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TIEHLLI NTO

Kfrjasto

Toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2003 - 2006

TI EHALLI NTO
Kaudelle 2003-2006 päivitetty toiminta- ja
nojaa samoihin talousniem(TS)
toim intaperiaatteisiin ja niukkaan budjettiin kuin edellinen US. Tienpidossa perustienpidon rahoituksessa keskitytään
tiestön päivittäisen liikennöitävyyden turvaamiseen, tiestön kunnon ylläpitoon ja
Uusia investoin-likenturvas .
teja toteutuu vuosittain vain muutamia.
Keskiaukeamalla olevaan karttaan on
2003-2006kotulevanTSd
hanket.
Nykyisellä rahoituksella yhteiskunnan
odotukset ovat edelleen paljon suuremmat kuin mihin tiepiiri pystyy vastaamaan.

Sidosryhmien viestit odotuksistaan ovat
kuitenkin erittäin tärkeitä laajemmassa
tierahoitu kseen vai kuttavassa poli ittises
päätöksenteossa.
-sa
Suurista hankkeista Vt 1:n Lohja —Lohjanharju aloittamisesta on Eduskunnan ra
ja Vt 1:n Lohja - Muurla peri--hoituspäö
aatepäätös toteuttamisesta. Käynnissä on
6 parantaminen Koskenkylän javaltie
111:n paranta-Kouvlanäi.MyösKeh
minen Lentoasemantien ja Tikkurilan välillä käynnistyy.
Talouden ja väestön keskittyminen Helsingin talousalueelle jatkuu ja kasvattaa lii-

kenteen kysyntää merkittävästi Vaikka
tiepiirin alueelle valmistuu liikenteen sujuvuutta parantavia tiehankkeita, ne helpottavat ruuhkaisuutta vain paikallisesti.
Panostukset liikenneinfrastruktuuriin
ovat riittämättömiä liikenteen kysynnän
jatkuvasti kasvaessa. Tämän vuoksi tieverkon palvelutason lasku ruuhkatunteina joudutaan hyväksymään. Telemaatti
ratkaisuin pyritään helpottamaan ti--sin
lannetta mandollisuuksien mukaan.
.

Pääteiden kunto tiepi inn alueella pidetään
tyydyttävänä. Sitä vastoin alempiluokkai
tieverkon kuntotasosta joudutaan tin--sen
kimään, jolloin se ei vastaa sille asetettuja laatutavoitteita.

Painopistealueet
Tienpidui rahoitustaso antaa tiep -iHe vain vähän liikkumavaraa. Ohjelmakauden tärkeimmät painopistealueet
ovat edellisen US tapaan tiestön päivittäisen liikennöitävyyden turvaaminen, tieverkon kunnon säilyttäminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen.
Muina painopistealueina ovat kevyen liikenteen aseman saattaminen samalle tasolle kaupunkien ja kuntien
tarjoamien vastaavien palvelujen kanssa, joukkoliiken
ja elinkeinoelämän kuijetusten sujuvuus sekä ym--ten
päristöhaittojen torjunta.

Liikennöitävyys turvataan ja tieverkon
kunto säilytetään
Tiestön päivittäinen liikennöitävyys varmistetaan hoidon toimenpiteillä kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina. Talvihoidon tasolla on merkittävä vaikutus liikenneturvallisuuteen ja elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuuteen. Uudenmaan tiepiirin perustienpidon rahoituksesta hoidon osuus on noin kolmannes.
Talvihoidon laatutaso määräytyy valtakunnallisesti yhtenäisin perustein tien hallinnollisen luokan ja liikennemäärän perusteella. Eräille valtakunnallisesti tärkeille
tieosuuksille Uudenmaan tiepiiri on asettanut ohjeita tiukemmat hoidon tasovaatimukset. Sorateiden hoidon
tasolla vaikutetaan alemman tiestön liikennöitävyyteen.
Nämä tiet ovat vähäliikenteisiä, mutta tärkeitä yhteyksiä maa- ja metsätaloudelle.
Tienkäyttäjien kokemaan ajomukavuuteen vaikuttaa
tiestön pintarakenteen ylläpidon laatutaso. Kerätyn asiakaspalautteen perusteella tienkäyttäjät ovat edellisten
vuosien tapaan tyytyväisiä pääteiden kuntoon ja liikenteen sujuvuuteen. Kritiikkiä esitetään alemman tieverkon kunnosta ja talvihoidon tasosta.
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Liikenneturvallisuuden painoarvo on
edlnmrkityse
Valtioneuvoston periaatepäätöksen 1 8. 1 .2001 mukaan
tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut
Tiehallinnolle tavoitteeksi 20 liikennekuoleman ehkäisemisen tienpitotoimin vuoteen 2005 mennessä. Koko Tie hallinnon tavoitteena on saavuttaa 50 henkilövahinko
-onetmudväh oesa.TtäUudnm
tiepiirin vuositavoitteena on saavuttaa 6,4 henkilövahin
-onnettomuuden vähenemä perustienpidon laajennus -ko ja uusinvestoinneilla sekä nopeusrajoituksia alentamalla.

Tiepiirillä on oma liikenneturvallisuusstrategiaa toteuttava toimenpideohjelma "Uudenmaan tieplirin liikenneturvallisuusohjelma 2005". Tämän suunnitelman tukena
ovat liikenneturvallisuuden eri osa-alueiden hankekorit,
joiden mukaisesti investoinnit suunnataan turvallisuusja kustannustehokkuuden perusteella merkittävimpiin
hankkeisiin.
Uudenmaan tiepiirin erityisinä ongelmakohtina tulevat
edelleen olemaan taajamateiden lisäksi pääkaupunkiseudun kehätiet ja moottoritiet. Korkeiden nopeuksien ja
on- jatkuvsi enrtlkmäiena
nettomuustiheydet ovat Uudenmaan pääväylillä korkeammat kuin muun Suomen tiepiirien vastaavilla teillä.
Taloudellisten resurssien pienentyessä mandolliset keinot liikenneturvallisuustyössä ovat varsin rajallisia.

Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä
Tiehallinnon uuden asiantuntijaorganisaation toiminnan lähtökohtana on yhteiskunnallinen vastuu sekä asiakkaiden tarpeet ja
Tie- ja liikenneolojen vastuullisena asiantuntijana tavoitteenamme on koko liikennejärjestelmän kehittäminen yhteis-odtukse.
työssä muiden toimijoiden kanssa. Asiakkaidemme tarpeet ja tyytyväisyys ovat työmme perusta. Tartumme haasteisiin korostaen
yhteistyötä ja keskinäistä luottamusta. Uuden prosessi- ja tiimiorganisaatiomme uskomme edelleen tehostavan toimintaamme
tienpidon osaavana ammattilaisena.
Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelman 2003 - 2006 lähtökohtina ovat koko Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma sekä Uudenmaan tiepiirin alueelle yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laaditut suunnitelmat ja selvitykset. Näitä ovat
Itä-Uudenmaan, pääkaupunkiseudun sekä Keski-Uudenmaan ja Hyvinkään - Riihimäen liikennejärjestelmäsuunnitelmat sekä
lukuisat tieverkko ja liikenneturvallisuusselvitykset, joissa on yhteistyössä priorisoitu tärkeimmät toimenpiteet. Niitä olemme
yhdessä eri tahojen kanssa sitoutuneet edistämään.
Tämän toiminta -ja taloussuunnitelman mukaisella rahoitustasolla tieverkon liikennöitävyys turvataan. Asiakkailta saamamme
palaute kertoo, että olemme siinä onnistuneet varsin hyvin. Pääteiden vilkkaimmilla yhteysväleillä talvihoidon taso pidetään
yhtenäisenä ympäri vuorokauden tehostamalla urakoitsijoiden välistä reaaliaikaista yhteistyötä ja tiedottamista. Alemmalla
tieverkolla talvihoidon tasoa parannetaan liikenteen ja tilanteenmukaisella toimenpiteiden kohdentamisella. Tiepiirien välisellä
yhteistyöllä varmistamme, ettei tienkäyttäjä huomaa hoidon tasoeroja tiepiirien rajoilla.
Päällystetyn tieverkon kunnon heikkeneminen saatiin lähes pysähtymään edellisen suunnitelmakauden lopulla. Tällä suunnitelmakaudella erityistä huomiota kiinnitetään sekä vilkasliikenteisten että vähäliikenteisten teiden kunnon parantamisessa kestäviin
toimenpiteisiin sekä tienkäyttäjien ja tienpitäjän yhteenlaskettujen kustannusten minimointiin. Suunnitelmakauden alussa toimenpiteet painottuvat vilkasliikenteisille teille ja huonokuntoisimmille vähäliikenteisille teille.
Liikenneturvallisuuden kehityssuunta on huolestuttava. Tiepiirillä on vain rajoitetusti mandollisuuksia vaikuttaa liikenneonnettomuuksien määrään ja niiden vakavuuteen. Suunnitelmakaudella erityisesti kiinnitetään huomiota nopeusrajoitusten käyttöön,
taajamajärjestelyihin ja kevyen liikenteen väylien lisäämiseen yhdessä kuntien kanssa, vilkasliikenteisten teiden liikenneympäristön
pehmentämiseen sekä yhteistyöhön kuntien, poliisin ja liikenneturvallisuustyötä tekevien tahojen kanssa.
Liikenteen sujuvuus pääkaupunkiseudulla heikkenee erityisesti ruuhka-aikoina. Sujuvuutta pyritään parantamaan tieverkon
kehittämishankkeilla, liittymä -ja kaistajärjestelyillä sekä joukkoliikenteentoimintaedellytyksiä kehittämällä. Suunnitelmakaudella
valmistuva liikenteen automaattinen seurantajärjestelmä mandollistaa ajantasaisen liikenteen seurannan ja asianmukaisen tiedottamisen tienkäyttäjille. Tiehallinnon rooli liikennetiedotuksessa ja ohjauksessa määritellään Tiehallintotasoisesti suunnitelmakauden alussa.
Ympäristöhaittoja torjutaan toteuttamalla vuosittain keskimäärin yksi erillinen meluntorjunnan, pohjaveden suojauksen ja
parantava hanke.
maisekuv
Uusina kehittämishankkeina käynnistyy vuonna 2003 Vuosaaren sataman liikenneväylähankkeet. Tie-, rata- ja vesiväyläjärjestelyt
on esittänyt suunnitelma-toeuanyhäUdmtieprnojka.Klismpnätevrkohmisanetpr
kaudella käynnistettäväksi Hakamäentien rakentamista, Kehä I välillä Leppävaara - Vallikallioja kantatie 51 välillä Kirkkonummi Kivenlahti. Turun tiepiirin hallinnoimana hankkeena varaudutaan valtatien 1 rakentamiseen moottoritieksi välillä Muurla-Lohja.
Parantamistarpeita on koko tiepiirin alueella enemmän kuin tällä ohjelmalla voidaan ratkaista. Suurimmat puutteet kohdistuvat
pääkaupunkiseudun pääväylille, joilla ei voida toteuttaa kaikkia joukkolilkenteen edistämistoimia ja meluntorjuntaa. Tiepiiri ei
pysty riittävästi toteuttamaan liikennejärjestelmäsuunnitelmien ja kuntien esityksiä taajamien ohikulkuteistä, joilla nopeutettaisiin
työmatka- ja tavaraliikennettä. Myös sujuvuusongelmat jäävät ennalleen.

