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Uudenmaan tiepiiri on aktiivinen koko 
liikennejärjestelmän kehittäjä yhteis-
työssä alueen muiden toimijoiden kans-
sa. Toiminnan perustana ovat kansa-
laisten ja elinkeinoelämän tarpeet sekä 
yhteiskunnan odotukset. Toimintaympä-
ristön jatkuva muuttuminen asettaa suu-
ria haasteita koko liikennejärjestelmän 
kehittämiselle.

Uudenmaan alueen väestömäärän kas-
vun ennustetaan jatkuvan voimakkaa-
na. Pääkaupunkiseudun asukasmäärän 
odotetaan kasvavan merkittävästi, mut-
ta suhteellisesti suurinta kasvu on ke-
hyskunnissa. Lähitulevaisuudessa väes-
tö myös ikääntyy nopeasti. Työpaikat ja 
palvelut keskittyvät voimakkaasti pää-
kaupunkiseudulle, mikä osaltaan lisää 
liikkumistarvetta ja pääteiden liikennet-
tä. Arjen matkojen toimivuus ja kuljetus-
ten sujuvuus ovat kansalaisten ja elin-
keinoelämän kannalta tärkeitä, mutta 
uhkana on liikenneolojen heikkenemi-
nen ja matka-aikojen pidentyminen.

Tienpidon rahoitus on viime vuosina  
pysynyt vakaana eikä ole lisääntynyt 
liikenteen kasvun tahdissa. Samaan ai-
kaan maarakennusalan kustannustaso 
on kohonnut selvästi. Tienpidon päälin-
jauksista; arjen matkojen turvaamisesta, 
tieverkon kunnon huolehtimisesta ja lii-
kenneturvallisuudesta on pystytty huo-
lehtimaan. Sen sijaan alueellisia inves-
tointeja on voitu toteuttaa vain vähän, 
mikä on kasvattanut tiepiirin hankeko-
reissa olevien hankkeiden määrää. Alu-
eelliset, liikenneturvallisuutta, maan-
käytön kehittämistä ja elinkeinoelämän 
kilpailukykyä parantavat toimenpiteet 
odottavat uusia pitkäjänteisiä liikenne-
politiikan linjauksia. 

Suurten kehittämisinvestointien osalta  
tilanne on lohdullisempi. Tiepiirin alueel-
la on käynnissä useita isoja hankkeita; 
E18 -moottoritien rakentaminen Muurlan 
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sopeuttamista, rakenteiden kestävyyden 
parantamista ja tiedotusta poikkeavista 
säävaikutuksista.

Hallitus antaa helmikuussa 2008 edus-
kunnalle liikennepoliittisen selonteon, 
johon kohdistuu paljon odotuksia. Se-
lontekoon kirjattavat linjaukset ja toi-
menpiteet tulevat luonnollisesti jatkossa 
vaikuttamaan myös Uudenmaan tiepiirin 
toimintaan.

Rita Piirainen
tiejohtaja

Toimiva ja turvallinen tieverkko 

osana liikennejärjestelmää

ja Lohjan välillä, valtatien 2 parantami-
nen Vihdissä ja Karkkilassa, Vuosaaren 
sataman liikenneyhteyksien rakentami-
nen ja Hakamäentien parantaminen Hel-
singissä. Hankkeet etenevät suunnitel-
mien mukaan. 

Vuonna 2008 käynnistyy Kehä I:n pa-
rantaminen Leppävaarassa Espoon kau-
pungin kanssa tehtävällä jälkirahoitus-
sopimuksella. Ruuhkaisen kantatien 51 
parantaminen Kirkkonummen ja Kiven-
lahden välillä odottaa aloituslupaa. 
Elinkeinoelämän kuljetusten kannalta 
erityisen ongelmallisen Kehä III:n paran-
tamisen odotetaan käynnistyvän lähivuo-
sina osana E18 -hanketta Helsingistä 
Vaalimaalle. E18 -hankekokonaisuuteen 
sisältyy myös mahdollisena elinkaari-
hankkeena valtatien 7 rakentaminen 
moottoritieksi Koskenkylän ja Kotkan  
välillä.

Lisäksi tiepiiri varautuu Kehä I:n pullon-
kaulojen poistoon ja pääkaupunkiseu-
dun pääteiden parantamiseen. Porvoon 
Kilpilahden uuden tieyhteyden rakenta-
miseen varaudutaan yksityisrahoitus-
hankkeena yhteistyössä alueen toimijoi-
den kanssa.  

