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Esiouhe 

ESIPUHE  

Savo -Karjalan tiepiiri käynnisti alkuvuo-
desta  1999  tienpidon  pitkän tähtäyksen 
suunnitelman (PTS:n) laatimisen. Edelli-
nen vastaava tienpidon  strategisen  tason 
suunnitelma laadittiin vuonna  1995.  PTS 

 on  tiepiirin sisäisen ohjelmoinnin työkalu, 
joka toimii lähtökohtana  mm.  keskipitkän 
aikavalin toiminta  ja  taloussuunnittefulle.  

Pitkän tähtäyksen suunnittelua käynriis-
tettäessä päätettiin, että suunnitelman 
vaikutuksista tehdään suunnitelman laa-
timisprosessiin sovitettu, lainsäädännön 
vaatimukset täyttävä ympäristövaikutus

-ten  arviointi. 

Vaikutusten arviointi  on  kiinteä  osa koko 
 PTS:n laadintaprosessia.  Vaikutusten 

arviointi  on  kytketty aikataulullisesti PTS-
prosessiin niin, että vaikutusten arvioin-
nista saatava informaatio ohjaa osaltaan 
pitkän tähtäyksen suunnitelman laati-
mista  ja  päätöksentekoa. 

Tielaitos  on  asettanut visiossaan  ja ar
-voissaan  päämääräksi asiakaslähtäisyy
-den  ja  kestävän kehityksen tukemisen. 

Valmistusvaiheessa olevassa  strategias - 

saan  Savo-Karjalan tiepiiri  on  nostanut 
erikoisosaamisalueekseen ympäristöasi-
at  ja  asiakaslähtöiset  toimintatavat.  Sa

-yo-karjalan tiepiiri haluaa toimia Tielai-
toksessa edelläkävijänä myös pitkän 
tähtäyksen suunnitelman vaikutusten 
arvioinnissa. 

Vaikutusarvioinnin  ohjelman laatimista 
 on  ohjannut  Savo-Karjalan tiepiirin ym-

päristövastaavan Airi Muhosen johdolla 
toiminut ohjausryhmä.  Sen  kokoonpano 

 on  esitetty luvussa  2.1.  Arviointiohjelman 
 on  laatinut YY-Optima  Oy. 

Kuopio  11.11.1999 
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VAIKUTUSARVIOINNIN  OHJELMA  Käsitteet  Li  

KÄSITTEET 
	 I  

PTS  (pitkän tähtäyksen suunnitelma) 
Tielaitoksen pitkän aikavälin, tavallisesti  10-15 

 vuoden, suunnitelma, jossa esitetään toiminta- 
linjat tieverkon sekä  tie-  ja  liikenneolojen yllä-
pitämiseksi  ja  kehittämiseksi. PTS  on  lähtö-
kohtana keskipitkän aikavälin toiminta-  ja  talo-
ussuunnittelulle.  

ITS  (toiminta-ja  taloussuunnitelma) 
Tielaitoksessa keskipitkälle aikavälille,  tavalli-
sesti  4-5  vuodeksi laadittava suunnitelma, joka 
sisältää keskeiset tienpidon painotukset  ja 
suunnitelmakauden  tavoitteet. TTS  on  lähtö-
kohtana yksivuotiselle tulosohjaukselle  ja  talo-
usarvion valmistelulle.  

Tien  pito 

Tienpitoon kuluu  

a) tieverkon hoito 
- 	teiden talvihoito 
- 	liikenneympäristön  hoito 
- 	rakenteiden  ja  laitteiden hoito 
- 	sorateiden  hoito 
- 	lossi-  ja  lauttaliikenteen hoito  
b) tieverkon ylläpito 
- 	päällystettyjen  teiden ylläpito 
- 	rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito  
c) korvausinvestoinnit  (säilyttävät tieverkon 

kuntoa  ja  pääoma-arvoa,  mm. sorateiden 
kelirik  ko ko rj  a u  ks  et) 

d) laajennusinvestoinnit  (kohdistuvat nykyi-
selle tieverkolle, parantavat palvelutasoa)  

e) uusinvestoinnit  (muuttavat oleellisesti  tie-
verkon  tai  tieosuuden palvelutasoa)  

f) liikenteen  hallinnan ja  palvelun suunnitte-
lun (liikenteen ohjaus  ja  opastus sekä tien- 
käyttäjille jaettava tieto  tie-  ja  liikenne- 
oloista, kelistä, tietöistä  ja reiteistä).  

Mittari 
Tekijä  tai  ilmiö, joka kuvaa mitattavassa asias-
sa tapahtuvia muutoksia  tai  sen  aiheuttamia 
vaikutuksia; kriteerin toteutumisen arviointipe-
ruste 

Indikaattori  
Laskennallinen  tai  asiantuntija-arvioon perus-
tuva  tulos,  joka osoittaa mittarissa tapahtuvia 
muutoksia; kriteerin toteutumisen arviointi 

Ympäristövaikutus  
Haitallinen  tai  hyödyllinen muutos ympäristös-
sä, joka  on  kokonaan  tai  osittain tehtyjen toi-
menpiteiden seurausta. Ympäristövaikutukset 
kohdistuvat  
(a) ihmisten terveyteen, elinoloihin  ja  viihty-
vyyteen,  
(b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kas-
villisuuteen, eliöihin  ja  luonnon monimuotoisuu-
teen,  

(c) yhdyskuntarakenteeseen,  rakennuksiin, 
maisemaan, kaupunkikuvaan  ja kulttuuriperin-
töön,  
(d) luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä  
(e) em.  tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutus- 
suhteisiin  (YVA-laki  468/94,  muutos  267/1999).  

Sosiaalisilla vaikutuksilla (jotka sisältyvät  em. 
 YVA-lain  määrittelyyn) tarkoitetaan ihmiseen, 

yhteisöön  tai  yhteiskuntaan kohdistuvia vaiku-
tuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten 
hyvinvoinnissa  tai  hyvinvoinnin jakautumises-
sa. 

Ympäristövaikutusten  arviointi- 
menettely  (YVA)  
Ympäristövaikutusten 	arviointimenettelyssä  
arvioidaan hankkeiden, ohjelmien  ja  suunni-
telmien ympäristövaikutukset. Menettelyssä 
kuullaan viranomaisia  ja  niitä, joiden oloihin  tai 

 etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Niissäkin 
hankkeissa, jotka eivät ole  lain  mukaisen YyA-
menettelyn piirissä, hankkeesta vastaavan  on 

 oltava riittävästi selvillä hankkeensa ympäristö- 
vaikutuksista.  (YVA-laki  468/1994,  muutos 

 267/1999)  

Yhteiskuntataloudellinen kannattavuus- 
analyysi  (YHTALI)  
Hankkeen yhteiskunnalle aiheuttamien hyöty-
jen  ja  kustannusten arvioiminen vaikutusselvi-
tyksen tuottamaa tietoa hyväksikäyttäen  
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1.  PITKÄN TÄHTÄYKSEN SUUNNITELMAN 
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  

1.1  Ohjelma tason vaikutusarvioinnin 
tavoitteet  ja  periaatteet 

Ympäristövaikutusten  arviointi  on  osa  ohjelmi-
en  ja  suunnitelmien valmistelua  ja  päätöksen-
tekoa. Tavoitteena  on  edistää ympäristönäkö-
kohtien huomioonottamista ympäristöön mer-
kittävästi vaikuttavassa suunnittelussa  ja  pää-
töksenteossa.  Sen  avulla voidaan tarkastella 
toimintakokonaisuuksia, joilla  on  merkitystä 
kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttami-
sessa. 

Keskeisenä tavoitteena  on  muodostaa laaja 
näkemys eri vaihtoehdoista  ja  niiden vaiku-
tuksista. Tavoitteena  on  lisäksi edistää kan-
salaisten, yhteisöjen  ja  viranomaisten mandol-
lisuuksia osallistua suunnitteluun sekä pa-
rantaa edellytyksiä sovittaa yhteen tavoitteita  ja 

 näkökantoja suunnitelmia  ja  ohjelmia valmis-
teltaessa. 

Ohjelmatason  vaikutusten arvioinnissa  on  tär-
keää, että arvioinnin tuloksia voidaan käyttää 
hyväksi päätöksenteossa.  Sen  vuoksi  on  usein 
riittävää, että vaikutukset arvioidaan laadulli-
sesti (asiantuntija-arvio). Joissain tapauksissa 

 on  tarkoituksenmukaista tarkastella pikemmin-
kin tekijöitä, jotka synnyttävät vaikutuksia 

(esim.  nopeudet päätieverkolla) kuin itse vai-
kutuksia (esim. vaikutukset kuljetusten toimin-
tavarmuuteen).  

Savo -Karjalan tiepiirin pitkän tähtäyksen suun-
nitelman (PTS  2000-2010)  vaikutukset arvioi-
daan ympäristövaikutusten arviointimenette-
lystä säädetyssä laissa  (YVA-laki) määriteltyjen 
periaatteiden mukaisesti, mutta vaikutusten 
arvioinnissa ei sovelleta kaikilta osin säännök-
siä arviointimenettelystä. Oleellisin ero  on,  että 
PTS:n vaikutusarvioinnissa ei ole erikseen 
yhteysviranomaista. Tiepiiri vastaa itse yhteys- 
viranomaiselle määritellyistä tehtävistä,  mm. 

 lausuntojen pyytämisestä. Tiehankkeissa yh-
teysviranomaisena toimii alueellinen ympäris-
tökeskus.  

YVA-laki edellyttää, että ympäristövaikutukset 
 on  selvitettävä  ja  arvioitava riittävässä määrin 

viranomaisen valmistellessa sellaisia suunni-
telmia  ja  ohjelmia, joiden toteuttamisella saat-
taa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia, mutta 
joihin ei sovelleta  (mm.  yhteysviranomaisen 

 osalta)  lain  toisen luvun säännöksiä arviointi- 
menettelystä  (24  §).  

YVA-laissa tarkoitetaan ympäristövaikutuksella 
hankkeen  tai  toiminnan aiheuttamia välittömiä 

 tai  välillisiä vaikutuksia  

- 	ihmisten terveyteen, elinoloihin  ja  viihty- 
vyyteen 

- 	maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kas- 
villisuuteen, eliöihin  ja  luonnon monimuo-
toisuuteen 

- yhdyskuntarakenteeseen,  rakennuksiin, 
maisemaan, kaupunkikuvaan  ja  kulttuuri- 
perintöön 

-  luonnonvarojen hyödyntämiseen 
- 	edellisissä kohdissa mainittujen tekijöiden 

keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.  

Savo-Karjalan tiepiirin  PTS:n  yhteydessä 
käytetään käsitettä  vaikutusarviointi  käsit-
teen ympäristövaikutusten arviointi sijaan.  
Vaikutusarvioinnissa esitetään  lain  tarkoittami

-en  ympäristövaikutusten  lisäksi myös pitkän 
tähtäyksen suunnitelman vaikutukset liikenteen 
toimivuuteen, liikenteen, tieverkon  ja tienpidon 

 taloudellisuuteen sekä liikennemuotojen yh-
teistyöhön. Liikennettä, tieverkkoa  ja tienpitoa 

 koskevilla vaikutuksilla  on  kuitenkin myös välil-
lisiä vaikutuksia, jotka liittyvät  YVA-laissa  mää

-riteltyihin ympäristövaikutuksiin.  

Strategisena suunnitelmana tienpidon pitkän 
tähtäyksen suunnitelman vaikutusten arviointi 
poikkeaa kuitenkin luonteeltaan hankkeen, 
esim. uuden tien rakentamisen, vaikutusten  

7  
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VAIKUTUSARVIOINNIN  OHJELMA 

arvioinnista. Laista johtuen menettelytavat 
eivät ole yhtä sidotut kuin  hankekohtaisessa  
arvioinnissa. Käytännön syistä kuten suuresta 
maantieteellisestä alueesta, kymmenistä kun-
nista  (Savo-Karjalan tiepiirin alueella  on 43 

 kuntaa)  ja  sadoista tuhansista asukkaista joh-
tuen osallistuminen  ja  vuorovaikutus joudutaan 
organisoimaan ensisijaisesti  edustuksellisuu

-teen  perustuen.  

Ohjelmatasolla  keskeisenä tavoitteena  on 
 muodostaa laaja näkemys eri vaihtoehdoista  ja 

 niiden vaikutuksista  (hyödyt,  haitat) sekä mah-
dollisista tavoitteiden välisistä ristiriitaisuuksis-
ta. 

Varsinaista nollavaihtoehtoa, ts. hankkeen 
toteuttamatta jättämistä, ei ole  vertailuvaih-
toehtona,  koska  tienpito  jatkuu joka tapaukses-
sa jossain laajuudessa. Lisäksi erona  on se, 

 että merkittävää osaa pitkän tähtäyksen suun-
nitelmaan sisältyvien  tienpidon  resurssien 
käytöstä ei voida kohdistaa paikallisesti.  

1.2  Tavoitemalli vaikutusarvioinnin 
 menetelmänä  

Savo-Karjalan tiepiirin  tienpidon  pitkän tähtä-
yksen suunnitelman vaikutusten arvioinnissa 
käytetään  ns. tavoitemallia,  jonka avulla  tienpi

-don  tavoitteet kytketään keskeiseksi osaksi  
arviointiprosessia. Tavoitemallin  keskeinen 
piirre  on,  että siinä verrataan vaihtoehtojen 
vaikutuksia asetettuihin  tienpidon  tavoitteisiin 

sekä  sen  lisäksi tuotetaan tietoa vaihtoehtojen 
 el-toivotuista  vaikutuksista. 

Tavoitteiden saavuttamisen arviointi perustuu  
optimointiajatteluun,  jossa  tienpidon  tavoittei-
den saavuttamiseksi valittujen  toimintalinjojen  
vaikutuksia verrataan keskenään  ja  valitaan  
arvottamistekijöiden  mukaiset tavoitteita par-
haiten vastaavat ratkaisut. Arviointiin kuuluu 
lisäksi  toimintalinjojen  vertailu  nykytilantee

-seen.  Toimintalinjojen  vertailua  kätellään  
luvussa  6.  