Toimintaympäristö
Liikenneinfrastruktuurin kehittäminen on uusien haasteiden edessä väestön ja talouden keskittyessä Uudenmaan tiepiirin alueelle. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan
maakuntien väkiluku on viimeisen 20 vuoden aikana
kasvanut 280 000 asukkaalla, kun koko maan väkiluku
kasvanut keskimäärin vain muutamalla prosentilla.on
Kun pääkaupunkiseudulla väkiluku kasvoi tuona aikana
noin neljänneksellä lisääntyi se Helsingin seutukunnan
muissa kunnissa, pääkaupunkiseudun pendelöintialueel
jopa 38 prosentilla. Merkittäviä kasvuseutuja ovat-la,
myös Lohjan ja Porvoon seutukunnat, joissa väkiluku
kasvoi yli 20 prosentilla. Myös tulevaisuudessa kasvupaineet kohdistuvat näille alueille.
Helsingin seutu, johon kuuluu Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan lisäksi kandeksan kehyskuntaa, muodostaa nyt lähes 1,2 miljoonan asukkaan suurkaupunkiseudun. Seuraavan 25 vuoden aikana alueen väestön
ennustetaan kasvavan vielä 180 000 - 300 000 asukkaalla.
Asukasmäärän kasvu pääkaupunkiseudun laajalla pendelöintialueella lisää liikenteen kysyntää. Vuosituhannen vaihteessa sukkuloijia tältä alueelta pääkaupunkiseudulle arvioitiin olleen 95 000 henkilöä päivittäin. Suurkaupunkiseutua ja sen vaikutusaluetta kehitettäessä ei
tule unohtaa liikenneinfrastruktuurin toimivuuden merkitystä. Myös maakuntien reuna-alueiden tieverkon kunto
tulee turvata.
Liikenteen kasvaessa palvelutasoltaan heikot välit ruuhkautuvat entisestään. Tiepiirin mandollisuudet vaikuttaa
kehitykseen ovat nykyisellään vähäiset. Palvelutason
lasku vaikuttaa matka-aikojen ennustettavuuden heikkenemiseen ja pitenemiseen ruuhka-aikoina. Liikenteen
kasvun ja ruuhkautumisen myötä lisääntyvät ympäristöhaittojen määrät.
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Joukkolilkenteen sujuvuus ja
kevynlitosuhe
Joukkollikennejärjestelmän toimivuus on olennaisessa
osassa koko pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän toimivuudessa. Linja-autoliikenteen sujuvuuden varmistamiseksi erilaiset joukkoliikenne-etuisuudet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Joukkoliikenteen olosuhteita kehitetään
tiepiirin tavoitteiden mukaisesti: kilpailukykyisillä alueilla tuetaan joukkoliikenteen markkinaosuuden säilyttämistä tai lisäämistä ja muilla alueilla turvataan joukkoliikenteen peruspalvelutaso. Suunnitelmakaudella valmistuvat Bussi-Jokerin vaihtoterminaalit ja -pysäkit. Joukkoliikenteen laatukäytävien pysäkkien palvelutasossa
ja pyöräpysäköintijärjeste- kinteähuomaslyihin sekä talvihoitoon.
Kevyen liikenteen verkoston liikennöitävyys vaatii tarkoituksenmukaisen päivittäisen hoidon lisäksi yhteyspuutteiden poistamista. Painopiste on kevyen liikenteen
liikenneturvallisuutta parantavissa hankkeissa. Tiepiirin
kevytliikennehankekori tarkistettiin keväällä 2002. Kon
190 kohdetta, joissa on kevytliiken-siältyhen
neväylän tarve. Näistä suuri osa on seutu- ja yhdystei
varsilla. Erityisesti Keski-Uudellamaalla on lukuisia-den
väylätarpeita. Pääkaupunkiseudulla noudatetaan edelleen vuonna 1999 laadittua pyöräilyn ja jalankulun kehittämisohjelmaa.

Elinkeinoelämän kuljetusten
sujuvuus
Pääkaupunkiseudusta on muodostunut maamme tärkein
taloudellisen kasvun keskus. Liikenteen ja kuljetusten
yhteiskuntataloudellisten kustannusten minimoiminen on
yksitäremavos.Ongelmtpaiouv
pääkaupunkiseudun kehä- ja sisääntuloteille. Parhaiten
ongelmia saadaan poistettua tieverkon kehittämishankkeiden toteuttamisten myötä.
Huonokuntoisten teiden rakenteiden parantamista on
kiirehditty elinkeinoelämän kuijetustarpeiden perusteella

erityisesti alemmalla tieverkolla. Määrärahojen niukkuudesta johtuen investointeja on toteutettu tarvetta vähemmän. Päätieverkolla sujuvuus on kyetty hoitamaan
kunnossapidon keinoin hyvin vielä nykyisellä rahoituksellakin
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Ympäristähaittojen torjunta
Tienpito ja tiellikenne vaikuttavat pohjaveteen, ympäristöön, luontoon, ilman laatuun ja ihmisten viihtymiseen. Tiepiirin tavoitteena on ympäristöhaiftojen vähentäminen ja ennaltaehkäisy sekä ratkaisujen hyvä sopeuttaminen ympäristöön. Tiehallinnon ympäristöpolitiikka
ohjelma 2001 - 2005 ja Liikenne ja viestintäministeriön ja
ja kestävää liikennettä esite-julkaisKohtäy
tyt linjaukset on huomioitu suurella painoarvolla tiepiirin
pitkän tähtäyksen suunnitelmaa laadittaessa.
Ympäristövaikutukset selvitetään merkittävissä hankkeissa esisuunnitelmavaiheessa lainmukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Pienten hankkeiden ympäristövaikutukset selvitetään osana suunnitteluprosessia. Tienpitotoiminnalle asetetaan määrälli
tavoitteet tiesuolan käytölle sekä pohjavedensuo--set
jausten ja meluntorjunnan rakentamiselle. Ympäristöhaittojen vähentämiseen ja ehkäisyyn vaikutetaan hankintamenettelyillä, tuotteiden ja työtapojen laatuvaatimuksilla sekä tuottajien laatujärjestelmien auditoinnilla.
Kiireelliseksi luokiteltuja pohjaveden suojauskohteita on
33, joiden pituus on yhteensä 100 tiekilometriä. Nykyisellä rahoitustasolla voitaneen kiireellisistä kohteista
toteuttaa suunnitelmakauden aikana vain 10 - 20 %.
Siksteplrvähnuoakytölidenorjunassa erityisesti tärkeillä pohjavesialueilla. Yleisten telden liikenteen aiheuttamalle yli 55 desibelin melulle altistuu pääteiden varrella pääkaupunkiseudulla n. 68000
ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella n. 20000henkilöä
henkä.Nyisalteprunidoahtssolla tiepiiri ei pysty pitkälläkään aikavälillä rakentamaan tarvittavia melusuojauksia nykyisen tieverkon
kohteisiin.

Muu Suomi
ennuste

Kiva Al . Liikennesuoritteen (autokm) kasvu ja kasvuennuste Uudenmaan tiepiirin alueella ja muualla Suomessa (1980=1 00)

Liikenteen kasvuun on vaikuttanut alueen viimeaikainen taloudellinen kehitys. Helsingin talousalue tuottaa
nykyisellään jo yli kolmasosan maan bruttokansantuotteesta. Pääkaupunkiseudulle on keskittynyt yhä enemmän kaupan ja liikenteen toimialan varastoinnin, huolinnan ja jakelun toimipisteitä. Logistista asemaa lisäävät
huomattavasti maamme tärkeimmät kansainvälisen ilmaja meriliikenteen solmukohdat. Keskittymisen myötä
korostuu liikenteen sujuvuuden strateginen merkitys elinkeinoelämälle.
Riittävä asukastiheys mandollistaa toimivan joukkoliikenteen järjestämisen. Alueelliset erot ovat merkittäviä.
Helsingin alueella on lähes puolet asuntokunnista autottornia ja ne keskittyvät pääasiassa Kehä 1:n sisäpuolelle ja rautatieyhteyksien varrelle, kun haja -asutusalueilla
ollaan taas riippuvaisia henkilöautoista. Keski-Uudenmaan alueella henkilöautojen osuus tehdyistä matkoista
yli 50 %, kevyen liikenteen 40 % ja joukkoliikenteen on
1 0 %. Tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen hou- vaj
kuttelevuutta näillä alueilla. Keskimääräiset työssäkäyntietäisyydet ovat kasvaneet huomattavasti eli pitkien
yli 20 kilometriä olevien työmatkojen osuus on kasvanut.

Pääkaupunkiseudun pendelöintialueella onkin monia kasvukuntia, joissa liikenteen infrastruktuuri on jäänyt selvästi jälkeen. Koko yhteiskuntarakenteen suunnittelu
kasvavan väestömäärän alueella vaativa tehtävä jaon
on otettava vastuuta myös kaavoituksen liiken- kuntie
teellisistä vaikutuksista ja kustannuksista.

set ovat voimassa suurella osalla pääteistä ja talvirajoituksilla arvioidaan Uudenmaan tiepiirissä säästettävän
vuosittain noin 1-2 kuollutta ja 30 loukkaantunutta.

Uudenmaan tiepiirin vastuulla on yli
kilometriä yleisiä teitä
460

Tiepiirin alueella on 4647 km:n yleisten teiden verkko.
Teistä 1462 km eli vajaa kolmannes on valaistuja ja
on runsaalla 600rinakevylntä
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Tiepiirin alueella ajoneuvoja liikkuu keskimäärin yli kolminkertainen määrä verrattuna maan keskiarvoon. Vilk
tie oli Kehä I (mt 101) välillä Hämeenlinnanväylä --kam
Tuusulanväylä, jossa keskimäärin on 79 114 ajoneuvoa
vuorokaudessa (KyL).
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Eduskunta on lisännyt edellisenä ja kuluvana vuotena
rahoitusta. 20n.5M€Tiehaloprustnd
kattanut vuonna 2000 tapahtuneen kustannusta-Seon
son äkillisen nousun. Tässä suunnitelmassa on otaksuttu, että tiepiirin perustienpidon rahoitustaso vuoden 2003
n. 66 M€:n, valtiovarainmi- jälkenpys i,
nisteriön määrittelemällä rahoitustasoila.

U

henkilövahtnkoon johtaneet

Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien ja niissä kuolleiden määrä Uudenmaan tiepiirin yleisillä teillä

Rahoitus
Tienpito rahoitetaan valtion talousarviossa perustienpi
kehittämisen momentilta sekä momen -donmetila,
Eräät tiehankkeet. Tielain mukaiset maa-alueiden-tila
hankinnat ja korvaukset rahoitetaan vakiintuneella tavalla omalta momentiltaan.
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rahstoukiln.Yystedavunrhoitusmomentti pysyy ennallaan. Rahoitustasosta riippuen sen käyttö voi laajentua eräistä investointi- ja parannuskohteista yksityisten teiden kunnossapitoon.
Tiehallinto toimii nettobudjetointiperiaatteella. Maksullisesta toiminnasta saadut myyntitulot, vuokratulot ja
ulkopistenrah udväentmoisa.

