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Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin hoi-
to- ja ylläpitosuunnitelma kertoo tiestön 
kunnossapidon toimenpiteistä ja toimin-
nan perusteista Uudenmaan ja Itä-Uu-
denmaan maakuntien maanteillä. 

Teiden hoidolla ja ylläpidolla turvataan 
teiden päivittäinen liikkumiskelpoisuus 
ja luodaan edellytykset turvalliselle liik-
kumiselle. Talvisin tämä tarkoittaa esi-
merkiksi lumen auraamista ja liukkau-
dentorjuntaa. Ylläpidon tavoitteena on 
lisäksi huolehtia teiden kunnosta esi-
merkiksi tierakenteita, siltoja ja varustei-
ta peruskorjaamalla.

Tiehallinto ei itse hoida, ylläpidä ja ra-
kenna teitä, vaan hankkii palvelut ura-
koitsijoilta ja konsulteilta. Vuodesta 
2005 kaikki tienpidon tuotteet ja pal-
velut ovat olleet avoimessa kilpailussa. 
Teiden hoito hankitaan pitkäkestoisina, 
5–10-vuotisina, alueurakoina, joita on 
Uudenmaan tiepiirin alueella seitsemän. 
Ylläpito hankitaan yksi- tai useampivuo-
tisina erillisurakoina. Osa urakoista on 
Tiehallinnon läntisen yhteistyöalueen 
(Hämeen, Turun, Uudenmaan ja Vaasan 
tiepiirit) yhteisiä.

Hoito- ja ylläpitosuunnitelman tavoittee-
na on määritellä toteutettavat toimen-
piteet kustannustehokkaasti ja kansa-
laisten sekä elinkeinoelämän tarpeet 
mahdollisimman hyvin huomioon otta-

Kunnossapitoa tehokkaasti ja  
asiakaslähtöisesti

en. Suunnitelmassa kerrotaan Uuden-
maan tiepiirin hoidon ja ylläpidon käytet-
tävissä olevista resursseista sekä niiden 
kohdentamisesta. Samalla kerrotaan 
hoidossa ja ylläpidossa odotettavissa 
olevista muutoksista eli siitä, millä osa-
alueilla on odotettavissa parannuksia ja 
missä suhteissa tielläliikkujien odotuk-
siin ei voida vastata. 

Suunnitelman eräänä tehtävänä onkin 
tarjota asiakkaille ja sidosryhmille pe-
rusteltua tietoa tiestön hoidosta ja yl-
läpidosta. Näin parannetaan toimivan 
vuorovaikutuksen edellytyksiä tienkäyt-
täjien ja Tiehallinnon välillä.

Tämä hoito- ja ylläpitosuunnitelma on 
ensimmäinen laatuaan, ja jatkossa se 
päivitetään vuosittain. Toivomme kan-
salaisilta ja elinkeinoelämältä palautet-
ta suunnitelman sisällöstä. Palaute aut-
taa Tiehallintoa ymmärtämään paremmin 
tielläliikkujien tarpeet ja antaa arvokas-
ta lisätietoa tieverkon ongelmakohdista. 
Vuorovaikutuksen avulla kehitämme toi-
mintaamme tienkäyttäjiä entistäkin pa-
remmin palvelevaksi. 

Rita Piirainen
tiejohtaja

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
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Nykyinen rahoitustaso kasvattaa kunnossapitovelkaa
Valtaosa perustienpidon rahoituksesta käytetään teiden hoitoon ja ylläpitoon. Nykyrahoituksella tiestön 
kunto heikkenee vähitellen ja syntyy kunnossapitovelkaa. Tiestön päivittäisen hoidon tasosta ei  
kuitenkaan tingitä.

Uudenmaan tiepiirin perustienpidon rahoitus 
2009–2013 (milj. euroa)

Uudenmaan tiepiirin perustienpidon rahoituksen 
jakaantuminen vuosina 2010–2013 

Maarakennuskustannusindeksi (2000=100)

Eduskunnan vuosittain myöntämästä pe-
rustienpidon rahoituksesta noin 90 pro-
senttia käytetään päivittäiseen teiden 
hoitoon sekä teiden kuntoa ylläpitäviin 
peruskorjauksiin, kuten rakenteiden pa-
rantamiseen ja päällysteiden uusimi-
seen, siltojen peruskorjauksiin ja keli-
rikkokorjauksiin. Tienpidon painopiste 
onkin siirtynyt uusien teiden rakentami-
sesta olemassa olevien teiden hoitoon ja 
ylläpitoon.

Lähivuosina Uudenmaan tiepiirin pe-
rustienpidon kokonaisrahoituksen arvi-
oidaan olevan noin 70 miljoonaa euroa 
vuodessa. Summa sisältää myös uus- ja 
laajennusinvestoinnit, jotka tarkoittavat 
esimerkiksi pienehköjä liittymäjärjes-
telyjä, kevyen liikenteen väylien raken-
tamista tai teemahankkeita. Isojen tie-
verkon kehittämisinvestointien rahoitus 
päätetään erikseen eduskunnassa.

Kustannustaso on noussut viime vuosina 
huomattavasti, mikä näkyy teiden kun-
nossapidossakin. Maanrakennuskustan-
nusindeksi on noussut lähes 10 prosent-
tia syksystä 2007 syksyyn 2008. Jotta 
tiestön hoito voidaan pitää nykytasol-
la, on rahoitusta lisättävä vuosittain kus-
tannustason nousun mukaisesti. Vaih-
toehtona on toimenpiteistä tinkiminen. 
Rahoituksen taso päätetään vuosittain 
valtion talousarviossa.

Uudenmaan tiepiiri huolehtii erityises-
ti teiden päivittäisestä liikennöitävyy-
destä, eikä teiden hoidosta tingitä. Näin 
pyritään turvaamaan kansalaisten ja 
elinkeinoelämän sujuvat liikkumismah-
dollisuudet kaikkina vuodenaikoina.

Käytettävissä olevalla rahoituksella ei 
ole mahdollista tehdä kaikkia tarvittavia 
teiden kunnostus- ja ylläpitotöitä, joten 
tiepiiri joutuu asettamaan eri toimenpi-
teet tärkeysjärjestykseen. Suunnitel-
man mukaisella – Tiehallinnon tiedossa 
olevaan rahoitukseen eli hallituskau-

den budjettikehykseen perustuvalla – ra-
hoituksella tiestön ja sen varusteiden ja 
laitteiden nykyistä kuntotasoa ei pystytä 
säilyttämään. Syntyy kunnossapitovel-
kaa, eikä tiestön ylläpito ole pitkällä täh-
täimellä optimaalista. 
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don ja ylläpidon parantamistarpeet tal-
viaikana koskevat yksityishenkilöiden 
mielestä kevyen liikenteen väylien talvi-
hoitoa, lumen auraamista alemman as-
teisilla teillä sekä tienpinnan tasaisuutta 
niin pää- kuin muillakin teillä. Myös ras-
kaan liikenteen kuljettajat korostavat pa-
rantamistarpeena lumen aurausta pää-
tieverkon ulkopuolella sekä tienpinnan 
tasaisuutta koko tieverkolla. Päällystei-
den kunto aiheuttaa siis tyytymättömyyt-
tä myös talvella.  

Tienkäyttäjän linjalle annetaan palautet-
ta eniten talvikuukausina ja talvihoitoa 
koskien. Suurin osa näistä palautteista 
koskee vähäliikenteistä tieverkkoa.

Tiehallinnon talvihoidon toimintalin-
joista on keskusteltu eri tienkäyttäjä-
ryhmien kanssa. Yksityishenkilöt ovat 
korostaneet hoitotoimenpiteiden ajoit-
tamista niin, että työ- ja koulumatkat su-

Tiestön hoitoa ja ylläpitoa kehitetään siten, että tienkäyttäjien tarpeet ja tiepiirin alueelliset erityis-
piirteet voidaan ottaa huomioon entistä paremmin. Vuodenaikojen vaihtelu näkyy palautteen määrässä 
ja sisällössä.

Lähtökohtana tienkäyttäjien tarpeet

Tiepiiri kerää tietoa asiakkaittensa tar-
peista ja toiveista mm. tienkäyttäjätyyty-
väisyystutkimusten, asiakaspalautteiden 
ja akuutteja ongelmia koskevan puhelin-
palautteen (Tienkäyttäjän linja) avulla. 
Tutkimuksilla selvitetään erilaisten tien-
käyttäjien, niin yksityishenkilöiden kuin 
kuljetusalan ammattilaistenkin, maan-
teihin liittyviä kokemuksia ja mielipitei-
tä. Lisäksi tienkäyttäjien ja sidosryhmien 
kanssa ollaan vuorovaikutuksessa han-
ke- ja projektikohtaisesti.

Vuonna 2007 perustettujen kansalais- ja 
elinkeinoelämäfoorumien tarkoituksena 
on kehittää Tiehallinnon ja tienkäyttäji-
en säännöllistä vuorovaikutusta. Lisäksi 
tiepiiri neuvottelee yhteistyökumppanei-
den, kuten kuntien ja maakuntaliittojen, 
kanssa tienpitoon liittyvistä asioista. 

