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Esipuhe 
Tässä tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelmassa  pai-
nottuvat tieverkon päivittäinen  liikennekelpoisuus,  tie-
verkon kunnon turvaaminen  ja  liikenneturvallisuuden 
edistäminen. 

Tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelma  perustuu vuon-
na  2002  valmistuneeseen  tiepiirin  pts-luonteiseen  Tien - 
pidon  toimintalinjat 2olo -julkaisuun,  Tiehallinnon  val-
takunnalliseen toiminta-  ja  taloussuunnitelmaan  sekä 
valtion vuoden  2003  talousarvion  rahoitustasoon. 

______ 	 Tiestön päivittäinen  liikennekelpoisuus  ja  kunto voi- 
- 	- 	daan  turvata. Liikenneturvallisuuden edistämisessä 

 investointiluonteisten  toimien mandollisuudet ovat  hy- 
-  vin  rajalliset. Myös tasapainoisen  aluekehityksen 

tukemismandollisuudet  ovat pelkästään tiepiirin omin 
 resurssein  vähäiset. Tässä toiminnassa erilaiset alu-

eelliseen yhteistyöhön perustuvat  menettelyt  ja  ohjel- 
mat avaavat kuitenkin jonkin verran mandollisuuksia.  

Tiehallinnori  kehittäminen jatkuu. Tavoitteena  on  toimia entistä  asiakaslähtöisemmin. Näkökulmina 
 ovat ihmisten  liikkumistarpeet,  elinkeinoelämän odotukset, alueiden tasapuolinen kehittyminen sekä 

yhteiskunnan asettamat odotukset  liikenneturvallisuudelle  ja  ympäristölle.  

Tiejohtaja  Antti Rinta-Porkkunen 

Suunnitelma perustuu  600  MC  
valtakunnalliseen  kehykseen tIiisiiuii't-i  

I 	 Å*Å'11L1Ji 	
'  Pääosa  tienpidosta  rahoitetaan valtion talousarviossa  perustienpidon momentilta.  Tämä rahoitus  osoi- 

Peruslaskelmataso 	 tetaan tiepiirien  käyttöön  Tiehallinnon  tulos- ja  talousohjausprosessin  kautta, keskushallinnon  ja  tie- 
Valtioneuvoston antama  ja 	555 	 piirien  valisilla tulossopimuksilla 
LVM:n tts:n  mukainen kehys  

Perustienpidon  valtakunnallinen rahoitus vuonna  2003 on 66o M€.  Kaakkois-Suomen tiepiirin osuus 
tästä  on 64 M€.  Summaa nostaa tänä vuonna  Tieliikelaitoksen voitontuloutus  vuodelta  2001,  joka  

il  •1I 	ISII___________ 

- 	• . 	 ohjattiin tienpitoon eduskunnan päätöksellä. 

Liikenne-  ja  viestintäministeriö  on  kirjannut  toiminta-  ja  taloussuunnitelmaansa perustienpidon 
rahoitustasoksi  vuosille  2004-2007  keskimäärin  555  M/vuosi.  Tämä  on  Tiehallinnon  kannalta rahoi-
tuksen  peruslaskelmataso. Tiehallinnon  toiminta-  ja  taloussuunnitelma  on  kuitenkin tehty valtion  ta- 

missuun 	taso  6o  

lousarvioon kirjatutle 600  M  vuosirahoituksen tavoitetasolle.  Lisäksi  tiehallintotasoisessa  suunni-
telmassa  on  tarkasteltu  650 M€ -tason kehittämisvaihtoehtoa. Vuoden  2004  todellinen  rahoitustaso 

 selviää  talousarviokäsittetyn  yhteydessä vuoden  2003  lopulla. 

Kaakkois-Suomen  tiepiirille  555  M€  rahoitustaso  merkitsee noin  53  M€  vuosirahoitusta.  Tälläkin  
1 U 	• rahoitustasolla  pystytään huolehtimaan tiestön päivittäisestä  liikennöitävyydestä  ja  peruskunnosta, 

.  mutta alueellisiin  investointihankkeisiin  ei ole juurikaan mandollisuuksia.  

555 	S.. 650  
M€/v 	• M€/v  Tämä tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelma  on  tehty valtakunnallisen  600  M€  rahoituksen tasoon,  
22,7 22,7  mikä merkitsee Kaakkois-Suomen  tiepiirille  noin 	8 M€  vuosirahoitusta.  Tällä tasolla pystytään  jo  
21,2 22,7  hieman vastaamaan alueellisiin  investointihankeodotuksiin.  Taso  on  kuitenkin jonkin verran viime  

vuosia alhaisempi.  . 	:  
2,0 2,6  Valtakunnallinen  6o M€  vuosirahoitustaso  mandollistaisi muun muassa eräiden  tiehallintotasoisten 

teemaohjelmien käynnistämisen  esimerkiksi liikenneturvallisuuden  tai  tasapainoisen  aluekehityksen  
53,o 	'  63,0  tukemiseksi.  
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Yleisten teiden pääUysteet  1.1.2003 

A 	 Sora  

Keskimääräinen vuorokausiliikenne,  kyl  2002  

Tieliikenteen kehitys Kaakkois-Suomen 
rajanylityspai  koi Ua 	 icevet  ajon. 

raskaat ajon.  
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Esipuhe 
Tässä tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelmassa  pai-
nottuvat tieverkon päivittäinen liikennekelpoisuus,  tie-
verkon kunnon turvaaminen  ja  liikenneturvallisuuden 
edistäminen. 

Tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelma  perustuu vuon-
na  2002  valmistuneeseen  tiepiirin pts-luonteiseen  Tien - 
pidon toimintalinjat 2olo-julkaisuun, Tiehallinnon val-
takunnalliseen toiminta-  ja  taloussuunnitelmaan  sekä 
valtion vuoden  2003  talousarvion rahoitustasoon. 

Tiestön päivittäinen liikennekelpoisuus  ja  kunto voi-
daan turvata. Liikenneturvaltisuuden edistämisessä 
investointiluonteisten toimien mandollisuudet ovat hy-
vin rajalliset. Myös tasapainoisen aluekehityksen 
tukemismandollisuudet ovat pelkästään tiepiirin omin 
resurssein vähäiset. Tässä toiminnassa erilaiset alu- 
eelliseen yhteistyöhön perustuvat menettelyt  ja  ohjel- 

mat avaavat kuitenkin jonkin verran mandollisuuksia. 

Tiehallinnori  kehittäminen jatkuu. Tavoitteena  on  toimia entistä asiakaslähtöisemmin. Näkökulmina 
ovat ihmisten liikkumistarpeet, elinkeinoelämän odotukset, alueiden tasapuolinen kehittyminen sekä 
yhteiskunnan asettamat odotukset liikenneturvallisuudelle  ja  ympäristölle. 

Tiejohtaja  Antti Rinta-Porkkunen 

Suunnitelma perustuu  600  MC  
valtakunnalliseen  kehykseen 

'1Aw[I1i 	 Pääosa tienpidosta rahoitetaan valtion talousarviossa perustienpidon momentilta. Tämä rahoitus osoi- 
Peruslaskelmataso 	 tetaan tiepiirien  käyttöön Tiehallinnon  tulos- ja  talousohjausprosessin  kautta, keskushallinnon  ja  tie- 
Valtioneuvoston antama  ja 	555 	 piirien valisilla tulossopimuksilla. 
LVM:n tts:n  mukainen kehys 

Perustienpidon  valtakunnallinen rahoitus vuonna  2003 on 66o M€.  Kaakkois-Suomen tiepilrin osuus 
rL!.  

tästä  on 6 M€.  Summaa nostaa tänä vuonna Tieliikelaitoksen voitontuloutus vuodelta  2001,  joka 
ohjattiin tienpitoon eduskunnan päätöksellä. jjj issuunnijmataso65j  
Liikenne-  ja  viestintäministeriö  on  kirjannut  toiminta-  ja  taloussuunnitelmaansa perustienpidon 
rahoitustasoksi  vuosille 2O0L -2007  keskimäärin  555  M€/vuosi.  Tämä  on  Tiehallinnon  kannalta rahoi-
tuksen peruslaskelmataso. Tiehallinnon toiminta-  ja  taloussuunnitelma  on  kuitenkin tehty valtion ta-
lousarvioon kirjatulle 600  M  vuosirahoituksen tavoitetasolle.  Lisäksi tiehallintotasoisessa suunni-
telmassa  on  tarkasteltu  6o M€ -tason kehittämisvaihtoehtoa. Vuoden  2004  todellinen rahoitustaso 
selviää talousarviokäsittelyn yhteydessä vuoden  2003  lopulla. 

