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Keväällä 2008 julkaistu hallituksen lii-
kennepoliittinen selonteko linjasi pitkäl-
le tulevaisuuteen vaikuttavia kysymyk-
siä. Sen esille nostamat neljä teemaa 
olivat rahoituksen periaatteet ja pää-
töksenteon pitkäjänteisyys, alueiden ja 
elinkeinojen menestymisen tukeminen, 
ilmastonmuutoksen hillintä ja joukkolii-
kenne sekä liikenneturvallisuus. Linjauk-
set tulevaisuuden painopisteistä antavat 
pohjan tienpidon pitkäjänteiselle kehit-
tämiselle. 

Ilmastonmuutoksen hillintä on ensim-
mäisen kerran nostettu liikennepolitii-
kan keskiöön. Haasteena on kääntää lii-
kenteen kasvihuonekaasupäästöjen 
määrä laskuun. Tiepiirin keinot ilmaston-
muutoksen hillitsemiseksi liittyvät erityi-
sesti joukko- ja kevyen liikenteen edis-
tämiseen sekä liikenteen ja liikkumisen 
hallintaan.

Selonteossa asetettujen tavoitteiden 
pohjalta on liikenne- ja viestintäminis-
teriö käynnistänyt ruuhkamaksuselvi-
tystyön. Siinä tutkitaan, minkälaisia yh-
teiskunnallisia vaikutuksia mahdollisella 
ruuhkamaksulla olisi Helsingin seudulla. 
Talvella 2008 tehdyn tienkäyttäjätyyty-
väisyystutkimuksen mukaan enemmistö 
seudulla asuvista kannattaa henkilöau-
toilun säätelyä tai rajoittamista. Autoi-
lijoilta perittävän ruuhkamaksun käyttö 
keinona ruuhkien vähentämiseen jakoi 
haastateltavien mielipiteet.

Uudenmaan tiepiirin alueella on käynnis-
sä ja käynnistymässä useita isoja tiein-
vestointeja. Hakamäentien rakentaminen 
on sujunut viivytyksittä ja tie avataan lii-
kenteelle syksyllä 2009. Kehä I paran-
taminen Leppävaarassa etenee aikatau-
lun mukaan ja valmistuu syksyllä 2012.  
Kehä III ensimmäinen vaiheen paranta-
minen osana E18 -yhteysvälin hanketta 
käynnistyy. Hanke poistaa kehätien pa-
himmat pullonkaulat. Elinkeinoelämän 
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Tienpitoa asiakkaiden tarpeisiin 
ja yhteiskunnan odotuksiin

kuljetusten kannalta erityisen ongelmal-
lisen Kehä III:n toisen vaiheen paranta-
misen odotetaan käynnistyvän lähivuo-
sina. Osana E18 -hankekokonaisuutta 
on myös käynnistynyt välin Koskenkylä–
Kotka rakentamisen valmistelu moottori-
tienä valtatiellä 7.

Tammikuussa 2009 julkistetussa halli-
tuksen elvytyspaketista on kohdennet-
tu 12 miljoonaa euroa Uudenmaan tie-
piirin hankkeisiin. Tällä rahoituksella 
aikaistuu kantatien 51 välin Kirkkonum-
mi–Kivenlahti rakentamisen aloitus. El-
vytysrahalla käynnistetään myös mm. 
joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä 
parantavia kohteita ja melusuojausta. 

Uutena piirteenä suurten tiehankkei-
den rakentamisen aikaistamisen rahoi-
tuspäätöksiin on tullut kuntien ja jopa 
teollisuuden lainarahoitus hankkeiden 
aikaistamiseksi. Kunnat voivat myös ha-
lutessaan vauhdittaa tärkeitä alueellisia 
tiehankkeita osallistumalla niiden kus-
tannuksiin. 

Valtion ja aluehallinnon uudistuksen 
vuoksi on vuosi 2009 Uudenmaan tiepii-
rille nykymuotoisena viimeinen. Jatkos-
sa tiepiiri toimii osana Uudenmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusta. 
Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on 
myös tulevaisuudessa tärkeä osa tien-
pitoa. Asiakkaiden tarpeet on edelleen 
keskeinen tekijä resurssien kohdenta-
misessa ja palvelutason suunnittelussa. 
Myös tulevaisuudessa palvelut suunni-
tellaan vastaamaan mahdollisimman hy-
vin kansalaisten arjen matkojen ja elin-
keinoelämän kuljetusten tarpeita.

Rita Piirainen
tiejohtaja
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xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
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ja kestävällä pohjalla. Selonteossa ehdo-
tetaan myös uusia malleja liikenneinves-
tointien rahoituskumppanuudesta.

Hallituksen marraskuussa 2008 hyväk-
symä pitkän aikavälin ilmasto- ja ener-
giastrategia tähtää energian kulu-
tuksen vähentämiseen ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden voimakkaa-
seen kasvuun. Selontekona eduskunnal-
le lähetettävä strategia korostaa liiken-
neosiossaan taloudellisia ohjauskeinoja. 
Joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräi-
lyn edistämistoimet ovat välttämättömiä, 
jotta henkilöauton käytöllä olisi kilpailu-
kykyisiä vaihtoehtoja. Strategiassa eh-
dotetaan luotavaksi valmiuksia paikan-
nukseen perustuvan tienkäyttömaksun 
käyttöönottoon tulevalla vuosikymme-
nellä. Muita ohjauskeinoja päästöjen vä-
hentämiseksi ovat yhdyskuntarakenteen 
eheyttäminen sekä koulutus ja neuvon-
ta. Ajoneuvoteknologian nähdään kuiten-
kin olevan pitkällä aikavälillä vaikuttavin 
keino liikenteen energian kulutuksen ja 
päästöjen vähentämisessä.

Tiehallinnon Liikenne- ja tieolojen tavoi-
tetila 2030 -julkaisussa kuvataan tienpi-
toa koskevat pitkän aikavälin tavoitteet. 
Raportissa vastataan myös siihen, mitä 
hallituksen liikennepoliittinen selonteko 
merkitsee tieverkon ja sen palvelutason 
kannalta. Tiehallinnon vision mukaan 
tienpidon päämääränä on huomioida 
kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeet 
toiminnan perustana ja tarjota toimiva, 
turvallinen ja kestävä tieverkko osana lii-
kennejärjestelmää.

Hallituksen liikennepoliittisessa selon-
teossa on määritelty liikennepolitiikan 
tavoitteet ja linjaukset vuoteen 2020 as-
ti. Hallituksen linjauksissa korostuvat 
koko liikennejärjestelmän toimivuudes-
ta huolehtiminen, ilmastonmuutos ja lii-
kenneturvallisuus sekä väylänpidon pit-
käjänteinen rahoitus.

Selonteossa korostetaan, että liikenne-
politiikkaa on jatkossa arvioitava entistä 
enemmän ilmastopolitiikan näkökulmas-
ta. Joukkoliikenteellä matkustamisen ha-
lutaan lisääntyvän ja sen houkuttelevuu-
den parantaminen on avainasemassa. 
Pyöräilyn ja jalankulun tarpeet otetaan 
entistä paremmin huomioon maankäytön 
ja liikennejärjestelmän suunnittelussa. 
Kuntien maankäyttöratkaisujen on oltava 
ilmastopolitiikan kannalta kestäviä ja vä-
hennettävä henkilöautoliikennettä.

Liikenneturvallisuutta parannetaan puut-
tumalla tehokkaasti muun muassa ratti-
juopumukseen, sääntöjen rikkomiseen, 
turvalaitteiden käyttämättä jättämiseen 
sekä ylinopeuksiin. Myös väylärahoitus-
ta kohdennetaan liikenneturvallisuutta 
parantaviin hankkeisiin. Selonteko pai-
nottaa, että alueellisille turvallisuutta 
parantaville hankkeille varmistetaan to-
teuttamismahdollisuudet ja resurssit. 

Selonteon tavoitteena on, että liikenne-
verkko tarjoaa maan eri osille mahdolli-
suudet kehittyä ja pysyä elinvoimaisina. 
Kehyskaudella 2009–2012 hallitus tuo 
eduskunnan päätettäväksi runsaasti uu-
sia liikenneinvestointeja. Tavoitteena on, 
että liikenteen rahoitus on pitkäjänteistä 

Tienpitoon kohdistuu lähivuosina runsaasti liikenne- ja ympäristöpoliittisia sekä taloudellisia muutoksia. 
Tärkeimmät liikennepolitiikkaa ohjaavat linjaukset sisältyvät hallituksen keväällä 2008 antamaan liiken-
nepoliittiseen selontekoon, joka ohjaa myös Uudenmaan tiepiirin toimintaa.

