
Valtatien  17  varrelle rakennettu kevyen liikenteen väylä tuo turvallisen koulumatkan lapsille. 
 Kuva:  Maritta Räsänen 

U 	UU U Savo-Karjalan tiepiirin 
toiminta-  ja  taloussuunnitelma  
2001  -  2004 

Savo-Karjalan tiepiirin toiminta-  ja  talous- 
suunnitelma  2001  —  2004  sisältää keskei-
set suunnitelmakauden tavoitteet  ja  paino-
tukset. Suunnitelmassa  on  esitetty, mihin 
tiepiiri käyttää suunnitelmakaudella rahaa 

 ja  mitä vaikutuksia toimenpiteillä saavute-
taan. 
Tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelma  on 

 laadittu Tielaitoksen keskushallinnon an-
tamien rahoituskehysten mukaisesti.  Pe

-rustienpidon vuosirahoitus  on 295  miljoo
-naa markkaa. 

Suunnitelman taustatietoina  on  käytetty 
tiestältä kerättyjen tietojen lisäksi maakun- 

tien liittojen,  TE-keskusten  ja  kuntien kans-
sa käytyjen neuvottelujen aineistoa. 

Tienpidon  painopiste  on  rahoituksen vä-
hentyessä siirtynyt tieverkon kehittämises-
tä nykyisen tieverkon ylläpidon suuntaan. 
Tienpidossa painottuvat päivittäisen lilken-
nöitävyyden turvaaminen, tieverkon kun-
non säilyttäminen, liikenneturvallisuuden 
jatkuva parantaminen sekä elinkeinoelä-
män kuljetusten turvaaminen. 
Sidosryhmätja tienkäyttäjät  ovat kokeneet 
vähäliikenteisen tieverkon heikkenevän, 
mikä  on  aiheuttanut kasvavaa tyytymättä-
myyttä.  295  miljoonan  markan  rahoituksel- 

la heikkeneminen tulee jossain määrin jat-
kumaan. Tiepääoman säilyttäminen  on  pi-
temmällä aikavälillä uhattuna. 
Tiepiiri  laatu pitkän tähtäyksen suunnitel-
maa vuoteen  2010. Se  valmistuu kesällä 

 2000.  Suunnitelmaan valitut linjaukset vai-
kuttavat seuraavan toiminta -ja  taloussuun-
nitelman hankevalintoihin  ja  saattavat muut-
taa joiltakin osin tässä suunnitelmassa 
esitettyä hankejoukkoa kauden loppuvuo-
silta. 
Seuraavan toiminta-  ja  taloussuunnitel

-man  laatiminen aloitetaan vuoden  2000 
 kesällä  ja  se  julkaistaan vuoden  2001  ke-

väällä. 

Tieliikenteen osuus maamme henkilöliikenteestä 
 on 93  %  ja  tavaraUikenteestä  67  %.  EU -maissa 

vastaavatosuudetovatkeskimäärin  88  %ja  72%. 
 Lähivuosina osuudet pysynevät lähes ennallaan.  

Savo-Karjalan teillä ajetaan vuosittain noin  2 600 
 miljoonaa autokilometriä, mistä aiheutuu tienkäyt-

täjille  5 400  miljoonan  markan  kustannukset.  Savo- 
Karjalan alueella  on  autoja yhteensä  181 000  kpl, 

 joista  hen  kilöautoja  on 159 000  kpl. 

Tiellikenne  kasvoi  Savo-Karjalan alueella  1980- 
luvulla lähes  50  %.  Taloudellisen  laman  vuoksi 
liikenteen kasvu pysähtyi  1990-luvulle tultaessa  ja 

 vuosina  1990-93  liikenne väheni  3  %.  Sittemmin 
liikenne  on  kasvanut muutaman vuoden noin pro-
sentin vuosivauhtia. Vuosina  1997-1999  liikenteen 
kasvu  on  ollut keskimäärin  2  %  vuodessa. Liiken-
teen kasvun ennustetaan jatkuvan erityisesti  pää- 
teillä  ja  suurimpien taajamien ympäristöissä. 

Kansainvälinen liikenne  on  lähinnä Venäjän lii-
kennettä.  Savo-Karjalan alueen erityispiirteitä ovat 
raskaiden kuljetusten suuri suhteellinen määrä  ja 

 matkailuliikenne.  

Kevyt liikenne kasvaa pääasiassa taajamien si-
sällä  ja  reuna-alueille. Kevyen liikenteen suhteel-
linen osuus esim. työmatka -ja  asiointiliikenteestä 

 on  pienempi kuin Etelä-Suomessa. 

Tiestö osana liikennejärjestelmää 
Yleiset tiet ovat  osa  liikennejärjestelmää,  joka luo 
edellytykset sekä kansalaisten liikkumiselle että 
tavaroiden kuljetuksille. 

Yleisten teiden toiminnallinen luokitus ohjaa  tie-
verkon kehittämistä  ja  tienpidon  suunnittelua. Toi-
minnalliset luokat ovat: valtatiet, kantatiet, seututiet 

 ja  yhdystiet.  

Yleisiä teitä  Savo-Karjalan alueella  on  yhteensä 
 11 000  kilometriä, joka  on 14  %  koko  valtakunnan 

yleisistä teistä. Valta-  ja  kantatiet  muodostavat 
päätieverkon, joka yhdistää valtakunnan keskus-  

alueettoisiinsa.  Savo-Karjalan alueella  on  päätie
-verkkoa yhteensä  1 478  kilometriä, josta valtateitä 

 783  kilometriä  ja  kantateitä  695  kilometriä. 
Seututiet  toimivat seutukuntien sisäisinä yhteyk-

sinä  ja  kytkevät  seutu  kunnat  päätieverkkoon .  Savo- 
Karjalan seututieverkon pituus  on 2 01 1  kilometriä. 
Muut yleiset  tie  ovat yhdysteitä, joita  on Savo- 
Karjalan alueella  7 490  kilometriä. Kevyen liiken-
teen väyliä  on 523  kilometriä. 

Seututietja yhdystiet  muodostavat yhdessä kun-
tien ylläpitämien katujen  ja  kaavateiden  kanssa 
pääosan paikallisesta  ja  seudullisesta  liikenne- 
verkosta.  

Savo-Karjalan yleisistä teistä  on  päällystetty  5 874 
 kilometriä eli  53  %.  Koko  maan yleisestä tieverkosta 

 on  päällystetty  64  %. Soratiestöä  on  sekä määrälli-
sesti että suhteellisesti eniten  koko  maassa. 

Yleisillä teillä  on  voimassa nopeusrajoitusjärjes-
telmä, joka muodostuu  80 km/h  -yleisrajoituksesta 

 ja  tiekohtaisista nopeusrajoituksista.  Talvella  on  

voimassa nopeusrajoitusjärjestelmä, jossa suurin 
 osa  100 km/h  rajoituksista lasketaan  80  km:iin/h.  

Suomessa  on  yleiseurooppalaiseen  TEN -lilkenne
-verkkoon kuuluvaa tiestöä noin  4 000  kilometriä. 

 Savo-Karjalantiepiirin  alueella siihen kuuluvat valta- 
tiet  9, 5, 17  ja  6  välillä Joensuu-Onkamo sekä 
kantatie 70,joiden pituus  on  yhteensä  345  kilomet-
na.  