Kaakkois-Suomen tiepiirille  555  M€  rahoitustaso  merkitsee noin  53  M€  vuosirahoitusta.  Tälläkin  
I  • 	• rahoitustasolla  pystytään huolehtimaan tiestön päivittäisestä liikennöitävyydestä  ja  peruskunnosta, 

. 	S  mutta alueellisiin investointihankkeisiin ei ole juurikaan mandollisuuksia.  

555 	ss ,  650  
M€/v M€/v  Tämä tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelma  on  tehty valtakunnallisen 600  M€  rahoituksen tasoon,  
22,7 22,7  mikä merkitsee Kaakkois-Suomen tiepiirille noin 	8 M 	vuosirahoitusta.  Tällä tasolla pystytään  jo  
21,2 22,7  hieman vastaamaan alueellisiin investointihankeodotuksiin. Taso  on  kuitenkin jonkin verran viime  

vuosia alhaisempi.  
S 	:  

2,0 2,6  Valtakunnallinen  650 M€  vuosirahoitustaso  mandollistaisi muun muassa eräiden tiehallintotasoisten 
teemaohjelmien käynnistämisen  esimerkiksi liikenneturvallisuuden  tai  tasapainoisen aluekehityksen  

53,0 	•  63,0  tukemiseksi.  
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Tiehallinto  saa suoraa palautetta niin tienkäyt-
täjiltä kuin muiltakin asiakkailtaan. Pääosa 
palautteesta tulee puhelimitse, mutta jonkin 
verran myös kirjeinä, sähköpostina  tai  suon-
na kasvoista kasvoihin-kontakteina. Palaute 
kirjataan  ja  käsitellään  ja  siihen myös vasta-
taan mandollisimman pian. Joskus asia vaatii 
perusteellisen selvityksen, jolloin käsittelyai-
ka voi venyä yli kanden viikon. Yli  70  %  suo-
rasta palautteesta tulee käsitellyksi neljän 
päivän kuluessa.  

Nä  köku  lm a  
Tulostavoite  

Toiminnan vaikuttavuus 
Hoidon  ja  ylläpidon palvelutaso 
Tieverkon kunto 
Liikenneturvallisuus 

Asiakaslähtöisyys  
Yhteistyö  ja  vuorovaikutus 

Tiepiirin 
paino-%  

lo 
25 
25 
25 

lo  

Taloudellisuus  ja  tehokkuus  
Tiehallinnon toimintamenot 
Kustannusten hallinta 

Kyvykkyys 
Osaaminen 

L!teen  sä  

Jos  palaute  on  tiestön hoitoon liittyvä toimen - 
10 	pidepyyntö,  se  välitetään heti tien hoidosta  
10 	vastaavalle urakoitsijalle. Tällaista palautet- 

ta ei kirjata Tiehallinnon palautejärjestel- 
mään. Toimenpidepyynnötkin  kyllä  tilastoi - 

10 	daan  myöhemmän analysoinnin  ja  urakoiden 
 laadunvalvonnan tarpeisiin.  

100  

Kiitos, aloite! 
ehdotus, tiedus- 	134 	131 	125 	184  
telu,  muut 

— 

TiehaUinto  on  tulosohjattu 	Tavoittealueet  2003 	Tiepiirin saama suora 
virasto 	 asia  kas  palaute  1999  -  2002  

Valtion talousarviossa kohdistetaan vuosittain 
rahoitus tienpitoon  ja  määritetään  keskeiset tien- 
pidon tavoitteet. Liikenne-  ja  viestintäministeriö 

 tarkentaa Tiehallinnon tavoitteet varsinaisten 
tulostavoitteiden muotoon. 

Tiehallinnon  pääjohtaja tekee tiejohtajien kans-
sa tiepiirikohtaiset tulossopimukset. Sopimuk-
sen keskeiset  osat  ovat 
- 	tulostavoitteet,  jotka painottuvat tienpidon 

vaikuttavuuteen, talouteen sekä Tiehallin
-non  toiminnan kehittämiseen, 

perustienpidon rahoitus tuotekohtaisesti jy-
vitettynä  ja  
tieverkon kehittämishankkeet  ja  niiden ra-
hoitus. 

Kehittämishankkeiden  osalta kyse  on  valtion ta-
lousarvioon kirjattujen hankkeiden toteutuksen 
käytännön järjestelyistä. 

Maakuntatason  yhteistyö 
Uuden alueiden kehittämislain mukaan kuhun-
kin maakuntaan laaditaan maakuntavaltuuston 
toimikausittain maakuntaohjelma. Tämä ohjel-
ma tarkentaa pidemmälle aikavälille laaditun 
maakuntasuunnitelman toteuttamista. Maakun-
taohjelman toteuttamissuunnitelma laaditaan 
vuosittain maakuntaliiton valmisteluvastuulla, 
yhteistyössä alueen muiden rahoittajaviran-
omaisten  ja  kuntien kanssa. 

Tämä lakiin perustuva suunnittelujärjestelmä 
systematisoi  ja  raamittaa sitä yhteistyötä, joka 
tiepiirin osalta  on  koettu hyödylliseksi  jo  aiem-
min tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelmien 
laadinnassa. Tiepiiri  osallistuu maakuntatasoi

-seen  suunnitteluun  ja  huolehtii osaltaan siitä, 
että maakunnan  ja  tiepiirin ohjelmat tukevat toi-
siaan.  

Hankintaohjelma  
Tiepiirin hankintaohjeLma  on  suunnitelma siitä, 
miten toiminta-  ja  taloussuunnitelmaan kirjatut 
tienpitokohteet  ja  muu tienpitotoiminta hanki-
taan. Kohteita voidaan yhdistellä  ja  muodostaa 
laajempia urakka-  ja  palvelukokonaisuuksia. 

 Vuoden  2004  hankintaohjelma  laaditaan  
1.10.2003  mennessä. 

Hankintamenettelyillä  pyritään jatkossa alueel-
lisesti, ajallisesti  ja  sisä Ilöllisesti  laajempiin  pal

-velukokonaisuuksiin.  Tämä merkitsee muun 
muassa sitä, että tarjouspyyntöjä  on  aikaistet-
tava  ja  tarjousten laskenta-aikoja pidennettävä. 
Hankintojen suunnittelun integroiminen osaksi 
toiminta-  ja  taloussuunnitelman laadintaa  mah-
dollistaa markkinoiden lyhytkestoisten suhdan-
teiden hyödyntämisen  ja  markkinoiden resurssi-
en tasaisen käytön. 
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2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
lo 
11 

12 
13 
14 

 yli  14 

Keskiarvo 	 3 	4 	4 	4  

293 
51 
21 
26 
16 
14 
12 
i6 

9 
8 

3 
4 
8 
2 

55 

163 
67 
24 
26 
10 
12 
16 
lo 

5 
9 
5 
4 
3 
2 

32  

Tienkäyttäjien tyytyväisyys  Tiehallinnon  toimintaan  
Tiehallinto  on  jo  useina vuosina selvittänyt tien-
käyttäjien tyytyväisyyttä Tiehallinnon toimintaan 

 ja  tienpitoon. Kokonaistilanteessa ei viime vuo-
sina ole tapahtunut dramaattisia muutoksia. Ai-
van viime vuosina kehitys  on  Kaakkois-Suo-
messa ollut hieman  koko  Tiehallinnon  keski- 

Tiepiiri  saa kirjallisia tien parantamisatoittei
-ta  keskimäärin  40-50  kpl  vuodessa. Yleisimmin 

jonkin kunnan  tai  yhdistyksen tekemä aloite 
koskee soratien parantamista  ja  päällystämis

-tä.  Toinen lukumääräisesti suuri ryhmä  on  ke- 

arvoa parempi. Tutkimukset  on  tehty puhelin-
haastatteluina, viimeksi Suomen Tiilastopalve-
lu Oy:n toteuttamana. Otos Kaakkois-Suomen 
tiepiirin osalta  on  ollut keskimäärin  150  henki-
löä vuodessa.  

vyen liikenteen väylät. Nämä aloitteet johta-
vat aina selvitykseen  ja  kirjalliseen vastauk-
seen aloitteentekijälle. Tavoitteena  on,  että 
tiepiirin vastaus valmistuu kuukauden kulues-
sa aloitteen saapumisesta.  