Tieverkon kunto
Uudenmaan tiepiirin alueella oli vuoden vaihteessa huonokuntoisiksi luokiteltuja päällystettyjä yleisiä teitä kaikkiaan 527 km. Vilkkaimmassa luokassa (KVL > 6000)
75 km eli 5 % kyseisen luo-vauriotneäl
kan tiepituudesta, kun vähäliikenteisistä teistä (KVL <
eri tavoin vaurioituneita oli noin 205 km eli 25 %. 350)
Päällystetyn tiestön kuntokuvaus perustuu tehtyihin
mittauksiin ja kuntoennusteisiin
Pitkän ajanjakson tavoitteena on tiestön optimikuntotila,
jolloin tienpitäjän ja liikenteen yhteen lasketut kustannukset ovat pienimmillään. Vilkkaiden teiden ongelma
kun taas alemmalla verkol onpälysteuramin,
tiet kärsivät tyypillisesti pintavaurio-ongelmista ja-la
putelisaknvdt.

Myynti- ja vuokratulot ovat n. 1 M€ vuodessa. Ulkopuolisten maksuosuudet hankkeista ovat 1 - 5 M€ vuosittain.
Perustienpidon alueellisesta rahoituksesta päättää pääsääntöisesti keskushallinto Tiehailinnon johtokunnan
hyväksymien periaatteiden mukaisesti . Tieverkon hoito
rahoitetaan tehtyjen alueu rakkasopimusten perusteella,
ylläpito ja korvausinvestoinnit asiantuntijajärjestelmien
ja uusinvestoinnit pääosin liiken-mukaiset,ljnnemäärän mukaisesti. Oma toiminta ja keskitetysti hoidettavat palvelut rahoitetaan todellisten kulujen perusteella. Tieverkon kehittämis-, kokonaisrahoitus- ja jälkirahoitushankkeista päätetään hankekohtaisesti valtion
talousarviossa.
Eduskunta ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat lisänneet vaikutustaan perustienpidon alueellisessa rahoituk-
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Vuosaaren sataman väyläinvestoinnit rahoitetaan omalta
momentiltaan. Lisäksi tienpitoa rahoittavat kunnat ja EU: n

Koko maa
kyl

5000

596 637 592

Eräät tiehankkeet -momentti sisältää tieverkon jälki- ja
kokonaisrahoitushankkeet. Momentin nimi muuttuu vuonna 2003. Kehittämishankkeiden momentin käyttö loppuu viimeistään sen jälkeen, kun momentilta rahoitettujen hankkeiden viimeistelytyöt on tehty.

I

Kantatiet
Seututiet

870 701 686

586 538

r kuolleet

3000

1072
3693

Budjettiohjauksen lisäksi tiepiirin käyttöön myönnetyn
rahoituksen suuntaamiseen vaikuttavat liikenne- ja viestintäministeriön ja Tiehallinnon toimintalinjat ja tulosohja
ilmai--ustieprla nuostvie.Tpr
see aikomuksensa toteuttaa tiepiirille kuuluvia hankkeita myös liikennejärjestelmäsuunnitelmien perusteella
tehtävillä ns. aiesopimuksilla.

-

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Uudenmaan tiepiirin yleisten teiden pituus tieluokan
mukaan

Yleiset tiet yhteensä

JMLII JI1I1I
700
-

sen jakaantumisessa. Valtion talousarviossa on mainittu erillisiä perustienpidon rahoituskohteita ns. teemaohjelmina. Todennäköistä on, että tällainen perustienpidon
rahoituksen alueellinen ohjaus lisääntyy sekä eduskunnassa että liikenne- ja viestintäministeriössä.

----------------

Perustienpito

U

Kehittäminen

• Kokonaisrahoitus

Uudenmaan tiepiirin määrärahojen kehitys 1991-2002
(kustano eilhumot)
ja tiedossa
oleva rahoitus suunnitelmakaudelle 2003-2006
Nykyisen tieverkon kunnossapidosta, hoidosta ja ylläpidosta, huolehditaan toimintaperiaatteiden mukaan ensisijaisesti. Tien merkityksen mukaan tarkentuva kunnossapito näkyy jossain määrin alemman tiestön kunnossapidon laadun heikkenemisenä. Vähäliikenteisiä, liuoksella pinnattuja teitä muutetaan sorateiksi. Toisaalta
myös vilkasliikenteisillä teillä on hyväksyttävä urapaikkaukset. Tiepilrin mandollisuudet vastata Helsingin seudun muuttovoittokuntien lisääntyviin ja alueen muihin
investointiodotuksiin ovat varsin rajalliset. Liikenneturvallisuuden parantamista rakenteellisin toimin, pohjavesien suojausta ja meluhaittojen torjuntaa voidaan tehdä
murto-osa tarpeisiin verrattuna.
vain
Tiepiiri on budjetoinut perustienpidon ns. teemaohjelmis
vain tehtyjen rahoituspäätösten-tasunielmkd
mukaisen rahoituksen. Samoin tieverkon kehittämishankkeiden sekä kokonais- ja jälkirahoitushankkeiden rahoituksesta on budjetoitu vain päätettyjen hankkeiden
vuosirahoitukset. Vuoden 2001 alusta vt 4 Järvenpää -hankkeen hallinnointi siirtyiUudenmaan tieplirille.Lahti

Henkilävahinko -onnettomuudet ja
nopeusrajitk
Vuonna 2001 Suomen tieliikenteessä kuoli tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan hieman aiempaa enemmän eli 425 ihmistä. Näistä 325 kuoli yleisillä teillä.
Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui 6
390, joista 2 853 yleisillä teillä. Uudenmaan tiepilrin alueella tieliikenteessä kuoli 64 ihmistä, joista 43 yleisillä
teillä. Tiepiirin alueella tapahtui yhteensä 1 712 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista 664 sattui
yleisillä teillä. Yleisillä teillä kuolleiden määrä oli 6 enemmän kuin vuonna 2000. Loukkaantuneiden lukumäärä
yleisillä teillä taas oli hieman pienempi kuin vuonna 2000.
on esitetty Uudenmaan tiepiirin yleisillä teilläKuvas
viimeisimmäilä vuosikymmenellä sattuneet henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet ja niissä kuolleet ihmiset.
Uudenmaan tiepiirin yleisillä teillä taajamien ulkopuolella
nopeusrajoitusjärjestelmä muodostuu 80 km/t yleisrajoituksesta ja tiekohtaisista rajoituksista. Moottoriteillä rajoitus on 100 - 120 km/tja muilla pääteillä yleensä 80 100 km/t. Taajamissa rajoitukset vaihtelevat välillä 3060 km/t. Kesänopeuksia aiemmat talvinopeusrajoituk-

Perustienpidon
Tichallinto,
suunnittelu 3,8 M€ nettokulut 8,7 M€
Korvausinvestoinnit
A9,8M€
Talvihoito 12,1M€

Paa/lystettyjen

Liikenneymp.
7,8M€

teidnyläpo
8,3M€

Sorateiden 1, 5M€

Rakenteiden ja
laitednyläpito

Rakent. ja
1, 7M€
laitedn

1,3M€
Liikenteen hallinta

Laajennus- ja

1,3M€

usinvetoin
18,M€

Uudenmaan tiepiirin perustienpidon rahoitus v. 2002

Vuosina 2003 - 2006 alkaviksi esitetyt hankkeet
Korvausinvestoinnit

Laajennusinvestoinnit
Numero
1184
1110
1076
3043
3007
2060
3141
3126
3368
3378
1108
1113
2004
1197
1211
3547
3130
3160
3114
3121
3163
3362
3379
1012
1046
1103
1104
1146
1212
3112
3024
2061
3344
3134
3230
1072

Nimi
Kt 45 Valimotien /Kirkkotien liittymän liikennevalot.
Kt 51 Espoonlanden eritasoliittymän lisäkaista
Pt 11459 Katriinantien jkp
Mt 140 Vantaan raja Kerava (Mt 148) jkp-tie
Mt 133 Ahmo Haavisto
Pt 11115 Inkoon Kirkkosilta U-194
Pt 11479 Rusutjârven jkp koulun kohdalla 1 -vaihe
Mt 1456 Hyökänummi Ohkola jkp
Mt 1311 Nurmijärvi kk Alhoniittu jkp -tie
Mt 1224 Irjalan pt Kartanontie jkp-tie
Mt 101 Kehä Myllypuro Itäkeskus
Vt 25 Tynninharjun Itittymän parant. Lohjalla
Mt 101,110, kt 51 Bussi Jokeri, Espoon vaihtopysäkit.
Pt 11427 Luhtajoen silta U-650
Vt 25 pohjavedensuojaus väli vt 2 mt1215. 11 -vaihe
Vt 25 väli Vt 3 Kalevankatu valaistus
Mt 1324 Vihdintie Huhtamäentie jkp-tie
Mt 151 Pornainen Monninkylän lkp -tie ja rak. parant.
Mt 1324 Lahnus Klaukkala jkp-tie
Mt 1534 Boxin koulu Mt 170 jkp-tie
Mikonkorpi jkp
Mt 140, Mt 145
Mt 140 Vaahteratien alikulkukaytäva
Mt 115 Siuntio as Västerby parant.ja jkp-tie.
Vt 25 Hyvinkään ohikulkutien liittymä
Pt 11568 Hanabölen silta U-854
Mt 101 Kehä I Pukinmäenkaari Päärata
Mt 101 Kehä I Pihlajanmäki Malmi
Kt 51 Torpintien liittymän jkp-tie ja alikulku
Vt 25 pohjavedensuojaus väli vt 2 mt1215. 111 -vaihe
Mt 1361 Hyvinkää
Kytäjä jkp 1 -vaihe
Kt 51 /Mt 186 Inkoon sataman liittymá
Pt 11773 Tiusterbyn silta U-722
Mt 1081 Tenholan kevyen liikenteen tie
Mt 1070 Rajaportti Lylyisten th, jkp-tie
Pt 11779 Heikkoon jkp
lääninraja
Vt 1 Liikenneturvall.kohteet Vt 25

1077
1105
1112
1114
1121
3350

Mt 176I mt 170 Loviisan kiertoliittymä
Mt 101 Kehä I Malmi Kivikko
Pt 11121 Virkkalan taajaman parantaminen 1 -vaihe
Vt 25 Lohjansaaren liittymän parent. Lohjalla
Mt 170 Riskutie Kallvikintie jkp-tie, akk ja liitt.parant
Kolmperä tievalaistus ja kaiteet
Vt 1 Palojärvi

3133
1080
3135
3351
1003
1129
1135
1202
1203
1204

Mt 110 Ämmässuo Nupuri jkp-tie
Mt 1191 Kantvik Strömsby jkp -tie
Mt 1531, Mt 1492 Hinthaaran kyläkeskus
Vt 1 Lohjanharju Palojärvi valaistus
Mt 1130 Lapinkylän jkp-tie
Vt 4 Metsola Jokivarsi melusuojaus
Mt 1521 Nikkilän kiertoliittymä ja jkp -järjestelyt
Mt 170 parent. Kulloon alik.sillan kohdalla Eriku-reitiksi
Mt 170 Sipoonjoen sillen (U-1951) parant.Eriku-reitiksi
Mt 140 Porvoon radan ylik,sillan (U-584) parant. Eriku-reitiksi