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimusten 
perusteella suurimmat tieverkon hoi-

juisivat mahdollisimman turvallisesti. 
Myös kevyen liikenteen väylille ja bussi-
pysäkeille tulisi taata riittävä hoitotaso. 
Elinkeinoelämän edustajat korostavat 
puolestaan kuljetusten luotettavuutta ja 
ennakoitavuutta. Kuljetusten painopiste 
on siirtymässä ilta- ja yöajalle, joten pää-
teiden hyvä hoito on varmistettava myös 
öisin. Talvisin lumen aurauksen ja liuk-
kauden torjunnan ohella myös päällys-
teiden kunto ja tievalaistuksen riittävyys 
vaikuttavat kansalaisten liikkumisen ja 
kuljetusten turvallisuuteen ja sujuvuu-
teen.  

Kesäisin yksityishenkilöiden mielestä tu-
lisi panostaa nykyistä enemmän alem-
man tieverkon ja kevyen liikenteen väyli-
en päällysteiden kuntoon sekä keväisin 
sorateiden kuntoon. Raskaan liiken-
teen kuljettajien palautteessa tulee esiin 
päällysteiden kunto koko tieverkolla se-
kä sorateiden kunto keväällä.

Yksityishenkilöiden tyytyväisyys tienpitoon kesällä ja talvella



www.tiehallinto.fi 5

Turvallisuus, esteettömyys ja ympäristöstä  
huolehtiminen ovat osa tienpitoa
Teiden hoidolla ja ylläpidolla parannetaan liikenneturvallisuutta sekä vähennetään liikenteen aiheuttamia 
haittoja. Jalankulkijoiden esteetön liikkuminen on haaste talvihoidolle. Myös ilmastonmuutos vaikuttaa 
tienpidon toimiin.

Liikenneturvallisuusnäkökohdat sisälty-
vät kaikkeen tienpitoon suunnittelusta 
toteutukseen, hoitoon ja ylläpitoon. 

Talviliikenteen turvallisuuden kannalta 
avainasemassa ovat keliolosuhteiltaan 
vaikeimpien päivien talvihoidon ajoitus 
ja toimenpiteiden toteutus. Myös kelitie-
dottaminen on tärkeää. Talvihoidon toi-
menpiteiden lisäksi tielläliikkujien varo-
vaisuus ja kelin mukaiset ajonopeudet 
ovat tarpeen onnettomuuksien välttämi-
seksi. Kevyen liikenteen turvallisuudelle 
kriittisiä ovat usein eri päivät kuin moot-
toriajoneuvoille.

Kesällä liikenneturvallisuuden kannal-
ta tärkeimpiä tehtäviä ovat näkemäaluei-
den raivaaminen ja tien reunaympäristön 
törmäysturvallisuuden varmistaminen. 
Suunnitelman mukaan tien reuna-alueet 
raivataan kasvillisuudesta liittymäalu-
eilla ja kaarteissa sekä hirvivaroitusalu-
eilla, joilla näkemää raivataan ympäröi-
vään metsään asti. Erityisen vaarallisia 
törmäyskohteita ovat halkaisijaltaan yli 
10 cm:n puut.

Myös pienet liikenneympäristön paran-
nukset vaikuttavat osaltaan liikennetur-
vallisuuteen sekä joukkoliikenteen toimi-
vuuteen. Parannukset pohjautuvat usein 
asiakaspalautteisiin ja -aloitteisiin, jotka 
koskevat esimerkiksi valaistusta, liitty-
mäjärjestelyjä, pysäkkikatoksia tai kevy-
en liikenteen väylien täydentämistä. Tien 
reunaympäristön pehmentämisellä vä-
hennetään suistumisonnettomuuksista 
aiheutuvia vahinkoja.

kittävästi tienpitoon ja sitä kautta myös 
ympäristöön. Jos liukkaudentorjunta-ai-
neiden käyttöä joudutaan lisäämään, 
pohjavesien pilaantumisriski kasvaa.

Ilmaston lämpenemisen myötä leudot, 
sateiset ja samalla vähälumiset talvet 
ovat yleistyneet. Lumi ja liukkaus yllättä-
vät tienkäyttäjät useita kertoja pitkin tal-
vea, kun lämpötila vaihtelee nollan mo-
lemmin puolin. Tämä asettaa haasteita 
talvihoidolle ja kelitiedottamiselle. 

Leudot talvet hankaloittavat sorateiden 
hoitoa, kun pintakelirikkoa esiintyy läpi 
talven routakerroksen puuttuessa. Pääl-
lysteiden ylläpitotarve ja -kustannuk-
set kasvavat, sillä talvellakin märkinä 
pysyvät päällysteet purkautuvat ja rei-
kiintyvät nastarenkaiden sekä sulami-
sen ja jäätymisen vaikutuksesta aiempaa 
enemmän. 

Ilmastonmuutokseen liittyvät myös sään 
ääri-ilmiöt, jotka aiheuttavat muun mu-
assa voimakkaita tulvia. Väylien kuiva-
tusjärjestelyjä ei ole mitoitettu tulville ja 
äärivirtaamille, joten tulviin on varaudut-
tava esimerkiksi suunnittelemalla vara-
reittejä.

Esteettömyyden merkitys korostuu sitä 
mukaa, kun ikääntyneiden osuus väes-
töstä kasvaa. Ikääntyneiden väestöosuu-
dessa on suuria alueellisia eroja. Iäkkäi-
den turvallinen liikkuminen edellyttää 
liikkumisympäristöltä esteettömyyttä, 
selkeyttä, johdonmukaisuutta ja yllätyk-
settömyyttä. Iäkkäille turvallinen liiken-
neympäristö on viihtyisä ja turvallinen 
myös muille tienkäyttäjille. 

Esteettömyyden toteutuminen tai to-
teutumattomuus konkretisoituu talvi-
hoidossa. Erityistä huomiota kaipaavat 
vähäliikenteiset maantiet ja niiden pien-
tareiden auraus, kevyen liikenteen väylät 
sekä linja-autopysäkit. Esteettömyyttä 
voidaan parantaa myös täsmähoitokoh-
teiden valinnoilla sekä toteuttamalla tal-
vihoito talven kriittisimpinä päivinä ke-
vyen liikenteen ehdoilla. 

Liikenteen melulle altistuu Uudellamaal-
la kymmeniä tuhansia ihmisiä. Tiehal-
linto ei nykyrahoituksella pysty rakenta-
maan meluesteitä. Hoidon ja ylläpidon 
keinona meluntorjunnassa on melua vai-
mentavien päällysteiden käyttö. 

Keskeisiä ympäristöasioita hoidon ja yl-
läpidon kannalta ovat pohjavesien suo-
jelu, maanteihin rajoittuvien tai nii-
den läheisyydessä olevien arvokkaiden 
luonto-, maisema- ja kulttuuriympä-
ristökohteiden säilyttäminen, luonnon 
monimuotoisuuden edistäminen, hiuk-
kaspäästöjen vähentäminen ja tienvarsi-
en sekä levähdys- ja pysäköintialueiden 
siisteys. Ilmastonmuutos vaikuttaa mer-
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Haasteina vilkas liikenne ja muuttuva toimintaympäristö
Väestön ja elinkeinoelämän keskittyminen Helsingin seudulle asettaa korkeat laatuvaatimukset alueen 
teiden hoidolle ja ylläpidolle. Kuntaliitokset muuttavat useiden alemman asteisten teiden kunnossapi-
toon kohdistuvia odotuksia. Tiepiiri pyrkii vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin.

Uudenmaan tiepiiri muodostuu alueelli-
sesti Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maa-
kunnista. Vuoden 2009 alusta alkaen tie-
piirin alueella on yhteensä 31 kuntaa ja 
lähes 1,5 miljoonaa asukasta. Uuden-
maan tiepiirillä on hoidettavanaan 4 650 
kilometrin maantieverkko ja noin 1 750 
siltaa. Maantiet on jaettu valtateihin, 
kantateihin, seututeihin ja yhdysteihin. 

Helsinkiä ympäröivän kaksiajoratai-
sen tieverkon laajuus on noin 350 ki-
lometriä. Se välittää 50 prosenttia Uu-
denmaan ja 10 prosenttia koko Suomen 
liikennesuoritteesta. Helsingin sisääntu-
lo- ja kehäväylät palvelevat tehokkaasti 
niin työmatka- kuin tavaraliikennettäkin. 
Vuosaaren sataman aloitettua toimintan-
sa vuonna 2008 osa Helsingin keskustan 
raskaasta liikenteestä siirtyi Kehä III:lle. 

Uudenmaan tiepiirin erityispiirre muu-
hun maahan verrattuna on kaksiajora-
taisten, monikaistaisten teiden suuri 
määrä. Tiestöllä on myös keskimääräistä 
enemmän varusteita ja laitteita. Soratei-
den osuus on 17 prosenttia Uudenmaan 
tiepiirin kaikista teistä, kun koko maassa 
maanteistä on sorapintaisia 35 prosent-
tia. Liikennesuoritteesta sorateillä syn-
tyy vain 1 prosentti Uudenmaan tiepiirin 
alueella. 

Suomen vilkkaimmat maantiejaksot (tierekisteri 4.2.2008)

Maanteiden keskimääräinen vuorokausiliikenne koko maassa ja Uudenmaan tiepiirissä  
vuonna 2007 tien toiminnallisen luokan mukaan luokiteltuna
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Uudenmaan tiepiirissä liikutaan talvel-
la lähes yhtä paljon kuin kesällä: 49 
prosenttia liikennesuoritteesta syntyy 
vuoden talvipuoliskolla. Tieliikenteen 
odotetaan toimivan talvisin lähes samoin 
kuin kesällä – myös yöaikaan.

