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Esipuhe 	 __ 

Eurooppatie  E18  Suomessa  on  tieyhteys  Tu-
rusta  ja Naantalista  pääkaupunkiseudun kautta 
Venäjän rajalle Vaalimaalla. Tieyhteyttä  on  joh-
donmukaisesti kehitetty Etelä-Suomen tärkeim-
pänä länsi-itäsuuntaisena päätienä  jo  pitkään. 
iNom  kolmannes tiestil.  on  tällä hetkella mootto-
riväylätasoista. 

Suomen liittyminen Euroopan unioniin aset-
taa  E18-tien kehittämiselle uusia vaatimuksia. 

 E18-tie on  osa ns.  Pohjolan KoliTliota, joka  on 
 EU  :S5l priorisoitu  tärkeimpien kehitettiivien lii-

kenneyhteyshankkeiden joukkoon. Suomen 
kilpailukyvylle  on  keskeisen tärkeää, että yh-
teys etelärannikolta EU:n yclinalueille toimii su-
juvasti  ja  varmasti. 

Myös Venäjän kehitys  on  synnyttänyt uusia 
tarpeita. Venäjän suunnan liikenteen kasvu  on 

 muutamien viime vuosien aikana ollut erittäin 
nopeaa, noin  50 0/c)  vuosittain.  E18 on  yhä tär-
keämpi myös EU:n  ja  Venäjän välisenä parhai-
ten toimivana yhteytenä. Liikenteen nopeasta 
kasvusta  on  aiheutunut  E18-tielle toimivuus-  ja 
turvallisuusongelmia.  Liikenteen haitat ovat 
merkittävästi lisääntyneet kohdissa, joissa nykyi-
nen  tie  kulkee keskellä yhdyskuntarakennetta. 

Näistä syistä käynnistettiin kesällä  1994  ke-
hittiimisselvitys "Eurooppatie  E18  Suomessa". 
Selvitystyön tekijäksi valittiin  LT-Konsultit Oy. 
Työn tavoitteeksi asetettiin tieyhteyden kehittä-
miseksi tarvittavien toimien määrittely, peruste-
lu  ja aikataulutus.  Selvitys toimii myös lähtökoh-
tana tien vaikutusalueen kunnille  ja  elinkeino-
elämälle niiden harkitessa omilla alueillaan yh-
teyden hyväksikäyttöön  ja  kehittämiseen liitty-
viä toimia. 

Työssä tarkastellaan tietä yhtenä kokonai-
suutena  ja  osana Etelä-Suomen lävistävää lii-
kennekilytävää, johon kuuluvat tien lisäksi alu-
een rautatiet, satamat  ja lentoasemat. Tarkas-
teltavia osatehtäviä  ovat perusselvitykset tien  ja 
sen  liikenteen nykytilanteesta  ja  kehitysnäky-
mistä, yhdyskuntarakenne  ja aluetalous,  tiehen 
liittyvät palvelut  ja  varustelu sekä liikenneniuo-
tojen välinen yhteistyö. 

Työn merkittävä  osa  oli yhteistyö tiehen liit-
tyvien sidosryhmien kanssa. Keskeisiä tahoja 
olivat  mm.  maakuntien liitot, kuljetusyrirykset, 

 kunnat,  järjestöt  ja  tiedotusvälineet. 

Siclosryhmätyöskentelyllä  kerättiin tiet  )ja  eli 
osapuolten tarpeista, hankkeista  ja aikatauluista  

ja  kerrottiin työn aikana kerätyistä tietä, liiken-
nettä  ja  ennusteita koskevista arvioista. 

Selvityksen johtoiyhmä esittää työn tulosten 
perusteella hankkeen kehittämisaikataulun  ja 
rahoitustarvearvion.  Lisäksi esitetään, että 
hankkeen rahoituksesta tehtäisiin pitkän aikavä-
lin puitepäätös. Normaalissa menettelyssä 
hankkeista päätetään sitovasti vasta aloitusvw)-
den  talousarviossa eikä tulevista osahankkeista 
voida saada varmuutta. Tekemällä sitova puite-
päätös voidaan rakentamisen ohjelnmoinnissa 
saada aikaan merkittäviä kustannussäästöjä. 

 Tien  vaikutusalueella olevat, tiehen liittyvät 
muut investoinnit voidaan suunnitella  ja  toteut-
taa oikea-aikaisesti, kun varmuus tien rakenta-
misen aikataulusta  on  olemassa. Periaatepäätös 
helpottaa rahoituksen saantia EU:n suunnalta 
sekä antaa uusia näköaloja hankkeen rahoitus-
järjestelyille valtion talousarvion ulkopuolismn 
keinoin. 

Helsingissä,  4.4.1995 

 Eurooppatie  El 8  Suomessa 
Kehittärnisselvityksen johtoiyhmii 



Johtopäätökset  

E18  moottoriväyläksi  Turusta 
Vaalimaalle vuoteen  2010  mennessä 

Selvityksen tärkeimpänä johtopäätöksenä esite-
tään, että  koko  E18-tie  Suomessa rakennetaan m(x)t

-t(  )l'iVäVliitas(X)fl  vuoteen  2010  mennessi. 

Tieosan kokonaispituus  ()n 350 km,  josta tällä  het-
kdllä moottonlietä  on 92 km  ja moottoriliikennetietä 

 29 km. Koko  hanke voidaan jakaa yhdeksään  osa- 
projektiin.  j  )iclen toteuttainisajankohdat  ja  kustannus- 
arviot  on  esitetty allaolevassa taulukossa. 

Kustannukset  5400  Mmk, 
 osa  rahoituksesta EU:sta  

Koko  hankkeen kustannusarvio  on 60S() 
 Mmk, josta  osa  on  jo  käytetty käynnissä oleviin 

liankkeisiin. Jäljellä oleva rahoitustarve vuosina 
 1995  -  2009 on  noin  5400  Mmk. Hankkeen to-

teuttaminen vuoteen  2010  mennessä edellyttää 
keskimääräistä  360  Mmk/v. rahoitustasoa.  E18- 
tien rahoitus  on  vuosina  1989  -  1994  ollut keski- 

Tieosa 	 Pituus  (km) 
1. Turku  - Paimio 28 
2. Paimio -  Muurla  36 
3.  Muurla  - LohjanhaljLl  63 
4.  Kehä  III 24 
5.  Porvoo  - Koskenkylä  25 
6. KoskenkylLi -  Loviisa  13 
7.  Loviisa  -  Kotka  35 
8.  Haminan ohitus (tunneli)  5 
9. Harnina - Vaalirnaa 30  

Yhteensä  259  

määrin  350  Mmk/v. Tielaitoksen  esitys  koko  Suo- 
men tieverkon kehittämiseksi (rakentaminen  ja 

 suunnittelu) vuosille  1996  -  2005 on 1600  Nlmk/v.  

E18-tie  kuuluu osana EU:n yleiseurooppalai
-seen  tieverkkoon  Pohjois-Euroopan tärkeimpänä 

tieyhteytenä, joten mandollisuudet rahoituksen 
saamiseksi EU:sta ovat hyvät. 

Rahoitusta voidaan saada avustuksina, lainoi-
na  tai  korkotukina. EU:n  tueksi Suomen tärkeim-
pien liikennehankkeiden kehittämiselle voidaan 
arvioida  100-20()  Mmk/v.  Edellytyksenä  on  sitovat 
päätökset kotimaisesta rahoitusosuudesta. 

Kansallinen kehittämisohjelma 
 ja  organisaatio  

E18-tien kehittJininen luo pohjaa uudelle ke-
hitykselle, joka perustuu asemaamme idän  ja  län-
nen porttina.  Se  taijoaa  meille mandollisuuden 
uusien kansainvälisten toimintojen  ja liikennekäy-
tävän  luomiseen. Mandollisuus  on  nyt; odotta-
maIla etulyöntiasemamme heikkenee. 

Rahoitustarve (Mmk) 	Rakennusa ika  

	

390 
	

1990 - 1997 

	

890 
	

1996 - 2001 

	

1 850 
	

1999 - 2009 

	

930 
	

1994 - 2006 

	

220 
	

1997 - 1999 

	

170 
	

1995 - 1997 

	

450 
	

2001 - 2005 

	

250 
	

1998 - 2000 

	

250 
	

2006 - 2009 
5400 

Hanke  on  toteutettavissa taloudell isimmin  ja 
 tehokkaimmin,  jos koko toteuttamisohjelmasta 
 voidaan tehdä sitova periaatepäätös. Tämä auttaa 

myös kuntia  ja yrityselämää varauturnaan  tien ra-
kentamiseen.  

E18-tien varrella olevat maakuntaliitot ovat 
tunnistaneet alueillaan useita kymmeniä hankkei-
ta. joiden sijoittuminen  ja toteuttamisaikataulu 

 ovat riippuvaisia  E18-tien ratkaisuista. Aikataulu-
ja toteuturnisvarmuus  mandollistaa hankkeiden 
käynnistymisen oikea-aikaisesti  ja  oikein sijoittu-
neina. 

Ehdotettu puitepäätös poikkeaa tavanomaises-
ta päätösprosessista ja  sitä ehdotetaan poikkeuk-
sellisesti, koska paineet käyttäjien taholta ovat 
poikkeuksellisen suuret, hankkeesta vallitsee laa-
ja yksimielisyys  ja  hanke  on  kaikilta osin kannat-
tava. 

] 'ielaitos  perustaa hankkeen valmistelua varten 
projektiorganisaation, joka huolehtii hankkeen 
koordinoinnista tielaitoksessa  ja  toimii vuorovai-
kutuksessa eri siclosryhmiin. 

Hanketta ovat lisäksi kiirehtineet eduskunta  ta-
lousarviolausurnassaan,  kauppakamarit  ja  tasaval-
lan  presidentin työllisyystyöryhmä.  Euroopan ln-
vestointipankki (EIB)  on  myöntänyt  750  Mmk:n 
lainan  E18-tien käynnissä oleviin kohteisiin. 

Myös Venäjän sekä Ruotsin  ja Noijan  puolella 
 on  käynnissä useita selvityksiä  ja  projekteja, jotka 

liittyvät  E18-tien jatkeisiin rajojemme ulkopuolel-
la. Hanke  on  sopusoinnussa myös kansallisten 
etujemme kehittämisen kanssa. 
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Tlivistehnä  

Miksi?  

E18 on  osa  Euroopan  ja 
 Pohjoismaiden  päätieverkkoa  

Tukeakseen yhdentymiskehitystä  EU  on  määri-
tellyt  ja i irittelemässä yleiseurooppalaisten päälii-
kenneverkkojensa  (TEN)  rakennetta. Päätös  TEN- 
verkosta tehtäneen  1.7.1995  mennessä. Pohjois-
maat ovat yhdessä esittäneet tämän  TEN-verkon 
erityisen tärkeäksi osaksi ns. Pohjolan Kolmiota.  Se 

 yhdistää Suomen, Ruotsin, Tanskan  ja Nollan  pää- 
kaupungit toisiinsa sekä luo yhteydet toisaalta Suo-
men kautta itään  ja  Ruotsin  ja  Tanskan kautta Kes-
ki-Eurooppaan. Pohjolan Kolniio  on  hyväksytty 
yhdeksi neljästätoista tärkein mästä liikennehank-
keesta EU:n Essenin huippukokouksessa joulu-
kuussa  1994. 

Turku-Helsinki-Vialimaa  -yhteys  on  tämän jär-
jestelmän  ja  TEN-tieverkon tärkein  osa  Suomessa. 
Suomen tulee parhaan kykynsä imikaan vastata tä-
män  kul jetusjäijestelmän  osan kehittämisestä 
omalla alueellaan kuten muut Pohjoismaat vastaa-
vat verkon muiden osien kehittämisestä omilla 
alueillaan. 

Myös Pohjolan Kolmion jatke Venäjälle -  tie-  ja 
rautatieyhteys  Helsinki-Pietari-Moskova - kuuluu 
niiden Eli:n seitsemän tärkeimmän hankkeen jouk-
koon, jotka yhdistävät Eli:n kolmansiin maihin. 

Eurooppa tarvitsee 
länsi-itä -yhteyksiä  

EU  kilpailee maailman muiden johtavien  ta-
lousiyhmittyrnien  kanssa. Näistä tärkeimmät 
ovat Pohjois-Amerikka  ja  Kaakkois-Aasia. Menes-
tyäkseen tässä kilpailussa EU:n  on hyödynnettä-
rj  myös alueensa ulkopuolisia mandollisuuksia, 

joita erityisesti Itä-Eurooppa tarjoaa  mm.  luon-
nonvarojen  ja koulutet un  työvoiman muodossa. 

Yhdentyminen itään laajentaa  markkina-aluei-
ta,  mistä seuraa sekä suurtuotannon että erikois-
tumisen etuja. Yhdentymiskehitys tapahtuu as-
teittain sitä mukaa, kun poliittiset  ja  taloudelliset 
olot Itä-Euroopan maissa vakiintuvat. 

Yhdentvminen,  palvelujen, tavaroiden  ja ih-
misteli  vapaa liikkuminen edellyttävät hyviä lii-
kenneyhteyksiä. Toisaalta hyvät liikenneyhteydet 
nopeuttavat yhdentymiskehitystä. Suomen  ja  Ve-
näjän välisten liikenneyhteyksien  ja  E18-tien ke-
hittäminen toteuttaa hyvin edellä kuvattua poli - 
di kkaa. 

E18-tie  ja  Venäjä 
Taloudellisten  ja  poliittisten olojen vakau-

tuessa Venäjällä korostuvat yhteydet EU:sta  ja 
 Suomesta Venäjälle entisestään. 

Suomella  on  maantieteellisen asemansa joh-
closta erinomaiset mandollisuudet tukea  ja  edis-
tää Venäjän  ja  Länsi-Euroopan välistä kanssa-
käymistit. Tämä kehityssuunta  on  jo  alkanut  ja 

 näkyy rajaliikenteen merkittävänä kasvuna, joka 
 on  viime vuosina ollut  50 %/v.  

Liikenteen kehityksessä voidaan erottaa kol-
me osittain päällekkäistä vaihetta, joista käyn-
nissä oleva kauttakulkuliikenteen kasvuvaihe 

 on  ensimmäinen. Kauttakulkuliikenteen kasvu 
hidastunee ensi vuosituhannella, kun Venäjä  on 

 kehittänyt omia satamatoimintojaan. 

Toisessa vaiheessa  on turismiin  ja  kaupan-
käyntiin perustuva liikenne lähtenyt voimakkaa-
seen kasvuun. Myös tämän kehitysvaiheen voi-
daan katsoa  jo  alkaneen. 

Tuloerojen tasaantuminen  ja palvelutarjon-
nan  kehittyminen Venäjällä vähentävät myö-
hemmin vähitellen myös palvelueroihin perus-
tuvan liikenteen kasvui. 

Kolmannessa vaiheessa liikennetarpeet  nor-
malisoituvat  ja  perustuvat tavanomaiseen  mai-
den  väliseen kanssakäymiseen  ja  kaupankäyn-
tiin. Viimeistään tällöin tarvitaan moottoritie 
Pietariin asti. 

Pääkaupunkiseudulle. 	Kaakkois-Suomeen, 
Kannakselle  ja  Pietariin  on  tässä vaiheessa sijoit-
tunut Venäjän  ja  Länsi-Euroopan sekä Venäjän 

 ja  Suomen väliseen kanssakäymiseen liittyviä 
toimintoja, jotka muodostavat osan  E18-tien 
käyttäjäkunnasta.  E 18-tien parantaminen laajen-
taa sitä aluetta, johon sillanpääaseman rnyöntei-
set  vaikutukset ulottuvat. 

Yksinomaan Pietari ympäristöineen flhuodlos-
taa  7  miljoonan asukkaan erittäin merkittävän 
kanssakäyinispotentiaalin. joka tukeutuu Ei  8-
tichen.  Yhden prosenttiyksikön BKT:n kasvu 
Venäjällä heijastuu  mon inkertaisena tavaralii- 
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Tiivistehnä 

kenteen  kasvuna Suomen  ja  Venäjän välillä, mi-
kä  johtuu markkinoiden kokoerosta  ja  maan-
tieteellisestä läheisyydestä.  

E18-tie on  Etelä-Suomen 
kuljetusj ärjestelmän ydin  

El 8-tie on  Etelä-Suomen länsi-itäsuuntaisen 
kuljetsjärjestelmän perinteinen ydin.  Se on  jo 

 satojen vuosien ajan toiminut alueen merkittä-
Virnpiefl hallintokeskusten yhclistäjänä  ja  palve-
lee nykyisin keskeisenä teollisuuden  ja  talous-
elämän kuljetusväylänä. Väylän varrella sijaitsee 
myös Suc)men kansainvälisen lentoliikenteen 
keskus. 

Liikennekäytävä  on  maa-, vesi-,  lento-  ja tele - 
liikenteen muodostama kokonaisuus. Kulku- 
muodot tukevat  ja  tarvitsevat toisiaan. Liikenne- 
käytävän varrelle  ja kuljetusjärjestelmään  kuulu-
vien terminaalien yhteyteen sijoittuu kuijetuk-
sun  liittyviä toimintoja, kuten keskusvarastoja. 
vapaavarastoja jne., jotka kaikki tarvitsevat  kul-
jetuskäytävän  palveluja  ja  hyviä tieliikenneyh-
teyksiä, joista tärkein  on E18-tie. 

E18-tie  palvelee myös seuduffisia 
 ja paikaffisia liikennetarpeita  

Merkittävä  osa  E 18-tien liikenteestä  on seu-
dullista  ja  paikallista liikennettä. Kaupunkien 
kohdalla  tie  muodostaa osan kaupunkiseutujen 
liikenneverkoista. 

Eiitvisesti  pääkaupunkiseudulla  on  Kehä  III ha 
 merkittävä tehtävä pääkaupunkiseudun liiken-

neverkon osana. Investoimalla Kehä II1:een voi-
claan muita seudullisia investointitarpeita jossain 
määrin siirtää. Haminan,  Salon  ja mo)nien 

 pienempien taajamien kohdalla  on läpikulkulii-
kenne  saatava erotetuksi paikalhisesta liikentees-
tä.  

E18-tie  ja  liikenteen kasvunäkymät 

Ei  8-tien liikenteen kehitystä leimaa itärajan 
ylittävän maantieliikenteen voimakas kasvu. 
Kasvu johtuu tällä hetkellä pääosin Suomen 
kautta kulkevan kansainvälisen kuorma-autolii-
kenteen lisääntyrriisestä. Henkiläautoliikenteen 
kasvuun vaikuttaa merkittävästi Venäjän autois-
tumiskehitys, joka voi olla hyvin nopeata,  jos  se 

 seuraa muiden Itä-Euroopan  maiden  kehitystä. 

\'talimaan rajaliikenne  kasvaa ennusteen mu-
kaan noin viisinkertaiseksi vuoteen  2005  men-
nessä. mikä merkitsee  4000-5000  rajan yhittävää 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Koska rekka-autojen 
osuus rajaliikenteestä  on  erittäin suuri, aiheuttaa 
lisääntyvä liikenne erityisesti  E 18-tien itäisille 
osille suuren liikenteellisen kuormituksen. 

Muilla kuin itäisimmillä jaksoilla EiS-tien lii-
kenne  on pää  osin kotimaan sisäistä liikennettä, 
joka ennusteiden mukaan ilman uusien kan-
sainvälisten toimintojen synnyttämää lisää kas-
vaa  34 %  vuoteen  20)5  mennessä  ja  51 % vw)-
teen 2020  mennessä. 

Miten?  

E18-tie  palvelemaan kaikkia kulku- 
muotoja  

E 1$-tie on  osa liikennejärjestelmää.  j )ssa 
 kaikki kulkumuoclot liittyvät toisiinsa. Tämä ko-

rostaa  kul kurnuotojen  yhteistyöhön liittyviä 
vaatimuksia. 

Erityisen tärkeitä ovat yhteydet satamiin,  len-
tokentille ja tärkeimmille vailitoasemille.  Tilanne 
asettaa vaatimuksia niin opastukselle kuin lii-
kennejärjestelyillekin. Lisäksi pääkaupunkiseu-
dulla  on  oltava hyvät yhteydet liityntäpysäköin-
tilaitoksiin. 

Kaikki kulkumuodot tarjoavat nykyään 
useamman kulkumuodon matkaketjuja. Tällaiset 
palvelut lisääntyvät tulevaisuudessa, mutta toi-
miakseen ne edellyttävät täyttä aikatauluvar-
muutta  ja helppokäyttöisyyttä.  E18-tien kehittä-
minen moottoritieksi  lisää aikatauluvarmuutta  ja 

 edesauttaa myös näin kulkumuotojen  välisen 
 yhteistyön kehittymistä  ja  laajentumista.  

E18-tie  tarjoaa  ja  tarvitsee palveluja  

E18-tien käyttäjille suunnitellaan yhtenäinen 
levähdys-  ja palvelualueketju.  jossa korostetaan 
suomalaisuutta  ja  paikallisia erikoispiirteitä.  Pc-
ruslähtökohtana on,  että alueille sijoittuu ensisi- 
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Tlivistelmä  

jaisesti autoiluun  liittyviä palveluja niin, etteivät 
ne kilpaile kaupunkien  ja  kylien palvelujen 
kanssa. 

Palvelujen ylitarjonnan vaara voidaan välttää 
suosituksin. Ne perustuvat tien käyttäjäiyhmien 
kasvuun sidottuun palvelujen vaiheittainraken-
tamissuunnitelmaan  ja  avoimeen yhteistyöhön 
yrittäjien  ja  viranomaisten kanssa.  

E18-tietä kittäviä niatkailijoita  ja kiireettö-
miä  autoilijoita opastetaan vaihtoehtoisille rei-
teille käyttämään ympäristön nähtävyyksiä  ja 

 palveluja. Heille kehitetään selkeä, ennen mat-
kaa  ja matkan  aikana toimiva informaatio-  ja 
opastusjäijestelmä. 

Rajaniuodollisuuksien  hitaus  on  tämän het-
ken suurin ongelma.  Raja-asemien toiminnan 
tehostaminen  on  jo  alkanut sekä Suomen että 
Venäjän puolella, jossa aseman kapasiteetti  mo-
ninkertaistetaan.  Kaupankäyntiin liittyvät tulli-
muodollisu udet nopeutuvat huomattavasti 
OVT/EDI -standarclien (organisaatioiden välinen 
tiedonsiirto) käytön yleistyessä.  

El 8-tien kiireisimmät tienvarsipalvelujen  ra-
kentaniistarpeet  ovat voimakkaasti kasvaneen 
kansainvälisen tavarankuljetuksen tarvitsemat 
levähdys-  ja palvelualueet  Loviisan  ja  Vaalimaan 
välisellä tieosuuclella. Henkilö-  ja tavaraliiken-
teen  tarpeet ovat osittain erityyppisiä. 

E18-tie on  älykäs 

EU:n  piirissä  on  meneillään ns. älykäs  tie 
- kehitysprojekti,  jonka tavoitteina  on  parantaa 
liikenneturvallisuutta. tehostaa tieverkon käyttöä 

 ja  vähentää liikenteestä aiheutuvia haittoja. Syk-
syllä  1994  valmistui suositus  koko  yleiseuroop-
palaisen tieverkon liikenteen ohjauksesta  ja  tien 
varustelusta. Tavoitteita toteuttavina keinoina 
siinä esitettiin  mm. reittiopastus.  muuttuvat 
opasteet, joilla liikennettä ohjataan  ja varoite-
taan poikkeustilanteissa  sekä yhtenäinen  ja 
koordinoitu  radiolla välitettävä liikenneinfor-
rfldatio. 

Valmiudet tällaisten palvelujen  ja  varustelun 
kehittämiseen ovat EI  8-tiellä hyvät, eivätkä 
Eli:n suositukset ole ristiriidassa kotimaisten ta-
voitteiden kanssa.  

E18-yhteydellä on  jo  nykyisinkin monia ns. 
älykäs  tie  -sovellutuksia, kuten säätilan mukaan 
muuttuvia nopeusrajoituksia  ja nopeusnäyttöjä, 

 sekä monia muita liikenteen ohjaukseen liittyviä 
kokeiluja. Tavoitteena  on  kehittää  E18-tiestä 
edelläkävijä tiehen liittyvien palvelujen  ja vanis-
telun  osalta keskittärnällä sille  tie-  ja  liikenne- 
tekniikkaan sekä telematiikkaan liittyvää suo-
malaista tutkimus-  ja kokeilutoimintaa.  

Suomalainen maisema  ja  E18-tie 

E 18-tie  avaa matka ilijalle tyypillistä eteläsuo-
malaista maisemaa eri muodoissaan. Lounais- 
rannikon maiseman j)iirtcisiin kuuluvat vuoroin  

inelsäiset selännealueet  ja  avoin kulttuurimaise-
ma.  Kaupungit sijaitsevat jokilaaksoissa ranni-
kon  läheisyydessä. Etelärannikon maisemalle 

 on  tyypillistä  sen metsävaltaisuus ja  jyrkkä  to-
pografia.  Tiestö  ja  asutus seurailevat harjujakso-
ja,  joita esiintyy yleisesti. Teollisuuskaupungit si-
jaitsevat jokivarsilla  tai Salpausselillä.  

Kaakkois-Suonien maisema  on pienipiirteistä 
 ja  kasvillisuus poikkeuksellisen karua. Laajat vil-

jelyaukeat hallitsevat maiseniakuvaa. Asutus  on 
 kehittynyt viljelymaiden liepeille vaihteleviksi 

ryhmä-  ja nauhakyliksi  sekä  haja-asutukseksi.  

