Teidemme kunto rapistuu
– onko meillä varaa siihen?

Esipuhe
Arjen sujuvuus on tärkeää asuinpaikkaa valitessa. Päätöksentekoon
vaikuttavat sujuvat työmatkat, turvalliset koulumatkat, sekä toimivat arjen
yhteydet kauppoihin ja harrastuksiin. Saavutettavuus ja sujuvat yhteydet
ovat avainasemassa asukkaiden ja yritysten pohtiessa sijoittumistaan.
Puhuttaessa yhteiskunnan elinvoimaisuudesta, puhutaan väistämättä
myös hyvästä saavutettavuudesta ja sitä myötä tienkäyttäjiä palvelevista
väylistä. Yrityksille hyvä saavutettavuus on yhtä lailla keskeistä. Kyse
on tehokkaasta logistiikasta ja toimivista kuljetusketjuista – raakaainekuljetuksista ja tuotannon saamisesta tehokkaasti vientiin, sekä
hyvästä asiakassaavutettavuudesta.
Kattava ja hyväkuntoinen tieverkko on Suomen elinvoimaisuuden ehto.
Yrityksemme ponnistavat maailman markkinoille jo lähtökohtaisesti
hieman takamatkalta: olemme syrjässä päämarkkina-alueilta ja
logistiset kustannukset ovat kilpailijamaita korkeammat. Näin ollen
sujuvilla yhteyksillä ja toimivalla logistiikalla on keskeinen rooli.
Suuremmat rekat mahdollistavalla ajoneuvoliikenteen mittauudistuksella
luodaan kilpailukykyä, pyritään alentamaan logistiikkakustannuksia
ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Jotta uudistuksesta hyödytään,
tiestön pitäisi mahdollistaa liikennöinti uudenlaisella kalustolla. Uudistus
pelkästään paperilla ei riitä.
Uudenmaan ELY-keskus vastaa tieverkosta Uudenmaan sekä KantaHämeen ja Päijät-Hämeen alueella. Alueella on maamme
vilkasliikenteisimmät tiet, monet valtakunnalliset liikenteen solmukohdat,
ja siellä asuu kolmannes koko maan väestöstä.

Vaikka alue on vahvasti kasvavaa seutua, tienpitoa on jouduttu
hoitamaan jatkuvasti niukkenevin budjettivaroin. Jo vuosikaudet on
tienpidon rahoitus ollut alimitoitettua ja erilaisia kustannustehokkaita
keinoja on haettu. Tällaisilla menetelmillä pystytään saamaan
kustannussäästöjä jonkin aikaa, mutta useimmiten kyse on vain
suuremman korjaustarpeen siirtämisestä myöhemmäksi tulevaisuuteen.
Kehityskulku on hyvin huolestuttava. Tällä hetkellä tienpidon rahoitus
ei riitä edes välttämättömään kunnossapitoon ja korjauksiin. Tiestöllä
olevat ongelmat siirretään tulevien sukupolvien ratkaistavaksi.
Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää kestävän liikkumisen
lisäämistä. Väyläverkon tulee mahdollistaa toimiva joukkoliikenne ja hyvät
kävelyn sekä pyöräilyn olosuhteet.
Suomen tiestö on päässyt rapautumaan. Kehityksen ja kasvun tuomiin
tarpeisiin ei ole kyetty vastaamaan. Tämä kehityskulku heikentää
yhteiskuntamme mahdollisuuksia pärjätä kansainvälisessä kilpailussa ja
vaikuttaa osaltaan maamme hyvinvoinnin turvaamiseen.
Janne Kojo
Yksikön päällikkö
Uudenmaan ELY-keskus

Kelirikko on vaarallinen kiusa
Korjausvelka tarkoittaa
rahasummaa, joka tarvitaan
huonokuntoisten väylien
korjaamiseen nykytarpeita
vastaavaan kuntoon. Korjausvelka
kasvaa jatkuvasti, sillä tienpidon
rahoituksen perustaso on täysin
riittämätön.

