
Tienkäyttäjien  liikkumisolot  paranevat  
ohjelmakaudella 
Henkiläautoliikenteen  olot säilyvät pääosin 
ennallaan. Tieverkon nykyinen hoitotaso säily-
tetään. Kuopion  ja  Joensuun kaupunkiseuduil

-la  liikenteen kasvu aiheuttaa paikallisia toimi-
vuusongelmia. Ajomukavuus paranee kunta- 
keskusten välisillä yhteyksillä, kun päällysteiden 
kuntoa parannetaan. Myös yhdysteillä tilanne 
paranee, kun kaikkein huonokuntoisimmat 
päällysteet korjataan  tai tie  muutetaan sora- 
tieksi. 

Liikenneturvallisuutta lisää nopeustason lasku 
onnettomuusvaaraa aiheuttavilla päätiejaksoil

-la.  Isojen tiehankkeiden ensi vaiheena tehdään 
liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, 
jotta vältyttäisiin liittymä-  ja  suistumisonnetto-
muuksilta  sekä kevyen liikenteen onnettomuuk-
silta. 

Valtatie 5:lle tehtävät häiriätilanteiden hoito- 
suunnitelmat nopeuttavat onnettomuustilan-
teiden purkua. Tienkäyttäjille tarjotaan nykyis-
tä korkeatasoisempia levähdysalueita, mutta 
niiden kokonaismäärää vähennetään. 

Joukkoliikenteen  olot paranevat. Linja -auto-
pysäkkejä  pidetään paremmassa kunnossa hoi-
tovastuun siirtyessä Tiehallinnolle. Pysäkkejä 
parannetaan erityisesti Kuopion  ja  Siilinjärven 
välillä. Muulla tieverkolla kiinnitetään erityistä 
huomiota koulukuljetusten kannalta tärkeisiin 
linja-autopysäkkeihin. Joukkoliikenteen liiken-
näintiolot säilyvät pääosin ennallaan. 

Kevyen liikenteen olot  ja  turvallisuus parane-
vat erityisesti taajamissa  ja  niiden reuna-alueil-
la. Pienehköjä rakenteellisia toimenpiteitä teh-
dään lähes kymmenessä taajamassa. Taajami-
en suunnittelussa otetaan esteetän liikkuminen 
huomioon. Kevyen liikenteen väylät toimivat 
myös tärkeinä liikunta-  ja  virkistysreitteinä.  

Muulla tieverkolla ei ole varaa kevyen liiken-
teen oloja parantaviin investointeihin. Tiepiirin 
pitkän tähtäyksen suunnitelman tavoitteista 
poiketen tiepiirillä ei ole mandollisuutta toteut-
taa maakunnallisten virkistysreittien käyttöä 
parantavia hankkeita eikä isoja taajamateiden 
saneerauksia. 

Tavaraliikenteen olot paranevat hitaasti. Ta-
varaliikenteen kannalta tärkeimmät kysymyk-
set ovat pääteiden liikennöitävyys  ja  muun  tie-
verkon siltojen kunto, kelirikko sekä talvihoito. 
Tieverkon ylläpito  ja  korvausinvestointien  lisää-
minen varmistavat myös pääteiden hyvän kun-
non säilymisen. Tavaraliikenteen oloja paran-
netaan Joroisten  ja  Varkauden  välin,  Päiväran-
nan  ja  Vuorelan  välin  sekä Joensuun kohdan 
hankkeilla. Niiralan  raja-aseman liikennejärjes-
telyt nopeuttavat rajan ylitystä. Muilta osin ta-
varaliikenteen olot eivät päätieverkolla merkit-
tävästi muutu. 

Muuta tieverkkoa hoidetaan aikaisempaa pa-
remmin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Pääl-
lystetyn tieverkon kuntoa parannetaan kunta- 
keskusten välillä. Siltojen painorajoitukset vä-
henevät. Myös kelirikon aiheuttamat haitat 
vähenevät, mutta aikaisempaa hitaammin.  Ti-
lapäisten raja-asemien tieyhteyksien kehittämi-
seen ei riitä rahoitusta tällä suunnitelmakau-
della. 

Raskaan liikenteen lepopaikkojen  ja  liikenteen 
valvonnan edellyttä  mien  ajoneuvojen tarkastus- 
alueiden tarve selvitetään. Puutavarakuljetus

-ten välivarasto-  ja  kuormauspaikkojen  tarve 
otetaan huomioon hankkeiden suunnittelussa. 
Muutamia puutavarakuljetusten välivarasto -ja 

 kuormauspaikkoja  rakennetaan yhteishankkei-
na. Erikoiskuljetusten reittejä parannetaan pie-
nillä toimenpiteillä. 

Päivittäinen  liikennäitävyys  turvataan kaikissa 
olosuhteissa.  Kuva:  Ari  Jaakkonen 



Kunnossapidosta ei tingitä 

Esittelemme toiminta-  ja  taloussuunnitelmassamme  2004-2007,  miten  Savo-Karjalan tiepiiri 
turvaa Pohjois-Karjalassa  ja  Pohjois-Savossa liikkumismandollisuudet  ja  elinkeinoelämän kulje-
tukset sekä kehittää liikennejärjestelmää. Suunnitelma perustuu liikenne-  ja  viestintäministeriän 

 ja  Tiehallinnon valtakunnallisiin linjauksiin  ja  rahoituskehyksiin,  tiepiirin pitkän tähtäyksen suun-
nitelmaan sekä aluehallinnon kehittämistavoitteisiin. 