ADD VA LU E 
5,00 	 - 	 ______ ___________________- 

--Koko  maa  —U—Kaakkois-Suomen  tiepilri  

4,50 

4,00 

3,46 	 3,46 
3,50  ------

-I-, 

42 	 3,44 
3,34 

3,00 

2,50 
C) 	 C) 	 C) 	 - 	 C, J 	 C) 
C) 	 C) C) 	 C) 	 8 	 C) 
C) 	 C) 	 C) 	 C) 	 C)  

cJ 	 c'J 	 (N 	 (N  

Keskiarvot:  Asteikko  1 -5,  jossa  5  aras  aivo  ja  1  heikoin avo 

Tienparantamisaloitteet 
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Tärkeimmät  investointihankkeet 
 Rakenteilla  tai  alkaa  2003  

Alkaa  2004  
.  Alkaa  2005 

 Alkaa  2006 
 Alkaa  2007 

Å1:800000  
©  Maanmittauslaitos  



Valtion  talotisarviossa hvviksvtvt kehitthmishankkeet 
______ _________________________________________________  1000€ 03 04 05 06 07 

4004  Vt  6,  Koskenkylä - KouvoLa  48 8o  ______ _____ _____ _____ _____  
4008  Nuijamaan  uuden  raja -aseman  tiejärjestelyt,  Lappeenranta  14 500  ______ ______ ______ ______ ______  
4003  
4017 

Vt 5, Joroinen-Varkaus 	 - 
 Pt 14687,  Tasoristeysten  poisto,  Saaramaa,  Anjalankoski  

17 000 

1 850  ______ ______ ______ ______ ______  
4012 Pt 14556,  Tasoristeysten  poisto,  Kuukso, litti  1 20(  _______ ______ ______ ______ ______  

4016 Mt 3751,  Tasoristeysten  poisto,  Utti, VaLkeala  i  90( ______ ______ ______ ______ ______ 

TiehaUinnon  US 2004-2007  kehittämishankkeet  Kaakkois - Suomessa  
I 	000 €IAsema ohielmassa  

Vt 6, Koskenkylä -  Kouvola, osuus  Pukaro-Mustila io 000 Ykköskori  
Vt  6,  Lappeenranta  -  Imatra  119 000 Ykköskori  
Vt  14.  Savonlinnan keskusta  49 70(  Ykköskori 
Yt5,  L u  si  -.  Mikkeli puuttuvat osuudet  17 000  mandoll. lisähanke 
Pääteiden  keskisuuret  turvallisuusinvestoinnit Teemaohjelma  I  

Vt  12  Mankala - Kausala  3 000  

vt  15  Kouvola  -  Valkeala  3 000  

Satamien  ja  terminaalien tieyhteyksien  kehittäminen  Teemaohjelma  It  
Haminan  satamatie  3 000  

Soskuan tieyhteys,  L-ranta  1 700  

Perustienpidon investointihankkeet  (myös  jo  hyväksytyt  EU  -  ja  työllisyyshankkeet) 

Päällystettyjen  teiden rakenteen parantaminen 	 koko  piiri  
Siltakorvausinvestoinnit 	 koko  piiri  
Runkokelirikkokorjaukset 	 koko  piiri 
Pienet  liikenneturvallisuushankkeet 	 koko  piiri  
loukkoliikenteen  toimintaedellytysten edistäminen 	 koko  piiri  
Mt 359  Napan liittymäjärjestely 	 Elimäki  
Vt  ç  Kilpola-Hatsola  riista-aita 	 Juva  
Vt i  iz Iiiiirikorni -A-kockn ri riict  -it 	 Kotki  

1037 Raja -asemajärjestelyt Vaalimaalla  2001 -2003  Virolahti  i8o _____ _____ _____ _____ _____  
4007  Vt 5, Vehmaan eritasoliittymä 	 __________  

Vt 6, Muukko-Ahvenlampi _____________  
Juva  420(  ____ ____ ____ ____ ____  

1048  Joutseno.  L-ranta  c8c ____ ____ ____ ____ ____ 
io6r Raia-asemaiäriestetvt  Imatralla  2002  -2OO  Imatra  120(  ____ ____ ____ ____ ____  

12 Mt 434,  Järvenpää  - Kaskii 	 Juva  220  ____ ____ ____ ____ ____  
103r  Mt4561. Härkälänmäki-Tikkalanmäki 	_________  

ftio8oPyhäkoskenkohta 
Vt  14,  Punkasatmen pohjavedensuojaus ________________  

Virtasalmi  900  ____ ____ ____ ____ ____ 

152  
MnJyb_aijii  
Punkaharju  270 

342  Vt  iç, Jokelan  liittymälärlestelyt  Valkeala  900  _____ _____ _____ _____ _____ 
ioi8  Kt 72,  Sahantien atikulku Haukivuori  170  _____ _____ _____ _____ _____ 
io36  Mt 4401,  Särkilahti-Piojärvi  Punkaharju  30(  ____ ____ ____ ____ ____  
327 Pt 15196,  Putikon  pt,  Punkasalmi, jkpp  Punkaharju  250  ____ ____ ____  

150 Pt 15274,  Naarajärven  taajama Pieksämäki  mtk iioc ____ ____ _____  
1070 Mt 4591  Halkoaho -Vuorenmaa Mikkeli, Juva çço  ____ ____ ____ ____ ____  

1o5 Pt 14813  Toijansalmen  silta Taipalsaari  320(  ____ ____ ____ ____ ____  

141 Pt 15209,  Korpijärven - Tuskun  pt 	 Mikkeli  850  _____ _____ _____ _____ _____  

27  Vt 7, Suurniitty -  Karhula,  melusuojaus 	 Kotka  600 

. 

____ 

____  

____ ____  
219  Vt  26,  Taavetti  - Heimala jkpp 	 Luumäki  400  _____  

____ 205 r  Kt46,  Lammin  silta  KaS -3o5  Jaala  120  ____ 
14c Mt 419,  Vihantasalmi -  Mäntyharju Mäntyharju  135(  _____ ____ ____ ____ ____  

1067  Vt  7  Virojoki - Vaalimaa (Interreg) 	 Virolahti  2150  _____ ____ ____ ____ ____  
Li Mt 	çcy 	Myllykoski  - lokisilta 	 Anialankoski  1c  _____ _____ _____ _____ _____  

217  Vt  13,  Karhusjärven  kohta 	 Lappeenranta  250 
_____ ____ ____ _____ ____  5 Mt 364,  Kaitilankadun  liittymä 	 Kouvola  coo  

2011 Mt 	6g,  Puotakan  silta  KaS -153 	 Jaala  1o5  _____ _____ _____ _____ _____  
1o5'  Pt14688, Vilniemen jkpp 	 Vehkalahti  oo ____ ____ ____ ____ ____  
210  Pt14832,  Haukilahti  -  Pulp 	 Joutseno  200  ____ ____ ____ ____ ____ 

io68  Vt  13  Suomenniemi -Ostolahti 	 Ristiina  1700 

_____ 
_____  

_____  32 Kt 72,  Vangasjärven eritasoliittymä 	 Pieksämäki mlk  135(  _____ _____ 
2010 Mt 363,  Koskenniskan  silta  KaS -299 	 litti  135(  

_____ 
_____ _____ _____ _____  

1040  Etelä - Karjalan  jätteenkäsittelylaitoksen tieyhteydet  Lappeenranta 8ço  ____ ____ _____ ____  
36 Pt 14795,  Vihtola - Jäkkö (yt -->pt),  Vihtolan  pt  Lappeenranta  850  _____ _____ _____ _____ _____  

318  Vt 5, Rahula  I  Kokkosenlahti  liittymä Mikkeli  300  _____ _____ _____ _____ _____  

32  Vt 6, Kouvolan ohitus,  melusuojat 	 Kouvola  400  _____ ____ ____ ____ ____  

iç6  Vt  14,  Lähteelä -  Rajamäki  jkpp 	 Savonlinna  350  _____ _____ _____ _____ _____  

2111  Vt  14,  Mertalan  alikulku 	 Savonlinna  450  ____ ____ ____ ____ ____  
79  Vt  15,  Jyrään pt:n  liittymä 	 Valkeala  750  _____ _____ _____ _____ _____ 
i6i Kt72,  Montolan  liittymä 	 Virtasalmi  170  ____ ____ ____ ____ ____  
228 Mt 352,  Sutelan  liittymäjärjestelyt (Mussalontie) 	 Kotka  500  _____ _____ _____ _____  

