
Valtatiet  5  ja  17  välillä Kuopio  - Riistavesi 

VAIKUTUSSELVITYS  
Tielaitos 	Kuopio, Siilinjärvi  

t 

I  
i  

1 

Kuopio  1992  

Kuopion  tiepiiri 



TeIatos 
liehallituksen  kirjasto  

Doknro: 
Nidenro: fj  3 C 3 2  / 



Valtatiet  5  ja  17  välillä Kuopio  - Riistavesi 
VAIKUTUSSELVITYS 

Tielaitos  
Kuopion  tiepiiri  

Kuopio  1992  



Kannen  kuvat:  
© Kuvapörssi  Oy  
©  Asko  Simanainen 
©  Jouni Ikäheimo 

Painos:  300  kpl 

Painopaikka:  
Tikkurilan Paino Oy 
Vantaa,  1992  

Julkaisija/Kustantaja: 
Tielaitos  
Kuopion  tiepliri  
PL 1117 
70101  Kuopio  
Puh.  (971) 199111  

Kartat:  
(c)  Maanmittaushallitus,  1992  



ESIPUHE  
Valtatiet  5  ja  17  toimivat Kuopion  ja  Joensuun välisenä kaukoliikenneyhteytenä.  Tie  palvelee valtakunnalli-
sen liikenteen ohella myös Vehmersalmen, Tuusniemen, Kaavin  ja  Juankosken alueiden seudullista liiken-
nettä Kuopioon sekä tienvarren maankäytön synnyttämää paikallista liikennettä. 

Valtatien  17  kehittämiseksi tehtiin Kuopion  ja Riistaveden  väliä koskeva pääsuuntaselvitys vuonna  1988  ja 
 valtatien  5  kehittämisselvitys  välille Kuopio-Vuorela vuonna  1990.  Näistä valtatien  17  pääsuuntaselvitys 

 oli lausunnoilla eri osapuolilla  ja  lausuntojen pääasiat ilmenevät kohdasta  1 .2.  

Nykyisen valtatien  17  geometria  ja poikkileikkaus  ovat suurelta osin puutteellisia. Tiellä  on  avattava silta  ja 
 paljon maankäyttöliittymiä. Niiden vuoksi tien nopeusrajoitus  on  alhainen  ja  liikenneturvallisuudessa on-

gelmia. 

Kuopion tiepiirille laaditaan valtakunnan suunnitelman pohjalta piirin  TIE-2010  -suunnitelma, joka valmis-
tunee vuoden  1992  aikana. Valtatien  5  välin Vehmasmäki-Pitkälahti ja  Iisalmen ohitustien ke.hittämishank-
keet toteutetaan ennen tässä selvityksessä esitettyjä hankkeita. Valtatien  5  välin  Kuopio-Vuorela  ja  valta-
tien  17  välin  Kuopio-Riistavesi kehittämishankkeiden toteutusajankohta suhteessa esim. valtatien  5  välin 

 Siilinjärvi-Pöljä hankkeeseen hahmottuu tarkemmin piirin  TIE-2010  -suunnitelmassa. Valtatie  5  välillä 
Varkaus-Vehmasmäki  ja Pöljä-lisalmi  korjataan perustienpidon rahoituksella. Leppävirran ohitustie tullee 
ohjelmaan  2000 -luvun alussa. 

Tämän vaikutusselvityksen Vaajasalon kautta kulkevan vaihtoehdon rinnalla  on  tutkittu myös alavaihtoeh-
toa,  jossa Kallaveden silta  on  korvattu  tunnelilla.  Tämä työ  on  alkanut vasta loppusyksyllä  1991,  eikä  sen 

 tuloksia ole ollut käytettävissä tässä yhteydessä. 

Vaikutusselvityksen  on  Kuopion tiepiirin toimeksiannosta laatinut pääkonsulttina Panplan Oy. Työhön liitty-
vät alikonsulttien tekemät seuraavat erillisselvitykset: 

Valtatie  5  Kuopio-Vuorela  ja  valtatie  17  Kuopio-Riistavesi tiesuunnitelmien ympäristövaikutukset; 
kasvillisuus-, melu-  ja terveysvaikutusten  arviointi. Kuopion yliopisto:  Lauri  Kärenlampi,  Eeva-Ui-
sa  Hautala,  Anne  Nerg,  Erkki  Björk,  Juha Laitinen,  Jukka  Oikarinen, Juhani Ruuskanen  ja  Kansan-
terveyslaitos:  Raimo  0.  Salonen. 