Kunta
Milj. euroa
Vantaa
0.03
0.22
Espoo
Vantaa
0.71
Kerava
0.32
Karkkila
1.26
0.34
Inkoo
0.24
Tuusula
Mäntsälä
0.99
0.13
Nurmijärvi
0.40
Vihti
Helsinki
0.29
0.61
Lohja
0.42
Espoo
Nurmijärvi
0.34
Vihti
0.37
0.19
Hyvinkää
Espoo
0.50
0.17
Askola
Nurmijärvi
0.47
0.49
Sipoo
Järvenpää
0.50
0.32
Järvenpää
Siuntio
0.84
0.46
Hyvinkää
0.17
Vantaa
Helsinki
0.76
Helsinki
0.40
Inkoo
0.35
0.60
Vihti
Hyvinkää
1.04
Inkoo
0.24
Porvoo
0.84
0.42
Tammisaari
Lohja
0.34
Porvoo
1.26
Lohja, Nummi-Pusula,
Vihti
0.65
Loviisa
0.27
Helsinki
0.17
2.24
Lohja
0.14
Lohja
Helsinki
0.81
Espoo, Vihti,
2.31
Kirkkonummi,
1.22
Espoo
0.77
Kirkkonummi
Porvoo
1.07
Lohja, Vihti
0.98
Kirkkonummi
0.62
0.72
Vantaa
Sipoo
0.50
0.54
Sipoo
0.54
Sipoo
Kerava
0.76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Numero
1059
6074
6079
6082
6084
6085
6093
1091
6010
1155
1215
1156
1216
1220
6048
6073
6083
6087
6088
6089
6076
6080
6091

Nimi
Vt 7 Ahvenkosken Iiittymävalaist. parant.
Mt 1494 Pornainen Mäntsälä rakent.parantaminen
Mt 1223 Hyrsylä Jokikunta rakenteen parantaminen
Pt 11609 Tuusulan rantatien rakenteen parantaminen
Pt 11618 Niittykulman pt rakenteen parantaminen
Pt 11473 Kylmäojan pt rakenteen parantaminen
Pt 11087 Lohjansaaren pt rakenteen parantaminen
Mt 152 Jokivarren sillan peruskorjaaminen U-1229
Pt 11513 Palopuro Haapasaari rakent.parantaminen
Mt 1224 Vihdin sillan peruskorjaaminerr U-268
Mt 140 Hirvihaaranjoen sillan peruskorj. U-592
Pt 11294 Haimoon koulun sillan peruskorj. U-528
Vt 25 Pikkusuon ylikulkusillan peruskorj. U-130
Pt 11317 Härkälänjoen putkisilta
Pt 11288 Kaislammin Pt rakenteen parantaminen
Pt 11287 Perälän pt rakenteen parantaminen
Pt 11745 Nothusviken pt rakenteen parantaminen
Pt 11117 Vähä-Teutarin pt rakenteen parantaminen
Mt 1050 Haasepori Inkoo rakenteen parantaminen
Pt 11337 Bemböle Takkula rakenteen parantaminen
Pt 11467 Ruotsinkylän jkp rakenteen parantaminen
Mt 174 Myrskylän jkp rakenteen parantaminen
Mt 176 Loviisa Lapinjärvi rakenteen parantaminen

1090
1092
1094
1217
1218
1219
6095

Mt 148 Kulloon risteyssillan peruskorj. U-1279
Pt 11571 Kosken sillan peruskorjaaminen U-1131
Vt 3 Martinlaakson risteyssillan peruskorj. U-1285
Mt 140 Haarajoen sillan peruskorjaaminen LJ -587
Mt 280 Värlönpuron sillan peruskorjaaminen U-569
Mt 120 Vihtijoen sillan peruskorjaaminen 1J-509
Pt 11149 Lappers Lohja rakenteen parantaminen

-

Kunta
MUj. euroa
Ruotsinpyhtää
0.08
Mäntsälä, Pornainen
0.30
Nummi-Pusula, Vihti
0.52
0.21
Tuusula
Tuusula
0.02
0.20
Nurmijärvi
0.60
Lohja
Vantaa
0.47
Hyvinkää
0.50
Vihti
0.11
0.14
Mäntsälä
Vihti
0.08
0.15
Hyvinkäa
Vihti
0.10
Kirkkonummi
0.15
Kirkkonummi, Vihti
0.35
Sipoo
0.22
0.18
Lohja
Tammisaari
0.41
0.51
Espoo
Tuusula
0.13
Myrskylä
0.04
Lapinjärvi, Liljendal,
Loviisa, Pernaja
1.15
Porvoo
0.35
Vantaa
0.10
0.17
Vantaa
0.10
Järvenpää
Nummi-Pusula
0.06
Vihti
0.15
Lohja, Siuntio
0.48

-

-

-

-

-

-
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KOKONAISRAHOITUSHANKKEET
PERUSTIENPITO, LAAJENNUS JA UUSINVESTOINTIHANKKEET
PERUSTIENPITO, KORVAUSINVESTOINNIT

Liikenteen hallinnan investoinnit

Perustienpidon hankekori (ei kartassa)
Numero
1117
1115

Nimi
Kt 51 Espoonlanden eritasoliittymän parantaminen
Lepsämänjoen yt yleiseksi tieksi

Milj. euroa

Kunta
Espoo

4.20

Nurmijärvi

Numero Nimi
1147
Liukenleenseuranlajärjeslelmä pääkaupunkiseulle

1.01

Kauniainen

0.34

5505
3570

Mt 120 Varisto-Vapaala melusuojaus
Mt 132 Klaukkalan liikenneturvallisuusjärj. Il vaihe

Vantaa
Nurmijärvi

1.51

3084

Mt 132 Perltulan jkp -tie
Mt 1322 Kalmankallion ylikulkusilla U-270
Mt 1375 Vanha Myllypolku- Mt 140 jkp-Iie ja liitt.järj

Vibti

0.69
0.45

Vantaa
Vantaa

0.81

Kerava

1.18

MI 1456 Melusuojaus, Järvenpää
Mt 1605 Galgbakanhien liittymä

Järvenpää

0.20

Porvoo

0.31

Mt 1605 Nyypakka-Huuvari jkp -hankkeet
Mt 170 Kehä I -Riskutie väliillä yleiseksi hieksi

Askola

0.50

Helsinki

2.42

MI 1751 Bäckisbron silta U-464
Pt 11299 Sääksjärvi-Räykkä jkp

Lapinjärvi

0.17

Uusinvestoinnit

Nurmijärvi

0.67

Numero Nimi

Pt 11311 Masalan keskustan Iiik.Iurvaliisuuden paranI.
Pt 11323 Suopellon pt rakent.parantaminen

Kirkkonummi

0.21
0.47

3001
1057

1119
3162
3345
3225
1041
3340
2022
3092
1170
6096
3341
2062
3132
5507
1161

MI 140 Jokiniemenhie- Mt 1375 liitt.parant ja jkp -tie.
Mt 140 Kerava - Mt 145 jkp

Pt 11423 Klaukkala - Nummimäki (Kirkkotie)
Pt 11816 Tamminiemen silta U-1762
Vt 25 jkp -tie välillä Vt 1 - Nummelan pt

1118
1031

Kl 51 Malkustajainformaahiojärjestelmän laajennnus
Luikennevalojärjestelmien uusiminen

Espoo

0.17

Tiepiiri

0.76

2.83

Nurmijärvi

1,51

Hyvinkää
Nurmijärvi

Erillispäätöksin toteutettava hanke
Numero Nimi
MI 103 Vuosaaren salaman liikennejärjeslelyl
1040

Kunta
Helsinki, Vantaa

Milj. euroa

Kunla

Milj. euroa

MI 1471 Landenhie - Nepola (Pellolanhue)

Mäntsälä

Ml Sköldvikin varahieyhteys

Porvoo

207.40

1.
1.18

0.79
0.34

Porvoo

Vt 4 Melusuojaus Sipoon alueella, Myras
Vt 7 Fazerilan pohjavesialueen suojaus

4.30

Vantaa

Lohja

1122

Milj. euroa

Helsinki

Mt 1090 Lempola-Vasarla jkp/sp
MI 114 Kauniaistentien (Bensow) jkp -tie ja alikulku

2057

Espoo

0.77

1120

3142

Kunnat

Vihhi

1.98

Sipoo

0.34

Vantaa

0.67

Mantsälä

LapinjämVi

Pukkia

,/L.iljend

\ [

Askola

Puma

I

Sipoo

Kokonaisrahoitushankkeet
Numero

Nimi

25
1005

MI 100 Pasilanväylä I Hakamäentie
MI 101 Kehä I, VI 1 /Turunväylä- Leppävaara

1056

Kunta
Helsinki

1 -vaihe

Espoo

Kt 51 Kirkkonummi - Kivenlahti. -vaihe
Kl 50 Kehä III Vantaankoski-Lentnasemanhle

Kirkkonummi

1042
1233

VI 2 välillä Helsinki (Vihli)- Pori,U-pun

Vantaa
Vihli, Karkkila, Nummi-Pusula

1045

VI 1 / E18 Muurta- Lohja, U-pun

Sammatti, Nummi-Pusula, Lohja

Milj.euroa
76,53
65.00
15.60
116.00
13.00
166.50

Kokonaisrahoitushankkeiden hankekori (ei kartassa)
1062

Pääkaupunkiseudun meluntorjuntahankkeel
Mt 101 Kehä I, Tapiola -Turunväylä, 11 -vaihe

1053

VI 25 Päätieverkon enitasoliitlymät

1116

Helsinki, Espoo, Vantaa

11.77

Espoo

29.00

Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi,
Tammisaari, Vihti

16.82
27.75

1139

Vt 3 välillä Haaga - Kehä Ill
MI 1002 Skåldön lossin korvaaminen sillalla

Helsinki
Tammisaari

1149

PKS:n lähialuelaajamien ohikulkutiet

Hyvinkää, Nurmijärvi, Tuusula

26.00

1125

Mt 101 Kehä I, Keilaniemi, 111 -vaihe

Espoo

47.93

1064

7.32

Kokonaisrahoituksella

tehtäväksi esitettyjen hankkeiden kuvaukset
Mt 101, Kehä I, VtllTurunväylä — Leppävaara

Pääkaupunkiseudun meluntorjuntahankkeet
Pääkaupunkiseudulla arviolta 67 500 ihmistä asuu yleisten teiden yli 55 dBA:n melualueella ja määrän ennustetaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä 111 000 asukkaaseen. Erillishankkeiden kustannukset ovat liian korkeita perustienpidon rahoituskehykseen, joten kokonaisrahoitus on edellytys niiden toteuttamiselle. Hankkeiden kokonaiskustannusarvio on 17,3 M€. Kaikki kohteet ovat Tiehallinnon kiireellisyyskriteerien mukaan ensimmäisessä luokassa ja sijaitsevat pääkaupunkiseudun vilkkaasti liikennöityjen pääväylien varrella. Rakentamalla meluesteet vähennetään lähes kolmessakymmenessä kohteessa meluhaittoja sekä parannetaan
asukkaiden elinympäristöä. Kohteissa sijaitsee myös
koulua ja 3 päiväkotia. Nykyisellä yli 65 dBA:n melu- 5
vyöhykkeellä meluntorjunnasta hyötyy 980 asukasta
55-65 dBA:n vyöhykkeellä 7087 asukasta.
ja

Kt 51 Kirkkonummi — Kivenlahti, 1-vaihe
Hanke sisältää Kehä 1:n parantamisen välillä valtatie 1
raja sekä Turunväylän parantami-jaEspon/Helig
sen Kehä ll:lta Kehä 1:n itäpuolelle. Päätoimenpiteinä on
lisäkaistojen ja eritasoliittymien rakentaminen valo-ohjauksen tilalle, joukko- ja kevyen liikenteen järjestelyjen
parantaminen sekä meluntorjuntatoimenpiteiden lisääminen. Hankkeen kustannusarvio on 60 M€ ja hyötykustannussuhde 5,7. Kehä l:llä ajaa keskimäärin on noin 60
000 autoa/vrk ja Turunväylällä noin 46 000 autoa/vrk.
2020 ovat noin 1 ,5-kertaisia. HankeEnustevodl
parantaa liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta. Joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat. Vallikallion tunneli sekä meluntorjunta parantavat asuinviihtyvyyttä.