Savo-Karjalan alueen liikenneturvallisuustilanne 
 on  valtakunnallista keskiarvoa parempi. Osuus  hen-

kilövahinkoihin  johtaneista onnettomuuksista  on 
 pienempi kuin osuus ajetuista kilometreistä  ja  tie- 

pituudesta. Henkilövahinkoihinjohtaneita onnetto-
muuksia sattui tiepiirin yleisillä teillä  1980-luvun 
loppupuolella yli  400  vuodessa, mutta vuonna 

 1999  enää  205.  Tiellikenteen  onnettomuuksissa 
kuoli yleisillä teillä vuonna  1998 32  henkilöä  ja 

 vuonna  199929  henkilöä. Liikenneturvallisuus  on 
 parantunut tasaisesti vuosi vuodelta  Savo-Karja

-Ian  tiepiirin alueella. 

Toimintaympäristä  
Tieliikenteen tilanne 
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Keskeiset ongelmat 
 Savo-Karjalan alueella  

Savo-Karjalan alueen valtateistä  75  %  ja kanta- 
teistä yli  30  %  ei täytä suuntaukseltaan  tai  le-
veydeltään päätieverkolle asetettuja tavoitearvoja. 

 Savo-Karjalan alueelta  on  ns. moniongelmaisiksi 
teiksi  luokiteltu valtatien  5  osuus Varkaus - Kuopio 

 ja  valtatien  17  osuus Kuopio - Viinijärvi. Monion-
gelmaisuus tarkoittaa useiden puutteiden esiinty -
mistä samalla tiejaksolla. 

Sorateiden  osuus,  47%  yleisistä teistä,  on Savo- 
Karjalassa maan korkein. Vaikka sorateiden lii-
kennesuoriteosuus  on vain 9  %  kaikista  Savo- 
Karjalan alueella ajetuista kilometreistä, teiden 
kelirikkoisuus haittaa  mm.  raakapuun  ja  maata-
louden kuljetuksia. Kelirikko lisää usein ajomatkaa 

 ja  paikoin kuljetukset keskeytetään kelirikon ajak-
si. Tästä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia elin-
keinoelämälle  ja  haittaa asukkaille. 

Alemman tieverkon päällysteiden kunnostami-
seen lisätään rahoitusta. Näin kunnon huonone-
misen vauhtia hidastetaan. 

Liikenteen sujuvuudessa  Savo-Karjalan teillä  on 
 ainoastaan paikallisia puutteita. Ongelmia  on  Kuo-

pion  ja  Joensuun kaupunkien ympäristöissä. Kau-
punkien maankäytön laajeneminen  on  lisännyt 
sekä työmatka- että asiointiliikennettä. Suurim-
mat parantamistarpeet ovat valtatiellä  5  Kuopion 
etelä-  ja  pohjoispuolella, sekä valtateillä  6  ja  17 

 Joensuun ympäristössä.  

Savo-Karjalan tiepiirin 
toimintamalli  
Savo-Karja  Ian  tiepiiri  on  Pohjois-Savon  ja  Pohjois- 
Karjalan maakuntien alueen tieviranomainen.  Tie

-määrärahattulevat  tiepiirin käyttöön. Tiepiiri ostaa 
suunnittelun, rakentamisen sekä hoidon  ja  ylläpi-
don työtjoko Tielaitoksen tuotannolta  tai  yksityisiltä 
yrityksi Itä. 

Tiepiirin palveluksessa oli vuoden  2000  alussa 
 96  henkilöä, heistä piirikonttorissa Kuopiossa 64ja 

Joensuun toimistossa  29  henkilöä. Tiemestareiden 
toimipisteissä  N  urmeksessa,  Iisalmessa  ja  Kiteel-
lä kussakin oli yksi henkilö. Myös muutama muu 
tiemestari tullaan sijoittamaan alueelleen. 

Tiepiiri  hoitaa tehtäviään yhteistyössä muiden 
alueella toimivien valtion viranomaisten, maakun-
tien liittojen, kuntien  ja  muiden yhteisöjen kanssa. 

Kansainvälistä yhteistyötä tiepiirillä  on  Venäjän 
Karjalan tasavallan kanssa sekä Viron Saaren- 
maan  ja  Läänen tiepiirien  kanssa.  

taan juhlapyhien aikaan parannettua talvihoitoa. 
Talvikunnossapidon oikealla suuntaamisella vaiku-
tetaan sujuvuuden lisäksi myös liikenneturvalli-
suuteen. Päällystetytpäätietovat hyvässä kunnos-
sa. Sorateiden kelirikko-ongelmia vähennetään 
keskittämällä korjaukset pahimpiin kohtiin. 

Tavoitteena  on,  ettei tiestö pääse rappeutumaan 
eikä pääoma-arvo laske . Rahoituksen vähentyes-
säjoudutaan entistä tarkemmin harkitsemaan toi-
menpiteiden kohdistamista. Päätietja liikenteelle 
merkittävimmät muut tiet  on  jouduttu asettamaan 
etusijalle. 

Liikenneturvallisuuden jatkuva parantaminen  on 
 asetettu yhdeksi tieliikennesektorin tärkeimmistä 

tavoitteista. Tiepiiri osallistuu alueelliseen liikenne-
turvallisuustyöhön maakunnallisten liittojen, polii-
sin, lääninhallituksen, kuntien  ja  Liikenneturvan 
kanssa. Tiepilri  on  laatinut liikenneturvallisuus-
ohjelman lähivuosille. Lisäksi tiepiiri laatu  ja  pitää 
ajantasalla yhdessä kuntien kanssa liikenneturval-
lisuussuunnitelmia sekä toteuttaa yhteistyössä 
liikenneturvallisuushankkeita. 

Elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuus edistää  tie-
piirin alueen elinkeinoelämän menestymistä  ja  kil-
pailukykyä. Tiepilri selvittää elinkeinoelämän kulje-
tustarpeita  ja  reittejä, jotta parantamistoimenpiteet 
voidaan kohdistaa oikein. Tavoitteena  on  tehdä 
nykyisellä tieverkolla liikennöinti mandollisimman 

 hä  i  riöttömäksi. 

Tienpidon tavoitealueet  
Tavoitteiden lähtökohdat 
Suunnittelukauden  tavoitteiden lähtökohtina ovat 
Liikenneministeriön julkaisussa "Liikenteen toi-
mintalinjat vuoteen  2020"  määritellyt yleistavoit-
teet  ja  Tielaitoksen  keskushallinnon antamat toi-
mintalinjat. Tienpidon tavoitealueita suunnitelma- 
kaudella ovat: ympäristö, liikenneturvallisuus, lii-
kenteen toimivuus, tiestön kunto  ja  tien pidon ta-
loudellisuus. Tiepiirin vuosittaiset tavoitteet  on 

 johdettu pitemmän aikavälin päämääristä. 