Valtatie  17  välillä Kuopio-Riistavesi; selvitys tiehankkeen aluetaloudellisista vaikutuksista. Jyväsky-
län yliopisto, Keski-Suomen taloudellinen tutkimuskeskus: Juha Heinonen. 

Valtateiden  5  ja  17  tieverkkovaihtoehtojen yhdyskuntarakenteellisia  seurauksia Kuopion seudulla. 
Osuuskunta Ympäristösuunnittelu:  Heikki  Kukkonen. 

Suunnittelutyötä valvoneeseen ohjausryhmään ovat kuuluneet: 

Maaherra Kauko Hjerppe, puheenjohtaja 
Yli-insinööri Mauri Heikkonen 
Johtaja Erkki Koskinen 
Seutukaavajohtaja  Juhani Wallenius 
Kaupunginjohtaja 011i Hyönä 
Kunnanjohtaja Jouni Mutanen 
Kunnanjohtaja Pertti Kettunen 
Piiri-insinööri Pekka Taskinen 
Insinööri Mauno Hyvärinen, sihteeri 
Diplomi-insinäöri Pekka Leviäkangas 
Dipiomi-insinööri Pekka Kuorikoski 
Diplomi- insinööri Seppo Veijovuori, sihteeri 

Kuopion lääninhallitus 
Ympäristöministeriö 
Tiehal litus  
Pohjois-Savon liitto 
Kuopion kaupunki 
Siilinjärven kunta 
Koillis -Savon yhteistyötoimikunta 
Kuopion tiepiiri 

(31.1.92  lähtien) 
Panplan  Oy  



Suunnittelua koskevat välipäätökset  on  tehty selvitystyötä varten perustetussa työryhmässä. Työryhmän 
työskentelyyn ovat nimettyinä osallistuneet: 

Insinööri Mauno Hyvärinen, puheenjohtaja 
Diplomi-insinööri Pekka Leviäkangas 
Arkkitehti  Ulla Priha  
Yleiskaava-arkkitehti  Leo  Kosonen 
Kaavainsinääri Kalle  Pöllänen 
Toimistopäällikkö Markku Henttonen 
Toimistopäällikkö Esa 011ikainen 
Kunnanjohtaja Pertti Kettunen 
Insinööri Jouko Kohvakka 
Valvontainsinööri  Kauko Laukkanen 
Suunnitteluarkkitehti  Otto  Siippainen 
Diplomi-insinööri Pekka Kuorikoski 
DipIomi-insinööri Seppo Veijovuori, sihteeri 

Kuopion tiepiiri  
(4.12.91  lähtien) 

Tiehallitus/Sts  
Kuopion kaupunki 

Kuopion lääninhallitus 

Koillis-Savon yhteistyötoimikunta 
Pohjois-Savon liitto 
Kuopion vesi-  ja ympäristöpiiri 

 Siilinjärven kunta 
Panplan  Oy 

Ympäristövaikutuksia  on  käsitellyt erillinen ympäristöryhmä, johon ovat kuuluneet Kuopion kaupungin ym-
päristäsuojelutoimiston, Kuopion lääninhallituksen, Pohjois-Savon liiton, Kuopion vesi-  ja ympäristöpiirin, 

 Siilinjärven kunnan, Kuopion yliopiston, Kuopion tiepiirin, tiehallituksen  ja pääkonsultin  edustajat. Ympäris-
tävaikutusosan kirjoittamisesta  ja erillisselvitysten  liittämisestä raporttiin ovat Panpianissa vastanneet FK 
Seija Väre  ja dipl.ins.  Jouni  Mattsson. 

Maankäyttö-  ja kaupunkirakennevaikutuksia  on  käsitellyt erillinen maankäyttöryhmä, johon ovat kuulu-
neet Kuopion tieplirin, tiehallituksen, Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan, Kuopion lääninhallituksen, 
Pohjois-Savon liiton, maankäyttää tutkineen alikonsultin  ja pääkonsultin  edustajat. 