Ilmastonmuutoksen hillintä on nostet-
tu yhdeksi keskeiseksi tavoitealueeksi 
valtakunnallisessa liikennepolitiikassa. 
Haasteena on kääntää liikenteen kasvi-
huonekaasupäästöjen määrä laskuun. 
Uudenmaan tiepiiri haluaa omalta osal-
taan olla mukana kantamassa tätä vas-
tuuta. Tiepiirin toimet ilmastonmuutok-
sen hillinnässä koskevat erityisesti 
joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen 
edistämistä, vaiheittain rakentamista 
sekä liikenteen ja liikkumisen hallintaa. 
Ennen kuin suunta saadaan käännettyä, 
tulee tienpidossa ja liikenteessä varau-
tua ilmastonmuutoksen vaikutusten hal-
lintaan. Uudenmaan tiepiirin osalta tä-
mä merkitsee etenkin kunnossapidon 
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nia liikennejärjestelmän kehittämiseen 
kohdistuvia globaaleja ja kansallisia haas-
teita. Niistä keskeisimmät liittyvät ilmas-
tonmuutoksen hillintään, Suomen kilpai-
lukykyyn ja arjen matkojen toimivuuteen. 

Liikennepolitiikan linjaukset muodosta-
vat kokonaisuuden, jolla liikenteen kas-
vihuonekaasupäästöjen määrää voidaan 
vähentää. Keskeisinä keinoina tuodaan 
esille yhdyskuntarakenteen hajautumi-
sen ja henkilöautoliikenteen kasvun py-
säyttäminen. Niiden tueksi tarvitaan mää-
rätietoista maankäytön suunnittelua sekä 
veropolitiikkaa ja muuta taloudellista oh-
jausta. 

Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunni-

telma (TTS) vuosille 2009–2012 pyrkii 
sovittamaan yhteen liikennepoliittiset 
tavoitteet, liikenteen kasvun, alueiden 
kehittymisen ja erilaistumisen sekä  

Hallitusohjelman mukaan pitkäjänteisel-
lä liikennepolitiikalla huolehditaan lii-
kennejärjestelmästä ja sen riittävästä ra-
hoituksesta. Tavoitteena on myös turvata 
väyläverkoston palvelutaso ja liikennetur-
vallisuus. Huomiota kiinnitetään alempi-
asteisen tieverkon kuntoon ja kevyen lii-
kenteen väyliin. Liikenteen osavastuu 
ilmastonmuutoksesta asettaa haastei-
ta energiatehokkuuden parantamiseksi 
ja joukkoliikenteen lisäämiseksi. Hallitus 
korostaa toimivan logistiikan merkitys-
tä Suomen kilpailukyvyn ja saavutetta-
vuuden keskeisenä tekijänä. Lisäksi hal-
litusohjelmassa on ensimmäistä kertaa 
maininta siitä, että pääkaupunkiseudun 
erityiskysymyksiä varten aloitetaan met-
ropolipolitiikka.

Liikenne 2030, liikenne- ja viestintämi-
nisteriön esitys tulevaisuuden liikenne-
poliittisiksi valinnoiksi, nostaa esiin mo-

Valtakunnallista liikennepolitiikkaa on linjattu viime aikoina useissa yhteyksissä, niin Matti Vanhasen II 

hallituksen ohjelmassa kuin liikenne- ja viestintäministeriön Liikenne 2030 -esityksessäkin. Niissä koros-

tetaan aiempaa voimakkaammin, että liikennesektorin on kannettava oma osuutensa ilmastonmuutoksen 

hillinnästä. Samalla on turvattava myös arjen matkojen toimivuus ja elinkeinoelämän kilpailukyky. 

Uusia näkökulmia liikennepolitiikkaan

asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Nämä 
yhdessä rahoituskehysten sekä kustan-
nustason kehityksen kanssa ovat lähtö-
kohtina Tiehallinnon toiminnan suunnit-
telussa.