Suomalaisen maiseman esittelemistä  ja  hoitoa 
varten tulee suurinaiseman elementtejä  ja  eri-
tyispiii'tcitä kOrOStI21, maiSematil(  )ja  rajata  ja  voi-
mistaa sekä siistiä  ja  järjestää yleistä maisema- 
kuvaa.  

Tie tarj()aa  myös mandollisuuksia ympäristö- 
taiteelle. Matkailija kokee tieympäristön tapah-
tumasarjana. jossa kokonaisvaikutelmaa luovat 
kaikki tieympäristön näkymässä olevat osateki-
jät. Nykyinen varustelu  on  yleensä luonteeltaan 
teknistä  ja jaksoittain  epätasaista. 

Tievarustelua  voidaan kehittää muotoilultaan 
ilirientäniään älykästä tietä  ja  suomalaista suun-
nittelua. Kuntien nähtävyyksien  ja  palveluiden 
esitteleininen tiellä liikkujalle  on  myös tärkeä 
kehittämiskohde.  
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Tiivistelmä  

Vaikutukset 

Liikenneolosuhteet paranevat, 
matka-ajat lyhenevät 

Ei  8-tien kehittimishankkeet poistavat n'kyi
-sen  tien ruuhkaisuuden, joka ilman tienraken-

nushankkeita kärjistyv liikenteen kasvaessa.  En-
nustetut liikenneniärät  ylittävät nykyisen tien 
välityskyvyn useissa kohdissa. Ilman tien kehit-
tämistoimia tämä merkitsisi toistuvia Riuhkia. 
kuijetuskustannusten  ja  päästöjen  i iärän  kas-
vua.  F 18-tien kehittämishankkeiden toteuttami-
nen parantaa liikenneturvallisuutta.  Vakavien 

 onnettomuuksien määrä vähenee noin  30: Ilii 
 vuodessa. 

Liikenneolosu hteiclen  paraneminen ilmenee 
ajokustannusten pienenemisenä. matka-aikojen 
lyhenemisenä  ja  matka-aikavaihtelujen pienene-
misena. Häiriöherkkyyden vIheneminen  on  eri-
tyisen tärkeää tiellä, joka palvelee useita  auto- 
121  uttasatania  sekä kansainvälistä lentoasemaa 

Ennustetilanteen ruuhkaliikenteessä  F 18-tien 
kehitt:imishankkeet pienentävat matka-aikaa yli 

 tunnilla. Logistisesti  tärkeää  on  myös varmistaa, 
että matka Turusta Pietariin voidaan tulevaisuu-
dessa tehdä yhden ajovuoron aikana. 

Taloudeffiset  ja työffisyysvaikutukset 
 leviävät  koko  maahan  

Osa  moottoritien synnyttämistä aikasäästöistä 
koituu yritysten hyväksi, joiden tuottavuus  ja 

 kannattavuus nousee. Yritysten menestys heijas-
tuu myös työllisyyteen  ja  kuntien talouteen.  

Työasiamatkojen aikasäästäistä  koituvat 
kansantaloudelliset hyödyt Ovat noin  200  Mmk 
vuodessa  (2,8 Mrd  mk  30  vuoden ajalta cliskon-
tattuina). Tästä  osa  palautuu julkiselle sektorille 
verojen muodossa.  El 8-tie  lisää saavutettavuutta 

 koko  etelärannikon alueella. Suhteellisesti eni-
ten hyötyvät kuitenkin läänien rajoilla olevat 
entiset väliin putoaja  kunnat. 

Hyäclyt  edistävät kansantalouden kasvua  ja 
 leviävät siten myös välittömän väyläalueen ul-

kopuolelle  koko  maa  han. 

Kerrannaisvaikutuksineen  on  rakentamisen 
ryöllisyysvaikutus vähintään  15 000 henkilötyö-
vuotta. 

Kuntien verotulot kasvavat rakentamisvai-
heessa  190 - 300  Mmk:lla riippuen siitä, luetaan- 
ko kerrannaisvaikutukset  mukaan. Valtion saa - 
mat  tulo- ja hyödykeverot  kasvavat vastaavasti 

 570 - 650 Miik. Rakentamisvaiheen kasvuvaiku
-tus  leviää välituotekysynnän kautta kansanta-

louteen. 

E18-tie on  hyödyifinen  ja  kannattava  

F 18-tien parantaminen synnyttää huomattavia 
ajokustannussäästäjä. Vw  )den 2005  liikenne-en-
nusteella  hankkeet synnyttävät yhteensä noin 

 800  Mmk:n vuosittaiset ajokustannussäästät. 
Vuonna  2020  vuosittaiset säästöt flOUseV2lt noin 

 150()  Mmk:aan. 

Kun säästöjä verrataan noin  5,4  miljardin 
markan  investointeihin, voidaan todeta, että 

 E 18-tie  Ofl  erittäin kannattava investointikohde, 
jonka hyöty/kustannussuhde  on 2,1.  Hankkee-
seen  sijoitettu markka saadaan takaisin kaksin-
kertaisena. Myös jokainen tieosa erikseen  ar-
vioituna  on  osoittautunut kannattavaksi.  

1-lankkeen  kannattavuutta  ja hyötyjä  lisäävät 
liikennetaloudellisen tarkastelun ulkopuolelle 
jäävät työllisyys-  ja  yritysten tuottavuuden nou-
susta johtuvat kerrannaisvaikutukset . Hankkeella 

 on  myös matkailua  ja matkailuelinkeinoja eclis-
tävä  vaikutus  ja sen  odotetaan houkuttelevan 
vaikutuspiiriinsä uusia kansainvälisiä toimintoja. 

Ympäristövaikutukset  hallintaan 

Rakennushankkeiclen  vaikutukset arvioidaan 
 la inniukaisessa ympäristövaikutusten  arviointi-

inenettelyssä. jatkosuunnittelussa etsitään moni-
puolisia vaihtoehtoja  ja  pyritään kaikkien  osa-
puolien kannalta hyväksyttäviin paikallisiin 
ratkaisuihin. Suunnittelu  on  avointa  ja vuorovai-
kutteista.  Haitallisia vaikutuksia lievennetään  ja 

 ongelma-alueilla ympäristön tilan kehittymistä 
seurataan.  
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Tilvistelmä 

Ympäristövaikutuksia  tutkitaan myös jäljes-
telmätasolla, jossa  E18-tietä tarkastellaan osana 

 koko  Etelä-Suomen liikennejärjestelmää. Tavoit-
teena  on  kuljetusjärjestelmäkokonaisuus.  jossa 

 mm.  kauttakulkuliikenteen  haitat ovat mandolli-
simman pienet. Lähtökohtana  on  pitkänmatkan- 
liikenteen keskittäminen moottoriväylille pois 
alempiasteiselta tieverkolta. 

Riskit  ja  haitat 
Suurin epävarmuustekijä liittyy Venäjän ta-

loudellisten olojen kehitykseen, jolla  on  suora 
vaikutus tien tarpeeseen, liikennemääriin  ja  ra-
kentamisen ajoitukseen erityisesti tien itäisillä 
osilla. Venäjän kehitys voi olla arvioitua no-
peampaa  tai  hitaampaa. 

Liikenteen muuttuminen sujuvammaksi vä-
hentää päästöiä niillä tiejaksoilla. joilla  on  nyt 
ajoittain ruuhkaista  ja  jotka ruuhkautuisivat lii-
kenteen kasvaessa. Myös autokannan uusiutu-
minen  ja  tekninen kehitys vähentävät päästöjä. 
Liikenteen lisääntyminen kasvattaa päästöjä il-
makehään. 

Autoliikenteen päiistöt vaikuttavat  koko 
 maapallon ilmakehään, mutta myös kaukokul-

keumien vaivaamaan etelärannikkoon. Globaa-
listi  on  merkittivää,  että  E8-tie  palvelee etelä-
rannikon tärkeimpiä satamia  ja  tukee näin 
ympäristöystäviillisimpiä vesikuijetusmuotoja. 
Paikalliset pitoisuudet eivät nouse yli sallittujen 

 ra ja-arvo jen. 

Jusien  väylien myötä kokonaismelualue 
kasvaa. Tästä huolimatta meluhaitat pienenevät. 

 sillä  melu nykyisten valtateiden varrella vähe-
nee liikenteen pääosan siirtyessä moottoriväy

-kille ja  kauemmaksi asutuksesta. 

Moottoriväylän  suunnittelu vaatii kiinteää yh-
teistyötä muun maankäytön suunnittelun kans-
sa. jotta paikallisesti saavutettavat edut olisivat 
suuremmat kuin haitat. Yhdyskuntarakenne voi 
muuttua moottoriväyliin rakentamisen myötä 
erityisesti liittymäalueilla  ja  niiden läheisyydes-
sä. Tällä voi olla vaikutuksia yritystoiminnan 
toimintaedellytyksiin. 

Uusien väylien vaikutuspiiriin jäävät pohjave-
sialueet suojataan, jolloin kokonaisuutena poh-
javcsien riskit l)ieflenevät. 

Arvokkaat luontokohteet pyritään aina kiertä-
mään  tai  niille aiheutuvat haitat minimoimaan. 
Suurten yhtenäisten maisema-  tai  luontokoko-
naisuuksien pirstoutumista  ei aina voida välttää, 
mutta haittoja pienennetään maisemasilloin, 
ekokäytävin sekä panostamalla erityisesti taaja-
ma-alucilla  ja kaupunkivrnpäristössä arkkitehto-
nisesti korkeatasoisiin  ratkaisuihin. 

Moniin haittatekijöihin voidaan vaikuttaa 
suunnittelun keinoin, kun haitat tunnistetaan  ja 

 otetaan huomioon riittävän aikaisessa vaiheessa.  
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1. E18-tien kansainvälinen  ja  kansallinen rooli  

•  E18 on  edullinen reitti suuresta osasta 
Länsi-Eurooppaa Pietarin  ja  Moskovan 

 talousalueille. 

•  Tanskan salmien sillat  ja  pohjoismaiset 
 moonoriväylähankkeet  lisäävät  E18- 

tien  houkuttelevuutta. 

•  El 8-käytävä kehittyy  kauttakulkuväy-
lästä si1lanpääasenin  kautta palvelu-
ja  tuotantoalueeksi. 

• Matkailullisesti El8-tie  toimii Suomen 
 näyteikkunana.  
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1. E18-tien kansainvälinen  ja kansaffinen  rooli  

1.1 E18-tie  osana Euroopan 
 ja  Pohjoismaiden 

kulj etusj ärj estelmää  

EU  tarvitsee sisäisiä yhteyksiä 
 ja  yhteyksiä Itä-Eurooppaan 

lrkeimpiä  syitä Euroopan yhdentvmiseen 
 on  ollut  se,  että Eun)oppa  on  ollut ienettämäs- 

A  
-  TEN-t  

Siionieii TEi'v-l'erkk?o ([110111/OS  26.  / /  99) 

sä  asemiaan suurten talousiyhmittymien välises-
sä  kilpailussa. Tällaisia talousiyhmittymiä ovat 
Pohjois-Amerikka  ja Japanin  johtama Kaakkois- 
Aasia, missä bruttokansanruotteen kasvu  on  ol-
lut EU:n kasvua nopeampaa.  

Ma  rkkina-alueen lijentuminen tuo talous-
ryhmittymille sekä suurtuotannon etuja että eri-
koistumismandollisuuksien parantumista.  Yh-
dentyminen tullee jatkumaan Itä-Euroopan 
suuntaan sitä mukaa, kun talous siellä kehittyy. 
Itä-Euroopan luonnonvarat  ja  koulutettu työvoima 
tekevät siitä EU:n kannalta hyvin tärkeän kanssa-
käymisalueen. 

Tavaroiden, palveluiden  ja  työvoiman vapaan 
liikkumisen periaate ELT:n sisällä asettaa huo-
mattavia vaatimuksia liikennejärjestelmien kehit-
tämiselle. Samalla  on  huolehdittava siitä, että 
yhteydet Itä-Euroopan markkinoille toimivat su-
juvasti. EU:ssa ollaan määrittelemässä ns. yleis- 
eurooppalaisia liikenneverkkoja  (TEN, Trans 
European Networks),  joihin kuuluvat tärkeim-
mät  maa-, vesi-,  lento-.  tietoliikenne-  ja  purki-
kuljetusvhteydet. Osana tätä verkostoa toimii 
tieverkosto  (TERN. Trans European Road Net-
work).  Erityisen huomion kohteena  on  myös tä-
män verkoston liittyminen Itä-Euroopan vastaa-
viin verkkoihin,  sillä  liikenneyhteyksien 
kehittäminen nopeuttaa osaltaan Itä-Euroopan 
talouden kehittyniistä. Päätös  TEN-verkon ra-
kenteesta tehtäneen  1.7.1995  mennessä. Tavoit-
teena  on,  että verkko rakentuu tavoitetasoonsa 

 10  -  15  vuoden kuluessa.  

jo  nyt  on  selvää, että Suomesta  TERN-verkos-
toon kuuluvat ainakin tieyhteys  El 8 Turku-Hel-
sinki -Vaalimaa,  joka  on  samalla eräs tärkeimmis-
tä ELT:n  ja  Venäjän välisistä yhteyksistä,  sillä  se 
on  tärkein tieyhteysainoalla EU:n  ja  Venäjän 
välisellä yhteisellä rajalla.  

E 18-tien vaikutusalue  on  tällä hetkellä  varsin 
 laaja. Moskovaan suuntautuvia kuljetuksia  oh-

jautuu  Suomen kautta jopa Keski-Euroopan  sy-
dämestä.  Tämä johtuu vaihtoehtoisten yhteyk-
sien kuntoon, turvallisuuteen  ja  useisiin rajan-
yliryksiin liittyvistä tekijöistä. Ajan mittaan 
vaihtoehtoiset yhteydet kehittyvät, mutta  E18- 
tielle  jää  aina  varsin  laaja vaikutusalue  ja  rooli 
erityisesti Pohjoismaiden  ja  Suomen liikenteen 
yhteytenä Pietarin seudulle  ja  Luoteis-Venäjälle 
sekä tietysti Suomen yhteytenä länteen. 

Kilpailevista reiteistä  lähin  on  Tukholma-Thl-
linna-Pietari. Tämän yhteyden  la  uttatarjonta  on 

 kuitenkin olennaisesti vähäisempää kuin Suo-
men  ja  Tukholman välinen tarjonta. Tarjonnan 
merkittävä lisäys edellyttää suuria investointeja 

 Tallinnan  satamassa. Yhteyden Iioukuttelevuutta 
heikentää myös kandet rajamuodollisuudet:  EU- 
Viro  ja  Viro-Venäjä. 

Keski-Euroopan kautta kulkevien yhteyksien 
puRitteina ovat useat aikaa vievät rajamuodolli-
suudet sekä turvallisuuden, tieverkon  ja palve-
luiden  heikko taso. Nämä seikat lisäävät Suo-
men kautta kulkevan reitin houkuttelevu  utta.  
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1. E18-tien kansainvälinen  ja kansaffinen  rooli 

Pohjolan Kohnio 

Pc)hjoiSflTlaat  ovat  yhclessi esittineet  TEN-ver-
kon osaksi  niinsanottua  Pohjolan  Ko!mic)ta,  joka 

 yhclistiä  Pohjoismaiden  phikaupungit  toisiinsa. 
Kolmion luontevia jatkeita ovat yhteydet Suo-
men  it1rajalta  Pietariin  seki  Ruotsin  ja  Tanskan 
salmien kautta Keski-Eurooppaan.  

Pohjolan Kolmio  on  eri liikennemuotojen 
muodostama  kul  jetusjirjestelmikokonaisuus. 

 jolla  kehitetEin  niin  tie-,  rautatie-,  vesitie-  kuin 
 lento-  ja  tietoliikennejIrjestelmii.  Kokonaisuu-

den kannalta  tirkeiti  ovat myös  kuljetusjIrjes-
telmIin liittyvit terminaalit,  satamat,  lentokentit 

 jne., joissa eri  kulkurnuoclot  kohtaavat. Pohjolan 
Kolmio kuuluu  TEN-verkon  14 tirkeimrniksi 
luokitellun  hankkeen joukkoon  ns.  Christopher- 
senin  komitean esityksessä, jonka  EU:n Essenin  

huippukokous  hyviksyi. Christophersenin  ko-
mitea avustaa  Eli:n  komissiota  TEN-verkon 

 koordinoinnissa, toteutiaksessa  ja  rahoituksen 
suunnittelussa. 

Pohjolan kolmio yhdistää pohjolan  pääkau-
pungit  toisiinsa  ja  EU:n ydinalueille  Se  kokoaa 
myös Venäjällä Pietariin suuntautuvan  pitie-
viuhkan  E18-tien jatkeeksi. 

RUOTSI 

Helsinki 	Pietari 

Tukholma Moskova  

Li 
E18-tien  vaikutusalue  

Tanskan siltojen  ja  
- 	pohjoismaisten  

moottoriväylähankkeiden 
 aiheuttama  muutosalue  

SUOMI 

VENÄJÄ 
NORJA 	

Helsinki 

Pieta  

Oslo  

I 	 Kööpenhamina  

Lontoo  

Frankfurt  

Pariisi 

0 	300km  

TANSKA  

Alueet, joiden  t'älinc'ii  liikenne  klllk?c'C  E18  tien kautta. 	 Pob/olai  z  Ko/in io  
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1. E18-tien kansainvälinen  ja kansaffinen  rooli 

Ruotsi: Kööpenhaminan suunta 
Ruotsissa  ta pahtu\I erittiin  voimakas  t ievh-

teyksien  parantaminen keskittyy enimmiikseen 
Tukholma-Malmö ja  Tukholma-Göteborg  -vi-
leille,  mutta myös EiR-tieLi Osloon paranne-
taan. Ruotsin va1tiopiivit phitti  1993 tienpidon 

 tavoitteista vuosille  1 99-t-2003.  Silloin laadittiin 
 koko miata  koskeva tienpidon su unnitelina. 

Timi suunnitelma  ja pitös  koskee kaikkia lii-
kennenuiotoja. 

Suomesta Ruotsiin saapuva EiS-liikenne 
suuntautuu päiosin Eurooppaan  E-i:n  kautta 
Kööpenhaminaan  tai kIvtUIen ieiti E20  ja  E22 

 riippuen siiti onko tavoitteena Göteborg/Malmö 
vai Trelleborg/Ystad  F -i  on  nykyisin moottori-
tietI Lihes  koko matkan vililliI  Tukholma -Mal- 

mö/TreIleb )rg.  Ruotsissa  87 °/h lenkilörnatk)ista 
 ja  noin  4() % tavaraliikenteesti  tapahtuu teillil 

Rautatie-  ja  lentoliikenteen kasvu ei paljoakaan 
vaikuta tieliikenteesee  n. Henkilöautoliikenne 

 kasvaa  15 °  ja tavaraliikenne  20 %  vuoteen 
 2005 mennessLi  Ruotsin teillil. Kööpenhaminan 

suunta  on ElS-tien kannalta tirkein jatkoyhtevs 
Eu r()oppaa  n.  

Ruotsi: Oslon suunta 
Ruotsin hiS kulkee Tukholman. Nhliardalenin 

 ja \/irmlandin  alueella Tukholman alueella ke-
hittimissuunnitelmaa  ja  -rakentamista rahoittaa 

 nk.  Dennis-sopinuis  ja  huomattavia parunuksia  
Oil O  tehty. N'kilarda  len  on voiniakkaasti  kasva-
va alue  ja  Tukholman ki.heisvvs aiheuttaa paljon 
liikennetti niin teilki kuin rautateilkikin. 

Suurin moottoritiepanostus  on  tehty Arbogan 
 ja Köpingin vilillii Virmlannin  alueella  E 18 on 

vIhemniin liikennöity  ja  Ruotsin  ja  Norjan rajan 
ylitt6i enFi noin  2800  autoa vuorokaudessa. 

Muut liikennehankkeet Ruotsissa  ja 
 Tanskassa 

iVlyös rautateihin  invest( )idaafl  huomattavia 
suininia Rw)tsissa. Aiemmin mainitun valtijiivI-
pihitöksen nmkaan ohjelmoidaan Ranverketin  in-
vestoinneiksi $8 niiljardia  kruunua vuosille  994-
2003.  Investoinnit jakautuvat  koko rataverkolle, 

 mutta keskittvvit selvisti Tukholma-Göte-
horg/Tukholma-Malmö -vilille seki Tukholnmn 
ohittavaan ns.  kolmanteen raiteeseen. N1alni-
Lund -villille  rakennettava Riksbangard  Syd  vie 

 suuren osan investoinneista, nuitta  on  tarpeellinen. 
kun kiintei yhteys Tanskaan  on  saatu valmiiksi.  

P 

I 	 RUOTSI 

NORJA  

Oslo 

Stavanger 
,., 	/ 

-, 	1  "- 	 4\i  

/ 	
I  

TANSIA 

Kööp nhamina  

m  

Eu rooppuitk'nerI?k?o P()b/OiS/)i(i isi  

SUOMI  

ç VENAJA 

-  

Tukholma  

0 	 300km  

Oslo  ' 	Hargshamn  

Arlanda 	Kapellskär 

	

. 	I 	
Tukholma  

G 	

Norrkoping  

	

oeorg 	 IQ  tb  

Oskarshamn  

I; 

) 	,,  

	

Helsingborg 	
E22  
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- -  0 	 ___________ 
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1. E18-tien kansainvälinen  ja kansaffinen  rooli 

Hargsliamn-satamasta Tukholman pohjoispuo-
lella  on  suunniteltu pohjoiseen suuntaUtuvan lii-
kenteen suursatamaa, varsinkin kun  tie-  ja  rauta-
tieyhteydet ovat hyvin kehittyneet. Satama voi  jo 

 tänään ilman merkittäviä investointeja kaksinker-
taistaa kapasiteettinsa. 

Itämeren yli Ruotsiin tulevasta liikenteestä  20% 
 tulee  T-Iargsharnn-satamaan idästä  ja  lähinnä Uu-

destakaupungista. 

Tukh( )lman  satamaan tulevasta tavaraliikentees-
tä  S  %  jää  itse kaupunkiin  ja  11  %  Tukholman 
lääniin. Loput  84  %  tavaraliikenteestä jatkaa mat-
kaa  E4-  ja  E18-suuntaan. Onkin sovittu, että 
Hargshainn pohjoisessa  ja Oskarshamn  etelässä 
vastaanottavat suuriniman osan tavaraliikenteestä 

 ja  että Tukholman satama toimii henkilöliikenteen 
satamana. Tosin joitakin laajennuksia tehdään  Ny-
näshamnin  satamassa, kun tieyhteydet  on  saatu 
kuntoon. 

Arlandan  kolmas  kiitotiehanke  ja  muut laa-
jennukset valmistunevat vuoteen  1999  mennes-
sä  ja  ovat kustannuksiltaan  2,6  miljardia kruu-
nua. Arlandabanan  on  Banverketin  investointi 
vuosille  1994-1998  ja sen  kustannusarvio  on 

 noin  2  miljardia kruunua. 

Kiinteä yhteys Ruotsin  ja  Tanskan välillä  on 
 päätetty tehdä. Öresundin (juutinrauman) ylitys 

maksaa  15  miljardia kruunua yhdistettynä 
maantie-  ja  rautatiesiltana  ja  siltaan liittyvät 
muut liikennejärjestelyt  1,9  miljardia kruunua. 
Arvioitu liikenne sillalla  on 10 000  ajoneuvoa 
vuorokaudessa  ja  investointi katettaneen käyttö-
maksuil  la.  Arvioitu valmistumisajankobta  on 

 vuonna  2000.  Myös kiinteä jatkoyhteys Euroo-
pan mantereelle  on  suunnitteilla.  

1.2  Venäjän kehitys 
 jaEl8-tie  

Venäjän keliltysskenaariot 

Varmuutta Venäjän poliittisten  ja  taloudellisten 
olojen kehityksen suunnasta ei ole. Useita  ske

-naarioita  on  esitetty. Päävaihtoehdot ovat, että 
kasvu-uralle päästään tavalla  tai  toisella,  tai  sit-
ten kehitys johtaa jiirjestäytymättömään tilaan. 

Kasvu-uralle pääsemiselle Ofl  useita alavaih-
toehtoja, joista monet johtavat liikenteen kan-
nalta samantyvppiseen tulokseen - liikenteen 
kasvuun. Tällainen kehitys voi tapahtua nykyi-
sen markkinatalouteen siirtymispolitiikan onnis-
tumisena. alueiden  vallan  kasvun  tai  keskusjoh-
toisen (sotilaallisen, kansallisen  tai  kommunisti-
sen) vallan  kasvun kautta.  Osa  näistä vaihtoeh-
doista voi myös johtaa Venäjän sulkeutumiseen. 

Tässä selvityksessä tarkastellaan kasvu-uralle 
pääsemisen vaikutuksia. Toinen vaihtoehto  on 

 kuitenkin otettu huomioon niin, että  1vnä jän lii-
kenne  ja  vaikutukset  on  selkeästi erotettu 
omaksi osakseen  E 18-tien liikennemäärä-  ja- 
muissa tarkasteluissa. 

Venäjän talouskasvun nopeutta  on  erittäin 
vaikea ennakoida. Venäjän ulkomaanliikenne 
saattaa kasvaa, vaikka talouskasvu laskee,  jos 

 kasvua esiintyy joillakin taloussektoreilla. Seu-
raavassa esitettävät arviot perustuvat suhteelli-
sen varovaisiin oletuksiin. 