Kuopion tiepiiri  26.3.1992 



TIIVISTELMA  
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AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT 

Valtatien  17  kehittämiseksi Kuopion  ja Riistaveden 
 välillä tehtiin pääsuuntaselvitys vuonna  1988.  Selvi-

tyksessä tarkasteltiin viittä eri pääsuuntaa. Pääsuun-
tavaihtoehdot olivat ominaisuuksiltaan  ja vaikutuksi  I-
taan  ristiriitaisia  ja  luonteeltaan hyvin erilaisia. Vaih-
toehtojen erilaisuudesta  ja yhteismitattomuudesta 

 johtuen työryhmä ei raportissa esittänyt suositusta 
valtatien  17 pääsuunnasta.  Useimmissa selvitykses-
tä  annetuissa lausunnoissa kannatettiin vaihtoehtoa 

 E. Se erkanee valtatiestä 5 Kellolanden eritasoliitty-
män  tuntumassa  ja  jatkaa tunnelissa Pirttiniemeen 

 ja  edelleen Iso-Telkon  ja Vaajasalon  kautta Vartia-
laan. Liikenneministeriö siirsi mandollisen hanke- 
päätöksen tielaitoksen tehtäväksi edellyttäen, että 
tielaitos  ja kaavoitusviranomaiset  pääsevät linjauk-
sesta yksimielisy9teen. 

Valtatien  5 kehittämisselvitys  välille Kuopio-Vuorela 
tehtiin vuonna  1990.  Siitä ei ole hankittu lausuntoja, 
vaan  se  käsitellään tämän vaikutusselvityksen yhtey -
dessä. 

TYÖN  TAVOITFEET  

Koska pääsuuntaselvityksessä ei päädytty suositte-
lemaan yhtä linjausvaihtoehtoa jatkosuunnittelu  n 

 pohjaksi, päätettiin suunnittelua jatkaa vaikutusselvi-
tyksenä vaihtoehtojen  C  ja  E  osalta. Lisäksi muo-
dostettiin uusi vaihtoehto Ak, jossa pyritään käyttä-
mään mandollisimman paljon hyväksi nykyistä valta-
tietä  17. Vaikutusselvityksessä on  tarkasteltu myös 
valtatietä  5 Päivärannan  ja  Vuorelan välillä. Vaikutus- 
selvityksen tavoitteena  on  selvittää eri linjausvaih-
toebtojen vaikutukset niin kattavasti, että  sen  perus-
teella voidaan tehdä tiepoliittisen päätäksentekojär-
jestelmän edellyttämä hankepäätäs. Pääsuuntaselvi-
tyksen vaikutustarkastelua tarkennetaan erityisesti 
ympäristö-, yhdyskunta-  ja aluerakennevaikutusten 

 osalta. 

LIIKENNE-ENNUSTE 

Keskeisen kaupunkialueen liikenneverkko  on  sama 
kuin Kuopion autoliikenteen yleissuunnitelman tar-
kistuksessa  v. 1990  käytetty. Tätä verkkoa  on  laa-
jennettu työn vaatimuksia vastaavaksi. Liikennevirta-
matriisit  on  tehty vuosien  2005  ja  2020  aamu-  ja 
iltahuipputunneille  sekä  koko  vuorokauden liikenteel-
le (KyL). Kuopion läänin valtateiden keskimaäräisi

-nä kasvukertoimina on  vuosien  1990  ja  2005  välillä 
käytetty  1 .42  ja  vuosien  1990  ja  2010  välillä  1,45.  

NYKYISEN  TiEN PUUTEET  

Valtatien  5  merkittävimmät puutteet Kuopion  ja  Vuo-
relan välillä ovat avattava silta syväväylän kohdalla 

 ja piennarten  puuttuminen sekaliikennetieosuudella. 
Piennarten puuttuminen  on  liikenneturvallisuuden  ja 

 liikenteen sujuvuuden kannalta ongelmallista. On-
gelmat tulevat selvimmin esiin autojen rikkoutumis-
ten,  onnettomuuksien  ja kunnossapitotäiden  yhtey-
dessä. 