Tiepiirin  tienpidolle  asettamien tavoitteiden 
taustalla ovat liikenteen  ja  tienpidon nykytilan 

 kuvaus,  sen  perusteella tapahtuva ongelmien 
tunnistaminen  ja  kehittämistarpeiden  määrittely 
sekä maakunnalliset  ja  muut  sidosryhmien  
tavoitteet. 

Tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi  on 
 määritelty  tienpidon  vaikutusten kohteet  (esim.  

energia)  ja  edelleen mittarit, jotka kuvaavat 
vaikutuksia  (polttoaineenkulutus),  sekä  mdi-
kaattorit,  jotka kuvaavat vaikutusten seurauk-
sena tapahtuvia muutoksia  (liikennesuorite).  

Tavoitteet ovat yhteisiä kaikille toimintalinja -
vaihtoehdoille. Tienpidon  vaihtoehtoisten toi -
mintalinjojen  muodostamista käsitellään luvus-
sa  2.4.  
Vaikutustenarviointiprosessi  jakaantuu  arvioin-
tiohjelman  laatimiseen  ja  arviointiselostusval-
heeseen. Vaikutusarviointia  voidaan kokonai-
suudessaan kuvata seuraavalla  kaaviolla:  
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I 	2.  SAVO-KARJALAN TIEPIIRIN PITKÄN TÄHTÄYKSEN 

SUUNNITELMA  (PTS)  2000-2010 

2.1 PTS tiepilrin  suunnittelu- 
järjestelmän osana 

PTS:n  tavoitteet  

Savo-Karjalan tiepiirin pitkän tähtäyksen suun-
nitelmassa osoitetaan,  millä  strategialla, re-
sursseilla  ja  toimenpiteillä sekä  millä  aikavälillä 
tiepliri aikoo saavuttaa valtakunnalliset  ja  alu-
eelliset tienpidon tavoitteet. PTS:n laadintapro-
sessiin liittyviä erillistavoitteita ovat 

- 	tienkäyttäjien  ja  muiden yhteistyötahojen 
tarpeiden  ja  toiveiden huomioon ottami-
nen 

- 	alueellisten tekijöiden huomioon ottami- 
nen 

- 	kaikkien tienpidon tuotteiden  ja  palvelui- 
den yhteensovittaminen 

- 	realistinen toimintalinjojen  ja  rahoituksen 
yhteensovittaminen 

- 	tiepiirin toiminta-  ja taloussuunnitelman 
(TTS)  lähtökohtien tuottaminen  

PTS:  n  rooli  suunnittelujärjestelmässä 

PTS  on  strateginen suunnitelma, jossa esite- 
tään tiepiirin toiminnan pitkän aikavälin linjauk - 
set  ja  painotukset. PTS toimii tiepiirin toiminta- 

ja taloussuunnitelman (TTS)  sekä lyhyemmän 
aikavälin suunnittelun lähtökohta-aineistona. 
Nelivuotinen TTS-kausi  on  liian lyhyt tarkaste-
lujakso merkittäviin suunnan  tai painotusten 

 muutoksiin, koska tienpidossa aika suunnitte-
lun käynnistymisestä toteutukseen  on  huo-
mattavan pitkä. 

Aikaisemmasta poiketen PTS-prosessiin  on 
 otettu aiempaa tiiviimmin mukaan sidosryhmät 

 ja  yhteistyökumppanit, jotta tulevaisuudessa 
tarjottaisiin entistä paremmin niitä tienpidon 
palveluita, joita asiakkaat odottavat. 

Vaikutusarvioinnin  liittyminen 
 PTS-prosessiin  

Vaikutusarviointi  on  osa  pitkän tähtäyksen 
suunnitelman laadintaa. Vaikutusarvioinnin 
ohjelmointivaiheessa  on  määritelty tienpidon 
tavoitteet sekä vaihtoehtoisten toimintalinjojen 
muodostamisen periaatteet, kuvattu vaikutus-
ten kohteet sekä määritelty mittarit  ja indikaat

-torit vaikutusten arvioimiseksi. 

PTS-työssä määritellään vaihtoehtoiset tienpi
-don toimintalinjat  sekä niiden sisältämät toi-

menpidekokonaisuudet. Toimintalinjoja vertail-
laan keskenään sekä suhteessa nykytilantee

-seen. 

Vaikutusarvioinnin  tulosten perusteella määri-
tellään  Savo-Karjalan tiepiirin toimintalinja vuo-
siksi  2000-201 0. Jos  valittu toimintalinja ei ole 
sellaisenaan yksikään arvioiduista vaihtoeh-
doista,  sen  vaikutukset arvioidaan vielä erik-
seen. Arviointi perustuu aikaisemmassa vai-
heessa tehtyihin eri toimintalinjavaihtoehtojen 
vaikutusten arviointiin. 

Vaikutusarvioinnin  liittyminen PTS:n valmiste-
luun  on  esitetty liitteenä  1  olevassa aikataulus-
sa. 

PTS:n  päätöksenteko 

Tiepiirin pitkän tähtäyksen suunnitelman laati-
misesta päättää tiepiiri itse. PTS  on  yhteistyö-
hön perustuva strateginen suunnitelma,  jota  ei 
virallisesti hyväksytä. PTS:n sisällöstä päättää 
viime kädessä tiejohtaja. 

PTS-ohjausryhmä  ja  vaikutusarvioinnin 
ohjausryhmä 

Tienpidon  pitkän tähtäyksen suunnitelman 
laatimisesta vastaa tiepiirin tienpidon suunnit-
telu -yksikkö. PTS:n laatimista ohjaa seuraava 
ohjausryhmä: 
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Puheenjohtaja  Petri  Keränen  
Savo-Karjalan tiepiiri 

Timo Hulkko  Savo-Karjalan tiepiiri  
Jukka Karjalainen  Savo-Karjalan tiepiiri 
Airi Muhonen  Savo-Karjalan tiepiiri 
Terhi Nissinen  Savo-Karjalan tiepiiri 
Hannu Nurmi  Savo-Karjalan tiepiiri 
Pasi Patrikainen  Savo-Karjalan tiepiiri 
Martti Piironen  Savo-Karjalan tiepiiri 
Jouko Kohvakka Pohjois-Savon liitto 
Kari Riikonen Pohjois-Karjalan liitto 
Markku Huikkonen  LT-Kuopio Oy 

Vaikutusarvioinnin  ohjelman laatimista ohjan-
neen ryhmän kokoonpano  on  seuraava: 

Puheenjohtaja Airi Muhonen  
Savo-Karjalan tiepiiri  

Petri  Keränen  Savo-Karjalan tiepiiri 
Martti Piironen  Savo-Karjalan tiepiiri 
Terhi Nissinen  Savo-Karjalan tiepiiri 
Mervi Karhula Tielaitos/keskushallinto  
Ahti Itkonen Pohjois-Savon ympä- 

ristökeskus  
Aarne  Wahlgren  Pohjois-Karjalan ympä- 

ristökeskus  
Markku Hulkkonen  LT-Kuopio Oy  
Anna Saarlo YY-Optima  Oy 
Seppo Lampinen YY-Optima  Oy 

Vaikutusarviointivaiheessa 	(arviointiselostus)  
keväällä  2000 ohjausryhmien  työskentely yh-
distetään.  

Aikataulu  

Arviointiselostus  valmistuu toukokuun  2000 
 lopussa.  Koko PTS-työ valmistuu lokakuun 

 2000  loppuun mennessä. 

PTS-työn  ja  vaikutusten arvioinnin osatehtävät 
 ja  aikataulu  on  esitetty liitteessä  1. 

Yhteystiedot  

Tiepiirin pitkän tähtäyksen suunnitelman  ja 
 vaikutusten arvioinnin yhteyshenkilöt  on  esi-

tetty takakannessa. 

2.2  PTS:n toimintaympäristö 

PTS:n  laadintaan vaikuttavat ohjelmat  ja 
 suunnitelmat  

Tienpidon  tavoitteiden sisällön muotoutumi-
seen ovat vaikuttaneet ensisijaisesti hallituksen 
kestävän kehityksen ohjelma (Valtioneuvoston 
periaatepäätös ekologisen kestävyyden  ed  is-
tämisestä),  liikenneministeriön määrittelemät 
liikenteen toimintalinjat  2020  sekä liikenteen 
toimintalinjat ympäristökysymyksissä, ympä-
ristöministeriön ympäristöohjelma  2005, Tie- 
laitoksen valmisteilla olevan pitkän tähtäyksen 
suunnitelman tavoitteet (Liikenteen toiminta- 
linjat  2015), Tielaitoksen ympäristöpolitiikka  ja 

 ympäristön toimenpideohjelma,  Savo-Karjalan 
tiepiirin ympäristöohjelma sekä maakunnalliset 

kehittämisohjelmat  ja  -suunnitelmat sekä alu-
eelliset ympäristäohjelmat. 

Arviointiohjelman laadintavaiheessa  tarkastel-
lut ohjelmat  ja  suunnitelmat  on luetteloitu arvi-
ointiohjelman  liitteessä  2. 

Tielaitoksen  pitkän tähtäyksen suunnitelma, 
tienpidon toimintalinjat  2015,  valmistuu vuoden 

 2000  alussa. Suunnitelmasta tehdään vaiku-
tusten arviointi. Valtakunnallinen PTS-
valmistelu  on  otettu huomioon  Savo-Karjalan 
tiepiirin PTS:n vaikutusarvioinnin ohjelmoinnis

-sa.  Savo-Karjalan tiepiirin PTS toimii pilottina 
tiepiiritason PTS:n vaikutusarvioinnissa. 

Toimintaympäristön  muutokset  

Perustienpidon  rahoitus  on  vähentynyt viime 
vuosina jyrkästi.  90-luvun alkuvuosina rahoi-
tusta saatiin yli  400  milj,  mk, vuonna  1999  va-
jaa  300  milj.  mk . Rahoituksen kasvu ole toden-
näköistä lähitulevaisuudessa. Valtion talousar-
viossa erikseen nimettyjen tieverkon kehittämi-
sen rahoitus vaihtelee. PTS-kaudelle saattaa 
sattua vuosia, jolloin kehittämisrahoitusta ei 
saada ollenkaan. Realistista  on  odottaa, että 
PTS-kaudella saadaan työn  alle  vain  muutama 
kiireellinen kehittämishanke. 

Laajennus-  ja uusinvestointien  sijasta joudu-
taan rahoituksen vähennettyä painottamaan 
olemassa olevien teiden parantamista  korva-
usinvestoinnein  sekä tiestön hoitoa  ja  ylläpitoa. 
Investointihankkeiden tekniset ratkaisut  on 
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arvioitava uudelleen, jotta hankkeet voitaisiin 
toteuttaa pienemmällä rahoituksella. 

Väestön muuttaminen pois Pohjois-Savosta 
 ja  Pohjois-Karjalasta  on  alueen suurimpia on-

gelmia. Alueen sisällä väestö muuttaa  haja
-asutusalueilta  taajamiin. Kuopion  ja  Joensuun 

seudut ovat ainoat vetovoimaiset alueet,  ja 
 näillä alueilla liikenteen määrä kasvaa. Muut-

totappioalueilla liikenteen kasvu  on  vähäistä,  ja 
 joillakin alueilla liikenne saattaa jopa vähentyä. 

Yhdyskuntarakenne hajaantuu  entisestään. 
Muuttaminen taajamien lievealueille maaseu-
tumaisiin olosuhteisiin  ja  maakuntakeskusten 
naapurikuntien  kilpailu veronmaksajista johtaa 
asutuksen satunnaiseen leviämiseen yleisten 
teiden varsiin. Tämä lisää tarvetta henkilöauton 
käyttöön. Yleisten teiden varsien kevyen lii-
kenteen liikenneturvallisuusongelmat lisäänty-
vät. Näiden vaikutusten estämiseksi maan-
käytön  ja  tiensuunnittelun  näkökulmat tulee 
yhdistää. 

Väestö  ikääntyy.  Erityisen nopeaa kääntymi-
nen  on taantuvilla  alueilla. Tämä asettaa uusia 
vaatimuksia liikennejärjestelmälle. Palvelujen 
keskittyminen muuttaa liikkumistarpeita. Asi-
ointiliikenne maakunta-  ja  talousaluekeskuksiin 

 lisääntyy. 

Matkailun, maatalouden, metsäteollisuuden, 
marjanviljelyn  ja  kaivannaisteollisuuden  merki-
tys  elinkeinoina  on  suurempi  Savo-Karjalan 
alueella kuin muualla Suomessa. Tärkeitä väy-
liä näiden elinkeinojen kannalta ovat päätiet  ja  

tieyhteydet  Venäjän suuntaan. Myös alem-
piasteisen tiestön kunnolla  on  huomattava 
merkitys perustuotannon kuljetuksille. 

Ympäristöhaittojen  vähentäminen  ja  I iiken-
neturvallisuuden  parantaminen ovat keskeisiä 
tavoitteita. Ympäristäarvojen  ja  fyysisen ter-
veyden merkityksen korostuminen lisäävät 
jalan  ja  polkupyörällä tehtäviä työmatkoja  ja 

 kuntoliikuntaa.  

Tieverkon laajuuteen ei ole lainsäädännön 
vuoksi odotettavissa merkittäviä muutoksia. 

Tienpidon  palvelut  on kohdistettava  entistä 
tarkemmin. Tämä edellyttää entistä tiiviimpää 
yhteistyötä alueen yhteistyötahojen  ja  asiak-
kaiden kanssa, erityisesti elinkeinoelämän, 
kuljetusliikkeiden  ja  joukkoliikenteen  edustajien 
kanssa. 

Tiepiirin näkökulma laajenee kattamaan tielii-
kenteen  koko  liikennejärjestelmän.  Liikenne- 
järjestelmän toimivuuden takaamiseksi  ja  ke-
vyen liikenteen  ja  joukkoliikenteen  aseman 
parantamiseksi tehdään yhteistyötä muiden 
liikennemuotojen kanssa. 