Liikennepolitiikan haasteet

Tavoitetilassa keskeisimmät päätiet ovat 
yhtenäisiä, laadukkaita, nopeakulkui-
sia sekä turvallisia, ja ne palvelevat eri-
tyisesti pitkämatkaista liikennettä sekä 
raskaita kuljetuksia. Muut päätiet ovat 
liikennöintiolosuhteiltaan nykyisen kal-
taisia. Tavoitetilan mukaan maaseudun 
perustiestö on verkollisesti ja liiken-
neteknisesti nykyisen kaltainen, mutta 
sen vilkkaimmat osuudet sekä merkittä-
vät yhteysvälit on modernisoitu. Suurten 
kaupunkiseutujen liikenneoloja on ke-
hitetty alueellisten liikennejärjestelmä-
suunnitelmien mukaisesti. Liikenneverk-
ko mahdollistaa tehokkaat, turvalliset ja 
ympäristöystävälliset matkaketjut sekä 
vaihtoehtoja liikkumisvalinnoille. Mui-
den kaupunkiseutujen ja kuntakeskus-
ten liikennejärjestelyt tukevat kaupun-
ki- ja taajamaympäristön visuaalisia ja 
toiminnallisia ominaispiirteitä.

Tiehallinnon toiminta- ja taloussuun-
nitelma vuosille 2009–2013 pyrkii so-
vittamaan yhteen liikennepoliittiset ta-
voitteet, liikenteen kasvun, alueiden 
kehittymisen ja erilaistumisen sekä asi-
akkaiden tarpeet ja odotukset. Nämä 
yhdessä rahoituskehysten sekä kus-
tannustason kehityksen kanssa ovat läh-
tökohtina Tiehallinnon toiminnan suun-
nittelussa. Perustienpidon toimissa 
priorisoidaan päivittäisen liikennöitävyy-
den, liikenteen ajo-olosuhteiden sekä lii-
kenteen toimivuuden ja turvallisuuden 
varmistamista sekä ympäristöhaittojen 
vähentämistä. Tieverkon isojen kehit-
tämisinvestointien rahoitus pysyy koko 
suunnitelmakauden korkeana. 
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Tiestön hoidosta ei tingitä
Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri on laatinut vuonna 2008 hoito- ja ylläpitosuunnitelman, joka kertoo ties-
tön kunnossapidon toimenpiteistä ja toiminnan perusteista. Nykyisellä rahoitustasolla syntyy kunnossa-
pitovelkaa eli tiestön kunto huononee vähitellen. Teiden päivittäisestä hoidosta ei kuitenkaan tingitä.

Hoito- ja ylläpitosuunnitelman tavoittee-
na on määritellä toteutettavat toimen-
piteet kustannustehokkaasti ja kansa-
laisten sekä elinkeinoelämän tarpeet 
huomioon ottaen. Suunnitelma on lajis-
saan ensimmäinen ja se päivitetään vuo-
sittain. Suunnitelman tehtävänä on myös 
tarjota asiakkaille ja sidosryhmille pe-
rusteltua tietoa tiestön hoidosta ja yl-
läpidosta. Näin parannetaan toimivan 
vuorovaikutuksen edellytyksiä tienkäyt-
täjien ja Tiehallinnon välillä.

Talvihoito on tienkäyttäjille ehkä tutuin ja 
päivittäiseen liikkumiseen eniten vaikutta-
va Tiehallinnon toimintamuoto. Talvihoidon 
tasoa parannetaan turvaamalla teiden yh-
tä nopea hoito yöaikaan kuin päiväaikaan. 
Pääteillä liukkaus torjutaan pääsääntöi-

sesti ennakkoon. Toimet lisäävät liikenne-
turvallisuutta ja etenkin elinkeinoelämän 
kuljetusten ajoaikojen ennustettavuutta. 
Ympäristösyistä tiepiirin alueella käytetään 
niin vähän suolaa kuin liikenneturvallisuu-
desta tinkimättä on mahdollista.

Päällystettyjen teiden kunto vaikuttaa 
ajokustannuksiin, ajomukavuuteen ja lii-
kenneturvallisuuteen. Vain 2 prosenttia 
tiestöstä on huonokuntoista, joten Uu-
denmaan asfalttiteiden kunto on koko-
naisuutena hyvä. Päällysteitä uusitaan 
erityisesti tiepiirin vilkasliikenteisillä 
pääteillä. Tämänhetkisellä rahoitustasol-
la syntyy kuitenkin päällystyksessä kun-
nossapitovelkaa – päällysteitä uusitaan 
hitaammin kuin teiden hyvän kunnon 
säilyttäminen edellyttäisi.

Erityisenä haasteena Uudenmaan tiepii-
rissä on suurien teräsputkirumpujen ja 
sortumavaarallisten painumien korjaa-
minen. Siltojen ylläpidon rahoitusta on 
jo muutaman vuoden ajan lisätty, koska 
suuri joukko siltoja on tullut peruskor-
jausikään.

Suunnitelmakaudella myös tärkeimpien 
kevyen liikenteen väylien kunnossapito 
paranee. Liikenneturvallisuutta paranne-
taan tekemällä lisää täristäviä tiemerkin-
töjä ja pehmentämällä tien reunaympä-
ristöä. Sorateiden kuntoa parannetaan 
puunkuljetusreiteillä tarkoitukseen saa-
dun lisärahoituksen turvin. Luonnollises-
ti nämä parannukset helpottavat kaikki-
en sorateillä liikkuvien olosuhteita.

Tienpito on kaupalle elinehto. Keskon ta-
varoista 98 prosenttia kulkee kumipyöril-
lä ja kuljetusten rytmi tiivistyy koko ajan. 
Kuljetuksia tehdään myös viikonloppui-
sin ja paljolti yöaikaan, sillä tavarat pi-
tää purkaa hyllyihin, ennen kuin kauppa 
avaa aamulla ovensa. – Jos kuljetus myö-
hästyy, seisovat hyllyttäjät tumput suori-
na. Vastaavasti myöhemmin tulee tarvet-
ta ylitöihin sekä viivytyksiä tavaroiden 
jatkokuljetuksiin, sanoo Timo Huurtola, 
Keskon Uudenmaan aluejohtaja.

– Kaupan kannalta on parempi, jos kul-
jetuksen myöhästyminen pystytään en-
nakoimaan. Ihanteena olisi, että kuljet-
tajalle voisi antaa rahtikirjojen lisäksi 

ajantasaiset tiedot reitin ongelmakoh-
dista, kun hän lähtee ajoon. Elinkeino-
elämällä voisi olla kiinnostusta myös 
maksaa tällaisesta palvelusta, huomaut-
taa Huurtola.

– Pyöräilijöiden suurimmat ongelmat 
johtuvat siitä, ettei tieympäristön suun-
nittelussa tai esimerkiksi talvihoidossa 
aina muisteta ottaa pyöräilyä huomioon 
omana kulkumuotonaan, kertoo Helsin-
gin Polkupyöräilijöiden puheenjohtaja 
Petri Sipilä. – Tuloksena on katkeilevia 
pyöräilyreittejä ja vaarallisia risteyksiä. 
Pyöräilijät tulisi muistaa myös talvel-
la paitsi kevyen liikenteen väyliä hoidet-
taessa niin myös pientareita aurattaes-

sa siellä, missä kevyen liikenteen väyliä 
ei ole. Pyöräilijälle reitin epätasaisuus ja 
liukkaus on paljon vaarallisempaa kuin 
neljällä pyörällä liikkuvalle, hän muis-
tuttaa. Lääkkeeksi Sipilä ehdottaa, että 
suunnitelmat ja tietyömaiden järjestelyt 
tarkistettaisiin myös pyöräilijöiden näkö-
kulmasta. – Lisäksi internetiin tarvittai-
siin ajantasaista tietoa pyöräilymahdolli-
suuksista, ideoi Sipilä.

Yksittäisiäkin parannuskohteita haasta-
tellut löysivät. Elinkeinoelämän tarpeisiin 
vastaisi Kehä III:n sujuvuuden parantami-
nen. Työmatkapyöräilyä voisi puolestaan 
piristää Länsiväylää myötäilevä nopeille 
pyöräilijöille tehty laatukäytävä.