Työssämme  korostuu tiestän päivittäinen hoito. Hoitotason yleinen parantaminen ei ole toi-
veista huolimatta taloudellisesti mandollista. Tavoitteemme  on,  että päätiet ovat hyvässä  ja  muu 
tieverkko tyydyttävässä kunnossa. 

Yleisten teiden kunto  on  huonontunut  90-luvun puolivälistä alkaen. Nyt kunnon huononemi-
nen pysäytetään. Suuntaamme rahoitusta päällysteiden, varusteiden  ja  laitteiden ylläpitoon sekä 
siltojen peruskorjauksiin huomattavasti aiempia vuosia enemmän.  Sen  sijaan joudumme säästä-
mään liikenneoloja parantavista sekä alueen kehittämistä edistävistä rakentamishankkeista. 

Tiestön kunnossapidon painottamisella varmistamme liikkumisen sujuvuuden, kuljetusten toi-
mivuuden  ja  tiestön arvon säilymisen. Taajamateiden pienemmillä parantamisilla  ja  nopeuksien 

 alentamisella niin taajamissa kuin pääteilläkin turvaamme tienkäyttäjien liikenneturvallisuutta. 
Tiepiiri  kehittää toimintatapojaan entistä asiakaslähtöisemmiksi  ja  osallistuu entistä vahvem-

min aluekehitystyähön myös liikennejärjestelmäsuunnittelun avulla. Tiepiirin oma toiminta  on 
 edistynyt hyvin, mikä antaa hyvät valmiudet onnistua myös tulevaisuudessa. 

Tienkäyttäjien tarpeet ohjaavat 
toimintaamme, sivu  2  

Liikenneturvallisuus  korostuu 
tienpidossa,  sivu  3  

Alueellisiin odotuksiin 
vastaaminen vaikeaa, sivu  7  

Tiehallinto  vastaa tienpidosta,  
taka  kansi 

Tiejohtaja  Matti  Tuiremo  

Valtaosa rahoituksesta päivittäiseen hoitoon 

Toiminta -ja  taloussuunnitelma  perustuu perus-
tienpidon rahoituksen vähäiseen laskuun. Suun-
nitelman valmistelussa  on  ollut lähtökohtana 
tieverkon nykyisen hoitotason säilyttäminen. 
Kilpailuttamisen ansiosta teiden hoidon  mää-
rärahatarpeen  arvioidaan olevan hieman entistä 
pienempi. Hoitoon käytetään noin  40 % tie-
piirin rahoituksesta. Tiehallinnon valtakunnal-
listen  ja  Savo-Karjalan tieplirin alueellisten  lm-

jausten  mukaisesti tieverkon kuntoa  paranta - 
vien ylläpito-  ja  korvausinvestointien  osuutta 
lisätään huomattavasti. Niiden osuus perus-
tienpidon rahoituksesta kasvaa noin  30  %:sta 

 lähes  40 %:iin.  Näin tieverkon tasoa paran-
taviin investointeihin  on vain  vähäiset mandol

-Ii  suu  det.  

Pääosa loppu rahoituksesta käytetään tieverkon 
tasoa parantaviin laajennus -ja  uusinvestointei

-hin.  Niiden määrä vähenee  ensin  selvästi mut-
ta lisääntyy loppukaudella, kun päällysteiden 
kuntoa parantavat investoinnit  on  tehty. 

Rahoituskehysja  laajennus-  ja  uusinvestointien 
rahoitustarpeet  on  otettu huomioon määritel-
täessä toiminta-  ja  taloussuunnitelman  paino-
tuksia, keskeisiä toimenpiteitä  ja  investointi- 
hankkeita. Toiminta-  ja  taloussuunnitelman 
(TTS)  sisältöä  on  lisäksi täsmennetty asiantun-
tijoiden tekemän vaikutusten arvioinnin tulos-
ten perusteella. Tavoitteena  on  saavuttaa kes-
keisten tienpidon linjausten  ja  alueellisten odo-
tusten kannalta mandollisimman hyvät 
tulokset. 

Suurimmat pääteiden investoinnit tehdään eril-
lisrahoituksella. Niistä päättää eduskunta. Täl-
lainen tiehanke  on  muun muassa käynnistymäs-
sä oleva valtatie  5:n  parantaminen Joroisten  ja 

 Varkauden välillä. Vuodelle  2006 on  ajoitettu 
valtatie  6:n  parantaminen Joensuussa  ja  valta-
tie  5:n  parantaminen Kuopion pohjoispuolella 
Kallansilloilla. Nämä tiehankkeet eivät sisälly 
liikenne-ja  viestintäministeriön  suunnitelmaan.  

Savo-Karjalan tiepiirin perustienpidon rahoitus  

2003 2004 2005 2006 2007 
M€ M€ M€ M€ M€  

Hoito  24,4 24,5 24,3 24,2 24,1  

Ylläpito  7.2 8,6 8,2 8,3 8,3  

Kunto  13,8 13,3 13,5 13,5 13,5  

Investoinnit  10,8 6,5 5,4 4,0 4,2  

Suunnittelu  2,4 2,3 2,0 2,0 2,0  

Liikenteen hallinta  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Oma toiminta  5,2 5,3 5,2 5,2 5,1  

Yhteensä  64,3 61,0 59,1 57,7 57,7  

Perustienpidon  rahoitus keskimäärin 
vuosina  2004-2007  

Ylläpito  
14  %  

Hoito 	 Kunto  
41% 	 23% 

ma  

Liikenteen hallinta Suunnittelu  
1 1'o 4%  



Tieverkon kunto paranee hitaasti 

Suuret investoinnit keskittyvät Kuopion  ja 
 Joensuun kaupunkiseuduille. Investoinneilla 

turvataan liikenteen toimivuus  ja  turvallisuus 
vilkkaimmilla tieosuuksilla  ja  luodaan edellytyk-
siä uusien teollisuus-, asunto-  ja  liikealueiden 
käyttäänotolle.  Paikalliset sujuvuus-  ja turval

-lisuusongelmat  lisääntyvät kuitenkin liikenteen 
kasvaessa. Joukkoliikenteen olosuhteet para-
nevat Kuopion kaupunkiseudulla, kun pysäkki - 
ja  muita joukkoliikennejärjestelyjä kehitetään 
Kuopion  ja  Siilinjärven välillä. Kevyen liikenteen 
olot säilyvät ennallaan. 