Mt 100 Hakamäentie/Pasilanväylä

Hakamäentie yhdistää poikittaisena ortena säteittäiset
sisääntuloväylät. Se on kaavaillun Pasilanväylän 1.
vaihe.Tukosnäylapitesänrkamalla toinen ajorata ja eritasoliittymät. Hanke parantaa
poikittaisen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja täydentää kevyen
liikenteen verkkoa. Meluhaitat vähenevät. Nykyisin
väylää käyttää yli 30 000 autoalvrk ja liikenteen arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. Kustannusarvio on 76 M€ ja hyötykustannussuhde 2,9.

Kt 50 Kehä III, Vantaankoski —
Lentoasemantie

Kehä lIl:a parannetaan nykyisessä liikennetilassa rakentamalla tasoliittymät eritasoliittymiksi, parantamalla
olemassa olevia eritasoliittymiä sekä täydentämällä rinnakkaista ja risteävää katuverkkoa. Joukkoliikenteen
ja kevyelle liikenteelletoimnaedlyksäpritan
rakennetaan yhtenäinen Kehän suuntainen väylästö.
Kustannusarvio on noin 110 M€ ja hyötykustannussuh
noin 2,5. Keskimääräinen liikenne on noin 50 000-de
autoa/vrk ja sen ennustetaan kasvavan vuoteen 2020
80 000 autoon/vrk. Hanke on mandollistamensä
toteuttaa vaiheittain.

Vt 1 Muurla — Lohja moottoritiehanke

________

'fr'

— ..

Tieosuuden rakentamisella turvataan riittävä ja yhtenäinen liikenteen palvelutaso tärkeälle kansainväliselle yhteydelle. Hanke tukee merkittävästi myös koko Lounais-Suomen sekä Turun, Salon ja Lohjan kasvukeskus
kehitystä sekä niiden yhteyksiä pääkaupunkiseu--ten
tuun. Hankkeella taataan Etelä-Suomen rannikkoalueen
teollisuuden kuljetusvarmuus.
Merkittävimmät säästöt syntyvät aika- ja onnettomuuskustannuksista. Herikilövahinko-onnettomuudet vähenevät hankkeen vaikutusalueella noin 50 %. Vuodelle 2020
on 13 000 - 31 000 autoa vuo- enustlikmär
rokaudessa. Koko hankkeen kustannusarvio on 277,5
M€, josta Uudenmaan osuus on 166,5 M€. Hankkeen
hyöty-kustannussuhde on 1,7. Moottoritieosuuden pituus
josta Uudenmaan tieplirin osuus on 24 km. on51km,

Joukkoliikenteen toimintaedellytysten
parantaminen
Kirkkonummi-Kivenlahti parannetaan 1 -vaiheessa välillä
Jorvaksen liittymä ja Inkilän (kehä Ill) liittymä. Tieyhteys tehdään kaksiajorataiseksi ja Jorvaksen eritasoliiftymään rakennetaan rampit kaikkiin suuntiin. Kehä 111:n
litymäsnke.Riastvrkoälyy pääosin nykyisellään. Kevyen liikenteen väyliä rakennetaan yksityisteiden ja paikallistien varteen ja linjaautopysäkit sijoitetaan eritasoliittymiin. Lisäksi rakennetaan vihersilta hirvieläinkolareiden välttämiseksi. Liikennemäärät on Inkilän liittymän länsipuolella 20 000
ajoneuvoalvrk ja sen itäpuolella 16 000 ajoneuvoa/vrk.
2020 on em. jaksoilla 30 000 ajon./vrkEnustevodl
21 000 ajon./vrk. Hankkeen kustannusarvio on 15,6 ja
M€ ja hyötykustannussuhteeksi on arvioitu koko hankkeelle Espoon rajalta Kirkkonummelle 3,8.

Uudenmaan tiepiirin alueella joukkoliikenteellä on merkittävä asema liikennejärjestelmässä, erityisesti pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella. Joukkoliikenteen toimintaolosuhteiden varmistaminen myös yleisellä tiever
mandollistaa tehokkaan liikennejärjestelmän . Han--kola
ke koostuu useasta eri hankkeesta, joilla parannetaan
olosuhteita joukkollikenteen laatukäytävillä. Toimenpiteitä ovat joukkoliikennekaistat ja liikennevaloetuudet, vaihtopysäkit, pysäkkivarustuksen palvelutason nosto sekä
pysäkkien sujuvuuden parantaminen. Tärkein osahanke
Vt 3 Hämeenlinnanväylä välillä Kannelmäki-Kaivok on
Koko hankkeen kustannusarvio on 20 M€ ja se-sela.
voidanteu hi

Merkittävimmät perustienpidon
hankkeet
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa ei perustienpidon hankkeita ole priorisoitu vuosirahoituksen mukaan, vaan hankkeiden vuosirahoitus tarkentuu 2002 valmistuvan PTS
ja vaikutusten mukaan. Suurempia2015toimnalje
perustienpidon hankkeita ei tiepiiri pysty toteuttamaan
nykyisellä perustienpidon rahoituksella.

Kt 51 Espoon landen eritasoliittymän
parantaminen
Eritasoliittymän toimivuus heikentyy entisestään uuden
pohjoissuunnan katuyhteyden ja maankäytön kehittymisen vuoksi, kun jo nykytilanteessakin ramppiliittymien
ruhkatmise uvjontlai
moottoritielle aiheuttaen turvallisuusongelmia. Hankkeessa täydennetään eritasoliittymää kolmella uudella rampiha. Hankkeen kustannusarvio on 4,2 M€.

Pääkaupunkiseudun liikenteenseurantajärjestelmä
Pääkaupunkiseudun tavara- ja työmatkaliikenteen matka-ajat vaihtelevat voimakkaasti ruuhkaantumisen vuoksi. Pääkaupunkiseudun ruuhkien aiheuttama aikakustan
on n. 16 M€/vuosi. Liikenteenseurantajärjestelmällä-nus
kerätnifomalketnsujvda.Päkpunkiseudun tieverkolle asennetaan liikenteen seurantajärjestelmä, joka koostuu linkkimiifausasemista (56 kpl),
pistemittausasemista (45 kpl) ja liikenteenseurantakameroista (34 kpl). Järjestelmän avulla saadaan ajantasainen tieto liikenteen sujuvuudesta pääkaupunkiseudulla ja pystytään tiedottamaan tienkäyttäjille tilanteesta.
Tieto voidaan välittää myös suoraan kolmansien osapuolien käyttöön. Hankkeen avulla pääkaupunkiseudun
ruuhkakustannusten arvioidaan vähenevän 1,6 M€/vuo
Lisäksi henkilö-ja tavarahiikenteen matka-ajat ovat-desa.
helposti ennakoitavissa. Hankkeen kustannusarvio on
4,3 M€.
Sidosryhmäkeskustehuissa ja tarvesehvityksissä ovat
jatkuvasti nousseet esille ne hankkeet, joita tiepiiri ei
pysty toteuttamaan perustienpidon rahoituksehla eikä niille
ole osoitettu kokonaisrahoitusta. Suunnitelmassa hankkeita ei ole ohjelmoitu hankekoritasohla.
•Järvenpää - Nurmijärvi, 5 M€

Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi

•Porvoon itäinen ohikulkutie (Saaristotie), 7,9 M€,

Porvoo
•Mt 120 Olkkala -Lahnus, 10,1M€,
Espoo, Vihti
•Mt 1605 Porvoo -Myrskylä, 10,6 M€
Porvoo, Askola, Myrskylä
•Kehä IV 60,5 M€
Tuusula, Vantaa

Vaikutustarkastelu
Henkilöauto- ja tavaraliikenteen olosuhteet heikkenevät

eille ovat valmistuneet. Suunnitelmissa otetaan kantaa
näiden alueiden tulevaan kehitykseen.

Liikenteen kasvaessa henkilöauto- ja tavaraliikenteen
olosuhteet heikkenevät merkittävästi etenkin ruuhkaaikoina. Liikenteen kasvu vaikeuttaa myös alueen elinkeinoelämän kannalta merkittävien jakeluiden matka-ajan
ennakointia. Pääkaupunkiseudun liikenneverkon olosuhteet ovat myös sen pendelöintialueen työmatkaliiken
suurin ongelma. Työmatkaliikenteen kasvu vaikeut--ten
taa tilannetta entisestään ruuhkaisilla kehäteillä ja pääteiden liittymillä katuverkkoon.

Haja-asutusalueiden pääteillä henkilöauto- ja tavaraliikenteen olosuhteet eivät olennaisesti tule muuttumaan
suunnittelukaudehla. Yksittäisiä kohteita, joissa olosuhteet paranevat, ovat rakenteilla oleva valtatie 6:n parantaminen Koskenkylän ja Kouvolan välillä sekä muutamat uudet eritasohiittymät

Päätieverkolla ja kehäteillä autoilijoiden palvelua parannetaan myös hiikennetelematiikan keinoin. Liikennetelematiikan mandohhistamia uusia liikenteen ohjaus- ja tiedottamiskeinoja otetaan käyttöön.
Helsingin seudun väestöpaineet lisääntyvät ja ulottuvat
tulevaisuudessa yhä laajemmalle. Pendelöintialueeseen
kuuluvilla nopeasti kasvavilla alueilla kapasiteettiongel
muodostuvat merkittäviksi lähitulevaisuudessa. Alu--mat
eiden ongelmien ratkaisemiseksi suunnitellut hankkeet
ovat olleet vuosikausia väliinputoajia. Liikennejärjestelmäsuunnitelmat Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alu-

Kevyen liikenteen olosuhteisiin kaivataan parannusta
Kunnat ovat lausunnoissaan ottaneet kantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteisiin. Etenkin pienempien
taajamateiden yhteyteen rakennettavat kevyen liikenteen väylät nähdään hiikenneturvalhisuuden parantamisen kannalta tärkeinä. Hankkeiden tarpeehhisuus selvitetään aina, vaikka tämän hetkiset taloudelliset resurssit
eivät salli vuosittain kuin muutaman uuden hankkeen
ottamista mukaan ohjelmiin. Uudenmaan tiepiirin alueella on kasvukuntia (mm. Nurmijärvi, Kirkkonummi, Vihti),
joissa myös kevyen liikenteen infrastruktuuri on selvästi jäänyt jälkeen tarpeesta.

Liikenteen kasvu lisää melun ja päästöjen määrää
Yleisesti tiepiirin alueella luontoon ja ihmisiin kohdistuvien haittojen määrä tulee kasvamaan suunnitelmakaudella ennustetun liikenteen kasvun myötä. Uudenmaan
tiepiirin erityispiirre on suurten liikennemäärien aiheuttamat ympäristöhaitat, jotka korostuvat erityisesti tiheästi asutulla pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa.
Pääkaupunkiseudun asukkaat vaativat yhä aktiivisemmin tiepiirin toimia meluhaittojen torjumiseksi. Tällä hetkelhä rahoitus ei kuitenkaan mandollista kuin muutaman
erillisen meluntorjuntahankkeen toteuttamisen. Tiepiiri on
as-koeilutmavähnplysteid("hjan
faltin") käyttöä, mutta toistaiseksi huono kulutuskestävyys estää päällysteen laajemman käyttöönoton. Tiepiirin alueella sijaitsee myös merkittäviä pohjavesialuei
joiden suojaustarve on ilmeinen, mutta näköpiirissä-ta,
oleva rahoitus on vain murto-osa tarvittavasta määrästä.