Ympäristö 
Tavoitteena  on  tieliikenteen  ja  tienpidon  haittojen 
vähentäminen  ja  ennaltaehkäisy. Tiehankkeiden 
ympäristövaikutuksetselvitetäänja  haitallisia ym-
päristövaikutuksia ehkäistään  ja  lievennetään  jo 

 suunnitteluvaiheessa. 
Tieliikenteen  ja  tienpidon  ympäristöhaittoja vä-

hennetään  mm.  meluhaittoja  torjumalla  ja  pohja- 
vesien suojelulla. Vähäisen suolankäytön talvihoito-
politiikkaa jatketaan . Suolan käyttöä vähennetään 
edelleen siinä määrin, kuin  se  liikenneturvallisuut-
ta heikentämättä  on  mandollista. Uusiutumattomia 
luonnonvaroja käytetään vastuullisesti . Materiaa-
lien uusiokäyttöä lisätään . Taajamateiden paran-
tamisen lähtökohtina ovatturvallisuus, viihtyisyys 

 ja  hyvä taajamakuva. Tieympäristöäja maisemaa 
parannetaan yhteistyössä asukkaiden, kuntien  ja 

 muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Tiepiiri  edistää yhteistoiminnassa maankäytönja 
muiden liikennemuotojen suunnittelijoiden kanssa 
kestävän  ja  turvallisen alue-  ja  yhdyskuntaraken-
teen kehittymistä. 

Liikenneturvallisuus  
Tavoitteena  on  kuolemaan  tai  vakavaan loukkaan-
tumiseen johtavien onnettomuuksien jatkuva vä-
hentäminen . Valtioneuvoston päätös tieliikenteen 
turvallisuuden parantamiseksi merkitsee keski-
määrin  35  liikennekuoleman  vähentämistä vuosit

-tam  tienpidon  toimenpiteillä vuoteen  2005 men-
nessä.  Vuodelle  2000  koko  Tielaitoksen  tavoit-
teeksi  on  asetettu  44  henkilövahinko-onnettomuu-
den vähentäminen tienpitotoimenpitein.  Savo - 
Karjalan tiepiirin osuus  on 3  -  4  henkilövahinko- 

Kaunista tiemaisemaa Tuupovaarassa. 
Kuva:Anna-L  lisa  Tanskanen 

Tienpidon  painotukset  
Tienpidon  painotukset perustuvat valtakunnalliseen 
tiepolitiikkaanja alueen tienkäyttäjien  ja  yhteisöjen 
odotuksiin. Tienpidon painopistealueetseuraaval

-la  suunnittelukaudella  ovat: 

-  huolehditaan tiestön päivittäisestä liikennöi-
tävyydestä 

-  säilytetään tiestön kunto nykyisellään 

-  parannetaan jatkuvasti liikenneturvallisuutta 

 ja  ehkäistään ympäristöhaittoja 

-  parannetaan joukkoliikenteen  ja  kevyen liiken-
teen asemaa 

-  turvataan elinkeinoelämän kuljetusten suju-
vuus. 

Tiestön päivittäinen liikennöitävyys turvataan kaik-
kina vuorokauden aikoina. Hoitotoimenpiteisiin ku-
luu hieman yli  43  %  Savo-Karjalan tiepiirin perus-
tienpidon rahasta. Talvihoitoa kehitetään suun-
taamalla toimenpiteitä erityisesti alemmalla tiever

-kolla  elinkeinoelämän tarvitsemille reiteille tarpei-
den mukaisesti ajoitettuna. Lisäksi pääteillä tarjo- 
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Rahoituslaji  2000 2001 2002 2003 2004  

Perustienpito  308 314 318 311 305  

Kehittäminen  63 19 3 3 3  

Työllisyys  5 4 4 4 4  

EU  3 6 6 6 6  

Ulkopuolisten  
osuudet 

3 4 4 3 4  

Maanlunastus  20 20 18 18 18  

Yhteensä  401 367 353 345 340  

Tienpidon  rahoitus  2000-2004  

onnettomuuden vähentäminen vuosittain. 
Liikenneturvallisuustavoitteeseen päästään toteut-
tamalla liikenneturvallisuusohjelman toimenpitei-
tä, toteuttamalla liikenneturvallisuussuunnitelmissa 
esitettyjä  ja  muita turvallisuutta parantavia hank-
keita, kiinnittämällä huomiota kunnossapidon  ja 

 erityisesti talvihoidon turvallisuusvaikutuksiin, no-
peusrajoituksia tarkistamalla erityisesti taajamis-
saja osallistumalla liikenneturvallisuustyöhön po-
liisin, Liikenneturvan  ja  kuntien kanssa. 

Liikenteen toimivuus 
Tavoitteena  on  tieliikenteen  ja koko  liikennejär-
jestelmän  toimivuuden turvaaminen  ja  parantami-
nen. Tiepiiri  on  kiinteästi mukana maakuntien liiken-
nejärjestelmäsuunnittelutyössä. Suunnitelmakau-
della valmistuvat liikennejärjestelmäsuunnitelmat 
Kuopion seudulle  ja  Pohjois-Karjalaan. Joukkolii-
kenteen asemaa parannetaan joukkoliikenteen 
tarveselvityksen perusteella. Kevyen liikenteen su-
juvuutta parannetaan yhteistyössä kuntien kans-
sa. Liikenteen kasvusta huolimatta elinkeinoelä-
män kuljetusten matka-aikojen ennustettavuus ei 
heikkene. Tavoitteeseen päästään suuntaamalla 
investoinnit sujuvuutta parantaville tieosuuksille 
pääteillä  ja  suurimpien kaupunkien lähellä. Työn- 
aikaiset liikenteen häiriöt minimoidaan asettamalla 
tavoitteita  ja  vaatimuksia kaikkiin tienpitotöihin. 

Tieverkon kunto  
Tienpidon  tavoitteena pitkällä aikavälillä  on  pitää 
tieverkon kunto sellaisena, että tieverkon ylläpito- 
kustannusten  ja  tienkäyttäjien ajokustannusten 

 summa on  minimissään. 

Päällystettyjen  teiden kunto 
Valtakunnallisena  tavoitteena  on  hidastaa huono-
kuntoisten päällystettyjen teiden määrän kasvua 
nykyisestä niin, että  se on  keskimäärin  alle  100 

 kilometriä vuodessa.  Savo-  Karjalan tiepilrin tavoit-
teena  on,  että huonokuntoisten päällystettyjen tei-
den määrä kasvaisi vuosittain enintään  20  kilomet-
riä  ja  heikkeneminen pysäytetään suunnitelma- 
kauden puolivälissä. 

Siltojen  ja sorateiden  kunto 
Siltojen kunto pidetään sellaisena, että siltojen 
käyttöikä  ja  ylläpitokustannukset  ovat optimissaan. 

Kelirikkoisia  sorateitä kunnostetaan  Savo-Karja
-Ian  tiepiirissä  vuosittain  50  -  60  kilometriä, jolloin 

kelirikon haittojen lisääntyminen hidastuu. 

Tienpidon  taloudellisuus  
Tielaitoksen  tavoitteena  on  tienpidon  taloudelli- 
suuden jatkuva parantaminen  ja  tiehallinnon  oman 

AutomatkaiI/an  virkistys  ja levähdysalue  Lieksassa. 
 Kuva:  Anna-Liisa Tanskanen  

toiminnan tehokkuuden parantaminen. Tiepiirissä 
tienpidon taloudellisuutta parannetaan etsimällä 
uusia ratkaisuja, analysoimallatienpidon vaikutuk-
sia  ja  vähentämällä kiinteitä kuluja. 

Rahoitus  ja  toimenpiteet 
Rahoitus  
Tielaitos  saa vuodelle  2000  rahoitusta yhteensä 

 4,1  miljardia markkaa. Määrä  on  samaa tasoa 
kuin vuonna  1999.  Pidemmällä aikavälillä rahoi-
tus  on  vähentynyt huomattavasti. Esimerkiksi vuon-
na  1992  oli tienpitoon käytössä  5,2  miljardia mark-
kaa. 