Nykytilaselvitykset 

PTS:ään  liittyen  on  laadittu tiepiirin toimesta 
tiestön nykytilaa koskeva selvitys. Selvitykses-
sä nykytilaa arvioidaan  mm.  liikenneturvalli-
suuden, ympäristöhaittojen, ympäristön tilan, 
tiestön  ja  liikenteen ominaisuuksien, taloudelli-
suuden sekä asiakaspalautteen  ja  alueellisen 

yhteistyön suhteen. Tarkasteluissa esitetään 
tietoja paitsi  Savo-Karjalan alueelta myös PTS-
työtä palvelevaa vertailevaa valtakunnallista 
tietoa. Tuloksia voidaan hyödyntää tienpidon 
vaikutusten arvioinneissa.  

2.3  Tienpidon  päämäärät  ja 
 tavoitteiden rakenne 

Tienpidon  tavoitteiden rakenne perustuu toi-
saalta liikenneministeriön  määrittelemiin  Lii-
kenteen  toimintalinjoihin  2020  ja  niissä esi-
tettyyn liikennejärjestelmän yleistavoitteiden 
ryhmittelyyn (tavoitealueet:  talous, alueellinen 

 ja  sosiaalinen tasa-arvo, ympäristö  ja  tur-
vallisuus) sekä toisaalta lakiin ympäristövai-
kutusten arviointimenettelystä. Seuraavalla 
sivulla esitetyt tavoitealueiden alaotsikot  on 

 muodostettu PTS-työtä jäsentäväksi raken-
teeksi, joka toistuu sekä tienpidon tavoitteissa 
että vaikutusten arvioinnissa. 

Tienpidon  tavoitteet  on  esitetty luvussa  5. 
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Kaikille kolmelle tavoitealueelle  on  määritelty 
tienpidon päämäärä.  

TAL  OUS  
Päämäärä:  
Savo-Karjalan tiepiiri huolehtii Pohjois-Savon  ja 

 Pohjois-Karjalan alueen tiestön kehittämisestä, 
hoidosta, yllä pidosta  ja  liikenteen palveluista 
siten, että tienpidon toimenpiteet tukevat alu-
een taloudellista kasvua. 

ALUEELLINEN  JA  SOSIAALINEN 
TASA-ARVO 
Päämäärä:  
Savo-Karjalan  tie  piiri edistää alueellista  ja  so-
siaalista tasa-arvoa tukemalla kestävän alue- 
ja  yhdyskuntarakenteen kehittymistä sekä tur-
vaamalla eri väestöryhmien liikkumismandolli-
suuksia. 

YMPÄRISTÖ  JA  TURVALLISUUS 
Päämäärä:  
Savo-Karjalan tiepiiri tukee toiminnallaan 
elin ympäristön kehittymistä nykyistä terveelli-
semmäksi, tutvallisemmaksi  ja  viihtyisämmäksi 
sekä pyrkII toiminnallaan aiheuttamaan mah-
dollisimman vähän vaurioita luontoon, maise-
maan  ja kulttuuriympäristöön.  

2.4 Vaihtoeh  toiset  toimintalinjat1  

Savo -Karjalan tiepiirin toimintalinjojen määrit-
telemiseksi arvioidaan kolmen vaihtoehdon 
vaikutukset. Vaihtoehtoiset toimintalinjat ku-
vaavat tiepiirin erilaisia mandollisia toimintapo-
litiikkoja, toiminnan erilaisia painotuksia sa-
malla rahoitustasolla. 

Vaihtoehtoisten toimintalinjojen muodostami-
nen perustuu toisaalta liikenneministeriön  ja 
tielaitoksen määrittelemiin  liikenne-  ja tiepoliitti

-sun  toimintalinjoihin  ja  toisaalta alueellisten 
sidosryhmien ohjelmissa  ja  suunnitelmissa 
esitettyihin painotuksuin. Lisäksi tiepiirin tienpi

-don  päämäärät (luku  2.3)  ja  tavoitteet (luku  5) 
 ohjaavat vaihtoehtojen muodostamista siten, 

että niissä esitetyt painotukset heijastuvat kai-
kissa vaihtoehtoisissa toimintalinjoissa. 

Kaikissa toimintalinjoissa määritellään tiever- 
kon merkittävimmät kehittämiskohteet sekä 

Tässä yhteydessä toimintalinjoilla tarkoite-
taan useista asioista muodostuvaa tienpidon 
kokonaisuutta. (Toimintalinjat  on  siis yksi toi-
menpidekokonaisuus, joka muodostuu hoi-
dosta, ylläpidosta, investoinneista  ja  liikenteen 
palveluista.) 

Alueellisissa kehittämisohjelmissa toimintalin-
joilla tarkoitetaan erillisiä toimenpidekokonai-
suuksia  tai  painopistealueita,  joihin toimenpi-
teet kohdistuvat. Useat toimintalinjat muodos-
tavat yhdessä kokonaisuuden, kehittämisoh-
jelman.  

Talous 

Aluetalous  ja yritystalous  
Elinkeinoelämän toimintaedellytykset 

Liikenteen toimivuus 
Ajoneuvoliikenne 
Kevyt liikenne 
Joukkoliikenne 
Liikenteen hallinta  ja  palvelut 

Liikenteen taloudellisuus 
Tieverkon  ja tienpidon  taloudellisuus 
Liikennemuotojen yhteistyö 

Alueellinen  ja  sosiaalinen tasa-arvo 

Elinympäristö  ja  elinolot 
Lähiympäristö 
Saavutettavu  us  

Yhdyskuntarakenne  

Ympäristö  ja  turvallisuus  

Liikenneturvallisuus  ja  terveys 
Liikenneturvallisuus 
Liikenteen paästot 

Luonnon monimuotoisuus 
Pohjavedet 
Ilma  ja  ilmasto 
Energia 
Kiviaineksen  ja tienpitomateriaalien  käyttö 
Maisema-  ja taajamakuva  
Kulttuuriperintö  
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tieverkon hoidon  ja  ylläpidon sekä liikenteen 
 hallinnan ja  palvelujen periaatteet  ja  erilaiset 

painotukset. 

Vaihtoehtoiset  toimintalinjat  sisältävät osittain 
samoja toimenpiteitä.  Toimenpidekokonai-
suuksia  muodostettaessa joudutaan alustavasti 
arvioimaan, kuinka eri toimenpiteet tukevat 
valittua toimintalinjaa. Tavoitteet ovat kuitenkin 
yhteiset kaikille  vaihtoehdoille.  

Vaihtoehtoisten  toim intalinjojen muodostamis
-periaatteita kuvataan myös viereisessä  kaavi-

ossa. 

Tienpidon toimintalinjavaihtoehdot  

Savo-Karjalan tiepiirin  tienpidon alustaviksi 
toimintalinjavaihtoehdoiksi  on  määritelty  

- 	henkilöautoliikennettä painottava  toi- 
mintalinja 

-  elinkeinoelämän kuljetuksia painottava 
toimintalinja 

- 	elinympäristää  (joukko-  ja  kevyttä lii- 
kennettä) painottava toimintalinja 

Toimintalinjavaihtoehtojen  sisältö määritellään 
 PTS-työssä heti vuoden  2000  alussa. Toimin

-talinjoja  käsitellään  sidosryhmäseminaarissa 
 helmikuussa  2000.  

Vaikutusarvioinnin  tulokset vaikuttavat lopulli-
sen  toimintalinjan  valintaan. Tiepiirin toiminta-
linja voi olla myös yhdistelmä tutkituista vaihto-
ehdoista.  

Tavoitteet ovat yhteisiä kaikille  vaihtoeh- 
toisille toiminta  finjoille 

Vaihtoeh  toisten  
toimintalinjojen  

E T KO 	IMII sisättämät  toimen- 
OT 	TU'  pidekokonaisuudet 

muodostuvat  tie- 
AlS 	

ITE  

- - - 	kehittämisestä 

LAIT  EN 	VISTA  TAV(  - 	hoidosta  ja  
JQ  VA 	IMINTALINJ(__________ yllapiciosta  

EIS 	 TEI 
- 	liikenteen  pal- 

Q 
 . 

veluista 
- 

1IIKENNEMINISTERIÖN TAVOltTEISTh  
JOHTUVAT  TOIMINTALINJOILLE -  - - 

C1) 
o .2 o  

ci)  cl)  o o 0  
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Eo  
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3.  SIDOSRYHMÄTYÖSKENTELY PTS -TYÖSSÄ  

3.1  Vuorovaikutuksen periaatteet 

Osallistumisella tarkoitetaan  YVA-lain 2  §  mu-
kaan vuorovaikutusta hankkeesta vastaavan eli 
tässä  PTS -työssä  tiepii rin, yhteysvi ranomaisen 

 (myös  tiepiiri),  muiden viranomaisten sekä 
niiden välillä, joiden oloihin  tai  etuihin hanke  tai 

 suunnitelma saattaa vaikuttaa. Osallistumisen 
 ja  yhteistyön tarkoituksena  on  saada tietoa 

siitä, mitä eri tahot pitävät ympäristön kannalta 
 merkittävinä kysymyksinä  ja  todennäköisinä 
 ympäristövaikutuksina,  mitä vaikutuksia alueel-

lisella tasolla painotetaan, sekä siitä, miten 
vaikutukset  kohdentuvat  eri  kansalaisryhmiin  ja 

 tahoihin. 

Osallistuminen perustuu ensisijaisesti yhteis-
työhön paikallisten asiantuntijoiden sekä kan-
salaisten  ja  yritysten edustajien kanssa.  PTS:n 

 valmistelusta  ja  vaikutusarvioinnista  tiedote-
taan alueen tiedotusvälineissä.  

PTS-työn vuorovaikutus perustuu  sidosryhmä-
seminaareihin, sidosryhmätapaamisiin,  ohjaus

-ryhmätyöskentelyyn  sekä  lausuntomenettelyyn.  

Tiepiirin alueen laajuuden vuoksi vaikutusten 
arvioinnin aikana ei ote mandollista järjestää 
yleisötilaisuuksia  tai  muita suoria  vuorovaikut-
teisia  tilaisuuksia alueen asukkaiden kanssa. 

 Vaikutusarviointia  koskeva tiedottaminen  ta- 

pahtuu  ensisijaisesti alueen  joukkoviestimien 
 välityksellä.  

Savo-Karjalan tiepiirin alue kattaa kaksi maa-
kuntaa, minkä vuoksi kansalaisten suoraa 
osallistumista  tai  kuulemista ei ole pidetty käy-
tännössä tarkoituksenmukaisena. 

3.2  Sidosryhmäseminaarit 

Sidosryhmäseminaareihin  kutsuttuja tahoja 
ovat maakuntien liitot, alueelliset ympäristö- 
keskukset, muut alueelliset viranomaiset sekä 
etujärjestöt  ja  intressiryhmät  (yhteensä noin  35 

 tahoa,  lute 3).  

Työn aikana järjestetään neljä seminaaria. 
Kussakin seminaarissa käsitellään  PTS:n  ja 
sen  vaikutusarvioinnin  ajankohtaisia kysymyk-
siä. 

Ensimmäisessä  alueseminaarissa  toukokuussa 
 1999  käsiteltiin  PTS-prosessia yleisesti, vai

-kutusarvioinnin  liittymistä  PTS-prosessiin sekä 
 vaikutusarvioinnin vaiheistusta  ja  aikataulua. 

Toisessa  alueseminaarissa  marraskuussa 
 1999  käsiteltiin  tienpidon  tavoitteita, toiminta- 

linjojen muodostamisen periaatteita sekä vai
-kutusarvioinnin  ohjelmaa sekä  Tielaitoksen 

 valtakunnallista pitkän tähtäyksen suunnitel-
maa.  

Helmikuussa  2000  pidettävässä seminaarissa 
käsitellään erityisesti  tienpidon  vaihtoehtoisten 

 toimintalinjojen  sisältöä sekä esitellään  vaiku-
tusarvioinnin tarkennettua työohjelmaa  ja  arvi-
oinnin  senhetkistä  vaihetta. Toukokuussa  2000 

 pidettävässä seminaarissa käsitellään  vaiku-
tusarvioinnin  tuloksia  (arviointiselostuksen 

 luonnosta) sekä lopullisen  toimintalinjan  valin-
taa.  

3.3  Sidosryhmätapaamiset 

Arviointiohjelman  laatimisen eri vaiheissa jär-
jestettiin kymmenen  sidosryhmätapaamista, 

 joihin osallistui  19  eri tahon edustajaa julki-
sesta hallinnosta,  kansalaisryhmistä  sekä yli-
opistoista  (lute 4).  Työkokouksissa  käsiteltiin 

 vaikutusarvioinnin  prosessia,  sidosryhmien 
 ohjelmia  ja  tavoitteita liikenteeseen  ja  tienpi-

toon liittyen,  vaikutustarkastelujen  kohteita  ja 
 painotuksia, mittareita  ja  indikaattoreita  sekä 
 sidosryhmätyöskentelyn  periaatteita.  

Sidosryhmätapaamisten  tuloksia  on  käytetty 
hyväksi ennen kaikkea tulkittaessa  sidosryhmi

-en  ohjelmia  ja  tavoitteita  tienpidon  pitkän täh-
täyksen suunnitelman kannalta, arvioitaessa 

 tienpidon  vaikutusten kohteita  ja  merkittävyyttä, 
 luonnosteltaessa vaikutusarvioinnin  mittareita 

 ja  indikaattoreita  sekä arvioitaessa  sidosryh-
mätyöskentelyn  vaihtoehtoja.  
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Vaikutusten  arviointivaiheessa  järjestetään 
vastaavasti kuin  arviointiohjelman laatimisvai-
heessa  tapaamisia  julkista  hallintoa,  kansalais-
ryhmiä sekä yliopistoja edustavien tahojen 
kanssa. Tapaamiset ovat luonteeltaan  työko-
kouksia,  jossa käydään läpi  vaikutusarviointiin  
liittyviä  sisältökysymyksiä. 

PTS-työtä  ja sen  vaikutusten arviointia käsitel-
lään myös Pohjois-Karjalan  ja  Pohjois-Savon 
maakunnallisten  ympäristöyhteistyöryhmien  
kokouksissa.  Ympäristöyhteistyöryhmät  koos-
tuvat  maakuntamuseoiden,  maakuntien liitto-
jen, alueellisten  ympäristökeskusten,  yliopisto-
jen  ja  tiepiirin edustajista  (lute 5). 