Asiakkaan ääni kuuluu tienpidossa



la kestävän liikkumisen näkökulma, sillä 
hankkeet keskittyvät pääasiassa kevyen 
liikenteen järjestelyihin ja joukkoliiken-
teeseen. Investointitarpeet ovat selväs-
ti rahoituksen tarjoamia mahdollisuuksia 
suuremmat. Eniten tarpeita syntyy maan-
käytön ja elinkeinoelämän kehittymisen 
tarvitsemista liikennejärjestelyistä ja lii-
kennevirtojen paikallisesta muuttumi-
sesta. Vaikka investointitarve pohjautuu 
usein liikenteen sujuvuuden tai liikku-
mismahdollisuuksien turvaamiseen, lä-
hes kaikki investoinnit parantavat samal-
la myös liikenneturvallisuutta.

Isoja investointeja on Uudenmaan tiepii-
rin alueella tällä hetkellä käynnissä usei-
ta. Kehä III:n parantamisen ensimmäinen 
vaihe Vantaankosken ja Lentoasemantien 
välillä, kantatien 51 parantaminen Kirkko-
nummen ja Kivenlahden välillä sekä Kilpi-
lahden uuden tieyhteyden rakentaminen 
käynnistetään vuonna 2009. Lisäksi lii-
kennepoliittisessa selonteossa esitetään 
vuoteen 2011 mennessä käynnistettäväk-
si moottoritien rakentaminen valtatiellä 7 
osuudella Koskenkylä–Kotka.

Teiden hoidolla ja ylläpidolla turvataan 
elinkeinoelämän toimintaedellytykset ja 
kansalaisten päivittäiset, turvalliset liik-
kumismahdollisuudet. Ylläpidon tavoit-
teena on lisäksi, että tehokkailla ja oikein 
kohdennetuilla toimilla tieverkon ja sen 
varusteiden ja laitteiden optimaalinen 
käyttöikä saavutetaan mahdollisimman 
pienin kustannuksin.

Perustienpidon uus- ja laajennusinves-
toinneissa korostuu suunnitelmakaudel-

Liikennöitävyys ja kunto  
painopisteinä 
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Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien 
ja niissä kuolleiden määrä 

Uudenmaan tiepiirin maanteillä 

Uudenmaan tiepiirin 
siltojen kunto valmistumisvuosittain

Tiepiirin asema tiepituuden ja 
liikennesuoritteen kannalta

Tienpidon painopiste Uudenmaan tiepiirissä on siirtynyt uusien tei-
den rakentamisesta olemassa olevien teiden hoitoon ja ylläpitoon. 
Lähivuosina keskitytään turvaamaan tieverkon päivittäinen liiken-
nöitävyys ja kunto. Liikenneturvallisuuden parantaminen on myös 
painopistealue, sillä viime vuosina se ei ole kehittynyt tavoitteiden 
mukaisesti.

Molemmat haastatellut antavat myös 
tunnustusta teiden hoidolle – hoidon ta-
so vain valitettavasti huomataan taval-
lisesti vasta silloin, kun siinä ilmenee 
puutteita. Molemmat myös kiittelevät 
tiepiirin halua ja kykyä vuorovaikutuk-
seen ja asiakkaiden kuulemiseen. – Kun 
vuorovaikutus ja palautejärjestelmä toi-
mivat, saadaan myös pyöräilijöille tär-
keät tieympäristön yksityiskohdat huo-
mioitua toimenpiteitä ohjeistettaessa, 
toteaa Petri Sipilä. – Olen ollut myöntei-
sesti yllättynyt Tiehallinnon avoimuu-
desta ja kiinnostuksesta tienkäyttäjien 
tarpeita kohtaan. Tämä asia pitäisi saa-
da myös suuren yleisön tietoisuuteen, 
ehdottaa Timo Huurtola.



6

Kustannustason nousu syö perustienpidon investointeja

Perustienpidon rahoituksesta valtaosa käytetään tieverkon hoitoon ja ylläpitoon. Kustannustason nousu  
on syönyt määrärahoihin tehdyt korotukset ja vaikeuttanut perustienpidon investointien toteuttamista.

Uudenmaan tiepiirin perustienpidon rahoituksen 
jakaantuminen vuosina 2010–2013 

Viime vuosina kunnat ovat yhä enemmän 
osallistuneet pienten paikallisten tie-
hankkeiden rahoitukseen. Nämä hank-
keet eivät olisi toteutuneet pelkästään 
Tiehallinnon rahoittamina. 

Kunta voikin halutessaan vauhdittaa alu-
eellisia investointeja osallistumalla nii-
den kustannuksiin osittain tai rahoit-
tamalla hankkeita kokonaan. Kunnan 
rahoitus on toivottavaa erityisesti uusi-
en investointitarpeiden noustessa nope-
asti esiin. Esimerkiksi silloin, kun uuden 
asuinalueen kaavoituksesta johtuen jou-
dutaan rakentamaan kevyen liikenteen 
väylä tai joudutaan parantamaan liitty-
mäjärjestelyjä. 

Uudenmaan tiepiirissä on lähdetty roh-
keasti kokeilemaan liikennepoliittisessa 
selonteossa suositeltuja uusia rahoitus-
malleja. Kilpilahden uuden tieyhteyden 
rakentamisessa Tiehallinnon sopimus-
kumppaneina Porvoon ja Sipoon lisäksi 
ovat Neste Oil Oyj, Borealis Polymers Oy, 
Helsingin Vesi ja Itä-Uudenmaan Jäte-
huolto. Valtion osuus rahoitetaan Neste 
Oilin aikaistamisrahoituksella, ja valtio 
maksaa kustannukset takaisin hankkeen 
valmistuttua 2013. Hankkeet Kehä I Lep-
pävaarassa sekä Kehä III:n parantami-
sen ensimmäinen vaihe Vantaankosken 
ja Lentoasemantien välillä rahoitetaan 
myös kaupunkien aikaistamisrahoituk-
sella ja valtio maksaa kustannukset ta-
kaisin korottomina hankkeiden valmis-
tuttua. 

Uudenmaan tiepiirin perustienpidon rahoitus 
2010–2013 (milj. euroa)

Tienpito rahoitetaan lähes kokonaan val-
tion talousarviossa vuosittain myönnet-
tävin varoin. Perustienpidon rahoituksen 
kohdentamisesta päätetään Tiehallinnos-
sa. Rahoituksen käyttöä ohjataan valtion 
talousarvioon kirjattavilla tulostavoitteil-
la. Tieverkon isot kehittämisinvestoinnit 
päätetään erikseen eduskunnassa.

Perustienpidon investoinnit jaetaan alu-
eellisiin investointeihin ja teemahank-
keisiin. Teemahankkeet nimetään valtion 
budjetissa. Uudenmaan tiepiiri on varau-
tunut tässä TTS-suunnitelmassa esitet-
tyjen teemahankkeiden toteutukseen, 
mutta niiden rahoitus varmistunee vasta 
lisäbudjettien myötä. 

Uudenmaan tiepiirin perustienpidon ra-
hoituksesta on tieverkon hoito ja ylläpito 
vienyt jatkuvasti yhä suuremman osan, 
nyt jo noin 90 prosenttia. Näihin tuote-
ryhmiin Tiehallinnossa tälle TTS-kaudel-
le tehdyllä selvällä korotuksella katetaan 
viime vuosien kustannustason nousu. 
Tieverkon peruskorjaukset ja erityises-
ti siltojen parantaminen edellyttävät jat-
kossakin ylläpidon rahoituksen pitämis-
tä korkealla tasolla. 

Jo lähes minimiin supistuneet mahdolli-
suudet toteuttaa alueellisia investointeja 
vähenevät entisestään edellä kuvatuis-
ta tekijöistä johtuen. Investointien rahoi-
tustaso on viimeisen kymmenen vuoden 
aikana laskenut radikaalisti ja Uuden-
maan tiepiirin rahat riittävät enää vain 
muutaman pienehkön investointihank-
keen toteuttamiseen vuosittain. 
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Liikennejärjestelmätyöllä kokonaishyötyä

Uudenmaan tiepiiri tekee yhteistyötä alueensa liikennejärjestelmäkokonaisuuden kehittämisessä.  
Vuoden 2009 alussa valmistui Itä-Uudenmaan liikennestrategian uudistaminen. Pääkaupunkiseudun  
liikennejärjestelmäsuunnittelun alue on laajentunut kattamaan Helsingin seudun neljätoista kuntaa.