Savo-Karjalan tiepiirin rahoitus sovitaan Tielai
-toksen  keskushallinnon kanssa vuosittaisessa 

tulossopimuksessa. Vuodelle  2000  tiepiiri  saa käyt-
töönsä yhteensä noin  400  miljoonaa markkaa, 
jolla ostetaan suunnitelmat, hoito-  ja  ylläpitotyöt, 

 rakentaminen  ja  katetaan tiehallinnon  oman toi-
minnan menot. 

Perustienpito 
Tiepiirillä  on  vuonna  2000  varsinaista perustien-
pidon rahoitusta käytössään  294  miljoonaa mark-
kaa. Lisäksi tiepiiri saa keskushallinnolta perus-
tienpidon rahaa  14  miljoonaa markkaa, joka  on 

 kohdennettu Ihalansalmen  ja  Vehmersalmen 
lossien  korvaamiseen silloilla. Tiepiirin varsinai-
sen perustienpidon rahoituksen ennustetaan ole-
van  295-300  miljoonaa markkaa tulevina vuosina. 
Perustienpidon vaihtelu  ja  supistuminen johtuu 
lossit silloiksi- hankkeiden vuosittaisen rahoituksen 
vaihtelusta. 

Kehittäminen  
Savo-Karjalan alueen kehittämishankkeiden ra-
hoitus riippuu siitä, mikä  on  koko  maan kehittämi-
sen määräraha  ja  mitä hankkeita valtakunnallises-
ta kehittämishankkeiden ohjelmasta  on  käynnissä. 
Tielaitoksella  on  käytettävissään kehittämisrahaa 
vuonna  2000  noin  800  miljoonaa markkaa.  Savo - 
Karjalan tiepiirin osuus  on 62  miljoonaa markkaa, 
josta  59  miljoonaa markkaa käytetään valtatien  5 

 tieosuuden Vehmasmäki - Hiltulanlahti rakentami-
seen  ja  3  miljoonaa markkaa kehittämishankkeiden 
suunnitteluun. Seuraavana odottavatvuoroaan  val

-tateiden  17  ja  6  parantaminen Joensuun kohdalla 
 ja  valtatien  5  parantaminen välillä Joroinen -Var-

ka  us. 

Muu rahoitus  
Savo-Karjalan tiepiirillä oli vuonna  1999  varsi-
naista työllisyysrahoitusta käytössään  4,7  miljoo-
naa markkaa.  EU  lnterreg-ja EU  Sb  -hankkeiden 
kansalliseen osuuteen oli käytössä työllisyysrahaa 

 1,2  miljoonaa markkaa. Vuonna  2000  tiepiirillä  on 
 käytössään työllisyysrahaa noin  5  miljoonaa mark-

kaa. Tässä suunnitelmassa  on  oletettu työllisyys- 
rahoituksen jäävän suhteellisen alhaiseksi myös 
tulevina vuosina. 

EU:n rakennerahastoistatiepiiri  sai vuonna  1999 
1,2  miljoonaa markkaa EU:n Interreg-ja  EU:n Sb-
rahoitusta. Vuonna  2000  alkaneen ohjelmakauden 
hankkeet sovitaan vuoden  2000  aikana. Maakun-
tien liitot tekevät rahoituspäätökset sovittuaan 
hankkeista  ensin  tiepiirin kanssa. Vuodelle  2000 

 tiepiiri  saanee noin  3  miljoonaa markkaa  EU - 
rahoitusta. 

Yhteishankkeita  rahoittavat  kunnat ja  ratahallinto 
 vuosittain useilla miljoonilla markoilla. 
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Hanke  r2_  Tie  
nro 

Hankkeen nimi 
______________________________________  

Toimen-  
pide  

Pää- 
peruste 

Kust.arv. 
 Mmk  

Kunta  
-00 	-01 	-02 	-03 	-04  

___i_  Sorateiden kelirikkokorjaukset SRRP ________  50,7 ___________  
02 

__________ 
Sillankorjaukset SILR ________  56,0 ___________  

_2_  Niva  - Koskenjoki PÄRP YH.  TU  6,8  Kiuruvesi  

Laajennusinvestoinnit ____________  ____________________________________ _______ _________ _______ 
Hanke 

 r2_ 
Tie  
nro  

Hankkeen nimi Toimen-  
pide  

Pää- 
peruste 

Kust.arv. 
 Mmk  -00 -01 -02 -03 -04 

Kunta  

_11_  Varkaus  -  Leppävirta  OKAI su,  Tu  52,0  Varkaus  

__iL_  Siilinjärvi  -  Pyylampi  KLV  Tu  5,9  Siilinjärvi  

__j.__ 6  Lehmon eritasoliittymä ETL su,  Tu  18,9  -  Kontiolahti  

__i.±._  16081  Kiuruveden keskusta,  vaihel TAAJ YM,  TU,  su  12,5  Kiuruvesi  

___i__  74 llomantsin  taajama  LIITT YM,  TU  6,6  Ilomantsi  

.__i._  17,572  Tuusniemen  kohta  KLV  Tu  4,2  Tuusniemi  

_1L_ 17 Jännevirran ohituskaistaja  alikulku  OKAI  Tu  4,5  Siilinjärvi  

__i.__  17  Pilkon  kevyen liikenteen alikulku  KLV  Tu  3,3  Joensuu  

_ia_  5  Itäkallion  tien  alikulut RTP  Tu  2,9  Siilinjärvi  

___9_ 5550  Haminalahti - Lamperila PÄRP  T, su 25,0  Kuopio  
506 Juuan  taajama, vaihe  1  TAAJ YM,  TU  7,0  Juuka ----  
484 Hammaslanden kiertol.  ja suojatiet LIITT  Tu  3,7 Pyhäselkå ---  
73  Lieksan  liittymäjärjestelyt,  vaihe  2  LIITT su,  Tu  2,8  Lieksa  -.--  

_±_  5451 Pappilanpelto - Kuutinharju TAAJ  Tu  1,5  Rautalampi  
545 lisveden  kohta  TAAJ  Tu  1,0  Suonenjoki  ---  

---  484 Rasivaaran  kyl KLV  Tu  1 ,3 -  Rääkkylä  

_a__ 6  Kontiolanden  liitt.  ja yt-järjestelyt  LflTT  Tu  6,8 ___________ 

_?.__  73 Akkosalmi -  Lehtovaara,  klvja  ev LEV Tu, su  5,0  Nurmes  

_22_ 486  Kiteen taajama  TAAJ  Tu  5,0  Kitee  

__a_  Vuonamonsalmi KLV  Tu  4,8 -  

__i_  77 Halola - Kinnulanlahti KLV  Tu  4,1  Maaninka  

---  16196 Kaplaan tasorist.  korvaaminen sillalla  RTP  Tu  4,0 - -  Suonenjoki  
476 Liperin  keskusta,  kiertol.  ja suojatiet LIITT  Tu  2,7 -  Liperi  ---  
73 Louhiojan tiejärjestelyt LIITT  Tu  1,2 -  Eno  ---  
23  Käärmeniemen liitt.  parantaminen  KLV  Tu, su  1,0 -  Varkaus  ---  