3.4 Ohjausryhmätyöskentely  

Keskeiset maakunnalliset  sidosryhmät,  maa-
kuntien liitot  ja  alueelliset  ympäristökeskukset,  
osallistuvat  PIS:n  valmisteluun  ja  vaikutusten 
arviointiin  ohjausryhmien  jäseninä. Maakunta- 
liittojen edustajat ovat jäseninä  koko  PTS

-projektia  ohjaavassa  työryhmässä  ja  alueellis-
ten  ympäristökeskusten  edustajat  vaikutusarvi-
oinnin ohjausryhmässä. 

Maakuntaliittojen  ja  alueellisten  ympäristökes
-kusten  edustajat ovat vaikuttaneet yleisesti  

arviointiohjelman  sisältöön sekä  tienpidon  ta-
voitteiden määrittelyn kautta  PIS:n sisällölli

-seen  muotoutumiseen. 

3.5  Tiedottaminen 

Työn kuluessa  Savo-Karjalan  tiepiiri  laatu  
PTS:a  ja sen  vaikutusarviointia  koskevia tie-
dotteita eri  kohderyhmille. 

Sidosryhmäseminaarien  yhteydessä järjeste-
tään  joukkoviestimille  tiedotustilaisuus  ja  jul-
kaistaan tiedote. Työn valmistuttua tiepiirin 
pitkän tähtäyksen suunnitelma  ja sen  vaikutuk-
set esitellään tiedotusvälineiden edustajille. 

Kunnille toimitettiin tiedote työn käynnistymi-
sestä. Asiasta tiedotetaan lisää, kun toiminta -
linjavaihtoehtojen  sisältö  on  määritelty.  

Tiepiirin  sidosryhmille  tiedotetaan työn etene-
misestä tiepiirin  asiakaslehdessä  sekä tiedo-
tusvälineissä.  

3.6  Lausuntomenettely  

Tienpidon toimintalinjojen  arvioinnissa ei ole  
yhteysviranomaista,  vaan  Savo-Karjalan  tiepilri  
itse vastaa  mm.  lausuntojen  pyytämisestä  sekä 
lausuntojen yhteenvedon laatimisesta. 

Pohjois-Savon  ja  Pohjois-Karjalan alueelliset  
ympäristökeskukset  antavat muiden  sidosryh

-mien  tapaan lausunnon  arviointiohjelmasta  ja  
arviointiselostuksesta.  

Savo-Karjalan  tiepiiri  pyytää lausunnon  arvi- 
ointiselostuksesta  niiltä tahoilta jotka kutsutaan  

sidosryhmäseminaareihin (maakuntaliitot,  alu-
eelliset  ympäristökeskukset,  muut alueelliset 
viranomaiset sekä etujärjestöt  ja  intressiryh -
mät).  Lausunto pyydetään lisäksi kaikilta tiepii-
rin alueen kunnilta.  

Vaikutusarvioinnin  valmistuttua  arviointiselos
-tus  lähetetään  lausunnoille  yhdessä  PTS -

raportin kanssa. Lausunnot käsitellään  PTS:n  
sekä  vaikutusarvioinnin ohjausryhmissä.  Lau-
suntojen perusteella  tiepiiri  tekee mandolliset 
tarkistukset  toimintalinjoihin  ja  tekee päätöksen  
tienpidon toimintalinjoista (PTS  2000-2010). 
Jos  valittu toimintalinja poikkeaa  arviointivai-
heen  vaihtoehdoista, lopullisen  toimintalinjan  
vaikutukset arvioidaan vielä erikseen ennen 
päätöksentekoa.  
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4.  SAVO-KARJALAN TIEPIIRIN PTS:N VAIKUTUSARVIOINNIN PERIAATTEET 
	 1 

[1 4.1  Ohjelma tason  vaikutusarvioinnin 
 tiedon hallinta 

Pitkän tähtäyksen suunnitelmassa esitetään 
 tienpidon  linjauksia  ja  painotuksia ilman, että 

toimenpiteitä  on  kohdistettu paikallisesti  tai 
 edes alueellisesti.  Sen  vuoksi vaikutuksia jou-

dutaan arvioimaan laajasti  laadullisina arvioina, 
 ts. asiantuntija-arvioon perustuen. 

Vaikutusten arvioinnissa käytettäviä mittareita 
 ja  indikaattoreita  muodostettaessa  on  otettava 

huomioon, että määrällistä tietoa ei ole aina 
käytettävissä, tieto ei ole määränsä vuoksi 
hallittavissa kanden maakunnan tasolla,  tai  että 

 määrällisestä  tiedosta ei ole mandollista tehdä 
 oikeantasoisia  johtopäätöksiä.  

Vaikutusarvioinnit tarkentuvat  alemmilla suun-
nittelun tasoilla,  ensin  tiepiirin toiminta-  ja  talo

-ussuunnitelmassa  ja  vuosisuunnitelmissa  ja 
 viime kädessä hankkeiden vaikutusten arvioin-

nissa.  

Ohjelmatason vaikutusarvioinnin  periaatteita 
 on  käsitelty laajemmin luvussa  1. 

4.2 Savo-Karjalan tiepiirin  PTS:n 
vaikutusarviointi  

Vaikutusten arviointi perustuu  tienpidolle  ase-
tettuihin tavoitteisiin.  Vaikutusarvioinnissa  ei 
arvioida niitä tavoitteita, joille ei voida määri-
tellä  mittaria.  

Tienpidon  vaikutukset  on  jäsennetty  ja  ryhmi-
telty samoin kuin  tienpidon  tavoitteet (ks. luku 

 2.3).  

Vaihtoehtoisten  toimintalinjojen  vaikutusten 
arviointi tapahtuu vaiheittain siten, että  ensin 

 arvioidaan vaikutukset  määriteltyjen indikaatto
-reiden avulla (ks. luku  5)  tavoitteiden  ryhmitte-

lyn  mukaisesti. 

Vaihtoehtoisia  toimintalinjoja vertaillaan  kes-
kenään  osatehtävittäin 2  tehtyjen arvioiden pe-
rusteella. Lisäksi  toimintalinjoja  verrataan  ny

-kytilanteeseen  (nykyinen liikenne  nykyverkol
-la).  Toimintalinjojen  vertailua käsitellään lä-

hemmin luvussa  6.  

Vaihtoehtojen vertailussa kuvataan, miten  epä-
varmuustekijöiden  vaikutus (lähtökohdat, lii-
kenne-ennuste) otetaan huomioon.  

Arviointiin käytettävien resurssien suuntaami-
sessa otetaan huomioon, missä määrin pitkän 
tähtäyksen  suunnitelmalla  on  mandollisuus 
vaikuttaa eri tekijöihin tieverkon kehittämisen, 
hoidon  ja  ylläpidon  tai  liikenteen palvelujen 
keinoin.  

Tienpidon  ohjelman vaikutukset  -  erityisesti 
 jos  valittu toimintalinja  on  yhdistelmä tutkituista 

painotuksista  -  arvioidaan ennen lopullista 
päätöksentekoa. 

Arviointiohjelman  laatiminen  ja  vaikutusarviointi 
 tapahtuu yhteistyössä tiepiirin  sidosryhmien 

kanssa.  Sidosryhmätyöskentelyä  käsitellään 
luvussa  3. 

2  Elinkeinoelämän  toim intaedellytykset, 
 elinympäristö  ja  elinolot, luonnon monimuotoi-

suus jne.; ks. tavoitteiden ryhmittely, luku  2.4  
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VAIKUTUSARVIOINNIN  OHJELMA 

5.  TIENPIDON VAIKUTUSTEI  

Tässä luvussa esitetään tavoitealueittain sup-
pea nykytilanteen kuvaus, tienpidon tavoitteet, 
vaikutusten arvioinnin mittarit  ja indikaattorit 

 sekä arvioinnin menetelmät. Tienpidon nykyti-
laa käsitellään laajemmin erillisessä  Savo- 

\J  ARVIOINTI 

Karjalan tiepiirin raportissa, joka valmistuu 
alkuvuodesta  2000. 

Tavoitealueitten  sisältö jäsentyy tienpidon ta- 
voitteiden kautta. Tavoitteiden määrittelyssä  on 

otettu huomioon nykytilan analyysin  ja kehittä-
mistarpeiden  lisäksi  mm.  maakunnalliset oh-
jelmat  ja  suunnitelmat  (lute 2).  Vaikutusten 
rakenne vastaa luvussa  2.3  esitettyä päämää-
rien  ja  tavoitteiden rakennetta. 

5.1  Vaikutukset talouteen  

NYKYTILA 
Aluetalous  ja 
"rit"stalous  Y 	1 

Pohjois-Savon  ja  Pohjois-Karjalan BKT  on  maan keskiarvoa alempi: vuonna  1996 BKT  oli Pohjois-Savossa  81.600 mk/henkilö  ja  Pohjois-Karjalassa  
73.700 mk/henkilö,  kun  koko  maan keskiarvo oli  99.000 mk/henkilö. BKT on  laskenut  1990-luvulla suhteessa maan keskiarvoon. 

Perustuotannon  osuus BKT:sta  on  maan keskiarvoa  (6 %)  suurempi: Pohjois-Savossa osuus  on 11  %  ja  Pohjois-Karjalassa  13 %.  

Julkisilla palveluilla  on  molemmissa maakunnissa merkittävä työllistävä vaikutus, vaikka niidenkin työpaikkojen määrä  on  vähentynyt  90-luvun aikana. 

TAVOITTEET MITTARIT 	 INDIKAATTORIT 

• 	Parannetaan perustuotannon  ja kaivannaiste- • 	Elinkeinoelämän toimintaedellytykset • 	PTS:n  suhde alueellisten elinkeinopoliit- 
ollisuuden  kuljetusten sujuvuutta  ja  tuotetta- ... 

- 	Tyollisyys tisten  ohjelmien toteutumiseen 
vuutta  koko tieverkolla. 

Tyollisyysvaikutukset 
• 	Tuetaan tienpidon toimenpitein alueen mat- 

kailuelinkeinon toimintaedellytyksiä  ja  uuden 
yritystoiminnan syntymistä. 

ARVIOINNIN MENETELMÄT 

ELINKEINOELÄMÄN TOIMINTAEDELLYTYKSET 
Asiantuntija-arvio siitä, kuinka PTS:n vaihtoehtoiset toimintalinjat tukevat alueellisiin etinkeinopoliittisiin ohjelmiin sisältyviä, elinkeinoelämän toiminta- 
edellytyksiä koskevia tavoitteita. Arviossa kiinnitetään erityisesti huomiota perustuotannon  ja kaivannaisteollisuuden  kuljetuksiin sekä matkailuelinkei- 
non toimintaedellytyksiin. 

TYÖLLISYYS 
Asiantuntija-arvio vaihtoehtoisiin toimintalinjoihin sisältyvien painotuserojen vaikutuksista työllisyyteen (suuruusluokkaeroihin). Arviossa käytetään hy- 
väksi Tielaitoksen tietoja tienpidon eri toimenpiteiden (kehittämisen, hoidon jne.) työllisyysvaikutuksista.  
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NYKYTILA 
Liikenteen 
toimivuus  Toimivuusongeimia  on  valtatiellä  5  Kuopion etelä-  ja  pohjoispuolella sekä valtateillä l7ja  6  Joensuun kohdalla. 

Kelirikko  haittaa kuljetuksia huomattavalla osalla, noin  1000  km:n matkalla, aiempaa tieverkkoa. Myös lossit sekä avattavat sillat, joita  on  myös huo- 
mattavan vilkkailla tieosilla, haittaavat liikkumista  ja  kuljetuksia. 

Kevyen liikenteen väylästä  on  vielä puutteellinen taajamien reuna-alueilla sekä  haja-asutusalueilla kylissä  ja  koulujen läheisyydessä. 

Erikoiskuljetusten  reitit ovat vielä puutteellisia  7  metrin korkeuksille. 

TAVOITTEET MITTARIT INDIKAATTORIT  

Turvataan ajoneuvoliikenteen toimivuus niin, • 	Ajoneuvoliikenteen toimivuus • 	Liikennemäärät  
että matka-aikojen ennustettavuus  on  hyvä. Nopeudet päätieverkolla 

• 	Tieverkon kunto 
• 	Kansainvälisen liikenteen yhteydet 
• 	Erikoiskuijetusten  olosuhteet 

• 	Parannetaan kuntakeskuksissa  ja elinvoimai- • 	Kevyen liikenteen verkko • 	Verkon pituus 
sissa kyläkeskuksissa  mandollisuuksia tehdä • 	Verkon yhdistävyys 
koulu-, työ-  ja asiointimatkoja  jalan  ja  polku- 
pyörällä. 

• 	Parannetaan kuntakeskuksissa  ja  elinvoimai- 
sissa kyläkeskuksissa mandollisuuksia tehdä 
koulu-, työ-  ja asiointimatkoja  jalan  ja  polku- 
pyörällä. 

• 	Parannetaan joukkoliikenteen olosuhteita • 	Pysäkit • 	Pikavuoropysäkkien  laatutaso 
pääteiden  varsien vilkkaimmilla pikavuoro- • 	Vaihtopysäkkien  laatutaso 
pysäkeillä,  maaseudun vaihtopysäkeillä sekä 
koulujen kohdilla. 

• 	Turvataan tienpidon viranomaispalvelujen • 	Liikenteen hallinta  ja  palvelut • 	Viranomaispalvelujen  saatavuus 
saatavuus vähintään talousalueiden keskuk- 
sissa. 

• 	Varmistetaan, että maakuntakeskuksissa ei • 	Liikenteen palvelutaso (toimivuus) maa- 
synny liikenteen häiriöistä tien käyttäjille ai- kuntakeskusten päätieverkolla 
heutuvia  haittoja. 

• 	Viitoitus  ja  opastus tukee matkailun tarpeita • 	Toimenpiteet matkailua palvelevan  vii- 
nykyistä paremmin. toituksen  ja opastuksen  kehittämiseksi  
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ARVIOINNIN MENETELMÄT 
Liikenteen 
toimivuus  AJONEUVOLUKENNE  

Arvioidaan liikennemäärien  ja  tiestön ominaisuuksien  ja  kunnon vaikutus ajoneuvoliikenteen toimivuuteen (palvelutaso, nopeudet). Kansainvälisen lii- 
kenteen yhteyksistä sekä erikoiskuljetusten olosuhteista laaditaan asiantuntija-arvio hyödyntäen  em.  ajoneuvoliikenteen tarkasteluja. 