Helsingin seudun yhdyskuntarakenne on 
hajautunut valtateitä ja ratoja seuraten. 
Pääkaupunkiseudun kalliit tontit ja asun-
not ohjaavat asumista kehyskuntiin ja 
kaupunkien läheiselle maaseudulle väl-
jästi rakennetuille omakotialueille. Eten-
kin ilmastotavoitteiden vuoksi yhdys-
kuntarakennetta pyritään tiivistämään 
nykyisestä.

Kehysalueilta käydään usein työssä pää-
kaupunkiseudulla. Toisaalta myös poikit-
tainen liikenne alueen muiden keskus-
ten suuntaan on kasvanut. Muun muassa 
Porvoo, Hyvinkää ja Lohja ovat vahvoja 
palvelu- ja työpaikkakeskuksia.

Uudenmaan maaseudun väestölle on 
varmistettava peruspalvelutaso teillä. 
Kuntien yhdistyminen ja palvelurakenne-
uudistus muuttavat ja osin harventavat 
kuntien tarjoamien palvelujen verkkoa, 
jolloin väestön liikkumistarve kasvaa. 
Uudistuksen myötä seutu- ja yhdysteiltä 
odotetaan nykyaikaista palvelua: hyvää 
talvihoidon tasoa ja päällysteiden kun-
toa, sorateiden kunnostamista ja pääl-
lystämistä. Alemmalle tieverkolle koh-
distuvat myös alkutuotannon tarpeet.

Joukkoliikenteen laatukäytäville keskite-
tään joukkoliikenteen helppokäyttöisyy-
teen, sujuvuuteen ja laadun parantami-
seen tähtääviä kehittämistoimenpiteitä 
sekä taataan hyvä talvihoidon taso. 
Alemmalla tieverkolla parannetaan lä-
hinnä pysäkkijärjestelyjä. Huomion koh-

teena ovat muun muassa pysäkkien ja 
niille johtavien kulkuyhteyksien auraus-
ten ajoitus sekä pysäkkikatosten kunto. 
Joukkoliikenteen tulee olla aito vaihtoeh-
to autoilulle.

Suomen tiestö on rakennettu pääosin 
1960–80-luvuilla ja on nyt peruskorjaus-
iässä. Tiestön, varusteiden ja laitteiden 
määrä kasvaa edelleen, mikä lisää hoi-

don ja ylläpidon volyymiä. Liikennesuo-
ritteen ennustetaan kasvavan Uudella-
maalla lähes neljänneksen vuoteen 2020 
mennessä. Liikenteen kasvu lisää erityi-
sesti pääteiden ja muiden vilkkaiden tei-
den talvihoitotarvetta sekä päällysteiden 
uusimistarvetta. Erikoiskuljetusten nä-
kökulmasta ylläpidon toimia edellyttävät 
kantavuudeltaan heikot sillat.

Uudenmaan tiepiirin tunnuslukuja suhteessa muuhun maahan

Raskaiden ajoneuvojen vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne (1.1.2008)
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Talvihoito paranee pääteillä
Teiden talvihoidolla turvataan elinkeinoelämän toimintaedellytykset ja kansalaisten päivittäinen  
liikkuminen. Vilkkaimmilla teillä liukkaus pyritään torjumaan aina etukäteen.

Talvihoidon päätehtäviä ovat lumen au-
raus, liukkaudentorjunta ja tienpintojen 
pitäminen tasaisina. Tiet on jaettu talvi-
hoitoluokkiin liikennemäärien ja liiken-
teellisen merkityksen perusteella. Hoito-
luokka määrittelee, missä kunnossa tie 
pidetään talvella ja kuinka nopeasti ryh-
dytään toimenpiteisiin, kun ajokeli muut-
tuu huonommaksi lumen tai liukkauden 
vuoksi. Hoitotoimenpiteet toteuttavat Tie-
hallinnon kilpailuttamat urakoitsijat. Hoi-
don taso varmistetaan muun muassa laa-
dun tarkkailua tehostamalla.

Täsmähoito täydentää hoitoluokittaisia 
toimenpiteitä. Täsmähoitokohteissa hoi-
don tasoa parannetaan tien erityiskäytön 
vuoksi tietyllä tiejaksolla tai tieosuus hoi-

detaan normaalista poikkeavalla taval-
la. Talvihoidon täsmäkohteita voivat olla 
esimerkiksi raskaan liikenteen käyttämät 
mäkiset tieosuudet ja koululaisten käyt-
tämät reitit, joilla liukkautta torjutaan ta-
vallista nopeammalla hiekoituksella. 

Pääteillä talvihoito toteutetaan yhden-
mukaisella tasolla koko maassa. Syksys-
tä 2009 lähtien vilkkaimmilla teillä liuk-
kaus pyritään torjumaan aina etukäteen. 
Talvihoidon tasoa nostetaan hoitamalla 
tiet öisin yhtä hyvin kuin päivisin. Toimet 
parantavat liikenneturvallisuutta ja eten-
kin elinkeinoelämän kuljetusten täsmäl-
lisyyttä. Työmatkaliikenteen olot pysyvät 
taajamien läheisyydessä nykyisellä hyväl-
lä tasolla.

Talvella ei voida taata kesäkeliä, vaikka 
pääteillä tavoitteena onkin lähes paljas 
tienpinta. Sään muuttuessa saattaa näil-
läkin teillä olla joskus huono ajokeli, sil-
lä kunnossapitotoimet vaativat oman ai-
kansa.

Myös joukkoliikenteen kokema talvihoi-
don palvelutaso pysyy ennallaan. Tämä 
turvaa työ- ja koulumatkalaisten liikku-
mista. Joukkoliikenteen laatukäytävien 
hoito toteutetaan sovittujen laatuvaa-
timusten mukaan. Laatukäytävät sijait-
sevat valtaosin pääteillä, joilla talvihoi-
to on tasokkainta. Lisäksi laatukäytäviä 
koskien urakkasopimuksissa määritel-
lään pysäkkialueille tavallista parem-
pi hoito.

Talvihoitoluokat Uudenmaan tiepiirissä talvikaudella 2008–2009

Muutokset 1.10.2009 alkaen
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Myös vähäliikenteisillä teillä turvataan 
peruspalvelutaso ja nostetaan yöajan 
hoitotoimet samalle tasolle kuin päivi-
sin, mutta etenkin raskaalla liikenteel-
lä on tiepiirin arvion mukaan jatkossakin 
ongelmia nopeasti muuttuvissa säätilan-
teissa. Alemman tieverkon olosuhteita 
kehitetään muutenkin tienkäyttäjien toi-
vomaan suuntaan, esimerkiksi vähentä-
mällä uraisuutta ja lisäämällä hiekoituk-
sen järjestelyvaraa. 

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden koke-
ma talvihoidon palvelutaso pysyy niin 
ikään ennallaan. Nykyisin vilkkaimmat 
kevyen liikenteen väylät hoidetaan ta-
vanomaista paremmin ja pientareet au-
rataan ajoradan kanssa samanaikaisesti 
niillä taajamien lähistöiden tieosuuksil-
la, mistä kevyen liikenteen väylät puuttu-
vat. Näin huolehditaan erityisesti koulu-
laisten liikkumisesta.

 Is (super)
Tie on sään muutostilanteita lukuun otta-
matta paljas. Pitkinä pakkaskausina, jolloin 
suolan käyttö ei ole mahdollista, tien pin-
ta voi olla osittain jäinen. Liukkaus torju-
taan pääsääntöisesti ennakoivilla toimen-
piteillä, ja kaikkein vilkkaimmilla teillä (KVL 
yli 15 000) liukkaus pyritään torjumaan ai-
na etukäteen.

I
Tie on enimmän osan ajasta paljas. Maan 
eteläosassa kylminä ajanjaksoina tiellä voi 
olla jonkin verran pitkittäisiä ohuita po-
lannekaistoja, jotka eivät erityisesti vaiku-
ta ajamiseen. Sään muutostilanteissa tiellä 
voi olla lievää liukkautta. Liukkauden ongel-
matilanteet pyritään estämään ennakoivasti 
liukkauden torjunnalla.

Ib
Tie hoidetaan korkeatasoisesti, mutta pää-
osin ilman suolaa. Tien pinta on liikenne-
määrästä ja säästä riippuen osittain paljas, 
osittain tiellä on polannekaistoja tai tie voi 
olla kokonaan lumipolanteen peittämä. Tiel-
lä on ongelmallisimpia sääolosuhteita lu-
kuun ottamatta hyvä talvikeli.

II
Tien pinta on pääosin polannepintainen ja 
polanne voi olla osittain urautunut. Tiellä 
on normaalitilanteissa riittävä kitka ja tasai-
suus maltilliseen liikennöintiin. Risteysalu-
eet, mäet ja kaarteet hiekoitetaan niin, että 
normaali liikkuminen on turvallista.

III
Tiestö on pääosan aikaa polannepintainen 
ja paikoin voi olla uria. Pakkaskeleillä ajo-
olosuhteet ovat pääosin tyydyttävät, mutta 
saattavat paikoin vaihdella. Sään muuttu-
essa keli voi olla useiden tuntien ajan on-
gelmallinen, jolloin ajaminen vaatii erityistä 
varovaisuutta.