Katsaus vuoden 2002 toimintaan
Tienpidon rahoitus pysyi aikaisempien vuosien tasolla.
Valtion talousarvion käsittelyn aikana lisätty 50 M€:n
ja juuri vuonna 2000 tapahtuneenrahoituskj
rajun kustannustason nousun. Tiepiirin toiminta painottui
aikaisempaa selvemmin teiden hoitoon ja ylläpitoon.

nejärjestelmän hallintaan. Kehittämisprojektien tulokset
otetaan käyttöön vuoden 2002 aikana.

en sopeuttaminen rahoitukseen viivästytti hankkeiden
aloittamista. Hanke valtatie 1 Lohja-Lohjanharju käynnistyy vuodenvaihteessa.

Päivittäisestä tieverkon kunnosta ei tingitä. Tieverkon
kunnon ylläpidossa otetaan huomioon tien merkitys.
Nykyisellä rahoitustasolla kestävän tienpidon periaatetta ei kuitenkaan täysin voida noudattaa.
Uusina kokonaisrahoitteisina tieverkon kehittämishankkeina alkavat kesän aikana valtatie 6 Koskenkylän ja
ja Kehä Ill Lentoasemantien ja Tikkuri- Kouvlanäi
lan välillä. Näiden hankkeiden rahoituksesta päätettiin jo
2001 valtion talousarviossa, mutta suunnitelmi- vuoden

Perustienpidon erillisrahoitetuista hankkeista pääkaupunkiseudun joukkoliikennehankkeet valtatiellä 4 Viikissä ja
Kehäl:Lpvarsmituklvanode
aikana. Keskushallinto myönsi lisärahoitusta myös muiden Bussi-Jokeria palvelevien hankkeiden toteutukseen:
Vaihtopysäkki valtatielle 3 Pirkkolantien kohdalle, vaihtopysäkki Tuusulanväylän ja Käskynhaltijantien eritasoliittymässä sekä Jokeripysäkit Espoossa. Nämä hankkeet valmistuvat vuonna 2003. Pääteiden eritasoliittymien erillisrahoituksella alkaa syksyllä työt Nummelan
eritasoliittymähankkeella Vihdissä.

Uusi Tiehallinto määritteli toimintansa strategisen perustan vuoden 2001 aikana. Uusi prosessi- ja tiimipohjainen
organistekäyönvuodals.Timn
kehittämisen painopistealueet ovat toimin- straegin
tapa, kilpailuttaminen, tiedon hallinta ja henkilöstön kehittäminen. Kuluvan vuoden aikana toimintatapa täsmentyy ja vakiintuu. Uudenmaan, Hämeen ja Turun tiepiirien yhteistyö vakiinnutettiin yhteistyösopimuksella
vuoden 2001 lopulla.
Tiepiirin tiejohtajana toiminut Matti -Pekka Rasilainen siirtyi 1.11.2001 Helsingin kaupungin palvelukseen. Tiehallinnon johtokunta nimitti Rita Piiraisen uudeksi tiejohtajaksi vuoden 2002 alusta.

Tiehallinto kehittää voimakkaasti organisaatiotaan, yhtenäistää menettelytapojaan, parantaa tiedonhallintaa ja
lajentosmiväylnpdohaistelkn-

Vuonna 2002 käynnissä olevat hankkeet
Korvausi nvestoinnit

Laajennusinvestoinnit

3333
2012
2013
3156
2063
2024
3332

Nimi
Kt 45 Bussi.Jokeri. Käskynhaltijantien vaihtopysäkit
Kt 45 Käpylän kohdan melusuojaus, Tuusulantie
Kt 45 Valimotien /Rosendalintien liittymän parant.
Mt 1002 Jkp -tie Knipnäsin sillan kohdalla
Mt 101 Kehä I Kantelettarentie - Pakilantie
Mt 101 Kehä Mt 120 rampin lisäkaista
Mt 101 Kehä I Riihenkulman melueste
Mt 101 Kehä I Vihdintie .Kantelettarentie
Mt 101 Kehä 1:n parant. Keilaniemen kohdalla
Mt 101 PKS joukkoliikenteen pysäkkiiärj. Leppävaara
MI 1221 Junkkarinkuja-Alhomäentie jkp -tie
Mt 145 Poikkitien kohdan tievalaistus
Ml 170 Östersundomin kohdan jkp -tie
Nordbo -Riihikorpi yksityistien parantaminen
paikallistieksi
Pt 11161 Ariman yt muuttaminen paikallistieksi
Pt 11243 Katholmin silta U-621
P111243 Kolsarbyn silta U-622
P111269 Gesterbyntien jkp -tie
Pt 11436 Kyläjoen silta U-1758
P111822 Kiialan silta U-147
Pt 11949 Hindersbyn yt muuttaminen paikallistieksi

3352

Vt 1 Saukkola-Lohjanharju valaistus

1124
1210
2003
1201
1166

Vt 2 Nummelan eritasoliittymä
Vt 25 pohjavedensuojaus väli vi2 .mt1215, I.vaihe
Vt 3 Bussi-Jokeri. Pirkkolantien vaihtopysäkit
Vt 4 PKS loukkoliikenteen pysäkkijäri. Viikissä
Vt 7 Tammion levähdysalue

Numero
2002
5500
1176
1037
1102
1185
1140
1101
1173
1200
1171
1175
3420
3330

Kunta
Helsinki
Helsinki
Vantaa
Tammisaari
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Espoo
Espoo
Vihti
Järvenpää
Sipoo
Mäntsälä
Nummi-Pusula
Kirkkonummi
Kirkkonummi
Kirkkonummi
Nurmijärvi
Porvoo
Lapiniärvi,
Ruotsinpyhtää
Lohja, NummiPusula, Vihti
Vihti
Vihti
Helsinki
Helsinki

Alkaa
2002
2001
2002
2002
2002
2002
2000
1999
2002
1999
2002
2002
2002

Valmis
2003
2002
2002
2003
2004
2003
2002
2003
2002
2002
2002
2002
2003

Milj. euroa
3,43
129
0,05
1,00
0,74
0,04
0,39
2,39
1,35
11,90
0,07
0,04
0,32

2002
2001
2001
2001
2002
2002
2001

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

0,07
0,66
0,23
0,21
0,62
0,34
0,13

2000

2003

0,74

Numero Nimi
1231
Kl 45 Tuomarinkylä-Tammisto, valaisinpylväiden
suojaaminen kaiteella
Mt 1090 Saukkola -Vasarla rakent.paranl.
6055
1141
Ml 120 Hämeenkylän sillan penkereen korjaus
1 067
Mt 1 20 Pitäjänmäki -Olkkala viltoituksen
uusiminen
Mt 132 Vihtijärvi - Hämeen piirin raja
1008
Ml 1421 Järvenpää - Jokela rakent.parantaminen
6061
6070
Mt 1430 Hyvinkää -Sälinkää rakent.parantaminen
1050
Mt 148 Hyrylä -Skäldvik sortuman korjaus Sipoossa
Mt 1792 Ahvenkoski -Mäkiselkä rakenteen
6058
parantaminen
1152
Mt 280 Pusulanjoen sillan peruskorj. U-572
1131
PI 11391 Otaniemen -Lehtisaaren sillan
U-676 peruskorj.
6081
Pt 11459 Ohikulkutie- Seutula rakenteen parani.
Pt 11591 Paijala- Järvenpää rakenteen paranI.
6057
Pt 11709 Alhonkulman Pt rakent.parantaniinen
6063
Pi 11933Ipt 11913 Lapinjärven tiestön
1177
parantamiskohdo
Vt 2 Mâkirinteen risleyssillan U-1202 peruskorj.
1153
1232
Vt 2 pehmenläminen, kaiteiden rakenlaminen
1100

2002
2001
2002
2002
2001
2002

2002
2003
2002
2002
2002
2002

0,74
3,86
0,49
0,62
8,00
0,10

1154
3170
1134
1229

1178
1099
1039

Vt 25 Pohjanlanden länt.salmen läppäsillan
U-1151 peruskorj.
Vt 25 Vihtijärven risteyssillan U -lo5lperuskori.
Vt 4 Koskelantie-Vaarala valaistuksen uusim.
Vt 4 Niemensalon risteyssillan U1674
kuivatuksen parantaminen
Vt 4, Kt 45, Kl 51, silta-aukkojen kaileiden
täydentäminen
VI 7 Pengerpaalujen korjaus Westersundomin
kohdalla
Vi 7 Taasianjoen sillan peruskorjaaminen U-997
Vt 7, Vt 3 Tiekaileiden nosto

Alkaa

Valmis

Milj. euroa

Helsinki, Vantaa
Lohja
Vantaa
Espoo, Helsinki,
Vantaa, Vihli
Vihti
Järvenpää
Hyvinkää
Sipoo

2002
2001
2000

2002
2002
2002

0,12
1,42
2,60

2002
2001
2000
2002
2002

2002
2002
2002
2003
2002

0,26
1,57
0,29
0,28
0,12

Ruotsinpyhtää
Nummi-Pusula

2000
2002

2002
2002

0,85
0,15

Espoo
Vantaa
Järvenpää
Mänisälä

2002
2002
2002
2000

2002
2002
2002
2002

0,50
0,24
0,47
0,42

Lapinjärvi
2002
Vihti
2002
Karkkila, Nummi2002
Pusula, Vihti

2003
2002

0,34
0,15

2002

0,37

Tammisaari
Nurmijärvi
Helsinki, Vantaa

2000
2002
2002

2002
2002
2003

1,19
0,19
1,64

Mäntsälä
Espoo, Helsinki,
Kerava, Sipoo,
Tuusula, Vantaa

2002

2002

0,08

2002

2002

0,24

Vantaa
Ruotsinpyhlää
Tiepiiri

2001
2002
2001

2002
2002
2002

0,18
0,22
0,84

Kunta
lnkoo, Karjaa,
Kirkkonumnii.
Siuntio

Alkaa
2002

Valmis
2002

Mill. euroa
0,17

Kunta

Liikenteenhallinnan investointi
Numero Nimi
1199
Kt 51 Kirkkonummi - Karjaa
auiom. liiketivalvonia

KOKONAISRAHOITUSHAN KKEET
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Kokonaisrahoitushankkeet
Numero
1038
1045
30

Nimi
Kl 50 Kehä Ill Lentoasemantie -Tikkurila
Vt 1IE18 Lohja - Lohjanharju
Vt 6 Koskenkylä -Kouvola, U -piirin osuus

P

'V

TIEHALLINTO

Alkaa
2001
2002

Valmis
2005
2005

Milj. euroa
60,60
58,90

2001

2004

35,00

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:

Uudenmaan tiepiiri
Opastinsilta 12 A
PL 70
00521 HELSINKI

Kunta
Vantaa
Lohja
Lapinjärvi,
Liljen da I,
Pernaja

E-mail uudenmaan.tiepiiri@tiehallinto.fi
Internet www.tiehallinto.fi

Tiejohtaja Rita Piirainen
Esikuntapäällikkö Viljo Miranto
OhjelmointivastaaVa Pekka Rajala