1007 Mt 	Savitaioale. ikpD -vävlä 	 Savitaioale  70  __ 
_____ 

_____ _____ _____  
91  Vt  7,  Virojoen  kohta 	 Virolahti  200(  _____ _____ _____ _____  
39 Mt 408,  Kivistönkadun  liittymä 	 Lappeenranta  170  _____ _____ _____ _____ _____ 
iic  Mt 455,  Joroisten kirkonkylä 	 Joroinen  coo  _____ _____ _____ _____  

71:; Pt 14609,  Vuohijärven  kohta 	 Valkeala  140(  _____ _____ _____ _____ _____  
226 Pt 14798,  Jauhialantie 	 Taipalsaari  300  _____ ____ ____ ____ ____  
337 Pt 15197,  Moinsalmen jkpp 	 Savonlinna  1250  _____ ____ ____ _____ ____  

5  



Päällysteet  km ___________ 
Kestopäällyste  925 47 
Kevytpäällyste  1660 53 

Soratien pintaus  (SOP) 81 41  
Sora  2163 59  

Yhteensä  4828 54 

IValaistut tieosuudet  (km) 	I 	230 	I 	29 	I  

IKevyen  liikenteen väyliä  (km) 	I 	163 	I 	40 	I  

Liikermnesuorite (milj.autokm/v) 	1322 	I 	42 

Kuljetussuorite  2001, (milj.tkm) miljtkm  
Lähteneet  624  

Saapuneet  385  
Sisäiset  260  

Perustienpidon  rahoitus,  M€  
Kymenlaakso 
___________________ ______ 

Osuus  koko 
 piiristä, 

 %  

Toiminnallinen luokka  km ___________  
Valtatie  291 27 

Kantatie  41 14 
Seututie  370 25 
Yhdystie  1214 20  

Yhteensä  1916 21 

Päällysteet  km ___________ 
Kestopäällyste  552 28 
Kevytpäällyste  680 22 

Soratien pintaus  (SOP 67 34  
Sora  618 17  

Yhteensä  1916 21 

IValaistut tieosuudet  (km) 	I 	350 	I 	44 

IKevyen  liikenteen väyliä  (km) 	I 	133 	I 	32 

Liikennesuorite (milj.autokm/v)  I 	1039 	I 	33 	I  
Kuljetussuorite  2001 	(milj.tkm) milj.tkm  

Lähteneet  965  
Saapuneet  1512  

Sisäiset  375 

Etelä-Karjala 
OSLILIS  koko 

 piiristä. 

Toiminnallinen luokka  km ___________ 
Valtatiet  295 27 

Kantatiet  37 13 
Seututiet  292 20 
Yhdystiet  1595 26  

Yhteensä  2219 25 

Päällysteet  km ___________ 
Kestopäällyste  498 25 
Kevytpäällyste  804 26 

Soratien pintaus  (SOP) 47 24  
Sora  870 24  

Yhteensä  2219 25 

IValaistutteosuudet  (km) 	210 	I 	27 	I  
IKevyen  liikenteen väyliä  (km) 	115 	28 	I  

Lilkennesuorite (milj.autokm/v)  I 	817 	26  

Kuljetussuorite  2001 	(miljtkm) milj.tkm  
Lähteneet  874  

Saapuneet  642  
Sisäiset  375  

Etelä -Savo  
___________________ _____ 

Osuus  koko 
 piiristä, 

 %  

Toiminnallinen luokka  km ___________ 
Valtatiet  510 47 

Kantatiet  210 73 
Seututiet  834 56 
Yhdystiet  3273 54  

Yhteensä  4828 54 

Tuote  

110  Talvihoito  
120  Liikenneympäristön  hoito  

130  Rakenteiden  ja  Laitteiden hoito  

140  Sorateiden  hoito  

210  PääLlysteiden  ylläpito  

220  Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito  

230  Korvausinvestoinnit  yhteensä 

pääll.rak.par 

runkokelirikko-ohjelma 

siltahankkeet  
310  Laajennusinvestoinnit  

320  Uusinvestoinnit  

410  Esi-  ja  yleissuunnittelu  

420 Tie-  ja  rakennussuunnittelu  

500  Liikenteen 	hallinta 

Tiehallinto  

Yhteensä  

TaLvihoidossa  tavoitteena  on  huolehtia liiken-
teelle mandollisimman yllätyksettömät olosuh-
teet  ja  näin varmistaa liikenteen hyvä toiminta- 
varmuus. Palvelutasoon ei kauden aikana tehdä 
merkittäviä muutoksia. Päätiestöllä  on  hyvät ajo- 
olosuhteet, seututeilLä tyydyttävät  ja  yhdysteillä 

 vähintäänkin riittävät. Myös kevyen liikenteen 
väylistä huolehditaan. 

Maaseudun perusverkon palvelutaso ei kaikilta 
osin tyydytä tienkäyttäjien odotuksia. Tiestön 
hoitotasoa parannetaan suunnitelmakaudella 
kohdekohtaisesti liikenteen erityistarpeisiin 
kohdennetuilla täsmätoimenpiteillä. Tavoittee-
na  on  varmistaa jokapäiväisten toimintojen edel-
Lyttämä liikennöinti  ja  näin eri alueilla tasaver-
taiset toimintaedellytykset. 

2003 	2004 2005 	2006 	2007 

11,2 11,0 11,0 11,0 11,0 

6,2 6,o 6,o 6,0 6,o 

2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 

3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

7,4 7,6 7,6 7,6 7,6 

3,6 3,0 2,9 2,9 2,9 

10,1 10,5  io,6 io,6 io,6  

6, 6,8 6,8 6,5 6,5 

1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 

2,2 2,4 2,6 2,8 2,8 

8,1 5,1 5,1 6,o 6,0 

1,5 1,7 0,0 0,0 0,0 

2,0 1,5 1,2 1,2 1,2 

1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

5,9 5,7 ,6 5,6 

63,7 59,8 57,7 58,4 58,4  

Pohjavesialueille  on  laadittu kohdekohtaiset 
hoitosuunnitelmat, joiden mukaisilla toimilla 
pohjavesien suolaantuminen pyritään suunnitel-
makauden aikana pysäyttämään. Näillä alueilla 
hoitotaso voi muuttua, mutta liikenteen toimi-
vuus  ja  turvallisuus varmistetaan muilla keinoil-
la, tarvittaessa nopeusrajoituksin. Vaihtoehtois-
ten liukkaudentorjuntamateriaalien tutkimus-
työtä jatketaan. 

SorateilLä tienkäyttäjät  kokevat hoitotason 
puutteelliseksi. Suunnittelukaudella pyritään 
nykyistä hieman parempaan tasoon. Maaseudun 
vähäliikenteisen tiestö tulee edelleenkin säily-
mään pääosin sorapintaisena. 

Tiestön päivittäinen liikennöitävyys 

Yleisten teiden talvihoitoluokat  1.1.2003 

III  Iumtpintalnsn hla4oltu.  vain I  
mmIssa tap.uk&u.  

Kuva:  Raimo Risu 	 1:  



I  Kuva:  Petteri Portaan 

Tiestön kun nosta  ja  pääoma- 
arvosta huolehtiminen 

Päällystettyjen  teiden kunto säilytetään suun-
nitelmakaudella vuoden  2002  tasolla. Toimenpi-
teet mitoitetaan niin, että ne ovat tienpidon kes-
tävän kehityksen mukaisia, tiestön pääoma-ar-
von säilyttäviä. 

Sorateiden  rakenteelliset ongelmat ilmenevät 
selvimmin keväisenä runkokelirikkona. Pintake-
lirikko, kun  tie  alkaa keväällä sulaa,  on sorateil-
lä  väistämätön, mutta suhteellisen nopeasti ohi 
menevä haitta. Runkokelirikko  on  vakavampi 
rakenteellisista puutteista johtuva ilmiö, joka voi 
pahimmillaan vaikeuttaa liikennöintiä huomat-
tavasti. Tiepiiri jatkaa runkokelirikkokohteiden 
systemaattista korjaamista likimain samassa 
laajuudessa kuin viime vuosina  on  tapahtunut. 

