)  ______ _______  0,30  ________________ 

Liikenneympäristön  hoito  8,40 8,50 9,00  ________________ 

Hi,vivaara-alueiden joka vuo- 
(men  vesakonraivaus ______ ________ ___________ _________________  
Puiden raivaus erillisurakka- 
na ______ ________ ___________ _________________ 
Tiealueen  metsien hoito  0,03  Arvio Hämeen 

suunnitelman pe- 
___________________________ _______ ________ ____________ rusteella 

_______ Päällysteiden paikkaukset ______ ________ ___________ ________________ 
Sorateiden  hoito  1,30 1,30 1,40  _____________ 

Sorateiden pehmenemisestä  0,10  Edellyttää tarkem- 
________  johtuva hoito talvella ______ ________ ___________  paa  suunnittelua 
Päällysteet  12,00 12,00 18,00  ________________ 

Täristävät tiemerkinnät  0,10 0,20 0,20  ________________ 

Päällystysohjelman pidentä-  5,00  
minen, raskaammat  päällys- 
tystoimenpiteet, sivukate- 
vuudet,  vauriot ______ ________ ___________ _________________  
Melua vaimentavatpäällys-  0,30 0,30 1,30  

________  teet ______ ________ ___________ _________________ 
Tierakenteet  10,90 6,70 9,00  ________________  

Isojen painumakohtien  kor-  5,23 2,00  Edellyttää tarkem- 
jaus ______ ________ ___________  paa  suunnittelua 
Rummut  0,08  Edellyttää tarkem- 
________________________ ______ ________ ___________  paa  suunnittelua 
Vähäliikenteisten  teiden  ra-  3,75 3,50 4,00  Edellyttää tarkem- 
kenteen  parantaminen ______ ________ ___________  paa  suunnittelua 
Kelirikkokorjaukset (puuhuol-  0,64 1,78 1,78  Suunnitelma  
Ion  turvaaminen -teema) vuoden  2009  rahoi- 

tus. Tiedossa oleva  
ko konaisra  ho it us 
2008-2011 on  

_______ _________________________ ______ ________ ___________  3,302  milj. euroa 
SilIat  9,63 11,65 11,50  _______________ 
*)  Suunnitelma perustuu tulossuunnitteluohjeen  2009  mukaiseen rahoitukseen. Hoitourakoiden 
kustannustason nousua ei ole täysin otettu huomioon. 
**)  Tarpeen mukainen suunnitelma -sarakkeeseen  on  koottu tuotekohtaisissa tarkastelu issa 
tarpeellisiksi  tai  nykytilassa  puutteellisiksi todettuja toimenpiteitä. Näiden toteuttaminen ylittää 
käytössä olevan rahoituksen. 
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Taulukko  56.  Hoidon  ja  ylläpidon  vaihtoehtotarkastelu  2009-2012  

oimenpki Vuosikustannukset rnilj.€ Huom.  
v. 2008  hintatasossa  

2008 	Suunni- 	Tarpeen - 

telma *) 	mukainen  1  
suunni. 

___ __..tema.._L..  

I  Varusteet  ja  laitteet  220 2,00 3,00  ________________ 
Tievalaistus (korvausinves-  0,04 0,30 0,30 
toinnit) _______ ________ __________ ___________________ 
Lilkennemerkit  (ohjelmoitu  0,05 0,10 0,23  
uusiminen) ______ ________ _________ __________________ 
Portaalitja opasteet  (ohje!-  0,07 0,30 0,50  Edellyttää tarkem- 
moitu viitoituksen  uusiminen) ______ _______ _________  paa  suunnittelua 
Kaiteet  (puuttuvien täyden-  1,70 0,95 1,00  Edellyttää tarkem- 
täminen,  uusiminen) ______ ________ _________  paa  suunnittelua 
Linja-autopysäkkikatokset  0,05 0,20 0,40 
(uusimiset) _______ ________ __________ ___________________ 
Meluseinät  (ylläpito, uusimi-  0,00 0,05 0,20  Edellyttää tarkem- 
set)  ______ ________ _________  paa  suunnittelua 
Riista-aidat (ylläpito, uusimi-  0,02 0,05 0,10  Edellyttää tarkem- 
set)  ______ ________ _________  paa  suunnittelua 
Suoja-aidat (ylläpito, uusimi-  0,00 0,05 0,10 
set) ________  _______ _________ __________ ____________________  

Liikenteen  hallinnan var. ja  lait.  2,50 2,50 3,00  
Käyttö  ja  huolto  2,03 2,10 2,40  
Liikenteen  hallinnan  "perus-  0,21 0,20 0,20  Edellyttää tarkem- 
laitteiden" korvausinvestoin-  paa  suunnittelua  
nit  (tiesää,  LAM,  kamerat) ______ ________ _________ ________________  
Liikennevalojen korvausin-  0,10 0,10 0,30  Edellyttää tarkem- 
vestoinnit ______ ________ _________  paa  suunnittelua 
Liike nteenhallintajä rjestelmi-  0,16 0,10 0,10  Edellyttää tarkem - 
en  korva usinvestoinnit  (tie-  paa  suunnittelua 
jaksojen ohjausjärj., tunneli- 

_______ järjestelmät) ______ ________ _________ _________________ 
Liikenneympäristön  parant.  0,85 0,80 0,90  

Pienet  liikenneturvallisuus-  0,59 0,60 0,60  
kohteet  ja  koulukoht. ______ ________ _________ ________________ 
Pienet  joukkoliikenneko hteet  ______  0,26 0,20 0,30 ________________  

YHTEENSÄ  59,48 57,45 68,40  _______________ 
Vuosikustannukset  vuonna  2012,  jos  69,83 83,14  
vuotuinen kustannustason nousu  on 

0/  ..) 	/0  
*)  Suunnitelma perustuu tulossuunnitteluohjeen  2009  mukaiseen rahoitukseen. Hoitourakoi - 
den  kustannustason nousua ei ole täysin otettu huomioon. 
**)  Tarpeen mukainen suunnitelma -sarakkeeseen  on  koottu tuotekohtaisissa tarkasteluissa 
tarpeellisiksi  tai  nykytilassa  puutteellisiksi todettuja toimenpiteitä. Näiden toteuttaminen ylit- 
tää käytössä olevan rahoituksen. 
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5  HOITO-  JA  YLLÄPITOSUUNNITELMAN 
 VAIKUTUKSET 

Taulukoissa  57-60 on  kuvattu hoito-  ja  ylläpitosuunnitelmassa  suunniteltujen 
muutosten vaikutukset asiakkaille. Nykyisiä vaikutuksia  on  kuvattu mustalla, 
nykytilannetta myönteiseen suuntaan muuttavia vaikutuksia sinisellä  ja  nyky- 
tilannetta huonompaan suuntaan muuttavia vaikutuksia punaisella tekstillä. 
Vaikutuksia  on  pyritty tarkastelemaan tienpidon vaikutuskartan pohjalta  (lute 
6).  

Ylläpidon tuotteilla  on  vaikutuksia myös tienpitäjälle. Vaikutukset liittyvät ra-
kenteiden taloudelliseen ylläpitoon niiden elinkaaren ajan. Suunnitelman 
mukaisesti toimittaessa erityisesti vähäliikenteisen tieverkon rakenteiden  ja 

 päällysteiden  sekä varusteiden  ja  laitteiden korjausvelka kasvaa. 
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Kohdistuminen  Elinkeinoelämä Kansalaiset Alueiden kehittyminen 

Tienpidon  osa -alueet 
(maakunnat,  kunnat)  Ulkomaan  

kauppa  
Metsäteollis 
uus  

ITavaraliiken 
}ne 

Henkilöliiken 
ne 

Peruskoululaiset Työmatkalaiset 

Tiestön päivittäinen  Pääteiden talvihoito Luokituksen  mukainen  talvihoito  turvaa kuljetukset  ja  Luokituksen  mukainen  talvihoito  turvaa  
liikennöitävyys liikennöinnin. Vilkasliikenteisten  teiden  (KVL  yli  15000  liikkumismandollisuudet. Vilkaslilkeriteisten 

ajon/vrk) liukkaudentorjunnan toimenpideajan  teiden  (KVL  yli  15000  ajon/vrk) 
poistolla  on  suuri  liikenneturvallisuusvaikutus  (4,7  liukkaudentorjunnan toimenpideajan 
heva/vuosi). poistolla  on  suuri  

liikenneturvallisuusvaikutus  (4,7  
heva/vuosi).  

Muiden teiden  talvihoito Luokituksen  mukainen  talvihoito  turvaa  kuljetuksetja Luokituksen  mukainen  talvihoito  turvaa  
liikennöinnin, täsmähoidolla  osin myös  liikennöinnin, täsmähoidolla  osin myös  
vähäliikenteisellä tieverkolla. vähäliikenteisellä tieverkolla.  

Kevyen liikenteen  Luokituksen  mukainen  talvihoito  turvaa  
äylien talvihoito liikkumismandollisuudet. 

Sorateiden  hoito  Sorateiden  hoidolla turvataan myös  talviajan Sorateiden  hoidolla turvataan myös  
IHkennöinti. talviajan liikennöinti. 

Liikenneympäristö 

L&P  alueet Tavaraliikenteen mandollisuus jättää roskia alueelle Tienkäyttäjien  mm.  matkailuliikenne Jateastioiden  poistaminen 
pienenee, kun  jäteastioita  poistetaan. Toisaalta mandollisuus jättää roskia alueelle  L/P  -alueilta  aiheuttanee  
alueiden viihtyvyys paranee alueiden  slistimmän  pienenee, kun  jäteastioita  poistetaan. kunnille paineita 
yleisilmeen johdosta. Toisaalta alueiden viihtyvyys paranee  ätteenkeruupisteidensä  

alueiden  silstimmän  yleisilmeen johdosta. lisäämiseen  

'iherhoito Viherhoidolla, vesakoinnilla  ja  tiealueen  metsien  Viherhoidolla, vesakoinnilla  ja  tiealueen /iherhoidolla, vesakoinnilla  
hoidolla parannetaan elinkeinoelämän kuljetuksissa metsien hoidolla parannetaan kansalaisten  a  tiealueen  metsien hoidolla  
tieympäristön  turvallisuutta  ja  selkeyttä,  tietilan  ja  - matkoissa tieympäristön  turvallisuutta  ja  parannetaan  tieympäristön  j  
maiseman  paikantamista  ja  tunnistettavuutta.  selkeyttä,  tietilan  ja  -maiseman  urvallisuutta  ja  selkeyttä,  

paikantamista  ja  tunnistettavuutta. ietilan  ja  -maiseman  
paikantamista  ja  
unriistettavuutta.  Luodaan  
/iihtyisyyttä  alueellisesti.  



0 

0 
 Ui  

0 

9 
0) 

0). 

0 
(I) 

0 
0 

(0 

0) 

c 
fl) 

0 

0 

(I) 
(0 

fl) 
C,) 
fl 
'I- 

fl) 

N) 

I 
0 

9 
0) 

0,: 

0 
(I) 

C 

CD 

3 
0) 

C 
C 
CD 

3 
0) 
0) 

CD  
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Tienpidon  osa-alueet kauppa  uus  ne ne 

Tiestön päivittäinen Liikenteen hallinta Valtakunnallinen matka-ajan seuranta-  ja Kelitiedotuksen  uudistuessa tarkemmalla  
liikennöitävyys sujuvuustietopalvelujärjestelmä  lisää matka-ajan liikenteen  tiedotuksella  voidaan antaa 

ennustettavuutta. varoituksia  kelistä  ja liikennetiedotteita  
häiriöistä. 