Valtakunnallisesti keskeisenä haasteena 
on riittävän nopeiden ja samalla turvallis-
ten liikenneyhteyksien aikaansaaminen 
runkoverkolla. Kaupunkiseudulla suurena 
haasteena on vastata liikenteen kasvuun. 
Henkilöautoliikenteen kasvun hillitsemi-
nen, joukkoliikenteen ja kevyen liiken-
teen edistäminen, olemassa olevaan 
verkkoon tukeutuvien uusien liikenteen-
hallintaratkaisujen löytäminen ja nykyis-
ten väylien pullonkaulojen poistaminen 
ovat keskeiset toimintastrategiat. Maa-
seudulla keskeisenä haasteena on ties-
tön kunnon säilyttäminen kansalaisten ja 
elinkeinoelämän tarpeiden mukaisena.
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Liikenteen operatiivisessa ohjauksessa 
otetaan käyttöön uusia mittavia ohjaus-
järjestelmiä E18 -tiellä, Kehä I:llä ja Ha-
kamäentiellä. Liikenteen sujuvuustieto-
palvelun käyttö alkaa päätieverkolla ja 
Helsingin seudulla vuonna 2008. Pää-
kaupunkiseudun yhteinen liikenteenhal-
lintakeskus aloittaa toimintansa vuoden 
2009 alussa.

Perustienpidon investointitarpeet ovat 
selvästi rahoitusmahdollisuuksia suu-
remmat.  Nykyisellä rakentamisvauhdilla 
kaikkien nyt tiepiirin hankekoreissa jo  
olevien hankkeiden toteuttaminen kestäi-
si yli sata vuotta. Tilanne vain pahenee, 
koska uusia hanketarpeita tulee koko 
ajan lisää. 

Liikenne- ja viestintäministeriön ohjaus 
Tiehallinnolle painottaa teemahankkei-
den toteuttamista. Tästä ja rahoitustason 
alhaisuudesta johtuen pystytään Uudel-
lamaalla toteuttamaan vain vähän uusia 
alueellisia investointeja teemahankkei-
den lisäksi. Alueellisissa investoinneis-
sa korostuu kestävän liikkumisen näkö-
kulma, sillä ne keskittyvät pääasiassa 
kevyen liikenteen järjestelyjen kehittä-
miseen. 

Uusia isoja investointeja on käynnisty-
mässä TTS-kaudella. Osa niistä on jo 
nimetty valtion budjetissa ja osan käyn-
nistämiseen Uudenmaan tiepiiri on varau-
tunut lisäämällä suunnitteluvalmiutta.

Tieverkon hoidon taso säilytetään edel-
listen vuosien tasolla. Talviajan liiken-
teen hyvä toimivuus ja turvallisuus 
varmistetaan erityisesti pääteillä. Lii-
kenteen sujuvuutta seurataan jatkuvas-
ti ja tarvittaessa talvihoidon laatuvaa-
timuksia voidaan muuttaa paikallisesti 
liikenteen tarpeiden mukaan. Talvihoi-
don ja sorateiden hoidon toimintalinjat 
ovat parhaillaan uudelleen arvioitavina. 
Keskeisenä lähtökohtana ovat nykyis-
tä kohdennetummin asiakkaiden, erityi-
sesti jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja 
raskaan liikenteen tarpeet.  

Tieverkon ylläpidon ja korvausinvestoin-

tien rahoitus pidetään nykyisellä tasol-
la. Päällystetyn tiestön rakenteellinen 
kunto säilytetään pääosin nykyisellä ta-
solla. Päällystyskohteet sijoittuvat en-
tistä enemmän päätieverkolle. Erityise-
nä haasteena Uudenmaan tiepiirissä on 
rumpujen ja sortumavaarallisten painu-
mien korjaaminen.

Siltojen ylläpidon rahoitusta lisätään, 
koska TTS-kauden aikana suuri joukko 
siltoja tulee peruskorjausikään. Näin sil-
tojen kunnon heikkeneminen saadaan 
pysähtymään. Sen sijaan liikennemerkki-
en, kaiteiden sekä muiden varusteiden ja 
laitteiden kunto on lievästi heikkenemäs-
sä. Niiden järjestelmällinen korjaami-
nen ei ole nykyisellä rahoituksella mah-
dollista. 

Toiminnan painopisteet ennallaan 

– siltojen peruskorjauksia lisätään

Uudenmaan tiepiirin tienpidossa keskitytään suunnitelmakaudella 

tieverkon päivittäisen liikennekelpoisuuden ja kunnon turvaamiseen. 

Liikenneturvallisuuden parantaminen on myös painopistealue, sillä 

viime vuosien onnettomuuskehitys ei ole ollut tavoitteiden mukainen.