0204222700
020422 2800
0204228707

Suunnitelma internetissa osoitteessa: www.tiehallinto.fi/upiiri
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YTV:N LAUSUNTO UUDENMAAN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA

203-6
YTV:n hallitus on kokouksessaan 17.5.2002 päättänyt antaa otsikossa mainitusta asiasta seuraavan lausunnon:
YTV:n hallitus katsoo, että tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelman hankejärjestyksen tulee olla PU 1998 mukainen. Hyväksyessaan PU 1998:n hallitus
asetti tiepiirin osalta ensimmäisen korin hankkeet seuraavaan järjestykseen:
-

Vuosaaren sataman liikenneyhteydet (sataman rakentamisen
vaatimassa aikataulussa)
Hakamäentien parantaminen
KehA I välillä Turunväylä - Vallikallio
Kehä 111:n parantaminen välillä Vantaankoski-Tikkurila
Kehä II välillä Turuntie - Hämeenlinnanväylä (suunnittelu)

Hakamäentie on PU 1998:n kiireellisyysjärjestyksessä ennen Kehä 111:n tai
1:n parantamista. Hakamäentie on PLJ:n kiireellisimpiä hankkeita ja sen
Kehä
toteutusvalmius on hyvä, joten se tulee saada vuonna 2003 alkavien hankkeiden joukkoon.
Kokonaisrahoituksen käyttö on kannatettavaa, koska on odotettavissa, että tieinvestoinnit voidaan näin toteuttaa aiempaa käytäntöä edullisemmin. Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa kokonaisrahoitusta tarvitaan
myös suunnittelujakson loppuvuosille. Pääkaupunkiseudun osalta kokonaisrahoitettavien hankkeiden tulee olla PU :n mukaisessa järjestyksessä ja varattuj en
rahojenitävduamseki.
Uudenmaan tiepiirinja YTV:n yhteistyönä valmistui vuonna 2000 pääväylien
meluntorj untaohjelma. Meluntorj unnan rahoitustarve pääkaupunkiseudulla on
kuten tiepiiri esittääkin.

YTVPakaupunkiscudua
yhtcistyövaltuuskunta
SAD Huvudstadsrcgionens
samarbctsdelegation

Opassinsilta 6 A
00520 HELSINKI
Semaforbron 64
00520 HELSINGFORS

PL 521
00521 HELSINKI
P8521
00521 HELSINGFORS

Puhelin

(09) 15611
Tdefon
(09) 156 11

Faksi
(09) 156 1369
Sohköposii:
ytyIv.fi

suri.Melntojahkuemankoisrhtuen
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YTV pitää tärkeänä tiepiirin aikaisempaa merkittävämpaa panostustajoukico...
YTV katsoo, että pääkaupui,ijcj.likentomadysenkhitäm.
kiireellisimpiä toimenpiteitä on varmistaa joukkoliikenteen suj UVUUS seudla
päätieverkolla. Tämä vaatii omia kaistojajoukkoliikenteelleja suosimista liikennevalojssa ruuhkautuvi tIa alueilla. Pääteiden j oukkoliikenteen toimintaedellytysten kehittäminen on aloitettava kiireellisyysj ärj estyksessa Vihd inties tä.
Liityntäpysaköintia voidaan suunnitella myös bussiliikenteeseen liittyen. Esim.
liityntäpysäköintipaikicojen rakentaminen pikavuorojen ja vakiovuorojen pysäkkien yhteyteen pääkaupunkiseudun ulkopuolella saattaisi houkutella ihmisiä
jatkamaan matkaa joukkoliikenteellä heidän käydessään pääkaupunkiseudulla.
Litynäpsakö jcoe
rakentaminen seudun ulkopuolella on edullisem -r)
pa
kuin pääkaupunkiseudulla.

Kevyen liikenteen hankkeet tulee toteuttaa YTV:n ja Uudenmaan tiepiirin yhteisesti laatimien "Pyöräliikenteen strategiasuunnitelman" ja
ylt pöräin
ja jalankulun "Päkaupnisedkehittämisohjelman" mukaisesti.
YTV:ssä laadittavana olevassa "Pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuva 2025:ssa"
arvioitu seudun väestömäärän kasvavan vuoteen 2025 mennessä noin 200 on
000 asukkaalla vuoden 2002 tilanteesta ja työpaikkamääran vastaavana aikana
noin 115 000:lla. Kasvun seurauksena sekä alueen sisäinen liikenne että liikenne seudun ulkopuolelta lisääntyvät merkittävästi. Tämän vuoksi tulee lisätä
pääkaupunkiseudun osuutta koko maan tieverkon rahoituksesta niin, että pääkaupunkiseudun hankkeet voidaan toteuttaa PU 1998:n mukaisessa aikataulussa.

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV)

J/Juhani Paajanenyhteisöjoa

TIEDOKSI

YTV Päkaupunkiscudun
yhtcistyOvaltuuskun
SAD Huvudstadsrcgionens
samarbetsdelcgation

Niilo ärviluoma

likenjohta

YTV:n kirjaamo

Opastinsilga 6 A
00520 HELSINKI
Semaforbron 6A
00520 HELSFNGFOR.S

PL 52/
0052 / HELSINKI
P852/
00521 HELSINGFORS

Puhelin

(09) /56 II
Telefon
(09) /56 ii

Faksi

(09) 156 1369
Shkoposll:
ygv®yrv.fi
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UUDENMAAN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
Vuosille 2003 - 2006 esitetyt tienpidon painopistealueet eivät ole muuttuneet
olennaisesti aikaisemmista vuosista. Toiminta- ja taloussuunnitelman
kehittämishankkeet painottuvat pääkaupunkiseudun tieverkon ja päiitieverkon

kansivälteyh kimsen.Nältokhimsavet

tukevat Uudenmaan liiton valmistumisvaiheessa olevassa
maakuntasuunnitelmassa esitettyjä maakunnallisia tavoitteita ja niiden pohjalta
solmittavaa aluekehittämissopimusta.
Helsingin seudun asunto- ja työmarkkina-alueella on kuitenkin useita
voimakkaasti kasvavia keskuksia, joiden välisten teiden kehittäminen on selvästi
jäänyt jälkeen liikenteen kasvuun nähden. Näiden tiehankkeiden rahoitus tulee
selvittää yhdessä valtion ja kuntien kanssa ja mandollisuuksien mukaan etsiä
myös uusia rahoitustapoja tilanteen ratkaisemiseksi.
Hankkeiden toteuttamisjärjestyksessä tulee ottaa huomioon suunnittelutilanne ja
toteuttamisvalmius.
Kokonaisrahoitushankkeet
Vuosina 2003 - 2006 aloitettaviksi esitetyt kokonaisrahoitushiuikkeet vastaavat
päätieverkonja pääkaupunkiseudun osalta valmisteilla olevan Uudenmaan
aluekehittämissopimuksen tiehankkeita. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on
todeu,äiprnmaolsudetvHingsu
rajalliset.
varsin
muuttovoittokuntien lisääntyviin investointiodotuksiin ovat
Kokonaisrahoituksella tehtäviin hankkeisiin ei sisällykään yhtään KeskiUudenmaan ja Hyvinkään - Riihimäen seudun
liikerinej ärj estelmäsuunnitelmassa (KEHYLI) kiireelliseksi todettua tiehanketta.
Toiminta- ja taloussuunnitelmàn kohdassa: Kokonaisrahoituksella tehtäväksi
esitettyjen hankkeiden kuvaukset, tulee maantie 100 Hakamäentie I Pasilanväylä
listan ensimmäiseksi ja kantatie 51 Kirkkonummi - Kivenlahti, I vaihe nosta
kolmanneksi TTS:n liitteen I mukaisesti. Tähän kohtaan viimeiseksi tulee myös
sisällyttää valtatien 2 Helsinki - Pori parantaminen Uudenmaan alueella.

• Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki
Alexandersgatan 48 A 00100 Helsingfors
Puhelin/Tetefon (09) 4767411 Telefax (09) 47674300
Pankit/Bank OKOPANKKI 572302-128325 PSP 800013-577054

Perustienpito
Eduskunta ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat lisänneet vaikutustaan
perustienpidon alueellisessa rahoituksen jakaantumisessa. Valtion talousarviossa
mainittu erillisiä perustienpidon rahoituskohteita ns. teemaohjelmina, joista on
voitaisiin rahoittaa esimerkiksi kiireellisimpia eritasoliittymä-, ohikulkutie- ym.
hankkeita. Uudenmaan liitto edellyttää, että seuraavassa toiminta- ja
talousniem
esitetään KEI-IYLI :ssä ja Uudenmaan
aluekehittämissopimusvalmistelussa mukana olevia hankkeita. Perustienpidon
teemaohjelmiin tulee sisällyttää ohikulku- ja kehäteitä koskeva hankekori.
Uudenmaan tiepiirin osalta tähän koriin kuuluu hankkeita, jotka turvaavat
kasvavan työmatkaliikenteen suj uvuuden sekä parantavat tieyhteyksiä
Uudenmaan kasvavien keskusten välillä ja taajamien liikenneympäristöä.
Seuraavat hankkeet ovat kiireellisimrnät:
Yhteys Järvenpää - kantatie 45
Maantie 132, nykyisen Klaukkalantien parantaminen
Maantie 148, Keravantien parantaminen
Kellokosken läntinen ohikulku
Hyvinkään itäinen ohikulku
Karjaan läntinen ohikulku
Valtatie 25 parantaminen välillä Meltola - Virkkala
Kehä IV:n roolin selvittäminen
Klaukkalan liikenneverkon kehittäminen
Toiminta- ja taloussuunnitelmaa tulee täydentää edellä esitetyillä Uudenmaan
hankkeilla. Hankepaketin kokonaiskustannus on noin 26 miljoonaa euroa, joka
on
suhteellisen pieni investointi verrattuna toiminta- ja taloussunnitelman
kokonaisrahoitushankkeiden yhteissummaan.
Perustienpidon hankkeista on hankkeita 3570Mt 132 Klaukkalan
liikenneturvallisuusjärjestelyjen II vaihe ja 3341 Pt 11423 Klaukkala Num i äk(Kirkotie)lykät perusteomastiedlisensunitelman
verrattuna. Hankkeiden toteuttamisen tarpeellisuus ei riipu Klaukkalan muun
tieverkon keskeneräisestä suunnittelutilanteesta eikä Klaukkalan ohikulkutien
toteuttamisaj ankohdasta.
Perustienpidon vuosina 2003 - 2006 toteuttaviin hankkeisiin tulee lisätä
ohjelmoimattomien hankkeiden korista hankkeet 3084 mt 132 Perttulan jkp -tie ja
3092pt1Säksjrvi-Röyp.
Edelleen kaudella 2003 —2006 tulee
toteuttaa kevyen liikenteen hankkeet: pt 11419 Kuonomäentieja mt 1361
Hyvinkä-Llae
I vaihe.
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Tieverkon merkitys Itä-Uudenmaan kehittämisessä