--  17,566,16415 Vartiala - Riistavesi  LEV Tu, su  33,0  Kuopio  

_L__  Kemira  - Kuuslahti KLV  Tu  4,8  Siilinjärvi  

--  5910 Vieremän  keskusta  ja sistulotie TAAJ  Tu  4,1  Vieremä  

--  6 Käpykankaan  liittymä  LIITT  TU,  su  4,0  Joensuu  

_±_  16105  Pielaveden  keskusta  TAAJ YM,  TU  3,1  Pielavesi  
Repokallio - liksenportti KLV  Tu  1 ,5  Joensuu  

-s-- 522  Pankakosken  alikulku  KLV  Tu  0,7  Lieksa  

-n-- 6 Niittylahti - Reijola OHIK  Tu.  su  45,0  Pyhäselkä  

-n-- 5646 Kuhanniemen th -  Lapinlahti  PÄRP YH  8,9  Lapinlahti  
573  Kaavin taajama järjestelyt  TAAJ  Tu, YM  6,0 Kaavi  ---  -s-- 15706  Kunnasniemen paikallistie SRPÄ YH  4,5  Kontiolahti  

_L__  Niittypurontie - Lintulantie TAAJ  Tu  4,0  Varkaus  

--  15666,15667 Viinijärvi - Kompero SRPÄ YH  3,4  Liperi  

_..2__  Jälän  tie, yksityistie  yleiseksi  _______ _________  6,1  Siilinjärvi  
_____ 

____________ 
___________ Liikenneturvallisuuskohteet _______  Tu  6,0  ____________ 

______ ____________ Yksityisteiden kuntoonpano yl.teiksi _______ _________  8,0 ____________ 

- ___________ 
Pohjavesisuojaukset YM  9,0  _ 

uusinvestoinnit  
Hanke  

2_  
Tie  
nro  

Hankkeen nimi Toimen-  
pide  

Pää- 
peruste 

Kust.arv.  
Mmk  .00 -01 -02 -03 

T  
-04 

Kunta  

_^1_  15555 Ihalansalmen  silta  LO->Sl su,  LT 14,5  Rääkkylä  
52 536  Vehmersalmen  silta  LO->Sl su,  LT 43,0 Vehmersalmi  

5100 Mönnin  silta  LO->Sl su,  LT 21,0  Kontiolahti  

KEHITTÄMISHANKKEET  2000-2004  

uusinvestoinnit  

Hanke  
nro 

Tie  
nro  

Hankkeen nimi Toimen- 
 pide  

Kustarv. 
 Mmk  -00 -01 -02 -03 -04 

Kunta  

_.1_ 17  Joensuu  - Ylämylly  LEV ________  91,0  Joensuu  
62 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti  MO  ________  135,0  Kuopio  

5  Joroinen-Varkaus  OKAI ________  141,0  Varkaus 

TYÖLLISYYS-  JA  EU -HANKKEET  2000-2004  

I  

Savo-Karjalan  tiepilri 

Tiehankkeet  2000 -2004 

PERUSTIENPIDON  HANKKEET  2000-2004  

Korvausinvestoinriit  

Laaiennusinvestoinnit  
Hanke  
nro 

Tie  
nro 

Hankkeen nimi 
______________________________________  

Toimen-  
pide  

Pää- 
peruste 

Kustarvio 
 Mmk  -00 -01 	-02 -03 -04 

Kunta  

_zj_  5040,15638 Kolinkylä -Koli LEV Tu, YM  5,3  Lieksa  

_L_ 513 Palovaara-Luhtapohja SRPÄ YH  13,0 Eno 

_z._ 531 Lempyy-Mäkrämäki SRPA YH  14,0  Suonenjoki  

u 	Sujuvuus  
u 	Turvallisuus  

M 	Ympäristähaittojen  vähentäminen  H 	Yhteiskuntarakenteen  
T 	Liikennetalous 

AI Tien nelikaistastus RTP Rautatieristeyksen  parantaminen  
L Eritasoliittymän  rakentaminen  SILK  Sillan  peruskorjaus  V  Kevyen liikenteen väylä  SILR  Sillan  rakentaminen  
V Tien leventäminen LO->Sl Lossin korvaarninen  sillalla  
TT  Liittymän  parantaminen  SRPA Soratien  parantaminen  ja päällystäminen 
)  Moottoritien rakentaminen  SRRP Soratien  rakenteen parantaminen  
)L Moottoriliikennetien  rakentaminen  TAAJ Taajamajärjestelyt 
IlK  Ohikulkutien rakentaminen  UUDR  Tien  uudelleen rakentaminen  
(Al  Ohituskaistojen  rakentaminen  VAL Tievalaistus  
RP  Päällystetyn tien peruskorjaus  



Kylänraitti Juuassa.  Kuva:  Marja Oittinen 

Vehmersalmen  sillan  rakentaminen alkaa tänä vuonna.  Kuva.' Kortes  

Toimenpiteet 
Tieverkon kehittäminen 
Piirin merkittävin hanke vaikutuksiltaan  ja  kustan-
nuksiltaan  on  valtatien  5  parantaminen välillä 
Vehmasmäki - Hiltulanlahti. Hankeen rakentami-
nen aloitettiin vuonna  1998.  Vuonna  2000  rahaa 
käytetään  59  miljoonaa markkaa  ja  tiejakso  ava-
taan liikenteelle vuoden  2000  syksyllä. Rakenta-
mishankkeen kustannusarvio  on 135  miljoonaa 
markkaa. 

Tiepiirin tavoitteena  on  saada lähivuosina käyn-
tiin valtatien  17  liittymän  rakentaminen Siilaisissa 
Joensuussa. Samaan hankkeeseen sisältyisi 
myös Joensuun kehätien liittymien parantami-
nen. Valtatien  5  osuuden Joroinen - Varkaus 
parantaminen  on  sijoitettu liikenneministeriön 
kehittämishankelistaan vuosina  2003-2005 al

-kavien  joukkoon, mutta tiepiirin tavoitteena  on 
 saada  se  alkamaan aikaisemmin. Merkittävin 

kehittämisen suunnittelukohde  on  valtatien  17 
 osuus Kuopio- Riistavesi. Yleissuunnitelma val-

mistuu vuonna  2000.  
Perustienpito 
Talvihoito  sisältää teiden aurauksen, liukkauden- 
torjunnan, pinnantasauksen, erilliset lumenpoistot 
liittymäalueilta  ja  jääteiden  hoidon. Talvihoito teh-
dään pääteillä nykyisen laatutason mukaisesti. Liuk-
kauden torjuntaan käytetään vähenevästi suolaa. 
Alemmalla tieverkolla talvihoitoa suunnataan enem-
män asiakkaiden erityistarpeiden mukaisesti. Talvi- 
hoitoon käytetään suunnitelmakaudella rahaa vuo-
sittain noin  60  miljoonaa markkaa. 

Liikenneympäristän  hoito sisältää lilkennemerk-
kien, tiemerkintöjen  ja  viheralueiden kunnossa- 
pidon, tiealueen puhtaanapidon sekä tievalaistuk-
senja liikennevalojen hoidon. Liikenneturvallisuu

-teen  vaikuttavia toimenpiteitä tehostetaan. 
Tiemerkintöjen laatua parannetaan  ja  joiltakin 

osin merkintöjä lisätään. Joiltakin osin liikenne- 
ympäristön hoidon tasoa jouduttaneen laskemaan. 
Liikenneympäristön hoitoon käytetään rahaa vuo-
sittain noin  27  miljoonaa markkaa. 