Tarkemmat tiedot talvihoitoluokista löytyvät 
Internetistä osoitteesta www.tiehallinto.fi/
hoitoluokat

Talvihoitoluokat
Liukkauden torjunta nousee entistä use-
ammin Etelä-Suomessa ja leutoina tal-
vina hoidon painopisteeksi lumen au-
rauksen sijaan. Uudenmaan tiepiirissä 
on noin 900 kilometriä koko talven ajan 
suolattavia teitä. Muita asfalttiteitä suo-
lataan syksyn ja kevään liukkailla keleil-
lä. 

Uudenmaan tiepiirin alueella käytetään 
suolaa niin vähän kuin liikenneturvalli-
suudesta tinkimättä on mahdollista. Ym-
päristöhaittojen ehkäisemiseksi suolan 
käyttöä on vähennetty herkillä pohjave-
sialueilla ja moottoriteiden rinnakkais-
väylillä (valtatie 25, seututiet 110, 140 ja 
170). Suolaamiselle etsitään myös vaih-
toehtoja: Fazerilantiellä Vantaalla liuk-
kautta torjutaan kaliumformiaatilla ym-
päristösyistä. 

Ajantasaista kelitietoa kaipaavat kaikki asiakkaat 

Helsingin Polkupyöräilijöiden puheen-
johtaja Petri Sipilä kaipaa ajantasaista 
tietoa kevyen liikenteen väylien hoidosta 
ja leveiksi aurattuja pientareita.  – Pyö-
räilijän pitäisi tietää, että koko suunni-
teltu matka on mahdollista tehdä pyöräl-
lä. Pitkät hoitamattomat osuudet, joilla 
pyörää on talutettava, vievät pohjan tältä 
liikkumismuodolta. 
 
– Pyöräilijöille epätasaisuudet ja liukka-
us ovat erittäin vaarallisia, sille ne aihe-
uttavat helposti kaatumisia. Tämä kos-
kee etenkin talvella jäätyvää sohjoa ja 
siihen painuneita uria. Pyöräilijälle väy-
län epätasaisuus on monin verroin vaa-
rallisempaa kuin autoilijalle, toteaa Sipi-
lä. – Hiekoitussepeli jakaa pyöräilijöiden 
näkemyksiä, toisten mielestä se puhkoo 
renkaat. Sepelin suhteen olisi tuoteke-
hittely paikallaan, jatkaa Sipilä pyöräilyn 
talviolosuhteiden analysointia.

Keskon Uudenmaan aluejohtaja Timo 
Huurtola kertoo, että kaupalle elintär-
keät kuljetukset sujuvat pääteillä taval-
lisesti ongelmitta. Tämä onkin tarpeen, 
sillä aikataulut tiivistyvät jatkuvasti ja 
kuljetukset ajoittuvat entistä enemmän 
öihin ja viikonloppuihin. Alemmalla tie-
verkolla sen sijaan on talvikelillä toisi-
naan vaikeuksia. – Myöhästyvät kulje-
tukset saattavat aiheuttaa pitkällisiä 
seurannaisvaikutuksia kuljetusketjuihin, 
sanoo Huurtola. – Aikatauluissa voidaan 
kuitenkin ottaa ennalta tiedossa olevat 
viivästykset huomioon. Muutenkin reaa-
liaikainen tieto tien kunnosta on kaupan 
kaipaamaa palvelua. 
 
– Kevyen liikenteen väylät ja leveiksi au-
ratut pientareet helpottavat raskaiden 
ajoneuvojen ja kevyen liikenteen kohtaa-
misia. Toisaalta jalankulkijoidenkin toi-
voisi edistävän turvallisuutta omalla käy-
töksellään, jatkaa Huurtola.
 



10

Hoito- ja ylläpitosuunnitelman hankkeet 2009–2013
Maarakennuskustannusindeksi 150 (2000 = 100) 
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Numero
kartalla Hankkeen nimi Hanke-

numero
Kust.arv.

milj. € Kunnat

HYPS-hankkeet 2009 - 2013

Tien rakenteen korjaamiset ja muut peruskorjaukset
ei kartalla Kt 51 Länsiväylä valaistuksen uusiminen

Helsinki-Westendin liittymä
1213 0,28 Helsinki, Espoo

ei kartalla Pienet liikenneturvallisuuskohteet 
2009, 2010, 2011, 2012 ja 2013

2020,2121,
2380, 2381

0,80 Tiepiiri

ei kartalla Pienet joukkoliikenteen parannuskohteet
2009, 2010, 2011, 2012 ja 2013

2122,2123,
2382, 2383

0,80 Tiepiiri

ei kartalla Koulujen liikenneturvallisuustoimenpiteet
2009, 2010 ja 2011

2023, 2041, 
2028, 2032, 
2038, 2040, 

2359

1,00 Inkoo, Vihti, Karkkila, 
Helsinki, Kauniainen, 
Mäntsälä, Sipoo, 
Tuusula, Vantaa

ei kartalla Erilliset liikenneturvallisuuskohteet 1185 3,00 Tiepiiri

ei kartalla Pienet liittymien parantamistoimenpiteet 0,30 Tiepiiri
1 Vt 7 Eriksnäsin tulopenkereen painuma 3452 3,00 Sipoo
2 Kt 50 Sänkiniityn painuma 1813 3,60 Espoo
3 Mt 1601 Porvoonjoen luiskan sortuman korjaus 2785 Porvoo
4 Vt 7 Boxbyn painumat välillä Sipoonlahti - Harabacka2802 Porvoo, Sipoo
5 Mt 101 Reimarlan risteysalueen painumien korjaus 2804 Espoo
6 Kt 50 Tuupakan rampin painuman korjaus 2753 Vantaa
7 Mt 11049 Boxin laiturin korjaus 2529 Raasepori
8 Vt 7 Porvoo - Koskenkylä sivuojien

eroosiosuojauskorjaukset
1977 Porvoo

9 Mt 1580 Vanhakylän pengerpainuman korjaus 2750 Pernaja
10 Kt 50 Tuupakan rampin painuman korjaus 2753 Vantaa
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11 Vt 1 Munkkivuori ja kt 50 Hakunila ja Itäväylä

sulkupuomit
3209 Vantaa

12 Mt 1580 Gammelby - Kabböle 7034 Pernaja
13 Mt 3531 Ruotsinkylä- Itä- Vastila 7241 Ruotsinpyhtää
14 Mt 3562 Siltakylä - Muhniemi 7242 Ruotsinpyhtää
15 Mt 11151 Karnaisten pt 2645 Lohja
16 Mt 11163 Vuotinaistentie 7042 Karkkila
17 Mt 11173 Immulan pt 7048 Lohja
18 Mt 11270 Hvitträskin pt 2644 Kirkkonummi
19 Mt 11303 Siikajärven pt 7085 Espoo
20 Mt 11467 Ruotsinkylän jkp 6076 Tuusula
21 Mt 11475 Hirvihauta - Siippoo 6152 Nurmijärvi
22 Mt 11139 Tähtelä - Rådkila 7264 Inkoo
23 Mt  11297 Herrakunta - Vihtijärvi 7269, 2642 Vihti
24 Mt 125 Nummi - Heijala 7027 Nummi-Pusula
25 Mt 1492 Hinthaara - Laukkoski 7239 Pornainen, Porvoo
26 Mt 11047 Nybacka - Västervik 7262 Raasepori
27 Mt 11065 Billnäs - Sjösång 6180 Raasepori
28 Mt 11073 Brasbyn pt 7245 Raasepori
29 Mt 11075 Meltola - Mangård 7246 Raasepori
30 Mt 11081 Inkoon as - Finnböle 6177 Inkoo
31 Mt 11099 Leppäkorpi - Kiikala 7263 Nummi-Pusula
32 Mt 11175 Karskog - Siuntion as 7251,7265 Siuntio
33 Mt 11179 Kela - Sjundby 7252 Siuntio
34 Mt 11185 Hemåkers - Andby 7268 Kirkkonummi
35 Mt 11191 Nummenkylä - Kvarnby 7271 Lohja,  Siuntio
36 Mt 11287 Perälän pt 7049 Kirkkonummi, Vihti
37 Mt 11288 Kaislalammen pt 7089 Kirkkonummi
38 Mt 11353 Palkkisillan pt 6159 Hyvinkää, Nurmijärvi
39 Mt 11435 Jukola - Heikkilä 6161 Nurmijärvi
40 Mt 11623 Koskenmaan pt 7256 Hyvinkää
41 Mt 11695 Kaskela - Sotakylä 6124 Kerava, Sipoo
42 Mt 11777 Mustijoen pt 7258 Porvoo
43 Mt 1222 Kirvelä - Hovi 2512 Vihti
44 Mt 1583 Atomitie 2518 Loviisa
45 Mt 1633 Kaukalampi - Savijoki 2534 Mäntsälä, Pukkila
46 Mt 2825 Loukku - Talonen 2513 Nummi-Pusula
47 Mt 11093 Leikkilän pt 2506, 7249 Lohja
48 Mt 11097 Karkalin pt 2522 Lohja
49 Mt 11113 Västerkullan pt 2525 Inkoo
50 Mt 11116 Västerkulla - Söderkulla pt 2523 Inkoo
51 Mt 11146 Degerby - Tyris 7088 Inkoo
52 Mt 11166 Taustan pt 2511 Nummi-Pusula
53 Mt 11491 Uusikartano - Palopuro 2515 Hyvinkää
54 Mt 11605 Nuppulinnan pt 6155 Tuusula
55 Mt 11712 Soukkion pt  2517 Mäntsälä
56 Mt 11733 Numminen pth. 2524 Mäntsälä
57 Mt 11743 Rantalan pt 2504 Pornainen
58 Mt 11945 Marbyn pt 1923 Ruotsinpyhtää
59 Mt 111 Karjaa - Tenhola 2651 Raasepori
60 Mt 1050 Raasepori - Inkoo 2648 Inkoo, Raasepori
61 Mt 1102 Karjaa - Snappertuna 2649 Raasepori
62 Mt 11086 Tallaan pt 2653 Karjalohja
63 Mt 11295 Haimoo - Moksi 2652 Vihti
64 Mt 11321 Jokimäki - Selki 2647 Nurmijärvi
65 Mt 11463 Myllykylän pt 2650 Tuusula, Vantaa
66 Mt 11467 Ruotsinkylän pt 2643 Tuusula
67 Mt 11507 Vanhankylän pt 2646 Tuusula
68 Mt 11732 Sääksjärvi - Mäntsälä 7095 Mäntsälä
69 Mt 11817 Ilola - Juornaankylä 2514 Askola