Liikenneyhteyksien parantaminen on yksi maakunnan kehittämisen viidestä toimintalinjasta. Tavoitteena on tehokas, turvallinen ja tasapuolinen liikennejärjestelmä, joka tukee maakunnan kilpailukykyä, vetovoimaisuutta
kestävää kehitystä. Itä-Uudenmaan oloissa tieliikenne on ylivoimaisesti ja
tärkein liikennemuoto. Maakunnan päätieverkko on kehittynyt hyvin viime
vuosien aikana, mutta alemman tieverkon ja kevyen liikenteen verkon kehittäminen on ollut hyvin vähäistä.
Maakunnan liikennestrategia on valmistunut v. 2001 ja sen lopputuloksena
syntynyt aiesopimus, jossa on määritelty keskeisten osapuolten yhtei- on
nen tahto liikennejärjestelmän tavoitteista, toimintalinjoista ja toimenpiteistä. Hankkeita toteuttavat viranomaiset ovat sitoutuneet seuraavan viiden vuoden osalta hankkeiden toteuttamiseen resurssiensa puitteissa.
Tärkeimmät Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmän kehittämiskohteet ovat
lähivuosina seuraavat:
• joukkoliikenteen kehittäminen
• liikenneturvallisuuden parantaminen
• kaupunki- ja taajamakeskustojen liikenneympäristöjen kehittäminen
• maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen
• maakunnan kasvualueiden maankäytön kehittämistä tukevat liikennehankkeet.
Tienpidon rahoitus
Alue- ja työllisyyspoliittisista syistä johtuen tieverkon kehittäminen on
pitkälavjnyUudematiprljäkenmayisestä tasosta. Perustienpidon laajennus- ja uusinvestointien piirikohtaisessa jaossa tulee tiepiirin tieverkon poikkeuksellisen suuri liikennesuorite
alueen voimakas väestönkasvu ottaa nykyistä paremmin huomioon.
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Itä-Uudenmaan osalta on tarve siirtää tieverkon kehittämisen painopiste
pieniin ja keskikokoisiin liikenneturvallisuutta ja maankäytön kehittämistä sekä taajamien liikenneympäristöä parantaviin hankkeisiin, jotka ovat
viime vuosina lykkääntyneet kohtuuttomasti.
Itä-Uudenmaan liitto esittää tiehallinnolle maakunnan osalta perustienpidon määrärahoihin 3,5 MC tasokorotusta vuositasolla tai pienten
keskikokoisten hankkeiden niputtamista suuremmiksi kokonaisrahoi- ja
tushankkeiksi, jotta maakunnan liikennestrategia voisi toteutua aiesopimuksen mukaisesti. Lisäksi Itä-Uudenmaan liitto katsoo, että valtion tulee
nostaa yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen tarkoitettu tuki koko maassa 17 MC vuositasolle, sillä yksityistiet muodostavat tärkeän osan
likenjärstm
ja niitä uhkaa rappeutuminen.

Tieverkon kehittäminen
Toiminta- ja taloussuunnitelman mukaiset hankkeet Itä-Uudenmaan
osalta tukevat hyvin maakunnan kehittämistä.

Päätieverkon kehittämisen osalta Itä-Uudellamaalla on ollut kaksi kärkihanketta. Porvoon ja Koskenkylän välinen moottoritie valmistui v. 2001
Moniongelmaisen valtatien 6 perusparantaminen Koskenkylästälopua.
on alkanut v. 2002, mutta sen rahoituksesta puuttuu vielä 15 Kouvlan
MC. Itä-Uudenmaan liitto pitää erittäin tärkeänä, että valtatie 6:n perusparannus toteutetaan koko välin osalta riittävän korkeatasoisena
ja
turvallisena
Itä-Uudellemaalle ovat ominaisia lukuisat pienet keskukset ja maaseutu
sekä työssäkäynti suuremmissa keskuksissa. Alemman-mainesutp
tieverkon hoidon ja ylläpidon tasoa tulee nostaa maaseudun elinvoimaisuuden turvaamiseksi.
Itä-Uudenmaan liitto korostaa tarvetta sisällyttää seuraavatItäUudenmaan lilkennestrategian mukaiset kärkihankkeet toiminta- ja
talousnjem:

• Sköldvikin tieyhteydet kokonaisuutena
• Myrskylän tieyhteys E18 -tielle
• Taajamien liikennejärjestelyt Askolanja Pukkilan kirkonkylissä
• Sipoon maankäytön kehitystä tukevat liikennehankkeet
Itä-Uudenmaanliitto kiirehtiisuunnitelmaan sisältyvien kevyen liikenteen hankkeiden toteutusta ja esittää lisäksi seuraavien hankkeiden lisäämistä siihen:

• Mt 1792 Ahvenkoski - Ruukki Ruotsinpyhtäällä
• Mt 176 Kuggom - Hardom Pernajassa,
• Pt 11679 Massby - Ingmanin teollisuusalue Sipoossa

• Mt 1605 Nyypakka - Huuvari Asko lassa
. Mt 178 VaIko -Loviisa 1. vaihe

Itä-Uudenmaan liitto

Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja
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Itä-Uudenmaan liitto
MAAKUNTAHALLITUS
PÖYTÄKIRJA 5/2002

Aika:
Paikka:

Maanantai 13.5.2002 klo 10.00 - 12.05
Itä-Uudenmaan liiton toimisto, Rauhankatu 29, Porvoo

Lasna:
Jäsen
(-) Liljeström Christel (pj)
(X) Söderberg Johan (I varapj.)
(X) Ulmanen Esko (II varapj.)
(-) Airikka Ritva
(-) Alava Ilkka
(X) Hiltunen Anna
1-lusberg, Henrika
(-)
Lindfors Kristina (X)
Sjölund Henrik (X)
(X) Syrjämäki Essi
(X)
Westerlund Tom

Varaj äsen
(X) Lyytikäinen Kristina
( ) Blomqvist Olof
Räsänen Seija ()
Uutinen Taisto(-)
Ikonen Hannu (X)
( ) Kokko Ismo
(X)
Villikka, Aino
Vainio Nils ()
( ) Heiske Seppo
Peltonen Outi ()
()Kindste
Seija

Lisäksi paikalla
(-) Hellberg Klaus, maakuntavalt.pj.
(-) Salminen Kirsti, - "- I varapj.
(-) Helmer Hans, - "- II varapj.
(X)
Halme Esa, maakuntajohtaja
(X) Hallikainen Pekka, suunnittelupäällikkö
(X)
Forsström Barbro, hallintopaallikico
(X) Nyhoim Per-Stefan, edunvalvontapaallikko
(X)
Tikkanen Ilmi, kehiftämispaallikkö
(X) Autere Tuomas, Suunnitteluarkjcjtehtj
Asiantujo
( 76):
Erjanti Helena, aluerehtori, Laurea akk
Anne, koulutusalajoht. Vestrin
Kantonen. Markku, johtava rehtori, Edupoli
-"
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Barbro Forsström
Käsiteltvt asiat

§ 74 - 104

roytairjan tarKastus

Hannu Ikonen

Kristina Lindfors

Pöytäkirja on yleisesti nähtäväriä Itä-Uudenmaan liiton toimistossa

3.6.2002
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Ote Itä-Uudenmaan maakuntahallituksen 13.5.2002 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta
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LAUSUNTO UUDENMAAN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2003-2006
Uudenmaan tiepiiri on pyytänyt Itä-Uudenmaan liitolta lausuntoa em. suunnitelmasta 24.05.2002
85/1 olevassa lausuntoehdotuksessa kiinnitetään erityistä huomiota valtatie mensä.Lit
välin Koskenkylä - Kouvola perusparannushankkeen ja Sköldvikin uuden tieyhteyden sekä6:n
perustienpidon rahoituksen turvaamiseen.
Oheismateriaalina on luettelo toiminta- ja taloussuunnitelman hankkeista Itä-Uudenmaan osalta.
Maakuntajohtaj an ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy lausunnon liitteen 85/1 mukaisesti.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös:
Tehtiin seuraavat pöytäkirjamerkinnät:
Hannu Ikonen
Suunnitelmajaksolla tulisi toteuttaa Porvoonjoen ylittävä, Saksalan- ja Suomenkylän tiet yhdistävä ns. kehätiesilta, helpottamaan Porvoon keskustan liikenneongelmia sekä parantamaan tieyhteyksiä kaupungin pohjoisemmille alueille.
Kristina Lindfors
Paikallistien 11911 Skinnarby - Kukkubacken päällystäminen tulisi saada mukaan suunnitelmaan.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Porvoossa 24.5.2002
Barbro Forsström
pöytäkirj anpitäj ä
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LAUSUNTO UUDENMAAN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITEL
MASTA 2003-2006

-

Uudenmaan tiepiiri on laatinut toiminta- ja taloussuunnitelman 20032006 samojen periaatteiden mukaan kuin edellisen suunnitelman
vuosille 2002-2005.
Työpaikkojen ja asukkaiden pitkään jatkunut keskittyminen Helsingin
talousalueelle aiheuttaa suuria liikennemääriä verrattuna muuhun
maahan. Tämä aiheuttaa kasvavia paineita sekä tie- että
joukkoliikenneolosuhteiden ylläpitämiseen ja ympäristöinvestointeihin.
t aiheuttavat merkittäviä ympäristöhaittoja, jotkaSuretliknma
kohdistuvat myös suureen joukkoon asukkaita erityisesti Helsingin
seudun tiiviissä kaupunkirakenteessa.
Uudenmaan ympäristökeskus pitää valitettavana sitä, että niukkojen resurssien vuoksi varsinaisia ympäristöinvestointeja toteutetaan iTS kaudella vähän. Myönteistä suunnitelmassa ympäristökysymysten osalta
muodostettu kokonaisrahoitushanke, jonka onmelutrjahkis
toteutuminen olisi ensiarvoisen tärkeää. Olisikin toivottavaa, että myös
pohjavesien suojeluhankkeista voitaisiin koota vastaava laajempi kehittämishanke.
Pendelöinnin jatkuvasti kasvaessa nousevat joukkoliikenteen olosuhteiden kehittäminen ja erityisesti liityntäliikennejärjestelyjen kehittäminen
tärkeään asemaan. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on esitetty kokonaisrahoitushankkeena joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen, mikä on hyvä asia. Suunnitelmassa hanke sisältää lähinnä valtatien
kehittämisen Kehä 111:n eteläpuolella. Hanke voisi tulevissa toiminta- 3
ja taloussuunnitelmissa sisältää myös muita kohteita laajemmin Uudenmaan tiepiirin alueella liittyen erityisesti liityntäliikennekysymyksiin.

Postiosoite
Postadress
E-mail

PI 36
00521 Helsinki
PB 36
00521 Helsingfors
kiijaamo.uus@ymparisto.fi

Kyntiosoite
Besöksadress
Internet

Asemap.5lIikÖnkatu 14
Stinsgatan 14
www.ymparisto.fuluus

Puhelin
Telefon
Telefax

(09) 148 881
(09) 148 881
(09) 1488 8295
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Uudenmaan ympäristökeskus pit&i kokonaisutena tienpidon painopistealueita niukkojen resurssien aikana oikean suuntaisina. Rahoituksen tuleekin kohdistua sinne, missä ongelmat ovat suurimmat. Tärkeinä toiminnan painopisteenä Uudenmaan ympäristökeskus pitää joukkoliiken
toimintaedellytyksien kehittämistä, kevyen liikenteen tarpeiden-ten
huomioon ottamista sekä liikenneturvafljsuutta.

Ympäristökeskuksen johtaja

Ylitarkastaja

%

Leena Saviranta

/ Jukka Peura
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