Ajoneuvoliikenteen oloissa ei muissa taajamis-
sa tapandu oleellisia muutoksia. Nopeusrajoi-
tusten alentaminen taajamissa parantaa erityi-
sesti kevyen liikenteen turvallisuutta. 

Isoja taajamateiden saneerauksia ei tehdä. Pie-
nehköjä kevyen liikenteen turvallisuutta paran-
tavia rakenteellisia toimenpiteitä tehdään va-
jaassa kymmenessä taajamassa. Lisäksi kevyen 
liikenteen väylien päällysteiden kuntoa  ja  py-
säkkien  hoitoa parannetaan. Kevyen liikenteen 
olosuhteet paranevat  vain  hieman. 

Tiepiiri  toteuttaa omalta osaltaan Pohjois- 
Savon  ja  Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmä-
suunnitelmia. Kuopion  ja  Joensuun kaupunki- 
seuduille laaditaan yhteistyössä muiden taho-
jen kanssa liikennejärjestelmäsuunnitelmat. 
Joukkoliikenteen toimivuutta tuetaan uudista-
maIla pysäkkijärjestelyjä Kuopion  ja  Siilinjärven 
välillä. Muita joukkoliikenteen kehittämistoi-
menpiteitä suunnitellaan. Tiepiiri ottaa yleisten 
teiden pysäkit vastuulleen  ja  huolehtii niiden 

Tiehallinnon  tavoitteena  on  vakavien  liikenne-
onnettomuuksien jatkuva vähentäminen.  Pää- 
teillä ensi vaiheessa tehtävät toimenpiteet suun-
nataan liikenneturvallisuuden parantamiseen, 
mutta  on  mandollista, että liikenteen kasvaes-
sa pääteiden turvallisuus heikkenee. 

Pieniä liikenneturvallisuustoimia tehdään myös 
muilla tieverkon osilla. Sään  ja kelin  mukaan 
muuttuvien nopeusrajoitusten käyttää  ja  auto-
maattista nopeusvalvontaa laajennetaan. 

Joillakin päätieosuuksilla alennetaan nopeus- 
rajoituksia. Teiden nopeusrajoituksetja hoidon 

Pääteillä liikkumisolosuhteet  säilyvät pääosin 
ennallaan. Talvihoidon nykyinen taso ei muu-
tu. Päällysteiden kunto säilyy hyvänä. Valtatei

-den vilkkaimpien  osuuksien parantaminen var -
mistaa liikenteen hyvän palvelutason,  mm.  tur

-vallisemmat ohitusmandollisuudet.  

Liikenteen kasvaessa pääteiden turvallisuus - 
myös kevyen liikenteen turvallisuus - heikke-
nee. Siksi joillakin päätieosuuksilla alennetaan 
nopeusrajoituksia  ja  lisätään automaattista 
nopeuden valvontaa. 

Muulla tieverkolla liikkumisolot paranevat 
kokonaisuudessaan hieman. Päällysteiden kun-
to paranee osalla kuntakeskusten välisiä yhte-
yksiä. Päällysteiltään kaikkein huonokuntoi

-simmat  yhdystiet  muutetaan sorateiksi.  Vain 
 muutamia sorateitä päällystetään. Kelirikko  ja 
 siltojen painorajoitukset vähenevät. Teiden hoi-

dossa otetaan huomioon tienkäyttäjien tarpeet. 

päivittäisestä hyvästä hoidosta. Nämä toimen-
piteet parantavat liikkumisen sujuvuutta. 

Nopeita junayhteyksiä edistetään tasoristeyk-
siä poistamalla. Tällä suunnitelmakaudella ra-
kennetaan Kaplaan tasoristeys Suonenjoella 
eritasoristeykseksi. 

Tavarali  i  kenteen  termi naalien liittymäjärjestelyjä 
parannetaan. 

laatu sovitetaan entistä paremmin yhteen.  Pää- 
teiden uudet ohituskaistat rakennetaan keski-
kaiteellisina. Lisäksi selvitetään tarve rakentaa 
keskikaiteita nykyisille ohituskaistoille. 

Taajamien liikenneturvallisuutta parannetaan 
alentamalla nopeusrajoituksia. Liikenneturval-
lisuussuunnitelmia laaditaan noin kymmenen 
kunnan alueella. 

Koulukuljetusten  kannalta tärkeiden pysäkkien 
liikennejärjestelyjä  ja  hoitoa parannetaan. Ke-
vyen liikenteen turvallisuutta pystytään paran-
tamaan  vain  taajamissa  ja  niiden lähialueilla. 

Keskeisimmät painotukset 
 Savo-Karjalassa 

'Teiden kunnon huononeminen  
pysäytetää  n.  

'Hoidon laatu  on  pääteillä  hyvä  ja 
 muulla  tieverkolla  tyydyttävä. 