Puuhuollon turvaaminen
70 Vt 25 Lohjansaaren lliittymän parantaminen 1114 Lohja
71 Mt 1011 Hulta - Koski 2521 Tammisaari
72 Mt 11149 Lappers - Lohja 6095 Lohja
73 Mt 11123 Talpela - Maikkala 2638 Lohja
74 Mt 11265 Suonpään pt 2519 Vihti
75 Mt 11675 Immersbyn pt 2520 Sipoo
76 Mt 11911 Paavalinkylän pt 2806 Pernaja
77 Mt 1791 Lindkoski - Ruotsinkylä 2807 Lapinjärvi,

Ruotsinpyhtää
78 Mt 11683 Martisvägen 2808 Sipoo
79 Mt 11191 Nummenkylä - Kvarnby 2809 Lohja, Siuntio
80 Mt 11035 Mörby - Skarpkulla 2810 Pohja
81 Mt 11047 Nybacka - Västervik 2811 Raasepori
82 Mt 11024 Hummeldal 2812 Raasepori

Siltojen uusimiset ja peruskorjaamiset
84 Mt 11245 Vårnäsin silta U-669 2064 2,35 Kirkkonummi
85 Mt 11889 Säfträskin silta U-671 2528 2,32 Liljendal
86 Vt 7 Sipoonlahden silta U-1250, U-3250 2399, 2401 2,60 Sipoo
87 Mt 11087 Paavolan silta U-699 2312 1,50 Lohja
88 Mt 170 Mannerheiminkadun silta U-593, 1167 5,00 Porvoo
89 Kt 50 Myllypuron silta U-5082 3454 1,00 Espoo

ei kartalla Siltojen ylläpitotyöt 2009 - 2013 2640 3,50 Tiepiiri
91 Mt 170  Sipoonjoen sillta U-75 1203 Sipoo
92 Mt 11799 Myllylän silta U-5190 2669 Pukkila
93 Vt 2 Hiuranojan silta I U-5072 2672 Vihti
95 Vt 25 Pikkusuon silta U-5123 2431 Hyvinkää
96 Vt 25 Kissalan silta U-5115 2816 Nurmijärvi
97 Vt 25 Mätäojan silta U-5064 2662 Vihti
98 Kt 55 Saksalan ylikulkusilta U-1124 2403 Porvoo
99 Mt 111 Pohjankurun ylikulkusilta U-982 2142 Pohja

100 Mt 120 Bymossan silta U-260 1520 Vantaa
101 Mt 1215 Koloisten silta U-5058 2814 Vihti
102 Mt 1215 Myllyojan silta U-5065 2815 Vihti
103 Mt 1431 Tervahaudan silta U-5180 2670 Mäntsälä
104 Mt 1521 Lindkullan rs U-1273 2637 Sipoo
105 Mt 1542 Drägsbyn risteyssilta B U-1319 2408 Porvoo
106 Mt 1542 Drägsbyn risteyssilta A U-1320 2409 Porvoo
107 Mt 11281 Sundsbergin putkisilta U-5043 2720 Kirkkonummi
108 Mt 11423 Kar-Silta U-898 1907 Nurmijärvi
109 Mt 11491 Mutilankorven silta U-5131 2671 Hyvinkää
110 Mt 11636 Östersundomin rs U-1144 2636 Helsinki
111 Mt 11725 Nikinojan silta U-5203 2667 Mäntsälä
112 Mt 11759 Raishuhdan silta U-5209 2663 Porvoo
113 Mt 11763 Juhanperin silta U-5194 2668 Mäntsälä
114 Kt 51 Hanasalmen silta U-3054 2126 Espoo
115 Kt 51 Otsolahden silta U-2117 2127 Espoo
116 Vt 4 Yli-Keravan sillat U-1185 ja U-3185 2397, 2398 Kerava
117 Vt 4 Pihlajamäen risteyssilta U-940 2294 Helsinki
118 Vt 4 Nissilän sillat  U-3181ja U-1181 2441,1026 Kerava
119 Vt 4 Talmantien alikulkukäytävät  U-3182, U-1182 2442, 1030 Kerava
120 Vt 4 Kartanon risteyssillat U-3184, U-1184 2443, 1031 Kerava
121 Vt 7 Eriksnäsin risteyssilta U-1251 1781 Sipoo
122 Kt 50 Luoman ylikulkusilta U-1046 2402 Kirkkonummi
123 Kt 51 Hanasalmen jkp-sillan U-878 peruskorjaus 1082 Espoo
124 Kt 51/mt 102 Stensvikin rampin silta II U-3916 2416 Espoo
125 Kt 51 Brännbackan risteyssilta U-1122 2135 Inkoo
126 Mt 130 Ahlbeckin silta U-1509 3466 Nurmijärvi
127 Mt 140 Pohjois-Ahjon risteyssilta U-598 2445 Kerava
128 Mt 170 Boxbäckin silta U-78 2440 Sipoo
129 Mt 1271 Riihisilta U-5029 3457 Nummi-Pusula
130 Mt 1430 Laahan silta U-5181 3459 Mäntsälä
131 Mt 1430 Pierin silta U-5182 3460 Mäntsälä
132 Mt 1551 Hummelsundin silta U-1048 2386 Porvoo
133 Mt 1552 Åbyn silta U-372 2388 Porvoo
134 Mt 1605 Forsslätin silta U-5232 3464 Askola
135 Mt 1633 Rännin silta U-419 2390 Pukkila
136 Mt 11225 Tuorilan silta U-719 3467 Karkkila
137 Mt 11427 Luhtajoen silta U-650 1197 Nurmijärvi
138 Mt 11689 Gesterbyn silta U-5279 3465 Sipoo
139 Mt 11702 Furunäsbäckenin sIlta U-5165 3458 Sipoo
140 Mt 11735 Anttilan silta U-5197 3461 Mäntsälä
141 Mt 11715 Ruonanojan silta U-5200 3462 Mäntsälä
142 Mt 11794 Typön silta U-148 3455 Askola
143 Mt 11795 Jaakon silta U-5224 3463 Mäntsälä
144 Mt 11943 Åbron silta U-648 3456 Ruotsinpyhtää
145 Kt 51 / Mt 102 Helsingin rampin silta S U-916 2625 Espoo
146 Vt 25 Ajurinpuiston risteyssilta U-1104 2141 Raasepori
147 Vt 7 Solkullan risteyssilta U-1252 3453 Sipoo
148 Kt 45 Nukarin silta II U-44 2384 Nurmijärvi
149 Kt 50 Seppälän alikulkukäytävä U-1467 2297 Vantaa
150 Mt 110 Ahteen risteyssilta U-1082 2300 Vihti
151 Mt 120 Hämeenkylän risteyssilta W U-1093 2385 Vantaa
152 Mt 130 Lepsämäjoen silta U-544 2139 Vantaa
153 Mt 148 Flymossen ylikulkusilta U-1257 2405 Porvoo
154 Mt 186 Kalkullan silta U-922 2303 Inkoo
155 Mt 1001 Krokbyn silta U-1225 2407 Raasepori
156 Mt 1771 Kvarnbackan silta U-467 2410 Lapinjärvi
157 Mt 1771 Sjökullan silta U-468 2446 Lapinjärvi
158 Mt 11187 Syrjänpään risteyssilta U-1098 2391 Vihti
159 Mt 11459 Kilan silta U-666 2392 Vantaa

ei kartalla Pengerkaiteita putkisilloille 2011 - 2012 2128 Tiepiiri

175 Mt 11860 Styrjön laiturin Y-14 korjaus 3485 Porvoo
176 Mt 1534 Spjutsundin laiturin Y-7 korjaus 3486 Sipoo

160 Mt 11888 Gjutarängsbäckenin silta U-93 2414 Pernaja
161 Mt 11953 Sundsbron silta U-780 2017 Ruotsinpyhtää
162 Vt 1 Irvankosken vanha jkp- silta U-21 2138 Nummi-Pusula
163 Mt 170 Forsbyn silta U-913 2302 Pernaja
164 Mt 1494 Borgbyn silta U-1221 Linnanpellossa 2304 Sipoo
165 Mt 1580 Sjöängsbron silta U-524 2389 Pernaja
166 Mt 1791 Näverkärrin silta U-486 2411 Lapinjärvi
167 Mt 11227 Kirkkopolun ylikulkukäytävä 2125 Kirkkonummi
168 Mt 11296 Hakalan silta U-526 2306 Vihti
169 Mt 11310 Brinkbron silta U-125 1335 Espoo
170 Mt 11701 Rosbackan silta U-635 2412 Sipoo
171 Mt 11761 Hänninmäen risteyssilta U-1057 1162 Askola
172 Mt 11773 Tjusterbyn silta U-722 2061 Porvoo
173 Mt 11816 Tamminiemen silta U-1762 2062 Porvoo
174 Mt 11859 Västerbäckin silta U-903 2413 Porvoo