Suomen  ja  Venäjän välinen kauppa 
Suomen  ja  Venäjän välinen kauppa  on  hyvin 

herkkää Venäjän BKT:n kasvulle. Syyt tähän ovat 
markkinoiden kokoerossa  ja  läheisyydessä. Yh-
den prosentin BKT:n kasvu Venäjällä johtaa  mo-
ninkertaiseen viennin/tuonnin  kasvuun. Oletta-
maIla Suomen BKT:n vuotuiseksi kasvuksi  3  % 

 vuoteen  200S  ja  2,5  %  vuosina  2005-2010  ja  Ve-
näjän pääsevän kasvu-uralle  4  %  vuodessa, kas-
vaisi Venäjän tuonti  ja  vienti Suomeen  11  %  vuo-
dessa. Tämä merkitsee kuusinkertaistumista 
vuoteen  2010  mennessä vuoden  1993  tasoon ver-
rattuna. Vuoden  1985  tasoon verrattuna kasvu  on 
2,5-kertainen  ja  kasvunopeus  3,3  %  vuodessa. 

Osoituksena suuresta kasvujoustosta  on  nylcyi-
nen  tilanne, jossa vienti/tuonti lisääntyvät, vaikka 
Venäjän BKT laskee. Ilmiö johtuu siitä, että Venä-
jän talouden sisällä  on  sektoreita,  jotka ovat pää-
semässä kasvu-uralle. Oletus Venäjän  4 %:n  ta-
louskasvusta  on  noin puolet Kaakkois-Aasian 
tämiinhetkisistä tyypillisistä kasvunopeuksista. 
Koulutustason  ja  luonnonvarojen puolesta ei Ve-
näjällä ole esteitä tällaisten kasvunopeuksien saa-
vuttamiselle. 

Varovaisempia ennusteita saadlaafl pienentä-
mällä kasvuoletuksia, erityisesti Venäjän BKT:n 
kasvua.  jos  Venäjän BKT kasvaa  vain 2  % vuo-
dlessa,  kasvaa vienti  v. 1993-2010  kuitenkin  
7 %/v. Jos  Venäjän BKT:n kasvu  on I %/v. on 

 viennin kasvu  4 %/v.  Lisäksi kauppa reagoi nii-
hin Venäjän sisällä oleviin markkinalohkoihin, 
jotka ovat päässeet keskimääräistä voimakkaam-
malle  kasvu-uralle.  
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1. E18-tien kansainvälinen  ja  kansaffinen  rooli  

E18-käytävän kehitys 
kauttakulkuväylästä 

palvelu-  ja  tuotantoalueeksi  
Osa  Suomen  ja  Venäjän välisestä liikenteestä 

johtuu maantieteellisistä tekijöistä. Venäjän  me-
ritieyhteydet  länteen ovat harvojen  ja kapasitee-
tiltaan riittämättämien  satamien varassa. Näistä 
tärkeimmät ovat Muurmanskin  ja  Pietarin sata-
mat.  Suuri  osa  Venäjän liikenteestä ohjautuu 
kauttakulkuliikenteenä  mm.  Suomen kautta. 

Kauttakulkuliikenne  on  kasvanut  ensin Kotkan 
ja  Haminan satamissa, mutta kasvu  on  sittem-
min levinnyt länteen muihin Suomenlanden  sa-
tanliin ja  eräisiin Pohjanlanden satamiin. 

Venäjän avautumisen myötä  on  Suomen sata-
mista  yhdessä Pietarin  radan ja  E18-tien kanssa 
kehittynyt tärkeä  osa  eurooppalaista kuljetusjär-
jestelmää. Kauttakulkuväylällä  on  kuitenkin 
oma elinkaarensa, koska aikaa myöten kilpaile-
vien reittien laatutaso parantuu  ja tavaravirrat  

siirtyvät Venäjän omiin satamiin, joita varmasti 
kehitetään. 

Kansantalouksista  ja  yrityksistä lähtevä ky-
syntä aiheuttaa kehityksen, jonka seurauksena 

 E 18-tien vaikutusalue voi kehittyä länsimarkki-
noiden  ja  Venäjän kaupan välittäjäroolista kan-
sainvälisiä yrityspalveluja tarjoavaksi tuotanto- 
alueeksi.  

Vision toteutumistodennäköisyys  ja  aikataulu 
ovat riippuvaisia Venäjän olojen  ja  Eurooppa- 
suhteiden kehityksestä. Suomessa kehityksen 
edistäminen edellyttää rajan ylittävän kaupan  ja 
yritysyhteistyön  esteiden poistamista. 

IDÄNPORTTI -STRATEGIAN  VAIHEET  

Suomenlanden Rannikkovyöhykkeen Kehit-
tiimisohjelmassa  on  tavoitteen saavuttamiseksi 
luotu Idänportti-strategia, jonka vaiheet näkyvät 
oheisesta kuvasta. Idänportti -strategian  toteutta-
minen vaatii  mm.  poliittisten esteiden poistamis-
ta rajaesteitä rnadaltamalla, luomalla alue-  ja 
elinkeinopoliittisesti  myönteinen ilmapiiri sekä 
fyysisten esteiden poistamista. Tämä edellyttää 
satamien laajennusta  ja  työnjakoa sekä  E18-tien 
pullonkaulojen poistamista. 

Kauttakulkuväylän  eli välitystoiminna  n  vai-
heen perusta  on  hyvin toimiva infrastrukstuuri 

 ja  monipuoliset liikenne-  ja logistiikkapalvelut. 
 Tässä vaiheessa rajakauppa vilkastuu  ja rajaseu-

tujen yritysyhteistyö  lähtee käyntiin.  E18-tien, 
rautatien  ja  satamien vaikutusalueella tarvitaan 
runsaasti kansainvälisille yrityksille suunnattuja 
palveluja.  

E18-käytäi'&n kehiiysi'aibeet 
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1. E18-tien kansainvälinen  ja  kansallinen rooli 

Sillanpääaseinan  eli vuorovaikutuspohjan 
luomisen  ja  vahvistamisen vaiheessa kehitys 
keskittyy yrityspalveluihin sekä  teknologian sur- 
loon  liittyvään yhteistyöhön  ja  liiketoimintaan. 

 Rajakauppa  ja  tuotannollinen lähialueyhteistyö 
kehittyvIt edelleen. Alueelle hakeutuu kansain-
välisiä Venäjän markkinoilla operoivia yrityksiä. 

Imatra• 	 P  
SUOMI 	 OSvetogorsk 	A  Nuijamaa•  

-- ---,.- 	0  
Vainikkai• 0  

Vaalimaa 	- 	• Vpuri _______ 	cP 	Laatokka 

	

Primorsk. 	 VENÄJÄ 

Suomenlahti  

r\  

Ust  duga  

Tosno 

Naiva.0  

VIRO 	
50km  

Q raja-aseman parantaminen  /  rakentaminen 
tien parantaminen  

-  uusi  tie  
rautatien parantaminen  /  uusi  rata  
rautatien parantaminen  

C)  satama  
A  lentokenttä  
• 	merkittävä  terminaali  

E18-käi'täi'c?ãIi ljjttri'it:i hcnikkeita leiiä/iiIlä  

Yhdentymisen vaiheessa  E18-tien vaiku-
tusalueesta  on  muodostunut kansainvälisiä yri -
tyspalveluja tarjoava palvelu-  ja  tuotantokeskus.  

Matkailun kehitysnäkymät 

Pietarinseudun  7  miljoonan asukkaan rnatkai-
lupotentiaali yhdessä keskieurooppalaisen ky-
synnän kanssa leviää  E18-tien vaikutusalueelta 

 koko  maahan.  

E 1 -tien asema idän  ja  lännen välisenä liike- 
ja  vapaa-ajanmatkailun reittinä säilyy pitkään 
kilpailevien reittien hitauclen, turvattomuuden  ja 

 vähäisen palvelutarjonnan vuoksi. 

Venäjän kehitys muuttaa myös sieltä  ja sinne 
 suuntautuvan matkailun luonnetta. Tulevaisu  u- 

dessa  myös suomalaisten  ostos- ja  palvelumat-
kailu  Venäjälle kasvaa. 

Venäjän  ostos- ja  palvelumatkailun  nopea 
kasvu  on kohdentunut Kymenlääniin  ja  pääkau-
punkiseudulle.  Kysynnän edistämiseksi  on  syn-
tynyt useita yhteistyöhankkeita. 

Nykyinen  ostos- ja  terveyspalvelujen  kysyntä 
kasvaa vielä, mutta muuttuu yhä enemmän pe-
ri nteisten matkailupalvelujen  kul  utukseksi 
Maantiematkailijan  elintason saavuttaa lähitule-
v:iisuudessa noin  10 %  Pietarin noin  5  miljoo-
nasta asukkaasta. Tämän potentiaalin purkautu-
miseen Suomeen vaikuttaa olenna isimmin 
rajamuodollisuuksien nopeuttaminen  la matkus-
tamisen  esteiden poisto.  

Pitkällä aikavälillä  El 8-tietä käyttävien maan-
tiematkailijoiden tarpeet  ja  käyttäytyminen yhte-
näistyvät. Itämeren ympärille muodostuu Venä-
jän  ja  Länsi-Euroopan kaupunkien  välisen 

 kulttuurivuorovaikutuksen synnvttämiä matkai-
lureittejä,  joilta matkailijat hakeutuvat myös rei-
tin varrella olevien  maiden  muihin osiin. 

Reittien hyödyntäminen edellyttää paikallisia 
eriryispiirteitä korostavan matkailupalveluver-
koston  rakentamista  E 18-tien vaikutusalueelle. 

 Osa  tarvittavista majoitus-  ja  huoltopalveluista 
 on  sijoitettava edustaville paikoille tienvarsipal-

velujen yhteyteen. 

19  





1. E18-tien kansainvälinen  ja  kansallinen rooli  

El 8-kuljetuskäytävään  liittyviä kebityshankkeita Suomessa. 

Merkkien selitykset  

• 	raja-aseman parantaminen  /  rakentaminen  
•  uusi  vapaasatama 
-  tien parantaminen  
=  uusi rautatie,  220 km/h  

rautatien parantaminen,  220 km/h 
 rautatien parantaminen,  120 km/h 
 •  sataman laajennus 

lentoaseman laajennus  

I 	Helsinki 	 I 	

I 	I 	I 	I 	I 	

Suomenlahti  

0 	 50km  Hanko 	:  
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2.  Liikenne  ja sen  kehitys  

•  El 8-tien keskimdräinen liikennemId-
rI  on  nyt noin  11 000  ajon/vrk. 

•  Suurin  osa  Suomen ulkomaanliiken- 
teestä kulkee  El 8-käytävän kautta. 

•  E18-tien kautta kulkee vuodessa noin 
 100 000  ulkomaalaista rekkaa. 

•  Vaalimaan rajanylityspaikan liikenne 
 on  kandessa vuodessa kasvanut yli 

kaksinkertaiseksi  ja  kuorma-autolii-
kenne yli kolminkertaiseksi. 

•  Itärajan ylittävän liikenteen ennuste-
taan vielä kasvavan moninkertaiseksi. 

•  E18-tien liikenne kasvaa idässä huo-
mattavasti nopeammin kuin lännessä. 

•  Itäisillä  E18-tien jaksoilla liikenteestä 
poikkeuksellisen suuri  osa  on  rekkoja. 

•  Vuoteen  2010  mennessä liikennekuor-
mitus  E18-tiellä täyttää moottoriväylä-
kriteerit  koko  jaksolla  Turku -Vaali-
maa.  
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2.  Liikenne  ja sen  kehitys  

2.1 E18-käytävän kuljetukset 
 ja  henkilöliikenne 

Kuljetukset 

Suomen ete1irannikon satamien kautta kulje-
tettiin vuonna  1993  noin  40  miljoonaa  tonnia  ta-
varaa, josta noin  10  %  oli Venäjän kauttakulku-
liikennettä. 

\7äinikkaian rajanylityspaikan  kautta kuljetet-
tiin rautateitse tavaraa vuonna  1994 8,6  miljoo-
naa  tonnia,  josta yli  90 >4  oli tuontia. Vainikka-
ian kautta vietiin  9600  ja  tuotiin  2500  kuormattua 
konttia.  

Rajan vlittävien tiekuljetusten määrä Vaati-
maan rajanviityspaikalla vuonna  1994  oli  1,4  

miljoonaa  tonnia,  josta yii  80  %  oli vientiä. 
Viennin  i iärä  kasvoi edellisestä vuodesta  88  % 

 ja tu( mnin  laski  5  %. 

Allaolevassa  kuvassa  on  esitetty  E18-käytä-
vän  saapuva  ja  lähtevä ulkomaan tavaraliiken-
ne. Merikuljetukset ovat luonteeltaan runkokul-
jetuksia. jotka yleensä vaativat jatkokulje

-t  usyhteydet.  jo )ukkotavaraan  (bulk)  keskittyneet 
satamat hyödyntävät pääasiassa rautateitä jatko- 
kuljetuksissa. kun taas kappaletavarasatamat  ja 
autolauttasatamat kuormittavat  eniten tieverk-
koa.  

Ra utatiet  Ovat määrällisesti suurin ulkomaan-
kaupan maakuljettaja. Erityisen merkittävää  on 

 raaka-aine-  ja kauttakulkutuonti  Venäjältä. Suo-
men  ja  Venäjän väliset rautatiekuljetukset ovat-
kin lähes kokonaan tuontia. Kauttakulkutavara-
liikenne Suomen läpi poikkeaa Länsi-Euroopan  

kauttakulku  liikenteestä siinä, että suurin  osa 
 kuljetuksista lastataan uudelleen rautatievau-

nuista laivoihin. 

Maantiekuljetukset  ovat yksipuolisesti vientiä 
Itään. Viennistä suurin  osa  on  elintarvikkeita  ja 
fllaataloustu( )tteita  sekä l)neita  ja  laitteita. 

Rajan ylittävistä maantiekuljetuksista yli  50  % 
 on  kauttakulkuliikennettä. Vaikka maantieliiken-

teen  osuus kauttakulkuliikenteen tonneista  on 
vain  noin  10  %,  on  sen  osuus konttien kautta-
kulkukuljetuksista lähes  90  %. 

Maantiekauttakulkuliikenne Vaalimaalla  vuon-
na  1994  oli itään  0,7  miljoonaa  tonnia ja  länteen 

 0.05  miljoonaa  tonnia. Maanteitse  tapahtuvista 
kauttakulkukuljetuksista noin puolet suuntautui 
Helsingin sataman kautta  ja  noin kolmannes  Kot-
kan ja  Haminan kautta. Maantiekauttakulkulii-
kenteestä suurin  osa  saapui Keski-Euroopasta 

Kuljetusmäärien  kehityksessä arvioidaan 
tapahtuvan kasvua vapa utuvan maa ilmankau-
pan  myötä. 

Lisäksi Pietarin talousalueen kehittymisen se-
kä Suomen sijainnin EU:n sillanpääasemana ar-
vioidaan lisäävän rajan ylittävien kuljetusten 
määrää. Sijainnin  on  myös arvioitu houkuttele-
van  Pohjois-Eurooppaa yhteisesti palvelevien 
yritysten  ja  varastojen 5ij( )ittumiSta. 

Suomen länsikaupan kasvu  on  arvioitu kym-
meniksi prosenteiksi, kun taas Venäjän kauppa 
saattaa kasvaa satoja pr)sentteja.  
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2.  Liikenne  ja sen  kehitys 

Suomen  ja  Venäjän välisessä kaupassa  on 
 huomattavaa kasvupotentiaalia,  sillä  kaupan vo-

lyymi oli  1993  noin puolet  1980-luvun huippu- 
arvosta. Venäjän kaupan kasvunäkymiä  on  tar-
kasteltu lähemmin luvussa  1.2. 

Kauttakulkuliikenteen  keskeinen tekijä  on 
 Venäjän satamien kapasiteettipula. Suomenlah-

delle rakennettavan suursataman toteutuminen 
ei  ok  näköpiirissä lähivuosina. Tämä merkitsee 
sitä, että kauttakulkuliikenne  on  jatkossakin 
merkittävä  osa  Venäjän ulkomaanliikennettä. 

Meriliikenteessä suuryksikkökuljetusten  mää-
rän  on  ennakoitu kasvavan kaksin-kolminkertai-
seksi vuoteen  2010  mennessä. 

Tämä merkitsee vastaavasti jatkokuljetusten 
siirtymistä maanteille, mikä johtaa myös tyhjien 
paluukuormien  ja  konttien  määrän kasvuun. 

Venäjän ulkomaankaupan perinteinen raken-
ne  on  ollut yksipuolisesti joukkotavarakeskei-
nen. Kulutuksen, tuotannon  ja  kuljetustapojen 

 muutokset voivat tuoda suuria volyymimuutok
-sia  yksittäisille kuijetusmuodoille, vaikka kau-

pan kokonaisvolyymi ei merkittävästi muuttuisi-
kaan. 

Henkilölilkenne  
E18-käytävän ulkomaan matkustajaliikenteen 

määrä  on  noin  15  miljoonaa matkustajaa vuo-
dessa.  Määrä  on  kolminkertainen Suomen väki- 

lukuun verrattuna. Satamien matkustajaliiken-
teestä suurin  osa  suuntautuu Tukholmaan. 

Kuvassa seuraavalla sivulla  on  esitetty tär-
keimpien lähtö-  ja  saapumispaikkojen  ulko-
maan matkustajaliikenne. Vaalimaan  ja  Vainik-
kalan  rajanylityspaikkojen  kautta kulki  v. 1994 

 noin miljoona matkustajaa, joista  14 %  junalla, 
 36 %  linja-autolla  ja  50 % henkilöautolla.  

Suomen sisäisen pitkämatkaisen henkilälii-
kenteen määrä  E18-käytävässä  on  noin  8  mil-
joonaa matkaa vuodessa. 

Henkilöllikenteen  kehitystä  on a rvio  itu 
 mm.  laskemalla nyky-  ja  ennustetilanteen liiken-

nevirtoja henkilöliikennemallilla,  jossa muuttuji-
na ovat  maiden  väestö, BKT  ja  maiden  välinen 
etäisyys. BKT:n  on  arvioitu kasvavan Suomessa 

 ja  pohjoismaissa  3 %  vuodessa  ja  Venäjällä si-
ten. että BKT asukasta kohden  on  puolet Suo-
men arvosta  'v. 2010.  

Mallin  mukaan Suomen  ja  Venäjän rajan yht-
tävä henkilöliikenne kasvaisi noin kolminkertai-
seksi nykytilanteeseen verrattuna. 

Suoinen  ja  Venäjän välisissä henkilömatkois-
sa  on henkilöautomatkojen kulkumuoto -osu  us 

 viime vuosina kasvanut merkittävästi. Venäjän 
autoistumisen kehitys jatkunee samansuuntaise-
na. 

Suomen  ja  Venäjän  välisen  matkailun kehi-
tysnäkymiä  on  tarkasteltu luvussa  1.2. 
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2.  Liikenne  ja sen  kehitys 

2.2 E18-tien liikenne 
 ja sen  kehitys  

Eninirnillään  E18-tien liikennemäärä  on  Vän-
taalla  (Kehä  Ill) n. 35000 autoa/vrk. Koko  tien 
keskimääräinen liikenne  on  noin  11000 ajon/vrk. 

E18-tien liikennesuorite  on  noin  4,2  milj.  ajo-
neuvo-km/vrk, mikä merkitsee lähes  3  miljardin 
markan  vuotuisia ajokustannuksia.  

1980-luvun loppupuoliskolla liikenteen kasvu 
 E18-tiellä oli noin  7 %  vuodessa. Vuosien  1984-

1989  välisenä aikana  E18-tien liikenne kasvoi noin 
 40  %.  1990-luvun  alun  lama  pysäytti kotimaisen 

liikenteen kasvun. 

E18-tien ulkomaanliikenteestä noin puolet  on 
 peräisin Suomesta. Helsingin  ja  Turun välillä mer-

kittävä  osa ulkomaanliikenteestä  on  ruotsalaista 
alkuperää. Helsingin itäpuolella suuri  osa ulko-
maanliikenteestä  on  venäläistä.  

Saapumispaikka  Suomi  Ruotsi Venäjä Muu  

Turku 	henkilöauto  50  %  45  %  0  %  5  %  
linja-auto 50  %  36  %  0  %  14  %  
kuorma-auto 62  %  13  %  0  %  25  %  

Helsinki 	henkilöauto  49  %  23  %  1  %  27  %  

linja-auto 50  %  25  %  0  %  25  %  

kuorma-auto 50  %  10  %  1  %  39  % 

Vaalimaa  henkilöauto  60  %  1  %  37  %  2  %  

linja-auto 46  %  1  %  46  %  7  %  

kuorma-auto 38  %  1  %  42  %  19  %  

0 	100 km  

Keskimääräinen liikenne 	_______  Kuorma-autot 
(ajoneuvoa vuorokaudessa)  _______  Muut autot  

*)  Sisältää  irtoperä- 
vaunut  ja  kontit  

E18-tieki kuorin illaz'a ulkomcianliikeu  ne 

ETELÄ-SUOMI  

zi 	 1< a 	I 

I 	
I 	 H> 

__________H__________  

TURUN  JA 	 KYMEN 
PORIN  LAANI 	UUSIMAA 	LÄÄNI 

Ennustettu lisäys 	 30 000  matkaa/vrk 
________  2010  mennessä 	 20000  

Nykytilanne 	 10 000 

0  

Li/ken  nenial/ilia lasketut henki/Oli/ken nevirto-
/en potentiaalit v. 1994/a 2010 
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2.  LIIkenne  ja sen  kehitys 

Vaalimaalla  rajan  ylittiLi VlR)rokaudessa  noin 
 1000  ajoneuvoa, joista noin puolet  on  kuorma- 

autoja. Kuorma -autoliikenteestä  yli  50  Wo  On 
kauttakulkuliikennetti Kauttakulkuliikenteestii 

 suurin  osa  on Helsingisti tai  Kotkasta  lastattavaa 
konttiliikennettä. Ajoneuvoina  maahan saapuvan 

 kauttakulkuliikenteen  osuus  on  alle  kolmannes. 

Rajan ylittävä liikenne  on Vaalimaalla  kasva-
nut vuosina  1992-94  yli kaksinkertaiseksi, kuor-
ma-autoliikenne yli kolminkertaiseksi. Nopeinta 
kasvu  on  ollut  kauttakulkuliikenteessi.  

Liikenne-ennusteet  v. 2005  ja  2020  
Venäjän liikenteen ennusteet perustuvat  Va

-näjän  ulkomaankaupan  kehitysskenaariohin, 
 joita  on  tarkasteltu lähemmin luvussa  1.2.  Lii-

kenne-ennusteen pohjaksi  on  otettu varovai-
sempi  kehitysennrLste,  jonka mukaan Venäjän  BKT 

 kasvaa  2 %  vuodessa, jolloin vienti Venäjälle kas-
vaisi  7 %  vuodessa. Suomen kansantalouden  ja 

 länsikaupan kehityksen  on  arvioitu jatkuvan  pit-
käaikaisen  trendin  mukaisesti. 

Kuljetusten  ja  henkilöliikenteen kehitysniiky-
miä  on  tarkasteltu myös kohdassa  2.1.  

Suomesta itään suuntautuvan liikenteen  on 
 ennustettu kasvavan kuorma-autojen osalta  nelin-

kertaiseksi  ja  henkilöa utoliikenteen  osalta  kuusin-
kertaiseksi  vuoteen  2005  mennessä. 

Vuoden  2005 jilkeen  kasvun  Ofl  oletettu  ta-
saantuvan  neljän prosentin  vuosivauhtiin.  Ennus-
teet  pemstuvat  oletukseen Venäjän kaupan kasva-
misesta kaksinkertaiseksi  ja  henkilämatkojen 

 määrän kasvusta kolminkertaiseksi  nvkytasosta 
 vuoteen  2005  mennessä.  
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maa  

11 000 3000 	 °Zo  

10% Ha mina  
Kotka  

Nykyinen  liikennemäärä  
10000 	(ajoneuvoalvrk)  
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0 	 50km  

  

E18-tie'  i  ,i,kyise1 liiken neinäärät  
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2.  Liikenne  ja sen  kehitys  

Osa  liikenteen kasvusta johtuu tieliikenteen 
kulkumuoto-osu uclen kasvamisesta.  Mm. ka u- 
pan  rakennemuutosten (hulkista irtotavaraan )  ja 
\/enäjän  rautateiden kapasiteettipula  n on  oletet-
tu jatkavan tiekuijetusten kulkuni.uoto-osuuden 
kasvua kaksinkertaiseksi nykytilanteeseen ver-
rattuna 

Venäjän autoistumiskehityksen jatkuminen  ii- 
sää henkilöautomatkojen  osuutta rajan \'littäväs-
tä henkiläliikenteestii. 

Kauttakulkuliikenteen  on  arvioitu kasvavan 
nelinkertaiseksi vuoteen  2005  mennessä. Voimakas 
kasvu johtuu  mm. näjän  satamien kapasiteettipu-
lasta  sekä pohjoisen reitin nopeuturnisesta  mm. 

 Tanskan salmien siltojen ansiosta.  Vu )den 2005  jäl-
keen kauttakulkuliikenteen arvioidaan putoavan 
puoleen Venäjän satamakapasiteetin lisäyksen ta-
kia. 