Vihdissä Haimoonraitilla kelirikko murskasi päällysteen ja nosti sitä noin
20 cm. Vaurio oli mutkan jälkeen mäennyppylällä kohdassa, jossa on erittäin
huono näkyvyys. Vaurio piti väistää vastaantulijoiden kaistan kautta, ettei
rikkoisi autoaan.
Vaarallisia vaurioita syntyy äkillisesti, ja ne joudutaan korjaamaan
kiireellä onnettomuuksien välttämiseksi. Niihin käytettävä raha on muilta
tiekorjauksilta pois. Tämänhetkisellä rahoituksella pystytään korjaamaan
vain yksittäisiä kohteita, eikä ennakoivaan kunnostamiseen ole riittävästi
resursseja.
– Viime kevään kelirikko oli pahin vuosikymmeniin. Kävimme aluevastaavan
kanssa kiertämässä alemman tieverkon päällystettyjen teiden tilannetta
ja miettimässä ratkaisuja. Paras vaihtoehto olisi ollut kaivaa päällysteen
alta savimaa pois ja vaihtaa tilalle kestävämpää mursketta, kertoo Niklas
Nevalainen, päällysteiden projektipäällikkö.
Käytettävissä olevat päällysterahat menevät vilkkaille teille, joiden on
pysyttävä kunnossa suurien liikennemäärien takia. Jos tien rakenteessa
on ongelmia, eli se reikiintyy tai halkeilee, tämän hetkisellä rahoituksella
pystytään korjaamaan vain yksittäisiä kohteita. Tierakenteiden korjaaminen
on kallista – mutta kaikkia kuoppia ei voi vain päällystää.

Petolliset painumat
Painumat eivät välttämättä näy tai tunnu ajaessa tienkäyttäjälle.
Uudenmaan alueella esimerkiksi Siuntion Hamossenissa tie on
rakennettu suolle laatoilla vahvistettujen paalujen päälle. Tie on lähtenyt
painumaan epätasaisesti jo rakentamisestaan lähtien.
– On mahdollista, että puupaalujen pettäessä tie sortuu. Tarkkaa
ajankohtaa on mahdotonta ennustaa, se voi olla huomenna tai 20 vuoden
kuluttua, kertoo projektipäällikkö Kirsi Pätsi.
Kantatiellä 51 Hamossenin kohdalla on tällä hetkellä 13 000 auton
keskimääräinen vuorokausiliikenne. Näin vilkasta liikennettä ei voida
siirtää pienelle rinnakkaistielle. Korjaus edellyttää väliaikaisen tien
rakentamista nykyisen viereen. Rahoituspäätös tulisi saada ennen tien
hajoamista, sillä painumakohdan tulisi tietenkin olla käyttökuntoinen
väliaikaista tietä rakennettaessa.
Teiden vahvistaminen paaluilla kosteissa olosuhteissa oli yleinen tapa
1960–1970-luvuilla. Paalutetun rakenteen painuminen on aina merkki
vakavasta ongelmasta. Maavaraisesti rakennetun tien painumat
korjataan asfaltilla ja stabiloidaan esimerkiksi kalkilla, mutta paalutetun
tien painumien kohdalla on sortumisvaara. Tie on avattava tien kunnon ja
vaurioitumissyyn selvittämiseksi.
– Hamossenin korjausten kustannusarvio on 3,5 miljoonaa euroa, mikä
on tyypillinen hintalappu painumien korjaukselle. Kustannukset nousevat
kuitenkin valtavasti, mikäli tie ehtii rikkoutua ennen korjauksia, Pätsi
kertoo.

Huonokuntoiset tiet lisääntyvät tulevaisuudessa

Uudenmaan ELY-keskus
seuraa n. 60 painumakohdetta,
joista yhdeksän on kriittisiä.
Kaikki nämä ovat vilkkailla teillä.

Huonokuntoisten päällysteiden määrän muulla kuin vilkkaalla
tieverkolla arvioidaan kasvavan tänä vuonna 130 kilometrillä.

Rapautuvat sillat
Uudenmaan ELY-keskuksen alueella on n. 3000 siltaa. Alueella sijaitsee
30 % koko maan silloista ja 20 % putkisilloista. Silloista suurin osa on
rakennettu 1960–1990-luvuilla, joten ne ovat peruskorjausiässä. Siltoja
uusitaan ja korjataan vuosittain noin 20–30 kappaletta, rahoituksen
määrästä riippuen. Rahoituksen määrä vaihtelee ja on viime vuosina ollut
15–20 miljoonaa euroa.
– Askolassa Hänninmäen risteyssilta kantatiellä 55 on hyvä esimerkki
siltojen korjausvelasta. Vuonna 1968 valmistunut silta suunniteltiin
14 t kantavuudelle, mikä ei täytä nykyisiä 76 t painavien perävaunullisten
rekkojen tarpeita, siltainsinööri Juha Noeskoski kertoo.
Siltaa käyttävät etenkin koululaiset sekä konepajalle kulkevat rekat.
Sillalle on olemassa kiertoreitti, mutta keväisin kelirikon aikaan sen
kantavuudet eivät riitä konepajan tarpeisiin. Keväällä 2018 sillalle
asetettiin painorajoitus sen huonon kunnon takia.
Silta uusitaan vuonna 2019. Kiertoreittijärjestelyjen takia urakka tulee
maksamaan noin miljoona euroa. Jos silta olisi voitu korjata ajoissa, se
olisi tullut maksamaan noin neljäsosan.
Uudenmaan ELY-keskuksen alueella on nyt 117 huonokuntoista siltaa.
Huonokuntoiset sillat ovat pullonkauloja etenkin elinkeinoelämälle.
Erikoiskuljetusreittejä suunniteltaessa painorajoitetut sillat muodostuvat
haastaviksi. Tällaisia erityisen huonokuntoisia pullonkaulasiltoja on
alueella tällä hetkellä jo 20.