Numero
kartalla Hankkeen nimi Hanke-

numero
Kust.arv.

milj. € Kunnat
Numero
kartalla Hankkeen nimi Hanke-

numero
Kust.arv.

milj. € Kunnat

Korjattavat teräsrummut 2009 - 2010 3213 2,00
83 Vt 1 Leppävaara Espoo
83 Kt 45 Rusutjärvi Tuusula
83 Kt 51 Brännback (2 kpl) Inkoo
83 Kt 51 Grundsjö Raasepori
83 Mt 148 Sorsakorpi Sipoo
83 Mt 11339 Lakisto Espoo
83 Vt 1 Friisinmäki (2kpl) Espoo
83 Vt 1 Nupuri Espoo
83 Vt 1 Näkkilä Lohja
83 Kt 51 Espoonlahti Espoo
83 Kt 51 Kirkkonummi Kirkkonummi
83 Kt 51 Rejböle Raasepori
83 Kt 55 Peterinkulma Mäntsälä
83 Mt 1430 Sykäri Mäntsälä
83 Mt 11069 Starböle Raasepori
83 Mt 11085 Nummijärvi Karjalohja



Asfalttiteiden ylläpitoon sisältyvät teiden uudelleenpäällystys, laajemmat päällysteen paikkaukset,  
tiemerkinnät sekä tierakenteiden peruskorjaukset. Valtakunnallisten linjausten mukaan kunnostustöissä 
priorisoidaan pääteitä.

Päällystettyjen teiden kunto vaikuttaa 
ajokustannuksiin, ajomukavuuteen, lii-
kenneturvallisuuteen ja elinkeinoelämän 
kuljetusvarmuuteen. Myös kevyen liiken-
teen väylät vaativat ylläpitoa ja uudel-
leenpäällystyksiä.

Tiestö on jaettu ylläpitoluokkiin liikenne-
määrän, tien toiminnallisen luokan sekä 
paikallisia liikenteen tarpeita kuvaavan 
muun tiedon perusteella. Teiden kuntoa 
mitataan urien, päällysteen tasaisuuden, 
vaurioiden ja tien kantavuuden perus-
teella. Uudenmaan tiepiirin asfalttiteiden 
kunto on hyvä, vain 2 prosenttia tiestös-
tä on huonokuntoista. 

Kesä on päällystystöiden aikaa

Tiepiirin uusimien päällysteiden määrä 
on vaihdellut vuosittain. Päällysteitä uu-
sittiin vuosina 2004 ja 2005 pitkillä, noin 
550 kilometrin pituisilla päällystysohjel-
milla. Tämän jälkeen vuosittainen pääl-
lystyspituus on lyhentynyt. Tällä hetkellä 
vuosittain päällystetään noin 350 kilo-
metriä tietä. Vuosittainen optimaalinen 
päällystyspituus, jolla ei synny kunnos-
sapitovelkaa, on Uudellamaalla kuiten-
kin yli 400 kilometriä. Joissakin tapauk-
sissa tien päällystämisen yhteydessä 
vahvistetaan samalla tien rakenteita. 

Lähivuosina kunnostustöiden painopis-
teenä ovat valtakunnallisten linjausten 

mukaisesti päätiet, joiden päällysteiden 
kunto pidetään nykyisellä hyvällä tasol-
la. Rahoituksen niukentuessa pääteiden 
priorisointi aiheuttaa huonokuntois-
ten osien lisääntymistä vähäliikenteisil-
lä teillä. Huonokuntoiset tiet sijaitsevat 
yksittäisinä lyhyinä osuuksina eri puolil-
la tieverkkoa, jolloin niiden korjaaminen 
tulee suhteellisen kalliiksi.

Päällysteiden paikkauksilla korjataan 
liikennettä vaarantavat ja selvästi hait-
taavat vauriot, kuten reiät, halkeamat ja 
routaheitot. Liikennettä vaarantavat vau-
riot korjataan muutaman päivän kulues-
sa. Ajomukavuutta oleellisesti haittaavat 
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vauriot korjataan 1–2 viikon kuluessa. 
Liikennettä myös varoitetaan asiaankuu-
luvin liikennemerkein jo ennen tien paik-
kausta.

Melua vaimentavia päällysteitä käyte-
tään kohteissa, joissa on paljon melul-
le altistuvia asukkaita tai muita melulta 
suojattavia kohteita. Melua vaimenta-
villa päällysteillä saavutetaan kohtees-
sa 2–3 dB:n suuruinen vähennys meluta-
soon. Melutason muutos on melko pieni, 
mutta kuitenkin ihmisaistein havaittava.

Melua vaimentavat päällysteet soveltu-
vat parhaiten kohteisiin, joissa nopeus-
rajoitus on 40–80 km/h, eikä niitä käy-
tetä vilkasliikenteisillä teillä, joiden 
liikennemäärä ylittää 12 000 ajoneu-
voa vuorokaudessa. Uudenmaan tiepii-
ri on selvityksessään löytänyt yhteensä 
75 kilometriä tieosuuksia, joilla melua 
vaimentavien päällysteiden käyttö oli-
si suositeltava vaihtoehto. Käytännös-
sä kohteita on toteutettu ja toteutetaan 
myös jatkossa 3–5 kilometriä vuodessa. 
Tällä tahdilla tiepiiri pystyy ylläpitämään 
noin 15 kilometriä melua vaimentavia 
päällysteitä, sillä päällyste on uusittava 
noin neljän vuoden välein. 
 
Melua vaimentavia päällysteitä on viime 
vuosina kehitetty paremmin kulutusta 
kestäviksi, mutta niiden kestävyys ei vie-
läkään ole aivan yhtä hyvä kuin normaa-
lin asfaltin. Kohteita on toteutettu vielä 
varsin vähän, joten päällysteiden kestoi-
kää ja kustannuksia on tarpeen jatkossa-

Painumien korjaaminen on Uudenmaan 
tiepiirissä erityisenä haasteena. Tiepii-
rissä on – pääasiassa rannikkoseudun 
savikoilla – seurannassa useita kymme-
niä kohteita, joissa tie painuu ja on vaa-
rassa pitkällä tähtäimellä jopa sortua. 
Usein painumaa oikaistaan ensiavuk-
si päällystämällä. Varsinainen rakenne-
vaurion korjaus suunnitellaan ja tehdään 
myöhemmin. Useat kohteet on perus-
tettu puupaaluille. Paalutuksen tulles-
sa käyttöikänsä päähän tie rakennetaan 
käytännössä uudestaan teräsbetonipaa-
luille ja paalulaatalle.

kin seurata ja linjata niiden käyttöä ko-
kemusten mukaisesti.

Tärkeimpien kevyen liikenteen väyli-
en kunnossapito paranee. Tiepiirissä oli 
vuoden 2008 alussa asfaltoituja kevyen 
liikenteen väyliä noin 660 kilometriä. Nii-
tä kunnostetaan vuosittain 5–15 kilomet-
riä. Huonokuntoisiksi luokiteltuja väyliä 
oli vuoden 2007 lopussa noin 20 kilo-
metriä. 

Väylien parantamistarve arvioidaan nii-
den kunnon, arvioidun käytön, sijainnin 
ja asiakaspalautteen perusteella. Kevy-
en liikenteen väylien kunnostustoimen-
piteet suunnataan tärkeimmille väylille, 
joilla liikkuu työmatkalaisia ja koululai-
sia. Kevyen liikenteen väylien kunto säi-
lyy tasolla, joka turvaa liikkumisen, tur-
vallisuuden ja esteettömyyden. 

Täristävät tiemerkinnät on otettu käyt-
töön liikenneturvallisuuden parantami-
seksi. Tiepiiri on laatinut suunnitelman 
tiestöllä käytettävien pituussuuntaisten 
merkintöjen (esimerkiksi keski- ja reuna-
viivat) toteuttamistavoista. Merkintätapa 
riippuu tien toiminnallisesta luokasta, 
päällysteen leveydestä ja liikennemää-
rästä. Urakoitsija vastaa tiemerkintöjen 
ylläpidosta siten, että toimivuusvaati-
mukset täyttyvät.

Kohtaamis- ja suistumisonnettomuuk-
sien vähentämiseksi on otettu käyttöön 
jyrsimällä tehtävät täristävät keski-, sul-
ku- ja reunaviivamerkinnät. Täristäviä 

reunaviivoja tehdään pääasiassa teille, 
joiden vuorokausiliikenne ylittää 5 000 
ajoneuvoa ja piennar on vähintään 75 cm 
leveä. Näillä kriteereillä täristäviä reuna-
merkintöjä voidaan tehdä noin 800 tie-
kilometrille ja keskimerkintöjä noin 500 
tiekilometrille. Täristävät tiemerkinnät 
ovat erittäin kustannustehokas tapa pa-
rantaa liikenneturvallisuutta.