Valtakunnallinen matka-ajan seuranta-  ja 
sujuvuustieto-palvelujärjestelmä  lisää 
matka-ajan ennustettavuutta 

Tieverkon kunnosta  Pääteiden päällysteet  Teiden  uudelleenpäällystys  parantaa Teiden  uudelleenpäällystys  parantaa Teiden  uudelleenpäällystys  
huolehtiminen  =  ja tierakenteet kuljetusvarmuutta  ja  liikenneturvallisuutta  (urat, kuljetusvarmuutta  ja  liikenne-turvallisuutta parantaa  saavutettavuutta  
ylläpito epätasaisuudet) sekä laskee  ajokustannuksia.  (vauriot, epätasaisuudet) sekä laskee paikallisesti.  

ajokustannuksia. 

Painumakohteiden  ja  rumpujen korjaukset  Painumakohteiden  ja  rumpujen korjaukset 
parantavat  kuljetusvarmuutta ao. tieosuudella.  parantavat  ajomukavuutta ao. tieosuudella.  

Muiden  päällystettyjen Päätiepainotus päällysteiden  uusimisessa  Päätiepainotus päällysteiden  uusimisessa Teiden  uudelleenpäällystys  
teiden  päällysteet  ja  (valtakunnallinen linjaus) aiheuttaa alemman valtakunnallinen linjaus) aiheuttaa parantaa  saavutettavuutta 
tierakenteet  päällystetyn tieverkon huonokuntoisten  osuuksieri  alemman päällystetyn tieverkon paikallisesti. 

lisääntymistä  heikentäen  yleisesti  ku 1 letLsvarmiutta  huonokuntoisten osuuksien lisääntymistä  
ao. verkolla. neikentäen  yleisesti  ajomukavuutta ao. 

verkolla.  

Tien  rakenteen parantaminen parantaa  Tien  rakenteen parantaminen parantaa  Tien  rakenteen  
kuljetusvarmuutta ao. tieosuudella. ajomukavuutta ao. tieosuudella.  parantaminen parantaa  

saavutettavuutta  
Melua  vaimentavia päällysteitä  ylläpidetään paikallisesti. 
noin  15 tiekilometrillä.  Tämä vähentää 
vaikutusalueella asuvien ihmisten  kokemaa  
liikenteen melua noin  3 dBA. 
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Peruskoululaiset Työmatkalaiset 

Tieverkon kunnosta Kevyen liikenteen Kevyen liikenteen väylien 
huolehtiminen  =  väylien päällysteet uudelleenpäällystys  parantaa 
ylläpito käyttömukavuutta. 

Tiemerkinnät Täristävät tiemerkintöjä  ylläpidetään  ja  
lisätään niin, että niiden avulla säästetään 
vuosittain  13  henkilövahinko- 
onnettomuutta.  (Jo  toteutetut merkinnät 
ylläpitämällä vähennetääri  6  heva- 
onnettomuutta vuosittain). 

Sorateiden  Kelirikon vähentäminen parantaa kuljetusvarmuutta. Sorateiden  parantaminen parantaa Sorateiden  parantaminen (+ 
rakenteellinen kunto paikallisesti ajomukavuutta. päällystäminen)  parantaa 

Metsäteollisuuden kuljetusedellytykset kohenevat paikallisesti 
puuhuollon  turvaamiseen käytettävän saavutettavuutta 
erillisrahoituksen  myötä. 

Siltojen kunto pääteillä Pääteiden  siltojen uusiminen turvaa kuijetuspalvelut 
pääteillä  (ei painorajoituksia). Erikoiskuljetusreittien 
pullonkaulasiltoihin  ei voida erityisesti panostaa. 

Siltojen kunto muilla Seututeiden  siltojen uusiminen turvaa Vähällikenteisten lecen entujen 	nnu irLeisten  teiden 
teillä kuljetuspalvelut  osin seututeillä (ei painorajoituksia) heikentyminen  (osa  heikkenee) saattaa niltojen  kunnon 

heikentää paikallisesti Heikentyminen  (osa  
Vähäliikenteisten  teiden siltojen kunnon 
heikentyminen  (osa  heikkenee) saattaa heikentää 

liikkumismandollisuuksia. eikkenee)  saattaa 
l<nntdti pikllisesti 

paikallisesti kuljetusmandollisuuksia.  
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Kohdistuminen  Elinkeinoelämä Kansalaiset Alueiden kehittyminen 

Tienpidon  osa-alueet 
(maakunnat,  kunnat)  Ulkomaan 

kauppa 
Metsäteollis 
uus  

ITavaralliken 

he  

Henkilöliiken 
ne 

Peruskoululaiset Työmatkalaiset 

Tieverkon kunnosta Liikenteenhallintajärjest  Muuttuvia ohjausjärjestelmiä käytetään  ja  Muuttuvia ohjausjärjestelmiä käytetään  ja  
huolehtiminen  =  elmät  ylläpidetään niin, että ne ovat käyttökunnossa  j a  ylläpidetään niin, että ne ovat 
ylläpito niille asetetut tavoitteet täyttyvät. käyttökunnossa  ja  niille asetetut tavoitteet 

täyttyvät. 

Liikennevalolaitteiden  uusiminen  ja  -ohjelmien Liikennevalolaitteiden  uusiminen  ja  - 
päivitys  parantaa liikenneturvallisuutta  ja  sujuvuutta ohjelmien pälvitys parantaa 
sekä vähentää päästöjä. liikenneturvallisuutta  ja  sujuvuutta sekä 

vähentää päästöjä. 

Opasteetja Liikennemerkkien  kunnon lievä parannus parantaa Liikennemerkkien  kunnon lievä parannus 
Ilikennemerkit  myös liikenneturvallisuutta. parantaa myös liikenneturvallisuutta. 

Kaiteet,  aidat ym. Kaiteiden  lisääminen  ja  parantaminen vähentää Kaiteiden  lisääminen  ja  parantaminen 
vuosittain  1-2  henkilövahinkoon johtavaa vähentää vuosittain  x  henkilövahinkoon 
liikenneonnettomuutta. johtavaa liikenneonnettomuutta. 

Suoja-aitojen uusimisella  on  positiivinen Suoja-aitojen uusimisella  on  positiivinen 
turvallisuusvaikutus. turvallisuusvaikutus.  

Linja-autopysäkki- Linja-autopysäkkien uusiminen parantaa Linja-autopysäkkika-tosten 
katokset liikkumismukavuutta.  parempi kunto  on  haja - 

asutusalueen imagoa 
kohentava  tekijä. 

Tievalaistus Uusittavissa  kohteissa laadukkaampi valaistus, Uusittavissa  kohteissa laadukkaampi 
valaistuksen liikenneturvallisuusvaikutus säilyy. valaistus, liikenneturvallisuusvaikutus 

säilyy.  
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6  SUUNNITELMAN SEURANTA  JA 
 KEHITTAMISTARPEET  

	

6.1 	Suunnitelman seuranta 

Tiepiirin hoito-  ja  ylläpitosuunnitelma  on  nelivuotinen suunnitelma, johon teh-
dään vuosittain päivityksiä. Jokaisen vuosipäivityksen yhteydessä tarkiste-
taan suunnitelman toteutuminen. Laajempi tarkastelu suunnitelman toteutu-
misesta tehdään uutta nelivuotista suunnitelmaa laadittaessa.  

	

6.2 	Kehittämistarpeet  

Jatkossa Uudenmaan tiepiirissä tullaan harkitsemaan seuraavien toimien 
toteuttamista: 

Uudenmaan tiepiiri  on  laatinut vuonna  2004  seutu-  ja  yhdysteiden  mer
-kitsevyysluokituksen.  Tämän jälkeen vastaava työ  on  tehty ainakin Hä-

meen  ja  Turun tiepiireissä sekä  VOL  (Vaasa, Oulu,  Lappi) -alueella.  Tie-
piirin teiden merkitsevyysluokitus  on  tarpeen käydä läpi  ja  samalla yhte-
näistää eri tiepiirien luokituskriteerit. Tämän jälkeen tulee päivittää Uu-
denmaan tiestön lähtötiedot  ja  tarkistaa Uudenmaan luokitus. 

Joitain inventointeja  on  tarpeen toteuttaa. Lähinnä inventoinnit koskevat 
varusteiden  ja  laitteiden kuntoa. Inventoidun tiedon ajan tasalla pito  ja 

 rekistereihin vienti tulee myös määrittää. 

Tehtyä tulvapaikkaselvitystä tulee hyödyntää hoidon  ja  ylläpidon suunnit-
telussa. Selvitys koskee  alle  2,5 m  merenpinnasta sijaitsevia teitä, joki-
tulville alttiita teitä sekä muuten tulvineet/säännöllisesti tulvivat tienkoh

-dat.  

7  HOIDON  JA  YLLAPIDON  HANKINTA  

	

7.1 	Yleistä  

Tiehallinto  hankkii tuotteet  ja  palvelut avoimilla markkinoilla toimivilta tuottajil
-ta.  Vuoden  2005  alusta tienpidon tuotteet  ja  palvelut lauttoja lukuun ottamat-

ta ovat olleet avoimessa kilpailussa. Tienpidon hankintastrategia määrittelee 
 mm.  tieverkon hoidon  ja  ylläpidon hankintamenettelyt. Hanki ntastrategian 

keskeisinä tavoitteina  on  varmistaa tavoiteltu palvelutaso  ja  laatu sekä luoda 
edellytyksiä alan palveluntuottajien  ja  Tiehallinnon  oman hankintatoiminnan 
tuottavuuden parantamiselle. 

Tiepiirissä  hoitoa  ja  ylläpitoa hankitaan seuraavissa palvelukokonaisuuksis
-sa:  

-  hoidon alueurakat 
- päällysteurakat 
- tiemerkintäurakka 
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-  siltojen  korjausurakat 
- tievalaistuksen, pumppaamojen  ja huoltoaukkopuomien  hoito-  ja ylläpi-

tourakat 
-  liikennevalojen huolto 

 - telematiikan  huolto  
-  lauttaliikenteen hoito (valtakunnallinen sopimus)  
- 	pienet  erillishankinnat  

7.2  Hoidon hankinta 

Hoidon hankintaa varten  maantieverkko  on  jaettu alueisiin, jotka muodosta-
vat  ns.  hoidon  alueurakan.  Hoidon hankinta tarkoittaa käytännössä  alueura-
koiden kilpailuttamista  ja  hoitoa  toteuttavan urakoitsijan  valitsemista. Uu-
denmaan tiepiirin alueella  alueurakoita  on  yhteensä  7. Alueurakkaan  kuulu-
vat kaikki talvi-  ja kesähoitotyötja  joitain  ylläpitotöitä. 

Alueurakoiden  urakka-ajan pituus  on 5, 7 tai 10  vuotta. Urakka-aika alkaa 
 1 .10.  Kuvassa  69 on  esitetty tiepiirin  alueurakat. 

Hoitourakkarajoja  muodostettaessa  on  kiinnitetty huomiota muun muassa 
siihen, että jokaiselle alueelle olisi mandollista saada toimivat kilpailukykyiset 
markkinat. Urakka-alueiden rajat noudattavat jossain määrin kuntien rajoja. 
Urakka -aluerajojen  tulisi mandollisimman vähän aiheuttaa haittaa  tienkäyttä-
jille  tai  vaikeuttaa rinnakkaisilla alueilla toimivien urakoitsijoiden työtä.  