'Siltojen  ja  kelirikkoteiden  korjausta 
jatketaan.  

'Tie-  ja  liikenneolosuhteita  paranta - 
vista  rakentamishankkeista  joudu-
taan vastaavasti tinkimään.  

'Pääteillä  tehdään erityisesti liiken-
neturvallisuutta edistäviä toimia.  

'Pääteiden  nopeusrajoituksia alen-
netaan liikenneturvallisuuden sitä  
edellyttäessä.  Nopeusrajoitusten  
automaattivalvontaa  lisätään. 

'Taajamissa tehdään  vain  pieniä, 
liikenneturvallisuutta edistäviä 
toimia  ja  nopeusrajoituksia 
alennetaan.  

•Perustienpidon  rahoituksen 
suurimpia hankkeita ovat:  

-  vt  5  Varkauden  portin  
eritasoli ittymä 

-  vt  6  Niittylahti-Reijola 
-  vt  1 7  Vartiala-Riistavesi 
- mt  5100  Männin lossin  

korvaaminen sillalla.  
-  pt 16193  Kaplaan  rautatien 

tasoristeyksen poisto 
Suon  enj oel  I a  

•Ohjelmakaudella  pyritään käynnis-
tämään valtatie  5:n  parantaminen 
välillä  Päiväranta -Vuorela Kuopion 
pohjoispuolella  ja  Joensuun 
kohdan parantaminen valtatie  
6:lla.  

Liikennemuotojen yhteistyötä tuetaan 

Liikenneturvallisuutta painotetaan kaikessa 
toiminnassa 

Yritysten toimintamandollisuuksista pidetään huolta 
Pääteiden  nykyinen toimivuus, kunto  ja  hoidon 
taso ovat riittävän hyviä. Ne eivät ole esteenä 
alue-  ja  yritystalouden  kehittymiselle. Paikalli-
sia ongelmia kuitenkin  on.  Kuljetusten toimin-
tavarmuutta palvelevia investointeja ei pystytä 
toteuttamaan odotusten mukaisesti. Merkittä-
vimmät päätiehankkeet toteutuvat eduskunnan 
erillisillä päätäksillä.  

Varkauden  portin  eritasoliittymä  mandollistaa 
teollisuusalueen käyttöänoton. Muuten paikal- 

listen maankäyttöratkaisujen  edellyttämät toi-
menpiteet, lähinnä liittymien rakentamiset, to-
teutuvat hitaasti. 

Alemmalla tieverkolla parannetaan perustuo-
tannon kuljetusten luotettavuutta siltojen  kor

-jauksin  ja  kelirikkokorjauksin.  Ne edistävät myös 
matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä. 
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Nro  Kohteen nimi 	 Toimen- Vuodet 	 Kust.arv. Kunta  

pide 	-03 -04 -05 -06 -07 M€ 

Ol4Pääliysteiden  ylläpidon korvausinvestoinnit 

O2 	SiHankorjaukset 	______  
q 	Sorateiden keIinkkokoiukset 

04 	Päällysteiden  muuttaminen soralle  

05 	Mt 5550 Haminalahti - Lamperila 

06 	Mt 561 Vaaraslahti - Sulkavanjarvi 
07 	Mt 599  Ntva 	Koskenjoki 
08 	Kt 87Sahinjoki - Issakka 

09 	Mt 5046  Kolin  kansallispuiston sataman kehittäminen  

10 	Pt 16205 Haatalan paikallistie 

11 	Mt555OLampenIa-Hirvllahti 
12 	Pt 15564 Sangenlanden - Salokylän paikallistie 

13 	Pt 16320 Pitkämäen  tien parantaminen 

14 	Pt 16347 LJrirnolanden paikallistie 

15 	Pt 15744 Karhunsalon paikallistie 

16 	Pt 16195  Pekkala  - Suontee 

l7Pt  15718 JukajpllIstle 
18 	Pt 15826  Vihtasuo -Etelä-Vuokko 

l9Pt  15689 Haapajärven_paikallistie 

20 	Mt 5646  Kuhanniemen th -  Lapinlahti  
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5,8 KuopIo ____________ 

1,5 	Pielavesl,  Kiuruvesi  

______t4 KiuwveSi  

1,2 	Sonkajarvl,  Rautavaara  

0,8 	Lieksa  

0,7 	Maaninka  

0,4 	Kuopio  

0,3  Rääkkylä _________ 

 0,3 LapinlahtL 	_____ 

0,3 	Varpaisjärvi 

0,3 	Eno 

0,3 Suonenjokl 

0,2 	Kontiolahti  

J 	0,2 Juuka 

0,2 	Pyhäselkä  

1,6 	Lapinlahti 
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Perustlenplto/Laajennusinvestoinnit 
Nro  Kohteen nimi Toimen- Vuodet 	 Kust.arv. Kunta -  

pide  -03 -04 -05 -06 -07 M€  

!i_ . Liikenneturvallisuuskohteet 	 ______________  5,3 

!2  Linja-autopysäkkien rakentaminen  ja  kehittäminen  0.5 

Yksityisteiden kuntoonpano  yleisiksi teiksi SRRP  0.8 

! Levähdysalueiden  parantaminen  2004  -  0,6 

!  Mt 506 Juuan  taajama TIJ\J  1 3 Juuka 

!_  Kl  87 Savonvirta - rnt5861,  kevyen liikenteen väylä KLV  0,9 	SonkajärvL 

!Z_ Mt 486 Kytänniemenkevyen  liikenteen väylä KLV  0.8  Kitee 	_________  

!8 Kt 77 Halola - Klnnulanlahti  kevyen liikenteen väylä KLV  0,7 	Maaninka  
39 P116196 Kaplaantasonsteyksen  korvaaminen sillalla  RIP .  1,2 	Suonenjoki  
40 Pt 16105 Pielaveden  keskusta, vaihe  1 TAAJ  1 0  Pielavesi ______  