Kotimaan sisäisen sekä länteen suuntautu-
van ulkomaanilikenteen  kasvuksi  on  oletettu 
vuoteen  2005  mennessä  34 %  ja  VU( )teen 2020  
mennessä  51 %  sekä kevyiden että raskaiden auto-
jen osalta. Ennuste pelTistuu BKT:n vu()sikasvuolc-
tukseen  (3 %  vuoteen  2005  asti,  2,5  %  2005-2020)  
sekä liikenteen kustannusten pysymiseen nykyisel-
lä tasolla. Kotimaan liikenteen kasvu  on tielaitoksen 

 liikenne-  ja aut( )kantaennusteen  mukaista. 

Vuoden  2005 unnusteessa \ialimaalla nIjui  ylittää 
 4600 autoa/vrk (10300 henkik)autoyksikköä/vrk)  ja 
 vuoden  2020 ennusteessa 6900 aut( )a/vrk (131(X) 

henkilöaut )yksikkoa, vrk ). 

Ennustetut liikennermiärät  saavutetaan,  jos  liiken-
ne kasvaa kahtena seuraavana vuonna  50 %  vuodes-
sa (nykyinen kasvu), tämän jälkeen  15 0%)  vuodessa 
vuoteen  2005  asti  ja  4 %  vuodessa  vv. 2005-2020.  

Ennusteiden mukaan  E18-tien liikenne kasvaa 
idässä selvästi nopeammin kuin lännessä. Myös lii-
kenteellinen kuorinitus ajoneuvoa kohti  on  itäisillä 

Ajon./vrk  
7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

jaksoilla  selvästi suurempi, koska kuorma-autojen 
osuus liikenteestä  on  hyvin suuri. 

Ennustetut liikennemäärät  ylittävät nykyisen tien 
välityskyvyn useissa kohdissa. Oheisissa kuvissa  on 

 esitetty nykyisen  El 8-tien liikennekuormituspn )tiilit 
ennustetilanteissa sekä nykyisen El8-tien suurin mi-
toitusku()rmitus. 

1992 	 2000 	 2010 	 2020  

Kauttakulku,  muut 	-- Muu liikenne, muut 

LIII Kauttakulku,  kuorma-autot LI Muu liikenne, kuorma-autot  

I  'aatimaan ra/alii/..?el iteen keb  it's  vuosina  1992-94 /a  ennuste vuosi/te  1994-2020. 
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2.  Liikenne  ja sen  kehitys  
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3.  Nykyisen tien ongelmat  

•  Nykytilanteessa  E18-tien suurimmat 
liikennöitävyysongelmat ovat Salossa, 
Haminassa, Kehä  111:1121,  välillä 
Koskenkylä -  Loviisa sekä Haminan 
kohdalla. 

•  Liikenne ruuhkautuisi ennustetilan-
teessa ilman  para  ntamistoimia vilk- 
kaimpina  aikoina kaikilla muilla paitsi 
valmiilla rnoottoritieosuuksilla. 

Nykyisellä tiellä  on  useita hyvin mäki-
siä jaksoja  ja  vain  vähän hyviä ohitus- 
paikkoja nelikaistaisia jaksoja 
lukuunottamatta. 

Venäjän rajanylityksen haflinnolliset 
ongelmat aiheuttavat liikenteelle 
ajoittain suuria viivytyksiä. 

•  Ulkomaan raskaan liikenteen suuri 
määrä aiheuttaa nykyisillä yksiajora-
taisilla tieosuuksilla liikennöitävyys

-ja  turvallisuusongelmia.  

31  



3.  Nykyisen tien ongelmat  

3.1  Lilkennetekniset  ongelmat 
Nykyisen  E18-tien liikenteellisiä ominaisuuk-

sia  on  tarkasteltu tämänhetkisellä sekä vuoden 
 2005 ennustekuormituksella. Liikenteellisiä 
 ominaisuuksia kuvaavina mittareina  on  käytetty 

tien palvelutasoa vilkkaan liikenteen aikana se-
kä ajokustannuksia autokilometriä kohden. 

Liikennöitävyvs  riippuu  mm.  tien ominai-
suuksista (mäkisyys, kaarteisuus, leveys), liiken- 

teen määrästä  ja  koostumuksesta (raskaiden au-
tojen osuus). Ajokustannuksiin vaikuttaa lisäksi 

 mm. tieosan  onnettomuusriski  ja  nopeusrajoi-
tus. 

Nykytilanteessa  E18-tien suurimmat liilcen-
nöitävyysongelmat ovat Kehä uI:lla, välillä  Kos-
kenkylä -  Loviisa, Haminassa  ja  Salossa. Valtatie  I  
Lohjalta länteen  on  lähes  koko  osuucieltaan 

 ajoittain ruuhkainen.  

Suuria ajokustannuksia  on vain  paikoin  ja  ne 
sijaitsevat liikennevalo-ohjatuilla jaksoilla. 

Ennustetilanteessa  v. 2005  liikenne ruuh-
kautuu vilkkaimpina aikoina kaikilla muilla 
paitsi moottoritieosuuksilla. Kapasiteetin loppu-
minen aiheuttaa eräillä jaksoilla merkittävää ajo- 
kustannusten kasvua. Suurimmat viivytykset 
syntyvät Kehä IlI:lla,  vt  1 :llä  Salossa, Turun ohi-
kulkutiellä sekä  vt  7:llä Haminassa. 
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Nykyisen  E18-tien liikenteellinen taso  v. 2005  ennusiekuormituksella  
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3.  Nykyisen tien ongelmat  

3.2  Tietekniset  ongelmat 
Nykyisen  E18-tien ongelmat keskittyvät van-

hoille  sekaliikennetieosuuksille.  Tien  teknisti 
 tasoa  on  arvioitu  allaolevassa  kuvassa.  

Tien  leveydessä  puutteita  on  lähinnä  vain 
 Koskenkyliin  ja  Loviisan välisellä jaksolla,  joSsa 

pi1lysteen  leveys  on  alle  8 m.  

Mäkisyys  on  suurta (yli  20  m/km)  Salon  ja 
Paimion  välillä, Lohjan  ja Suornusjärven  välillä 
sekä  I()vii•in  ja Kotkan  välillä.  

Ohitusmandoifisuudet  ovat huonot lu-
kuunottamatta  moottoritieosuuksia  ja  osia Kehä 

 uI:sta. 

Nopeustaso  on  alle  80 km/h  Kehä  IlI:lla  ja 
 lyhyillä  osuuksilla  Lohjan  ja  Salon  välillä sekä 
 Haminassa. 

Liikenneturvallisuudessa  on  ongelmia 
 va  in  lyhyillä  jaksoilla  ja taajamaymxiristöissi. 

Valmiiclen moottoritiejaksojen  hyviin  turval-
lisuustilanteen  vuoksi  E18-tien  onnettc)rnuusaste 

 on  tyydyttävä.  

Alikulkukorkeus  on  pieni  (alle  4,4 m)  Kehii 
uI:lla  valtatien  3  ja Vihdintien  välillä sekä Por-
voon  nioottoi'itiellä  (2  siltaa).  

Tien  rakenteessa  on  vaurioita Haminan  ja 
\/aalimaan  välisellä jaksolla. Kantavuus  on  puut-
teellinen  Halikonjoen  sillalla. 

TIEN LEVEYS  

.. 	

. MÄKISYYS 

NAALI 	 _ »  
SALO 	

HA  Nfl  

il  

L0JA 

IVj 'kyLcei  i  1/ei  i  tc'kn  jne, taso  

OHITUSOSUUDET  

NOPEUSRAJOITUS  

LIIKENNETURVALLISUUS  

---[:1-- 	K0FKA  
LOVIISA 

UR'I0U  
0 

HELSINKI  HYVÄ 

TYYDYTTÄVÄ 
HUONO  
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3.  Nykyisen tien ongelmat  

3.3  Muut puutteet  ja  ongelmat  
Ulkiiaa  n maantiekuljetusten  hallinnolliset 

ongelmat, kuten iclänliikenteen rajanylitys  ja 
kuljetusasiakirjat,  ovat nykytilanteessa kotimai-
sia ongelmia suuremmat. 

Liikenteenharjoittajan  ja  kuljettajan nakäkul-
masta  katsoen väylän palvelutaso  on  Suomen 
puolella siedettävä, joskin toivomisen varaa  on 
viitoituksessa.  sekä ajoneuvo-  ja kul jettajapalve-
luissa. Tämä koskee erityisesti ulkomaisia kul-
jettajia. 

Idän maantiekuljetukset ovat riskialttiita. 
Odottamattomia kustannuksia  ja viivytyksiä 

 syntyy eri portaissa. Kansainvälisesti ottaen 
Suomen kautta kulkeva reitti sisältää kuitenkin 
pienempiä riskejä kuin muualla. 

Raskaan liikenteen  ja  ulkomaisten ajoneuvo- 
jell  suuri määrä vaikeuttaa ohituksia  ja synnyt-
tää  helposti jonoja, erityisesti Koskenkylän  ja 
Kotkan  välisellä tieosuuclella. Ajokulttuuri  ja 

 monien ajoneuvojen heikko kunto aiheuttavat 
myös liikenneturvallisuusongelmia. Turun, Hel-
singin,  Kotkan ja  Haminan satamien liittyminen 
päätieverkkoon koetaan puutteelliseksi. Osittain 
tästä syystä Helsingissä ollaan kehittämässä uu-
sia satama  fl(  )sia.  

Merkittävä ongelma  on  myös  se.  että Hami-
nassa ElS-tien liikenne joutuu käyttämään kes-
kustan katuverkkoa. Kun liikenteestä vielä hy-
vin suuri  osa  on  raskasta liikennettä, aiheutuu 
tästä ongelmia niin liikenteen sujuvuuclelle  ja  

liikenneturvallisuudelle  kuin myös estevaikutus-
ta ja päästöhaittoja.  Samat seuraukset syntyvät 
muilla yksiajorataisilla tieosuuksilla, joilla yksi-
tyistieliittymien määrä  on  suuri  ja  asumis-  ja 

 muita toimintoja  on  tien välittömässä läheisyy-
clessä. Myös matkapuhelinverkkojen kuuluvuus 
kaipaa korjausta  E18-tiellä.  E 18-tieyhteyden 
merkitys edellyttää, että verkkojen kuuluvuus 

 on  täysin aukoton  koko  välillä  Turku-Vaalimaa 
 ja  myöhemmin myös välillä Vaalimaa-Pietari.  
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4. E18-tien  ja sen  vaikutusalueen  kehittäminen  

•  Tavoitteena  on  kehittää  E18-tie  yleiseuroop-
palaisen liikenneverkon  (TEN) laatutasoon 
10-15  vuoden kuluessa. 

•  Yhtenäisen  ja  kattavan palvelutarjonnan 
turvaamiseksi  koko tieosuudelle  laaditaan 
kysynnän kasvuun sidottu palveluverkon 
vaihejttajnrakentumissuunnjtelma. 

•  E18  jakautuu Turun  ja Vaalirnaan  välillä 
kolmeen maisemamaakuntaan, joiden 
erityispiirteet  on  otettava huomioon 
hankkeen suunnittelussa  ja  toteutuksessa, 

•  E 1 8-tieympäristän  tehtävänä  on  
tulevaisuudessa välittää  Suomi-kuvaa, 
suomalaista arkkitehtuuria  ja  muotoilua. 

• Täysimääräisten hyöryjen  saavuttaminen 
edellyttää eri liikennemuotojen  välisen 

 yhteistyön aktiivista kehittämistä. 

•  E18-tielle keskitetään nykyaikaiset  tie-  ja 
liikennetekniikan  sekä telematiikan 
kokeilut  ja  sovellutukset. 

•  E18-tien vaikutusalueen kunnissa  on  suuri 
joukko kehityshankkeita, joiden toteutumi-
sessa Eurooppatiellä  on  merkittävä asema. 

•  Uuden vilylän rakentamiseen liittyy aina 
rnaankäytöllisiä ongelmia, joihin  on  syytä 
varautua.  
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Jfl 4. E18-tien  ja sen vaikutusalueen  kehittäminen  

4.1  Tavoitteet 
 El 8-tien kehittämiselle  

E18-tie 00  osa yleiseurooppalaista  liikenne- 
verkkoa  (TEN). Koko  maanosan kattava luRen-
neverkkojen kehittäminen  on  olennainen tekijä 
alueen taloudellisen kasvun, kilpailukyvyn  ja 

 työllisyyden kannalta.  TEN-verkko tulee kehit-
tää EJ:n hyväksymään laajuuteen  ja laatutasoon 

 10-15  vuoden kuluessa.  

E18-tien kehittämisen tavoitteet perustuvat 
EU:n asettamiin yleisiin tavoitteisiin, joista  tär-
keimmät  ovat seuraavat: 

• yleiseurooppalaisten liikennemarkkinoiden 
 I uoniinen 

•  Suomen  ja  muiden  EU-maiden  välisen tavoi-
tettavuuden  parantaminen 

•  Suomen sisäisten reuna-alueiden  ja  taloudel-
listen keskusten  välisen tavoitettavuuden  pa-
rantaininen 

• kauttaku ikuliikenteen  edellytysten parantami-
nen 

•  kuljetusten  ja  I iikenteenhoidon  tehokkuuden 
 ja  turvallisuuden parantaminen mandollisim-

man ympäristöystävällisellä tavalla 
•  taloudellisen  ja  sosiaalisen vuorovaikutuksen 

edistäminen yhteiskunnan eri osien välillä 
•  eri liikennemw)tojen yhteistoiminnan l)a1In - 

ta  in inc n  
kestävän kehityksen tukeminen.  

TEN-tieverkon laatutasosuositusten mukaan 
tavalliset kaksikaistaiset tiet ovat hyväksyttävis-
sä,  jos liikennemäärä  on  alle  5000  ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Moottoritietä edellytetään,  jos 
liikennemäärä  on  yli  10 000 / 15 000 autoa/vrk. 

 Näiden väliseen käyttöalueeseen soveltuvat  ex-
press road-niniikkeen  alla  olevat tietvypit, joita 

 mm.  suomalainen moottoriliikennetie edustaa.  

4.2  Tienrakennushankkeet  

E18-tien kehitysohjelma sisältää yhdeksän 
tienrakennushanketta, joista useimmista  on  ole-
massa vähintään yleissuunnittelutasoinen suun-
riitelma.  

H 	 / 	 H8  H9m  
Naantali 

 • Paimio  12 	\ 	' 7 	, 	____  
Hl 	 I 	 - 	Kotka  

Turku 	
Muurla 	 . .- 	 \ 	/ 	 Loviisa  

Salo 	 H4  i 	Porvoo  -. 	 I  
Lohja 	Lohjan 

harju  

	

Helsinki 	 Suomenlahti 

Hanko 	 I 	I 	I 	I 	I 	I 

0 	 50km  

L.'18-Ik';  i 	Ill  iishai ik/.,?eet  
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4. E18-tien  ja sen vaikutusalueen  kehittäminen 

Hanke  1 Turku-Paimio  käsittää moottori-
tien rakentamisen Turusta  Paimioon.  Jakson pi-
tuus  on 28 km  ja  kustannusarvio  1000  Mmk. 
Hanke  on  rakenteilla  ja osa  siitä  on  avattu lii-
kenteelle syksyllä  1994.  Hanke valmistuu  v. 
1997.  

Hanke  2  Painiio-Muurla  kasittää moottoiitien  ra-
kentamisen  Paimiosta  Salon  itäpuolelle  Muurlaan. 

 Jakson pituus  on 32 km  ja  kustannusarvio  860  Mmk. 

Hanke  3  Muurla-Lohjanharju  käsittää moottori-
tien  tai  ensimmäisessä vaiheessa  moottoriliiken-
netien  rakentamisen  Muurlasta Lohjanharjulle. 

 Jakson pituus  on 63 km  ja  kustannusarvio 
 moottoritienä  1850  Mmk  ja  moottoriliikennetie - 

nä 1300  Mmk. 

Hanke  4  Kehä  In  käsittää  1-lelsingin  uloim-
man  kehätien  parantamisen. Jakson pituus  on 
24 km  ja  kustannusarvio  1030  Mmk.  1-lanke  ja-
kautuu kolmeen jaksoon:  

A. Valtatie  1 -Vihclintie nelikaistaiseksi  eri
-tasoliittymin  varustetuksi tieksi  (280  Mmk). 

Hanke  on  rakenteilla.  
B. Vihdintie -valtatie  3  kaupunkimoottoritieksi 

 (200  Mmk).  
C. Valtatie  3-Tikkurila  kaupunkimoottoritieksi 

 (550  Mmk).  

Porvoonväylän eritasoliittyinän  rakentaminen 
liittyy Vuosaaren  satamahankkeeseen.  

Hanke  5  Porvoo-Koskenkylä  käsittää nykyisen 
 m(x)ttoriliikennetien tiiydentiimisen ilK X)ttOfltieksi. 

 Jakson pituus  on 25 kin  ja  kustannusarvio  220  Mmk.  

hanke  6  Koskenkylä-Lovilsa  käsittää moottori- 
liikenne -  tai  moottoritien rakentamisen  Kosken- 
kylästä valtatien  6  liittymästä Loviisaan. Jakson 
pituus  on 13 km  ja  kustannusarvio  120  Mmk 

 (inol)  tai 170  Mmk  (mo).  

Hanke  7  Loviisa-Kotka  käsittää  moottorilii-
kenne-  tai  moottoritien rakentamisen Loviisasta 
Kotkaan. Jakson pituus  on 35 km  ja  kustannus-
arvio  300  Mmk  (inol)  tai 450  Mmk  (mo)  

Hanke  8  Haminan ohikulkutie  käsittää 
Haminan historiallisesti arvokkaan keskustan 
ohituksen. Hankkeen pituus  on 5 km  ja  kustan-
nusarvio  250  Mmk. Parhaillaan selvitetään  tun-
neliratkaisua.  

Hanke  9  Hamina-Vaalimaa  käsittää  moot
-toriliikennetien  rakentamisen  Haminasta  Vaali-

maan  rajanylityspaikalle.  Jakson pituus  on 30 
km  ja  kustannusarvio  250  Mmk.  

4.3  Tienvarsipalvelut 
 ja  varustelu  

El 8-tien palvelukysynnän 
kehitysnäkymät  

E18-tien  palelujen  kehittämisen lähtökohta-
na  on  liikennemilärien  ja  eri  käyttäjäiyhmien 

 kehitys.  Palvelukysynnän  on  arvioitu kehittyvän 
samassa suhteessa  liikennevirtojen  kasvun kanssa.  

Viereisessä kuvassa  on  arvioitu  palvelukysyn-
nän  kasvu eri  tieosuuksilla  vuoden  2005  liiken-
ne-ennusteeseen l)efUstUen.  

Turun  ja  pääkaupunkiseudun välillä palvelu- 
kysynnän lisäys muodostuu pääasiassa kotimai-
sen liikenteen  ja  länsimaisen  maantiematkailun 

 kasvusta, joten myös tulevaisuudessa painopiste 
 on  henkilö-  ja asuntoautoili  joiden palveluissa. 

Pääkaupunkiseudulla Kehä  111:n  palvelujen 
 kehittämistarve  syntyy lähinnä seudun sisäisen 

liikenteen  ja  tavaran  jakelutoiminnan  kasvusta. 
 Baltiasta  ja  Keski-Euroopasta tulevan matkailun 

 ja tavarakuljetusten  aiheuttama  palvelukysyntä 
 keskittyy  satamaterminaaleihin  ja  pääkaupunki-

seudun  päätieverkkoon.  

250 % 

200 % 

150% 

100% 

50%  

Koskenkylä 	Kotka  

EJ  Koko  henkilöliikenne 	Li Koko  tavaraliikenne  

[Ii  Kotimaan henkilöllikenne 	Li  Kotimaan tavaraliikenne  

E18-tien tieni 'cirsipali 'ein/en kci'nnän 
kasi  il  eri tic'osuuksilla  z'. 2005  mennessä 
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4. E18-tien  ja sen vaikutusalueen  kehittäminen 

Pa1velukvsynnin  kasvusta iiLikaupunkiseu-
clulta jtiän noin kolmannes aiheutuu Uinsi-Eu-
roopan  ja Venijin vilisen tavarankuljetuksen  ii-
shintyrnisesti. 

Itirajan y1ittivi  henkilöliikenne muodostaa 
toisen kolmanneksen palvelutarpeen kasvusta 
Merkittiivä korkealuokkaisia pysiköinti-  ja  ravit-
sernispalveluja tarvitseva ryhmi  on tilausliiken-
nematkustajat,  jotka muodostavat lilhes puolet 
Vaalimaan  raja-aseman henkilöliikenteesti. 

Tulevaisuudessa Pietarin satamien valmistut-
tua  ja  kilpailevien kuljetusreittien parannuttua 
kansainviliselle tavarankuljetukselle suunnattu-
jen palvelujen tarpeet vähenevit suhteellisesti  ja 
maantiematkailun  tarvitsemien  ja  matkailua  tu-
kevien  palvelujen tarpeet korostuvat. 

Tienvarsipalvelujen 
 ja  varustelun kehitysnäkymät 

Tienvarsipalvelut  ovat kehittyneet palvelenuan 
monipuolisesti muitakin kuin suoranaisesti autoi-
luun liittyvii tarpeita. Linnatuulen  ja Heinolantihden 

 tyyppiset palvelualucet tailoavat ohikulki joille hyviit 
iflt( )rmaatiopalvelut seki mandollisuuden piivittLiis-
tavaraostoksiin  ja  ruokailu-  ja  pankkipalvelujen 
kilyttään.  Yin  useammin tien kiyttijille tiedotetaan 
tienvarsipalvelujen kautta paikallisista virkistys-  ja 
kuliruuripalveluista sekii  vaihtoehtoisista reiteisti. 

Eli:n  TERN-verkolle asertamat tav ifleet oVit  tur- 

vallisuus,  tehokkuus  ja iniellyttivyys yhdessii liiken-
teestii ja sen oheistoiminnoista aiheutuvien ympilris-
tävaikutusten miriimoinnin ja kestLiviin  kehityksen 
mukaisen liikkumisen edistiimisen kanssa. Niimi ta-
voitteet soveltuvat myös tienvarsipalvelujen kehitti-
miseen. 

Suomessa kiynnissi olevien tienvarsipalvelu-
jen kehittiimisprojektien keskeiski tavoitteita 
ovat opastus-  ja tiedotuspalvelujen monipuolis-
tammen  ja lisiiininen sekii matkan  ennakko-
suunnitteluinformaatio  ja  suoraan autoiliin oh-
jattu tiedottaminen. 

Muita tavoitteita ovat leviihdysalueiden tur-
vallisuuden  ja palveluvarustuksen  tason  kohot-
taninen sekii palvelualueiden jiltehuollon jiirjes-
tiiriinen  

Liikenteen haffinnan  ja  informaation  ke-
hittiiminen  on  eräs keskeinen Eli:n tutkimus-  ja 
kehittmimiskohde.  Liikenteen lullintajiirjestelyjä 

 TERN-verk )lla  käsitellyt työiyhmii julkaisi 1op-
puraportin lokakuussa  1994.  Siinä esitettiin suo-
situs Eli:n tavoitteeksi palvelujen yhdenmukais-
tamiselle  TERN-verkolla.  Yhtenäisiä palveluja 

 koko  Euroopassa olisivat  mm: 

•  yhteinen ennen matkaa jaettava informaatio  tie-
dossa  olevista ongelmista, kuten tietyöt, ruuhka- 
ajat, suuret kulttuuri-  tai  urheilutapahtumat jne. 

•  muuttuvien opasteiden käyttö vaarasta var()itta-
iniseen, liikenteen ohjaukseen  ja vaihtoehtois-
ten  reittien suosittelemiseen 

•  rajat ylittävä liikennetietojen välittäminen, esi-
merkiksi lomaliikenne  tai  moottoritien sulkerni-
nen 

•  yhtenäisen  ja koordinoidun  autoihin tulevan lii-
kenneinfonnaation toteutus, RDS-TMC  (Radio 
Data System / radiosanomajäijestelmä - Traffic 
Message Channel / liikennesanomakanava).  

Valmiudet palvelujen  ja  varustelun kehittämi-
seen  E18-tien varrella ovat hyvät, eivätkä EU:n 
suositukset ole ristiriidassa kotimaisten tavoittei-
den  kanssa.  

El 8-tien tienvarsipalvelujen  
ja  varustelun kehittämisstrategia 

Tavoitteena  on,  että  E18-tien palvelualueet 
muodostavat kattavan palvelualueverkoston, 
jossa palvelualueet ovat noin  50  kilometrin  (n. 
30 min)  välein. Pääkaupunkiseudulla pil'ekt-
verkko kehittyy sisäisen liikenteen tarpeista kä-
sin tiheämmäksi kuin  E 18-tien minimitaso edel-
lyttäisi. Palveluverkoston lähiajan rakentamisen 
painopiste  on  tavaraliikenteen palvelujen kehit-
tämisessä erityisesti  Kotkan ja  Haminan lähei-
syydessä. Vaalimaan  raja-aseman palvelutaso 
kohoaa, kun rakenteilla oleva uusi  raja-asema 

 va hnistu  u. 