Hoitourakoiden  sisällössä,  aikatauluissa  sekä  laadunvalvonnassa  pyritään 
mandollisimman suureen yhtenäisyyteen alueittain. Uudenmaan tiepiirin  alu-
eurakoihin  kuuluu tiestöä  400 - 1150 km. Urakoiden  vaativuutta kuvaavia 
yleispiirteitä ovat  talvihoitoluokitus, liikennemäärät,  taajamat, päällystetyn  ja 
soratiestön  osuudet sekä urakan maantieteellinen sijainti. 

Hoidon  alueurakka  on laatuvastuuperiaatteella  toimiva  palvelusopimus  ura
-koitsijan  ja  tilaajan eli tiepiirin välillä.  Alueurakat  on kilpailutettava EU:n  sisäl-

lä, koska niiden  urakkahinnat  ylittävät  hankintalainsäädännössä  asetetun 
 kynnysarvon  palvelujen tuottamiselle.  Kotimassa  toimivien yritysten lisäksi 
 alueurakkakilpailuun  on  osallistunut toistaiseksi yrityksiä  vain  Virosta. 

Tiepiirin käyttämä  urakoitsijan valintamenettely  tapahtuu kolmessa eri vai-
heessa. Ensimmäinen vaihe  on tarjouskelpoisen urakoitsijan  valinta  refe-
renssien  ja  yrityksen  taustatietojen  perusteella. 

Jokainen  tarjouskilpailuun  hyväksytty urakoitsija toimittaa tarjouksen sisään
-jätön  yhteydessä  Tiehallinnolle  kaksi kuorta, joista toisessa  on  kuvaus ura-

kan toteutuksesta  laatusuunnitelman  muodossa. Tämä suunnitelma  pisteyte-
tään.  Toisessa kuoressa  on  urakan hinta.  Hintakuori  avataan  vain,  jos  vaa-
dittu  laatupistemäärä  täyttyy. 

Nykyisessä  urakkamuodossa Tiehallinnon  tiemestari  tai Tiehallinnon palk
-kaarna konsultti valvoo  urakoitsijan tuottarnaa  laatua muun muassa tekemäl-

lä tarpeen mukaan  kontrolloivia pistokokeita urakoitsijan  toiminnasta  ja toteu-
tuneesta  tasosta sekä tarkkailemalla  asiakaspalautteen  määrää  ja  laatua.  
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Kuva  69. 	Uudenmaan tiepiirin hoidon alueurakat, Espoon  ja  Vantaan urakat 
kilpailutetaan  2009  (vilsivuotiset urakat) (Tiehallinto  2008,  rajat  ja 

 taustakartta © Affecto Fin/and  Oy, /upa  L4377)  

Kokonaishintaisia  hoidon  ja  ylläpidon kokeiluja Uudenmaan tiepiirissä 

Uudenmaan tiepiirissä noin  80  % alueurakoiden  töistä  on  kokonaishintaisia 
toimivuusvaatimuksiin  perustuvia  ja  noin  20  % yksikköhintaisia. Tiepiirissä 
kokonaishintaisten  töiden määrää  on  saatu kasvatettua laajentamalla  koko

-naishintaisuutta sorateiden  hoitoon  ja  ylläpitoon, päällysteiden paikkauksiin, 
liikennemerkkien hoitoon  ja  päällystettyjen  teiden sorapientareiden hoitoon.  

7.3 	Päällysteiden  ja  tierakenteiden  ylläpidon hankinta 

Tiepiiri  hankkii päällysteiden ylläpidon kilpailuttamalla vuosittain erillisiä tien-
päällystysurakoita. Tiepiirin suunnittelu-  ja  kunnossapitoyksiköissä  yhteistyö-
nä ohjelmoidaan vuosittain toteutettavat ylläpitokohteet, laaditaan kohteille 
kunnostussuunnitelmat  ja  kohteista muodostetaan kilpailutettavat urakkako-
konaisuudet. Tämän lisäksi tehdään tarpeelliseksi katsottuja yhteistyöalueen 
yhteisesti kilpailutettavia urakoita, jotka ovat olleet kestoltaan useampivuoti

-sia.  

Viime vuosina  on  piirissä ollut kilpailutettavia urakoita kaksi kappaletta. Toi-
nen urakoista  on  sisältänyt kaikki SMA-päällysteet  ja  vilkasliikenteisten  tei-
den  AB-päällysteet.  Toinen urakka  on  sisältänyt alemman tieverkon  AB

-päällysteet, PAB-päällysteet  ja  rakenteen parantamiset. Urakoiden  koko  on 
 vaihdellut  3-5 M€.  

Yhteistyöalueen  yhteisesti kilpailutetut urakat ovat sisältäneet uusiopäällys
-tys-  (REM)  ja  urapaikkaustöitä (URAREM).  Käynnissä oleva uusiopäällys-

tysurakka  on  kestoltaan kolme vuotta  ja  urapaikkausurakka  neljä vuotta. 

Isoimpien painumakohteiden  korjaukset  on  toteutettu omana urakkanaan. 

Tiepiiri  on  ollut mukana kehittämässä Tiehallinnon  vision  mukaisesti uusia 
toimivuusvaatimukseen perustuvia hankintamenettelyjä. Uudenmaan tiepii- 
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rissä  on  tällä hetkellä käynnissä kaksi palvelusopimusta. Vuonna  2007  kilpai-
lutettiin HTU  -piirien pääteiden  12-vuotinen palvelusopimus. Sopimukseen 
kuuluvaa maantieverkkoa  on  tiepiirien  alueella yhteensä  1169  kaistakilomet

-nä  sekä  102  kaistakilometriä ramppeja. Sopimushinta  on 39 M€.  Toinen 
voimassa oleva palvelusopimus  on  HU  -piirien  10-vuotinen betoniteiden yllä-
pito. Sopimukseen kuuluvaa maantieverkkoa  on  yhteensä  43 km,  joista 
ramppeja  on  kaksi kilometriä. Sopimushinta  on 4,7 M€.  Uudenmaan tiepiiris

-sä  ei tällä hetkellä ole valmisteilla uusia päällysteiden ylläpidon palvelusopi
-mu  ksia.  

Erilaisia palvelusopimusmalleja kehitetään edelleen  ja  pitkällä aikavälillä yh-
teistyöalueella siirrytään kohti pitkäkestoisia palvelusopimuksia.  

7.4  Tiemerkintöjen  hankinta 

Tiemerkintöjen  ylläpito hoidetaan kilpailuttamalla  koko  piirin kattava tiemer-
kintöjen palvelusopimus. Voimassa oleva sopimus  on  kestoltaan viisi vuotta 

 ja  perustuu toimivuusvaatimuksiin sekä kokonaishintaan. Sopimuksen mu-
kaisesti palveluntuottaja laatu vuosittaisen työohjelman, toteuttaa merkintä- 
työn  ja  tekee laatu-  ja  kuntomittaukset.  Laatuvaatimukset  on  asetettu tiemer-
kintöjen paluuheijastuvuudelle  ja  kuntoarvoille.  Kaikille  A-kategorian  teille  ja 

 vilkkaasti liikennöidylle  B-kategorian  teille  on  tilaaja sopimuksessa määrän-
nyt materiaaliksi massamerkinnän, muilla teillä materiaalivaatimusta ei ole 
määritelty, vaan palveluntuottaja voi itse valita parhaaksi katsomansa  mer

-kintämateriaalin.  Kehä lIl:lla  ja sen  sisäpuolella ajoradan keskikaistamerkin
-nät  sekä liittymissä kaistamerkinnät  ja  pienmerkinnät  toteutetaan upotettui-

na. Suojatiemerkinnät toteutetaan  koko  piirin alueella upotettuina. 

Palveluntuottaja  raportoi kaksi kertaa vuodessa tilaajalle toteutuneen laadun. 

Palvelusopimukseen  kuuluu myös uudelleenpäällystettävien teiden tiemer -
kintätyöt. Näille kohteille työ tehdään yksikköhintaisena työnä. Tiemerkintö-
jen hankintaan kuluu vuosittain noin  1,8 M€. 

7.5  Siltojen kunnostuksen hankinta 

Tiepiiri kilpailuttaa sillankorjaustyöt  tilaajan hankkimiin suunnitelmiin perustu - 
vina  kokonaisurakoina,  joiden kesto vaihtelee  1  -  2  vuoteen. Vuosittain  on 

 tiepiirin alueella käynnissä keskimäärin viisi sillankorjausurakkaa, joiden 
urakkasumma vaihtelee välillä  0,5  -  3,0  milj.  €. Korjausurakan  laajuus vaihte-
lee yksittäiskohteista jopa  10  sillan  urakkakokonaisuuksiin.  Yksi vuosittain 
käynnissä olevista urakoista  on  palvelusopimustyyppinen yksikköhintoihin 

 perustuva  ja  pienehköjä korjaustöitä sisältävä siltojen ylläpitourakka. Muut 
korjausurakat sisältävät siltojen peruskorjaus-  ja  uusimistöitä.  

7.6  Tievalaistuksen  hoidon hankinta 

Valaistuksen hoidon osalta tiepiirin pyrkimys  on  pidempikestoisiin urakoihin. 
Tievalaistuksen  hoidon kolmevuotinen palvelusopimus  on  allekirjoitettu 

 2008.  Palvelusopimus  kattaa Uudenmaan tiepiirin länsiosan  ja  ulottuu tiepii-
rin rajan yli Riihimäen alueelle. 
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Tiepiirin  itäosan  valaistuksen  palvelusopimus kilpailutetaan  2010.  Tavoittee-
na  on  tällöin tehdä  5- tai 7-vuotinen sopimus.  Palvelusopimuksella  varmiste-
taan  tievalaistuksen, pumppaamojen  ja  sulkupuomien  toiminta. Urakkaan 
kuuluvat  korjaustoimet,  joilla poistetaan viat,  kuluneisuus, kolarivauriot  ja  ilki-
valta.  

77 	Liikenteenhallintajärjestelmien  hoidon hankinta 

Kaakkois-Suomen tiepiirin vastuulla  on  valtakunnallinen sopimus  tienvarsi
-teknologian  hallinnasta, valvonnasta  ja  viankorjauksen  koordinoinnista.  So

-pimusurakoitsija  ilmoittaa järjestelmien viasta sekä  liikennekeskukseen  että  
alueurakoitsijalle.  Sopimus  on  kilpailutuksessa  toista kertaa vuonna  2008.  
Kilpailutettavan  sopimuksen pituus  on 3+1+1  vuotta. Sopimuksen piirissä  on 

 Uudenmaan  tiepiiristä  vain  Hiidenkallion  tunnelin  järjestelmä. Tavoitteena 
 on,  että myös  Vtl  Lohja -KehällI,  Kehä  Ill,  Vuosaari, Kivihaan  tunneli  ja Mes

-taritunneli  -järjestelmät sekä pääkaupunkiseudun matka -aikajärjestelmä  lute
-tään  mukaan sopimuksen piiriin.  

Tiesääasemien  hoidosta  on  olemassa valtakunnalliset hankinta-asiakirjat.  
Tiesääasemien  hoidon  kilpailutus  hoidetaan  piireittäin. 

Kelikameroiden  hoito  ja  ylläpito  kilpailutetaan  valtakunnallisesti. 

 LAM-pisteiden hoidossa ei ole valtakunnallista yhteistyötä.  

Liikennekameroiden hallintajärjestelmän (Moris)  ylläpidosta  on  Turun tiepiirin 
kanssa yhteinen sopimus  urakoitsijan  kanssa  (2008). 

7.8 	Lauttaliikenteen hoidon hankinta 

Lautta-asioiden hoito  ja  hankinta  on  Tiehallinnossa  keskitetty Turun  tiepiiriin.  