Liikennejärjestelmätyö on eri toimijoi-
den yhteistä suunnittelua, osallistumista 
ja toimenpideyhteistyötä, joilla tavoitel-
laan liikennejärjestelmän kokonais-
hyötyä. Tienpidon toimien lisäksi Uuden-
maan tiepiiri osallistuu mm. maankäytön 
ja alueiden kehittämisen suunnitteluun, 
liikenneturvallisuustyöhön, ympäristöyh-
teistyöhön sekä esteettömyyden, kevy-
en liikenteen, joukkoliikenteen, kuljetus-
ten ja liikennepalvelujen suunnitteluun. 
Liikennejärjestelmätyössä korostuvat 
nyt myös ilmastostrategioiden laatimi-
nen eri suunnittelutasoilla sekä liikkumi-
sen ohjaus.

METKA-projektin tavoitteena oli määri-
tellä Helsingin metropolialueen tavoit-
teellinen aluerakenne. Uudenmaan liiton 
johdolla viiden maakunnan alueelle ke-
väällä 2008 valmistuneessa selvitykses-
sä korostetaan iImastonmuutoksen hil-
lintää kestävän kehityksen suurimpana 
haasteena ja siten aluerakenteen suun-
nittelun peruskysymyksenä. Alueraken-
ne saadaan kestävämmäksi eheyttä-
mällä ja tiivistämällä nykyrakennetta ja 
ohjaamalla uusi rakentaminen pääosin 
nykyisen maankäytön yhteyteen hyvän 
joukkoliikenteen ulottuville.

Itä-Uudenmaan liikennestrategian uu-
distaminen valmistui vuoden 2009 
alussa. Itä-Uudenmaan liiton vetämän 
projektin painopisteiksi nostettiin maa-
kunnan liikenteellisen aseman vahvista-
minen, ilmastonmuutoksen hillintä ja lii-
kenneturvallisuus.

Strategian mukaan sujuva henkilölii-
kenne ja toimivat kuljetukset edellyttä-
vät rataverkon ja E18-tien kehittämistä, 
tieverkon kunnon ja liikennöitävyyden 
varmistamista alemmalla tieverkolla se-
kä maankäytön kehittämistä tukevien lii-
kennehankkeiden toteuttamista.

Liikkumisen painopistettä siirretään Itä-
Uudellamaalla henkilöautoilusta vähem-
män päästöjä aiheuttaviin kulkutapoi-
hin – joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja 
pyöräilyyn. Liikenteen kysyntään vaiku-
tetaan erityisesti maankäytön suunnit-
telulla.

Tieliikenteessä on tavoitteena liiken-
neturvallisuuden selvä ja nopea para-
neminen. Painopisteinä ovat liikenne-
ympäristön parantamistoimenpiteet ja 
liikenneturvallisuustyön aktivoiminen.

HLJ 2011. YTV:n valmisteleman pääkau-
punkiseudun liikennejärjestelmäsuun-
nittelun alue on laajennettu Helsingin 
seudun neljätoista kuntaa kattavaksi. 
Vuonna 2007 valmistunut PLJ-suunnitel-
ma ja sitä koskeva aiesopimus uudiste-
taan. Helsingin seudun liikennejärjes-
telmäsuunnitelma tehdään kiinteässä 
vuorovaikutuksessa maankäytön ja asu-
misen strategian laadinnan kanssa. Nyt 
käynnistyneen suunnittelutyön loppu-
tuotteita ovat Helsingin seudun yhteinen 
liikennejärjestelmän visio ja kehittämis-
strategia sekä sen pohjalta tehtävä uusi 
aiesopimus. 
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Tiehankkeet 2010–2013
Maarakennuskustannusindeksi 150 (2000 = 100) 

Hankkeen nimi Hanke-
numero

Kust.arv.
milj. € Kunnat

Joukkoliikenteen edistäminen
pääkaupunkiseudun säteittäisillä pääväylillä

1252, 1873
1015

51,00 Espoo, Helsinki,
Tuusula, Vantaa

Vt 3 Hämeenlinnanväylä Kannelmäki - Kaivoksela 1252 Helsinki, Vantaa
Mt 120 Vihdintie välillä Huopalahdentie - Kehä III, 
pikaparannuskohteet

1873 Espoo, Helsinki, 
Vantaa

Kt 51 Länsiväylän liittymäjärjestelyt Espoo
 - Kivenlahden eritasoliittymän täydentäminen 1015

Teemahankkeet

Pääteiden keskikaideohjelma 27,10

Pohjavesiohjelma 2,60 Vantaa
Mt 11630 Fazerilan pohjavesialueen suojaus II-vaihe 1161 Vantaa2,60

1161

Raasepori,
Inkoo, Karkkila,
Kirkkonummi

24,30

11,40

15,30

Vt 25 keskikaiteiden rakentaminen välillä
Tammisaari - Mustio

1371 Raasepori, Inkoo12,00

Vt 2 keskikaiteiden rakentaminen välillä
mt 120 - Karkkila

2700 Karkkila8,80

Kt 51 keskikaiteiden rakentaminen välillä
Kirkkonummi - Vuohimäki

2701 Kirkkonummi6,30

1371, 2700,
2701

5

6

7

Tie- ja rautatieliikenteen meluntorjunnan
teemapakettiei kartalla

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, 1. vaihe 1285 30,0 Nurmijärvi4

KEHITTÄMISSUUNNITELMA
Isot investoinnit

Numero
kartalla Hankkeen nimi Hanke-

numero
Kust.arv.

milj. €

Mt 101 Kehä I pullonkaulojen poisto,
Helsinki ja Espoo, 1. vaihe

1321 140,0 Helsinki

- E18 Koskenkylä - Loviisa - Kotka 1689 285,0 Pernaja, Loviisa,
Ruotsinpyhtää

Kunnat
Uudenmaan
tiepiirin alueella

E18 Helsinki - Vaalimaa 500,0

1042 215,0 Espoo, Vantaa,
Helsinki

- Kt 50 Kehä III kehittäminen, 2. vaihe

1

2

3

Kehärata, liikennejärjestelyt (vt 3) Vantaaei kartalla
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Numero
kartalla Hankkeen nimi Hanke-

numero
Kust.arv.

milj. € Kunnat

Kevyen liikenteen järjestelyt yhteensä 6,59
Mt 1191 Kantvik - Strömsby jkp-tie 1080 2,85 Kirkkonummi
Kt 51 Torpintien liittymän jkp-tie ja alikulku 1146 0,51 Inkoo
Mt 1130 Lapinkylän jkp-tie, Paloasema - mt 1131 1003 1,03 Kirkkonummi
Mt 1494 Nikkilä - Linnanpelto jkp-tie 1490 1,00 Sipoo
Mt 11788, mt 11790 Askola, Vakkolan jkp-tiet 2451 0,90 Askola
Kt 52 Västerbyn jkp-tie 1557 0,31 Raasepori

Muut erilliset liittymäkohteet yhteensä 1,03

Kohteet, joissa kunnilla/muilla sidosryhmillä
yhteensä 2,70rahoitusosuus on merkittävä

Mt  11453 Myllymäki - Helsingin kk, (Ylästöntie) 1761 1,71 Vantaa

Perustienpidon uus- ja laajennusinvestoinnit sekä liikenteen operatiivisen ohjauksen
investoinnit

Mt 120 Mariannantien liittymän parantaminen 1347 1,03 Espoo

Mt 11329 Suvisaariston jkp-tie 1626 0,99 Espoo

8
9

10
11
12

14

13

15
16

Alueurakat
Numero
kartalla Hankkeen nimi

AU105 Alueurakka Vantaa
AU106 Alueurakka Hyvinkää
AU107 Alueurakka Mäntsälä
AU111 Alueurakka Tammisaari
AU113 Alueurakka Nummi
AU104 Alueurakka Espoo

Alueurakka Itä-Uusimaa

Sopimuskausi

2009–2014

Urakoitsija

2006–2013 YIT Rakennus Oy
2003–2010 Destia
2004–2011 Destia
2007–2017 YIT Rakennus Oy
2009–2014
2005–2010 Destia
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Numero
kartalla Hankkeen nimi Hanke-

numero
Kust.arv.

milj. € Kunnat

Peruskorjaukset, hankkeet tarkentuvat vuosittain

Tien rakenteen korjaamiset ja muut peruskorjaukset
ei kartalla Pienet liikenneturvallisuuskohteet