Siltojen korjauksen  ja  uusimisen rahoitusta  on 
 jo  viime vuosina lisätty  ja suunnitelmakaudella 

 panostus kasvaa edelleen. Tämä johtuu siitä, että 
yhä suurempi määrä siltoja tulee peruskorjaus- 
ikään - 

Liikenteen hallinnalla tuetaan tienpidoUe asetet-
tujen liikenneturvalLisuus-, sujuvuus-  ja ympäris-
tötavoitteiden  toteutumista, luodaan edellytyk-
siä kaupallisten palvelujen syntymiselle sekä 
edistetään liikennemuotojen yhteistyötä. Tiehal-
linnon tärkeimmät liikenteen  hallinnan  toimin-
not  ovat liikenteen tiedotus  ja  ohjaus sekä häiri-
ön hallinta. Kaakkois-Suomen tiepiirin operatii-
viset liikennekeskustoiminnot hoidetaan  
162003  alkaen Tiehallinnon lilkennekeskuksen 

 Tampereen toimipisteestä. Tiepiiri  vastaa edel-
leen alueensa liikenteen hallintalaitteista sekä 
niiden hyödyntämisestä. 

Tiehallinto  on  Laatinut liikenteen hallinnalle toi-
mintalinjat liikenne-  ja viestintäministeriön  lm -
jausten  ja  asetettujen tavoitteiden pohjalta. Lii-
kenteen  hallinnan  kehittäminen linjausten mu-
kaisesti edellyttää Tiehallinnolta lisäpanostus

-ta  järjestelmien rakentamiseen, ylläpitoon  ja  

Tiepiirin investointihankkeet 

Perustienpidon  rakennushankkeiden rahoi-
tustaso  on 5  M€:n  vuositasolla. Yksittäiset  in-
vestointikohteet  ovat kustannusarvioltaan 
yleensä  alle i  M€ Aihaisesta rahoitustasosta 

 johtuen toteuttamatta  jää mm.  lukuisia alueiden 
kehittymistä tukevia investointeja. Pääosa ra-
hoituksesta käytetään liikenneturvallisuuspai-
notteisiin hankkeisiin. 

Tiehallinnon  keskitetysti rahoitettavien teema- 
ohjelmien kautta toteutetaan ohjelmakaudella 
yhden lossin korvaaminen sillalla sekä eräitä 
pohjavesien suojaushankkeita.  

EU- ja työllisyystyöohjelmat  mandollistavat 
joidenkin alueellisesti tärkeiden hankkeiden 
toteuttamisen. Yksittäisen hankkeen  tai  hanke- 
kokonaisuuden sisällyttäminen näihin ohjelmiin 
edellyttää sitä, että hanke tukee merkittävästi 
kyseisen ohjelman toimintalinjoja. 

osaamiseen. Lähivuosina TiehaUinto keskittyy Lii-
kenteen hallinnassa joukkotiedotuksen  ja  häiri-
ön  hallinnan  kehittämiseen sekä niiden vaatiman 
ajantasaisen  tie-  ja  liikenneolojen seurannan yl -
läpitämiseen  ja  kehittämiseen. Tiehallinnon lii-
kenteen  hallinnan  toimenpiteet painottuvat  pää - 
teiden ongelmakohteisiin, moottoriväylille  ja 

 suurten kaupunkien sisääntulo-  ja kehäteille,  jois-
sa liikenteen  hallinnan  toimenpiteet vaikuttavat 
tehokkaimmin. 

Tiepiirissä  kehitetään  ja  laajennetaan suunniteL-
makaudelLa liikenteen tiedotuspalveluita, täy-
dennetään pistekohtaista seurantaverkostoa, 
seurataan rajaliikennettä  ja  ohjataan liikennet-
tä joko muuttuvin opastein  tai liikennevaloin  koh-
teissa, joissa rakenteelliset muutokset eivät vie-
lä tarkastelujaksolla ole mandollisia. Mittavam

-pia  liikenteen  hallinnan  järjestelyjä voidaan to-
teuttaa  vain  osana tiehanketta.  

Tieverkon kehittämis- 
hankkeet 

Tieverkon kehittämishankkeet ovat eduskun-
nan päättämiä valtion talousarviossa erikseen 
nimettyjä merkittäviä  ja kustannusarvioltaan

-kin  mittavia rakennuskohteita. Kaakkois-Suo-
men tiepiirissä  on  vuonna  2003  käynnissä  tai 

 alkamassa yhteensä neljä tällaista hankeko-
konaisuutta: 

Tasoristeysten  poisto pääradoilta, yhteen-
sä  13  kohdetta vuosina  1998-2004  

Valtatie  6  Koskenkylä -Kouvola vuosina  
2001-2004  

Valtatie  13  Nujamaan raja -aseman tieyh-
teys vuosina  2003-2005  

Valtatie  5  Joroinen-Varkaus vuosina  2003-

2006  (toteutus  Savo-Karjalan tiepiirin  vas- 
tu ulla) 

Tiehallinnon  valtakunnalliseen toiminta-  ja 
taloussuunnitelmaan  on  tiepiirin alueelta kir-
jattu lisäksi seuraavat kohteet: 

Valtatie  6  Lappeenranta-Imatra 
• 	Valtatie  14  Savonlinnan keskusta 
• 	Valtatie 	Lusi-Mikkeli puuttuvat paran- 

nustyöt (mandollisena lisäkohteena) 

Tiehallinnon  suunnitelmassa esitetään valtion 
tuleviin talousarvioihin myös mandollisina 
lisä-  tai vaihtoehtohankkeina  eräitä teemaoh-
jelmia. 

Pääteiden  keskisuurten 
turvallisuuskohteiden teema 
ohjelmaan tullee sisältymään 
Kaakkois-Suornesta  1-2  hanketta. 

Satamien  ja terminaalien  tie - 
yhteyksien kehittämisen teema- 
ohjelmaan sisältyy tiepiirin toiminta- 
alueelta Haminan satamatie sekä Etelä- 
Karjalan jätteenkäsittelylaitoksen 
uusi tieyhteys. 

Teemaohjelmien  käynnistyminen edellyttää 
kuitenkin, että tienpidon kokonaisrahoitus  on 

 selvästi nykytasoa korkeammalla. 

Liikenteen hallinta 

Valtatie  6  Koskenkylä -  Kouvola -työmaa  Rutumissa  
huhtikuussa  2003.  
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0 	Vt  14  SavonlInnan k.skusta 
ralautaro 	 I  -vomuivev lmanketiwivtelma 

Knekkvls - vivnvov iiupiimi 	 17 I 2003 

H AN  KE  KO R  TTI  
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a Sasabtusiam keipadmi eseensoniel,  

Vt  6  KoskenkyI -  Kouvola puuttuvat parannustyöt 
 (Pukaro - Ellmäki)  

U ucnm.an tl.pUrI  Ja 	 I  -sivuinen  hsnkeinvistel,ns 
CaakkoIa-auom.n U.pIIrI 	 17t 2003  

HANKE 
Hanke sisältäa seuraavat tmenpIteat: 
• Levekksiatabe  he-  ja  Iiittymäjärjeatelyineee  pa-

rantamattomalle 10 km ousudelle väl/id Pukaro 
- Elimäki 

• Nopeustaso  100 km/h. 
• Maluntorjuntea Lspinjämven  ja  Pu/reran  välille 
• Telemabikka ks/re välille Koekenkyld-Suvioja 

(automaathnsn nap.uevehvonta, mnrutkJvat  no-
peuaroituk.et,  liikenteen seuranta  ja  edoLJs 

 sekä himviosroiarejämjsetelmä). 

Puuttuvan osuuden Pukero - Elimäki heauunnitel
-mat  ovat vslmjjt. Hankkeen toteuttaminen saatu 

ainoaStaan rahoituepääthikeen. 