Tällä hetkellä  Tiehallinto  ostaa lauttaliikenteen hoidon neuvottelu -urakkana. 
Tiehallinto  on  avaamassa  lauttaliikennepalvelua  avoimeen kilpailuun.  Kilpai-
luttamisella  ei ole vaikutusta tienkäyttäjien kokemaan palveluun, vaan  Tie- 
hallinto määrittelee edelleenkin kullakin  lauttapaikalla tarjottavan  palvelun 
tason, kuten  ajettavien vuorojen  määrän vuorokaudessa, keskimääräisen  
vuorotiheyden, yöajan liikennöinnin  ja  kantavuuden  
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8  LÄHDELUETTELO 

Kunnossapidon toimintalinjat,  laatuvaatimukset sekä menetelmä-  ja  
työohjeet  
Kunnossapito yleisesti  
- 	Tiehallinnon  teiden  ja  siltojen kunto  2006.  Tiehallinnon  selvityksiä  31/2007.  TIEH  

3201 057-v,  http://alk.tiehallinto.fi/julkaisutlpdf2/3201  057-v-
teidenja_siltojen_kunto_2006.pdf 

- 	Kunnossapidontuotekortit.  Vuosittain  päivitettävä  asiakirja. Moniste  22.1.2007.  
http://alk.tiehallinto.fi/thohje/alueurakat/tuotekortit2007.pdf  

- 	Kevyen liikenteen väylien hoito:  Menetelmätieto. TIEL  2230054. 15.6.1999.  
http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/2230054-kev_liikyaylien_hoito.pdf  

Talvihoito 
- 	Teiden  talvihoito - Talvihoidon toimintalinjat  2001-  .TIEH  1000035. Helsinki 

2001.  http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/talvihoitopolitiikka0l  .pdf 
- 	Talvihoidon toimintalinjat.  Luonnos syyskuu  2008.  Julkaisematon. 
-  Teiden  talvihoito -  Laatuvaatimukset, moniste  22.1.2007.  (Voimassa syksy 

 2007-).  http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/talvihoidon_laatuvaatimukset_2007.pdt  
- 	Teiden  talvihoito - Menetelmätieto. TIEH  2230006-01. 2001.  

http:I/al k.tiehallinto.fi/thohje/pdf/2230006 -0  ii.  pdf 
- 	Talvihoidon suoritteetja  kustannukset eri  tietyypeillä. Tiehallinnon  selvityksiä  

35/2006.  TIEH  3201011. Helsinki 2006.  
http://alk.tiehallinto.fi/julkaisutipdf/320  1011  -vtalvihoidon_suoritteet.pdf 

Soratiet  ja  kesähoito 
- 	Sorateiden kulutuskerroksen kuntoluokitus. TIEL  223392. Helsinki 1993.  

http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/sorateidenkulutuskerroksenku  ntoluokitus . pdf 
- 	Kelirikkoteiden  liikenteen rajoittaminen.  TIEH  2200047-v-06. 2007.  

http:I/al k.tiehallinto.fi/thohje/pdf/2200047 -v- 
kelirikkoteiden_liikenteenjajoittaminen .pdf 

- 	Sorateiden runkokelirikkokohteiden  korjaaminen,  viiteaineistomoniste  14.1 .2005,  
http://alk.tiehallinto.fi/thohje/alueurakatlsr_runkokelirkorj_viiteaineisto.pdf  

- 	Sorateiden  hoito  ja  kunnostus.  TIEL  2230013. 1995. 
 http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/sorateiden_hoitoja_kunnostus.pdf  

- 	Tiealueen  puhtaanapidon  ja  sorapientareiden kuntoluokitus. TIEL  2230010. Hel- 
sinki 1994.  http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/tiealueenkuntoluokitus.pdf  

- 

	

	Tienvarsikalusteiden kuntoluokitus. TIEL  2230011. Helsinki 1994. 
 http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/tienvarsikalusteidenkuntoluokitus.pdf  

Liikenneympäristön  hoito  ja  vihertyöt 
- 	Liikenneympäristön  hoito:  Toimintalinjatja  laatuvaatimukset.  Tiehallinto,  Tie-  ja  

liikenneolojen suunnittelu;  Helsinki  : Tielaitos,  1999. 30 s. ISBN 951-726-502-6. 
 TIEL  2230052.  

- 	Yleisten teiden hoito  ja  ylläpito  kulttuuriympäristössä.  Toimintalinja.  Tiehallinto.  
TI EH 1 000086-v-05. Helsinki 2005.  http://alk.tiehallinto.fi/julkaisutlpdf/1  000086-
vteiden_hoitoja_yllapito-kulttymp.pdf 

- 	Viherhoito tieympäristössä; Tiehallinto,  Tie-  ja  liikennetekniikka;  Helsinki  : Tielai- 
tos,  2000. 116 s.; ISBN 951-726-641 -3.  TIEL  2230055.  

- 	Tieympäristön  kasvillisuus.  Tiehallinto;  Helsinki  : Tielaitos,  1996. 42 S. 
ISBN 951-726-267-1.  TIEL  2110012.  

- 	Luonnon monimuotoisuus  ja  tienpito - Tieluonnon  hoito-ohjelma.  Tiehallinto,  
Tie-ja  liikennetekniikka;  Helsinki  : Tielaitos,  1999.23 s. ISBN 951-726-485-2. 

 TIEL  2150008.  
- 	Viherhoitosuunnitelmat  ja  kohdekortti. TIEH  220001 8-v-03. 25.4.2003.  

http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/220001  8-v-O3viherhoitosuun.pdt 
- 	Varusteiden  ja  laitteiden ylläpidon  toimintalinjaluonnos  30.3.2007  
- 	Tiealueen  metsien hoito  ja  ylläpito,  Yleissuunnitelma, Tiehallinto,  Hämeen  tiepiiri  

2005  
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Liikenteenohjaus 
- 	Tiemerkintöjentoimintalinjat. TIEH  2100025-06. 10.1.2007.  

http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/21  00025-v-06 -tiemerkintojen_toimintalinjat.pdf 
- 

	

	Liikennemerkkien  ja reunapaalujen kuntoluokitus. TIEL  2230007. Helsinki 1996. 
 http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/liikennemerkkienkuntoluokitus.pdf  

- Tiemerkintöjen kuntoluokitus. TIEH  2200022-04. Helsinki 2004.  
http ://alk.tiehal linto.fi/thohje/pdf/2200022 -v-O4tiemerki nt_kuntoluok. pdf 

- 

	

	Tiemerkintöjen  laatuvaatimukset, voimassa  1.1.2008,  TIEI-I 22000 14-08, 
 http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/22000  1 4-v- 

O8tiemerkintojen_laatuvaatimu kset. pdf 
- 	HTU viitoituksen  toimintalinja:  HTU -yhteistyöalue,  Hämeen  tiepiiri,  Turun  tiepii- 

ri;  Uudenmaan  tiepilri,  Helsinki  : Tiehallinto,  2006.  -  137 s.,  : Tiehallinnon  sisäisiä 
julkaisuja,  ISSN 1459-1 561 25/2006,  
http://alk.tiehallinto.fi/julkaisutJpdf2/4000521  -v

-htu_viitoituksen%2otoimintalinja_2007.pdf  
Sillat 
- 	Sillat  1.1.2007.  Tiehallinnon sillaston  rakenne, palvelutaso  ja  kunto.  Tiehallin  non  

sisäisiä julkaisuja  23/2007.  TIEH  4000566-v. 
 http://alk.tiehallinto.fi/julkaisutlpdf2/4000566-v-sillat_2007 -01  -01  .pdf 

- 	Siltojen  korjausohjeet (SILKO), http://alk.tiehallinto.fi/sillat/silko/silko  1  .htm 
- 	Siltojen ylläpidon  toimintalinjat, 

http://alk.tiehallinto.fl/sillat/julkaisutlsiltojenyllapito2005.pdf  
Päällysteiden  ylläpito 
- 	Päällysteiden  ylläpidon  toimintalinjat. Tiehallinto. Asiantuntijapalvelut. TIEH  

1000138-06. Helsinki 2007.  http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf/1  0001 38-v-06-
paallysteet_toimintalinjat. pdf 

- 	Päällysteiden  palkkaus.  TIEH  2200009-02. 17.5.2002.  
http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/2200009-O2paallpaik.pdf  

- 	Päällysteiden  ylläpidon painotukset  HTU-piireissä, Uudenmaan  tiepiiri;  Turun  
tiepiiri;  Hämeen  tiepiiri,  Helsinki  : Tiehallinto,  2004.  -  45 s.,  : Tiehallinnon  sisäisiä 
julkaisuja,  ISSN 1457-991X  ;  41/2004  

- 	Päällysteiden  kunnon varmistaminen. Muistio,  Tiehallinto  (Vesa Männistö  ja  011i 
Penttinen)  25.6.2008.  

Liikenteen hallinta 
- 	Liikenteen hallinta osana  tienpitoa. Suunnitteluohje koekäyttöön. Tiehallinto. 

TIEH  2100033-v-05. Helsinki 2005. 
 http://www.tiehallinto.fi/pls/wwweditldocs/8007.PDF  

Kunnossapidon  hankinta 
- 	Hankinta  2010.  Tienpidon hankintastrategia. Tiehallinto. TIEH  1000121 -06. Hel- 

sinki 2006.  http://alk.tiehallinto.fi/julkaisutipdf/1  000121 -v-06- 
hanki  ntastrategia . pdf 

- 	Päällystettyjen  teiden ylläpidon  palvelumalli. Tiehallinnon  selvityksiä  24/2006.  
TIEH  3201000-v. Oulu 2006.  http://alk.tiehallinto.fi/julkaisutlpdf/3201  000-
paallystettyjen_teiden_yllapidon_palvelumalli .pdf 

Asiakastarpeet 
- 	Päivittäisen tieliikenteen koettu palvelutaso.  Tiehallinnon  selvityksiä  36/2006.  

TIEH  3201012. Helsinki 2006.  http://alk.tiehallinto.fi/julkaisutipdf/3201  012-
vpaivittaisen_tieliikente.pdf 

- 	Ihmisten  liikkumistarpeet. Tiehallinnon  selvityksiä  49/2006.  TIEH  3201025. Hel- 
sinki 2006.  http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf/3201  025-v-ilta-raportti  .pdf 

-  Elinkeinoelämän tarpeet. Tarpeiden  analysoinnin  ja tarvetiedon hallinnan  syste-
matiikan kehittäminen.  Tiehallinnon  selvityksiä  3/2007.  TIEH  3201028. Helsinki 
2007.  http://alk.tiehallinto.fi/julkaisutlpdf/3201  028-v-elita-raportti  . pdf 

- 

	

	Tienpidon vaikutuskartta, Tiehallinnon  selvityksiä  1/2007,  TIEH  3201 026-v, 
 http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf2/3201  026-v-vaikutuskartta.pdf 

- 	Tiehallinnon tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus,  talvi  2005.  Uudenmaan tiepiirin 
raportti.  Tiehallinto.  Taloustutkimus Oy.  2005.  

- 	Tiehallinnon tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus,  kesä  2005.  Valtakunnallinen ra- 
portti  ja  Uudenmaan tiepiirin raportti.  Tiehallinto.  Taloustutkimus Oy.  2005.  
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- 	Tiehallinnon tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus,  talvi  2006.  Uudenmaan tiepiirin 
raportti.  Tiehallinto.  Taloustutkimus Oy.  2006.  

- 	Tiehallinnon tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus,  kesä  2006.  Valtakunnallinen ra- 
portti  ja  Uudenmaan tiepiirin raportti.  Tiehallinto.  Taloustutkimus Oy.  2006.  