2010, 2011, 2012 ja 2013
2020, 2380, 

2381
0,80 Tiepiiri

ei kartalla Pienet joukkoliikenteen parannuskohteet
2010, 2011, 2012 ja 2013

2122, 2382, 
2383

0,80 Tiepiiri

ei kartalla Koulujen liikenneturvallisuustoimenpiteet
2010 ja 2011

2032, 2038, 
2040, 2359

1,00 Helsinki, Kauniainen, 
Mäntsälä, Sipoo, 
Tuusula, Vantaa

ei kartalla Erilliset liikenneturvallisuuskohteet 1185 3,00 Tiepiiri
ei kartalla Pienet liittymien parantamistoimenpiteet 0,30 Tiepiiri
ei kartalla Kiireellisesti korjattavat teräsrummut 2009 - 2010 3213 2,00 Tiepiiri

17 Kt 50 Sänkiniityn painuma 3,60 Espoo
18 Vt 7 Eriksnäsin tulopenkereen painuma 3452 3,00 Sipoo
19 Mt 11049 Boxin laiturin Y-13 korjaus 2529 Raasepori
20 Vt 7 Porvoo - Koskenkylä sivuojien

eroosiosuojauskorjaukset
1977 Porvoo

21 Vt 7 Boxbyn painumat välillä Sipoonlahti - Harabacka2802 Porvoo, Sipoo
22 Mt 101 Reimarlan risteysalueen painumien korjaus 2804 Espoo
23 Kt 50 Tuupakan rampin painuman korjaus 2753 Vantaa
24 Mt 11139 Tähtelä - Rådkila 7264 Inkoo
25 Mt 11297 Herrakunta - Vihtijärvi 7269, 2642 Vihti
26 Mt 125 Nummi - Heijala 7027 Nummi-Pusula
27 Mt 1492 Hinthaara - Laukkoski 7239 Pornainen, Porvoo
28 Mt 11047 Nybacka - Västervik 7262 Raasepori
29 Mt 11065 Billnäs - Sjösång 6180 Raasepori
30 Mt 11073 Brasbyn pt 7245 Raasepori
31 Mt 11075 Meltola - Mangård 7246 Raasepori
32 Mt 11081 Inkoon as - Finnböle 6177 Inkoo
33 Mt 11099 Leppäkorpi - Kiikala 7263 Nummi-Pusula
34 Mt 11175 Karskog - Siuntion as 7251,7265 Siuntio
35 Mt 11179 Kela - Sjundby 7252 Siuntio
36 Mt 11185 Hemåkers - Andby 7268 Kirkkonummi
37 Mt 11191 Nummenkylä - Kvarnby 7271 Lohja,  Siuntio
38 Mt 11287 Perälän pt 7049 Kirkkonummi, Vihti
39 Mt 11288 Kaislalammen pt 7089 Kirkkonummi
40 Mt 11353 Palkkisillan pt 6159 Hyvinkää, Nurmijärvi
41 Mt 11435 Jukola - Heikkilä 6161 Nurmijärvi
42 Mt 11623 Koskenmaan pt 7256 Hyvinkää
43 Mt 11695 Kaskela - Sotakylä 6124 Kerava, Sipoo
44 Mt 11777 Mustijoen pt 7258 Porvoo
45 Mt 1222 Kirvelä - Hovi 2512 Vihti
46 Mt 1583 Atomitie 2518 Loviisa
47 Mt 1633 Kaukalampi - Savijoki 2534 Mäntsälä, Pukkila
48 Mt 2825 Loukku - Talonen 2513 Nummi-Pusula
49 Mt 11093 Leikkilän pt 2506, 7249 Lohja
50 Mt 11097 Karkalin pt 2522 Lohja
51 Mt 11113 Västerkullan pt 2525 Inkoo
52 Mt 11116 Västerkulla - Söderkulla pt 2523 Inkoo
53 Mt 11146 Degerby - Tyris 7088 Inkoo
54 Mt 11166 Taustan pt 2511 Nummi-Pusula
55 Mt 11491 Uusikartano - Palopuro 2515 Hyvinkää
56 Mt 11605 Nuppulinnan pt 6155 Tuusula
57 Mt 11712 Soukkion pt  2517 Mäntsälä
58 Mt 11733 Numminen pth. 2524 Mäntsälä
59 Mt 11743 Rantalan pt 2504 Pornainen
60 Mt 11945 Marbyn pt 1923 Ruotsinpyhtää
61 Mt 111 Karjaa - Tenhola 2651 Raasepori
62 Mt 1050 Raasepori - Inkoo 2648 Inkoo, Raasepori
63 Mt 1102 Karjaa - Snappertuna 2649 Raasepori
64 Mt 11086 Tallaan pt 2653 Karjalohja
65 Mt 11295 Haimoo - Moksi 2652 Vihti
66 Mt 11321 Jokimäki - Selki 2647 Nurmijärvi
67 Mt 11463 Myllykylän pt 2650 Tuusula, Vantaa
68 Mt 11467 Ruotsinkylän pt 2643 Tuusula
69 Mt 11507 Vanhankylän pt 2646 Tuusula
70 Mt 11732 Sääksjärvi - Mäntsälä 7095 Mäntsälä
71 Mt 11817 Ilola - Juornaankylä 2514 Askola

Puuhuollon  turvaaminen
72 Mt 11149 Lohja - Lappers 6095 Lohja
73 Mt 1791 Lindkoski - Ruotsinkylä 2807 Lapinjärvi,

Ruotsinpyhtää
74 Mt 11191 Nummennkylä - Kvarnby 2809 Lohja, Siuntio
75 Mt 11911 Paavalinkylän pt 2806 Pernaja
76 Mt 11035 Mörby - Skarpkulla 2810 Raasepori
77 Mt 11047 Nybacka - Västervik 2811 Raasepori
78 Mt 11024 Hummeldal 2812 Raasepori
79 Mt 11675 Immersbyn pt 2520 Sipoo
80 Mt 11683 Martisvägen 2808 Sipoo

Sidosryhmien rahoittamat hankkeet maanteillä
Numero
kartalla Hankkeen nimi Suunn.

nro Kunnat

147 Vt 1 Turvesolmun eritasoliittymä 1413 Espoo
148 Vt 1 melusuojaus Nupurinjärven ja Leppimäen kohdalla 1804 Espoo
149 Kt 50 melusuojaus Hansavalkaman alueen kohdalla Kauklahdessa 1342 Espoo
150 Kt 50 melusuojaus Holkenin asemakaava-alueen kohdalla 332 Espoo
151 Kt 50 melusuojaus Kulloonmäen kohdalla Järvenperässä 1464 Espoo
152 Mt 101  Kalevalantie - Karhusaarentie (Hagalundin tunneli) 770 Espoo
153 Mt 102 Kehä II Suurpellon ja Kokinkylän eritasoliittymät 838 Espoo
154 Mt 11307 Nuuksionkuja - Solvalla jkp-tie 1526 Espoo
155 Mt 11331 U-1028 Nöykkiön risteyssilta (Ruukin silta) 40 Espoo
156 Mt 11007 parantaminen Koverharissa Hangossa 1170 Hanko
157 Mt 101, Kehä I, jkp-eritaso Kontulantien liittymän eteläpuoli 1791 Helsinki
158 Kt 51 Salmisaaren toimistoalueeseen liittyvät hankkeet 1796 Helsinki
159 Mt 130 / mt 143, Usmin liittymän parantaminen 1012 Hyvinkää
160 Mt 1014 parantaminen Kurkikujan katuliittymän kohdalla 1525 Karjaa
161 Mt 11233 Eerikinkartanontien parantaminen Veikkolassa välillä 

Koskenkuja - Turuntie
1484 Kirkkonummi

162 Mt 11281 Tievalaistus Sundsbergintielle 1540 Kirkkonummi
163 Mt 140 Töyrynummentien/Perkkiönpellontien ja Maisalantien liitt. 1354 Mäntsälä
164 Mt 11419 Kuonomäentien parantaminen

välillä Kiilakiventie - asemakaava-alue
215 Nurmijärvi

165 Mt 1552 parantaminen Pensaskertunkujan kohdalla 1458 Porvoo
166 Mt 11589 parantaminen välillä Santamaantie - Korvenrannantie 1456 Tuusula
167 Mt 11459 Katriinantien parantaminen Kehärata-projektissaa 1494 Vantaa
168 Mt 11455 välillä Seutula - Reuna, jkp-tie 1436 Vantaa
169 Mt11237 Nummelan paikallistien Pillistön katuliittymä 1011 Vihti
170 Mt 1215 parantaminen välillä