-, 	-.. 	.--.-- 	-.. 	. 	.  HANKKEEN VAIKUTUKSET 
e5suvOy 	veL3I  Hankkeen 	uaikutuksel 	on 	arvioitu 	koko 	välin  
NYK'YTILA  JA  ONGELMAT Kostrenkya-Xouuola  suunnittelun yhteydessä 
• Valts/ren  8  parantaminen leveäkaiatab.ki välillä ,  Koko  jakson,  vila uv  uual hetyyppi, liikennetur- 

Koelcenkyta -  Kouvola (55km)  on  parhaillaan vallisuus  paranee teleniahikan toleuttanisen 
käynnissä 	lukuunottamatta 	bejakamn 	väliin myötä Muuttuva nopeusraoilue  ja  autcmaalb - 
jäävää  valv  10 ton piluiste  osuutta välillä Pu-  vev 	nopeusvalvonla 	vähentäa 	kane- 
karo-Elimälri. 	Nyt 	rakenteilla 	oleva 	osuus onnettornuukea  noin  10  %  a  kuulemaan th- 
vainietuu vussna  2004. tanCta  onnettomuuksia noin  15  %  Myös kirsi.  

a  Puksron  ja  Elimäen  välinen osuu, (lGcm) ei uaroituärjeeteimä 	parantaa 	l,ikenrretumvatli- 
kuitenkaan 	mrhtunut  koko 	oäliIle 	niönnetyn auu0a 
ecirrijanslIuud.n 	puitteiäin, 	vaikka  u  Koskenkylän  ta 	Kuvvolan  välille muodostuu 
psrsrrtamiatarue 	an 	läkas 	ytildidinen 	muun yhtenäinen beoeuue. ln/is liikenteen sujuvuua 
bejalceon  kansaa.  or 	turvattu sekä usmnmislelbj raskaan-  ja  jouk.  

a  Osuuden  OIL on  nykyisin  5400  -  6200 ajott/vrk koliikenteen kuijetuevanmerus.  
ja  ennusteen rmjkapaesh  7600  -  8700 ajonturk  Puuttuvan osuuden Pukaro - Einmtuki kustannus- 
mionne  2020 Tien laveydan laila B m) se/rd. on  io  Mä  (MAKU  1995  =  100 	118,2). liik.nnemndärään  on  huono  

a  Pukero-Elimäki 	välille 	jää 	kapea 	ja 	osittain ________________ 	_______________________  
mäkinen 	verosta 	heoauudeeta 	pckk.ava 
heesuus,  jolla ohittamineri mi vaikeaa  ja  liksnns 
jonoutuu ongetmablanteraaa 

•  Liikenteen 	kasvaessa 	baja/rev/la 	elvI» 
tv/etuvaa ruuhkaanluneala. 	Poikkeava beosuus  
ja  telamahikan  puuttuminen saattaa aiheuttaa 
oteetlisen 	lvkenneturvallieuueriskin. 	Onelnert 
traitteavat 	ivyihe 	ben 	runsasta 	raskasta- 	ja  
joukkoliikevnettä 

• 'Oajakson 	kuolenianhheya 	on 	keskimääräietä  
suurempi verrattuna vastaaw.n  Sv/en  keeliham- 
voun. Kuolsnianbheya-js risihiluokat ovat4-  5. 

•  Vuosina  1996  -  2000  halta  tspahtui  16 hankilU- 
vahinkoon jcävtanutta  onnettomuutta, jsea kuoli 
yksi henkilö. Pukaron  ja  tkmonkylän  kohdalle  jää 
rresrtdttäviä  jaksoja, jsee  on  suuri lorolemaan 
johtneides  onnettomuuksien ähentymä. 

Lletalalva 	 Tttamauinto, Kaaldads-Suvanan liari  I  Jihra LasrrOvam  
Puhelin  0204 22 4224 

VP 	
6  Lappeenranta  -  Imatra  

TitHuUiNTO 	 I  vivvivvil /IaiivnlvvlvtSlilim 
Kaaiiimvi,-aunnlan tiapllnl 	 17.1.2003 

H AN KE KO R TTI 

L 	a' - 	 $UUNTTUALU( 

-  '--»-.•-•••_-•r, 	 Imatra 
- 

NYK'YTILA  JA  ONGELMAT •  Laatat katu-  a  yksmlymshiyarlestelyt 
• Vallabe  6 on  osa  valtakunoallisla runkona'kkoa  ja  • 	5uer  kevyen liikenteen yhteys  koko  valittU  

yksi 	Suomen 	veluvcamaismmmmsla • Joukkolmikentem laiPssmmn  12 pysakkmpamia  ta  niille 

matkailumelteista 	Tien 	merkitys 	taImi/antaen kapoen  liikenteen yhteydet 

kanseinvalmsenä yhiteylena  on yha  kasvamassa • Rmmnla-amdal 	Setkahamjun 	alueelle 	sekä 	vU/tIle 

• Laopeenraota 	- 	meta 	-alueella 	on 	maan 
Muukkv - Jmxdsenv  la Jan/sano - Korvenkangan 

moemkuttaumn 	pautedlisuoskeskillyma 	Valtatie 	6 • Melunjorjunta  huolta anuinoluikhla  ja  tarhntmmmllö  

toimii 	alonen kulleloslampaden valillajana  Celia vrrluslynaluemlla 

• Pol'riaveden sumaukset ensimmaisen  luokan  Poll- kaupunkiseutulen völisten  lyö-  ta  asicafltivmmtqan javesialuallo Jajtset'messa vUthianU 
• Lappeunmantu, Jmxdseoo  ta  Imollu  muodostavat  • 

 Suurten  a'mkoiskuljetuslen  ja  liikenteen  seumu000n  

yhdessä kIelU-Kaqalan ydinalueen, jonne asuu  70 uaatimatjältestelYj 

%  maakunnan  vaestösta Viralia  on myos  hanke Suunnilelmavalmmuden  puolesta hankkeen rokanta- 
kuntien yhdmstämisesta ivinen  on alvitenavissa vialna  2005  Vuonna  2002 

• Tmolaksixr 	kaolemunäheyn 	a 	-riski 	enat  Spain 051  aillisend ELIosarahoittataena hanldmeana  käbi- 
kul/rest 	ikdnimnkertainen 	verrattuna 	vt//aides nintynyt suvonittelulakslOi  niskan laavön  4  kor  mml- 

pUateden 	keskiaruoonI 	Vuosina 	1996-2000  toisen Muu/kS - udiventampi  osuuden rakentaminen 

nsuudetatapahlum  22  liikonnekuolemaa 
•  i-'aaosmn  Z-Kamsiamnen vailane on vitkasiiisenlanen 

 (KOL  10000  -  13 000  aIon/oik),  lunta  raskaan  lim-
kenteen  minuun  on  noin  /3,5 95  Ennusteen  mu-
kaao  liikenteen arvioidaan kasvavan  30-45 % 

 vuoteen  2030  mennessä 
•  Liikenne vjuhkautuu eritlysesh Lappeenrannassa  

volta/ron  13 littymassa Sököharjussa  ja  osuu-
della Matblasta Muukkasi. joissa ruuhkaliikenteen 
osuus  mi  nykyisin  jo  yli  10% 

•  Tia  sijaitsee suurelta osin  vedenhankinnan  kan-
na/ta tUikallU pmihjanesialualia Pokjavesisoqe-
uksia  a nIe  ja  melumrtutjunla  on  puutteellinen 

HANKE 
Hanke  on  nv/n  44  tori  n  mittainen alkaen Lappeen-
rannan lunsipuolelta Kärjen klästä  a paattyen Imat-
rails Munsmkkalan mmlasolimttymnään  Hanke smsaltää 
seuraavat toimenpiteet 
• Sekalmikennahe )tOO kmltr( parennataan la/res  

kokonaan  nylipsellä  paikalla  
• TieI»ppm  202 kamataa, taslamien  kohdalla kapea 

keskikaista  ja  muualla pelkkä karde 
•  Kaikki liittymöt eltaaolmtlymemkai  )14,  tala  mi joS)  

LiaSlokyta: 	 liehtallinto, KeshikuIs-Sornnan taçmdn  I Patois Hänellä/een  
Puheen  0204 22 a027 

HAN  KEKORUI __________________  

HANKKEEN VAIKUTUKSET  
C  Läkaitenti  la joukkolmkenleen  palvelutaso  para- 

non  merkidanasrm  
u  Elmnkikneelaman toimmntaedellytykset seku  lyd-,  

asmomnti-,  tavara-  ta  mnakailuliikenlnai  olosuhteet 
potaneval  

0  Liikenne  smtcittuu bammnnallmsesb  inkalle vaylille  
niin,  etlO alusen katuvarkon kumxmitua vahenee  

n  Valtatian, kabiveekun  ta Imitlymmen liikennatum-
vajtmsous  paranee Entyisesti kuolemaan  loktu

-noiden onnettmanuoksilal riski vähenee  
0  Polijavesmen likaantummsnskj penenee mertuttä-

vasS la  meluatuellla  asuvien ihmisten  mödrö  
vähenee 

-  Tie  niuenaa  Saimaan kanavan kohdalla kulltuu-
nympammstoa  a  sitodtuu SaIpalinan tukiknhrdon 
päalle  

Hankkeen kustaonusarvin  on I tS ME  (maka  I 18,2) 
la  »(-suhde  1.5 )hman pdljavenmsuasuiijauksma 
1,7).  