Uudenmaan  tiepiiriä  koskevat  tiehallinnon  suunnitelmat  ja  selvitykset  
- 	Uudenmaan tiepiirin  PTS  2015,  Uudenmaan  tiepiiri,  Helsinki  : Tiehallinto,  2003.  -  

35 s., ISBN 951-803-006-5  
- 	Uudenmaan tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelma  vuosille  2008-2011,  Uuden- 

maan  tiepilri,  Helsinki  : Tiehallinto,  2007.  -  11 s.  +  karttal., 
 http://www.tiehallinto.fi/pls/wwwedit/docs/1  4424.  PDF, 

http://www.tiehallinto.fi/pls/wwwedit/docs/1  4440.  PDF 
- 	Puukuljetusten kelirikkohaittojen  vähentäminen Pohjois-Karjalan  sorateillä.  Tie- 

hallinto.  Savo-Karjalan  tiepiiri.  Kuopio  2004.  
- 	Mäkelä,  011i  ja  Pennanen, Olavi.  Raakapuukuljetusten kelirikkohaittojen  vähen- 

täminen.  Metsätehon  raportti  153 19.8.2003.  
Yleiset selvitykset  
-  Kadun-  ja  tienpidon  kehittäminen Uudenmaan  ja  Itä- Uudenmaan alueella  :  yh-

teistyössä  Tiehallinto  ja  alueen  kunnat,  Uuden-maan  tiepiiri ;  Keijo  Körkkö,  Päivi  
Annamaa,  Sini Tainio,  Helsinki  : Tiehallinto,  2007.  -  40 s.,  Tiehallinnon  selvityk-
siä,  ISSN 1457-9871  ;  9/2007, ISBN 978-951-803-838-5,  Kirja,  
http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf/320  1 035 -vkadunja_tienpid_kehitt.pdf 

- 	Ylläpidon  ja  peruskorjausten hankekortit : esiselvitys,  Uudenmaan  tiepiiri,  Hel- 
sinki  : Tiehallinto,  2005.  -  26 s.  + liitel.  

Tieverkko  
- 	Uudenmaan tiepiirin  alempiasteinen  tieverkko  :  seutu-  ja  yhdystiet: kehittämis - 

suunnitelma, Uudenmaan  tiepiiri,  Helsinki  :  Tie-hallinto,  2004.  -  54 s. 30 X 42 
cm, ISBN 951-803-217-3  

- 	Uudenmaan tiepiirin kevyen liikenteen väylien  priorisointi,  Uudenmaan  tiepiiri,  
Helsinki  : Tiehallinto,  2005.  -  15 s.  + liitel.,  ISBN 951-803-507-5  

- 	Uudenmaan tiepiirin kevyen liikenteen väylien  tarveselvitys: päivitys  1.11.2006,  
Uudenmaan  tiepiiri,  Helsinki  : Tiehallinto,  2006.  -  15 s.  ;  29 x 42 cm  + liitel., 

 ISBN 951-803-764-7  
- 	Uudenmaan tiepiirin silta-  ja  lauttapaikkajulkaisu  1.1.2007,  Uudenmaan  tiepiiri,  

Helsinki  : Tiehallinto,  2007.  -  51 s. AS  +  kart-tal.,  ISBN 978-951-803-901-6 
 - 	Tiehallinnon  teiden  ja  siltojen kunto,  Tiehallinnon  selvityksiä  3 1/2007 

 http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf2/320  1 057-v- 
teidenja_siltojen_kunto_2006. pdf  

Liikenne  
- Tieliikenne -ennuste  2004-2040,  vuoden  2003  ennusteen  tarkentaminen, Tiehal-

linnon  sisäisiä julkaisuja  19/2005,  TIEH  4000456-v, 
 http://www.tiehallinto.fi/pls/wwwedit/docs/8400.PDF  

- 	Liikennevirrat  ja  Iinkkikohtaiset  liikenne-ennusteet Uudenmaan  tiepiirissä,  Uu- 
denmaan  tiepiiri,  Helsinki  : Tiehallinto,  2002.  -  18 s.  ;  30 x 42 cm,  : Tiehallinnon 

 selvityksiä,  ISSN 1457-9871 50/2002, ISBN 951-726-941-2,  Kirja,  
http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf/3200781  -v.pdf 

- 	Liikenteen  hallinnan  kehittämisohjelma  2000-2005,  Tiehallinto,  Uudenmaan  tie- 
piiri,  Helsinki  : Tielaitos,  2000.  -  33 s.  + liitel., : Tielaitoksen  selvityksiä,  ISSN 
0788-3722  ;  50/2000, ISBN 951-726-693-6,  Kirja  

- 	Pääkaupunkiseudun  päätieverkon  toiminnan  simulointitarkastelu, Tiehallinto,  
Uudenmaan  tiepiiri,  Helsinki  : Tielaitos,  2000.  -  21 s.  + liitel., : Tielaitoksen  selvi-
tyksiä,  ISSN 0788-3722 47/1999, ISBN 951-726-598-0  

-  Pääkaupunkiseudun  ruuhkatja  niiden kustannukset, Uudenmaan  tiepiiri ;  Tomi 
Laine, Hannu Pesonen,  Helsinki  : Tiehallinto,  2002.  -  51 S.,  Tiehallinnon  sisäi-
siä julkaisuja,  ISSN 1457-991X; 35/2002  

- 	Uudenmaan  tielilkenteen skenaariot  2040,  Uudenmaan  tiepliri, YTV,  Helsinki:  
Pääkaupunkiseudun  yhteistyövaltuuskunta YTV,  2005.  -  35 s.,  :  Julkaisusarja  
B/YTV,  ISSN 0357-5470 2005:18, ISBN 951-798-587-8, 

 http://www.ytv.fi/NR/rdonlyres/56285C30-F4D4-48DE-83C1  -  
91  FBE6988895/0/tieskenaariot_B2005_1 8.pdf 
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- 	Liityntäpysäköinnin  kehittämisohjelma  2020,  YTV,  2007  
- 	Poikittaisen  joukkoliikenteen  visio  2030  ja  kehittämissuunnitelma  vuosille  2005- 

2010,  YTV,  Pääkaupunkiseudun julkaisusarja  B 2004:14  
Liikenneturvallisuus 
- 	2-ajorataiset  tiet  - liikenneturvallisuus  Uudenmaan  tiepiirissä  1999  : liikennetur- 

vallisuustilanne, ongelmapaikkojen  kartoitus, analyysi  ja  parannusehdotuksia, 
Uudenmaan  tiepiiri ;  Outi  Maaheimo,  Leif  Beilinson.  Helsinki  : Tiehallinto,  2001.  - 

 60 s.  +  Iii -tel.,  : Tiehallinnon  selvityksiä,  ISSN 1457-9871  ;  46/2001, ISBN 951-
726-794-0,  Kirja  

- 	Liikenneonnettomuudet maanteillä  2006,  Tiehallinnon  tilastoja  3/2007,  TIEH  
330001 6-v-07,  http://alk.tiehallinto.fi/julkaisutipdf2/33000  1 6-v-07-
liikenneonnett_maant.pdf 

Esteettömyys 
- 	Ikääntyneiden  liikkuminen  ja  tienpito;  Palvelujen suunnittelu  ;  Ville  Lehmuskoski,  

Kimmo Rönkä, Maarit Wiik,  Riikka  Kallio;  Helsinki  : Tiehallinto,  2002.  -  64 s.  + lii- 
tel.;  Tiehallinnon  selvityksiä,  ISSN 1457-9871  ;  14/2002; ISBN 951-726-875-0  

- 	Esteri,  Esteettömien  reittien  ja  alueiden toimintamalli,  raporttiluonnos  19.5.2008  
Elinkeinoelämän toimintaedellytykset  
- 	Erikoiskuljetusten  tieverkko Uudenmaan  tiepiirissä : hankekoritja toimenpideoh- 

jelma erikoiskuljetusverkon  parantamiseksi, Uudenmaan  tiepiiri ;  Tuomas Pelto-
nen,  Helsinki  : Tiehallinto,  2006.  -  25 s.  + liitel., : Tiehallinnon  sisäisiä julkaisuja, 

 ISSN 1457-991X; 46/2006,  Kirja  
- 	Suurten  erikoiskuljetusten tavoitetieverkko  Uudenmaan  tiepiirissä : nykytilaselvi- 

tysja toimenpideohjelma,  Uudenmaan  tiepiiri,  Helsinki  : Tiehallinto,  2002. -22 s. 
30 x 42 cm  + liitel. +  karttal.,  ISBN 951 -726-937-4  

- 	Erikoiskuljetusten  tieverkko Uudenmaan  tiepiirissä, Tiehallinnon  sisäisiä julkai- 
suja  26/2006  

- 	Tavaraliikenteen nykytila Uudenmaan  tiepiirissä,  Uudenmaan  tiepiiri,  Helsinki  
Tiehallinto,  2002.  -  46 s.  ;  30 x 42 cm,  : Tiehallinnon  selvityksiä,  ISSN 1457-
9871  ;  48/2002, ISBN 951-726-934-X,  
http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf/3200779.pdf  

- 	Turku-Helsinki  pikavuoroliikenteen laatukäytäväselvitys,  Turun  tiepiiri;  Uuden- 
maan  tiepiiri,  Helsinki  : Tiehallinto,  2005. -45 s.  + liitel.,  ISBN 951 -803-548-2, 

 http://alk.tiehallinto.fi/julkaisutipdf/1  000097 -vO5tku-hki-hankekaytava .pdf 
- 	Uudenmaan tiepiirin  joukkoliikenneselvitys,  Uudenmaan  tiepiiri,  Helsinki  : Tiehal- 

linto,  2001. -63s.  + liitel. 
-  Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen  logistiikkaan, Lolli-ohjelman ra-

portti  3:2:7  /  2004  
- 	Vuosaaren sataman  tieliikenne-ennusteet  ja  verkkotarkastelut, Vuoli,  Helsinki 

2003  
- 	Tullihallituksen  tilastokatsaus, Tullihallitus, Tilastoyksikkö,  8.2.2008,  Itään suun- 

tautuva  maantietransito  vuonna  2007  
- 	Vaarallisten aineiden kuljetukset  2002.  Viisivuotisselvitys, LVM:n  Julkaisuja  

47/2004  
Ympäristö  ja  maisema  
- 	Kohti  ekotehokasta liikennejärjestelmää, Ympäristöohjelma  2010,  

http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf/ymparisto-ohjelma2O  1  0.pdf 
- 	Itä-Uudenmaan tieliikenteen  meluselvitys,  Uudenmaan  tiepiiri,  Helsinki  : Tiehal- 

linto,  2005.  -  15 s.  + liitel.,  Elektroninen aineisto,  
http://www.tiehallinto.fi/pls/wwweditidocs/861  1  .PDF 

- Pohjavesiaineiston päivitys  ja  pohjaveden suojelun  toimenpideohjelma :  Uu- 
denmaan  tiepiiri,  Uudenmaan  tiepiiri,  Helsinki  : Tiehallinto,  2005.  -  35 s.,  :  Tie- 
hallinnon sisäisiä julkaisuja,  ISSN 1459-1561  ;  1/2005,  Kirja,  
http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf/4000440-pohjavesiaineisto . pdf 

-  Pääkaupunkiseudun  pääväylien meluntorjuntaohjelma  vuosille  2000-2020: 
 Pääkaupunkiseudun julkaisusarja  B 2000:6, Tie-hallinto, Uudenmaan  tiepiiri;  