Henkilövahinkoon johtaneiden onnetto-

muuksien ja niissä kuolleiden määrä 

Uudenmaan tiepiirin maanteillä 

Uudenmaan tiepiirin 

siltojen kunto valmistumisvuosittain

Uudenmaan tiepiirin liikennesuorite 

tieluokittain vuosina 2006 ja 2020
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Joukkoliikennettä tuetaan teemahankkeella

Teemahankkeet päätetään valtakun-
nallisesti ja ovat siten verrattavissa tie-
verkon kehittämisinvestointeihin. Niillä 
saadaan merkittävä lisä pienten ja kes-
kisuurten investointien rahoitukseen, 
joten teemahankkeiden jatkuminen tu-
levaisuudessa on tärkeää. Uudenmaan 
tiepiirin merkittävin teemahanke on 
joukkoliikenteen edistäminen pääkau-
punkiseudun säteittäisillä pääväylillä.

Säteittäisten pääväylien ruuhkau-
tuminen ja häiriöalttius heikentää 
joukkoliikenteen kilpailukykyä pää-
kaupunkiseudun keskeisimmällä jouk-
koliikennevyöhykkeellä. Liikenteen 
ennustetaan edelleen kasvavan ja liiken-
nevirran sujuvuus saattaa jopa romahtaa 
kriittisimmissä kohdissa ruuhka-aikoi-
na. Ilman toimenpiteitä joukkoliikenteen 

Perustienpidon rahoitus pääosin hoitoon ja ylläpitoon

Tienpitoon käytettävissä oleva raha  
on jaettu perustienpitoon ja kehittämi-
seen. Tieverkon kehittämisinvestoinnit  
päätetään eduskunnassa. Perustienpi-
don investoinnit jaetaan alueellisiin in-
vestointeihin ja teemahankkeisiin. Pe-
rustienpidon rahoituksesta päätetään 
valtaosin Tiehallinnossa, teemahankkeet 
nimetään valtion budjetissa. Uudenmaan 
tiepiiri on varautunut tässä suunnitelmas-
sa esitettyjen teemahankkeiden toteutuk-
seen, mutta niiden rahoitus ei ole vielä 
täysin varmistunut.

Uudenmaan tiepiirin perustienpidon ra-
hoituksesta käytetään valtaosa tieverkon 
hoitoon ja ylläpitoon. Tieverkon peruskor-
jaukset, erityisesti siltojen parantaminen 
edellyttää jatkossakin ylläpidon rahoituk-
sen pitämistä korkealla tasolla. Nämä 

matka-ajat kasvavat ja vaikutukset ulot-
tuvat pääkaupunkiseudun lähialueen 
joukkoliikenteeseen ja pitkämatkaiseen 
pikavuoroliikenteeseen. 

Joukkoliikenteen olosuhteiden paranta-
misella pystytään osaltaan hillitsemään 
myös ilmastonmuutosta. Joukkoliiken-
teen kulkumuoto-osuuden kasvun myötä 
liikenteen päästöt pienenevät ruuhkien 
vähetessä. Joukkoliikenteen parantami-
sella voidaan myös pienentää meluhait-
toja ja parantaa liikenneturvallisuutta.

Teemahanke sisältää useita erillisiä toi-
menpiteitä neljällä sisääntuloväylällä. 
Toimenpiteet ovat alku väylien laajem-
malle kehittämiselle. 

Uudenmaan tiepiirin perustienpidon rahoituksen 

jakaantuminen vuosina 2009–2012 

Uudenmaan tiepiirin perustienpidon rahoitus 

2009–2012 (milj. euroa)

2009 2010 2011 2012

Hoito 20,0 20,0 20,0 20,0

Ylläpito ja korvaus
investoinnit

31,5 31,5 31,5 31,5

Liikenteen opera
tiivinen ohjaus

2,5 2,5 2,5 2,5

Uus ja laajennus
investoinnit

9,4 17,4 25,0 8,4

Alueelliset investoinnit 2,0 2,0 2,0 2,0

Teemahankkeet 5,9 13,9 21,5 4,9

Tiehankkeiden suunnittelu 1,5 1,5 1,5 1,5

Hallinto 6,7 6,6 6,5 6,4

Rahoitus 
yhteensä

70,1 68,885,578,0

Uudenmaan tiepiirin alueen teemat  

sekä niiden tilanteet

seikat yhdessä kustannustason nousun 
kanssa vähentävät entisestään jo lähes 
minimiin supistuneita mahdollisuuksia 
toteuttaa alueellisia investointeja. 