41  Vt  6 Liittymäjärjestelyt Käpykangas  I  Raatekangas LIITT .  1,3  Joensuu ______  
42 Mt 504  Kadun parantaminen yleiseksi tieksi TMJ  4  0.91iOutokurnpu 

_:  Pt 1 5708 Onttola - Huhmarinen SRPÄ  0,8 	Kontiolahti  

44  PtlS667Viinijärvi-Kompero SRPÄ  0,7 	Lipen 

!  Kt 73/Kt 75 Akkosalrni -  Lehtovaara, klv  ja ev. KLV  1 ,4 	Nurmes  
46 Pt 16250 Asematien  parantaminen, Lapinlahti KLV  0,6 	Lapinlahti  

47  Vt  6 Jaamankankaan pohjavesisuojaus 0,7 	Kontiolahti  

48 Kt 74 Repokallio - liksenportti KLV  0,3 	,Joensuu  

49 Mt 476 Liperin  keskusta, kiertoliittymä  ja suojatiet LIIIT  0,7 	Liperi  

_50 v 6, Pt 15721  Kontiolanden Ilitt.  ja yt-järeslelyt  Lull -  1,1 	Kontiolahtl 

51 Kt 75  Kemira -_Kuuslahti KLV  0,9 	Siilinjärvi_________  

52 Mt 453 Niittypurontie - Lintulantie TAM 0,8  Varkaus  

_53 Mt 484 Hammaslanden  taajama LIITT  0,7 	Pyhäselkä  

54  Vt  23 Käärmeniemen liittymän  parantaminen KLV  0,2  Varkaus  

55 Mt 573  Kaavin taajaman järjestelyt TAAJ -  0.7 	Kaavl - -  
56  Vt  17 Vartiala - Riistavesi OKAI - -  6,9 	Kuopio  

57  Vt  6 Niittylahti - Reijola ________ UUOR  7,5 Pyhäselka 
58 Kt 77 Vuonamonsalmi 	 - 	- JKLV 	-  1,2 	Keitele  

59 Mt 5910 Vleremän  keskusta  ja sisääntulotie  I  TAAJ 0,7  Vieremä 

Perustienpito/Uusinvestoinnit 

Nro  Kohteen nimi Toimen- Vuodet 
pide 	-03 -04 -05 -06 -07 

Kust.arv.  

M€ 

Kunta  

71 	Vt  5 Warkauden  Portin eritasokittyma 	_____________  

72 	Mt 5100 Mönnin  silta  
Eli 
LO-Sf 

4,1  

4,1  

Varkaus  

Kontiolahti 

Kokonaisrahoitus/Uusinvestolnnit 
Nro  Kohteen nimi Toimen- 

pide  
Vuodet 	 Kust.arv. 

-03 -04 -05 -06 -07 M€ 
Kunta  

81 	Vt  5  Joroinen  -  Varkaus UUDR  28,2  Varkaus  

82 	VI 5 Päiväranta -  Vuorela (ei sisälly  LVM:n  ohjelmiin)  - -  
83 	Vt  6  Joensuun kohdalla (ei sisälly  LVM:n  ohjelmiin)  

MO 

4KAI 

j 33,0  
20,0  

Kuopio  

Joensuu  

EU- ja  työllisyyskohteet 
Nro  Kohteen nimi  ______________  Toimen- Vuodet _____ Kust.arv.  Kunta  

pide  -03 -04 -05 -06 -07 M€  

!i_  Mt S3lLempyy - Mäkrämäki SRPA  2,9 Suonenjokl 

Mt 570  Säyneinen  - Hankamäkivaihe  1 -  SRRP 

 SRPA 

1,1  Rautavaara  

2,5 Eno 	________  93 	Mt 513 Palovaara - Luhtapohja 

94 	Kt 70 Nilralan raja-aseman lisäkaistat LIIK  0,6 Värtsilå 

95 	Mt 504 Ahmovaara -  Kolin  kylä PARP  3,0  Lieksa 

Toimenpide 

-  'Tien nehkaistaistus MO Moottoritlen  rakentaminen  LO->Sl Lossin  korvaaminen sillalla  

!!IL Entasoliittymän  rakentaminen OKAI Ohituskaistojenrakentaminen SRPA Soratienparantaminen  ja pääuystäminen 

KLV  Kevyen liikenteenväylä PÄRPPääflystetyn  tien peruskorjaus SRRP Soratien  rakenteen parantaminen 

!:!!_ Liikennealue RTP Rautatieristeyksen  parantaminen TMJ Taajamajärjestelyt 

LIITT Liittyrnn  parantaminen  SILK  Sillan  peruskorjaus UUDR  Tien  uudelleen rakentaminen 

oh majä 

Värts  



Ympäristöhaittoja vähennetään 

Tienpidossa  merkittävimmät ympäristöhaitat 
aiheuttaa liukkauden poistamiseen käytetty 
suola. Haittojen vähentämiseksi tiepiiri kokei-
lee uusien liukkaudenpoistomenetelmien  ja 

 materiaalien, muun muassa kuumahiekan käyt-
töä. Raskaan liikenteen kasvu  ja  onnettomuu-
det aiheuttavat pohjavesille kasvavan  riskin, 

 joka  on  otettava huomioon arvioitaessa suo - 
Ian  käytön vaikutuksia ympäristöön. 