Pääkaupunkiseudun  yhteistyövaltuuskunta YTV,  Helsinki  : Tielaitos ;  Pääkau-
punkiseudun  yhteis-työvaltuuskunta YTV,  2000.  -  34 s.  + liitel., : Tielaitoksen 

 selvityksiä,  ISSN 0788-3722  ;  8/2000, ISBN 951-798-472-3,  Raportti:  
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http ://www.ytv.fi/N  R/rdon lyres12094C884 -90C9-4436-9 132-
3E24FO9CFBC6/0/tiemelu_B2000_6.pdf, Kohdekortit: 
http://www.ytv.fi/NR/rdonlyres/ACOE65D1  -6C57-493C-BBC9- 
AF6561 8238D6/0/tiemelukohtet_2000.pdf 

-  Uudenmaan  perinnemaisemat =  Ängar, hagmarker och skogsbeten i  Nyland, 
 Juha Pykälä,  Thomas Bonn, Helsinki Ympäristöministerlö,  Ympäristönsuojelu- 

osasto,  2000. - 367 s.,  Alueelliset  ympäristöjulkaisut /  Uudenmaan ympäristö- 
keskus,  ISSN 1238-8610; 178, ISBN 952-11-0766-9 

- 	Yleisten teiden  liikennemelu  2003, Tiehallinnon  selvityksiä  47/2004, 
http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf/3200897-vyleistenteidenliikmelu . pdf 

- 	Maanteiden  meluselvitys  2007, Tiehallinnon  selvityksiä  34/2007, TIEH 3201060- 
v, http://www.tiehallinto.fi/pls/wwweditldocs/1  5940. PDF 

- 	Tie-  ja  rautatieliikenteen  meluntorjunnan teemapaketti  2008-2011,  Liikenne-  ja 
viestintäministeriön  julkaisuja  28/2007, http://www.mintc.fi/oliverfupl752-
LVM_2807 . pdf 

-  Luonnos,  27.9.1999,  alueellinen  maaseutusuunnitelma,  Uudenmaan  TE-keskus, 
 maaseutuosasto 

- 	Tiehallinnon museotietja  sillat,  museokohdeselvitys, Tiehallinnon  sisäisiä julkai- 
suja  11/2007 

- 	I Imastonmuutokseen  sopeutuminen  tienpidossa, Tiehallinnon  selvityksiä  4/2007  
Muut  
- 	Tienvarsimainonta, Lupamenettelyohje, Suunnitteluvaiheen  ohjaus,  Tiehallinto,  

Helsinki 2007, ISBN 978-951-803-791-3, TIEH 2100047-07, Verkkojulkaisu pdf 
(www.tiehallinto.fi/julkaisut),  ISBN 978-951-803-792-0, TI EH 21 00047-v-07, Edi

-ta  Prima  Oy,  Helsinki 2007 
Maakuntaliittojen  ja  Uudenmaan tiepiirin alueen kuntien tekemät selvitykset  
- 	Uudenmaan  ja  Itä-Uudenmaan  Iiikennestrategia,  Uudenmaan liiton julkaisuja,  C 

60 / 2007, ISBN 978-952-448-211-0, ISSN 1236-388X verkkojulkaisu: 
http://www.uudenmaanliitto.fi/modules/publishbank/julkaisupankki_files/338  - 

- 	Uudenmaan  ja  Itä-Uudenmaan  Iiikennestrategia "ULSA",  Nykytila-analyysi  ja 
kehittämistarpeet,  luonnos  16.01 .2006,  Uudenmaan liitto, Itä-Uudenmaan liitto, 

 Tiehallinto 
- 	Länsi-Uudenmaan  liikennestrategia,  Uudenmaan liiton julkaisuja,  C 55 /2007, 

ISBN 978-952-448-1 95-3, ISSN 1 236-388X verkkojulkaisu: 
http://www.uudenmaanliitto.fi/files/1  094/Lansi-
Uudenmaan_Iiikennejarjestelmasuunnitelma_C_55. pdf 

- 	Itä-Uudenmaan  liikennestrategia  (12/2001), http://liitto.ita- 
uusimaa.fi/files/Tiedostotiliikennestrategia.pdf  ja  seuranta-raportti  http://Iiitto.ita-
uusimaa.fi/files/TiedostotilU_seuranta2007 . pdf 

-  Pääkaupunkiseudun  liikennejärjestelmäsuunnitelma, PU  2007, YTV  Pääkau-
punkiseudun  yhteistyövaltuuskunta, http:I/www.ytv.fiIN R/rdonlyres/87F81  F30-
2A04-4B76-AD92-92C33C3996 1 5/0/PLJ2007_9_2007_netti . pdf 

- 	KEHYLI,  Keski-Uudenmaan  ja  Hyvinkää-Riihimäki-seudun  liikennejärjestelmä - 
suunnitelma  2001, http://www.uudenmaanliitto.fi/files/467/yhteenveto . pdf 

- 	Uudenmaan  kiviaineshuollon kehityskuva, 
http://www.uudenmaanliitto.fi/modules/publishbank/julkaiSupankki_fiIeS/354_  

- 	Uudenmaan liikenteen  varikot  ja terminaalit -  nykytila  ja tarvekartoitus,  Uuden- 
maan  1. vaihemaakuntakaavan  selvityksiä, Uudenmaan liiton julkaisuja,  E86 / 
2007, 
http://www.uudenmaanliitto.fi/modules/publishbank/julkaisupankki_fiIeS/343_  

- Vuosaari -  Uudenmaan  logistinen  mandollisuus, Uudenmaan liiton julkaisuja  C 
52/2005, ISBN 952-448-151-0, ISSN 1236-388x, verkkojulkaisu: 
http://www.uudenmaanliitto.fi/modules/publishbank/julkaisupankki_files/243_Vuo  
saari%20-%2OUudenmaan%2ologistinen%20mandollisuus%20C%2052.pdf  

Tilastot  
- 	Suomalaisten matkailu  2005.  Tilastokeskus.  Helsinki 2006. 
- 	Matkailutilasto  2006.  Tilastokeskus.  Helsinki 2006. 
- Maarakennusalan  kaikkien kustannusten sekä  päällystystöiden  kustannusten 

 vuosimuutokset  1/2001 - 9/2007 
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18 tie 001  fi.html  19.10.2007  

- 	Uusimaa lukuina  Nyland  i siffror  2006,  
http://www.uudenmaanliitto.fi/files/981/UusimaaLukuina.pdf  

- 	Kunta-  ja  palvelurakenneuudistus taustatietoa, 
http://www.uudenmaanliitto.fi/files/1  1  22/PARAS-taustaa. pdf 

- 	Helsingin seudun aluesarjat, http://www.aluesarjat.fi/ 
- 	Tieliikenteen kuntaennuste vuosille  2006-2040,  

http:T/www.tiehallinto.fi/pls/wwweditidocs/1  6845.PDF 
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- 	Liikenne  2030  suuret haasteet, uudet linjat;  Helsinki  :  Liikenne-  ja  viestintämi- 

nisteriö,  2007.  -  41 s.;  Ohjelmia  ja  strategioita /  Liikenne-  ja  viestintäministeriö, 
 ISSN 1457-747X; 1/2007; ISBN 978-952-201-588-4  

- 	Liikenne  2030  :  taustat;  Petri  Jalasto ...  (et al.); Helsinki  Liikenne-  ja  viestintä- 
ministeriö,  2007. -121 s.;  Liikenne-  ja  viestintäministeriön  julkaisuja,  ISSN 1457-
7488; 18/2007; ISBN 978-952-201-864-9  

-  Uudenmaan maakuntaohjelma, 
http://www.uudenmaanliitto.fi/files/999/Uudenmaan_maakuntaohjelma_2007-
2010_A_i  9.  pdf 

- 	Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus, HLT  04-05,  http://www. hlt.fi/ 
- 	Valtakunnallisesti merkittävät liikenneverkot  ja  terminaalit,  Liikenne-  ja  viestin- 

täministeriön  julkaisuja  38/2003, 
 http://www.mintc.fi/www/sivutldokumentit/julkaisu/julkaisusarja/2003/a382003.pd 

 f  
-  Valtakunnallisesti merkittävät maaliikenteen runkoverkot, Työryhmän mietintö, 

Liikenne-  ja  viestintäministeriön  julkaisuja  43/2006, 
 http://www.tiehallinto.fi/pls/wwweditldocs/1  3482.PDF 

- 	011i Penttinen  2008.  Perustienpito  ja  siihen kohdistuvat haasteet, esitys  
30.1.2008.  
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TALVIHOIDON  PALVELUTASO  JA 
 LAATU VAATIMUKSET  

Talvihoidon  palvelutason  ja  laatuvaatimusten määrittelyä tieverkko  on  jaettu 
viiteen varsinaiseen  hoitoluokkaan  (Is, I,  Ib, Il,  Ill),  joiden lisäksi  on  luokkaa 

 lb  vastaava taajamien  hoitoluokka  T-lb. 

Talvihoitoluokat  päätetään  yhteysväleittäin  niin, että ne  tienkäyttäjän  kannal-
ta toimivat loogisesti eivätkä  laatuerot  aiheuta yllätystä.  Tien hoitoluokkaa 

 päätettäessä otetaan huomioon  luokkakriteerien  (kuva  1)  lisäksi paikalliset 
olosuhteet, liikenteen luonne  ja  koostumus, nopeusrajoitus  ja  laadullinen 
kytkentä kunnan tieverkon  palvelutasoon.  

Kuva  1.  Tieverkon  jako hoitoluokkiin tieluokan ja liikennemäärän  perusteella. 

Tieluokkien  tulee olla loogisia myös tien hoidon toteutuksen kannalta, koska 
 hoitotoimet  pääosin tehdään yhtenäisinä  hoitolenkkeinä  ja  näin  talvihoito 

 voidaan toteuttaa mandollisimman taloudellisesti. 

Kevyen liikenteen väylät jaetaan kahteen  hoitoluokkaan  (Kl,  K2).  Näin eri 
väylien toimenpiteet voidaan ajoittaa niin, että ne mandollisimman hyvin pal-
velevat väylien liikennettä oikea -aikaisesti,  erityisesti  työmatkaliikennettä, 

 yhteyksiä  joukkoliikenteeseen,  kouluihin, päiväkoteihin  ja  palveluihin.  

Palvelutasokuvaus  eri  hoitoluokissa  on  esitetty oheisessa  kuvakoosteessa. 
 Keskeiset laatuvaatimukset  ajoradan kitkalle, lumisuudelle  ja  tasaisuudelle 

sekä  toimenpideajat  eri  hoitoluokissa  on  koottu oheiseen  taulukkoon.  

Tarkemmin  talvihoidon  palvelutaso  ja  laatuvaatimukset  on  kuvattu:  
-  Teiden  talvihoito. Talvihoidon toimintalinjat  2001 -. TIEH 1000035. Tie- 

hallinto  2001. 
-  Teiden  talvihoito.  Laatuvaatimukset, moniste  22.1.2007. Tiehallinto 2007.  

Palvelutaso eri  talvihoitoluokissa 
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Hoitoluokka  Is 
Tie on paäosin  paljas. Keski-  ja  Pohjois-Suomessa sek0 
maan eteläosassa kylminä ajanjaksoina tiellä voi olla jonkin 
verran pilkiltäisiä ohutta polannekaistoja, jotka eivät 
erityisesti vaikuta ajamiseen. Pitkinä pakkaskausina. jolloin 
suolaus ei ote mandollista, voi  lien pinta  olla osittain jäinen. 
Liukkaus torjutaan pääsääntöisesti ennakoivilla toirnen-
piteillä. 

Hoitoluokka  I 
Tie on  suurimman osan ajasta paljas  tai  siinä voi esiintyä 
kapeita, matalia polannekaistoja ajokaistojen  ja ajounen 

 välissä. Sään n,uutostilanteissa  ja  yöaikaan tiellä voi olla 
lievää liukkautta. Liukkauden ongelniatilanteet pyritään 
estämään ennakoivasti liukkauden torjunnalla. 