El 8-tien palvelualueiden sijainnissa  ja sisäl-
lössä  painottuvat seuraavat tekijät: 

• Tavaraliikenteelle  suunnattuja palvelualueita 
sijoitetaan tarpeen mukaan terminaalien  ja 
liikenteellisten solmukohtien  läheisyyteen  
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4. E18-tien  ja sen vaikutusalueen  kehittäminen 	 Lj 
• Majoituspalveluja  sijoitetaan palvelualueille 

suurten kaupunkien välille. Kaupunkien 
kohdalla ohjataan tielLi liikkujat kaupunkien 
palvelujen pariin.  El 8-tiellä potentiaalia  on 

 noin neljälle alueelle, joilla  on 24-h  huolta- 
mo, motelli/hotelli, itsepalvelupesula ja  yh-
teys virkistysalueisiin  ja  -palveluihin. 

• Palvelualueiden minimivilimatka  on 50 km. 
 Potentiaalia  E 18-tien varrella  on  noin kuu-

delle alueelle, joilla  on 24-h  huoltamo  ja  yh-
teys korjauspalveluihin, itsepalvelukorjaa-
mot,  viestintäpalvelut,  vartioitu kuor-
rna-autojen yäpvmisa lue, ravintola  ja pesev-
tymistilat  (sauna).  

• Leviihdysalueet tihentivat palveluverkostoa 
 niin, että Ievähdvstarpeita tvydyttäviä alueita 

 on  noin  40  kilometrin välein  (20 min).  Alu-
eilla  on  valaistus  24-h,  selkeii opastaulu  ja 
inloiinaatiopalvelut.  kahvila \XTC  ja jitehuolto. 

Palvelualueverkon  kehitti miselle  on  mäiritel-
ty  seuraavat tavoitteet: 

•  1/18-tie on  kehityksen edelläkävijä. Palveluja 
kehitetään jatkuvasti valtakunnallisesti  ja 

 kansainvälisesti hyviksi koettujen esimerkki-
en  pohjalta. Liikenteen palvelusirategiaa laa-
tinut työiyhmä ehdotti  El 8-tietä kehittLimis-
hankkeeksi. jolla tietä kehitetään kotimaisin 
kokeiluin  ja  mandollisesti kansainvälisiin 
projekteihin liittyen niin rakenteellisesti 
kuin kunnossapitopalveluiltaankin laadul-
taan mandollisimman hyväksi tieksi.  

	

•  Palvelut muodostavat aina kattavan  ja  tarpeen 	Allaolevaan taulu kkoon  on  koottu palvelujen  

	

mukaan tihentyvän  verk( )ston.  Koko  tieosuu- 	ja  varustelun kehitystarpeet  E 18-tien eri kättä- 

	

delle  yhtenäisen palvelutailonnan turvaamisek- 	järyhmien näkäkulmista.  
si laaditaan kysynnän kasvuun sidottu palvelu- 
verkon vaiheittainrakentumissuunnitelma. 	 El 8-tien varustelustrategian päämääränä  on  

selvittää  ja  seurata mitä toimenpiteitä  TERN-ver- 

	

• Palvelualueet  sijoitetaan  ja varustellaan  niin,  et- 	kon minimitaso  edellyttää  ja  laatia  sen  mukai- 

	

tä  ympäristölle ei aiheudu ylimääräistä kuormi- 	nen kehittämisohjeirna maan rajat ylittävänä yh- 

	

tusta.  Tämä koskee elityisesti raskaan liiken- 	teistyänä. 
teen  ja  vaarallisten aineiden  kul jetusten  
alueita. 

KULKU VÄLINE:  JOUKKOLIIKENNE  KUORMA-AUTO 	TURISTIBUSSI 	ASUNTOAUTO 	HENKILÖAUTO 

INFORMAATIO- 
nykyaikainen tietopalvelujarjestelma: kynniss 	kokeilu  IBM City Info Finland  Helsingissa 

•  kaikilla olennaisilla jatkoyhteys-  ja  * seIket, kansainvalisen  standardin  mukaisen opasteet : esim. nsteysten numerointi 
kieliIl aikataulutiedot *  jaettava opas Iiikennekulttuunsta, olennaisista  såännÖksist 	ja  toimintatavoista  
kansainvälisin *  autojen vuokraus *  autoilijan kestävän kehityksen käytösopas 
symbolein  tieto-  ja  * varustautumisinformaatio saataville  jo  ennen matkaa lähtömaan vastuuviranomaisille 

*  helposti saatavilla tuikkipalvelut * palvelualueinformaatio,  esimerkiksi kartta, jossa sijainti  ja  palvelutasotiedot 
•  helposti käytettävissä * yhteenkoottu  palvelu-  ja  korjaamoverkosto-opas 
*  24 h  vuorokaudessa • edullisimman  reitin valintaopas 

* reaaliaikainen  keli  ja  tien kunto informaatio  

1*  elämyksellisen  reitin  ja  kohteiden valintaoppaat  

1*  tulkkipalvelut  ja  tapakulttuuri-informaatio 	 I  
TIENVARSI - 

PALVELUT  I  * turvallisuuspalvelut: hätäpuhelimet, ympärivuorokautinen  valvonta jne. 

*  oikea tiheys  ja  *  turvalliset rekan 	1 	hyvin varustetut levähdyspaikat:  WC,  vesihuolto  ja  jatteiden lajittii1 
mitoitus säilytys-  ja  yöpy- ____________________________________ 

*  korkea laatutaso misalueet 	I  * pysäköintitilaa 	 I  
*  oikea sijainti  ja  *  huolto  ja  korjaus 	*  kahvi-  ja  ruokai- 	* päivittäistavara- 

suhde taajamiin * sahköpistokkeet 	lukapasiteettia  J 	ostokset 
*  ruokailu, lepo _________________  

ja  peseytyminen 	 l  virkistymismand.  I  

Eri kcl 'tki/ä  rib in  len  j)c1i1 'ein talpeet  E18-tieiiä  
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4. E18-tien  ja sen  vaikutusalueen  kehittäminen  

E18-tiellä Suoiiessa  on  toteutettu mnia koti-
rnaisia kokeiluja, mni. ohituskaistat,  kameraval-
vonta,  tieliikenteen keli-  ja skitietjirjestelmit 

 sekä nopeusnävtät. Tällä linjalla jatketaan  ja 
 E18-tieyhtevs  yritetään saada mukaan EU:n lii-

kenne-  ja telematiikkatutkimusprojektien  yhdek-
si koealueeksi. 

jatkossa  eras  keskeinen kehitysalue  on  tele-
matiikka  eli teletekniikan  ja tietojenkäsittelytek-
niikan yhteissovellutus.  Et  J:n  TV:ssä puiteohjel-
inassa vuosina  1 99- 199$ panostetaa n telema-
tiikan  kehittämiseen huomattavia kehitvsmäärä-
rahoja. Tutkimuksilla kehitetään teleniaattisia 
ympäristöjä, laitteistoja, palveluja  ja  sovellutuk-
sia sekä laaditaan alan esistanclardeja, joihin 
alueen kehitystyö perustuu tulevaisuudessa. 
Laajimmat kokeilut Suomessa tehdään  E18-käy-
tävässä.  

4.4  Maisema 
 ja  tieympäristö  

E 18-tien kolme maisemamaakuntaa  

E18-tie  Turun  ja  Vaalimaan välillä jakautuu 
maiseman erirvispiirteiden mukaan kolmeen 
inaisentainaakuntaan. 

Lounaisrannikon tiia iseniaiiiaakunta  on 
nuorinta  maisema-aluetta. Sille ovat tyypillisiä 
kariat kallio-  ja moreeniselänteet.  joiden välissä 

 on soistuneita painanteita tai vähävetisiä  selän-
nelampia. Jyrkät kalliorinteet ovat tavallisia.  Mo-  

reenirinteet  ovat loivempia, Usein 1Pväkasvui-
sen havumetsLin peittäiniä. Savikoilla  kasvaa 
monin paikoin lehtoja. Huomioflarv()iSia ovat 
vaihtelevat harju-  ja päätemoreenimuoclostumat. 
Laaksot  ovat savisia  ja  yleisesti viljeltvjä, tasan- 
got  laajoja  ja  yhtenäisiä. 

Etelärannikon  maisemamaakunta  on  metsä- 
valtainen  ja sen maisemarakenne  rinnastuu suu-
resti louna isrannikkoon. Kallioselänteillä  on 

 jyrkkä. porrasinainen topografia  ja louhikkoja. 
kivikkoja  sekä siirtolohkareita  on  paljon. Savi-
koita  On  runsaasti  ja jokilaaks  )t hahm( )ttuvat 

 selkeästi. Alueella  on  laajoja talousinetsiä.  Sal-
pausselkien  eteläpuolella  on soistunut  vyöhyke. 
joka  on  oma nnusema-alueensa.  Ma isemaraken-
teessa on  selvästi luoteis-kaakkosuuntaisia  kat-
konaisia harjujaksoja,  joita tiestä  ja  asutus nou-
clattelevat.  T( )isaalta  tiestö  ja  asutus sijaitsevat 
joki-  ja purolaaksoissa.  Kaupungit ovat pää-
asiassa laaksokaupunkeja  ja  sijaitsevat jokisuis-
toissa  ja merenlahtien Tlohjukoissa. Teollisu  us- 
kaupungit sijaitsevat  j )kivarsilla tai SaIpa us-
selillä.  

Kaakkois-Suom.i  on  oma kasvillisuusa  I ueen
-sa ja sen maiseniarakenteessa  on huomanavissa 

Salpausselkien  vaikutus. Alueella  on  huomatta-
van paljon pieniä, soistuneita järviä. Topografia 

 on pienipiirteisen  vaihtelevaa  ja  muodoltaan 
jyrkkää. Kasvillisuus  on  poikkeavan karua muu-
hun Etelä -Su( meen  verrattuna. Alue kuuluu  ra-
pakivigraniittialueeseen ruhjelaaksoineen. kul-
inikkaine avokallioineen ja louhikkoineen. 

 Melkoisen laajat viljelyaukeat  ovat hallitsevia. 

Asutus  on  kehittynyt viljelvinaicien tuntu-
maan  ja rvhmitrynyt viljelyalueita halkovien tel- 
den  varsille vaihteleviksi ryhmä-  ja nauhakyliksi 

 sekä  haja-asutukseksi.  Kaupungit sijaitsevat 
rannikolla  tai Salpausselillä.  

Maiseman kehittämisen periaatteet 
Lounaisrannikon  maiseman kehittämisessä 

 on  keskeistä korostaa  sen  monimuotoisuutta 
avaamalla jyrkät kallioselänteet  ja  laajat peltoko-
konaisuudet maisemakuvaan. 

Maisenialliset solmukohdat  ja inaisemamaa-
kunnan muuttuminen tuodaan esiin maisemara-
kentamisen keinoin tehokkaasti  El 8-tien lävistä-
essä Lohjanharjun. 

Maisemaniaakunnassa  on  runsaasti perinteis-
tä asumismiljäätä, jonka esiintuonlinen mnaise-
makuvaa eläväittävänä tekijänä  on  olennaista. 

l'vlaisematilat rajataan kasvullisesti selväpiir-
teisiksi.  Visuaalista maisemaa häiritsevät tekijät 
korjataan  tai kätketään. Peltoviljelykulttuurin  ja 
puutarhavaikutteisen asuinmil  jään esiintuomi-
nen  ja  parantaminen kuin myös rehevien joki-
laaksojen korostaminen  on  erityisen tärkeää 
su urmaisema  n ymniärtäiniseksi.  

Etelärannikon  maisemamaakunna  n  joki-
laaksoja  k( )r( )stetaan  voimakkaasti. Näkymiä  jo-
kilaaksoihin  avataan. Metsätali )uclen ollessa 
vahvassa asemassa  sen esiintuominen  on  maise-
mallisesti tärkeää.  1-larjujaksoasutusta  koroste-
taan  ja  kaupunkien sijaintia jokisuistoissa sekä 
merenlahtien poukamissa tuodaan esiin. Näky- 
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4. E18-tien  ja sen vaikutusalueen  kehittäminen  
I  

miti ympiröivEin  maisemaan ehostetaan  ja  ava- 
taan, erityisesti avaamalla niiti merelle  ja  saaris- 
toon. 	 ________ Salpaesselät 

Lililil  Metsä  

Joel I  ranrnkkc  

Tie  linjautuu  vastoin "alkulaaksoja , jolloin 	 Pelto  

maisemointi  kohdistetaan pengeriyksiin  ja  leik- 	______ Sostunutaiue 

• 	 a. 	PokOtaisa  ha  kauksun. Masemaaa  

Q Maaernalhses 
solmukohta  

Maiseman kannalta  on  tarkeaa,  etta  maas-
tOofl  kohdistuvat toimenpiteet o'it mandolli- 
simman  'ähiisiI.  Erilaiset maisematilat rajataan 
se1visti.  Kaakkois-Suonien kasvillisuusalueen 
maisemassa korostetaan  vii  jelykulttuuria.  

Alueen maiseman kehittImisessI otetaan huo-
mioon maaperin  ja  kasvillisuuden poikkea-
vuus. Avataan nIkvmiI pikkujIrville. Viljelykult-
tuurin  voimakasta asemaa korostetaan  ja  Iktaiseinaniciakit iiIa/aku 
taajamien julkiskuvaa parannetaan. 

______________ 

- 

—!  
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Tieympäristö 
Tievmpäristän  kokonaiskuvan muodostaa 

kaikki tieympäristössä näkyvä. laaja-alaisista 
kau kc)näkymistä tien lähiympäristön varustuk-
seen. Tien  lähiympäristön varustelu palvelee 
tienkävttäjän turvallisuutta  ja  orientoitumista.  Se 
on  jatkuvaa  ja vhdenrnukaista ja  korostaa tien 
roolia yhteyksiä luovana yhteiskunnallisena  te-
kijänä. 

Tieyn7lpäristön  laatutaso  on E 18-tiellä epäta-
sainen: vairniilla jaksoilla sekä  1fl1i5CIIlWl11  sovi-
tus että vai'ustelu Ovat kansainvälisestikin  kat-
SOCfl  hyvää laatutasoa. kun taas  osa tiejaksoista 

 on näkyniänä  jopa epäesteettinen. Uusilla jaR-
soilla tien  va rustelu  on  korkeatasoista.  

muksia tievarustelulle,  mikä johtaa varustelun 
ulkonäön yhdenmukaistumiseen  ja kansainvä-
listviniseen. Suonalaisen julkiskuvan  korosta-
misen edellytyksenä  on  muotoilultaan omalei-
maisen  ja  korkeatasoisen varustelujärjestelmän 
kehittäminen niiltä osin kuin  se on  kansallisesti 
mandollista. Tällöin voidaan myös tienpitäjän 
yritysimagoa korostaa.  

Tien lähiympäristöön  vaikeasti sovitettavien 
kohtien sekä meluntorjuntarakenteiden  paras 

 mandollinen ratkaisu edellyttää erityistä panen-
tumista  ja  ammattitaitoa suunnittelussa. 

Melurakenteissa  on  vältettävä pitkien näkyinää 
sulkevien  ja  ks )jen syntymistä. Toisaalta maise- 
ma-  ja ympäristötaiteen  keinoja voidaan ottaa 

avuksi vaikeissa sovituskohdissa  ja  näin lieven-
tää ympäristövaurion näkyvää haittaa. 

Tie)'mpäristön  kehittämisessä  on  tärkeää 
kiinnittää huomiota myös rinnakkaisväylien, 
matkailureittien maisemakuvan kehittämiseen 
esimerkiksi Kuninkaantie). Näillä reiteillä mat-

kailija liikkuu hitaammin  ja  hakee nimenomaan 
kiinnostavia  ja  miellyttäviä elä myksiä. 

Maisemataiteen  keinoin voidaan hankalia 
 k( )htia  parantaa. Tieympäristön kehittäminen 

 on  yhteydessä tievarustelun  ja  maiseman kehit-
tämiseen  ja  siksi niihin kohdistuvia toimia  on 

 tarkasteltava samanaikaisesti. Erilliset ohjelmat 
tuottavat todennäköisesti kirjavuutta  ja  laatutason 
erilaisuutta sekä aikataulullista epätasapainoa.  

Levähdysalueilla  on  olennainen rooli tieym-
päristön miellyttävyyclen kokemisessa. Ne toi-
mivat sekä osana maisemakuvaa että matkata-
pahtunaa virkistävänä pvsähdvspaikkana. 
Levähdvsalue  on parhaimiiiillaan  kauniissa pai-
kassa, josta avautuu näköala maisemamaakun-
nan tyypiUiseen maisematilaan. Varusteet.  Ra- 
lusteet seki rikenteet  voivat parhaimmillaan 
täydentää paikan ominaispiirteitä. Nykyisin  le-
vähdysalueet  ovat jokseenkin vaatimattomia.  

E18-tien tieympäristön kehittamisen tavoit-
teena  on  kehittää  tie  kansainvälisen palveluta-
son väyläksi  ja  samalla välittää kulkijalle  Suo-
mi -kuvaa  5U(  )malaisen maisemarkkitehtu  urin ja 

 muotoilun keinoin. 

Liikenteeseen liittyvä varustelu kehittyy tule-
vaisuudessakin jaksottain tien parantamisen ai-
kataulun iiiukaan. EIIT_n )rmisto asettaa vaati- 



Henkilöauto 	Linja-auto 	Lento 	 Laiva 	 Juna 	 Taksi 

Yhteistyötä, johon  El 8-tien parantaminen vaikuttaa merkittävästi 
 ______________ 	Yhteistyötä, johon  El 8-tien parantaminen vaikuttaa  

I 	J 	Merkittävää yhteistyötä  E18-käytävässä  

4. E18-tien  ja sen vaikutusalueen  kehittäminen  

4.5  Liikennemuotojen  väli- 
sen  yhteistyön kehittäminen  

Henkilölilkenteen  nykytilanne 
Matkustajan ensisijainen tavoite  on  päästä 

määränpäähänsä mandollisimman nopeasti, 
mukavasti  ja  edullisesti. Tavoitteen toteutumi-
nen voi edellyttää usean liikennemuoclon valin-
ta-  tai käyttömandollisuutta. 

Tieyhteyksien  lisäksi tarvitaan hyvät rautatie-, 
meri-,  lento-  ja tietoliikenneyhteyclet.  E18-tien 
rakentaminen moottoriväyläksi ci ole vaihtoehto 
rautatie-  tai  lentoliikenteen kehittämiselle, vaan 
kaikki liikennemuodot yhdessä muodostavat 
toimivan kokonaisuuden. 

Liikennemuotojen välinen yhteistyö tarjoaa par-
haimmillaan palvelua, jonka tavoitteena  on  turvata 
matkustajalle useanmian liikenneliluod(  )fl  nopea.  

Henkilöauto 

Linja-auto 

Lento  

Laiva 

Juna 

Taksi  

r 

A  irE\pii.s -pi/?I?llI)1ISSi 

heippokäyttäinen  ja  edullinen matkaketju.  Alla- 
olevassa kaaviossa  on  esitetty, mitkä liikennemuo-
dot  tarjoavat yhdistettyjä palveluja  ja  mikä vaiku-
tus  E18-tien parantamisella  on  kullekin palvelulle. 

IIt'/sinki-Vantaa  /eIlIouI.cviiiiI/ I1dll/lkdiihIl 
a/ku/au/u inforniaciliop/ste  

Seuraavassa  on  muutamia esimerkkejä vhdiste-
tyistä palveluisti. 

Henkiläautoliikenteen  yhteistyö muiden lii-
kenneniuotojen kanssa muodostuu terminaalista 

 ja asemapalveluista (pysäköinti.  vuokraus, 
huolto)  ja opastuksesta terminaa leihinterminaa-
leista.  Lisäksi  on liitvntä- pysäköintimandolli-
suuksia.  linja-autojen pikavuoropysäkeille  ja rau-
utica semille.  

Helsinki-Vantaan lentoasemalla  on  sekä koti- 
että ulkomaanterminaalissa otettu käyttöön  re-
aaliaikaiset informaatiotaulut,  joista selviävät  jat-
koyhteydet  linja-autoihin. Airhus  ja AirExpress 

 ovat tuotenimiä, Joilla hoidetaan yhteysliiken-
netti Helsingin keskustan pikavuoroilta  Helsin-
ki-Vantaan lentoasemalle.  

./Vi'k)'/set iiikeii  I  le/fl 11010/d'fl j'hc/islc'tyl pa/i 'eliit  ja  E18-iien  para  ntam  isen i  'aikiiliikset  
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4. E18-tien  ja sen vaikutusalueen  kehittäminen 

Linja-aut liikenteen kanssa yhteisaikataul uja 
julkaisevat  Finnair.  VR,  Viking Line  ja  Si!  ja  Line. 
Lisiksi  Silja Linella  on ns. Si!  ja  Express  -palvelu, 
jossa linja-autoliikennöitsijit ajavat  Siljan väreis-
sä  tiettyjä reittejä sekä Suomessa että Ruotsissa 
Matkalipuista  on myÖs  mandollista saada  alen-
nuksia, jos  käyttää usean liikennernuodon yh-
distelinää. 

Taksien  ja  linja-autoliikenteen yhteistyöstä  on 
 esimerkkinä TaxiExpress. joka  on  taksi-  ja pika-

vuoromatkan  yhdistelmä. Tämä palvelu toimii 
lähes  30  paikkakunnalla, joista  E18-tien varrella 
ovat  Turku, Salo.  Kotka ja  1-Tamina.  

Liikennemuotojen välistä yhteistyötä  on 
 myös korvaava liikenne,  jota  tarvitaan esimer-

kiksi huonolla lentosäällä Turun  ja  Helsingin 
välillä. 

Henkilöliikenteen  kehitysnäkymiä  
F 1.8-kävtävässä on od( )tettavissa  kehitystä 

laajalla rintamalla. yR aloittaa nopeat junayhtey-
det  välillä  Turku-Helsinki  jo  vuonna  1 99  ja. 

 suunnitteilla  on  vastaavien yhteyksien avaami-
nen välillä  Helsinki-Pietari. 

Lentotarjonta  Pietariin  on  jatkuvasti lisäänty-
nyt. Lisäksi  u Ikoniaiset lentomatkustajat käyttä-
vät  yhä useammin  Helsinki -Vantaan lentoase-
maa vaihtopaikkana matkalla Pietariin. 

Satamista  Turku  ja  Helsinki  tulevat jatkossa säilyt-
tämiiän asemansa henkilöliikennesatamina. Satamien 
erik( )isrulninen  on  todennäköistä, jolloin  1-lelsinkiin 

 keskittyy huvittelu-  ja kokousmatkailua ja  Turkuun 
niuuta henkilöliikennettii  ja tavaraliikenneni.  

El 8-tien kehittäminen parantaa henkilöauto-
ja  linja-autoliikenteen toimintaedellytyksiä. Li-
säksi tien kehittäminen vahvistaa nykyisten  ja 

 tulevien vhteistvömu )tojen toimintaedellyryksiä 
 mm. p:Ir:Intuneena aikatauluvannuutena..  

Liikennemuotojen sujuvan yhteistyön toteu-
tuminen vaatii siirtymistä kulkumuodottaisista 
informaatio-  ja maksujärjestelmistä  yhteisiin jäi-
jestelmiin. jotta matkustajalla  on  käytössään vei-
tailukelpoista tietoa eri palveluista.  E18-käytä-
välIä  on  erityisen tärkeää jakaa tietoa tarjolla 
olevista palveluista. Lisäksi laivaterminaaleihin 
tarvitaan reaaliaikaista tietoa jatkoyhteyksistä 

 Helsinki-Vantaan lentoaseman tapaan.  

El 8-tieltä  on  oltava hyvät yhteydet satamiin, 
lentokentille  ja tärkeimmille vaihtoasemille.  Tä-
mi  asettaa vaatimuksia niin opastukselle kuin 
liikennejärjestelyille. 

Pääkaupunkiseudulle tultaessa tulisi olla 
opastus joukkoliikennepalveluihin, jotta autoili-
joiden ei tarvitse ajaa keskustaan saakka, vaan 

 he  voivat jättää autonsa esimerkiksi Turun 
suunnalla Espoon keskukseen  ja  Porvoon 
suunnalla Itäkeskukseen. Liityntäpysäköinnin 
järjestäminen  em.  paikoissa edellyttää myös py-
säköintitilajärjestelyjä. Tärkeimmille pikavuoro-
pysikeille  on  rakennettava kunnolliset liityntä-
pysäköintimandollisu udet. 

E1H-tien rakentaminen moottonväylätasoise-
na kohottaa väylän imagoa nopeana  ja  hyvin 
varusteltuna yhteytenä välillä  Turku-Helsinki-
Pietari-( Moskova ). Jatkossa kannattaa harkita  

uusien joukkoliikennepalvelujen tarjoamista se-
kä kotimaiselle että kansainväliselle liikenteelle. 
Yhtenä vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi  E18- 
tiellä liikennöivä "luotibussi". 

Tavaralilkenteen  nykytilanne 

Tekniset edellytykset maantie-  ja rautatiekul-
jerusten  yhteistyölle ovat olemassa. Turun. Han-
gon. Helsingin  ja Kotkan  satamissa sekä Pasilan 
terminaalissa voidaan kuormata  ja  purkaa  kont-
teja, perävaunuja ja  kuorma-autoja. Vastaavat 
järjestelmät ovat VR:n käyttämissä terminaaleissa 
Pietarissa  ja  Moskovassa. Näitä käytetään Venä-
jän liikenteessä kuitenkin säännöllisesti, viikoit-
tam, vain konttiliikenteeseen  Moskovaan.  Rails-
hipvaunujen  käytöstä Venäjän puolella  on 

 myös sovittu. 