Tiepiiri  selvittää  ja  kunnostaa varikko-  ja  maa-
ainesalueiden ympäristövaurioita. 

Tieliikenteen meluhaitat säilyvät ennallaan, 
koska liikenneturvallisuuden parantamista pi-
detään ensisijaisena. Uusia meluesteitä raken-
netaan pääasiassa  vain  tiehankkeiden  yhteydes-
sä. Asutukselle  ja  maanviljelylle  aiheutuvia 
pölyhaittoja vähennetään mandollisuuksien 
mukaan hoitoa tehostamalla. Tieympäristön 
hoitoa kehittämällä luodaan edellytyksiä säilyt- 

tää arvokkaita luontokohteita. Arvokkaista tien-
varsien luontokohteista tehdään hoitosuunni-
telmat. 

Tienpidon  vaikutukset taajamakuvaan  ja kult
-tuuriperintökohteisiin  ovat kokonaisuudessaan 

vähäisiä. Tieympäristön hoidolla voidaan vai-
kuttaa myönteisesti maisema-  tai  taajamaku

-vaan. 

Merkittävimmät vaikutukset maisemaan synty-
vät valtatie  1  7:llä (Vartiala - Riistavesi)  sekä val-
tatie 5:llä (Joroinen - Varkaus). Valtatie  17:ää 

 siirretään osittain uudelle tielinjalle,  ja  valtatie 
5:llä tehdään isoja maastoleikkauksia.  

Tien  varsien varusteiden  ja  laitteiden kunnosta 
sekä levähdysalueista huolehtiminen vaikuttaa 
myönteisesti maisemaan  ja  taajamakuvaan.  

Tieverkon kehittäminen vaikuttaa yhdyskunta- 
rakenteeseen 

Uusien asuin-, työpaikka-  ja  palvelualueiden 
 muodostuminen edellyttää investointien  pal-

nottamista  Kuopion  ja  Joensuun kaupunkiseu-
duille. Työssäkäyntialueet laajenevat  ja  liiken-
nemäärät  kasvavat, kun henkilöautoliikenteen 
yhteydet keskuksiin tulevat sujuvammiksi. Ke-
vyen  ja  joukkoliikenteen  edellytysten  paranta

-mInen  vähentää jonkin verran henkilöautolla 
liikkumisen tarvetta. 

Suunnitteluyhteistyötä  kuntien  ja  ympäristökes
-kusten  kanssa tehostetaan osallistumalla maan-

käytön kehityskeskusteluihin. Tavoitteena  on  lii-
kenneturvallisuuden  ja koko  liikennejärjestel

-män  kannalta mandollisimman hyvän 
yhdyskuntarakenteen syntyminen. 

Taajamien liikenneturvallisuustoimet  ja  kevyen 
liikenteen väylien rakentaminen prantavat liik-
kumisoloja muutamissa taajamissa. 

Liikenteen  ja  tienpidon  taloudellisuus tärkeää 

Tienpidon  ratkaisut mitoitetaan tiedossa ole- 	saneerausten yhteydessä. Yksityisteitä otetaan  
vim  tarpeisiin. Urakoiden kilpailuttamisella saa-
vutetaan säästöjä, samoin hankkeiden tehok-
kaalla ajoituksellaja yhteistyöllä muiden rahoit-
tajien kanssa. Taloudellisia ratkaisuja etsitään 
tiiviissä yhteistyössä kuntien  ja  elinkeinoelämän 
sekä muiden liikennemuotojen edustajien kans-
sa. 

Vastuu yleisten teiden valaistuksesta  ja  linja-
autopysäkeistä siirtyy kunnilta Tiehallinnolle. 
Muutoksesta aiheutuu investointikustannuksia 

 ja  kasvavia hoito -ja  ylläpitokustannuksia.  Tien- 
käyttäjän kannalta muutos merkitsee  mm.  vilk-
kaimpien pysäkkien  hoidon tason parantumis-
ta. 

Asemakaava-alueilla muutetaan eräitä yleisiä 
teitä kaduiksi kaavoituksen  ja  taajamateiden  

yleisiksi teiksi  1-2  vuodessa. 

Edellisissä toiminta-  ja  taloussuunnitelmissa 
 olleisiin suurehkoihin perustienpidon hankkei

-sun  ei ole mandollisuuksia. Päätiejaksoilla teh-
dään ensi vaiheessa liikenneturvallisuutta  pa-
rantavat  toimenpiteet. Lisäksi pääteillä voidaan 
toteuttaa pienehköjä hankkeita valtakunnallis-
ten ohjelmien kautta. 

Nykyisellä rahoitussuunnitelmalla entistä  use-
ampia yhteiskuntataloudellisesti  tehokkaita 
investointeja siirtyy myöhemmin toteutetta-
vaksi. Yhteiskunnan kannalta olisi parempi, 

 jos  voitaisiin tehdä enemmän laajennus-  ja  uus
-investointeja. 