KEVYT LIIKENNE 
Eri toimintalinjavaihtoehtojen vaikutukset kevyen liikenteen käyttömandollisuuksiin arvioidaan erityisesti koulu-, työ-  ja asiointimatkojen  osalta. Tiepiirin 
alueelle laaditussa kevyen liikenteen tarveselvityksessä esitettyjen toimenpiteiden toteutuminen, esimerkiksi verkon pituus  ja yhdistävyys,  arvioidaan. 

JOUKKOLIIKENNE  
Asiantuntija-arvio joukkoliikenteen olosuhteiden paranemisesta (laatutaso, yhteydet) tavoitteen mukaisissa kohteissa. 

LIIKENTEEN HALLINTA  JA  PALVELUT 
Asiantuntija-arvio viranomaispalvelujen saatavuuseroista  ja turvaamismandollisuuksista toimintalinjavaihtoehdoittain.  

Liikenteen häiriöistä tien käyttäjille aiheutuvien haittojen arvioinnissa tarkennetaan liikenteen toimivuuskohdan palvelutasotarkasteluja arvioimalla lii- 
kenteen ohjaustoimenpiteiden vaikutukset käytettävissä olevien selvitysten pohjalta. 

Asiantuntija-arvio matkailijoita palvelevan viitoituksen  ja opastuksen kehittämistoimenpiteiden  tasosta. 

NYKYTILA 
Liikenteen 
taloudellisuus  Päällystettyjen  teiden kunto  on Savo-Karjalan tiepiirin alueella maan keskitasoa parempi. Alemmanasteiselle tieverkolla kelirikon vaikutukset (painora-

joitukset, liikenteen keskeytykset) kuitenkin heikentävät perustuotannon kuljetusten taloudellisuutta. 

Tieverkon yhdistävyys  on  vesistöistä  johtuen huono. Toisaalta vesistöt tarjoavat puutavarakuljetuksille vaihtoehtoisen väylästön. 

TAVOITTEET MITTARIT INDIKAATTORIT  

Tarvittava liikenne  ja  kuljetukset hoidetaan • 	Liikennetalous • 	Liikenteen yhteiskuntataloudelliset kus- 
mandollisimman pienillä yhteiskuntataloudelli- tannukset 
silla kustannuksiHa.  

ARVIOINNIN MENETELMÄT 

Arvioidaan eri toimintalinjojen vaikutukset tiellikenteen yhteiskuntataloudellisten kustannusten kehitykseen tarkasteluajanjaksona päätieverkon osalta. 
Tarkastelujen määrälliset  arviot perustuvat muista arviointikohteista (liikenteen toimivuus, liikenneturvallisuus, liikenteen päästöt) saataviin lähtökohtiin.  

I 
I 
I 
I  
LI 
LII  
I 
I 
I 
I 
I 
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NYKYTILA 
Tieverkon  ja  
tienridon  ta-  Valtiontalouden kiristymisen johdosta  tienpidon  rahoitus  on  vähentynyt viime vuosina, eikä rahoituksen kasvu ole todennäköistä lähitulevaisuudessa. 

Laajennus-  ja  uusinvestointien  sijasta joudutaan jatkossa painottamaan olemassa olevien teiden parantamista  korvausinvestoinnein  sekä hoitoa  ja  
iou  deli isu  US  ylläpitoa.  investointihankkeiden  tekniset ratkaisut  on  arvioitava uudelleen.  

Savo-Karjalan tieverkon pääoma-arvo  on  noin  10  mrd.  mk. Pääoma-arvon arvioidaan laskevan vuosittain muutamalla miljoonalla markalla. 

TAVOITTEET MITTARIT  INDIKAATTORIT 

• 	Estetään tiestön rappeutuminen  ja  pääoma-  • 	Tieverkon kunto  • 	Tieverkon pääoma-arvo 
arvon lasku. Rahoituksen niukkuuden vuoksi  • 	Tienpidon  taloudellisuus  • 	Tienpidon  kustannukset suhteessa  tielii - 
tavoitteesta voidaan tinkiä  tiestöllä,  jolla  liikku- kenteen yhteiskuntataloudellisiin  kustan - 
mis-  ja  kuljetustarpeet  ovat vähäisiä.  nuksiin 

• 	Parannetaan jatkuvasti  tienpidon  ja  tiehallinnon • 	Tienpidon  tehokkuus  • 	ks. arvioinnin menetelmät 
oman toiminnan tehokkuutta  ja  taloudeliisuutta.  

ARVIOINNIN MENETELMÄT 

TIEVERKON KUNTO 
Eri vaihtoehtojen vaikutukset tieverkon pääoma-arvoon  (v. 2030)  määritetään  laskennallisesti tieverkon kunnon kehityksen perusteella  (vrt,  kohta lii- 
kenteen toimivuus).  

TIENPIDON  TALOUDELLISUUS 
Arvioidaan tienpitoon sijoitettujen kustannusten tuotosta suhteessa  yhteiskuntataloudellisiin  kustannuksiin.  

TIENPIDON  TEHOKKUUS  
Tienpidon  tehokkuuden mittaamisen menetelmiä selvitetään  arviointivaiheessa.  

21  



Savo-Karjalan tiepiirin PTS  2000-2010 
5.  Tienpidon  vaikutusten arviointi 	 VAIKUTUSARVIOINNIN OHJELMA 	I  

NYKYTILA 
Liikenne- 
muotojen Henkilöliikenteessä selvästi  käytetyin liikkumismuoto  Savo-Karjalan alueella  on  henkilöauto. 

yhteistyö  Tavarakuljetuksista  suurin  osa  hoidetaan kuorma-autoilla eli  maantiekuljetuksina. Kuljetusmuotojen  muuttaminen  ja  yhteistyön kehittäminen,  on  harvaan 
 asutulla  alueella vaikeaa,  ja  parhaiten  se onnistuukin  suurimmissa  kaupunkikeskuksissa,  joihin myös  terminaalit  ja  mandolliset  logistiikkakeskukset  

yleensä sijoittuvat.  Vesikuljetusmandollisuus  on  kuitenkin merkittävä alueen  ominaispiirre.  

Em.  seikkoja  on  mandollista tarkemmin pohtia alueellisissa  liikennejärjestelmäsuunnitelmissa,  joiden laatiminen  on  käynnistymässä ensimmäisenä 
Kuopion seudulla. 

TAVOITTEET MITTARIT  INDIKAATTORIT 

• 	Tuetaan liikennemuotojen yhteistyötä  liiken- • 	Liikennemuotojen yhteistyö;  liikennejärjestel- • 	Ei voida mitata, koska a!ueellisten/seu- 
nejärjestelmäsuunnitelmien  mukaisesti.  mäsuunnitelmat dullisten Iiikennejärjestelmäsuunnitelmien  

laatiminen  on  vasta käynnistymssä 

• 	Parannetaan  perustuotannon kuljetusketjujen • 	Perustuotannon kuljetusketjujen toimintavar- • 	Tieverkon kunto  ja  palvelutaso 
toimivuutta.  muus 

• 	Tuetaan  maakunnallisesti  merkittäviä  ter- • 	Terminaalit  ja  logistiikkakeskukset • 	Toimenpiteet  terminaali-  ja  logistiikka- 
minaaleja  ja  logistiikkakeskushankkeita. keskusyhteyksien  kehittämiseksi 

Toimenpiteet  lentokenttäyhteyksien ke- 
• 	Kehitetään yhteyksiä Kuopion  ja  Joensuun  • 	Yhteydet Kuopion  ja  Joensuun  lentoasemille hittämiseksi 

lentoasemille.  

ARVIOINNIN MENETELMÄT  

PERUSTUOTANNON KULJETUSKETJUT  
Asiantuntija-arvio  perustuotannon kuljetusten/kuljetusketjujen riskitekijöistä  ja  toimitusvarmuudesta.  Pohjois-Savon osalta tarkastelussa hyödynnetään 
käynnistymässä olevaa  logistiikkatutkimusta. 

TERMINAALIT  JA LOGISTIIKKAKESKUKSET  
Asiantuntija-arvio suunnitteilla olevien  terminaali-  ja  logistlikkakeskusten  yhteyksien kehittymisestä sekä vaihtoehtoisten  toimintalinjojen  tarjoamista 
uusista mandollisuuksista. 

YHTEYDET KUOPION  JA  JOENSUUN  LENTOASEMILLE  
Asiantuntija-arvio yhteyksien  (kulkumuodot,  infrastruktuuri, opastus) kehittymisestä  vaihtoehdoittain.  
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Savo-Karjalan tiepiirin  PTS  2000-2010 
 VAIKIJTUSARVIOINNIN  OHJELMA  5.  Tienpidon  vaikutusten arviointi  H 

5.2  Vaikutukset alueelliseen  ja  sosiaaliseen tasa-a,voon  

NYKYTILA 
Elinympäristö  
'a  elinolot Välimatkat ovat Etelä-suomeen verrattuna suhteellisen pitkiä.  Savo-Karjalan tiepiirin alueella myös  junayhteydet  ovat käytettävissä kaikkiin suurimpiin 

taajamiin.  

Virkistysreittien  suunnittelu  on  käynnissä  koko  Pohjois-Savon alueella  ja  myös osassa Pohjois-Karjalaa.  Rakentamistöissä  pisimmällä ollaan  Koillis - 
Savon  ja  Kuopion seudulla.  Virkistysreitit  hyödyntävät mandollisuuksien mukaan olevaa  polkuverkostoa  ja  risteävät  niin yleistä kuin  yksityistäkin tieverk- 
koa.  

TAVOITTEET MITTARIT  INDIKAATTORIT 

• 	Väitetään virkistyskäytölle tärkeisiin alueisiin  ja  Lähiympäristö • 	Virkistyskäytölle tärkeisiin alueisiin  ja  
kohteisiin kohdistuvia haittavaikutuksia. kohteisiin kohdistuvat toimenpiteet  

- 	Vähennetään teiden  estevaikutuksia elinvoi- • 	Estevaikutuksiin  kohdistuvat toimenpiteet  
maisissa  taajamissa. taajamissa  

• 	Tuetaan maakunnallisten  virkistysreittien • 	Virkistysreittien  jatkuvuuteen  ja  saavu- 
muodostamista  ja  käyttömandollisuuksia.  tettavuuteen  kohdistuvat toimenpiteet  

PTS:n  suhde  maakuntaliittojen  ohjelmiin  
ja  suunnitelmiin 

Tieverkon kehittämisessä painotetaan kunta-  Saavutettavuus  Nopeudet  päätieverkolla  
keskusten välisiä  ja  maakuntien ulkoisia  yhte- . 	 ..  

(Huom! Indikaattorit  samoja kuin kohdassa  Liiken-  Tieverkon kunto 
yksiä  (vt5, vt6, vtl  7,  Niirala).  

teen  toimivuus) Kevyen liikenteen verkon pituus  
Kevyen liikenteen verkon  yhdistävyys 
Pikavuoropysäkkien  laatutaso  
Vaihtopysäkkien  laatutaso 

ARVIOINNIN MENETELMÄT  

LAHIYMPÄRISTÖ  
Asiantuntija-arvio eri vaihtoehtojen vaikutuksista elinympäristöön  ja  elinoloihin lähiympäristöön  kohdistuvien toimenpiteiden näkökulmasta  (vrt. mdi- 
kaattorit).  Arvio perustuu viranomaisilta  saatavaan  tietoon  seudullisesti  tärkeistä  virkistysalueista  ja  -kohteista sekä  virkistysreiteistä. Estevaikutusten  
osalta arvio perustuu tieverkon sekä kevyen liikenteen verkon  kehittämistoimenpiteisiin. 

SAAVUTETrAVUUS  
Asiantuntija-arvio  liikenneverkon  (ajoneuvo-  ja  kevyfliikenne) yhdistävyydessä  tapahtuvista muutoksista (nopeudet  päätieverkolla,  tieverkon kunto, ke- 
vyen liikenteen verkon pituus  ja  yhdistävyys).  Arvioinneissa hyödynnetään liikenteen  toimivuusarvioista  saatavia määrällisiä tuloksia.  
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Savo-Karjalan tiepiirin PTS  2000-2010  
5.  TienDidon  vaikutusten arviointi 

	
VAIKUTUSARVIOINNIN  OHJELMA 

NYKYTILA 
Yhdyskunta- 
rakenne Tyypillinen ilmiö Pohjois-Savossa  ja  Pohjois-Karjalassa  on  asutuksen leviäminen nauhamaisesti pääteiden varsille erityisesti kaupunkien  ja  suurten 

taajamien läheisyydessä. Nämä alueet tukeutuvat vahvasti taajamien palveluihin. Tämä  on  merkinnyt yhdyskuntarakenteen hajautumista  ja liikkumis - 
tarpeen lisääntymistä erityisesti henkilöautoilun osalta. Joukkoliikenne  on  toimivaa  vain  suurimmifla kaupunkiseuduilla. 

Maakuntatasolla  Pohjois-Savossa viitostie lähialueineen muodostaa tärkeän aluerakenteellisen akselin,  jolle  asutus  ja  elinkeinoelämä hakeutuvat. Poh- 
jois-Karjalassa toimintojen keskittymistä tapahtuu Joensuun seudulla. Maaseudun elinkeinojen rakennemuutoksen seurauksena uhkaa maaseutuasu- 
tuksen  väheneminen. 

TAVOITTEET 	 MITTARIT 	 INDIKAATTORIT 

Tuetaan yhdyskunta-  ja taajamarakennetta • 	Uusi maankäyttö tieverkon muutosten vaiku- • 	PTS:n  suhde valtakunnallisten  ja  maa- 
eheyttäviä liikenneratkaisuja. tuksesta  kunnallisten maankäyttötavoitteiden to- 

teutumiseen 
Saavutettavuudessa  tapahtuvat muutok- 

set 

ARVIOINNIN MENETELMÄT 

Arvioidaan, miten PTS:an sisältyvät tienpidon toimenpiteet tukevat valtakunnallisia  ja  maakunnallisia maankäyttötavoitteita, sekä  millä  tavoin tiehank- 
keet  vaikuttavat aluerakenteen muutostrendeihin. (Tiehankkeiden suhdetta kunnallisiin maankäyttötavoitteisiin arvioidaan hanketasolla.) 