Hoitoluokka  lb 
Tie  hoidetaan korkeatasoisesti, mutta pääosin ilman 
suolaa.  Tien pinta on liikennemäärästä  ja  säästä riippuen 
osittain paljas, osittain tieltä  on polannekaistoja tai tie  voi 
olla kokonaan lumipolanteen peittämä. 
Tiellä  on ongelmalisinipia sääolosuhteita  lukuun ottamatta 
hyvä talvikeli. Polanneurat  ja  -pinta tasataan  mandollisim-
man tasaiseksi. Liukkaus toriutaan suolalla  vain  syys-  ja 
kevätliukkailla  sekä liikenneturvallisuutta erityisesti vaaran-
tavissa ongelma-tilanteissa. 

Hoitoluokka  Ill  
Tiestö  on  pääosan aikaa polannepintainen  ja  paikoin voi 
olla uria. Pakkaskeleillä ajo-olosuhteet ovat pääosin 
tyydyttävät, mutta saattavat paikoin vaihdella. Sään muut-
tuessa keli voi olla useiden tuntien ajan ongelmallinen, 
jolloin ajaminen vaatii erityistä varovaisuutta. 

Hoitoluokka  Il  
Tien pinta on  pääosin polannepintainen  ja polanne  voi olla 
osittain urautunut. Tieltä  on norrnaalitilanteissa  riittävä kitka 

 ja  tasaisuus maltilliseen liikennöintiin. Risteysalueet, mäet 
 ja kaarteet hiekoitetaan  niin, että normaali liikkuminen  on 

 turvallista.  
Tie hiekoitelaan  kokonaan ongelmallisimmilla keleillä. 
Vaikeissa säätilanteissa, esimerkiksi sään äkillisesti 
lauhtuessa  tai  heti lurnisateiden jälkeen liikenteellä 
edellytetään varovaisuutta. 

Hoitoluokka TIb  (eräät taajamatiet) 
Tiestö  on sydäntalven  aikaan polannepintainen. Laatu  on 

 vastaavan tasoinen kuin  lb-teillä,  mulla  tiellä voi olla  sy-
vemmäl polanneurat,  jotka eivät athaisen nopeusrajoituksen 
takia aiheuta ongelmia liikenleelle. 

Kevyen liikenteen väylät 

Hoitoluokka  Kl  
Väylä  on  hoidettu aamuisin ennen työhönmenoliikennettä  ja 

 palvelee iltaisin  ja  viikonloppuisin hyvin hoidettuna vapaa- 
ajan liikkumista. Hoitotaso mandollistaa hyvin pyöräilyn sekä 
lastenvaunu-, rullatuoli-  ja rollaattonliikenteen. 

Hoitoluokka  K2 
Väytillä  on  yleensä myös jonkin verran työmatkaliikennettä. 
Laalutaso hoitotoimenpileiden jälkeen sama kuin Ki-väylillä, 
mutta myöhäisempien hoitotoiniien johdosta laatutaso vaih-
telee. 

Keskeiset vaatimukset  ajoradan kitkalle, lumisuudelle  ja  tasaisuudelle sekä 
 toimenpideajat  eri  talvihoitoluokissa 
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KESKEISET LAATUVAATIMUKSET AJORADAN KITKALLE 

Talvihoitoluokka  Is I lb  ja  TIb  Il  Ill  Kl  K2  

liikenteen liikenteen liikenteen 
Normaali  030 028 025  tarpeen tarpeen tarpeen 

___________ ___________ ____________  mukainen mukainen mukainen 
tienpinta tienpinta pistehiekoitus 

Kitkavaatimus  alle  —6 °C  alle  —4 °C 0,25 
linjaks,ttely  

0,25 0,25 0,22 ___________ ____________ ___________  
klo  22 jalkeen  

Yöllä  klo  22-05  klo  22-05  klo  22-05  klo  22-06  klo  22-06  Kl klo  05 
0,28 0,25  liikenteen liikenteen liikenteen  K2  klo  06 

_______________ ___________ ___________  tarpeen muk tarpeen muk. tarpeen muk mennessa 
Toimenpideaika  

2 h 2 h  
suoja 	3 h 6 h 8 h 

2 h alittumisesta  hiekka  4 h linjahiekoitus linjahiekoitus _____________  

Kitka-arvon  ja kelin  vastaavuus 

Kitka-arvo  0.00  -  0,14 0.15- 0.19 0,20  -  0,24 0,25  -  0,29 0.30- 0,44 0,45  -  1,00 

Tienpinnan pa8kallokeli. jinen  tiivis polanne, karkea jffi-  ja  paljasja paljav  ja  kuiva 
kuvaus markj8, lumipolanne. markP  

erittäin liukas tyydyttavä  hyvä talvikeli pitävä keli Ipitävä  keli 
liukas talvikeli ___________ ___________  L  
KESKEISET LAATUVAATIMUKSET AJORADAN LUMISUUDELLE 

Talvihoitoluokka  Is I lb  ja  TIb  II Ill  Kl  J 	K2 

Maksimilumi - 
syvyys  sateen 4 cm 4 cm 4cm  8 cm 10 cm 3 cm  
aikana __________ _________  (8 cm  yö) (lO  cm yo) (10cm yöj  (8 cm  yö) 
Puhtaana  sateen 2,5 h 3 h 3 h 4 h 6 h 3 h 4 h  
päättymisestä (sohjo  2 h) (sobJo  2,5 h) ____________ ____________ ____________ ____________  

Jos  sade  päättyy Aurattu  puhtaaksi  klo  05 tai  klo  06 tai  klo  06 tai  klo klo 
klo  22  jälkeen toimenpideajassa toimp.ajassa toimp.ajassa toimp.ajassa  05 06 

- 	 Auraus käynnistettäva  viimeistään kun puolet maksimilumisyvyydesta  on  kertynyt (ns. lähtökynnys) 
- 	 Maksimilumisyvyys  ei saa ylittyä  sateen  aikana  ja  toimenpideaikana  sen  jälkeen. 
- 	 Toimenpideaika  alkaa kun  sade  loppuu  ja  päättyy kun ajokaistat  on aurattu  puhtaaksi. 
- 	 Sohjoa  sallitaan  vain  puolet  lumen  määrästä. 
- 	 Lähtökynnys  yöllä:  Is  ja  I  luokilla  2 cm, lb  ja  TIb  luokilla 4cm, luokilla Ilja  III 5 cm.  

KESKEISET LAATU VAATIMUKSET AJORADAN TASAISUUDELLE 

Talvihoitoluokka  Is I lb  ja  TIb  Il  Ill  Kl  K2  

Suurin sallittu -  1 cm 1,5cm 3cm 3cm  2 cm  
epätasaisuus (TIb 3cm)  haittaavat 

- 	Kylminä kausina. kun suolaus ei ole mandollista luokan  Is tasaisuusvaatimus on 1 cm. 
- 	Kapeat polanneurat  tai  muut polanteen epätasaisuudet eivät saa häiritä merkittävästi ajamista. 
- 	 Päällysteeltään urautuneen  tien polanne pidetään harjanteiden kohdalta mandollisimman ohuena. 
- 	Luokilla  Kl ja  K2 toimenpideaika  yli  2 cm  syvien haittaavien unen poistoon  on 12 h. 
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PAALLYSTETTYJEN  TEIDEN KUNTOLUOKITUKSEN 
MAARAYTYMINEN 

Päällystettyjen  teiden kuntoluokitus urasyvyyden, tasaisuuden  ja  vaurioiden 
mukaan: 

Taulukko  1. Päällystettyjen  teiden kuntoluokitus urasyvyyden  (mm)  perus-
teella. 

Unen  raja -arvot  kuntoluokitta  in  ________  ________ 

Fritläin  Hyvä  Tyvdytt,vi  Huono Erittäin  
KVL opeusraj oitus  hyvä huono  

120 km/h  ^  5.0 5,1 -8.0 8,1  -  13,0 13,1  -  17.0  .>  17,0 
100 km/h ^ 5,0  5.1 -9.0 9.1  -  14.0 14,1  -  18,0  >  18,0  
80km/h ^ 5,0  5.1 -10.0 10.1  -  15.0 15.1  -  19.0 19.0 
60 km/h  ^ 5,0  5,1 	11.0 11,1- 17,0 17,1 -20.0 >20,0 

100 km/h  ^  6.0 6,1  -  10.0 10,1  -  14.0 14,1  -  19,0  >  19.0 
80 km/h ^ 6,0  6,1  -  11.0 11,1  -  15,0 15,1 	20.0 >20,0 

60  km!h ^ 6,0  6,1  -  12.0 12,1  -  17,0 17,1 -21.0  .:-  21,0 
100 km/h 7 7,1  -  1111 11,1  -  15,0 15,1 	20.0  :.  20,0 
80 km/h 7,0 7,1  -  12,0 12,1 	16,0 15,1  -  21,0 >21,0 
60 km/h '7.0 7.1-- 	I3 13.1 	18,0 18,1-22,0 >22.0  

Taulukko  2. Päällystettyjen  teiden kuntoluokitus tasaisuuden (IRI, mm/rn) 
perusteella. 

Tasaisuuden  raja -arvot  kuntoluokittain 

Eritlain  Hyvä  Tydy tiävä  Huono  Eritläln  Nopusrajoi- 
kyl. tus  hyvä huono  

120km/h  1.0 1,01 	1.4 1,41 	-•- 	1.8 1.81 	2.8 >2.8  
100km/h ^ i.o  1,01--  lM  1,61 --2.2 2,21 	3,2 >3.2 

Al 80  km'h  I.  )0 .-i  - -. 
 2,01  -  2.8 2,81  -  3,$  >  3,8  

60km/h  1.2 1.21- 2.4 2,41-3.6 3,61 -4,6 >4,6  
100km/h ^  1,0 1,01 	1,$ 1,81 --2,6 2.61 	3,6 >3,6 
80 km/h 1.2 1.21 -2.2 2,21 -3.2 321 	4.2 >4.2 
60 km/h  ^  1.4 1.41  -  2.6 2,61 -4.0 4.01  -  5.0 >5.0  

100km/h  12 121-2.2 '21-3.2 321-44 >44 
'l' 

80 km/h 1,4 1,41  -  2,4 2,41  -  3,8 3.81  -  5,0  >  5,0 
60 km/h  ^  1,6 1,61 -3.0 3,01  -  4,6 4.61  -  5,8  >  5,8 

100 km/h  ^  1.4 1.41  -  2.6 2,61 -4.0 4.01  -  4,8 >4,8 
80 km/h ^ 1.6  1,61 -2,$ 2.81-4.6 4,61 	5.8 >5,8 

V  
60km/h ^ 1.8  1,81-3,4 3,41-5,4 5.41-6,6 >6.6  
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Taulukko  3.  Päällystettyjen  teiden kuntoluokitus vaurioiden  (VS, m2/100 m) 
 perusteella. 