I 	 Lusi -  Mikkeli puuttuvat parannustyöt  
TirnarLismo 	 (Koirakivi-Hurua 	I  -vwvvman havkotvurotolomO 

Kea4kvl,'Suvnmen tiepilri  17.1.2003 

HANKEKORTTI • 	Paruntamattcsnat helaksol nd/nt/la Kntrokinu 	- 
Karankam0ki, 	Möntysanlampi 	- 	Torvolu 	jo  

-- - Tiilbckoia  -Hums rekannetoon  pääosin uuteen - 
) 	',-. • 	-' 	•• paikkaan 	nykymsescU 	heköytttvösaä 	Tien ,•*  . ( 	•, -,. 	me 	a kokuneisteveys aasian 	ohituskoistqsn  )4 kpl) 

1 	— 	' 	__m,  kohdalta  ort  15.5  metriä. muualle  10,5 maIne 

I  -•'- 	 'P— 	 ,.j:: 	, 	. Ohihrskaistqen  kohdalle rokennetoon hirviumdal 
L' 	.' 	 '• 	L' '  Mitohiusnupaus mi bO kin/h.  
I 	 ' 	 ,— ._ • 	Tv/noJaan  to Uatoloan  rakennetaan eetaeoluilly.  
I 	__ 	- 	•-- 	:  mätta  Tuitikkalaarm  rakennetaan hirviettla 

i__U, 	.,' 	, • 	Valts/ren  parantaminen sdntlyttäU ykvmlyintmaIär.  
-1 	 _. jastoldjoyksityisheverkentuydenIemusIä 

• 	Paikollishan 	15076 	vykymeon 	nehhaarahillymä  
muutetaan kandeksi TIuittymöksi.  

I 	" 	 ,v  
' 

• Tievalaislus  rakennetaan vatille Mänlymotelb -  
Vihaotasalmi -V 	 ,,_. 

• 	Ke»t  liikenne hallitaan vallalien  1,5  metod  le 

OGeiniepOy,Ll,QaLt3Ob 

NVWYTILA  JA  ONGELMAT 
• Vallabe  5 iteisen mi Suntoen phiUvihyle,  joko  on 

 pääosin uudatami rakenne5u kinkealanoisnkni 
vallatiakni Landen  ja  Mikkelin völmtld  )120 km/ 

 osuudella Ktamakmo-Hurus  on  kolme parantama
-lunta,  huonkkuimlvmta heja/reva ynteenna  voin  lb 

km n va/kalla 
•  Nykyinen liikennemäara  en kenkimöönfl 6 000 

HooetIuoa voomkaadessa  Kausi'  ja  viikonparrö
-vaihtelut  oval eritlhmn suuna Kenöniikmyiloppumna 

liikennemaarat anoI  yli kaksivkorlaivio kenkimbih-
rämseen hlanleeseen verrattuna  ja  dIllon  liikenne 
ruuhkauluu Vottatmella  5  orm  runsaasti vapaa-olan 

 la mafliamlalmikennettö. Pi/kamvalkamnen  liikenteen  
05005 on sv/vOSS  yli puolet Raskaan liikenteen 
000as  on 12% 

•  Tie on Vihanlasalmen  molemmin puolin  paran -
net/ri ohituskaislaheksi  ja  leken/le  ml  jo  raken-
neau  kaksi entasotiittyrmröö. Paranlamatlonmilla 
osilla  hen geometoa  mr  pimpavrtasta,  he on ha- 
pea Ileveys 8 malmiO),  mäkinen  ja  muikamnen 
Nökemöolosuhteet  ovat  tarmiotla  mandollisuudet 
liirvallisimn okituknio ovat criumtunkömstqen ulko-
»della vlemattomoL Osuudella sileitsee  Manly-
hatton/Hiivinmsalmeii (Uutäla)  ta  Per/minoan 
paaliiltymat iTuvvla) 

• Tiqakeon kuolenransheys  jo  -riski ovat »ala-
demi runkvv&con pahimnp.a  (h,3 henkii00ahmnko' 
ennellumuuttala 0,9 kuolenmaa  vuodessa) 

•  Alue  on  hala-asutusukmenu Vesisten  rannoilla 
 en mnosaast  Innia -asulusla Vihenlasalmen  kok-

dalla vilaitsee  kaupallisia lmntivursmpalvelua 
HANKE 
Hanke knvnluu smiraavista tmamenptnmsta 
• Nykymsmlle Vmhanjasalmen  ja  Tihikkalan 0/rites-

kaislvdle rakonvejaan keskikaide  ja  Se levenne-
laUn 15,5 me8miv 

vehIlö pienlareella  Osalla matora  ban 5000tal-
eel pkvitymsbel tartouval keryelie lekenleefle 
vailabelimkeileesla  mittaan devon maUn 

Hankkeesla  en  valmistunut Imesaannitelma vylmlle 
Kiiirakmvi-Kamankomokm vuonna  1998  ta  va/mlle 
Mänlysenlampi-Toivcla  vuonna  2001  Suunnittelun 

 »desto  hankkeen arvioidaan olevan lotajtusval-
omia vuoden  2003  lopulla Hankkeeseen  a luty mm-
t1adis tuislakysyteydrsia.  

HANKKEEN VAIKUTUKSET  
v Vallaba, pauvuus  paranee, idätuskaslrrien 

ansiosta driluksel ovat suiovampla  ta  hikenne
-virta kulkee tasamsumvrin Vallabelle timltyminar 

 ta  sieltö  poistaminen yelpottuvat  
0  Valtalien lmmkennetmumvallisuuo  paranee sekä 

lmnlaosuoksilla  etta  Imittynrissa. EnilysesO  vaka- 
vial  tu  kuolenmaun  johtavien maineftoniuuknien 
os/ri pienenen )vöheneoiu  2,3 hnvkiillvahmnku-
ommettomuufta a 0,4 kuvlenraO  vuodessa).  

0  Hanke parantaa  ban sivuntaisev ke»en Id/ren-
teen mUn omuodvstumista  sekä kevyen  taken- 
teen lomvallmsiu  yhteyksiä pysokedle.  

0  Hanke parantaa elmnkntnotoimimvian edehytykaid 
vallateo  5 bervamsmkuvnmssa ym  luo edeltytykeia 
palvvtuloimintmyen kelhittyminelle entasobmlly-
maalaemlla Toimenpiteet evöt aiheuta  modet- 
lava  haittoja nykyiselle omaanköytolle 

-  Tarvitaan valta tiealuetla 
' Tcsmenplleel pmrstovat  hieman yrnpötrstoö ym 

alav-ekdogisma kokonaisuuksia 
Hankkeen kestannusam'viv  on 17,0 MK  (MAKU 

 1995 100 , 119,5) 

NYKYTILA  JA  ONGELMAT  
•  Valtatie  14 on  osa  keskinen  Sumner,  pv/lut-

tamnyhteyttä valtatoiden 5  jo  9  valita sekö Sanoi- 
honan  talousalueen tU/hals ruokov/kilä.  Tie  kul- 
koe Savonlinnan keskustan  lap ktauva'kussa 

•  Nykyisin paakatujen vuorekausijiikenvemäamal 
Ovat  12500  -  230dd  ta  ennusteen mukaan mimi-
no 2020 23000  -  31 000  atonenvoa Pämvittaiset 
nJahkat  lisääntyvät  ta komostuvat kenötä. Kyrun-
salmen  sillan avausten aikuna  (550  kIl/vuosi)  lo- 
vol tukluvat  etenkin keskustan  puekasen katuver- 

• Liikennetumvallisuustlanne  on  huono,  15 henkiIn-
vahmnko-vnnottmvuufla  vuodessa, joista  7000525- 
sa  (2/31  kepyt  liikenne mukana. Kuolemaan  ok-
tanttu  onnettomuuksia tapahtui l99d-kivijlla  7 elm 
then  yksi vuodessa.  Heva-onnencsnuuksma  on 

 arvioitu tapahbuman  23  vuoilna 2020 
•  Liikenteen ympähistehamtat asukkaiden rmesana 

Melualueella  (055 dB)  asuu  3500  ihmistä 
•  Keskustassa  on na/ran Ulaa rakenlammselle Pi/kö, 

nauhamamval kaupunkirakenne venpy ensses
-SUO  2 lisaa hikenneongelmma 

•  Raskaan liikenteen pullonkalda. Kaikki  raskas  
liikenne pöakadulja,  jolla  on lvrkkma ma/ma  sekä 
aSIalla rmsteyksia Ibuislandessa rek/cia  varten vo 
vaarallinen  luertobe  Vaarallisten aineden kulje-
tukvet  ovat  paakadalla, suumonnettntnuusrmslu. 