Tienpidon  (uudet yhteydet, tieverkon kehittäminen) vaikutuksista tapahtuvien maankäyttömuutosten arvio perustuu saavutettavuudessa tapahtuviin 
muutoksiin. Laadullinen asiantuntija-arvio.  
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I 	Savo-Karjalan tiepiirin PTS  2000-2010 
VAIKUTUSARVIOINNIN  OHJELMA  5. Tienpidon  vaikutusten arviointi 

5.3  Vaikutukset ympäristöön  ja  turvallisuuteen  

NYKYTILA 
Liikenne- 
turvallisuus  a J  

Savo-Karjalan tiepiirin alueen tiestön liikenneturvallisuuden taso  on  noin  10  %  maan keskiarvoa parempi: Liikenneturvallisuuden kehitys  on  kaiken kaik- 
kiaan  ollut alueella viime vuosina suotuisaa. Siitä huolimatta kuolee tiestöllä vuodessa lähes kolmekymmentä (vuosien  1994-1998  keskiarvo 26)ja louk- 

terveys  kaantuu  yli  200  henkilöä (vuosien  1994-1998  keskiarvo  239). Hirvieläinonnettomuudet  ovat yleistyneet huomattavasti viime vuosina. 

Melutilanne  tiepiirin alueella  on  kokonaisuutena melko hyvä. Piirin alueella  on vilkasliikenteisiä valtateitä,  joiden meluatue  on  leveä, mutta ne kulkevat 
suurimmalta osin kauempana asutuksesta. Melusuojauksia  on  tehty ongelmallisimmilla alueilla yhteensä noin  17  km:n  matkalle.  Näillä  on  suojattu noin  
2000  asukasta. 

Vuonna  1995  tehdyn selvityksen mukaan asukkaat kokevat tiepölyn liikennemelua suuremmaksi ympäristöhaitaksi. Pakokaasut haittaavat suurin piirtein 
yhtä monia kuin melu. 

TAVOITTEET 	 MITTARIT 	 INDIKAATTORIT 

• 	Parannetaan liikenneturvallisuutta niin, että • 	Liikenneturvallisuus • 	Liikenneonnettomuuksien määrä 
vuonna  2005  tiepiirin alueella kuolleiden määrä • 	Onnettomuustyypit  
on  enintään  22 (alenema  vuodesta  199821 • 	Turvattomuuden kokeminen 
%),  ja  että loukkaantuneiden osuus  koko  valta- 
kunnan yleisten teiden onnettomuuksissa louk- 
kaantuneista  on  enintään  9,2  %. 

• 	Parannetaan koulukuljetusten turvallisuutta 
erityisesti vaihto-  ja odotuspysäkeillä. 

• 	Liikennemelulle altistuvien  määrää vähenne- • 	Liikenteen päästöt • 	Liikennesuorite 
tään. • 	Sorateiden  määrä 

• 	Pakokaasuille  ja pölylle altistuvien  määrä ei • 	Sorateiden  kunto 
kasva. 

ARVIOINNIN MENETELMÄT 

LIIKENNETURVALLISUUS  
Vaikutukset liikenneturvallisuuteen (onnettomuusmäärät, vakavuusasteet, onnettomuustyypit) arvioidaan liikennettä koskevien selvitysten perusteella. 
Erityisryhmien, esim. koulukuljetukset, turvallisuustilanteen  kehittymisestä laaditaan asiantuntija-arvio esitettyjen toimenpiteiden perusteella. 

LIIKENTEEN PAASTÖT 
Arvioidaan toimintalinjoittain päätieverkon melualueella  (55 dBA)  asuvien määrät liikenteen määrä-, koostumus  ja nopeustietojen ja  asutuksen sijoittu- 
mistiedon  perusteella. 

Melun  kokemisesta sekä altistumisesta pakokaasuille  ja pölylle  laaditaan asiantuntija-arvio aikaisempien tutkimusten  ja  selvitysten perusteella (esim.  
Savo-Karjalan liikenneturvallisuus-  ja ympäristökysely  1995). 
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Savo-Karjalan  tieplirin PTS  2000-2010  
5.  Tienridon  vaikutusten arviointi 	 VAIKUTUSARVIOINNIN  OHJELMA 

Luonnon moni-
muotoisuus 

NYKYTI  LA  

Tienvarsien valtakunnallisesti  ja maakunnallisesti  arvokkaat luontokohteet sijoittuvat  Savo-Karjalan tiepiirin alueella pääosin alempiluokkaiselle tiever-
kolle. Nykyisen tiestön aiheuttamat suorat luontovaikutukset ovat melko vähäisiä  ja  rajoittuvat tiestön lähialueelle.  

TAVOITTEET 	 MITTARIT 	 INDIKAATTORIT 	 I  
•  Säilytetään luonnon monimuotoisuutta  ja väI-

tetään  luonnon pirstoutumista. 

•  Säilytetään arvokkaat alueet  ja  kohteet sekä 
luontotyypit kokonaisuuksina. 

ARVIOINNIN MENETELMÄT 

• Luonnonympäristöön  kohdistuvat toimenpiteet 
•  Arvokkaat luontokohteet  ja  —alueet 
•  Taajamien viheralueet 
• Kasvillisuus  ja  eläimet 
• Maaperä 
• Pintavedet 

•  Uusien tieyhteyksien  ja  suurien  paranta-
miskohteiden  määrä 

• Arvokkaisiin luontokohteisiin  kohdistuvat 
tieverkon kehittämistoimenpiteet 

• Viheraluejden  yhtenäisyyteen kohdistuvat 
tieverkon kehittämistoimenpiteet 

• 	E'äinten liikkumismandollisuuksiin  koh- 
distuvat tienpidon toimet 

•  Luonnonmukaiseen maaperään kohdistu-
vat muutokset (liikennealueiden rakenta-
miseen varattava maa-ala) 

Arvokkaisiin luontokohteisiin  ja  -alueisiin sekä taajamien viheralueisiin kohdistuvat muutokset arvioidaan ensisijaisesti maakunnatlisilta viranomaisilta 
saataviin lähtötietoihin perustuen.  Natura-alueisiin kiinnitetään erityisesti huomiota. Arviossa otetaan huomioon PTS:an sisältyvät merkittävät tiehank-
keet. Muutoksia arvioidaan suhteessa  koko  tieverkon laajuuteen. Asiantuntija-arvio. Hanketasolla tarkastellaan maakunnallisesti  ja  paikallisesti arvok-
kaita luontokohteita  ja  -alueita. 

Eläinten liikkumismandollisuuksiin kohdistuvat muutokset arvioidaan PTS:n sisältyvien liikkumismandollisuuksia heikentäviin toimenpiteisiin (uudet  tie- 
yhteydet, merkittävät tieverkon kehittämistoimenpiteet, hirviaidat) sekä niitä parantaviin toimenpiteisiin (esim. alikulkutunnelit) perustuen. Muutoksia 
arvioidaan suhteessa  koko  tieverkon laajuuteen. Asiantuntija-arvio. 



I 	Savo-Karjalan tiepiirin PTS  2000-2010 
VAIKUTUSARVIOINNIN  OHJELMA  5. Tienr,idon  vaikutusten arviointi 

NYKYTILA 
Pohjavedet  

Yleisiä teitä  on pohjavesialueilla 1025 km.  Näistä vedenhankinnan kannalta tärkeillä  I  luokan pohjavesialueilla  on  noin  560 km.  

Suolaa käytetään sekä liukkauden torjuntaan (NaCI) että pälynsidontaan (CaCl2) vuosittain kumpaakin noin  5300 tn.  Liukkauden torjunnassa määrä  on  
pudonnut huippuvuosista noin puoleen. Suolausta merkittävämpi riski pohjavesille  Savo-Karjalan tiepiirin alueella  on  vaarallisten aineiden kuljetukset, 
joiden pääkuljetusreitit ovat valtatiet  5, 6, 17, 9  ja  23. 

Pohjavesialueiden suojauksia  on  rakennettu tienparantamisen yhteydessä  1990-luvulla  11  kohteessa yhteensä noin  30 km.  

TAVOITTEET 	 MITTARIT 	 INDIKAATTORIT 

• 	Vähennetään liukkaudentorjunnasta, pälynsi- • 	Pohjavedet  teiden vaikutusalueella • 	Suolan käyttö (suolan määrä; käytön 
donnasta  ja  vaarallisten aineiden kuljetuksista laajuus tieverkolla) 
aiheutuvia riskejä  ja  haittoja pohjavesille. • 	Pohjavesien suojaus  teiden vaikutusalu- 

eella 
• 	Vaarallisten aineiden kuljetusreitit pohja- 

vesialueilla 
• 	Uudet tieyhteydet pohjavesialueilla 

ARVIOINNIN MENETELMÄT 

Toimintalinjavaihtoehdoittain  arvioidaan suolan käytön määrät tieverkolla sekä pohjavesialueille sijoittuvan tiestön määrät. Arvioinneissa hyödynnetään 
tielaitoksen rekisterejä  ja  tilastoja sekä pohjavesialueiden paikkatietoja. 

Pohjavesien suojauksen  ja  vaarallisten aineiden kuljetusten kehittymisestä  ja  niiden liittymisestä toisiinsa esitetään asiantuntija-arvio. 

NYKYTILA 
Ilma  ja  ilmasto  

Tielilkenteen kokonaispäästöt  ovat vähentymässä ajoneuvojen polttoaineen kehittymisen seurauksena. Hiilidioksidin päästöt kasvavat kuitenkin edel- 
leen. Vaikka tieliikenteen osuus  on kokonaispäästöistä Savo -Karjalan alueella merkittävä, jäävät epäpuhtauspitoisuudet pääteiden läheisyydessä 
yleensä  alle ohjearvojen.  

TAVOITTEET 	 MITTARIT 	 INDIKAATTORIT 

Edistetään  liikenteen  ja tienpidon  päästöjen Ilman laatu Päästöt ajoneuvotyypeittäin, teittäln, 
vähentämistä. alueittain 

ARVIOINNIN MENETELMÄT 

Liikenteen päästöt arvioidaan ajoneuvotyypeittäin  ja päästölajeittain kuntatasolla ja päätietasolla  liikennettä koskevien selvitysten perusteella.  
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Savo-Karjalan tiepiirin  PIS 2000-2010  
5.  Tienpidon  vaikutusten arviointi 

	
VAIKUTUSARVIOINNIN  OHJELMA 

NYKYTILA 
Energia 

Tieliikenteen polttonesteenkulutus vuonna  1998  oli Pohjois-Savossa yhteensä noin  175 000  tonnia ja  Pohjois-Karjalassa yhteensä noin  120 000  tonnia. 
 Koko  maan kulutuksesta  Savo -Karjalan osuus  on 8  %.  Vuotuinen ajoneuvosuorite  on  yhteensä noin  3 380  milj. ajon.km .  

TAVOITTEET 	 MITTARIT 	 INDIKAATTORIT 

Liikenteen energiankulutusta ei lisätä tienpidon 
toimin. 

• 	Energian  kulutus  a 	Liikennesuorite/polttoaineenkulutus  

ARVIOINNIN MENETELMÄT 

Liikennesuoritteen  sekä polttoaineenkulutuksen kehittyminen ajoneuvotyypeittäin (kevyet/raskaat) arvioidaan tiestö-  ja liikennetietojen  avulla. 

NYKYTI  LA  
Kivialneksen  ja 

 tienrito_ 
materiaahen 

Tiepiiri  käyttää kalliomursketta, moreenia, soraa  ja  hiekkaa tienrakennukseen, kunnostukseen, sorateiden sorastukseen  ja  talvisin liukkaudentorjuntaan. 
Vuosittain maa-aineksia  on  käytetty noin  1,5  milj. kiinto-m3.  

kätö Tiepiirillä  on  päällystyskohteita  vuosittain  200.. .300 km,  joista  60  %:lla  käytetään hyväksi entinen päällystekerros. 

TAVOITTEET MITTARIT 	 INDIKAATTORIT 

• 	Käytetään kiviainesvaroja säästeliäästi,  ja • 	Kiviaineksen  ja tienpitomateriaalien  käyttö • 	Materiaalimäärät  (maa-ainestase) 
minimoidaan ottotoiminnan  haitalliset vaikutuk-  a 	Päällystemäärät  
set. a 	Kierrätysmateriaalien  käyttö  

a 	Lisätään kierrätysmateriaalien käyttöä. 

ARVIOINNIN MENETELMÄT 

Määritetään toimintalinjoittain  tarvittavat materiaali-  ja päällystemäärät. Ottotoiminnan  haitallisten vaikutusten ehkäisystä esitetään laadullinen asiantun- 
tija-arvio. 

Asiantuntija-arvio siitä, miten toimintalinjoittain voidaan vaikuttaa kierrätysmateriaalin käytön lisäämiseen.  

I 
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U 	Savo -Karjatan  tiepiirin  PTS  2000-2010  
VAIKUTUSARVIOINNIN  OHJELMA  5.  Tienpidon  vaikutusten arviointi 

NYKYTILA 
Maisema  ja  
taaamakuva  Maisemallisen tieluokituksen mukaan maisemallisesti arvokkaita, erittäin viehättäviä tieosuuksia  ja  maisemallisesti hyviä, maisemarakenteeseen sopivia 

tieosuuksia  on  noin puolet  Savo-Karjalan tiestöstä. Pääteiden osalta ongelmana  on se,  että geometrialtaan jäykkä linjaus ei sovi pienpiirteiseen maise- 
maan. 

Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita  on 28,  joilla  on  yleisiä teitä noin  160 km.  Lisäksi tiepiirin alueella  on  kolme kansallismaisemaa. 

Kaupunkiseutuja  lukuunottamatta Pohjois-Karjalan taajamarakenne  on  tehdyn liikenneympäristän tilaselvityksen mukaan melko tiivis. Pohjois-Savossa 
rakenne  on hajanaisempi.  Tieverkko  on  vaikuttanut taajamarakenteeseen, taajamien kehitykseen  ja taajamakuvaan  merkittävästi. 