Tieympäristön hoito lisää turvallisuut-
ta ja viihtyisyyttä. Tienvarsia hoitamal-
la parannetaan liikenneturvallisuutta se-
kä tiemaiseman paikannettavuutta ja 
tunnistettavuutta. Samalla pyritään luo-
maan siisti ja viihtyisä tieympäristö. 
Tienvarsia hoidetaan niittämällä, raivaa-
malla vesakoita sekä hoitamalla istutuk-
sia ja luonnonmetsiköitä. 

Niittojen ja vesakonraivausten ajoituk-
sessa sekä muissa kohdekohtaisissa 
hoito-ohjeissa otetaan huomioon uhan-
alaisten tai muuten säilytettävien kas-
vien esiintymät. Suojeltavat kasvupai-
kat niitetään vasta sitten, kun kasvit ovat 
siementäneet. Uutena toimenpiteenä ve-
sakoiden raivausalueita laajennetaan 
pääteiden hirvivaara-alueilla. Tämä mer-
kitsee näkemän avaamista muutaman 
kymmenen metrin levyisellä tiealueen 
ulkopuolelle ulottuvalla vyöhykkeellä. 
Toimenpiteisiin pyydetään aina maan-
omistajan suostumus. Lisäksi hirvivaa-
ra-alueilla vesakko raivataan vuosittain, 
muilla alueilla tämä tehdään joka kol-
mas vuosi. 
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Huonokuntoinen 
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Varusteet ja laitteet varmistavat tien toimivuutta

Tieympäristössä on suuri määrä liikennettä ja tienpitoa palvelevia varusteita ja laitteita – esimerkiksi 
valaisimia, liikennemerkkejä, tierumpuja ja riista-aitoja – joiden olemassaoloa tielläliikkuja ei aina edes 
huomaa, mikäli ne ovat asianmukaisessa kunnossa. Myös varusteet ja laitteet vaativat osansa tienpidon 
resursseista.

Tien rakenteissa olevat rummut pidetään 
toimivina ja avataan tarvittaessa. Sora-
teiden rumpuja uusitaan urakka-asiakir-
joissa sovittu metrimäärä vuosittain. Uu-
denmaan tiepiirissä tehtiin kesän 2008 
aikana suurten riskirumpujen tarkastus-
kierros ja korjattavien kohteiden priori-
sointi. Tarkastuskierroksen pääpaino oli 
teräsrummuissa, mutta myös ongelmal-
lisiksi todettuja betonirumpuja tarkas-
tettiin. Tarkastetuista rummuista noin 
30 kappaletta tulee uusittaviksi suunni-
telmakaudella. Työtä jatketaan tarkasta-
malla pienempiä teräsputkirumpuja.

Kaiteiden sekä riista- ja suoja-aitojen 
toimivuus varmistetaan korjaamalla vaa-
raa aiheuttavat vauriot 2 viikon kulues-
sa niiden syntymisestä. Kaiteita uusitaan 
ja täydennetään liikenneturvallisuus-
perusteilla vilkkaimmin liikennöidyillä 
teillä. Suunnitelmakauden tavoitteena 
on kehittää aitojen ja meluesteiden kor-
vausinvestointeja entistä suunnitelmal-
lisemmiksi. 

Tievalaistusta on yhteensä 1 900 kilo-
metrin matkalla. Siitä on kuntien omis-
tuksessa yli puolet. Tievalaistuksen osal-

ta lähivuosina uusittavaksi tulevat kaikki 
tiepiirin pienpainenatriumvalaisimet 
(noin 3 000 kpl). Osa tievalaistuslait-
teista on niin vanhoja, ettei niihin saada 
enää varaosia. 

Uudenmaan tiepiirissä saneerataan vuo-
sittain valaistusta joitakin kilometre-
jä. Saneerausten yhteydessä selvitetään 
mahdollisuudet säästää energiaa valai-
sinkohtaisella ohjauksella. Tievalaistuk-
sen ohjauspalvelimen tiedot auttavat va-
laistuksen hoitourakoitsijaa vaihtamaan 
paitsi palaneet lamput myös ne, jotka 
sammuisivat seuraavan 1–2 kuukauden 
sisällä. 

Uudenmaan tiepiirissä kaikki pump-
paamot ja sulkupuomit ovat kaukoval-
vonnassa. Sulkupuomit on saneerattu 
sähköisiksi ja kauko-ohjattaviksi 2000-
luvulla, joten laitteilla ei ole suunnitel-
makaudella korvausinvestointitarvetta.

Liikennemerkkien kunnossapidossa on 
jälkeenjäämää. Huonokuntoisimpia lii-
kennemerkkejä on uusittu vuosittain 
noin 1 500 kappaletta. Liikennemerkki-
en kunnon pitämiseen ennallaan riittäisi 
karkeasti arvioiden 2 500 merkin vuosit-
tainen uusiminen. Portaaleja, opastus-
merkkejä ja -tauluja on uusittu 2000-lu-
vulla muutamassa erillisurakassa.

Linja-autopysäkkikatosten hoito ja yl-
läpito on siirretty kunnilta valtiolle vuo-
desta 2003 lähtien. Valtaosa katoksista 

Varusteiden ja laitteiden määriä Uudenmaan tiepiirissä
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on 20–40-vuotiaita. Kaikkein huono-
kuntoisimpia katoksia on uusittu vuosit-
tain 5–20 kappaletta. Vuosittainen uu-
simistarve olisi laskelman mukaan noin 
60 kappaletta 30 vuoden uusimiskierrol-
la. Lähivuosien uusimistarve on suurem-
pi, koska kunnostamisessa on jälkeen-
jäämää.

Liikennevalot hoidetaan yhdessä kunti-
en kanssa. Kunnat huolehtivat valojen 
hoidosta ja tiepiiri maksaa oman osuu-
tensa mukaiset kustannukset. Valo-oh-
jauksen liikennetekninen kunnossapito, 
kuten ohjauslogiikan toiminnan tarkista-

Tietyömaista tiedotetaan tehokkaasti
Tietyömaat ovat väistämätön osa tiestön ylläpitoa. Uudenmaan tiepiiri pyrkii vähentämään työmaista 
tienkäyttäjille aiheutuvia haittoja mahdollisimman tehokkaasti. Tärkeimpiä keinoja haittojen minimoin-
nissa ovat työmaiden korkeat laatuvaatimukset, toimivat kaistajärjestelyt ja tehokas tiedottaminen.

Tiehallinto tekee parhaansa, jotta liiken-
ne tietyömaiden kohdalla olisi mahdol-
lisimman sujuvaa ja turvallista. Jotta tä-
mä tavoite toteutuisi, edellytämme, että 
tiellä työskentelevät urakoitsijat varmis-
tavat tienkäyttäjien ja työntekijöiden tur-
vallisuuden sekä minimoivat työskente-
lyn tielläliikkujille aiheuttamat haitat. 

Tietyömaiden aikaisella liikenteen hoi-
dolla (mm. silta- ja päällystystyömaat) 
on erittäin korkeat laatuvaatimukset Hel-
singin sisääntulo- ja kehäteillä, sillä väy-
lät ovat kuormitettuja ja toimivat kapa-
siteettinsa ylärajoilla päivittäin. Suuret 
liikennemäärät tekevät teistä häiriöherk-
kiä. Korkeilla laatuvaatimuksilla pyritään 
turvaamaan liikenteen sujuvuus ja tur-
vallisuus myös hoito- ja ylläpitotöiden 
aikana.

Pääkaupunkiseudun vilkasliikenteisim-
millä väylillä päällystystyöt tehdään pää-
asiassa yötöinä, jotta niistä olisi mah-
dollisimman vähän haittaa liikenteelle. 
Töistä tiedotetaan tehokkaasti etukäteen 
muun muassa Internetissä ja lehdis-
sä. Moottoriteillä ja kehäteillä tehtävien 
päällystystöiden aikana on vähintään yk-

si kaista aina käytössä. Pääväylien pitkä-
aikaisilla työmailla pidetään liikenteen 
käytössä normaali määrä kaistoja ai-
na, kun se vain on mahdollista. Tämä voi 
vaatia huomattavaa panostusta väliai-
kaisten kiertoteiden rakentamiseen.

Myös muista työmaista tiedotetaan se-
kä ennakkoon että ajantasaisesti. Tietoa 
on saatavilla Internetissä, teksti-tv:ssä 
ja paikallisissa joukkotiedotusvälineis-
sä. Näin tienkäyttäjillä on mahdollisuus 
hakeutua muille reiteille tai tarvittaes-
sa varata enemmän aikaa matkantekoon. 
Tämä parantaa elinkeinoelämän kulje-
tusten ennakoitavuutta ja yksityishenki-
löiden matkojen suunnittelua.

Paikan päällä tietyömaista ilmoitetaan 
ajoissa liikennemerkein ja informaatio-
tauluin. Tietyömaamerkkiä ja nopeusra-
joituksia käytetään vain silloin, kun se 
tienkäyttäjien tai työmaan työntekijöiden 
turvallisuuden kannalta on tarpeellista. 

Lisää tietoa pääkaupunkiseudun keskei-
sistä tietöistä löytyy Internetistä osoit-
teesta www.tiehallinto.fi/paakaupunki-
seuduntietyot

minen ajantasaiseksi, vaatii lisäpanos-
ta. Suunnitelmakaudella varaudutaan 
uusimaan liikennevaloliittymien laitteita 
(ilmaisimet, ohjauskojeet) noin 1 miljoo-
nalla eurolla.