Liikennejärjestelmätyötä yhdessä

Uudenmaan tiepiiri on merkittävä toimija alueensa liikennejärjestelmän kokonaisuuden kehittämisessä. 

Tiepiirissä tehtävä liikennejärjestelmätyö koskee tienpidon lisäksi myös mm. maankäytön ja liikennepal-

velujen suunnittelua. Vuonna 2007 alueella valmistuivat liikennejärjestelmäsuunnitelmat sekä Uuden-

maan ja Itä-Uudenmaan maakuntien alueelle (ULSA) että pääkaupunkiseudulle (PLJ).
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Liikennejärjestelmätyö on eri toimijoi-
den yhteistä suunnittelua, osallistumis-
ta ja toimenpideyhteistyötä silloin, kun 
tavoitteena on liikennejärjestelmän ko-
konaishyöty. Liikennejärjestelmätyöhön 
kuuluu liikennejärjestelmäsuunnittelun 
ohella myös monia muita asioita. Tienpi-
don toimien lisäksi Uudenmaan tiepiiri 
osallistuu mm. maankäytön ja alueiden 
kehittämisen suunnitteluun, liikennetur-
vallisuustyöhön, ympäristöyhteistyöhön 
sekä esteettömyyden, kevyen liikenteen, 
joukkoliikenteen, kuljetusten ja liiken-
nepalvelujen suunnitteluun. Uutena yh-
teisenä asiana liikennejärjestelmätyössä 
korostuu nyt ilmastostrategioiden laati-
minen eri suunnittelutasoilla.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liiken-

nestrategia on jäsennelty neljään ko-
konaisuuteen neliporrasperiaatteen 
mukaisesti. Ilmastonmuutoksen hidas-
tamiseksi erityisen tärkeiksi nousevat 
ensimmäisen ja toisen portaan keinot.

Ensimmäisen portaan keinoilla ohja-
taan maankäyttöä yhdyskuntarakennet-
ta eheyttävään suuntaan ja minimoidaan 
liikkumistarvetta. Liikkumisen ohjauk-
sella edistetään kestäviä kulkumuoto-
valintoja vaikuttamalla ihmisten liik-
kumista koskevaan päätöksentekoon. 
Liikenneturvallisuustyön arvostusta ja 
yhteistyötä lisätään.

Nykyisen liikennejärjestelmän käyttöä 
tehostetaan joukkoliikennepalveluja  
monipuolistamalla sekä liikenteen hal-
linnan ja liikenneväylien hoidon keinoin. 
Liikenteen hallinnan merkittävimpiä kei-
noja ovat tieliikenteen seurantajärjestel-
män kehittäminen sekä informaation vä-
littäminen autoilijoille. 

Liikennejärjestelmän kehittämisen  
teemakokonaisuuksissa korostetaan 
jalankulun ja pyöräilyn turvallisuu-
den parantamista sekä joukkoliiken-
teen edistämistä pääkaupunkiseudun 
tie- ja katuverkolla. Myös henkilö- ja 
tavaraliikenteen terminaalien ja termi-
naaliyhteyksien kehittäminen, liityn-

täpysäköinnin edistäminen, liikenteen 
haitallisten vaikutusten lieventäminen, 
alueiden kehittämistä tukevat tiejärjes-
telyt sekä pääväylien parantaminen vai-
heittain ovat kärkitehtäviä.

Tieverkon palvelutaso-ongelmat koros-
tuvat pääkaupunkiseudulla. Kehäväyliä 
parantamalla edistetään poikittaisen lii-
kenteen palvelutasoa. 

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestel-

mäsuunnitelmassa, PLJ 2007:ssä, on 
suunnattu seudullista liikennepolitiikkaa 
ja tuotettu yhteinen näkemys liikennejär-
jestelmän kehittämisen pitkän aikajän-
teen tavoitteista ja painopistealueista. 
 