3000 SILLASTA

700 ON TYYDYTTÄVÄSSÄ KUNNOSSA

YLI 100 ON HUONOSSA TAI ERITTÄIN
HUONOSSA KUNNOSSA

25 SILTAA ON LIIAN HUONOSSA
KUNNOSSA KORJATTAVAKSI

800 SILTAA TULEE PERUSKORJAUSIKÄÄN

llmasto muuttuu
– muutummeko me?

Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella on suuret liikennemäärät ja maan
merkittävin väestömäärä. Vilkkaan liikenteen ympäristöhaitat korostuvat
toimialueella. Tiheä asutus antaa kuitenkin hyvät edellytykset kehittää
joukkoliikenteen, pyöräilyn ja muun kestävän liikenteen
toimintaedellytyksiä eli torjua ilmastonmuutosta.

ELY-keskuksen ilmastotekoja
• joukkoliikennekaistat
• pysäkkijärjestelyt
• liityntäpysäköintialueet
• kevyen liikenteen väylät
• pyöräparkit
• kokeilut, kuten vähäpäästöisten
ajoneuvojen ajokaista

90 km

riista-aitaa
moottoriteille

Liikenneturvallisuudesta
Espoossa Nuuksion koulussa saadaan helpotusta huolta
aiheuttaneisiin pysäkkijärjestelyihin, kun oppilaille rakennetaan
kunnon jalkakäytävät ja suojatie linja-autopysäkiltä koululle.
Lähes kaikki koulun oppilaat kulkevat kouluun koulukuljetuksella.
Siksi on ensiarvoisen tärkeää saada kulkuyhteydet pysäkiltä
koulun pihalle turvallisiksi. Hankkeen kustannusarvio on
60 000 €.
Vastaavanlaisia tarpeita on maantieverkollamme paljon.
Liikenneturvallisuustyö ELY-keskuksessa onkin monipuolista,
muun muassa liikenneturvallisuusryhmien vetämistä, yhteistyötä
sidosryhmien, kuten poliisin ja riistakeskuksien kanssa, sekä
osallistumista monipuolisesti eri suunnitteluprosesseihin. Työ
painottuu kuitenkin tieympäristön parantamiseen.
Nuuksion koulun lisäksi vuonna 2019 pystytään toteuttamaan
vain yksi kohde. Lahden Villähteellä rakennetaan Erstan
koulun läheisyyteen uusi suojatie. Kohteita valitessa priorisoitiin
koulukohteita, joissa turvallisuutta voitiin parantaa suhteellisen
pienin toimenpitein. Muita liikenneturvallisuuskohteita voidaan
rahoittaa vuonna 2019 vain erillisrahoituksella. Tarpeiden lista
on pitkä. Kansalaisten toimenpide-ehdotuksista nousee uusia,
tärkeitä kohteita jatkuvasti. Tekemistä riittäisi pitkäksi aikaa,
mikäli rahoitus antaisi myöten.
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HIDASTEET

HEIJASTINVARRET
KESKIKAITEET SUOJATIEMERKKIEN
TOLPISSA
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TEKEVÄT
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LASKU

SUOJATEIDEN
KESKISAAREKKEET
LIIKENNEVALOT

KIERTOLIITTYMÄT
SUOJATIET

Yritykset arvioivat toimintaedellytystensä heikentyneen
liikenneinfrastruktuurin näkökulmasta. Huonon arvion saa etenkin
infran tekninen kunto. (Logistiikkaselvitys 2018).
Päätetään, että huomenna on paremmin. Teillä ja meillä.
Kuljetaan tulevaisuudessa turvallisella ja kestävällä pohjalla.
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Matkanteko huonoilla teillä hidastuu, on vaivalloista ja epämukavaa.
Liikenteen pullonkaulat jarruttavat ja hankaloittavat erityisesti
elinkeinoelämää. Kevyen liikenteen väylillä liikkuminen on vaikeaa
kuoppien ja vaurioiden vuoksi. Turvallisiin koulumatkoihin ei ole varaa.