Lapset ovat kevyen liikenteen väylien suurkäyttäjiä. 
 Kuva:  Timo Huikko 

. 	 - 	 ,.. 
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Valotaidetta Siilaisen eritasoliittymässä  Joensuussa 
valtatie  1 7:/lä.  Teoksen tekijä Samuli Sallinen. 
Teoksen nimi  Lateraalit  2.  Kuva:  Pauli Janttonen  

Alueen odotuksiin vastaaminen vaikeaa 

Onnettomuudet  1998-2002 

300 	Loukkaantumiseen 
kpl -  johtaneet 	

252 	247 
250 	Kuotemaanjohtaneet  

203 	 197 
200 	 191 

150 

100 

L IL L 
1998 	1999 	2000 	2001 	2002  

Pohjois-Savon  ja  Pohjois-Kar-
jalan maakuntien tavoitteet 
tieliikennejärjestelmälle ovat 
samankaltaiset. Molemmat 
maakunnat toivovat erityi-
sesti, että niiden saavutetta-
vuus paranee päätieverkon 
toimenpitein. Muulla tiever -
kolla  tavoitteena  on  elinkei-
noelämän kuljetusten  ja 

 matkailu liikenteen toim  inta- 
edellytysten turvaaminen 
sekä  koko  liikennejärjestel

-män  toimivuuden  ja  liiken-
neturvallisuuden parantami-
nen. Molemmat maakunnat 
painottavat myös tieverkon 
hoidon säilyttämistä vähin-
tään nykytasolla. 

Hirvionnettomuudet  1998-2002 

350  -- 
kpl  1... 	Pohjois-Karjala  

300 	PohjoiS-Savo 	
137 	

149  

0iiiii  
1998 	1999 	2000 	2001 	2002  

Kiertoliittymillä  parannetaan liikenteen sujuvuutta  ja  turvallisuutta koh-
tuullisin kustannuksin.  Kuva:  Ensio Ku/ju 

Maakuntien toivomat tär- 
keimmät kehittämishank- 
keet ovat valtateillä  5, 6  ja  
1 7.  Pohjois-Savossa odotetaan valtatie  5:n  pa-
rantamista Päivärannan  ja  Vuorelan välillä sekä 
Siilinjärven  ja  Päljän  välillä Kuopion pohjoispuo-
lella. Pohjois-Karjalassa toivotaan valtatie  6:n 

 parantamista Joensuun kohdalla. Maakuntien 
välisten yhteyksien kannalta keskeisenä hank-
keena  on  esitetty valtatie  17:n  parantamista 
Kuopion  ja  Tuusniemen  välillä. Nämä hankkeet 
eivät kuitenkaan sisälly liikenne-  ja  viestintämi-
nisteriän  vuosien  2004-2007  toiminta-  ja ta

-loussuunnitelmaan.  Näillä tiejaksoilla tehdään 
pieniä mutta välttämättömiä liikenneturvalli-
suustoimenpiteitä perustienpidon varoin. 

Pohjois-Savossa perustienpidon rahoituksella 
toivotaan toteuttavaksi hankkeita valtatie 5:llä 
Leppävirran  ja  Vehmasmäen  välillä sekä valta-
tie 17:llä Vartialan  ja  Riistaveden  välillä. Poh-
jois-Karjalassa odotetaan valtatie  6:n  paranta-
mista Niittylanden  ja  Reijolan  välillä. Näiden to-
teuttaminen suunnittelukaudella  2004-2007 
on  epävarmaa. Myös näillä tiejaksoilla joudu-
taan tekemään pieniä liikenneturvallisuutta  ja 

 sujuvuutta parantavia toimenpiteitä sekä alen-
tamaan nopeusrajoituksia. 

Maakunnissa koetaan, että pääteiden nopeus-
rajoitusten alentaminen heikentää maakuntien 
saavutettavuutta  ja  alueen vetovoimaisuutta. 
Pohjois-Savon liitto  on  todennut lausunnos-
saan, että nopeusrajoitusten alentaminen edis-
tää liikenneturvallisuutta, mutta hidastaa elin-
keinoelämän kuljetuksia. 

Pohjois-Karjalan erityispiirteenä  on  pitkä itära
-ja ja  siihen liittyvä tarve parantaa kansainväli-

sen liikenteen toimi ntaedellytyksiä. Rajayhteyk-
sien kehittäminen painottuu Niiralan  raja -ase-
man liikenneyhteyksiin. 

Muuhun tieverkkoon kohdistuvaan yleiseen 
parantamiseen voidaan vastata lähinnä  vain 

 kunnossapitoa  tehostamalla. Sorateitä päällys-
tetään  vain  vähäisessä määrin. 

Uusien asunto-, palvelu-  ja  teollisuusalueiden 
käyttäänottoa joudutaan rajoittamaan, koska 
niiden edellyttämiin tieinvestointeihin ei ole riit-
tävää rahoitusta. 
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Merkittävimpiä hankkeita 
	 Tiehallinto 

Valtatie  6  Joensuun kohta 

Joensuun  kehätien  nykyinen  liikennemäärä  on 
10 100-18 600  ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Joensuun ympäristön liikenne kasvaa  ja  liiken-
teen ongelmat vaikuttavat myös elinkeino-
elämän  toimintaedellytyksiin.  Hanke sisältää  
Karjalankadun eritasoliittymän  ja  ohikulkutien 
toisen  ajoradan  rakentamisen sekä  sillan  raken-
tamisen  Pielisjoen  yli. Hankkeen kustannusar-
vio  on 20  miljoonaa  euroa.  

Valtatie  5  Päiväranta -  Vuorela  

Tiejakso  on  vilkkaasti  liikennöity: liikennemää
-rä on 25 000  ajoneuvoa vuorokaudessa.  Tie- 

jakso  on  häiriöherkkä  ja pientareiden  puuttu-
misen vuoksi hitaat  ajoneuvot  ajavat  päätiellä,  
mistä aiheutuu turvallisuusriski. Onnettomuus- 
tilanteissa liikenne voi  ruuhkautua  useiksi  tun

-neiksi. Veneilykauden  aikana siltojen avaus py -
säyttää ajoittain liikenteen. Hanke sisältää lisä -
kaistojen  ja  siltojen sekä kevyen liikenteen 
väylien rakentamisen.  Eritasoliittymiä  paranne-
taan  Päivärannassa,  Sorsasalossa  ja  Vuorelas-
sa. Hankkeen kustannusarvio  on 30-40  miljoo-
naa  euroa.  