\7aikka  rautatieliikenteen tullausmu )dollisuu-
olet ovat vakiintuneemmat kuin maantieliiken-
teen  ja tulla usmäärLiysten  voidaan sanoa suosi-
van rautatiekuljetuksia,  eivät rautatiekuljetukset 
vielä pysty kilpailemaan nopeudella maantielii-
kenteen kanssa. Keskimääräinen kuljetusaika esi-
merkiksi Moskovaan  on  noin  4,  vuorokautta. 

Kansainvälinen lentorahtiliikenne käyttää  ny-
kyisin  merkittävässä määrin  Helsinki-Vantaan 
lentoasenaa vaihtoterninaalina, jossa lasti  sur-
retiän kuornia-autoihin  ja  toimitetaan Pietariin. 
Pieneniniässä määrin samaa toimintaa  on  ollut 
myös Lappeenrannassa.  
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4. E18-tien  ja sen  vaikutusalueen  kehittäminen 

Linteen  suuntautuvan tavaraliikenteen  logis- 
tukka  on  kehittynyt nopeasti  ja kulkumuotojen 

 välinen yhteistyö  on  monipuolista  ja  ongelmia 
 on  vähän.  Auto-  ja junalautat  sekä konttiliiken-

ne toimivat säännöllisin vuoroin useisiin koh-
teisiin. 

Tavaralilkenteen  kehittäminen 

Rtapiltjärjestelyi1lä kuijetusaikoja  tullaan  lv-
hentän.ään  n )in  vuorokaudella. 

Pidemmin  aikavälin tavoitteena  on  asettaa 
kansainvälisille yhteyksille säännöllisiä yhdistet-
tyjen kuijetusten junavuoroja, mikali kysyntää 
syntyy auto/perävaunu junassa -kuljetuksille. 
Kuljetuspituuden puolesta esimerkiksi Moskova 
sopisi hyvin tällaiseksi kohteeksi. Taloudellisen 
toiminnan edellytyksenä  on  kuitenkin riittävän 
suuri kysyntä, vieläpä niin suuri, että tarjonta 
vastaavasti voisi olla päivittäistä. 

Viimeaikaiset kokemukset ovat osoittaneet, 
että sopimusyhteistyö eri  maiden  kaluston käy- 
tästä kansallisilla rataverkoilla onnistuu. Tällöin 
erityiskaluston käyttö tulee helpommaksi  ja ta-
louclellisemmaksi.  

Yhteistyö eri kuijetusmuotojen välillä  on  al-
kanut kuljetuspalvel  u  klen  markkinoinnilla.  On 

 syytä olettaa, että kokonaispalvelujen tarjontaa 
laajentavat vähitellen sekä kuljetusten tuottajat 
että kuljetusten välittäjät. Tällaisen kokonaisnä-
kemyksen syntyminen voi helpottaa tarkoituk-
senmukaista liikennemuotojen yhteistyön synty-
mistä. Tämä olisi kansainvälistenkin tavoit-
teiden mukainen  tulos.  

Palvelutason kehittämisen ylcistavoitteena 
 on  mandollisuus tehdä Tutiin  ja  Pietarin välinen 

matka yhden kansainvälisen ajovuoron aikana. 
Tällöin toteutuvat myös ovelta-( )velle -palvelu 
Helsingin alueelta Pietarin alueelle vuorokau-
dessa, täyclennyskuljetukset Kaakkois-Suomesta 
Pietariin saman päivän aikana tilauksesta jne. 
Näitä yhteyksiä kauppa  ja  teollisuus tuleva isu  u- 
dessa  tarvitsee. 

Pienempien maaliikennekeskuksien  ja varas-
tojen  (mandollisesti vapaavarastojen) rinnalle 
voi Suomeen syntyä yksi suuri logistiikkakes-
kus, jonka sijainti  on  riippuvainen kaikkien  kul- 
jetusniuotojen yhtevstarpeista.  

Kul  jetta japalvelut  ovat väylän \:arrella olevien 
palvelukeskusten kilpailukeino. Ammattimainen 
liikenne tarvitsee  24  tunnin  palveluita sekä 
kuormalle että kuljettajalle  ja  on  tulevaisuudessa 
valmis niistä myös maksamaan. Palveluja ovat 

 mm.  vartioiclut  ja aiclatut seisonta -alueet, tauko-, 
odotiis-  ja aikatauluntasaustilat,  päivystävä  kor-
jauspalvelu  jne. 

Niin maantie- kuin meriliikenteenkin kansal-
lisena tavoitteena  on  pitää toimivilla  ja edullisil-
la  ratkaisuilla kilpailukyky kuljetussektorilla niin 
hyvänä, että kuijetusten kotimaisuusaste pysyy 
korkeana. Samalla siitä hyötyvät myös muut yri-
tykset pienentyvinä logistiikkakustannuksina. 
Kauttakulkuliikenteen kehittymisellä  on  heijas-
tusvaikutuksia  myös kalustonvalmistuksen, 
-korjauksen  ja  -rahoituksen sektoreille.  

Kansainvälisen liikenteen ajoneuvoissa  on  jo 
 nyt puhelinlLitteet, jotka tekevät mandolliseksi 

myös dataliikenteen. Tämän informaatioverkon 
palveluiden kehittäminen  on  eräs halviinmista 
tavoista parantaa tavaraliikenteen turvallisuutta. 
joustavuutta  ja tuottavu utta. 

Kiuttakulkuliikenteen  haittoja tulee ehkäistä 
kulkumuotojen oikeaa työnjakoa suosimalla  ja 

 liikenteestä annettujen määräysten tehokkaalla 
valvonnalla. 

4.6 E18-tien 
lähivaikutusalueen kehitys 

Kehitysnäkymät  
E 18-tien lähivaikutusalueen kehitykseen vai-

kuttaa uutena tekijänä Venäjälle suuntautuvien 
toimintojen sijoittuminen tien vaikutuspiiriin. 
Uuden tien rakentaminen  ja  yhteyksien nopeu

-tummen  synnyttää lisäksi paineita muidenkin 
sekä uusien että olemassaolevien toimintojen  si-
joittuniiselle  tien yhteyteen. 

Kummatkin muutosprosessit ovat  jo  alkaneet. 
 Kunnat  pyrkivät kaavoittamaan  ja  tarjoamaan 

yrityksille mandollisuuksia toimia :ilueillaan  ja 
 yritykset pyrkivät sijoittu maan niin, että tieyh-

teydet ovat mandollisimman hyvät.  
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Kolmanneksi tulevat tien vaikuwspiirissI ole-
vat nykyiset toiminnat kehittymhin. Kaikilla 
edelhimai  flit U  illa muutospr( )sesseilla Ofl  vaiku-
tuksensa tien tarpeeseen, liikennemIäriin  ja  tien 
varrella olevien toimintojen toimintaedellytyk-
sun. 

E 18-kivtivi  tarjoaa runsaasti erityvppisii 
nmhdollisuuksia ennen kaikkea elinkeinoehl-
mLtn, mutta myös asumisen kannalta. Hyvit  ja 
kehittyvit kuljetusyhteydet satamineen ja  lento-
kenttineen nikyvit laajennuksina,  uusina  varas-
toalueina ja terminaaleina.  Korkean  teknologian 
toiminnoilic  löytyy mielenkiintoisia sijoituspaik-
koja  mm.  lentokenttien  ja  olemassaolevien  Res- 
kusten yhtevdesti.  Meri, saaristo  ja jokilaaksot 
seki.i  pikkukaupunkien ketju ovat houkuttelevia 
niin matkailun kuin asumisenkin kannalta. 

Maakunnallisten liittojen avustuksella  ja  eri 
organisaatioita haastattelemalla koottiin yhteen 
tiedossa olevat tien liihivaikutusalueen hankkeet 

 ja  suunnitelmat. Luettelo ei ole kattava, mutta 
antaa Ri.isityksen siitLi minkIlaisia muutoksia  on 

 ennakoitavissa. 

•  Naantalin salanlen  la jennuspLitökset seki  Naantalin 
keskustan asumisen  ja  toimitilojen kasvupotentiaalit 

•  Raision iiaankiheiset asuntoaluect seka suunnittelu-  ja 
tutkimusyksikät. (Kvartier Masa  Yards  ja  Raision  Yh-
tvmii 

• lurun keskustm  laajat yritys-  ja  tutkimustoiminnan 
kavualticet  ja  El H-tien varren muutosalueet.  Pan- 
Si( )ll salaniin laajentamissLiunnitelma  ja kantasata-
illan laiturililojen lishiniinen 

• Kaarin:iii. Pikkiön  ja Paiiiiioii Ru ulailti  )alueet  

•  Salon  korkean teknok)gian yritystoiminnan kehitys-
potentiaa lii 

• Miuurlan  ja Lahnajirven inatkailupalvelujen keliitty-
iii  isa  I u eet 

• Lohjanhauun liittvnliallueen  ja  Lohjan seki Nummelan 
taajanuien vritvstoiuluinnan  ja asunlisen kasvupoten-
tiaalit 

•  Espoossa Kelii  111:n  ja Turunviykin liittymialueiden, 
llenlhälen ja  Espoon keskuksen kasvupotentiaalit, 
Kulmakorven laaja varastointialuevaraus  ja  Kelli 

 111:n  varren tilaavieville kaupalle  ja varastoinnille 
suunnattujen  alueiden varaukset 

•  Espoon teknol gia-  ja tietotaitokeskittymilt ja  kasva- 
vat aluekeskukset  (Kilo.  Leppävaara. Matinkvlä 

•  Vantaalla erityisesti Vantaankosken.  lent ukentiin ym-
päristän  ja  1-lakunilan liittyinäalueiden  sekä Keliä 

 111:n toimitilavarannot  ja  yhteys  Vu  )saareen 
•  Marja-Vantaan aluekeskussuunniteluna, MyvrnlLieul  ja 

 Tikkurilan kasvupotentiaalit 
•  1-lelsingissä  merkittävänä  n  uutostekijänä  Vuosaaren 

mandollinen salama  ja sen  liittyminen Kehä 11l:een 
• Päikaupunkina Helsingiilä  vielä runsaasti kasvupo-

tentiaalia keskeisillä alueilla kuten Viikissä. Vuosaa-
ressa  ja  muusta käytöstä ( satamat ) vapautuvilla 
alueilla 

• Eteki-Sipoossa runsaasti luonnonläheistä asunto-  ja 
 työpaikka potentiaalia 

•  Sipoon kirkonkylän  ja Skölclvikin väliselki vyähyk-
keellä  paljon  E18-tiehen tukeutuvaa, runsaasti tilaa 
\'ievien toimintojen kasvu potentia:ilia 

• Skölclvikin  alue äljynjalostuksen  ja muoviteollisuu-
den voiniakasta kasvualuetta 

•  Porvoon  ja  Loviisan kaupunkiseudut voimakkaita 
asunto-, pal'elLu-. matkailu-  ja teollisuustoiminnan 
kasvualueita 

• F1R-tien liittymissä sekLi tien vaikutusalueen pieneh-
köissLi taajAmissa kuten Koskenkylässä  ja Tesjoella 

 )n kasvt jn )tent  i aa  I ia 

• \irojoki, Pvhtään  kirkonkylä  ja Siltakyki  E 18-tien  var- 

ren  kehittyviä  te )llisuusalueita 

•  Kotkaan  ja Haminaan  rakenteilla uusia, laajoja sata-
manosia  ja  niihin liittyviä teollisuusalueita kuten  jä-
teöljvn uusiu-  ja puhclistuslaitos. 

•  Kotkan ja  1-laminan  välillä useita tiellä liikkuvien  pal-
velualueita  ja  hankkeita 

•  1-laminassa  valmiita kasvualueita korkealuokkaisen 
ulleu'enrantakauplunkiasuuliisen kehittyniiselle 

• \ialiniaan taajanian  ja  raja-aseman kasvukeskus 

Lähivaikutusalueen  kehitykseen 
liittyvät ongelmat 

 ja  niihin varautuminen 

Uuden väyliin rakentamiseen  on  säännönmu-
kaisesti liittynyt myös maankäytöllisiä ongelmia, 
jotka  on  syytä tiedostaa. Osittain ongelmat voi-
daan välttää tiensuunnittelun keinoin, osittain 
ne ovat vältettävissä organisaatioiden välisellä 
yhteistyöllä  ja  riittävällä tiedottamisella. 

Ongelmien taustalla löytyy usein maapoliitti-
nen spekulaatio  ja  kuntien välinen kilpailu yri-
tyksistä. Moottoritien rakentamisen synnyttämät 
saavutettavuusmuutokset heijastuvat maan hin-
toihin. Nopeisiin  ja yllättiiviin  muutoksiin ei 
myöskään ole helppo reagoicla kaavoitusproses

-sin  hitauden johdosta. 

Ongelmat saattavat ilmetä monin eri tavoin.  jo 
 koettuja  tai ennustettavissa  olevia ongelmia ovat 

ainakin seuraavat:  
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4. E18-tien  ja sen  vaikutusalueen  kehittäminen 

•  Kilpailu tiellä  liilckuvasta ostovoimasta  voi ai-
heuttaa  yhtäaikaisia,  ylimitoitettuja kaupallisia 
hankkeita, jotka jäävät  vajaakäyttöisiksi. 

• Päivittäistavarakauppa  pyrkii sijoittumaan 
tien läheisyyteen taajamien ulkopuolelle, 
jolloin  taajarnan lähipalvelut  kärsivät.  

•  Venäjän avautuminen voi aiheuttaa voimak-
kaita  kysyntäpaineita  erityisesti  Etelii-Ky-
rnenlaaksossa. 

•  Nopeaan muutokseen ei ehditä varautua 
maankäytön suunnittelun keinoin, yhdys-
kuntarakenteen kehitykselle asetetut tavoit-
teet eivät pidä.  

• Rinnakkaisteiksi  jäävien teiden varrella ole- 
valle  maankäytölle  syntyy kokonaan uusi,  

osittain  ongeirnallinen  tilanne, johon  on 
 mukaucluttava.  Toisaalta  liikennemäärien  ja 

 liikenteen luonteen muuttuessa voidaan nii-
den varrella kehittää uutta  maankävttöä. 

 Satamien  ja  eri liikennemuotojen välinen 
kilpailu voi  koordinoimattomana  johtaa 
myös  epätarkoituksenmukaisten  tai  päällek-
käisten rakenteiden syntymiseen. 

Kehityksen hyödyntämiseksi  ja  ongelmien 
ratkaisemiseksi  on El 8-tien  vaikutusalueen 
kaupunkiseuduilla  syntynyt lukuisia kunnallisia 

 ja  yhtiömuotoisia  kehittämisorganisaatioita.  jot-
ka tutkivat maankäytön ohjaamisen  ja  sijoittanli-
sen  vaihtoehtoja.  

Tulevan  E18-organisaation tehtävänä  on  ch-
käistä  em.  ongelmia tuottamalla riittävästi tietoa 
vaikutuksista, riskeistä  ja  uhista  niin, että pää-
töksenteko voidaan tehdä tietoisena ratkaisujen 
välittömistä  ja  välillisistä  vaikutuksista.  Se  voi 
myös tuottaa ohjeita  ja  tietoa palvelujen  mitoi-
tuksesta, kilpailevista  hankkeista sekä käyttää 
vallassaan olevia  tiensuunnittelun  keinoja on-
gelmien ehkäisemiseksi, esimerkiksi ohjata 
matkailijoita  opastuksen  keinoin olemassa ole-
vien  taajamapalvelujen  käyttöön.  
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[E18] 

5.  Vaikutukset  

•  E18 -kehittämishankkeet  poistavat nykyisen 
tien ruuhkaisuuden, joka ilman kehittärnis-
toimia kärjistyy liikenteen kasvaessa. 

•  Paranevat liikenneolosuhteet vähentävät 
liikenteen kustannuksia, onnettomuuksia, 
päästöjii, matka-aikoja  ja  niiden vaihtelua. 

•  E18-tien kehittäminen  on liikennetaloudel-
lisesti  selvästi kannattavaa (hyotykustannus-
suhde  2.1) 

• Hankekokonaisuuden  lisäksi myös 
kaikki osahankkeet ovat kannattavia. 

• Ajokustannussäästöt nykyverkkoon  verrat-
tuna ovat vuonna  2010  noin  800 Mmk/vuosi 

 ja  vuoden  2020 ennustetulla liikennekasvulla 
 noin  1500 Mmk/vuosi, 

•  E18-tien kehittäminen nostaa tuottavuutta  ja 
 pa  rantaa Etelä-Suomen kuntien kehittymis-

edellytyksiä. Taloudelliset vaikutukset 
säteilevät  koko  maahan.  

Tien  rakentamisen työllisyysvaikutus  on 
kerrannaisvaikutuksineen  lähes  20 000 
henkilötyövuotta  ja  kuntien verotuloja 
lisäävii vaikutus  220-330  Mmk. 

• Ympäristövaikutukset  selvitetään erikseen 
hankkeivain. Lisäksi selvitetään  koko 
kul jetusjärjestelniän ympäristövaikutuksia.  
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5.  Vaikutukset  

5.1 E18-moottoriväylän lii- 
kennemäärät  v. 2005  ja  2020 

F. I 8-titi li1enneniaaiat (  )n  arvi( )ilu 5ij( )iU(.Ie-
ii  illa  vuosien  2005  ja  2020  ennustetut  liikenne- 
virrat Eteki-Suomen tieverkolle, johon  on  lisitty 

 E I 8-hankkeet. Vuoden  2005  verkko sisUtii  vain 
 ne  El 8-hankkeet, jotka toteuttamis(  )h  jelma  n 
 niukaan  ovat tilhiln mennessI valmiit. 

Enii.ustcct sisiltivit niyös  E18-yliteyden  no-
peutumisen  aiheuttamat siirtymät muilta reiteilni 

 El 8-tielle Suomen sisilU. Valmiille  El 8-ftiOotto-
riviykille  siirtyy liikennetti muilta reitciltI Hel-
singin  ja  Turun vililL.i noin  2000  aj )n/vrk ja 

 Helsingin  ja  Vaalimaan villilki  500-10(0  ajon/vrk.  

Osa  nykyisen  El$-ticn liikenteesti. jki rinnak-
kaistieksi muuttuvalle  nykyiselle tielle. Rinnak-
kaisteiden liikennekw)rmitus jäI nykvliikentee

-seen  verrattuna pieneksi. 

Liikenne-ennusteiden laaclinnassa  on  kiytetty 
tielaitoksen  phi-  ja seututeiden EMME/2-verk-
L(  )kU  va usta.  
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5.  Vaikutukset  

5.2  Liikenteeffiset 
 vaikutukset 

 ja liikennetalous 

Liikenteelliset  vaikutukset  
E18-tien keliittiiniishankkect poistilvat nykyisen 

tien niuhkaisuuden, joka ilman toimenpiteiti kIijis-
tyy liikenteen kasvaessa. Ih'nan toimenpiteitil tien  vii-
lityskyky  ylittyisi useissa kohclissa, mistI olisi seu-
rauksena toistuvia ruuhkia, myöhästelyI sekil 
kustannusten kasvua. Nämi ongelmat voidaan ch-
kIisti toteuttamalla esitetyt tierakennushankkeet. 

Liikenneolosuhteiden  paraneminen ilmenee  mm. 
ajokiistiannusten pieneneniiseni,  matka-aikojen lyhe-
neniisena seLl maika-aikavaihtelujen pienenenise- 

nl.  1-lairiöherkkyyden v2iheneminen on  erityisen  tur-
kemi yhteydellii,  joka syöttiLi useita autolauttasatamia 
seki kansainvllistii lentoasemaa.  

E18-kehittamishankkeet lyhentilvit  matka-aikaa 
Tun.mn  ja  Vaalimaan vilillii nJuhkatt(  mana ikana  1  

tunnista  3,5  tuntiin. Ennustetilanteen ruuhkaliiken-
teessä  hankkeet lyhentävät keskimääiiistä matka-ai-
kaa yli  tunnilla, 

Kehittäinisliankkeet  lisäävät myös liikenneturvalli-
suutta.  Vakavien  onnettomuuksien niäätit  E18-tiellä 
vähenee noin 30:lki vuodessa. 

Lilkennetalous 
vleneteliiiä.  j( )lla  hankkeiden liikennetalmitta (  )n 

tarkastelni,  sisältää hankkeiden  aj )kustannussaasto-
jen  (ajoneuvo-, aika-, onnettonluus-  ja  kunnossapito- 
kustannusten muutos) laskennan kandessa aikapoik- 

kileikkauksessa.  Vuoden  2005  tilanteessa hankkei-
den vaikutuksia  on  vertailtu  0±-verkkoon, joka sisäl-
tää  rakenteilla olevat hankkeet  (1  ja  4a).  Vuoden 

 2020  tilanteessa hankkeiden vaikutuksia  on  tutkittu 
vertailemalla niitä vahniiseen  E18-verkkoofl, jolk)ifl 

 hankkeiden yliteisvaikutus sisältyy hankekolitaisiin 
hyötyihin. Sijoittelut  ja  liikenne-ennusteet  on  tehty 
EMME/2-ohjelmistolla. jonka yhteyteen myös ajokus-
tarmnusten laskentajärjesteiniä  on  rakennettu. 

Tulokset osoittavat, että hankkeiden liikennetak  )u-
delliset  vaikutukset ovat herkkiä liikennemääiien ke-
hitykselle. Sellaisten hankkeiden, joita ilman nykyisen 
tien välitvskyky ylittyy, ajokustannussäästöt nousevat 
jiik isti nkisen tien ' ilit  t Ivtt\ess  I  

Liikennetali )udellisissa  laskelmissa  E8-tietä  on 
 tarkasteltu  m( )ott( witienä  Turusta  1-laminaan  ja  m' )( )t-

t( )ri1iike1lnetier1i 1-laniiriasta Vaalimaalle. 

Rak.kust. 
 Mmk  

Pituus 
Km 

______________ 

Mmk! 
km  

V. 2005  kuormitus, hankkeet lisätty nollaverkkoon  

Ajon.kust.- 	Aikakust.- 	Onn.kust.- 	Kunn.pito- 	Säästöt  
säästöt 	säästöt 	säästöt 	kustannus 	yhteensä 
Mmk/v 	Mmk/v 	Mmk/v 	Mmklv 	Mmklv  

1.  vuoden 
tuotto- 
aste 

V. 2020  kuormitus, hankkeet poistettu tavoiteverkosta 

Ajon.kust.- 	Aikakust.- 	Onn.kust.- 	Kunn.pito- 	Säästöt  
säästöt 	säästöt 	säästöt 	kustannus 	yhteensä 
Mmklv 	Mmk!v 	Mmk!v 	Mmk!v 	Mmk/v  

1.  vuoden 
tuotto- 
aste  

Hl Turku-Paimio  (mo)  1000 28 36 54 74 7 -2 133 13  %  106 132 8 -2 244 24  %  

H2  Paimio-Muurla  (mo)  860 36 24 8 25 7 -3 37 4 °h 65 111 8 -3 181 21  %  

H3  Muurla-Lohjanharju  (mo)  1850 63 29 35 95 6 -5 131 7  %  86 187 7 -5 275 15  % 

H4KehälII  1030 24 43 35 227 2 -2 262 25% 5 275 2 -2 280 27% 

H5  Porvoo-Koskenkylä  (mo)  220 25 9 0 17 1 -1 17 8  %  8 39 1 -1 47 21  % 

H6Koskenkylä-Loviisa(mo)  170 13 13 6 14 0 -1 19 11% 41 73 0 -1 113 66% 

H7  Loviisa-Kotka (mo)  450 35 13 6 26 1 -3 30 7  %  42 92 1 -3 132 29% 

H8  Haminan ohitus  (tunn.)  250 5 50 5 8 2 -1 14 6  %  19 32 2 -1 52 21  % 

H9HaminaVaalimaa(mol)  250 30 8 5 8 0 -1 12 5% 71 109 0 -1 179 72%  

Hankkeet yhteensä  6080 259 23 154 494 26 -19 655 11% 443 1050 29 -19 1503 25%  

Hc11i1(?keicleil Iiikeiiizetaioiicie/lise/ i'aiIuti,'4sei  1'. 2005/a 2020 
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Kehä  III 
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Muurla-Lohjanharju  

1.  vuoden tuotto  % 
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5.  Vaikutukset 

Hanke  1 Turku-Paimio synnyttilil merkittii-
viii siiiistöjii  jo nykyisellil liikenteellii.  1-tanke ke-
ventilii merkittiivii.sti ruuhkaisen, Turkua syättiI-
vim  valtatien  1  osuuden kuormitusta. Hank-
keen verkollisia vaikutuksia lisiiii liittvmiimah-
dollisuuksien suuri  n iirI.  Hankkeen siiIstäistI 
poikkeuksellisen suuri  osa  C)fl ajoneuvokustan-
itssiiiistäjii.  