Tervalammen koulu - Järventaustantie, jkp
1468 Vihti

171 Mt 1323 Otalammenraitin katuliittymä 1486 Vihti

Numero
kartalla Hankkeen nimi Hanke-

numero
Kust.arv.

milj. € Kunnat

81 Vt 7 Sipoonlahden sillat U-1250, U-3250 2399, 2401 2,60 Sipoo
82 Mt 11087 Paavolan silta U-699 2312 1,50 Lohja
83 Mt 170 Porvoon uusisilta U-593,

Mannerheiminkadun silta, peruskorjaus
1167 5,00 Porvoo

84 Kt 50 Myllypuron silta U-5082 3454 1,00 Espoo
85 Vt 4 Yli-Keravan sillat U-1185 ja U-3185 2397, 2398 Kerava
86 Vt 4 Pihlajamäen risteyssilta U-940 2294 Helsinki
87 Vt 4 Nissilän sillat  U-3181ja U-1181 2441,1026 Kerava
88 Vt 4 Talmantien alikulkukäytävät  U-3182, U-1182 2442, 1030 Kerava
89 Vt 4 Kartanon risteyssillat U-3184, U-1184 2443, 1031 Kerava
90 Vt 7 Eriksnäsin risteyssilta U-1251 1781 Sipoo
91 Kt 50 Luoman ylikulkusilta U-1046 2402 Kirkkonummi
92 Kt 51/mt 102 Stensvikin rampin silta II U-3916 2416 Espoo
93 Kt 51 Brännbackan risteyssilta U-1122 2135 Inkoo
94 Mt 130 Ahlbeckin silta U-1509 3466 Nurmijärvi
95 Mt 140 Pohjois-Ahjon risteyssilta U-598 2445 Kerava
96 Mt 170 Boxbäckin silta U-78 2440 Sipoo
97 Mt 1271 Riihisilta U-5029 3457 Nummi-Pusula

Siltojen uusimiset ja peruskorjaamiset
ei kartalla Siltojen ylläpitotyöt 2010 - 2013 2640 3,50 Tiepiiri

98 Mt 1430 Laahan silta U-5181 3459 Mäntsälä
99 Mt 1430 Pierin silta U-5182 3460 Mäntsälä

100 Mt 1551 Hummelsundin silta U-1048 2386 Porvoo
101 Mt 1552 Åbyn silta U-372 2388 Porvoo
102 Mt 1605 Forsslätin silta U-5232 3464 Askola
103 Mt 1633 Rännin silta U-419 2390 Pukkila
104 Mt 11225 Tuorilan silta U-719 3467 Karkkila
105 Mt 11427 Luhtajoen silta U-650 1197 Nurmijärvi
106 Mt 11689 Gesterbyn silta U-5279 3465 Sipoo
107 Mt 11702 Furunäsbäckenin sIlta U-5165 3458 Sipoo
108 Mt 11735 Anttilan silta U-5197 3461 Mäntsälä
109 Mt 11715 Ruonanojan silta U-5200 3462 Mäntsälä
110 Mt 11794 Typön silta U-148 3455 Askola
111 Mt 11795 Jaakon silta U-5224 3463 Mäntsälä
112 Mt 11943 Åbron silta U-648 3456 Ruotsinpyhtää
113 Kt 51 / Mt 102 Helsingin rampin silta S U-916 2625 Espoo
114 Vt 25  Ajurinpuiston risteyssilta U-1104 2141 Raasepori
115 Vt 7 Solkullan risteyssilta U-1252 3453 Sipoo
116 Kt 45 Nukarin silta II U-44 2384 Nurmijärvi
117 Kt 50 Seppälän alikulkukäytävä U-1467 2297 Vantaa
118 Mt 110 Ahteen risteyssilta U-1082 2300 Vihti
119 Mt 120 Hämeenkylän risteyssilta W U-1093 2385 Vantaa
120 Mt 130 Lepsämäjoen silta U-544 2139 Vantaa
121 Mt 148 Flymossen ylikulkusilta U-1257 2405 Porvoo
122 Mt 186 Kalkullan silta U-922 2303 Inkoo
123 Mt 1001 Krokbyn silta U-1225 2407 Raasepori
124 Mt 1771 Kvarnbackan silta U-467 2410 Lapinjärvi
125 Mt 1771 Sjökullan silta U-468 2446 Lapinjärvi
126 Mt 11187 Syrjänpään risteyssilta U-1098 2391 Vihti
127 Mt 11459 Kilan silta U-666 2392 Vantaa
128 Mt 11888 Gjutarängsbäckenin silta U-93 2414 Pernaja
129 Mt 11953 Sundsbron silta U-780 2017 Ruotsinpyhtää
130 Vt 1 Irvankosken vanha jkp- silta U-21 2138 Nummi-Pusula
131 Mt 170 Forsbyn silta U-913 2302 Pernaja
132 Mt 1494 Borgbyn silta U-1221 Linnanpellossa 2304 Sipoo
133 Mt 1580 Sjöängsbron silta U-524 2389 Pernaja
134 Mt 1791 Näverkärrin silta U-486 2411 Lapinjärvi
135 Mt 11227 Kirkkopolun ylikulkukäytävä 2125 Kirkkonummi
136 Mt 11296 Hakalan silta U-526 2306 Vihti
137 Mt 11310 Brinkbron silta U-125 1335 Espoo
138 Mt 11701 Rosbackan silta U-635 2412 Sipoo
139 Mt 11761 Hänninmäen risteyssilta U-1057 1162 Askola
140 Mt 11773 Tjusterbyn silta U-722 2061 Porvoo
141 Mt 11816 Tamminiemen silta U-1762 2062 Porvoo
142 Mt 11859 Västerbäckin silta U-903 2413 Porvoo

ei kartalla Pengerkaiteita putkisilloille 2011 - 2012 2128 Tiepiiri

143 Mt 11860 Styrjön laiturin Y-14 korjaus 3485 Porvoo
144 Mt 1534 Spjutsundin laiturin Y-7 korjaus 3486 Sipoo
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Asiakkaiden tarpeet koottu hankekoreihin
Uudenmaan tiepiiri ylläpitää tietoja kansalaisten ja elinkeinoelämän investointitarpeista hankekoreissa, 
joihin on koottu kaikki tiepiirin tiedossa olevat uus- ja laajennusinvestoinnit sekä liikenteen hallinnan in-
vestoinnit. Investointien ohella tiepiiri pyrkii vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin niin hoidon ja ylläpidon 
keinoin kuin myös liikkumisen ohjauksella.

Hankekoreissa kootaan kaikki Uuden-
maan tiepiirin tiedossa olevat hanke-
tarpeet yhteen. Jokainen tiepiirin in-
vestointihanke on listattuna johonkin 
hankekoriin. Jos hanke sisältää useita 
toimenpiteitä, hanke on sijoitettu siihen 
koriin, johon suurimmat kustannukset ai-
heuttava toimenpide kuuluu. Hankekore-
ja on yhteensä 19. Jokaiselle hankekorille 
on nimetty korivastaava Uudenmaan tie-
piirin asiantuntijoista. Korivastaavan teh-
tävänä on pitää hankekori ajan tasalla. 
Hankekorien tietoja hyödynnetään muun 
muassa tiepiirin toiminta- ja taloussuun-
nittelussa.  

Kullekin korille on määritelty priorisointi-
kriteerit, joiden perusteella hankkeet ase-
tetaan tärkeysjärjestykseen korin sisällä. 
Yksi merkittävimmistä priorisointiperus-
teista on hankkeen vaikutus liikennetur-

vallisuuteen. Viime kädessä priorisointi-
kriteerinä on korivastaavan oma näkemys 
kiireellisimmistä hankkeista.
 
Hankekorit on luotu ensimmäisen kerran 
vuonna 2003. Tuolloin käytiin läpi kaikki 
kymmenen edellisen vuoden aikana laa-
ditut suunnitelmat ja niissä esitetyt Tie-
hallinnon vastuulla olevat hankkeet. Tä-
män jälkeen hankekorit on päivitetty 
systemaattisesti uusien suunnitelmien 
toimenpide-ehdotuksilla. Lisäksi vuosit-
tain järjestettävässä yhteisessä hankeko-
rikokouksessa käydään läpi kaikkien ko-
rien tilanne ja yhteensovitetaan eri korien 
sisältämät hankkeet. Osa koreista voi-
daan pitää ajan tasalla jatkuvasti, osa on 
perusteltua päivittää tietyin väliajoin.