Liikenteenhallintajärjestelmiä on käytös-
sä Uudenmaan tiepiirissä kolmella tiejak-
solla. Lisäksi on käytössä kaksi tunnelien 
hallintajärjestelmää ja suunnitelmakau-
della niitä valmistuu kaksi lisää. 

Liikenteenhallintajärjestelmien vuotuiset 
käyttö-, huolto- ja ylläpitokustannukset 
ovat karkeasti yleistäen noin 10 prosent-

tia investoinnista ja niiden arvioitu käyt-
töikä noin 10 vuotta. Nyt käytössä olevat 
järjestelmät ovat pääosin niin uusia, et-
tei niissä ole korvausinvestointitarvetta 
suunnitelmakaudella.

Tiesääasemat, keli- ja liikennekamerat ja 
liikenteenmittauspisteet (LAM) ovat kelin 
ja liikenteen seurannan peruslaitteita, 
joita hoidetaan ja ylläpidetään tarpeen 
mukaan siten, että laitteet ovat käyttö-
kunnossa. 
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Sorateiden kunto paranee puunkuljetusreiteillä

ta tien päällystämistä. Tiet, joiden vuo-
rokausiliikenne ylittää 300 ajoneuvoa, 
pyritään päällystämään. Jonkin verran to-
teutetaan myös kohteita, joissa soraties-
tä päällystetään osuus isommalta pääl-
lystetyltä tieltä hieman ohi kylämäisen 
asutuksen tai muun liikennettä synnyttä-
vän kohteen. 

Vuosina 2006–2007 on Uudenmaan tie-
piirissä kunnostettu vuosittain 1–2 sora-
tietä ja lisäksi 1–3 soratietä on muutettu 
päällystetyiksi teiksi.

Sorateiden kunnostaminen keskittyy lä-
hivuosina puukuljetusreittien korjaami-
seen, johon on saatu lisärahoitusta. Val-
takunnallisesti puuhuolto-ohjelmaan 
on osoitettu 137 miljoonaa euroa vuosi-
na 2008–2011, josta Uudenmaan tiepii-
rin osuus on noin 4 miljoonaa euroa. Ra-
kenteellisia korjauksia tehdään noin 15 
tiellä yhteensä 135 kilometrillä eli 17 pro-
sentilla sorateistä. Kelirikon vähentämi-
nen parantaa kuljetusvarmuutta ja ajo-

Siltojen kunnon heikkeneminen hallintaan
Siltojen kunnossapidon keskeinen teh-
tävä on varmistaa siltojen liikenneturval-
lisuus ja kantavuus. Sillat pyritään myös 
säilyttämään ulkonäöltään siisteinä ja 
ympäristöönsä sopivina.

Uudenmaan tiepiirin maanteillä on noin 
1 750 siltaa. Siltojen kunnossapitoon 
kuuluvat peruskorjaukset, yksittäisten 
vaurioiden poistaminen ylläpitokorjauk-
silla sekä siltojen puhdistukset. Huono-
kuntoisia – erityisesti teräsputkisiltoja – 
korvataan kokonaan uusilla. 

Uudenmaan tiepiirin silloista 10 prosent-
tia on huonokuntoisia. Siltojen korjaus-
tarve on lisääntynyt voimakkaasti, sillä 
suuri osa silloista on tullut 30–40 vuo-
den peruskorjausikään. Siltojen kor-
jausjono on noin 10 vuoden mittainen. 
Haasteena on peruskorjata siltoja op-
timiajassa, toisin sanoen riittävän var-
hain, tai tehdä ylläpitokorjauksia siten, 
että huonokuntoisten korjausta odotta-

vien siltojen vaurioituminen pysähtyy tai 
hidastuu. Vuosittain peruskorjataan tai 
uusitaan noin 20 siltaa. Lisäksi tehdään 
ylläpitokorjauksia 100–150 sillalla. Sil-
lankorjauksiin käytettävä rahoitus on ny-
kyisin yli kaksinkertainen 2000-luvun al-
kuun verrattuna.

Tiehallinnon linjauksen mukaan pääteillä 
ei saa jatkossakaan olla painorajoitettu-
ja siltoja. Muillakaan teillä painorajoitet-
tujen siltojen määrän (Uudenmaan tiepii-
rissä yhdystieverkolla 10 kpl) ei anneta 
kasvaa. Tavoitteena on myös, ettei val-
ta-, kanta- ja seututeillä ole todella huo-
nokuntoisia siltoja. Vähäliikenteisten tei-
den silloilla voidaan korjauksia kuitenkin 
joutua lykkäämään sekä tinkimään silto-
jen kantavuudesta ja käyttöiästä, mutta 
tämä ei saa aiheuttaa liikenteelle kohtuu-
tonta haittaa. Tällaisten siltojen määrä 
pyritään pitämään mahdollisimman vä-
häisenä, eikä liikenneturvallisuutta mis-
sään vaiheessa vaaranneta.

Vuonna 2008–2009 uusitaan huonokun-
toiset, Sipoossa sijaitsevat Bröbölen (tie 
11689) ja Sipoonjoen sillat (tie 170), jot-
ka ovat erikoiskuljetusten kannalta on-
gelmallisia.

Uudenmaan tiepiirin
siltojen kunto valmistumisvuosittain

Sorateiden kunnossapitoon kuuluvat 
tien pinnan tasaus, paikkaus, soran lisä-
ys, tien kuivatus, pölynsidonta, kelirikko-
korjaukset ja tierakenteiden parantami-
nen. Kesällä sorateiden kuntoa mitataan 
tienkäyttäjien ajomukavuuteen vaikut-
tavien tekijöiden, kuten tienpinnan ta-
saisuuden, kiinteyden ja pölyävyyden, 
perusteella. Esimerkiksi vuoden 2007 
mittausten mukaan sorateistä vain noin 
0,5 prosenttia ei täytä asetettua palvelu-
tasovaatimusta. Mittaustulokset vaihte-
levat kuitenkin sen mukaan, milloin hoi-
totoimia on viimeksi tehty. 

Sorateiden kuntoa seurataan myös keli-
rikkokohteita inventoimalla. Kelirikko on 
perinteisesti sorateiden kevään, ja nykyi-
sin myös syksyn ja talven, ongelma. Uu-
denmaan tiepiirissä on 2000-luvulla ase-
tettu painorajoituksia kelirikon vuoksi 
10–30 soratiekilometrille. 

Kun soratien vuorokausiliikennemää-
rä ylittää 200 ajoneuvoa, aletaan harki-

mukavuutta. Lisäksi painorajoitusuhka ja 
pintakelirikko-ongelma poistuvat lähes 
kokonaan.  Kunnostettavilla osuuksil-
la helpottuvat kaikkien tienkäyttäjien, ei 
vain puukuljetusten, liikkumisolot. 



Tielläliikkujat edelleen tyytyväisiä 
Tiepiiri pyrkii vastaamaan tienkäyttäji-
en odotuksiin niin hyvin ja tehokkaas-
ti, kuin käytettävillä resursseilla on mah-
dollista. Teiden päivittäiseen hoitoon 
panostaminen pitää tielläliikkujat tyy-
tyväisinä useimpien tienpidon osa-alu-
eiden suhteen. Vähitellen kertyvä kun-
nossapitovelka näkyy asiakkaille vasta 
vuosien viiveellä.

Teiden hoito ja ylläpito painottuvat pää-
teille. Näin palvellaan mahdollisimman 
monia tienkäyttäjiä ja turvataan samalla 
niin työmatkojen, joukkoliikenteen kuin 
elinkeinoelämän kuljetustenkin suju-
vuus. Toisaalta alemman tieverkon kunto 
saattaa heikentyä, kun tarvittavia korja-
uksia ei päästä tekemään. Elinkeinoelä-
mää palvelee myös sorateiden paranta-
minen puunkuljetusreiteillä.

Kevyen liikenteen väylien hoidossa ko-
rostuvat talvisin täsmähoidettavat pyörä- 
ja kävelytiet sekä pientareet, joilla aura-
us toteutetaan samaan aikaan ajoradan 
kanssa. Nämä palvelevat etenkin koulu-
laisia. Muilla osuuksilla toimenpideajat 
ovat pidemmät. Ylläpidon tavoitteena on 
vähentää huonokuntoisten kevyen lii-
kenteen väylien määrää.

Joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä pa-
rannetaan ja huolehditaan pysäkkien 
talvihoidosta. Joukkoliikenteen kokema 
talvihoidon taso pysyy ennallaan. Pysäk-
kien hoidon taso ei kuitenkaan aina täy-
tä esteettömän liikkumisen vaatimuksia.

Laitteiden ja varusteiden osalta syn-
tyy kunnossapitovelkaa, mutta kriittiset 
kohteet pystytään hoitamaan. Näin lii-
kenteen turvallisuus ja sujuvuus eivät 
vaarannu. Kelioloista ja tietyömaista tie-
dottamisen arvioidaan parantavan asia-
kastyytyväisyyttä.

Suunnitelman vaikutukset asiakkaiden tyytyväisyyteen
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*) Erillinen rahoitus puuhuollon turvaamiseen kohdistetaan pääosin puukuljetusten käyttämien sorateiden  
    kunnostamiseen. Asiakastyytyväisyys näissä kohteissa lisääntyy.
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