HANKE 
Parannettava vallahetakvv Savonlinnan keskustan 
kohdalla valillä Lamtaatealiem -  Mmekkonmenri  on 5,6 

 kom  p/kU  Hanke  nmsätlaa  seuraavat toimenpiteet  
•  Uuden kaksmkamstamnen valtaben rakentaminen 

keskustan  tdtoinraevalle. Kyronsalmeen  toinen  
sillan selma  niiden edellyoömöl uudet  be- la  ko- 
tuöqentelyt  

• Paaliittymat katiruertikuon  tehdään  tasohittymi-
na. 

•  Kevyen liikenteen lallestalyt, dnteaminet valta- 
h -m kaosuo mi-miva, iioiun.m4aunvvi 

• Ratapihan  a  aseman siirto keskustan itapacdel -
is,  Pööskytahtaen  se/ra radan  siirto keskustan 
kohdalla vaitatmen varteen 

Hankkeen tmesuunmntelmna  on  vahvistettu  v. 1995  ta 
besuunnitelmon tanks/ms  valmistui  v 2002. Svunnm-
telmien  puolesta rakentaminen voi  köynnmslya 

 2003  

HANKKEEN VAIKUTUKSET  
0  Paavoytien  ruuhkat  ja  raskaan liikenteen  vogel-

Oral  poistiivat Päakatulen  liikenteestä puolet 
 siirlyti  uudelle  valtabelle  

0  Henidlllouhingol vanentyvat  puoleen  nyktnsesta 
)vahenemna  10 onneftm000ttaodunsil  ja  kepyoim-
kenteen  dot  paranevat haotnattavasb Uudella 
valtabediä arvioidaan tapahtuvan yksi )1,tl  lie-
va-onoettnmuun  vuodessa  

0  Paakatujes saeeeraue  Uusi hyväkunboinon rae-
ta-alue. Melusta vasemman haittaa  

v  Ken/un/saT uotta maankayadd. v/ion  kaupunki- 
rakenne tmmvmstpo  

-v  Jmtestelyien  alle yta  vesiä/Joita Rantaraken-
tairlinen laa5jtaso  on  korkea  ja  nykyslanne  pa-
ranee  

Hankkeen rulcentamiskust300uksel ovat  49,7 ME 
)nw.esd.=1 16,5, 1990100). Hylltykustannussande 
)hmli) on 4,5  'Omiulstyväeta kaupunlurakenteesta 

 saavutetaan ytrtaskumnnalie taloudellista  hyvtyö  )ei 
makana  h/k  ssa) 

Lisytlaiqa 	 Tiöiaiiuvv, Kaaktols-nenmnan uspIto  I  Juha Laananam 
PussIin  0204224224 

LisbnelmIa 	 rmahaiiieiu. Kaaidmums-Ouosnan tia/dIn  i  Juna  Laananee  
Puhelin  0204 224224  

0 	Vt  13  NuiJamsan  raja-as.ma  
israels 	 I  -smumven hankeliv'motelmd 

Kaekiiuis-000msv ilenlirl 	 I? 1 2003 

HAN  KEKORTFI  

0200-2100  
Tienkäyttäjän  linja  

Ooamlmamoy.LivaLrvrv 

NYKYTILA  JA  ONGELMAT  
a Kesklsen  Suomen polk/ri kulkeva naltate  13 

 johtaa Lappeenmannasta vajlatsn  6  kautta 
vllkkaalle Nuijenisan manytltyspalkells,  Jota 

 käyttää svunn  osa  KeskI.  Ja  Itä-Suomen  V.. 
Odjälie auuritautvvaats lIIkenteestä, 

a  Vuonna  2001  rajan yllIn TOSi  1,5 milJ.  henki-
löä  a  noin  0.8  milj.  oneuvoa,  Venäläisten 
osuus ralanylltyksinlä kasvaa  koko  ajan,  ml- 
hd  pv/en/dk torkastusolkoJo clevnslseah. 
Vuomvkuuslhlkormns  Oli  Tom 2300 oneuvoa, 

 josta raskaan liikenteen osuus  di 14%. 
a  Rajan yliltövien määrän ennuste/san kaksin-

kertaintuvan vuoteen  2015  mennessä  Ja kas 
 vavan  2,9  milj  henkilöön  ja  1,8  milj.  oloneu

-noon  vuodessa 
•  Nykyisin rajanylityspaikalle Numjamaen  tan- 

amen  läpi johtava valtahajakso  on mä/man 
 ja  mutka/van  ja  silta aiheutuu paljon ormgel-

misja haittqa' 
• Valtahan tukkieal rekkol000l ouat  usein  kilo-

meyien pituisi  ja  odolusajal  yli kymmenen 
tuntia. 

Kaakkois-Suomen  tiepiiri  

VP 	Kauppamiehenkatu 4 
45100  KOUVOLA  

TI EHALUNTO 

Puhelinvaihde  0204 22 11  

Faksi  0204 22 6215 

S a h  kö  posti:  
ka  a k  ko  is  -  s u o m e n .t  i  e p I  i ri  ()ti e h a I I  i  n to  .  Ii  

Julkaisu  ja  tarkempia tietoja löytyy 
tiepiirin  Internet-sivulta osoitteessa: 

 www•  t I e h a I I  i  n to  .  Ii I  ka a k  ko i  s  -  suomi 

Lisätietoja antavat:  

Tiejohtaja  Antti  Ririta-Porkkuneri  
puh.  0204 22 6200  

Esikuntapäältikkö  Jyrki Karhula  
puh.  0204 22 6205  

Suunnittelupäällikkö Yrjö  PIUi -Sihvola  
puh.  0204 22 6250  

• Pakokaaauhaital  ten  varven  asutukselle. 
• Häiriöt  ja  turvajlieuuerlsklt Nuijamoan  taaja-

man Ilikanleelle. 

HANKE 

Hanke sisältöä seuraavat tolmenpileet  
a  Uusi rojanylltyapaikka rakennetaan Nuija- 

maan taajaman länsIpudelle. Pararmoetta
-valt  Oejakavn kokonaiapiluua  on nv/n 4,8 

km,  josta Venäykn puoleinen osuus  on  noin 
 2,9 km 

5  Ra-aaemien  välinen Seosuus toteutetaan 
 3v3-kalatalsena kokonaleleveyden v/lease 

22,5 metrIä. 
•  Suomen puolella  raja-asemalle johtavalle 

valtehelle  13  rakennetaan rekkaillkenteella 
erillinen odoluekalnta (noin 3km). 

Uusi rajanylltyspalkka kvosluu herrkllölllksririe-
keskuksesta, tavaralllkennekeakukaesta  ja lur-
kastm,jsalueesta Senaaltl-kilntemstdt rakentau 
kustannuknellaarm torvlltovat  rakennukset  ja 

 vuokraa ne Tuliille  ja  Rajavaroolaitokaella.  

Hankkeen toteutuksesta  on  päätetty vuoden 
 2003  talousarviossa  ja  se  valmistuu Ilikeriteelle 

vuonna  2004  

HANKKEEN VAIKUTUKSET  
a RaJanylityspelkan 	palvelutaso 	parane. 

ole000lsesti majamuodcdliauuknien nopeutu-
enso,  

C  Ruvhkat poistuvet pääosIn  Suomen puolet- 
la. 

0  Huoltollikanne  Saimaan kanavan vuokra-
alueelje nopevtuu  

C  Häiriöt Nuljamaan laajamelle  ja  kanvarren 
asulukselle pohotuvat. 

Tlejärjesteijjen rakermnuskuvlannukniksi  on 
arvloltu  noin  14,5 Mk Suomnev pudeila  ja 

 noin  3,5 Mk Venäjön  puolella 

Hankksev hyötykusl000ussuhde  on nv/n 1, 
 jossa  on  otettu huomioon voin  matkan  ty/ra-

nemisestö  aiheutuvat sääatät, multa ei mah-
dollisia relamuodoäivuukeien ovpeutumisms. 

Lisatielqa 	 Tiahasmiso. Kaalilimn-Soomrien  opin  i Henne  Heeikomvue  
Pursue 020422420tt 
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