Vuosina 2003–2008 koreissa olevien 
hankkeiden määrä on lisääntynyt rajusti 

ja kasvu jatkunee edelleen. Vuoden 2008 
marraskuussa hankekoreissa oli noin  
1 200 rahoitusta odottavaa hanketta, joi-
den kokonaiskustannusarvio on noin 4,4 
miljardia euroa. Uus- ja laajennusinves-
tointien nykyinen rahoitustaso on erit-
täin pieni suhteessa tarpeisiin, joten vain 
murto-osa hankekoreihin sijoitetuista 
hankkeista pystytään toteuttamaan seu-
raavan kymmenen vuoden aikana.

Investointien ohella Uudenmaan tiepiiri 
parantaa asiakkaidensa oloja mm. liikku-
misen ohjauksella. Ihmisten liikkumistot-
tumuksiin ja -tapoihin pyritään vaikut-
tamaan keinoilla, joilla voidaan lisätä 
kestävien liikennemuotojen käyttöä ilman 
infrastruktuuri-investointeja. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa joukkoliikenteen ja ke-
vyen liikenteen kehittämistä sekä niiden 
kilpailukyvyn parantamista.

Uudenmaan tiepiirin hankekoreissa olevien
hankkeiden määrä ja kustannukset

Uudenmaan tiepiirin hankekoreissa olevien 
hankkeiden määrän kehitys ja kasvuennuste
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Uudenmaan tiepiirin väestörakenne ja fyysinen ympäristö muuttuvat jatkuvasti. Vuoteen 2030 mennessä 
väestön määrän tiepiirin alueella on ennustettu kasvavan 214 000 hengellä. Samalla väestö ikääntyy ja 
iäkkäiden liikkujien määrä kasvaa voimakkaasti. Suunnitelmakaudella tiepiirin alueella toteutuu useita 
kuntaliitoksia. Toimintaympäristön muutokset ohjaavat osaltaan tienpitoa.

Uudenmaan tiepiirin alueella asuu enem-
män kuin joka neljäs suomalainen eli 
noin 1,5 miljoonaa asukasta. Asukastihe-
ys on Suomen huippuluokkaa. Kolmannes 
maamme työpaikoista sijaitsee tiepiirin 
alueella. Pelkästään pääkaupunkiseudul-
le sukkuloi päivittäin noin 117 000 työ-
matkalaista. Sukkulointi on kasvanut eri-
tyisen voimakkaasti pääkaupunkiseutua 
ympäröivissä kehyskunnissa. 

Vuoden 2009 alussa tiepiirin alueel-
la toteutui kaksi kuntaliitosta, kun Loh-
ja ja Sammatti yhdistyivät uudeksi Loh-
jan kaupungiksi sekä Tammisaari, Karjaa 
ja Pohja uudeksi Raaseporin kaupungik-
si. Lisäksi Helsingin kaupunkiin liitet-
tiin osia Sipoosta ja Vantaasta. Vuoden 
2010 alussa toteutuu tiepiirin alueella 
yksi kuntaliitos lisää kun Loviisa, Perna-
ja, Ruotsinpyhtää ja Liljendal yhdistyvät 
uudeksi Loviisan kaupungiksi. Vuoden 
2013 alussa Karjalohja yhdistyy Lohjan 
kaupunkiin. Suunnitelmakauden lopussa 

tiepiirin toiminta-alue muodostuu nykyi-
sen 34 kunnan sijaan 27 kunnasta. Näis-
tä 13 on kaupunkeja.

Suomen vilkasliikenteisimmät tiet si-
jaitsevat Uudenmaan tiepiirin alueel-
la. Niistä vilkkain tie on Kehä I Helsingin 
Pakilassa lähes 89 000 ajoneuvon vuo-
rokausiliikenteellä. Liikennemäärä on yli 
65 000 ajoneuvoa vuorokaudessa kanta-
tiellä 51 Keilaniemen kohdalla Espoossa 
sekä kantatiellä 45 Vantaan Tammistos-
sa. Arkipäivinä liikennemäärät ovat tätä-
kin suurempia.

Uudenmaan tiepiirin alueella tehdään lä-
hes kolmasosa kaikista suomalaisten te-
kemistä matkoista. Tämä tarkoittaa yli 
miljoonaa työ-, koulu-, vapaa-ajan tai ta-
varankuljetusmatkaa päivässä. Kevääl-
lä 2008 toteutetussa Helsingin seudun 
tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukses-
sa kerättiin tietoa Helsingin seudulla eli 
pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskun-

Toimintaympäristö ja asenteet muuttumassa

nissa asuvien kokemuksista liikentees-
tä, tiestöstä ja niihin liittyvästä tiedotta-
misesta pääkaupunkiseudulla. Tutkimus 
on jatkoa vuonna 2002 ja 2005 tehdyille 
vastaaville tutkimuksille.

Enemmistö pääkaupunkiseudun kehä- 
ja sisääntuloväylillä ruuhka-aikaan liik-
kuvista kokee, että ruuhkat ovat piden-
tyneet ja liikenne väylillä hidastunut. 
Ruuhkien vähentämiseksi esitetyistä kei-
noista eniten kannatusta saavat liityntä-
pysäköinnin lisääminen ja erilaiset jouk-
koliikenteen kehittämistoimenpiteet.  
Myös suhtautuminen henkilöautoliiken-
teen rajoittamiseen ruuhkien helpotta-
miseksi on muuttunut selvästi sallivam-
paan suuntaan. Ruuhka-aikojen maksuja 
henkilöautoille pitää hyväksyttävinä nyt 
42 prosenttia Helsingin seudulla asuvis-
ta. Maksujen suosio on lisääntynyt vauh-
dilla: koko tutkimusalueella maksut hy-
väksyvien määrä on kolmessa vuodessa 
kaksinkertaistunut.
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Alueiden kehittämistä tuetaan teemahankkeilla

Liikenneympäristöä parannetaan alueellisilla investoinneilla ja teemahankkeilla. Teemahankkeet pääte-
tään valtakunnallisesti ja ne ovat siten verrattavissa tieverkon kehittämisinvestointeihin. Ne helpottavat 
pienten ja keskisuurten investointien rahoitusta. Tällä hetkellä Uudenmaan tiepiirissä on käynnissä neljä 
erilaista teemakokonaisuutta. Lisäksi tiepiirillä on valmius käynnistää pääteiden keskikaideohjelma. 

Kasvavien alueiden kehityksen tukemi-
nen -teeman taustalla ovat kasvukes-
kusten ja niiden ympäristöjen ongelmat. 
Teemalla pyritään parantamaan työmat-
kaliikenteen sujuvuutta, liikenneturvalli-
suutta, elinkeinoelämän toimintaedelly-
tyksiä ja asumisviihtyisyyttä. Uudenmaan 
tiepiirin alueella teemahankkeena rahoi-
tettu Karjaan läntinen ohikulkutie valmis-
tui 2008. Aikaisemmin teemaan kuulunut 
Klaukkalan ohikulkutie -hanke on siirret-
ty kehittämissuunnitelman isojen inves-
tointien listalle.

Koulumatkojen edellytysten parantami-
nen maaseututaajamissa -teemalla on 
Uudenmaan tiepiirin alueella toteutettu 
yhteensä 7 hanketta, joiden kustannus 
on ollut 4,5 milj. euroa. Kohteet valmis-
tuvat vuoden 2009 aikana. Tämän kaltai-
selle teemalle on jatkossakin tarvetta.

Joukkoliikenteen edistäminen pääkau-
punkiseudun säteittäisillä pääväylil-
lä -teema sisältää useita osahankkeita 
pääkaupunkiseudun neljällä sisääntulo-
väylällä. Teemassa rakennetaan joukkolii-
kennekaistoja ja liittymäjärjestelyjä, pa-
rannetaan pysäkkejä ja kevyen liikenteen 
olosuhteita Hämeenlinnanväylällä (valta-
tie 3) välillä Kannelmäki–Kaivoksela, Vih-
dintiellä (maantie 120) Haagasta Kehä III:
lle, Länsiväylällä (kantatie 51) Espoonlah-
dessa ja Kivenlahdessa sekä Tuusulan-
väylällä (kantatie 45) välillä Käpylä–Ku-
lomäentie. Vuonna 2009 käynnistetään 
kantatien 45 joukkoliikenteen olosuhtei-
den parantamishanke. Teemahankkeen 
kustannusarvio on noin 57 milj. euroa.