Rakenteiden  ja  laitteiden hoito sisältää  mm. 
 kuivatusjärjestelmän  hoidon, päällysteiden paik-

kauksenja kaiteiden, siltojen, aitojen, kiveystenja 
reunapaalujen hoidon  ja  pienet korjaukset. Hoi-
don taso säilytetään ennallaan. Rakenteiden  ja 

 laitteiden hoitoon käytetään rahaa vuosittain noin 
 12  miljoonaa markkaa. 

Sorateiden  hoito sisältää sorateiden tasau ksen, 
paikkauksen  ja  pölynsidonnan  sekä sorastuksen, 
jolla ylläpidetään liikenteen, sekä  sää-  ja  keliolo

-suhteiden kuluttamaa tien pintaa.  Se  sisältää myös 
tienpinnan akuutit korjaukset. Sorateiden hoidon 
taso säilytetään ennallaan. Sorateiden hoitoon 
käytetään vuosittain  27  miljoonaa markkaa. Hoi-
toa kohdennetaan elinkeinoelämän kuijetusten 
kannalta entistä paremmin. 

Lossi-  ja  lauttaliikenteen hoito sisältää liikenteen 
hoidon lossipaikoilla sovitun palvelutason mukai-
sesti. Keskushallinto tilaa lossiliikenteen hoitotyöt 
suoraan Tielaitoksen lauttayksiköltä, joten tiepiiri 
ei tarvitse siihen omaa rahoitusta. 

Liikenteen hallintaan kuuluvat liikennekeskuksen 
toiminta  ja  niihin sisältyvät tukitehtävätja tarvitta-
vat järjestelmät sekä näiden järjestelmien hoito, 
ylläpito  ja  operointi.  Liikenteen hallinta  on  tuote, 
jonka odotetaan kehittyvän nopeasti lähivuosina. 
Muuttuvien nopeusrajoitusten käyttöä lisätään. Lii-
kenteen hallintaan käytetään  1,5 -3,0  miljoonaa 
markkaa vuodessa. 

Päällysteiden  ylläpitoon kuuluu uudelleen pääl-
lystäminen, päällysteen kunnostaminen jyrsimäl

-lä  ja  korjaamalla, päällystämisen yhteydessä teh-
tävä reunojen täyttö soralla, urapaikkaukset, sora- 
tien pintauksetja pintausten ylläpito. Päällysteiden 
kunnon huononemista hidastetaan nykyisestä.  Tie- 

piirin päällystyspolitiikan mukaan päällysteet käy-
tetään paikkausten avulla entistä tarkemmin lop-
puun ennen uudelleen päällystämistä. Alemman 
tieverkon kohteita valittaessa otetaan huomioon 
erityisesti raskaan liikenteen tarpeet. Päällysteiden 
uusimiseen käytetään vuosittain  30  -  45  miljoo-
naa markkaa. 

Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpitoon kuuluu tien 
sivuojien, salaojienja rumpujen ylläpitoja raken-
teelliset korjaukset, yksittäisten routa -ja  kantavuus- 
vaurioiden korjaaminen sekä kiinteiden liikenteen 
ohjauslaitteiden, valaistuksen, kaiteiden, aitojen, 
kiveysten  ja  levähdysalueiden  kalusteiden syste-
maattinen uusiminen. Seutu -ja  yhdysteiden viitoi-
tusta  parannetaan suunnitelmakaudella. Muuten 
noudatetaan nykyisiä toimintalinjoja . Rakenteiden 

 ja  laitteiden ylläpitoon käytetään vuosittain  9  mii-
joonaa  markkaa. 

Korvausinvestoinnit  ovat teiden rakenteen  pa-
rantamis-  tai  peruskorjaustöitä,  siltojen peruskor-
jauksia  tai  kelirikkoteiden  korjauksia. Niillä säilyte-
tään tien rakenteellinen kunto  ja  pääoma-arvo  tai 

 nostetaan  se  alkuperäiselle  tasolle. 

Sorateiden kelirikkokorjauksia  tehdään vuosit
-tam  noin  10  miljoonalla markalla. Korjaukset pai-

nottuvat sellaisille tieosille, joilla  on  elinkeinoelä-
män kuljetuksia. Sillankorjauksia tehdään vuosit

-tam  noin  10  miljoonalla markalla. Muunlaiseen, 
mittavampaan peruskorjaustyöhön ei suunnitel-
makaudella ole mandollisuuksia. Korvausinves-
tointeihin käytetään vuosittain yhteensä noin  20-
30  miljoonaa markkaa. 

Laajennusinvestoinnit kohd  istuvat nykyiselle  tie- 
verkolle. Laajennusinvestointien tarkoituksena  on 

 palauttaa tien palvelutaso kohtuulliseksi korjaa-
maIla tien  tai  yhteysvälin liikenteellisiä  tai  ympäris-
töllisiä puutteita. Laajennusinvestointeja ovat  mm. 

 suuntauksen parantaminen, eritasoliittymien  ra-
kentaminen,  tien leventäminen, ohituskaistojenja 
kevyen liikenteen väylien rakentaminen,  sillan  uu-
siminen, sorateiden päällystäminen, liittymä-  tai 

 taajamajärjestelyt,  sekä valaistuksen, melusuo-
jauksen  tai  pohjavesisuojauksen  rakentaminen.  

Savo-Karjalan tiepilrin laajennusinvestoinnit pai-
nottuvat su un nitelmakautena pääteiden  ja  taaja-
mien liikenneolosuhteiden parantamiseen  ja  eri-
laisiin liikenneturvallisuutta parantaviintöihin. Laa-
jennusinvestointeihin käytössä oleva rahoitus  pie-
nenee  nykyisestään, koska ylläpidonja korvausin-
vestointien osuus kasvaa. Laajennusinvestointei

-hin  käytetään vuosittain keskimäärin  50  miljoonaa 
markkaa. 

Uusinvestoinnit  ovat töitä, jotka oleellisesti muut-
tavat tieverkon  tai  tieosuuden palvelutasoa. Tyy-
pillinen uusinvestointi  on  uuden  tie- tai  silta- 
yhteyden rakentaminen sekä tien nelikaistaistus. 
Suunnitelmakaudella rakennetaan perustienpidon 
rahoituksella  3  siltaa korvaamaan nykyisiä lossiyh- 



teyksiä. Uusinvestointeihin  käytetään perustien-
pidon rahaa vuosittain noin  10  miljoonaa mark-
kaa. 

Perustienpidon  suunnitteluun kuuluu tiehank-
keiden yleissuunnittelu  ja  tie-ja  rakennussuunnit-
telu. Investointikohteet  valitaan  ja  suunnitellaan 
siten, että niiden vaikutukset olisivat mandollisem

-man  tehokkaat. Lisäksi niiden tulee toteuttaa tien- 
pidon tavoitteita  ja  painotuksia mandollisimman 
hyvin. 

Tiehankkeiden  suunnittelussa noudatetaan vai-
heittain tarkentuvaa  ja  vuorovaikutteista  suun-
nittelumenettelyä, jossa kunnatja muut sidosryh

-mät  osallistuvat suunnitteluun  ja  hankkeiden  ta-
voitteiden asetteluun.  Suunnitteluun tarvittava  ra-
hoituksen  määrä  on  sidoksissa investointien mää-
rään.  Savo-Karjalan tiepiiri käyttää suunnitelma- 
kautena perustienpidon suunnitteluun  9- 10  mil-
joonaa markkaa vuosittain. 