PLJ:n visiona on, että liikennejärjestel-
mä tarjoaa kaikille hyvät liikkumismah-
dollisuudet, turvaa hyvän elinympäristön 
sekä kuljetusten toimintavarmuuden ja 
edistää siten seudun kilpailukykyä. Vi-
sion toteuttamiseksi hyödynnetään mo-
nipuolisesti kehittämisohjelmassa esi-
tettyjä keinoja, jotka on rakennettu 
neliporrasperiaatteen pohjalle. PLJ:n 
osastrategioissa joukkoliikennepalve-
lujen kehittäminen on nostettu omak-
si kokonaisuudekseen tavanomaisesta 
neliporrasjaottelusta poiketen. Tällä ko-
rostetaan joukkoliikenteen edistämisen 
tärkeyttä ja suurta merkitystä liikenne-
järjestelmän kokonaisuuden kannalta.

Neliporrasperiaate
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TTS-suunnitelman vaikutukset

tavoitealueittain
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Uusia hankkeita liikenneturvallisuuteen 

ja elinkeinoelämälle

Toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS) uudet hankkeet parantavat etenkin elinkeinoelämän toiminta-

edellytyksiä ja liikenneturvallisuutta. Työmatkaliikenne sujuvoituu sekä E18 -tiellä että pääkaupunki-

seudun säteittäisillä pääväylillä.

Suunnitelman budjetti on edellisen  
TTS-kauden tasolla. Väestön määrän ja  
liikennesuoritteen kasvun vuoksi nykyi-
sellä rahoitustasolla liikkumisoloja ei 
pystytä merkittävästi parantamaan eikä  
kaikkien liikkujaryhmien ja alueiden tar-
peisiin voida vastata samanaikaisesti. 
Kunnat osallistuvat edelleen itselleen tär-
keiden hankkeiden rahoitukseen, jotta ki-
peimmät ongelmat saataisiin ratkaistua 
nopeammin. 

Elinkeinoelämän kilpailukyky on otet-
tu hyvin huomioon suunnitelman paino-
pisteitä valittaessa. Monet suunnitelmas-
sa olevat isot investoinnit parantavat 
tavaraliikenteen sujuvuutta. Uusista 
hankkeista tällaisia ovat Kehä III:n ja val-
tatien 7 liittymän parantaminen ja Kilpi-
lahden uusi tieyhteys. Lisäksi paranne-
taan pääkaupunkiseudun säteittäisiä 
pääväyliä, ja nämä parannukset sujuvoit-
tavat myös työmatkaliikennettä, kuten 
E18 -tiekin. Kasvava liikenne aiheuttaa 
silti ongelmia muilla tieosuuksilla, eikä 
suunnitelmakauden investoinneilla pys-
tytä vastaamaan odotusten mukaisesti 
elinkeinoelämän tarpeisiin. Keskimäärin 
teiden ruuhkaisuus tulee lisääntymään 
myös jatkossa. 

Ihmisten jokapäiväisiin liikkumistarpei-

siin vastataan myös joukko- ja kevyen lii-

kenteen olosuhteisiin vaikuttamalla.  
Kevyen liikenteen olosuhteita kehitetään 
ja muun muassa koulumatkojen turval-
lisuus kyläkeskuksissa paranee. Edelli-
seen suunnitelmakauteen verrattuna  
kevyen liikenteen asema ei parane, sillä  
tarpeisiin nähden hankkeita pystytään 
toteutamaan niukasti. Joukkoliikenteen 
olosuhteita edistetään varsinkin pääkau-
punkiseudun säteittäisillä pääväylillä, 
joten myös autottomien liikkumisedelly-
tykset paranevat näillä yhteyksillä. Ke-
hitys on kokonaisuutena tarkasteltuna 
samansuuntainen kuin edellisessä TTS-
linjassa. 

Alueiden kehittymiseen tuovat paran-
nusta etenkin taajamateiden järjestelyt. 
Ohikulkutieinvestointeja on tässä suun-
nitelmassa yksi, kuten edelliselläkin 
suunnitelmakaudella. Kokonaiskehitys 
tällä vaikutusalueella pysyy siten ennal-
laan edelliseen kauteen verrattuna.

Ympäristövaikutukset säilyvät jokseen-
kin ennallaan. Uusien teiden rakenta-
minen aiheuttaa väistämättä haittoja 
luonnolle, mutta tiehankkeisiin sisältyy 
toimenpiteitä haittojen minimoimiseksi.  
Suunnittelujaksoon sisältyvien uusien 
teiden määrä on kohtuullisen pieni. Poh-
javeden suojauksia toteutetaan edelleen 
niukasti. Ilmastotavoitteiden huomioon 

ottaminen edellyttäisi kulkumuotojakau-
man ohjaamista joukkoliikenteen sekä 
kävelyn ja pyöräilyn suuntaan. Suunni-
telmakaudella toteutettavan meluntor-
junnan määrä riippuu merkittävästi lii-
kenne- ja viestintäministeriön tie- ja 
rautatieliikenteen meluntorjunnan tee-
mapaketin toteutumisen aikataulusta.