Hanke  2  Paimio-Muurla  synnvttIii siliistöjii 
erityisesti pitkilniatkaiselle liikenteelle.  Saloon 
piiiittvvii  liikenne joutuu moottoritielle piiästiik-
seen  kulkemaan  n. -I km  muuta tieverkkoa pit-
kin, mikii vätientitii hankkeen paikalliselle lii-
kenteelle kohdistuvia siliistöjii. Hanke synnyttiiii 
suuret onnettomuuskustannussiiiistät, joista 
suurin  osa  kohdistuu valtatien  1 liikennevaloliit-
tynhiin  Salossa.  

tie 1 -Vihciintie  rakentaminen aiheuttaa merkittii-
vilt siiiistöt jo  nykytilanteessa.  1-lankkeen  vaiku-
tuksia viihentiiii  scud un  muiden mahclollisten 
kehiiyhteyksien (  I isilanviiylii, Kehii 1:n  paranta-
minen)  kehittyminen. Jakson Vihdintiu-valtatie  3 

 rakentaminen synnvttihi muita hankkeita viihili-
semmilt siiuistöt. Tiimii johtuu  mm. siitii, ettii  ny-
kyisen tien viilityskyky  on hyvii liikennemiliiriin 
niihden eikii  osuudella ole kriittisiii liikenneva-
ioliittvrniii. Jakson valtatie  3-Tikkurila rakentami-
nen lisiiii selviisti Kehii  111:n vilkkaimman  osuu-
den viilityskykvii  ja  sujuvuutta. Osahanke 
synnyttitii. huomattavat siiiistöt  jo  vuoden  2005 

liikenteellii. Ajokustannussiliistöjen  kasvua lii-
kenteen kasvaessa rajoittaa seudun muiden  Re-
hiiyhteyksien  kehittyminen. 

Hanke  5  Porvoo-Koskenkylä svnnyttiiii lithinnii 
aikakustannussiiiistäjii.. Thrkastclujakson alussa ajono-
peuden kasvu viihentilii niuhkaurumisen vithenemi-
sestii johtuvia ajoneuvokustannussiliistäjii. 

Hanke  6  Koskenkylä-Loviisa  synnyttilii merkittil.-
vii.t sililstöt  jo  jakson alkuvaiheessa. Liikenteen kasva-
essa  ja  nykyisen tien viilitysky\yn tiiyttyessii ajokustan-
nussiiiistöt kasvavat jyrkiisti.  

Hanke  3  Muurla-Lohjanharju  a iheu tta a 
 suuren verkollisen muutoksen  Fl$-kiiytiiviissii. 

Tiimii  aiheuttaa merkittiiviil kustannussiiiistöjii  jo 
 nykytilanteessa muullekin kuin nykyisen  1-18- 

tien liikenteelle. Nykyisen tien kuorniitus  on 
Muurlan  ja Lohjanharjun viilillii  valtatien  1 pie-
niii,  minkil  takia hankkeen hyödyt eiviit kasva 

 kovin jyrkiisti  liikenteen kasvaessa. 

Hanke  4  Kehä  III  poikkeaa luonteeltaan 
muista hankkeista:  se synnyttiiii. iiierkittiiviii reit-
tisiirtvmiI  koko piiiika upunkiseudun  verkossa  ja 
keventiiii  siten  koko  verkon kuormitusta. Hank-
keen vaikutukset ovat herkkiä seudun muiden 
kehilyhteyksien kehittiimiselle.  1-lanke lisiiii lii-
kennesuoritetta  liikenteen siirtyessii ruuhkaisilta 
sisiikehiltii sujuvammalle ulkokehiluie. Tiim1  vii-
hentiiii.  tien parantamisen aiheuttamia ajoneuvo-
ja onnettoniui skust nnussiiiistöjii.  Jakson valta- E18-osahciiikkt'iclen h'öc1j'lIis)''k'n kehitl)'fli iiieii Iiikeizteeii kasi aessa 
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5.  Vaikutukset 

Hanke  7  Loviisa-Kotka  on  vaikutuksiltaan 
herkkä liikenteen kehitykselle. Hankkeen ajokus-
tannussäästöt ovat merkittäviä vasta liikenteen  ii-
säännyttyä  tuntuvasti nykyisestä  ja  ne kasvavat jyr-
kästi nykyisen tien välityskyvvn tävttyessä vuoden 

 2020 seutuvilla.  

Hanke  8  Haniinan  ohitus synnyttää hank-
keen pituuteen nähden suuret säästöt, mutta suun-
nitellun tunneliratkaisun suuret kustannukset hei-
kentävät hankkeen kannattavuutta. 

Hanke  9  Hainina-VaaJ.hnaa  on  jakson alussa 
heikoimmin kannattavia hankkeita, mutta jakson 
lopussa rajaliikenteen kasvu täyttää nykyisen tien 
välityskyvvn  ja  kasvattaa jyrkästi nykyisen tien ajo- 
kustannuksia. Hankkeen kannattavuus  on  erittäin 
herkkä rajaliikenteen kehitykselle.  

Koko  Ei  8-hankejoukon ajokustannussäästöt v. 
2010  ovat noin  800 Mmk/v.  Säästöt nykyverkkoon 
verrattuna kasvavat jyrkästi liikenteen kysynnän 
saavuttaessa nykyisen tien välityskyvyn.  V. 2020  
ajokustannussäästöt  ovat noin  I ¶)0 Mmk/v. 

El 8-hankejoukko on  erittäin kannattava: hyöty-
kustannussuhde toteuttarnisohjeirnan mukaisesti 
rakennettuna  on 2,1.  Kaikki osahankkeet ovat 
myös erikseen kannattavia (H/K>1,5). Hyötykus-
tannussuhteet osahankkeittain  on  esitetty taulukos-
sa. 

Hankkeiden kannattavuus  on  laskettu myös ti-
lanteessa, jossa liikenteen kasvu pysähtyy vuoden 

 2010  tasolle. Tällöin nykyisen tien välityskyvyn yht-
tymisen aiheuttamat suuret säästöt jäävät syntymät- 

tä. E18-hankejoukko on  myös tässä tapauksessa 
selkeästi kannattava (H/K=1,8). Kaikki osahank-
keet ovat myös tällöin kannattavia. 

Tulokset osoittavat, että eräiden osahankkeiden 
kannattavuus  on eittäin  herkkä liikenteen kehityk-
selle.  

E18-hankkeista  vain  osuuden Hamina-Vaalimaa 
tarpeellisuus moottoriväylätasoisena perustuu itälii-
kenteen kehitykseen. Porvoon  ja  Haminan välillä 
Venäjän liikenteen kasvu vaikuttaa hankkeiden 
ajoitukseen. Viltatien  I  ja  Kehä  111:n  hankkeisiin 
Venäjän liikenteellä ei ole merkitystä.  

5.3  Aluekehitykseen 
 vaikuttavat erityispiirteet 

 ja  E18-tie  

Tavanomaisen jatkuvan kehityksen lisäksi 
vaikuttavat  E18-liikennekäytävän  kehittymiseen 

 ja  talouteen eräät erityisolosuhteet, joista seu-
raavassa esitetään arvioita. 

Sekä matkailu että kauppa Suomen  ja  Venä-
jän välillä tullevat kasvamaan lähivuosikymme-
ninä voimakkaasti. Kasvun moninkertaistumi- 

Hyöty  /  kustannus-suhde  

1. Turku  - Paimio 	 2,5 
2. Painiio -  Muurla 	 1,7 
3. Muurla  - Lohjanharju 	 1,5 
4. Kehä  III 	 >  3,0 
5. Porvoo  - Koskenkylä 	 1,9 
6. Koskenkylä -  Loviisa 	>  3,0 
7. Loviisa  -  Kotka 	 2,4 	_________  
8. Haminan  ohikulkutie 	 1,8 
9. Hamina  - Vaalimaa 	 >  3,0 	 _______  

E18-hankkeet yhteensä 	2,1 

L.'18-haiikkeklen ka,inattai'uiis  olettaen, että kaikki hankkeet ai'ataan liikenteelle  i'.  2005, 
 sekä toteiiltamisoh/elmcin inukaijien 3'hteiskannattal'uus 
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5.  Vaikutukset  

nefl  perustuu alluseen lahtätasoon, joka kau- 
'fl  osalta liittyy Suomen  ja Venijin lamaan  se-

ku in:itkai1ijoiden  osalta rajallulod( )llisuuksiefl 
\apautuiniseen.  

J( )S  talouskasvu etenee  Sli( tuisasti Vei iji1lii  ja 
Sw)I1Iessa, kauppavaibto  voisi tehdyn ennus-
teen mukaan olla ki  hes kuusinkertainen  vuonna 

 2010  verrattuna vuoteen  1993.  Tuillöin \/enuijuin 
 kaupan merkitys suhteessa  koko  Suomen ulko-

iivankauppaan  ja BKT:hen  olisi kuitenkin  vain 
 samalla tasolla kuin Neuvostoliiton kaupan  mer-

kitvs  1 980-luvun alussa. 

1\Iatka ilijaliikenteen 	ksvuni kyinit 	ovat 
kauppaa suuremmat. Henkilöautossa kulkevien 

 mat kailijoiden muhirui  saattaa  20-kertaistua kihi-
\ii()sikymflleninui.  kun bussissa kulkevien iiri 
hatsv:ta  vain hienian. 

Ostosmatkailun  kasvu  on  riippuvainen rajan 
lllrIOd(  )staman estevaikutuksen madaltumisesta 
sekul venuilulisten ostovoirnan  kasvusta. Tulevai-
suudessa, kun kulutustavarateollisuus  ja elintar-
vikete )Uisuus Venuijul  I Li kehittyvuit luinsimaiset 

 laatu-  ja makutekijuit huomioonottaviksi,  alkaa 
Suomesta suuntautua ostosmatkailua enenevuls-
sul muluirin Venuijuille, kuten nyt Baltiaan  ja  raja- 
alueilla Ruotsiin. 

Kasvava  osa  kaupan  ja  matkailun potentiaa-
lista juiul toteutuiiatta, jos riittLivui.iI liikennevirto-
jen vuilityskykyui.  ei ole. Tuimul hidastaa villillisesti 

 koko  Suomen kehitystul pitkui.11ui aikavuilillul  ja 
 F 18-tien vullittömuin  va ikutusalueen kehitvstui jo 

lui  Ii it uleva isu udessa  

Kasvavat Venuijuin markkinat ovat suomalais-
yrityksille mandollisuus erityisesti, kun koti- 
markkinoiden kasvunuikymuit ovat heikot  van-
hentuvan ikiirakenteen  ja  muutaman vuoden 
juilkeen laskuun kuiuinryvuin vuikiluvun vuoksi. 
Suurvritvksille \'enuijuillul  on luihitulevaisuudessa 
nierkitvstii  raaka-aineiden toimittajana. pidem-
muilki aikavuilillui monipuolisempana liikekum1i-
panina. Erityisesti työvaltaisilia aloilla tuotannon 
siirtymistui halveniman palkkatason maihin ta-
pahtuu joka  ta  pa uksessa.  Yrityksille tuimui tarjo-
aa myös uusia yhteistyömandollisuuksia.  

El 8-tie on  tulevaisuudessa kasvavassa muluirin 
nivös IOT-vui.yki. 'l'urun.  Salon.  Lohjan, Helsin-
gin  ja Kotka -Haminan seuclrit toimittavat toisil-
leen nopealla aikataululla puolivalmisteita jatko-
jalostettaviksi. Tuihuin  JOT-putkeen liittyy myös 
muu  Suomi  ja  vuiylui ylittyy  rajojen yli sekii ituiuin 
ettui Rinteen. Tulevaisuudessa ituiuin suuntautu-
van IOT-tuota  nn m  merkitys kasvaa voimak-
kaasti.  

Osa ituiuin  suuntautuvaa  JOT-putkea ovat 
teollisuusyritykset, jotka sijoittuvat Suomeen, 
mutta jotka toimivat Venuijuin raaka-aine-, puoli-
valmiste- ja/tai lopputuotemarkkinoiden varas-
sa. Tuimuin tyyppisille yrityksille  Kotka-Vaalimaa 

 -akseli  on  luonteva sijaintipaikka  

Tien  rakentamisen seurauksena suiulstyvuin 
matka-ajan laskennallisesta arvosta yritykset 
pystvvuit hyödyntuimuiän toiminnassaan keski-
niuiuirin noin pw iet. Tiimii matka-aikasuiuistön 

 osa  nostaa tuottavuutta  ja  kannattavuutta yrityk- 

sissit Aluetalouteen vaikuttavat lisiiksi raken-
nusvaiheen  a ikaiset hyötyvaikutukset sekii 
edeilii  kuvatut eri vritystyyppeihin kohdentuvat 
vaikutukset kaupan, matkailun  ja  yritysten villi- 
sen  yhteistyön kautta. Kokonaisvaikutusalueke-
hitykseen muu rilty erillisvaikutusten yhteisvai-
kutuksena. 

Liinsimarkkinoiden  kehityksen uskotaan jat-
kuvan vakaana, olli  in  tultu kautta ei ole synty-
miissii uusia teki jöitii, jotka olennaisesti rnuuttai-
sivat nykyisen aluekehityksen suuntaa.  

5.4  Vaikutukset 
valtakunnan tasolla  

ElS-tien parantamisen vaikutuksia tulisi ar-
vioida suhteessa  "nolla -vaihtoehtoon", tilantee-
seen, jossa  tie pidetuiuin nykytasollaan.  jos tull- 
löin liikenne kasvaa, kuten ennustetaan, tien 
vu.ilityskykv kuiy ri ittii miittömiiksi. Aluksi tiimii il-
menee ruuhkina, sittemmin  osa liikenteestul  etsii 
vaihtoehtoisia reitteji.i  ja osa julul  kokonaan pois. 

 Osa liikenteestii etsiytyy pohjoisemmille  reiteille 
- kuten nyt jossain miii.irin  on  tapahtunut Vaali-
maan rakennustöiden vuoksi. Tuillöin  osa Kot-
ka-Vaalimaa -aksel ilie ennakoid lista  kasvusta to-
teutuisi pohjoisempana.  Koko  maan kannalta 
hvödyt kuitenkin pienenisivult. 



5.  Vaikutukset 

Suomen aluekehityksen näkökulmasta  on 
merkittivää, etti  Neuvostoliiton hajoaiiisen jäl-
keen Venäjän kauppaa ei enää käydä  vain I'ie-
tarin  kautta, vaan potentii1ia rajan ylittävälle 
kaupalle  ja  raja-alueyhteistyölle on  syntynyt  ko-
ko  itärajan pituudelta. Uudessa tilanteessa Venä-
jän kauppaa kävvien yritysten ei tarvitse keskit-
tyä  El 8-tien  ja  Vaalimaan  raja-aseman 
vaikutusalueelle. Vaalimaan  raja-aseman mark-
kinaosuus onkin viime aikoina laskenut.  E 1$- 
tien kapasiteetin nosto ei myöskään vaikuta 
sUUrte011isLi uclen sijoittumiseen iiassiiYinie. 

 Tien  varteen hakeutuu korkeaan teknologiaan. 
logistiikkapalveluihin  ja  ulkomaankauppaan 
erikoistuneita yrityksiä samalla, kun elinkeino-
elämän vilkastumisen vaikutukset leviävät  koko 

 maahan. 

Kiteytetysti  voidaan todeta, että  E1$-tien laa-
tutas()rl kohottamisella tuetaan  sen vaikutusalu- 

eella  olevan  ja sinne  Venäjän avautumisen myö-
tävaikutuksesta hakeutuvan yritystoiminnan ke-
hitvsedellvtyksiä sekä pitkitetään Suomen ku-
pailukykyistä asemaa FU:n  ja  Venäjän  välisen 

 kaupan välittäjänä. Oheinen  kuva  esittää  E1$- 
tien merkitystä Suomen aluetalouclen vuorovai-
kutusprosessissa.  

5.5  Vaikutukset seutu- 
ja  paikaffistasoilla  

Tuottavuuden 
 ja  kannattavuuden nousu  

l'ienparannukseri  pitkän aikavälin hyötyjä 
mitataan perinteisesti matka-aikasäästöjen avul-
la. Yleensä aikayksiköistä siirrytään rahayksiköi-
hin  käyttämällä keskituntiansiota työmatkojen  

osalta. Tarkemmassa menetelmässä lähdetään 
kuitenkin siitä, että tutkitaan kuinka paljon sääs-
tyneestä tyäajasta todella pystytään tuotannossa 
hyödyntämään. 

Tehtyjen yrityshaastattelujen mukaan yrityk-
set pystyvät hyödyntämään säästyneestä työasia-
matka-ajasta  4$ /o.  Tällöin saadaan kansantuloti-
laston keskimääräisillä luvuilla laskentakaava: 

 jos säästyneen  työpanoksen osuus yrityksen, 
alueen tms.  koko  työpanoksesta  on  esimerkiksi 

 1 %, on  tuottavuuden nousu  0,4$ %  ja  kannat-
tavuuden nousu  1.31 %.  Yrityksen osalta sääs-
tynvt työpanos  on  ihanteellista - siltä osin kuin 

 se  sitä pystyy hyödyntämään. Tuotosta voidaan 
kasvattaa ilman työvoimakuluja. 

Välituotteita  kuitenkin ostetaan  koko tehollis-
ta  työpanoksen lisäystä vastaava määrä. Yritys-
nävtteen suppeuden takia analyysiä ei voi viedä 

LIIKKUMIS-  JA 	 OSA  REITTIÄ 	 POHJOISEMMAN  RAJA-ALUEEN 
KULJETUSTARVE 	 E18- TIE 	 TARVITSEVISTA 	 KUNTIEN KASVU KIIHTYY, 
LISANTYY 	 KAPASITEETTIA 	SIIRTYY KÄYTTAMÄÄN 	SINNE  SYNTYY PULLON- 

EI NOSTETA 	 MUITA POHJOISEMPIA 	KAULOJA PIDENTYVIEN 
VÄYLIÄ 	 MATKA-AIKOJEN VUOKSI 

LIIKENNE- 
IN FRASTR U KTU U RIIN  
SYNTYY KASVUA 	 E18- TIE 	 OSA  REITTIÄ 	 SUOMEN SYNTYMATTA 

JARRUTTAVIA 	 KAPASITEETTIA 	 TARVITSEVISTA 	 JAAVAN YRITYSTOIMINNAN 

PULLONKAULOJA 	 NOSTETAAN 	 JÄÄ POiS 	 OSUUS KASVAA 
AJAN KULUESSA 

TOIMIVA LIIKENNE- 	
/ 	

POHJOISEMMAN  RAJA- 
INFRASTRUKTUURI 	ALUEEN KUNTIEN KASVU 
LISÄÄ YRITYSTEN 	-  ON HILLITYMPÄÄ JA LIIKEN - 
TOIMINTA-  JA SIJOIT- 	NEINFRASTRUKTUURIN 
TUMISEDELLYTYKSIÄ 	KAPASITEETTI KESTÄÄ 

KAUEMMIN  

VENAJÄN  POSITIIVINEN 
TALOUSKEHITYS  JA 

WAUTUMINEN LANTEEN  

EUROOPAN 
INTEGRAATIOKEHITYS 

MATKAILU 	-, 
LISÄÄNTYY  

U L KOMAAN KAU P PA 
-  KASVAA 

KYSYNNÄN  JA 
 TALOUDELLISEN 

KASVUN 
VAIKUTUKSET 

LEVIÄVÄT  KOKO 
 MAAHAN 

KYSYNNÄN KOKONAISKASVU  1  
HIDASTUU,  OSA SlITA 

JAA SYNTYMATTA, 
LEVIAM  I SVAl K UTUS  

HEIKKENEE  

E18-tieii ,11o'i?iIts Siioiiieii (/I1(eiC/o'il 1'l1OIOt'c1iklItl(SJ)iOSI?SSi.SSCl.  
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5.  Vaikutukset 

toirnialatasolle.  vaikka matka-aikasiliistöjen hyä-
dynnetthvyys niiyttiiikin vaihtelevan huornattavas

-ti  toimialoittain.  

Tuottavuuden nousuvaikutuksen suuruus! uok-
ka kunnirtain  on  esitetty kuvassa.  

E 18-tien vaikutusalueen suhteellisesti Suurimpia 
hyötyjiä ovat entiset viiliinputoajat Uudenmaan 
hiiinin rajan molemmin puolin: Sammatti, Suomus-
jili-vi,  Kaijalohja  ja Kiikala liinnessii  sekä Pyhtilii  ja 
Ru( )tsinpyhtiiä i(Iässii. 

Hyödyt  leviävät myös välittömän väyläalueen 
ulkopuolelle. jossain määrin jopa  koko  maahan. 
Tuottavuutta nostava vaikutus pienenee  2,2  %,  
kun väylä Itä edetään kilometrin verran poispäin. 

Kysynnän kasvusta  ja kul jetussäästäistii aiheu-
tuva  yritystoiminnan kannattavuuden parantumi-
nen lisää kuntien elinvoimaisuutta  ja  mandollis-
taa taantuvan kehityksen suunnan muutoksen. 
Kuntien elinvoimaisuuden  para ntuminen  ilme-
nee työpaikkaomavaraisuuclen kasvuna, muutto- 
voittona, palvelujen lisääntymisenä  ja alentunee- 

na verorasituksena. Kehityksesta  hyötyvät eniten 
asukkaat, joiden kunnissa palvelutarjonta  on 

 taantuvan  kehityksen seurauksena laskenut. 

Liinitasolla  suurin hyötyjä matka-aikasäästäistä 
aiheutuvasta tuottavuuden noususta laskettuna 

 on  Uudenmaan lääni, jonka  kunnat  sijoittuvat 
keskimäärin lähimmä ksi vävläii.  Kotka-Vaalimaa 
-akselille  todennäköisesti syntyvät uudet työpai-
kat huomioonottaen suurin hyötyjä  on  kuitenkin 
Kymen lääni. 

Makrotasolla kasvuvaikutus olemassaoleviin 
 yrityksiin näyttäisi olevan niin suuri, että vajaa 

puolet investointikustannuksista tulisi takaisin 
kasvuvaikutuksena niihin yrityksiin, jotka sijoittu-
vat väylän varteen  ja  muualle Suomeen. 

Työlllsyysvaikutukset  ja  vaikutukset 
kuntien verotuloiliin 

Rakentamisvaiheen  välittömän työllisyysvai-
kutuksen arvioidaan olevan vähintään  7700 

 henkilötyövuona Kerrannaisvaikutukset  huomi-
oon ottaen vaikutus  on  vähintään  1 000  henki-
lötyövuotta. Arvio  on  hyvin varovainen, koska 
siihen sisältyy oletus voimakkaasta tuottavuu-
den kasvusta maarakennusalalla verrattuna  sy-
vimmän laman  olosuhteisiin. 

Pysyviä uusia työpaikkoja arvioidaan synty-
vän  130  tuottavuuden nousun  ja  kilpailukyvyn 
parantumisen seurauksena. Edellä mainittuihin 
vaikutuksiin  on  luettu mukaan  vain  ne, joita  las-
kennallisesti  pystytään jotenkin arvioimaan: yri-
tystason vaikutuksista  vain  tuottavuuden kasvun 
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5.  Vaikutukset 

Yleisesti ottaen  on  tienrakentamisella  seuraa- 	ta. Osa  ihmisistä tulee kokemaan tämän haitta- 
via  ympäristövaikutuksia: 	 mi  ja  palvelutason vähenemisenä.  

vaikutukset sekä lisäksi rakennusvaiheen vai-
kutukset. Muut  E 18-tien vaikutusalueen kehityk-
seen liittyvät tyällisyysvaikutukset lienevät suu-
rempaa kertaluokkaa kuin edellä esitetyt. Erityi-
sesti niitä odotetaan syntyvän  E18-tien kansain-
välisen merkityksen lisää ntvmisen vuoksi. 

Kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan  ra-
kentamisvaiheessa  190-300  Mmk riippuen siitä 
luetaanko kerrannaisvaikutukset mukaan. Tä-
män lisäksi tuottavuuden nousun seurauksena 
syntyneistä laskennallisesti pysy  stä  uusista 
työpaikoista tulee vuotuinen  2  Mmk:n lisäys. 
jonka pääoma-arvo  on n. 30  Mmk. Yhteensä 

 kunnat  saavat siten  220-330  Mmk:n verotulojen 
lisäyksen Näissä työllisyys-  ja verotulovaikutuk-
sissa  ei ole mukana uusia teollisuuden  ja  palve-
lujen työpaikkoja. Niiden määrää  on  hyvin vai-
kea arvioida, koska erityisen vaikeaa  on  eristää 
tienparannuksen vaikutuksia työpaikkojen syn-
tyyn. Tämä huomioonottaen esitetyt laskelmat 
työllisyys-  ja verotulovaikutuksista  ovat niiden 
alarajoja.  

5.6  Ympäristövaikutukset  

Paikallisia ympäristävaikutuksia ei tässä selvi-
tyksessä ole yksityiskohtaisesti raportoitu, koska 
iiiit  on  erikseen selvitetty  ja  selvitetään eri  osa-
hankkeiclen  suunnittelun yhteydessä. Lisäksi tul-
laan  koko  E18-kuljetuskäytäväkokonaisuuden 
ympäristövaikutuksista  tekemään erillinen selvi-
tys (kts. luku  6.2).  

Tie  synnyttää uusia melualueita. Mekin ylittä-
essä  sallitut ohjearvot turvaudutaan melusuoja-
rakenteisiin Toisaalta melu tulee vähenemään 
rinnakkaistieksi jäävän väylän varrella  ja  taaja-
missa, joissa  on  läpikulkuliikennettä.  

Tien  rakentaminen vähentää ruuhkauturnista, 
 millä  on  merkittävä päästöjä vähentävä vaiku-

tus. Toisaalta liikenteen lisääntyvällä nopeudella 
 on  päästöjä lisäävä vaikutus. Päästöjen pitoi-

suuksien ohjearvojen ylityksiä ei ole odotetta-
vissa. 