Uudenmaan tiepiirin alueen teemat  
sekä niiden tilanteet

tiepiirin osuus on noin 12 milj. euroa. En-
simmäisessä vaiheessa rakennetaan 
keskikaiteet valtatielle 25 välille Tammi-
saari–Mustio.

Liikenteen hallinta pääkaupunkiseudulla 
-teeman tavoitteena on turvata pääväyli-
en turvallinen ja sujuva liikenne rakenta-
malla mm. ajantasainen liikenteen ohja-
us- ja varoitusjärjestelmä vilkkaimpien 
pääväylien herkimmin häiriintyviin koh-
teisiin sekä lisäämällä nopeasti tienkäyt-
täjille saatavilla olevan liikennetiedon 
määrää muilla tärkeillä yhteysväleillä. 
Teemahankkeen kustannusarvio on noin 
25 milj. euroa.

Pohjavesiohjelma sisältää 12 kohdetta, 
joiden yhteydessä rakennetaan pohja-
vesisuojaus yhteensä 28 kilometrin mat-
kalle. Ohjelman kustannukset ovat noin 
18 milj. euroa, josta Uudenmaan tiepiirin 
osuus on noin 2,6 milj. euroa.

Puuhuolto-ohjelman hankkeilla korja-
taan kelirikolle alttiita sorateitä ja pääl-
lystettyjä teitä, siltoja ja useita rautatie- 
tai maantiekuljetusten terminaaleihin 
johtavia tieosuuksia niin, että kelirikko 
ja painorajoituksen uhka poistuvat. Oh-
jelman kustannukset ovat 137 milj. euroa 
vuosina 2008–2011. Tästä Uudenmaan 
tiepiirin osuus on noin 4 milj. euroa.

Tie- ja rautatieliikenteen meluntorjunnan 
teemapaketti sisältää kiireellisimmät tie- 
ja rautatieliikenteen meluntorjuntatoimen-
piteet. Pääkaupunkiseudulla asuu maan-
teiden yli 55 dBA:n melualueella arviolta 
68 000 ihmistä. Ongelmat kasvavat lii-
kenteen ja asutuksen lisääntyessä. Vuon-
na 2009 käynnistetään Munkkivuoren ja 
Munkkiniemen melusuojaus Helsingissä. 
Teemahankkeen kustannusarvio maan-
teiden meluntorjuntakohteiden osalta on 
noin 91 milj. euroa. Tästä Uudenmaan tie-
piirin osuus on 68 milj. euroa. Kustannuk-
set jaetaan valtion ja kuntien kesken.

Pääteiden keskikaideohjelman tavoittee-
na on varustaa nykyisiä ohituskaistoja 
keskikaiteilla ja rakentaa uusia keskikai-
teellisia ohituskaistoja kohtaamisonnet-
tomuuksien vähentämiseksi. Ohjelman 
ensimmäisen vaiheen kustannukset ovat 
noin 65 milj. euroa, josta Uudenmaan 
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TTS-suunnitelman vaikutukset
tavoitealueittain

Vaikutukset lähes ennallaan edelliseen kauteen verrattuna

Toiminta- ja taloussuunnitelman hankkeet parantavat etenkin elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja lii-
kenneturvallisuutta. Työmatkaliikenne sujuvoituu sekä E18-tiellä että pääkaupunkiseudun säteittäisillä pää-
väylillä. Uusia investointihankeita saatiin suunnitelmaan mukaan vasta liikenteen elvytysohjelman kautta.

Suunnitelman budjetti on noussut hie-
man edellisen TTS-kauden tasosta. Kus-
tannustason nousu syö kuitenkin valta-
osan korotuksesta, eikä nelivuotiseen 
TTS-suunnitelmaan voida ottaa lainkaan 
uusia hankkeita. Koska osa viime suunni-
telmakauden hankkeista on valmistunut, 
vähenee uus- ja laajennusinvestointien 
määrä suunnitelmassa. Samanaikaisen 
väestön määrän ja liikennesuoritteen 
kasvun vuoksi tällä rahoitustasolla liikku-
misoloja ei pystytä merkittävästi paran-
tamaan eikä kaikkien liikkujaryhmien ja 
alueiden tarpeisiin voida vastata saman-
aikaisesti. Kunnat osallistuvat edelleen 
itselleen tärkeiden hankkeiden rahoituk-
seen, jotta kipeimmät ongelmat saatai-
siin ratkaistua nopeammin. 

Elinkeinoelämän kilpailukyky on otet-
tu hyvin huomioon suunnitelman paino-
pisteitä valittaessa. Monet suunnitelman 
kehittämishankkeet, kuten valtatien 7 
liittymän parantaminen Kehä III:lla, pa-
rantavat tavaraliikenteen sujuvuutta. Li-
säksi poistetaan Kehä I:n ongelmakoh-
tia, ja nämä parannukset sujuvoittavat 
myös työmatkaliikennettä, kuten E18-tie-
kin. Kasvava liikenne aiheuttaa ongelmia 
muilla tieosuuksilla, eikä suunnitelma-
kauden investoinneilla pystytä vastaa-
maan odotusten mukaisesti elinkeino-
elämän tarpeisiin. Keskimäärin teiden 
ruuhkaisuus tulee lisääntymään myös 
jatkossa. 

Tiestön hoidon puolella elinkeinoelämän 
ja työmatkalaisten liikkumista helpottaa 
talvihoidon nopeuttaminen pääteillä öi-
sin ja viikonloppuisin.

Ihmisten jokapäiväisiin liikkumistar-
peisiin vastataan myös joukko- ja ke-
vyen liikenteen olosuhteisiin vaikutta-
malla. Edelliseen suunnitelmakauteen 
verrattuna kevyen liikenteen asema kui-
tenkin heikkenee, sillä jo valmistunei-
den hankkeiden tilalle ei ole noussut yh-
tään uutta kevyen liikenteen hanketta. 
Joukkoliikenteen olosuhteita edistetään 
varsinkin pääkaupunkiseudun säteittäi-
sillä pääväylillä, joten myös autottomi-
en liikkumisedellytykset paranevat näillä 
yhteyksillä. Kehitys on kokonaisuute-
na tarkasteltuna samansuuntainen kuin 
edellisessä TTS-linjassa. Hankkeiden 
määrä on kuitenkin pienentynyt.

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, eikä 
negatiivinen perussuuntaus muutu.

Ympäristövaikutukset säilyvät jokseen-
kin ennallaan. Uusien teiden rakenta-
minen aiheuttaa väistämättä haittoja 
luonnolle, mutta tiehankkeisiin sisältyy 

toimenpiteitä haittojen minimoimiseksi. 
Myös pohjaveden suojaukset pysyvät en-
nallaan edelliseen suunnitelmakauteen 
nähden. Ilmastotavoitteiden huomioon 
ottaminen edellyttäisi kulkumuotojakau-
man ohjaamista kestävien kulkumuoto-
jen suuntaan entistä voimakkaammin. 
Jos meluntorjunnan teemapakettia ei 
päästä toteuttamaan, niin tie ja rautatie-
liikenteen melulle altistuvien määrä li-
sääntyy seudulla. 

Liikenneturvallisuus pysyy ennallaan 
edelliseen kauteen verrattuna, sillä mu-
kana on edelleen edellisellä kaudella 
suunnitelmaan otettu kohtaamisonnet-
tomuuksien vähentäminen keskikaitein 
kolmella eri tieosuudella. Isot investoin-
nit parantavat osaltaan myös liiken-
neturvallisuutta. Meluntorjunnan tee-
mapaketista toteutetaan yksi hanke, 
Munkkivuoren ja Munkkiniemen melu-
suojaus Helsingissä. Tiestön hoidon ja 
ylläpidon keinona melun vähentämisek-
si on melua vaimentavien päällysteiden 
käyttö. Liikenneturvallisuutta paranne-
taan muun muassa täristävillä tiemer-
kinnöillä ja pehmentämällä teiden reu-
naympäristöä. Näiden toimien merkitys 
meluntorjunnan tai liikenneturvallisuu-
den kokonaisuuden kannalta on kuiten-
kin varsin pieni.
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