TAVOITTEET 	 MITTARIT 	 INDIKAATTORIT 

• 	VäItetään  maiseman kannalta arvokkaiden • 	Maisemallisesti arvokkaat alueet  ja  kohteet • 	Arvokkaisiin  luonnonmaisema-alueisiin  ja  
alueiden kohteiden vaurioitumista. -kohteisiin kohdistuvat tienpidon toimen- 

piteet 

• 	Sopeutetaan tienpidon toimet paikalliseen • 	Tienpidon  toimien sopeuttaminen kaupunki-, • 	Arvokkaisiin  kulttuurimaisema-alueisiin  ja  
kaupunki-, taajama-  ja kylärakenteeseen  sekä taajama-  ja kylärakenteeseen  sekä -kuvaan -kohteisiin kohdistuvat tienpidon toimen- 
-kuvaan. piteet 

• 	Suunnitellaan tiehankkeet maisemaan soveltu- • 	Tiehankkeiden  suunnittelu maiseman erityis- • 	Tienpidon  ohjelmassa määritellyt linjauk- 
viksi  järvi-, harju-  ja vaaramaiseman erityis-  piirteitä korostaen  set po.  mittaria  koskien 
piirteitä korostaen. • 	Merkittävien hankkeiden määrä 

ARVIOINNIN MENETELMÄT 

Tiepiiriin  keräämään aineistoon sekä tarvittavassa määrin muilta alueellisilta viranomaisilta täydennettäviin tietoihin perustuen arvioidaan PTS:an sisäl- 
tyviin  hankkeisiin perustuen vaikutukset arvokkaisiin luonnon-  ja  kulttuurimaisema-alueisiin  ja  -kohteisiin. Arvio perustuu valtakunnallisesti  ja maakun- 
naltisesti arvokkaislin suojelukohteisiin.  Laadullinen asiantuntija-arvio. (Paikallisia vaikutuksia arvioidaan tarkemmin hanketasolla.) 

Tienpidon  toimien sopeuttamista kaupunki-, taajama-  ja kylärakenteeseen  ei voida arvioida yksinomaan toimenpiteiden määrän perusteella, koska vai- 
kutukset voivat olla yhtä hyvin myönteisiä kuin kielteisiäkin. Arvioinnissa voidaan kuitenkin käyttää hyväksi taajamien tilaselvityksiä sekä aikaisemmin 
laadittua taajamien liikenneympäristän parantamisen kiireellisyysluokitusta. Lisäksi vaikutuksia arvioidaan  sen  perusteella, millaisia toimintapoliittisia 
linjauksia eri toimintalinjavaihtoehdot sisältävät.  
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Savo-Karjalan tiepiirin PTS  2000-2010 
5. Tienpidon  vaikutusten arviointi 	 VAIKUTUSARVIOINNIN OHJELMA 

NYKYTILA 
Kulttuuriperintä  

Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä  on Savo-Karjalan alueella yhteensä  148  kappaletta. Maakunnallisesti  ja  paikallisesti ar- 
vokkaita kohteita  on  huomattavasti enemmän. Näistä valtaosa sijaitsee taajamissa. Teiden linjaus  ja korkeusasema  ovat joissain tapauksissa aiheutta- 
neet ongelmia kulttuurikohteiden sällymiselle. 

TAVOITTEET 	 MITTARIT 	 INDIKAATTORIT 

• 	VäItetään liikennehankkeiden  suunnittelussa, • 	Esi-  ja  kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet • 	Esi-  ja  kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin 
toteutuksessa  ja  hoidossa kulttuuriympäristön  ja  kohteet alueisiin  ja  -kohteisiin kohdistuvat tienpi- 
kannalta arvokkaiden alueiden  ja  kohteiden • 	Rakennukset  ja  rakenteet  don  toimenpiteet) 
vaurioitumista. • 	Arvokkaisiin  rakennuksiin  ja  rakenteisiin 

kohdistuvat tienpidon toimenpiteet 

• 	Kohennetaan tieympäristöä kulttuuriperinnön • 	Tieympäristöä kohentavat  toimenpiteet kulttuu- • 	Valtakunnallisen  ja  maakunnallisen  kult- 
kannalta arvokkaissa kohteissa. riperinnön  kannalta arvokkaissa kohteissa tuuriperinnön  kannalta arvokkaisiin koh- 

teisiin kohdistuvat tieympäristön kohen- 
tamistoimenpiteet  

ARVIOINNIN MENETELMÄT 

Tiepiiriin  keräämään aineistoon sekä tarvittavassa määrin muilta alueellisilta viranomaisilta täydennettäviin tietoihin perustuen arvioidaan PTS:an sisäl- 
tyvien hankkeiden vaikutukset esi-  ja  kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin alueisiin  ja  -kohteisiin sekä arvokkaisiin rakennuksiin  ja  rakenteisiin. Kohteiden 
rajaus perustuu viranomaisilta saataviin tietoihin valtakunnallisesti  ja maakunnallisesti arvokkaista kulttuurihistoriallisista  kohteista. Laadullinen asian- 
tuntija-arvio.  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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VAIKUTUSARVIOINNIN  OHJELMA  5.  Tienoidon  vaikutusten arviointi 

5.4  Sosiaaliset vaikutukset 

Sosiaaliset vaikutukset arvioidaan 	ihmisiin  ja  
yhteisöihin kohdistuvien tienpidon toimenpitei- 
den mittareiden avulla. Arviointi perustuu muis- 
sa osatehtävissä koottuun tietoon, joka jäsen- 
netään  alueen asukkaisiin kohdistuvien vaiku- 
tusten 	näkökulmasta 	arvioksi 	vaikutuksista  
koko  tiepiirin tasolla. 

Seuraavat tienpidon toimenpiteiden vaikutus- 
ten mittarit ovat myös sosiaalisten vaikutusten 
mittareita: 

-

Tieverkon kunto 
- 	Liikennemuotojen yhteistyö 
- 	 Lähiympäristö 
- 	 Saavutettavuus 

- 	
Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutus 

- 	Uusi maankäyttö tieverkon muutosten vai- 
kutuksesta 

-

Liikenneturvallisuus 
- 	Liikenteen päästöt 
- 	Luonnon monimuotoisuus 

-
Taajamien viheralueet 

- 	 Pohjavedet  teiden vaikutusalueella 
- 	Ilman laatu 

-

Maisemallisesti arvokkaat alueet  ja  kohteet 
- 	 Tienpidon  toimien sopeuttaminen kaupun- 

ki-, taajama-  ja kylärakenteeseen  sekä 

-kuvaan  
- 	 Esi-  ja  kulttuurihistoriallisesti arvokkaat 

alueet  ja  kohteet 
- 	Rakennukset  ja  rakenteet  

I 

- Tieympäristöä kohentavat  toimenpiteet 
kulttuuriperinnön kannalta arvokkaissa 
kohteissa 

Sosiaalisten vaikutusten arviointi perustuu 
vuorovaikutukseen  ja  yhteistyöhön alueen 
asukkaita edustavien vaikutusarvioinnin sidos- 
ryhmien kanssa.  
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6.  VAIHTOEHTOISTEN TOIMINTALINJOJEN VERTAILU 

Toimintalinjoja vertaillaan  sekä keskenään että 
 nykytilanteeseen (nykyliikenne nykyverkolla).  

Vertailu tehdään asiantuntija-arviona. Tukena 
käytetään erikseen  määriteltävässä  laajuudes-
sa ulkopuolisia asiantuntijoita  (asiantuntijalau-
sunnot).  

Vertailussa otetaan huomioon, missä määrin 
 PTS:an sisältyvillä erityyppisillä  toimenpiteillä 

voidaan vaikuttaa  p0.  asiaan. Kehittämiselle, 
 hoidolle  ja ylläpidolle  sekä liikenteen  hallinnalle 

 ja palveluille  on  kunkin vaikutuksen kohteen 
osalta määritelty  vaikuttamismandoilisuuden 

 paino neliportaisella asteikolla (vähäinen 
erittäin suuri vaikutusmandollisuus).  

Toimintalinjojen  keskinäinen vertailu 

Vaihtoehtoisten  toimintalinjojen  vertailu perus-
tuu arvioon siitä, kuinka  toimintalinjat  (toimen

-pidekokonaisuudet)  toteuttavat asetettuja ta-
voitteita. 

Arvottaminen  on  keskeistä arvioinnin tuloksen 
kannalta. Vertailussa voidaan käyttää seuraa-
vaa lähestymistapaa: 

Tavoitteiden saavuttamista voidaan kun- 
kin vaihtoehdon osalta arvioida  sup- 
peimmillaan  skaalalla positiivinen vai- 

kutus  (1),  ei vaikutusta  (2),  negatiivinen 
vaikutus  (-1).  
Toimintalinjojen  keskinäinen vertailu voi 
perustua esimerkiksi  osatekijöiden  ar-
vojen  yhteenlaskuun  tai  asiantuntija- 
arvioon, joissa vaikutuksille annetaan 
erilaisia  painoarvoja.  

Vertailumenetelmää tarkennetaan vaikutusar-
vioinnin  laatimisen aikana.  

Toimintalinjojen  vertailu  nykytilanteeseen 

Toimintalinjojen  keskinäinen vertailu ei yksin 
ole riittävää, koska  se  ei kerro  toimintalinjojen 

 tuloksellisuudesta (tehokkuudesta).  Sen  vuoksi 
tarvitaan vertailua  nykytilanteeseen. 

Tienpidossa  ei ole varsinaista  0-vaihtoehtoa, 
koska tieverkon kunnossa-  ja  ylläpito jatkuu 
joka tapauksessa jossain laajuudessa.  Vertai-
lutasona  on tienpidon  nykytilanne  (nykyliikenne 
nykyverkolla).  Vertailun tekeminen edellyttää 
vaihtoehtoisten  toimintalinjojen  ominaisuuksien 
määrittelyä  tavoitetilanteessa. 

Nykytilannetiedot  perustuvat tiepiirin  kokoamiin 
 tietoihin. 

Vertailu antaa tietoa siitä, onko kunkin vaihto-
ehdon rahankäyttö  tuloksellista,  ts. mitä toi

-mintalinjaan  sisältyvien  tienpidon toimenpitei - 

den  tuloksena saavutetaan verrattuna  nykyti-
lanteeseen (paraneeko  vai  huononeeko  tilanne 

 nykytilanteeseen  verrattuna, voidaanko nyt 
esiintyviä ongelmia poistaa jne.).  
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7.  Tienridon ohielma  

7.  TIENPIDON  OHJELMA 

Vaikutusarvioinnin  tulokset vaikuttavat osaltaan 
 Savo-Karjalan tiepiirin vuosien  2000-2010  tien- 

pidon ohjelmaan. Tienpidon ohjelman vaiku-
tukset arvioidaan ennen lopullista päätöksen-
tekoa. Ennen tienpidon ohjelman valintaa teh-
dään myös rahoituksen herkkyystarkasteluja 
(arvioidaan rahoitustason muutosten vaikutuk-
sia tienpitoon). 

Vaikutusarvioinnin  tuloksena kuvataan lähtö-
kohtia seuraavan suunnitteluvaiheen vaiku-
tusarvioinneille (eli mitä vaikutuksia ei voitu 
PTS-tasolla selvittää), sekä miten tienpidon 
ohjelman toteutumisen vaikutuksia seurataan. 

Lopullisen toimintalinjan valintaan liitetään 
selvitys siitä, miten tienpidon  ja  liikenteen hai-
tallisia vaikutuksia voitaisiin vähentää.  

LI ITTEET  

1. PTS:n  ja vaikutusarvioinnin  aikataulu  

2. PTS:n  valmistelussa huomioon otetut 
ohjelmat  ja  suunnitelmat  

3. Sidosryhmäseminaareihin  kutsutut 
tahot  

4. Sidosryhmätapaamisiin  osallistuneet 
tahot  ja  henkilöt  

5. Alueelliset ympäristöyhteistyöryhmät  
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 VAIKUTUSARVIOINNIN  OHJELMA  

Lute 1  

PTS:N  JA  VAIKUTUSARVIOINNIN  AIKATAULU  

TS 2000-2010 	 o  liestön  kehittäminen 	9.11.1999 
o  Hoito  ja  ylläpito  
o  Liikenteen palvelut  

FYÖOHJELMA 	 o  Alueellinen yhteistyö  

r.  ________ 
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I Savo-Karjalan tiepiirin PTS  2000-2010 
 VAIKUTUSARVIOINNIN  OHJELMA  Liitteet 

I 
I 	Lute 2 

I 	PTS:N  VALMISTELUSSA HUOMIOON OTETUT 
OHJELMAT  JA  SUUNNITELMAT 

I 	Hallituksen kestävän kehityksen ohjelma. Val- 
tioneuvoston periaatepäätös ekologisen kestä-
vyyden edistämisestä. Ympäristöministeriö. 

 1998.  

Itä-Suomen läänin peruspalvelujen tila  '98. 

I 	1999.  

Itä-Suomen tavoite  1  -ohjelma-asiakirja  Iv. 2000-2006.  Etelä-Savon maakuntaliitto, 
Kainuun liitto, Pohjois-Karjalan liitto, Pohjois- 
Savon liitto.  2.9.1999.  

Liikenneturvallisuus  2005:  Tielaitoksen 
toimintalinjat  liikenneturvallisuuden paran-
tamiseksi.  1997.  

Liikenteen toimintalinjat ympäristö- 
kysymyksissä. Liikenneministeriö.  1999  

Pohjois-Karjalan maakunnan kehittämisen 
puitteet vuoteen  2006.  POKAl  2006.  Pohjois- 
Karjalan liitto, julkaisu  33. 1998.  

Pohjois-Karjalan maankäytön  ja aluerakenteen 
 periaatteet. Pohjois-Karjalan liitto, julkaisu  26. 

1996. 

Pohjois-Karjalan ympäristöohjelma. Pohjois- 
Karjalan ympäristökeskus. Luonnos  7.9.1999  

Pohjois-Savon kehittämisohjelma  1998-2000. 
 Savon liitto.  1998.  

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma  2020. 
 Savon liitto.  1997.  

Pohjois-Savon ympäristöohjelma  2005. 
 Pohjois-Savon ympäristökeskus. Luonnos 

POKAT  2006.  Pohjois-Karjala uudelle vuositu-
hannelle. Pohjois-Karjalan liitto, julkaisu  35. 
1998. 