Liikenneturvallisuuden arvioidaan pa-
ranevan edelliseen kauteen verrattuna, 
sillä uusina hankkeina suunnitelmaan 
sisältyy kohtaamisonnettomuuksien vä-
hentäminen keskikaitein kolmella eri tie-
osuudella. Isot investoinnit parantavat 
osaltaan myös liikenneturvallisuutta. 



Ota meihin yhteyttä

Tiehallinnon asiakaspalvelunumerot 
0206 90 300 (suomenkielinen palvelu) 
0206 90 301 (ruotsinkielinen palvelu)
Palvelu arkisin klo 9–16 

Sähköpostiosoite

asiakaspalvelu@tiehallinto.fi

Tienkäyttäjän linja, 24 h

puh. 0200 2100 (pvm), ilmoitukset  
teiden kunnosta ja liikennettä  
hankaloittavista asioista

Ajankohtaista tietoa tiestöstä ja Tiehal-

linnosta internetissä (www.tiehallinto.fi)
• tiesää- ja häiriötiedot
• toimintasuunnitelmat
• ohjeet lupien ja yksityistieavustusten 

hakemiseen
• hanke-esittelyt 
• tiedotteet, uutiset ja kuulutukset
• palvelulupaus ja tienpidon
 toimintalinjat
• kilpailuttamisohjelmat

Hyödyllisiä internetosoitteita

• www.tiehallinto.fi/alk  
(ajantasainen liikennetiedottaminen)

• www.tiehallinto.fi/upiiri
• www.tiehallinto.fi/hankkeet/uusimaa
• www.tiehallinto.fi/tiedotteet/uusimaa
• www.tiehallinto.fi/ 

paakaupunkiseuduntietyot

Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri

Opastinsilta 12 A, PL 70, 00521 Helsinki 

Asiakkaat toiminnan lähtökohtana

Tiehallinto tarjoaa tie- ja liikennepalveluja kansalaisten ja elinkeino-

elämän tarpeisiin. Tiehallinto seuraa jatkuvasti tienkäyttäjien mieli-

piteitä tienpidosta. Merkittävimpinä tietolähteinä tässä työssä toimii 

joka talvi ja joka toinen kesä tehtävät tienkäyttäjien tyytyväisyys-

tutkimukset.

Valokuvat: Reijo Helaakoski
Painopaikka: Edita Prima Oy
Tammikuu 2008

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimusten tu-
loksia käytetään toiminnan onnistu-
misen seurantaan sekä toimintalinjo-
jen ja laatuvaatimusten asettamisessa. 
Tutkimuksista saatuihin tuloksiin py-
ritään myös reagoimaan nopeasti. Esi-
merkiksi alueurakoittain tehtävän tal-
ven tutkimuksen tulokset analysoidaan 
laajasti niin Tiehallinnon sisällä kuin hoi-
tourakoitsijoidenkin kanssa. Ongelmik-
si koettujen asioiden osalta ryhdytään 
mahdollisuuksien mukaan korjaaviin toi-
menpiteisiin.

Uudenmaan tiepiiri on Tiehallinnon tu-
lostavoitteisiin liittyen valinnut kuusi 
kriittistä kehittämisaluetta, joihin koh-

distuvaa asiakkaiden tyytymättömyyttä 
se haluaa erityisesti alentaa.

Uudenmaan tiepiirin kriittiset kehittä-
misalueet kohdistuvat lähinnä päällys-
teiden kuntoon, alemman tieverkon hoi-
toon ja tietöistä ja liikenteen häiriöistä 
tiedottamiseen. Toimenpiteissä kiinnite-
tään erityistä huomiota päällystämiseen 
ja rakenteen parantamiseen sekä alem-
man tieverkon liukkauden torjuntaan ja 
lumen auraukseen että tietyökohteiden 
ja liikenteen häiriöiden tiedottamiseen. 
Näiden osa-alueiden toimintaa kehittä-
mällä tiepiiri tukee erilaisten asiakasryh-
mien liikkumista koko alueellaan.