Tiepiirin toimintakuluihin  sisältyvät  mm. tie-  ja 
 liikenneolojen suunnittelu, liikennejärjestelmäsuun-

nittelu, tiehankkeiden tarveselvitykset, suunn itte-
lun, rakentamisen  ja  kunnossapidon  ostot, asiakas- 
palvelut, lupa-asiat ja  tienkäyttäjien informaatio- 
palvelut sekä henkilöstö-, talous-ja  tietohallinto.  

Toimintaa tehostetaan  ja  hallintoa kevennetään 
niin, että entistä suurempi osuus rahoituksesta 
voidaan käyttää tienkäyttäjien hyväksi tien päällä 
tehtävään työhön. Liikennekeskuksen avulla edis-
tetään talvihoidon oikea-aikaisuutta  ja  yhtenäisyyt-
tä sekä parannetaan tiedotusta tienkäyttäjille.  Savo- 
Karjalan tiepiiri käyttää toimintakuluihin vuosittain 

 32-34  miljoonaa markkaa. 

Työllisyys-  ja EU-hankkeet 
Työllisyysrahoitus  suunnataan suunnitelmaan si-
sältyvien hankkeiden aikaistamiseen ottamalla huo-
mioon työvoimaviranomaisten  kanta.  Näin edis-
tetään liikenteen kannalta tärkeitä parantamistöitä. 
Puunkuljetuksille tärkeän Uimaharju- Luhtapohja-
tieosuuden parantaminen Enossaja Lempyy- Mäk-
rämäki tieosuuden parantaminen Suonenjoen  ja 

 Leppävirran  välillä saadaan suunnitelmakaudella 

valmiiksi. Uutena hankkeena  on  Kolin  alueen lii-
kennejärjestelyjen parantaminen Lieksassaja Juu-
assa.  
EU  -rahoituksen käytöstä tienpitoon päätetään 
vuoden  2000  aikana. 

Toimenpiteet lisärahoituksella  
Jos  perustienpidon  rahaa olisi käytettävissä enem-
män, aikaistettaisiin pääteiden parantamishank-
keita  ja  lisättäisiin alemman tieverkon  paranta

-mistöitä. Päätieverkon  hankkeista perustienpidon 
rahoituksella  on  tarkoitus toteuttaa valtatien  6  pa-
rantaminen välillä Niittylahti- Reijola  ja  valtatien  5 

 parantaminen välillä Leppävirta- Kuopio. 

Vaikutukset 
Päivittäinen liikennöitävyys 
Päivittäinen liikennöitävyys voidaan turvata  Savo- 
Karjalan tieverkolla. Kuitenkin yhdysteillä  ja  lii-
kenteeltään hiljaisimmilla seututeillä liikennöitävyys 

 jonkin verran huononee teiden rakenteellisen kun-
non heikkenemisen vuoksi. 

Tieverkon kunto 
Päätieverkon  kunto pysyy hyvänä  ja  joiltakin osin 
jopa paranee. Alemman tieverkon päällysteiden 
kunto heikkenee noin  20  km:n matkalla vuodessa. 
Huoneminen pysäytetään suunnitelmakaudella. 
Kelirikon aiheuttamat haitat lisääntyvät jonkin ver-
ran korjauksista huolimatta. Elinkeinoelämän kul-
jetusten kannalta tärkeimmät osuudet korjataan. 

Sujuvuus  
Savo-Karjalan päätiestön parantamishankkeetja 
lossien korvaaminen silloilla parantavat sujuvuut-
ta. Liikenteen sujuvuus heikkenee Joensuun  ja 

 Kuopion lähialueella liikenteen kasvun vuoksi. Suju-
vuusongelmateivätpoistu moniongelmaisilta  pää

-tieosuuksilta  tällä suunnitelmakaudella. 

Liike  nn  etu rva Iiis  u us 
Suunnitelmakauden  hankkeiden  ja  muiden toimen-
piteiden vaikutuksesta henkilövahinko-onnetto-
muudet vähenevät  6  -  7%.  

Ympäristö 
Merkittävimmät tienpidon vaikutukset yhdyskun-
taan  ja  ympäristöön ovat liikenteen päästöt, kun-
nossapito, rakentaminen  ja  materiaalien käyttö. 
Tienpidon ympäristövaikutusten laatu ei merkittä-
västi muutu ohjelmakaudella. 

Tieplirin  ohjelmien ympäristövaikutusten arvioin-
tia kehitetään. Vuonna  2000  laadittavassa  pitkän 
tähtäyksen suunnitelmassa (PTS  2000-2010) so-
velletaan  lain  mukaista ympäristövaikutusten arvi-
ointia . Tiehankkeissa ympäristövaikutukset selvi-
tetään kattavasti  ja  tiepiiri  on  tiiviisti yhteydessä 
ympäristö-  ja  muihin viranomaisiin sekä intressi- 
piireihin.  Lain  edellyttämä ympäristövaikutusten 
arviointi  on  tehty valtatie  5  Joroinen-Varkaus  ja 

 valtatie  1 7  Kuopio-Vartiala tiehakkeista. Ympäristö- 
vaikutusten periaatteita  on  sovel  lettu  myös joihin-
kin  seudullisiin  ja  paikallisiin hankkeisiin. 

Pohjavesien suojauksia  tehdään pääasiassa tien- 
rakennushankkeiden yhteydessä silloin, kun  ra-
kennuskohdeontärkeällä pohjavesialueella.  Suo-
jauksista neuvotellaan aina alueellisen ympäris-
tökeskuksen kanssa. Vähäisen suolankäytön talvi-
hoitopolitiikkaa jatketaan. Suolan käyttöä  ja  suo-
lauksen vaikutu ksta pohjaveden laatuun seura-
taan. Vaarallisten aineiden kuljetukset aiheuttavat 
suolausta suuremman  riskin  pohjavesille  Savo - 
Karjalan tiepiirin alueella. 

Melusuojauksia  tehdään tarvittaessa tiehank-
keiden yhteydessä. 

Useassa taajamassa parannetaan iiikennetur-
vailisuutta, taajamakuvaaja ympäristöä. Isohkoja 
töitä tehdään Pielavedellä, Juuassa, KiuruvedeIiä, 
Ilomansissa  ja  Kaavilla,  jotka kaikki ovat liikenne- 
ympäristön  ti  laselvityksen  mukaan kiireellisimpiä 
parantamiskohteita. 

Tiepiiri  osallistuu tiemaisemaa parantaviin  hank-
keisiin  yhteistyössä kuntien, ympäristökeskusten, 
metsäkeskusten  ja  muiden yhteistyökumppa-
neiden kanssa. 

Perustienpidon  merkittävimpien hankkeiden perustelut 

Valtatie  1 7  Vartiala - Rilstavesi  
Hanke sisältää valtatien  1 7  rakentamisen uuteen paikkaan  (5,5 
km)  Riistaveden  kohdalla. Nykyinen  tie on  kapeaja  se  kulkee 
hautausmaanja kirkon välistä. Nopeusrajoitus  on 60/80 km/h. 
Tie  kuuluu moniongelmaisiksi Iuokiteltuihin päätieosuuksiin. 
Liikennemäärä  on  noin  4500  autoa/vrk.  Kevyen liikenteen väy-
lät puuttuvat. Tiesuunnitelma  on  tekeillä. Toimenpiteet paranta-
vat liikenteen turvallisuuttaja sujuvuutta. Nykyinen tiejää paikal-
lisenja kevyen liikenteen käyttöön. Henkilövahingotvähenevät 
puoleen nykyisestään. Kustannusarvio  on 33  miljoonaa  mark-
kaaja  H/K  1,3.  