Vauriosumman  raja-arvot  kuntoluokittain  

Erittäin HyA  Tyydyttävä Huono Erittäin  Nopeus- 
KVL  rajoitus hyvä huono  

120km/h ^ 5  6-15 16-60 61-90 >90  
100km/h ^ 5  615 16-6o 61-90 >90  
80km/h _____ ^ 5  _____ 6 - 15  _____  1660 61-90 >90  
60km/h ^ 5  6 	15 16 	60 61-90 >90  

100km/h ^ 5  6 	15 16 	60 61 	90 >90 0'  
80km/h ^5  6 	20 21 	70 71- 	100 >100  
S6Okm/h ^ 5  6-25 26 	0 141- 	110 >110 

0'  
0'  100km/h ______ ^ 5  ______ 6-35 ______ 36-90 _______ 91-130 ______ >130 ______  

80 km/h  ^  5 6- 40 41 	100 101 	140  >  140  
60km/h ^ 10  11 	45 46- 	110 111 	150 >150  

100km/h  1O 11-55 56-130 131-180 >1140 

e. 80 km/h 10 11  -  65 66  -  140 141  --  190  >  190 
V  

60km/h ^ 10  11-70 71 	150 151-200 >200  

Eri muuttujien perusteella yhdistetty kuntoluokitus: 

Taulukko  4.  Päällystettyjen  teiden kuntoluokkien kuvaukset.  

5 Tie on  uusi, juuri päällystetty  tai  muutoin erittäin hyvässä kun- 
nossa suhteessa liikennemäärään  ja  nopeustasoon.  Ylläpito- 

Erittäin hyvä tarpeita ei ole.  
4 Tie on  normaalisti kulunut, mutta hyvässä kunnossa suhtees- 
Hyvä  sa  liikennemäärään  ja  nopeustasoon. Ylläpitotarpeita  ei ole.  

3  Tiellä  on  jo  epätasaisuutta  tai  vaurioita, mutta kunto  on  tyydyt- 
tävä suhteessa liikennemäärään  ja  nopeustasoon. Huonokun - 

Tyydyttävä  toisempien tiejaksojen  yhteydessä näiden tiejaksojen ylläpito- 
______________  toimet ovat kuitenkin  jo  perusteltuja.  
2 Tien  pintakunto  on  liikennemäärä  ja  nopeustaso  huomioon 

ottaen korjausta edellyttävässä kunnossa. Ylläpitotoimet koh- 
Huono distetaan  ensisijaisesti tämän kuntoluokan teille.  
1 Tie on  erittäin epätasainen  tai  vaurioitunut  ja  suhteessa  lii- 

kennemäärään  ja  nopeustasoon "hävettävän"  huonossa kun- 
Erittäin huono nossa.  Päällyste  on  perusteltua korjata  tai  purkaa pikaisesti. 
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PAALLYSTEIDEN YLLÄPITOLUOKITUS  JA  SEN 
 KÄYTTÖ  PÄÄLLYSTEIDEN YLLAPIDON  OHJAUKSEEN 

Tieverkon ylläpitoluokitus  on  muodostettu yleisellä tasolla liikennemäärän  ja 
 tien toiminnallisen merkityksen perusteella. Päällystetyt tiet  on  jaettu seitse-

mään ylläpitoluokkaan:  Yla,  Ylb, Ylc, Y2a, Y2b, Y3aja Y3b.  

Teille määritetään yhteysväleittäin ylläpitoluokka taulukon  1  yleisperiaattei
-den  mukaisesti. Tiepiirit päättävät tieverkkonsa ylläpitoluokista. Tiepiirien ra-

jojen yli menevien teiden luokitus yhtenäistetään tiepiirien kesken. Valtatei
-den  luokituksen  yhtenäisyys koordinoidaan valtakunnallisesti. Ylläpitoluok-

kaa tiepiirissä päätettäessä otetaan huomioon taulukon kriteerien lisäksi tien 
yleinen standardi, raskaan liikenteen määrä, liikenteen määrän poikkeamat 
yhteysvälillä, liikenteen luonne  ja sen  edellyttämät tarpeet, tien talvihoito-
luokka  ja  vallitseva nopeusrajoitus. 

Taulukko  1.  Yleisperiaatteet  päällystetyn tiestön jakamiseksi ylläpitoluokkiin 
sekä eri luokkiin kuuluvien teiden pituus  (km)  koko  maassa  2005.  

Toimirlpallinen  luokka  
LK  I  Runko 	Valta 	Kanta  Seutu 	YhdvsYht. 

>=  12000 3078 
6000-12000  Ylb 	-  

2447 
3000  -  6000 444 
1500  -  3000 VI c  • 	6209 
800-1500 I 	 _______ _________  7709 

Y2a 350-800  ______ 	12718 
200-3.50  i  

I  
I 	7518 Y3a  100-200 Y2b 6049 

<IQQ  I  Y3 	2921  
Yhteensä  i 	4966 	5755 	4802 13175 	24398 	53097  

Ylläpitoluokitusta  käytetään päällystysohjelmoinnissa siten, että päällystei
-den  kunto pyritään yhdenmukaistamaan  koko  maassa. Tätä varten kullekin 

ylläpitoluokalle  on  määritelty tavoitearvo laatualitusten eli erittäin huonojen  ja 
 huonojen päällysteiden osuudelle (taulukko  2).  

Taulukko  2.  Laatualitusten  eli toimenpiderajoja heikompikuntoisten teiden 
määrä  ja  osuus ylläpitoluokittain  koko  maassa nykytilanteessa  (2005)  ja ta

-voitetilanteessa.  

Lk  
Nykytila Tavoite Ero  

km 	%  km 	%  km  %  
Yla  696 12 225 4% -471 -8% 
Ylb  637 1Q% 368 6% -269 -4% 
Ylc  808 13% 469 7% -339 -6% 
Y2a  1990 17% 1443 10% -547 -7% 
Y2b  1544 17% 1241 15% -303 -2% 
Y3a  1997 18% 1997 18% 0 0% 
Y3b  645 22  %  645 22  %  0 0  % 
Yht  8317 16% 6388 13% -1929 -3%  
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TIESTÖN LUOKITTELU ERI  TIEMERKINTÄTAPOIHIN  

Taulukko  1.  Päällystetyillä  teillä käytettävät tiemerkintätavat toiminnallisen 
tieluokan, päällysteleveyden  ja  liikennemäärän  mukaan. 

KVL 	päällysteleveys1 	v k s y 

>500 	7,0 

6.5-6,9 

6.0-6,4 
<6,0 	 - -.  

201-500 	2 7,0  , 	 -.. -- -  
6,5-6,9 	- 

— 

-- 
6 0-6,4  ______ 

<  6,0  ________ ________ ________  

200 	27,0 

6,5-6,9 

6,0-6.4 	 1 
<6,0  ________ ________  

Vain  reuna- 
merkinnät 

Ei mer-
kintää 

(Tiemerkintöjen toimintalinjat;  TIE 2100025-06;  Tiehallinto  2006)  
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SILTOJEN  KUNTOLUOKKIEN  KUVAUKSET  JA 
 KRITEERIT  KUNTOLUOKAN MAARITTÄMISEKSI  

Taulukko  1.  Varsinaisten siltojen  kunloluokkien kuvauk- 	Taulukko  2. Put  kisil(ojen  kun  toluokkien  kuvaukset  ja  kri- 
set  ja  kriteerjt kuntoluokan määrittämjseksi, 	 teerit kuntoluokan ma.ärittämiseksi.  

Kuvaus kunnosta Varsinaiset sullat  

5  Erittäin hyvä LVKvä,00-0.501a  
Uusi  tal  lahes  uuden veloiner' YK.AO  
silta  

4  Hyvä LYK 	0.51-1.25  
Hyväkuntcmen  silta, jossa  or tai  YKA't  
normaalia kulumista  ja  elliS  kumpikaan huonompi 
littantymistä  Sitar  yleiskunlo  voi 
olla hyvä vaikka jonkin 
pS.ärakenneosan kuritoarvio  on  
tyydyttävä  tal  huono  

3  Tyydyttävä LYK1  .26-2.00  
Dn  p  puutteita  ta  vauroita.  kuten  tal  YKA2 
rapautumista  ja  ruostumista,  eikä kumpikaan huonompi 
mutta korjaamista voidaan vielä 
siirtää Ylorskunto voi olla 
tyydyttavä,  vaikka jonkin 
phiärakenneosan kurtoarvio 
olisicin  huono  tai  enttäin  huono  

2  HuOno LYK=2.Ot -2,75  
Useita  setväst  kotjausta  vaativia lai YKA3 
vaunoita  ja  pkin  yksinäinen eikä kumpikaan huonompi  tai  
vakava vauno kansileatan vesivuotovauro 
Erikoistarkaslukseri  ja  vaurioluokassa  4  hella,  jota  vi  
pevuskorjaukseri  tarve  or  suolata 
imerrien  

1  Erittäin huono LYKr2.764.00  
Sitta  on  taydelhisen  tai  YKA4 
peruskor7auksen  tai  jopa  tai  kansilaatan vesivuotovauro  
uusimisen tarpeessa Kunto  on  vaunoluokassa  4  suolatulla 
hyyäksyttävesä Vaunoita  on  nm  tiellä (hoitoluokät skIs  ja  l(  
paljon. että pelkästään niiden 
kJrjaaminer  on  työlästä 

Kuvaus kunriosta Putkisillal  

5  Erittäin hyvà LYK=0.00 -0.50  ja  
Uusi  tai  lähes uuden veroirier YKA=0  
silta  

4  Hyvä LYK 	0.51-1.25  
liyväkuntorner  silta, jossa  on tai  YKAt 
nomraalia  kulumista  ja  eikä kumpikaan huonompi 
ikääntymeita  Sillan  yteiskunto  voi 
olla hyvä vaikka jonkin 
päärakenrieosav kuntoarsto  on  
tyydyttävä  tai  huono  

3  Tyydyttävä LYK=1,26 -2.S0 
On  jo  puutteita  a  vaunolla,  kuten  tai  YK.A=2 
rapauhumista  ja  ruostumisha.  eikä kumpikaan huonompi 
mutta koflaamista voidaan vielä 
siirtää Yleiskunto voi olla 
tyydyttävä, vaikka onkin 
päärakenneosan kuntoarvio  
olisikin huono  tai  enhthin  huono  

2  HuonO LYK2,51  -325  
Useita selvästi koi'jausta vaattvia  tai  YKA3 
vaunoita  ja  jokin yksittäirren eikä kumpikaan huonompi  tai  
vakava vaurlo tefäsputkessa vautioluokan  4  
Enkoistarka  aluksen  ja  konoosiovaurio  
peru skojauksen tarve  on  
ilmeinen  

1  Erittäin huono 
Silta  on  täydellisen LYKn3,264.00  
peruskorjauksen  tai  jopa  tai  YKA4 
uusumisen  tarpeessa Kuntoon 
hyväksyttavissä. Vaunoita  or  niin 
pal1on.  että pelkästään niiden 
kir)aamir.en  on  työlästä 

Kuntoarvio  

Tarkastaja antaa  sillan yleiskuntoarvion  sekä  ra-
kenneosako htaiset kuntoarviot  asteikolla:  
0 =  Uuden  vero  men 
1 =  Hyvä (normaalia kulumista)  
2 =  Välttävä (korjaus vielä  lykättävissä)  
3 =  Huono (laitettava korjausohjelmaan)  
4 =  Erittäin huono (korjattava viipymättä) 

Laskettu yleiskunto 

Päärakenneosien kuntoarvioiden painotettuna kes-
kiarvona  saadaan  sillan  laskettu  yleiskunto (LYK). 

 Laskennassa painotetaan  rakenneosia  niiden  mer-
kittävyyden  perusteella. Suurin paino  on päällysra-
kenteella.  Huomattava paino  on  lisäksi  alusraken

-teolla  ja  pinta-rakenteella  (lähinnä  vedeneristys). 
 Lasketun  yleiskunnon  perusteella sillat jaetaan vii-

teen luokkaan: 
Erittäin hyvä 	0.00-0.50  
Hyvä 	 0.51-1.25  
Tyydyttävä 	1.26-2.25  
Huono 	 2.26-3.00  
Erittäin huono 	3.01-4.00 
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