Liikenneonnettoinuuclet  vähenevät liikenteen 
siirtyessä turvallisemniille reiteille. Vakavat  on-
nettomu udet  vähenevät noin  30  onnettoniuu-
della  vuodessa. 

Pohjavesien saasturnisriski  vähenee, koska 
onnettomuustodennäköisyydet pienenevät  ja 
pohjavesialueet  suojataan. Maisemanhoidossa  
fl(  )uclatetaan  luvussa  4.4  esitettyjä periaatteita. 
'l'iettyjen maisemavaurioiden syntymistä ei silti 
voida välttää. 

Vi.iikutukset  luontoon  ja eläimistöän  selvite-
tään yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä 

 ja  kielteiset vaikutukset pyritään minimoimaan 
suunnittelun keinoin.  

Tien  synnyttäinät  maankäytön muutospaineet 
aiheuttavat  mm.  palvelurakenteiden niuutturnis- 

Uuden tien synnyttämä estevaikutus kasvaa, 
mutta siirtyy yleensä alueelle, missä siitä  on  vä-
hemmän haittaa. 

Rinnakkaistien  varret  ja  taajamat, joiden kipi 
liikenne nyt kulkee muuttuvat viihtyisämmiksi  ja 
turvalliseniniksi.  
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6.  Toteuttaminen  

•  El 8-tie  voidaan rakentaa moottoriväyläksi  
v. 2010  mennessä keskimäärin  360  miljoonan 

 markan  vuosirahoituksella. Kokonaisrahoi-
tustarve  on 5400  Mmk. 

•  Rakentamisen lisärahoitustarve  1990-luvun 
alkuvuosiin verrattuna  on n. 10  miljoonaa 
markkaa vuodessa. 

•  Rakentamiseen  on  mandollista saada Eli:lta 
rahoitusta  ja  tukea useissa eri muodoissa. 

•  Rakentamisen edullisin toteutustapa edellyt-
tää pitkän aikavälin puitepäätöstä 
rahoituksesta 

•  Myös EU:n rahoituksen saaminen 
edellyttää sitovia, kansallisia päätöksiä. 

• Tiernaksujen  käyttöönotto voi olla  osa 
 E18-rahoitusratkaisua 2000-luvulla. 

•  Laaja-alainen liikennejärjestelmätarkastelu  ja 
 siihen liittyvä strateginen ympäristövaiku

-tusten  arviointi  on  osa  kuljetuskäytävän 
toteutusprosessia. 

•  Eri tiepiirien  ja  liikenneministeriön edustajista 
koottu organisaatio koordinoi  E18-tien to-
teuttamista  ja  yhteyksiä viranomaisiin  ja 

 käyttäjiin.  
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6.  Toteuttaminen  

6.1  Toteuttamisohjehna  

E18-osaliankkeiden kiireIIisyvsjirjestysti  ja 
 ajoitusta  on  tarkasteltu liikennetaloudellisten  te-

kijäiclen.  nykyisen tien liikennöitivyysonge!mi
-en  ja suunnitelmavalmiuden  perusteella. 

Ehdotus hankkeiden toteuttainisaikatauluksi 
 on tieaikakaaviossa. 

1-lankkeiden vaiheistuksessa on  otettu huo-
mioon myös työmaiden joustava siirtyminen 

 osa  ha nkkeiclen vilillii. 

Osahankkeiden toteuttamis-  ja rahoitusaika-
taulu  on  esitetty oheisessa taulukossa.  

E 1 -tien rakentaminen piUlOSin moottoritieta-
soon  vuoteen  2010 mennessi  edellyttää keski-
määrin  360  Mmk:n vuotuista rahoitusta. 

Hankkeiden toteuttamiseen asti liikenne kul-
kee nykvisilki teillä. Ennen tienrakennushank-
keiden toteuttamista joudutaan joillakin  tie- 

osuuksilla tekemhin  nykyisen tien kapasiteetin 
lisihimis-  ja  liikenneturvallisuuden  pal-antamis-
toimenpiteiti,  kuten liittynii-  ja ohituskaistajär-
jestelyjil Tilkusia  parannuksia tarvitsevia 
osuuksia  on  valtatie  1 Wi Muurlan  ja Lohjanhar-
jun viililli  sekä valtatie 7:llä Loviisan  ja Kotkan 

 sekä Haminan  ja  Vaatimaan väliltä. Näiden toi-
mien kustannukset eivät sisä  liv toteuttainisohjel-
man kustannusa rvioon. 

Jos  tässä suunnitelmassa esitetty aikataulu  vii-
västyy.  lisää  se  merkittävästi nykyiseen tiestöön 
tarvittavia parantamistoimenpiteitä, jotka jäävät 
uuden tien valmistumisen jälkeen tarpeettomiksi. 

HANKE 
Kust.arv.  

Mmk  
1995- 
2010 1995 1996 	1997 1998 	1999 	2000 2001 	2002 	2003 2004 2005 2006 2007 	2008 2009 	2010  

1. 	Turku -Paimio  1000 390 160 180 	50 

4a.  Vt  1  - Vihdintie  280 180 100 60 	20 

6. 	Koskenkylä-Loviisa  170 170 20 60 	60 30 

2. 	Paimio-Muurla  890 890 40 	180 

50 

200 	 - 	200 200 	70 

5. 	Porvoo-Koskenkylä  220 220 100 70 

8. 	Haminan ohitus  250 250 50 80 	80 40 

3b.  Lohja-Lohjanharju  350 350 50 	100 120 80 

4c.  Vt  3-Tikkurila  550 550 20 	120 140 120 100 50 

7. 	Loviisa-Kotka  450 450 50 I 	130 

50 

140 80 50 

290 290 3a.  Muurla-Lohja  1500 1500 140 220 260 190 60 

4b.  Vihdintie-Vt  3 200 200 40 80 50 30 

60  9. 	Hamina-Vaalimaa  250 250 30 60 100 

YHTEENSÄ (Mmk)  6110 5400 280 340 	360 380 400 400 400_[ 400 400 400 400 400 400 320 120 

El 8-osahankkeiden toteuttamisaikataulu  ja  kustannukset  
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6.  Toteuttaminen  

6.2  Suunnittelu- 
tilanne  ja ympäristövaiku- 

tusten  arviointi 

Suunnittelutilanne  ja ympäristövai- 
kutusten arviointitilanne  

Hanke  1 Turku -Paimlo  on  osittain valmis- 
tu  nut  ja  loppuosa  on  rakenteilla. 

Hankkeen  2  Paimio-Muurla  ykiss  ii 'nil  itel - 

2010  

,I,ii 

,I,I,]  

1995 
IJ  0  - 
=  

I- 

nia  on  hyväksytty  1993.  Jaksosta  Pa  imio-Pitkä-
porras  on  oleniassa lainvoimainen tiesuunnitel-
ma.  Jaksolla Pitkäporras-Muurla tiesuunnitelmat 
valmistuvat kesällä  1995.  Hanke  on  ympäristö- 
vaikutusten arviointilain siirtymäsäännösten 
alaisia hankkeita. Suunnitteluaikataulu mandol-
listaa rakentamisen aloittamisen  v. 1996.  

Hankkeen  3  Muurla-Lohjanharju  pää-
suunta  on  päätetty vuonna  1990.  Jakson Muur-
la -Lahnajärvi  vaihtoehtojen vertailuraportti  ja sii-
lien  liittyvä ynipäristövaikutusten arviointi- 
selostus ovat olleet lausuntokierroksella. Osuu-
della Lahnajärvi-Lohjanharju  on  yleissuunnitel-
mista  saatu lausunnot.  Koko  jaksolle  Muurla- 

Lohjanharju tehclä2in lainniukainen  ympäristö- 
vaikutusten arviointimenettely, josta vastaa  titt -
denmaan tiepiiri . Suunnitteluaikataulu  mandol-
listaa rakentamisen aloittamisen  v. 1998.  

Hankkeen  4  Kehä  ffi  jakso valtatie  1 -Vihdin-
tie on  rakenteilla. Jaksolla Vihdintie-valtatie  3 

 yleissuunnittelu  on  käynnistymässä. Jaksolle valta-
tie  3-Tikkurila  on  yleissuunnitelma  valmistunut  v. 
1994  ja  tiesuunnitelman laadinta  on  käynnisty-
niässä. Suunnitteluaikataulu  mandollistaa raken-
tamisen jatkumisen jaksolla valtatie  3-Tikkurila 
jakson valtatie  I  -Vihdintie valmistuessa  v. 1997.  

Hankkeesta  5  Porvoo-Koskenkylä  on  käyn-
nistynyt toimenpicleselvitys. Lainmukaista ympä-
ristövaikutusten arviointia ei suunnittelussa eclelly-
tetä. Suunnitteluaikataulu mandollistaa rakentami -
sen aloittamisen  v. 1997.  

Hankkeen  7  Lovlisa-Kotka  pääsu untaselvi-
tys  on  laadittu  1983  ja pääsu untaselvityksen  tar-
kistus jaks )lta Ahvenkoski-Siltakylä  v. 1989.  Ny-
kyisen tien kehittämisselvitys  on  käynnissä. 
Moottoriväylän yleissuunnittelu  ja  siihen liittyvä 
ympäristövaikutusten  a  rviointiprosessi  on  käyn-
nistäniättä. 

Hankkeesta  6  Koskenkylä-Loviisa  on  tehty 
toimenpidepUtös. Tiesuunnitelma valmistuu 
vuoden  1995  alkupuolella. Yleissuunnitteluvai-
heessa  on  sovellettu ympäristövaikutusten arvi- 

__________________________________________ ____________ 	 ointimenettelyä. Laininukainen  menettely viedään 
läpi ennen tiesuunnitelman viimeistelyä. Suunnit- 

_____________________________________ _______ 	- 	 teluaikataulu  mandollistaa rakentamisen aloitta- 
misen  vuoden  1995  lopussa. 
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6.  Toteuuaminen  

Hankkeiden  8  ja  9  Haminan ohitus  ja  Ha-
mina-Vaaliniaa  ta rveselvitvs  on  valmistunut 

 199i. Tarveselvityksessä on  käsitelty jakson Ha-
mina-Vaalimaa pääsuuntaa, joka  on ratkaisemat-
ta.  Haminan kohdalla  on 1980-luvun lopulla 
laadittu moottoritien yleissuunnitelnia. jonka 
ratkaisu tarkistetaan. Yleissuunnittelu  ja  siihen 
liittyvä ympäristöva ikutusten arviointinienettely 
käynnistyy  v. 199. 

Lllkennejärjestehnän 
ympäristövaikutusten  arviointi 

nipäristövaikutusten arviointilaissa  puhu-
taan hankekohtaisen  YVA-menettelvn  lisäksi 
ohjelmien  ja  suunnitelmien ympäristövaikutus-
ten arvionnista.  

Tällainen strateginen YyA liittyy  koko  etelä-
rannikon liikennejärjestelmätarkasteluun.  Tar-
kastelussa  ovat mukana kaikki liikennemuodot, 
tieliikenteen lisäksi erityisesti raide-  ja vesilii-
kenne ja vähäisei mässä  määrin  lento-  ja  tieto-
liikenne. 

EIhjelnia-YVA:ssa  lähdetään laa joista tule-
vaisuudenvisioista, tehcläiin herkkyystarkasteluja 

 ja riskianalyysejä.  Periaatteessa edetään järjestel-
niistä hankkeisiin.  

YVA-nienettely  koskee  YVA-lain  ja  -asetuksen 
rnäärittelemiä tiehankkeita.  Lain  piirissä  on 

 myös muita kitävän infrastruktuurihankkeita, 
kuten oikorata Kerava/Järvenpää -  Lahti  ja pääktu- 

punkiseuclun  satamat. Tiehankkeiden YVA:ssa 
rinnakkaisia liikennemuotoja, kuten rautatie-  ja 
laival iikennettä,  tarkastellaan tieliikenteen niikö-
kulmasta. Näkökulmaa pyritään laajentamaan 
hankkeiden suunnasta kohti liikennejärjestelmä-
tarkastelua.  

On  tarpeen käynnistää laaja-alainen liikenne-
järjestelmätarkastelu  ja  siihen liittyvä strateginen 
ympäristövaikutusten arviointi. Ohjelma-YVÄ:ssa 
selvitetään riittävän laajasti liikenriejiirjestelmän  koko-
naisstiltegia ja sen  vaikutukset sekä erikseen  F 18-tie-
hankkeisiin liittyvät hanke-YyA:n kannalta avoimet 
kysymykset. 

Tielaitos  tuottaa - mieluiten osana strategiata-
son ympäristövaikutusten  arviointia - yhtenäisen 
taustamateriaalin  E 18-tien osahankkeiden ympä-
ristövaikutusten arviointia varten. Taustamateri-
aali sisältää  mm.  liikenteen kasvunäkyniiit  ja  en-
nusteet tieliikenteen näkökulmasta,  koko  tietä 
koskevat matkailun, palvelujen jne. kehitystar-
peet. 

Ohjelma YVA:ssa hahmotellaan tärkeimmät 
vaikutukset eri aluetasoilla: Itämeren piirissä, 
Suomen alueella  ja  maakunnissa. Lisäksi luon-
nostellaan vaikutukset aluerakenteeseen  ja sen 
voimatasapainoon (häviäjiit/voittajat),  hyvin-
voinnin jakautumiseen  ja  tärkeimpien ynipäris-
tökokonaisuuksien kohtaloon. Analysoidaan 
riskejä  ja  herkkyyttä vaihtoehtoisten tulevaisuu-
clennäkymien mukaan. 

'*•  
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6.  Toteuttaminen  

6.3  Rahoitus 	 lisärahoitustarve  1 990-luvun alkuun verrattuna 	täyttää 	'yleisei mielenkiinnon" kriteerin tien  
()fl  siis  vain  noin  10  Mmk/v  (ilman pieniä  pika- 	liikenteen kansainvälisen luonteen johdosta. 
parannustoimia nykyisellä tiellä). 

Kustannusarvio  
Koko E118-tien toteuttamisen kustannusarvio 

 on 6080  Mmk  ja  jäljellä oleva rahoitustarve  1995 
 -  2009 on 540()  Mmk. Keskimääräinen rahoitus-

tarve  on  vuosille  1996-2009 on 360  Mmk/v.  

E18-tien eri osien rahoitus  on  vuosina  1990-
1994  ollut noin  350  Mmk/v. Rakentamisohjelman  

Vuosi 	 Rahoitustarve Mmk/v 

_____  1995  
1996 ______  

-- 	250 	______ 
340 	___________  

1997 360 
1998 380 
1999 400  
2000 _______  400 
2001 400  ____________  
2002 400 
2003 400 
2004 400 
2005 400  

______  2006 400 	____________ 

______  2007 400  _____________  
2008 320 
2009 120  
Yhteensä: 	5400  Mmk  

E18-tie;i l'/(OSftlt1i/1L'Jl 1'a/)oiIlisIarz'e.'  

Tie\erkon  kel ttämismiärärahat  ovat tielaitok-
sen tekemien tarvearvioiden  mukaan vuo-
sina  1996  -  2005 1600  Mmk/v.  Vuosina  1993 

 ja  1994  ne olivat  1600  Mmk  ja  1150  Mmk.  On 
 tietysti mandollista, että tielaitoksen rahoitusta-

sotavoite ei toteudu. Tässä esitetty rahoitustar-
velaskelma painottaa Ei  8-tien merkitystä jossain 
määrin enemmän kuin liikenneministeriön 

 28.2.1995  julkaisema luonnos' Suomen liiken-
neinfrastruktuuri  2010",  jonka rakentainisohjel-
rna  pohjautuu tieverkon kehittämisen osalta ny-
kyiseen  (1995) tai  siitä hieman nousseeseen 
rahoitustasoon.  

EU-rahoitus 
Koska  E 1$-tie  kuuluu osana yleiseurooppa-

laiseen liikenneverkkoon  (sen  1  tärkeimmän 
hankkeen joukkoon)  ja  on  Eli:n  kannalta tär-
keä yhteys Itään,  on  osa  rahoituksesta mandol-
lista hankkia EU:n kautta. Rakennusohjelmassa 

 on  ohjelmakauden  alussa asteittainen nousu 
 400  Mmk:n vuositasolla. 

Rahoitusta  ja  tukea voidaan saada useissa eri 
muodoissa (avustus, laina, lainataku  u,  korkotu-
ki).  EU  tukee  ja  rahoittaa selvityksiä  ja  suunni-
telmia  ja  jossain määrin rakentamista. Myös  ra-
kennerahaston  määrärahat ovat käytettävissä 
liikennehankkeisiin. Lainarahoitukselle ei ole 
asetettu ylärajaa. Esimerkkinä lainarahoituksesta 

 on  EIB:n  jo myöntiimä  750  Mmk:n laina.  E18-tie  

Eli:n  rahoitus-  tai  tukiosuuksista  ei tässä vai-
heessa voida vielä esittää tarkkoja lukuja, mutta 

 on  iriandollista,  että  TEN -tukiosuuden  suuruus- 
luokka  on 100-200  Mmk/v,  joka käytettäisiin 

 koko  käytävän investointeihin mukaanluettuna 
 mm.  rautatie-, satama-  ja  muut investoinnit. 

Ei  8-tien jatkeen rahoitusnäkymät Venäjän 
puolella ovat kohtalaiset. Maailmanpankki ra-
hoittaa  mm.  Moskova-Pietari-\/aalimaa -tien pe-
ruskorjausta  ja  Eli  muita tien paniitiiniseen  hit-
tvviä  selvityksiä. Yhteys  on  myös Venäjän 
tielaitoksen priorisointilistan kärkipäässä.  EU  on 

 prioris()inut  Helsinki -Pietari-Moskova  tie-  ja rau-
tatiehii nkkeet  seitsemän tärkeimmän EI.  :11  ulko-
puolisiin  maihin johtavan yhteyden joukkoon. 

Eli:ssa  pyritään myös kehittämään tiemaksu-
jen käyttöön perustuvia rahoitusmalleja  ja  tekni-
siä ratkaisuja. Tällaiset järjestelmät mandolhistai-
sivat yksityisen  sektorin  osallistumisen tiein-
vestointien rahoitukseen. parantaisivat liiken-
teen kustannusvastaavuutta  ja liikennejärjestel-
män  mandollisimman tarkoituksenmukaista 
käyttöä. Kehitys tällä alueella voi muuttaa  ra-
hoitusmallia  myös  El 8-tiellä ohjelma kauden lo-
pulla. EU:n rahoituksen ehtona  on,  että myös 
kansallisesta rahoitusosuudesta  on  sitovia pää-
töksiä.  

69  



6.  Toteuttaminen 

Puitepäätös 
Tämin  selvityksen johtoryhmii esittää, että 

hankkeen rahoituksesta tehtäisiin pitkän aikavälin 
puitepäiltös. Tällä menettelvilii olisi monia etuja. 
Monivu )tiset rakennusliankkeet voitaisiin ohje!-
moida sitovasti  ja  saada aikaan rakentamisen aikai-
sia kustannussäästöjä.  Tien  vaikutusalueella olevat 

 lichen  liittyvät liluut investoinnit voitaisiin suunni-
tella  ja  toteuttaa oikea-aikaisesti, kun vamuius tien 
rakentamisen aikataulusta  on  olemassa. Peiiaate-
päätös helpottaisi  ja selventäisi FLn  kanssa käytä- 
viii rahoitusneuvotteluja.Vastaavia periaatepäätöksiä 
pitiiän  tekemään Ruotsin lisäksi  (Dennis-sopi-
mus)  myös I'anskassa  ja  Nollassa. 

Poikkeuksellista menettelyä esitetään, koska 
hanke  on  kaikilta osiltaan kannattava  ja  hank-
keen toteuttamisen tärkeydestä  ja kiireellisyy-
clestä  näyttää vallitsevan huomattavan suuri yk-
simielisyys. Hanketta ovat kiirehtineet  mm. 

 eduskunta talousarviolausumassaan, tasavallan 
l)lesiclentin tyällisyystyörvhmä. tien vaikutus-
alueella olevat maakunnalliset liitot, kauppaka-
marit  ja  monet alan järjestöt  ja  yritykset.  

6.4  Organisaatio  

Tielaitos  on  perustanut hankekokonaisuuden 
toteuttamisen  koord inointia  varten organisaa-
tion, johon kuuluvat Ei  8-hankkeen johtoiyhmä 

 ja projektipiiällikkö avustajineen.  Erillisten  tie- 
hankkeiden käytännön suunnittelu  ja  rakenta-
minen tehdään tielaitoksessa tavanoniaisen 
käytännön mukaan.  

Johtoryhmän  ja projektipäällikän  tehtävänä 
 on  järjestää  koko  hanketta koskeva tiedotustoi-

minta, vastata yhteyksistä sidosiyhmiin sekä 
osallistua hankkeen rahoituksesta  ja  ajoituksesta 
kiiytäviin neuvotteluihin. Lisäksi organisaatio 
huolehtii siitä, että  koko  E18-tiellä noudatetaan 
yhdenmuka isia suunnitteluperiaatteita erityisesti 
opastuksen. informaationjärjestelmien, liiken-
teen ohjauksen, varustelun  ja  palveluiden 
suunnittelussa. 

Tärkeä sidostyhmä  on  maakunnallisten liittojen 
penistama "Suomenlanden rannikkovvähykkeen 

LIS-pro  jeklin oianisciatio  

ryhmä", joka edustaa laajasti tien käyttäjiä sekä 
tien vaikutusalueen kuntia  ja jäijestäjä.  

E18-hankkeen johtoryhrnään l'aiuluu tielai
-toksen  keskushallinnon,  sen vaikutusalueen  tie- 

piirien  ja  liikenneministeriön edustajia.  

El 8-hankkeen käytännön selvitys-  ja  tutki-
musprojekteista vastaa projektipäällikkä hank-
keen työiyhmälle. johon kuuluvat  mm.  Turun, 
tJudenmaan  ja  Kaakkois-Suomen tiepiirien 
suunnittelupäälliköt  ja tiela itoksen keskushallin-
non  edustus. 

JOHTORYHMÄ 

 II+ 	 _________  

E18-HANKKEIDEN 	I 	TYÖRYHMÄ 	 I  
SUUNNITTELU  JA 	I I  

RAKENNUSPROJEKTIEN 	I 	 PROJEKTI- 	 4 	 E18-SIDOS- 
KOORDINOINTI 	_J_J 	 PÄÄLLIKKÖ 	 RYHMÄT  

I t 
El 8-TIEDOTUS, 

RAHOITUS  
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Lisätietoja: 	ProjektipiiIIikkö.  (E18), Leo  Koivula 
Tielaitos,  IT  deniiiaan tiepiiri 
PL 70 
00521 1-IELSINKI  
puh.  (90) - 147 2751 
fax (90) - )47 2775 

Suunnitte1upLil1ikkö  Pekka Kontiala 
Tielaitos, LJudenmaan tiepiiri  
PL 70 
00521 HELSINKI  

yS1 OMy  ,2 y 

0, MP 
411 	001  

Kierrätykseensoprva  tuote 
Alhaiset piästot vaIn,stuksessa 

Veoopaou Oy  9951333  

puh.  (90) - 1487 3420 
hix (90) - 1487 3206 

Suunnitte1upillikkäT iffi()  Heiskanen 
Tielaitos. Kaakkois-Suomen tiepiiri 

 PL 13 
45101 KOIVOLA  
puh.  (951) - 2761 
fax (951) - 371 3273 

TiestöpiiiIIikkä  Pekka Vahala 
Tielaitos, Turun tiepiiri  
PL 636 
20101 ThRKV  
puh.  (921)- 267 7611 
fax (921) - 267 7823  

l'ekriiikan Iisensia:itti 1'ari Lautso 
 LT-Konsultit Oy 

Melkonkatu  9 
00210 Helsinki 
pub. (90) - 615 811 
fax (90) - 615 81 43( 



El 8-osa  hankkeiden toteuttamis-  ja kustannusaikataulu. 

HANKE 
Kust.arv.  

Mmk  
1995- 
2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

1. 	Turku-Paimio 1000 390 	160 180 	50 

4a.  Vt  1  - Vihdintie 280 180 	100 60 	20 

6. 	Koskenkylä-Loviisa  170 170 20 60 	60 30 

2. 	Paimio-Muurla  890 

220 

890 40 	180 

50 

200 	200 	200 	70 

100 	70 5. 	Porvoo-Koskenkylä  220 

8. 	Haminan ohitus  250 250 50 80 80 40 

3b.  Lohja-Lohjanharju  350 350  ______ ______  50_-  100 120 80  _____- ______ ______ ______ ______ ______ ______  

4c. Vt3-Tikkurila  550 550 20 120 140 120 100 50 

7. 	Loviisa-Kotka  

3a.  Muurla-Lohja  

450 450 50 130 140 80 50 

1500 1500 50 140 -__220 260 290 290 190  60 

4b.  Vihdintie-Vt  3 200 200 40 80 50 30 

- 

9. 	Hamina-Vaalimaa  250 250  ____________  I  30 60 100  - 	60  

YHTEENSÄ (Mmk)  6110 5400 280 340 	360_[ 380 	400 400 400 400 400 400 400 400 400 320 120  

HENKILÖAUTO- 	 •- 
LyS 

Qo• 	

To"' 	. 	 ___________________________  
lo 000 	

I 	 NYKYISEN TIEN  MITOITUSLIIKENNE  
20000 	 ML  KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET  Lof  
30000 

40000  

KUORMA.AUTOVASTAAO-4HENXIL  

Naantali  
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