Valtatie  6  Niittylahti—Reijola  
Hanke sisältää valtatien rakentamisen uuteen paikkaan 
Niittylanden - Reijolan välisellä osuudella. Hankkeeseen sisäl-
tyymyöseritasoliittymän rakentaminen Reijolantaajaman koh-
dalle. Liikennemäärä tieosuudella  on  noin  7700  autoa/vrk. 

 Hankkeen yleissuunnitelman tarkistaminen  on  käynnissä. 
Kustannusarvio  on  noin  45  miljoonaa markkaa. Toimenpiteet 
parantavat turvallisuutta  ja  mandollistavat maankäytön kehit-
tymisen Reijolan alueella. 
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Maantie  5100  Mönnin  silta 
Hanke sisältää  290  metriä pitkän  sillan  rakentamisen  tie-
osuuksineen.  Nykyisin Pielisjoki ylitetään lossilla. Lossiväylän 
pituus  on 230 m.  Liikennettä  on  keskimäärin  330  autoa/vrk, 

 kesäisin noin  500  autoa/vrk.  Sillan  rakentaminen parantaa 
liikenteen sujuvuutta  ja  lossin  aiheuttamat kustannukset 
säästyvät. Hankeen kustannukset ovat  20  miljoonaa  mark-
kaaja H/Kon  2,3.  

Maantie  5550  Haminalahti — Lamperila  
Hanke sisältää nykyisen tien suuntauksen  ja  rakenteen 
parantamisen  16  kilometrin matkalta. Lisäksi osalle  tie- 
jaksoa rakennetaan kevyen liikenteen väylää. Liikennettä 
tiellä  on 600-1000  autoa/vrk.  Hankkeen tiesuunnittelu  on 

 käynnissä.  Tien  parantaminen maksaa  24  miljoonaa  mark-
kaa. 

Kehittämishankkeiden  perustelut 
Valtatie  l7javaltatie  6  Joensuun kohta 
Hanke sisältää Siilaisen  ja  Karjalankadun eritaso-
liittymien  rakentamisen sekä Joensuun kehätien 
muiden liittymien sujuvuuttajaturvallisuutta paran-
tavia töitä.  Tien  liikennemäärät  ovat  8100-1 7000 

 autoa/vrk.  Nykyisin Siilaisen liittymä  on  monimut-
kainen liikennevaloin ohjattu  vilkas  liittymä, jossa 
Joensuun kaupungin sisäinen liikenne  on  valtatien 
liikenteen kanssa samassa tasossa. Liikenne- 
määrien kasvaessa kehätien liittymissä esiintyy 
ajoittain sujuvuusongelmia  ja  myös turvallisuus  on 

 huonontunut. Hankkeen toteuttaminen edistää lii-
kenneturvallisuuttaja liikenteen sujuvuutta. Samal-
la  se  edesauttaa katuverkon  ja  yleisen tien  jä

-sentelyä.  Hankkeen kustannusarvio  on 95  miljoo-
naa markkaa. 

Valtatie  5  Joroinen—Varkaus 
Hanke sisältää sekaliikennetien rakentamisen  Jo-
roisten  ja  Varkauden välille pääosin uuteen paik-
kaan. Liikennemäärä  on 5400-8400  autoa/vrkja  se 

 jonoutuu  joillakin osuuksilla ajoittain. Maankäyttö 
 on  levinnyt Joroisissa  ja  Varkaudessa molemmin 

puolin valtatietä. Melualueella asuu noin  400  asu-
kasta.  Hankkeesta  on  laadittu yleissuunnitelma, 
jonka yhteydessä  on  tehty ympäristövaikutusten 
arviointi. Tiesuunnitelman laatiminen  on  käynnis-
sä .  U  usi tielinja  sijoittuu suurimmaksi osaksi metsä- 
maastoon. Asutukselte aiheutuvat haitat vähene-
vät  ja  nykyisen tien maankäyttöä jakava este- 
vaikutus poistuu. Tieosuudellatapahtuu vuosittain 
keskimäärin neljä henkilövahinko-onnettomuutta, 
joiden arvioidaan vähenevän puoleen. Hankkeen 
kustannusarvio  on 1 30  miljoonaa markkaa  ja H/K 

 1,5.  

Valtatie  1 7  Kuopio—Viinijärvi  
Hanke sisältää valtatien  17  moniongelmaisen  tie- 
jakson parantamisen. Parantamisjaksoalkaa Kuo-
pion kaupu ngin puolelta Riistavedeltä  ja  päättyy  jo 

 parannettuun  osuuteen Viinijärvellä. Tiejakso  on 
 pituudeltaan  62 km.  Liikennettä  on 1500-3350 au-

toa/vrk.  Ennuste vuodelle  2020 on 2100-4700 au-
toa/vrk. Moniongelmaisuustarkoittaa  leveys-, suun-
taus-,  tasaus-ja  turvallisuuspuutteita.  Tieosuuden 
tarveselvitys valmistui vuoden  2000  alussa. Hanke 
parantaa tieosuuden valtatien  standardin  mukai-
seksi. Parantamiskustannukset ovat  220  miljoo-
naa markkaa. Hanke  on  kannattava  ja  se  voidaan 
toteuttaa vaiheittain. 

Lausunnot 
Pohjois-Savon liitto 
Liikenneturvallisuuden nostaminen yhdeksi kes-
keiseksi tavoitteeksi  on  tienkäyttäjän  näkökulmasta 
erittäin myönteinen asia. 

Pääteiden  ja  liikenteeltään  merkittävimpien teiden 
asettaminen etusijalle  on  perusteltua tienpidon 
niukasta rahoituksesta johtuen. Vähäliikenteisen 
tieverkon liikennöitävyys tulee kuitenkin turvata toi-
menpiteiden  ja  hoidon oikea-aikaisella kohdenta-
misella. Tässä  Savo-Karjalan tiepiiri onkin ansiok-
kaasti ollut edelläkävijänä maassamme. Alemmal-
la tieverkolla  on  erityisen tärkeää huolehtia elinkei-
noelämän kannalta tärkeän kelirikkoisen tiestön  

liikennöitävyydestäja  sen  pahimpien ongelmakoh- 
tien parantamisesta. Tienpidon mandollisen lisä- 
rahoituksen tulisi painottua alemmalle tieverkolle. 

Valtatien  1 7  parantamistyötvälillä Vartiala -Riista-
vesi pitäisi pyrkiä käynnistämään  jo  vuonna  2001. 

 Samoin tavoitteena tulisi olla valtatien  5  Varkaus- 
Joroinen -rakentamishankkeen aloittamisen aikais-
tammen vuodelle  2000  sekä Vehmersalmen  sillan 

 rakennustöiden aloittaminen vuonna  2000.  Edel-
leen valtatien  5  parantamistyöt  välillä Siilinjärvi-
Pöljä tulisi saada käyntiin tämän TTS-kauden ai-
kana.  

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:  

Tiejohtaja 	Matti Tuiremo 	puh.  0204 44 5100  
Suunnittelupäällikkö  Petri  Keränen 	puh.  0204 44 5105 
Tieverkkoinsinööri 	Martti  Piironen 	puh.  0204 44 5376 
Tieverkkoinsinööri 	Pasi Patrikainen 	puh.  0204 44 51 16  
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