Valtatie  6  Niittylahti - Reijola 

Liikennemäärä parannettavalla  osuudella  on 
7 700  ajoneuvoa vuorokaudessa.  Tiejakson  lii-
kenteen sujuvuutta  ja  turvallisuutta heikentä-
vät tien kapeus,  mutkaisuus  ja  lukuisat  liitty-
mät. Vilkas  liikenne aiheuttaa  meluhäiriötä  tien-
varren  nauhamaiselle  asutukselle. Valtatie 
rakennetaan uuteen paikkaan  Niittylanden  ja 
Reijolan  välillä. Hankkeeseen sisältyy  eritasoliit-
tymän  rakentaminen  Reijolan  taajaman kohdal-
le. Hankkeen kustannusarvio  7,5  miljoonaa  
euroa.  

Valtatie  17  Vartiala - Riistavesi  

Tie on  tärkeä, koska  se  yhdistää  maakuntakes-
kukset.  Nykyinen  liikennemäärä  on  noin  4 700 

 ajoneuvoa vuorokaudessa.  Tien  kapeus,  mut-
kaisuus  ja ohitusmandollisuuksien  puute hei-
kentävät liikenneturvallisuutta  ja  sujuvuutta 
merkittävästi.  Riistaveden  taajaman kohdalla 
valtatie halkaisee hautausmaan  ja  kirkon muo-
dostaman kokonaisuuden. Valtatietä  levenne-

tään  sekä rakennetaan  ohituskaistatja  kevyen 
liikenteen väylä.  Tie  siirretään uuteen paikkaan  
Riistaveden  kohdalla. Hankkeen kustannusar-
vio  on 8,2  miljoonaa  euroa.  

Kartat:  © Genimap  Oy, Lupa  L4356  

KveIá 
Koveflto 	 -- 	sala  

Ptkaafla 	 -.. 	 - 	
LutlimaM 

Ryönä 	. 	£  
aaTh 	

- 	Vartiala 	'h:.  
5.7  

- 	HIetaanr 
Labt MeIanimi 

Vartiala 	äfl3&  
t 	 Là  

.T 
ii:- 	'Lb 	-.  
ii 	 , 
i,j  'á'; 	_____ 

5km  

Tiehallinto  on  toiminut nykyisessä muo-
dossaan vuodesta  2001  alkaen.  Tiehallin

-non  tehtävänä  on  ylläpitää  ja  kehittää 
yleisiä teitä  ja  niiden  liikenneoloja  osana 

 koko liikennejärjestelmää. 

Tiehallinnon  toiminnan lähtökohtana 
ovat yhteiskunnan tarpeet  ja  kansalaisten 
hyvinvoinnin edistäminen.  Asiakaslähtöi -
syys  ja tasapuolisuus  ovat toimintamme 
perusta. Tavoitteemme  on  kehittää  ja  ot-
taa käyttöön hanki  ntamenettelyt,  jotka 
mandollistavat suunnittelijoiden  ja  ura-
koitsijoiden  innovaatioiden  ja tuotekehi-
tystyön  hyödyntämisen.  Tiehallinto  vies- 
tu  avoimesti palveluiden hankinnasta  ja 

 pitää tavoitteenaan parantaa yrittäjien 
valmiutta osallistua kilpailuun palveluiden 
tuottamisesta.  Tiehallinto  julkaisee tien- 
pidon  hankintaohjelman  lokakuussa 

 2003. 

Savo-Karjalan  tiepiiru  vastaa Pohjois-Kar-
jalan  ja  Pohjois-Savon maakuntien yleis-
ten teiden ylläpidosta  ja  kehittämisestä 
sekä  tienkäyttäjille tarjottavusta  viran-
omaispalveluista.  Tiepiirin toiminnassa 
korostuu yhteistyö maakuntien, kuntien 

 ja  muiden  aluehallintoviranomaisten  
kanssa alueen  liikennejärjestelmän  kehit-
tämiseksi. Vuoden  2003  alusta voimaan 
tulleen alueiden  kehittämislain  mukaisesti  
tiepiiri  tiivistää yhteistyötä maakuntien 
liittojen kanssa.  Tiehallinto  ottaa huomi-
oon suunnittelussa  maakuntaohjelmatja  
edistää niiden toteutumista.  

Savo-Karjalan  tiepiiri  

'VP PL1117  
70101  KUOPIO  TI EHALLI  NIO  

Sä h  kö  posti: 
savo-karjalan  .tiepiirktiehallinto.fi  

Julkaisu  ja  tarkempia tietoja löytyy 
tiepiirin  nettisivulta osoitteesta: 
www.tiehalli nto.fu/savo -karjala 

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:  

Tiejohtaja  Matti  Tuiremo  
puh.  020422 5100  

Suunnittelupäällikkö  Petri  Keränen  
puh.  020422 5105  

Tieverkkoinsinööri  Pasi Patrikainen  
puh.  020422 5116 

Kaikki hankkeet kuuluvat eurooppalaiseen  TEN
-liikenneverkkoon  (Trans European Network). 

 Hankkeita esitellään lähemmin  Tiehallinnon ln-
ternet-sivuilla.  

ISBN 951-726-995-1 
 TIEH  1000059-03  

Verkkoversio  
ISBN 951-726-996-X 

 TIEH  1000059-v-03  
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