Savo-Karjalan tiepiirin liikenneturvallisuusoh-
jelma. Luonnos.  1999. 

Savo-Karjalan tiepiirin toiminta-  ja taloussuun-
nitelma  2000-2003. 1999.  

Savo-Karjalan tiepiirin ympäristöohjelma  1996-
2000. 1996.  
Suomen liikennejärjestelmä  2020.  Liikenne-
ministeriö, julkaisu  9/98. 1998.  

Tielaitoksen  ympäristön toimenpide-ohjelma 
 1997-2000. 1998.  

Tienpidon toimintalinjat  2015  (Tielaitoksen 
PTS).  Luonnos  28.9.1999.  

Toiminta-  ja taloussuunnitelma  2000-2003. 
 Liikenneministeriö.  1999.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 
Ympäristöministeriö. Luonnos  10/99.  

Ympäristöministeriön toimintaohjelma luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Ympäristö-
ministeriö.  1997.  

Ympäristöohjema  2005.  Ympäristöministe-
riö.1995.  
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VAIKUTUSARVIOINNIN  OHJELMA  Liitteet  I 

Lute 3 

SIDOSRYHMASEMINAAREIHIN  KUTSUTUT TAHOT 

Pohjois-Savon liitto 
Pohjois-Karjalan liitto 
Kuopion kauppakamari 
Pohjois-Karjalan kauppakamari 
Pohjois-Savon  TE-keskus 
Pohjois-Karjalan  TE-keskus 
Itä-Suomen lääninhallitus, Kuopion alueellinen 

 palveluyksikkä 
- 	Liikenneosasto 
- 	Sosiaali-  ja  terveysosasto  
Itä-Suomen lääninhallitus, Joensuun alueelli-
nen  palveluyksikkö 
- 	Liikenneosasto 
- 	Sosiaali-  ja  terveysosasto  
Pohjois-Savon  ympäristökeskus 

 Pohjois-Karjalan  ympäristökeskus 
 Pohjois-Savon  luonnonsuojelupiiri 

 Pohjois-Karjalan  luonnonsuojelupiiri 
 Maataloustuottajain Pohjois-Savon Liitto 

Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan Liitto 
Metsäalan  Kuljetusyrittäjät ry,  Itä-Suomen alue 
Valio Oy, Kuopio 
Valio Oy, Joensuu  
Vapo  Oy, Itä-Suomen yksikkö 

Suomen Kuorma-autoliitto, Itä -Suomi 
 Linja-autoliitto 

Karjalan  Lennosto 
UPM-Kymmene  Metsä, Itä-Suomen hankinta- 
alue  
Stora  Enso  Oyj,  Savon hankinta-alue 

 Stora  Enso  Oyj,  Karjalan hankinta-alue 
 Liikenneturva,  Kuopion  aluetoimisto 

Liikenneturva,  Joensuun  aluetoimisto 
 Pohjois-Karjalan rajavartiosto 

Liikkuva Poliisi, Kuopio 
Kuopion  Sotilasläänin  Esikunta 
Pohjois-Karjalan  Sotilasläänin  Esikunta 
Suomen Tieyhdistys  
Ilmailulaitos,  Kuopion lentoasema 

 Ilmailulaitos,  Joensuun lentoasema 
Järvi-Suomen  merenkulkupiiri,  Lappeenranta 

 Ratahallintokeskus  
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Joensuun yliopisto 
Maantieteen laitos 

 PL 111 
80101  Joensuu 

Professori Perttu Vartiainen 
 (013) 251 111  

perttu.vartiainen@ioensuu.fi  

Kuopion kauppakamari 
Kasarmikatu  2 
70110  Kuopio 

Toimitusjohtaja  Matti  Niiranen  
(017) 282 9382  
matti.niiranen@iwn.fi  

Pohjois-Karjalan liitto  
Torikatu  9 
80101  Joensuu 

Liikennesuunnittelija  
Kari Riikonen  
(013) 259 110  
kari. riikonen @ Dohjois-kariala.fi 

Tutkija Satu Huttunen  
(013) 285 910  
satu.huttunen @ rohiois-
kariala.inet.fi  

Pohjois-Karjalan luonnon
-suojelupiiri 

Penttilänkatu  7-9 
80220  Joensuu 

Ilari Uotila  
0400 125972  

Pohjois-Karjalan  TE-keskus  
PL 8 
80101  Joensuu 

Erikoissuunnittelija 
 Pekka Myllynen  

(013) 246 4502 
 iekka.myllynen  @te-keskus.fi  

Pohjois-Karjalan  ympäristökes-
kus 
Torikatu  36 A 
80100  Joensuu 

Vesiensuojelupäällikkä 
 Aarne  Wahlgren  

(013) 1412707  
aarne.wahlgren @ vyh.fi 

Maankäytän  tarkastaja 
Veijo Puumalainen  
(013) 141 3702 

 veiio.uumalainen @vyh.fi  

H Savo -Karjalan tiepiirin PTS  2000-2010 
 VAIKUTUSARVIOINNIN  OHJELMA Liitteet  

I 
Lute 4  

I 	SIDOSRYHMÄTAPAAMISIIN  OSALLISTUNEET TAHOT  JA  HENKILÖT 

Itä-Suomen lääninhallitus, Joen- 
suun alueellinen palveluyksikkö  
Torikatu  36 I  80100  Joensuu 

Liikennesuunnittelija  
Liisa Joenperä  I  0205168081  
liisa.ioenpera@islh.intermin.fi  

I  Itä-Suomen lääninhallitus, 
Kuopion alueellinen palveluyksikkä 
Piispankatu  1,  Kuopio  

I  Liikennesuunnittelija  
Timo Pulkkinen  
020 516 7080 

I  timo.ulkkinen@ islh.intermin.fi  

Liikennesuunnittelija  
Toini Puustinen  
0205167085  I toini.puustinen@islh.intermin.fi  

Liikennesuunnittelija  
Heikki  Kumlin  I 020 516 171  

I  
heikki.kumlin@islh.intermin.fi  
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Pohjois-Savon luonnonsuojelu- 
piiri  
Haapaniemenkatu  23 2  krs. 

 70110  Kuopio 

Puheenjohtaja Uuno Kauhanen 
 (017) 2623811  

Pohjois-Savon liitto  
Sepänkatu  1 
70100  Kuopio 

Suunnittelupäällikkö 
Martti Salminen  
(017) 550 1415  
martti.salminen © rohjois-savo.fi  

Teollisuusasiamies 
 Jarmo Immonen  

(017) 2820 155 
 jarmo.immonen ©tt.fi  

Pohjois-Savon  ympäristökeskus 
Sepänkatu  2 B 
PL 1049, 70100  Kuopio 

Ympäristönsuojetupäällikkö 
 Ahti Itkonen  

(017) 788 4850  
ahti.itkonen © vyh.f  I  

Ylitarkastaja  
Patrick  Hublin  
(017) 788 4816  
Datrick.hublin @vyh.fi  

Teollisuuden  ja  työnantajain 
keskusliitto 
Kasarmikatu  2 
70110  Kuopio 

Vanhempi tutkija 
Raino Kukkonen 

 (09) 4030 0327 
 raino.kukkonen © vyh.fi  

Aluearkkitehti 
Harri Kuivalainen  
(013) 520 2524 

 harri.kuivalainen@lieksa.fi  

Ympäristösuojelusihteeri 
 Riitta Laatikainen  

(013) 520 4448 
 riitta.laatikainen © lieksa.fi  

Suomen  ympäristökeskus  
PL 140, 00251 Helsinki  

Lieksan kaupunki  
PL 41, 81701  Lieksa 

Savo-Karjalan tiepiirin PTS  2000-2010  
Liitteet 	 VAIKUTUSARVIOINNIN OHJELMA 
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Lute 5 

 YMPÄRISTÖYHTEISTYÖRYHMÄT  

Pohjois-Savon ympäristöyhteistyöryhmä 

Osoite 	 Faksi 
	

Puh.nro 	e-mail  

Kuopion museo  (017) 182 622 (017) 182 611 tapio.laaksonen@kuoijio.fi  
Kauppakatu  23 
70100  Kuopio 
Kuopion yliopisto  (017) 163 230 (017) 163 227 Iuhani.ruuskanen@uku.fi  
PL1627  040574682 
70211  Kuopio 
Kuopion yliopisto  (017) 163 230 163 180 lauri.karenlampi@uku.fi  
PL 1627 
70211  Kuopio 
Pohjois-Savon  (017) 788 4701 (017) 788 4820 erkki.remes@vyh.fi  
ympäristökeskus  040 171 396 
PL 1049 
70101  Kuopio 
Pohjois-Savon  (017) 788 4701 (017) 788 4850 ahti.itkonen@vyh.fi  
ympäristökeskus  
PL 1049 
70101  Kuopio 
Pohjois-Savon liitto  (017) 2625 090 (017) 550 1413 serpo.laitila@rohiois-savo.fi  
PL247  
70101  Kuopio  
Savo-Karjalan  tiepiiri  0204 44 5105 0204 44 5105 petri.keranen@tielaitos.fi  
FL 1117 0400197187 
70101  Kuopio  

Savo-Karjalan  tiepiiri  0204 44 5383 0204 44 5383 airi.muhonen@tielaitos.fi  
PL1117  0400155356 
70101  Kuopio  

Tapio  Laaksonen 
Intendentti 

Juhani Ruuskanen 
Professori  

Lauri Kärenlampi  
Professori 

Erkki Remes 
Alueidenkäyttöpäällikkö  

Ahti Itkonen 
Ympäristönsuojelu- 
päällikkö 

Seppo Laitila 
Maakuntasuunnittelija  

Petri  Keränen 
Suunnittelupäällikkö 
(puheenjohtaja) 

Airi Muhonen 
Ympäristösuunnittelija 

 (sihteeri) 

39 



Savo-Karjalan tieplirin PTS  2000-2010 
VAIKUTUSARVIOINNIN  OHJELMA Liitteet  

Pohjois-Karjalan ympäristöyhteistyöryhmä 

Osoite Faksi Puh.nro  E-mail  

Pirjo Kannen Pohj. -Karjalan museo  (013) 267 5376 (013) 267 5379 rirlo.karinen@insJi 
Amanuenssi Torikatu  21 C 050 351 8609 

80100  Joensuu  

Heikki  Simola Joensuun Yliopisto/  (013) 251 2472 (013) 251 3499 heikki.simola@ioensuu.fi  
Tutkija Karjalan tutk.laitos  

PL 111 
80101  Joensuu 

Aarne  Wahlgren  Pohjois-Karjalan  (013) 123 622 (013) 141 2707 aarne.wahlgren@vvh.fl 
Vesiensuojelupäällikkö ympäristökeskus 

PL69  
80101  Joensuu 

Veijo Puumalainen Pohjois-Karjalan  (013) 123 622 (013) 141 3072 veijo juumalainen@vyh.fi  
Maankäytön tarkastaja ympäristökeskus  

PL 69 
80101  Joensuu 

Mikko Ruoppa Pohjois-Karjalan liitto  (013) 259 1130 (013) 259 1116 mikko.ruoxa@Dohiois- 
Ympäristösuunnittelija Torikatu  9 040 583 5431 kariala.fi  

80100  Joensuu  

Petri  Keränen  Savo-Karjalan tiepliri  0204 44 5200 0204 44 5105 petri.keranen@tielaitos.ti  
Suunnittelupäällikkö  PL 1117 0400 197 187  
(puheenjohtaja)  70101  Kuopio 

Airi Muhonen  Savo-Karjalan tiepiiri  0204 44 5200 0204 44 5383 airi.muhonen@tielaitos.fi  
Ympäristösuunnittelija  PL 1117 0400 155 356  
(sihteeri)  70101  Kuopio 

Ari Varonen  Savo-Karjalan tiepiiri  0204 44 5439 0204 44 5458 ari.varonen@tielaitos.fi  
Suunnittelija  PL 1117 040 547 4016 

70101  Kuopio  

I 
I 
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Savo-Karjalan tiepiirin pitkän tähtäyksen suunnitelma  2000-2010  

YHTEYSHENKILÖT  ALUEELLISISSA 
YMPÄRISTÖKESKUKSISSA 

Pohjois-Savon ympäristökeskus 
Ympäristönsuojelupäällikkö 
Ahti Itkonen  
Sepänkatu  2 B 
PL 1049, 70101  Kuopio  
Puh.  (017) 788 4777 
Sähköposti ahti.itkonen@vyh.fi  

Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 
Vesiensuojelupäällikkö 
Aarne  Wahlgren 
Torikatu  36 A 
PL 69, 80101  Joensuu  
Puh.  (013) 141 2707 
Sähköposti aarne.wahlqren@vyh.fi  

YHTEYSHENKILÖT  MAAKUNTIEN LIITOISSA 
Pohjois-Savon liitto 
Suunnitteluinsinööri  
Jouko Kohvakka  
Sepänkatu  1 
70100  Kuopio  
Puh.  (017) 550 1400 
Sähköposti jjo.kohvakka@  pohjois-savo.f  I  

Pohjois-Karjalan liitto 
Seutusuunnittelija  
Kari Riikonen  
Torikatu  9 
80100  Joensuu  
Puh.  (013) 259 110 
Sähköposti  kari. riikonen © pohjois-karialafi 

LISÄTIETOJA TIENPIDON PITKÄN TÄHTÄYKSEN 
SUUNNITELMASTA  JA  SEN  VAIKUTUSTEN 
ARVIOINNISTA  

Savo-Karjalan tiepiiri 
Suunnittelupäällikkö  
Petri  Keränen  
Kirkkokatu  1 
PL 1117, 70101  Kuopio 

 Puh.  0204 44 5105 
Sähköposti petri.keranen @tielaitos.fi  

Savo-Karjalan tiepiiri 
Ympäristövastaava 
Airi Muhonen  
Kirkkokatu  1 
PL 1117, 70101  Kuopio 

 Puh.  0204 44 5383 
Sähköposti airi.muhonen @tielaitos.fi 

YY-Optima  Oy  
Anna Saarlo  
Seppo Lampinen 
Mannerheimintie  44 A 
00260 Helsinki  
Puh.  (09) 2706 8198 
Sähköposti yy-optima@yy-optima.f  I 

Savon  Kopiokeskus  Oy, Kuopio  1999 
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