Valtatien  17  pahimmat puutteet ovat tieosalla Jänne-
virran  sillasta  itään.  Tien  vaaka-  ja pystygeometria 

 sekä tien leveys ovat puutteellisia. Näiden takia tieo-
salla  on  myös nopeusrajoitus  80 km/h.  Tällä tieosal-
la on ohitusosuuksia vain 5 % tiepituudesta  ja ohitu-
sosuuksien  väliin  jää  noin  10 km  pituinen jakso il-
man tielaitoksen ohjeen mukaista ohitusmandolli-
suutta. Myös liittymätiheys  on  sallittua suurempi  ja 

 liikenteen palvelutaso ajoittain puutteellinen. Ke-
vyen liikenteen väylä puuttuu  koko  väliltä Vuorela-
Vartiala. Erityisen ongelmallinen tilanne  on Jännevir-
ran  itäpuolella, jossa piennar  on päällystämätön  ja 
sen  leveys  on 0,5  metriä. Nykyinen  tie  aiheuttaa 
asutukselle haittoja Jännevirralla, Hussoonmäessä 

 ja Vartialassa.  Haitat ovat suurimmaksi osaksi melu- 
haittoja. 

TUTKIUAVAT  VAI  HTOEH  DOT  

Pääsuuntaselvityksessä käsitellyistä  valtatien  17 lm-
jausvaihtoehdoista on jatkotarkasteluun  otettu vaih-
toehdot  C  ja  E.  Uutena vaihtoehtona  on  nykyisen 
tien parantaminen eli vaihtoehto Ak. Usäksi  on tar-
kasteltu  vaihtoehtoa  0+,  joka käsittää nykyiselle tiel-
le tehtävät pienet toimenpiteet. Näillä toicnenpiteillä 
turvataan liikenneturvallisuuden  ja liikennöitävyyden 

 välttävä taso, kunnes uusi valittu tielinjaus (Ak,  C tai 
E) on  valmis. Toimenpiteet ovat vaihtoehdon Ak  to-
teutuessa  vaiheittain rakentamisen  I  vaihe. Toimen-
piteisiin kuuluvat valo-ohjauksen rakentaminen vilk-
kaimpiin tasoliittymiin, erilliset kevyen liikenteen väy-
lät tärkeimmille osuuksille, yksityistiejärjestelyjä  sekä 
kanden uuden ohitusosuuden järjestäminen Kylmä- 
landen itäpuolelle. Toimenpiteiden kustannusarvio 

 on  noin  15 milj.mk.  

Vaihtoehdossa Ak saatetaan nykyinen valtatie  17 
 vastaamaan valtateil  le  yleisesti asetettavia vaatimuk - 

 sia ja  siten vertailu kelpoiseksi vaihtoehtojen  C  ja  E 
 kanssa. Vaihtoehdolla ei ole merkittävää vaikutusta 

seudun tieverkon rakenteeseen eikä tämä vaihtoeh-
to olennaisesti lyhennä matkaa Kuopion keskustas-
ta Riistavedelle  tai Vehmersalmelle. 



Vaihtoehto  C erkanee valtatiestä 5  Sorsasalossa, 
josta  se on linjattu  Virtasalmen yli  Ranta-Toivalan ja 
Kotkatniemen  kautta Kurkiharjuun. Kurkiharjusta 
vaihtoehto suuntautuu Vartialaan, jossa linjaus yh-
tyy nykyiseen tiehen. Vaihtoehto lyhentää  matkoja  
Kuopion keskustasta Riistavedelle  2,9 km  ja 
Vehmersalmelle  8,2 km  nykyiseen valtatiehen verrat-
tuna. 

Vaihtoehto  E erkanee valtatiestä 5  Kuopion keskus-
tan tuntumassa  ja  kulkee Linnanpellon-Männistön 
alueen alitse tunnelissa Pirttiniemeen. Pirttiniemestä 

 tie  suuntautuu Kallaveden yli lso-Telkon  ja Vaajasa-
Ion  kautta Kortejoelle  ja  siitä edelleen Vartialaan yh-
tyen vaihtoehdon  C  linjaukseen Raiskiossa. Matka 
Kuopion keskustasta Riistavedelle lyhenee  9,7 km  ja 
Vehmersalmelle  19,4 km  nykyiseen valtatiehen ver-
rattuna. 

VAI  KUTUSTARKASTELU 

Lilkenteelliset  vaikutukset 

Kaikki linjausvaihtoehdot lukuunottamatta vaihtoeh-
toa  0+  täyttävät valtatieyhteydelle asetettavat vaati-
mukset. Suurimmat matka-aikahyödyt syntyvät 
vaihtoehdossa  E.  Vaihtoehdon  C  matka-aikahyö-
dyt ovat selvästi pienemmät  ja  vaihtoehdossa Ak 
hyvin pienet. Vaihtoehdoissa  C  ja  E on  liikenne kai-
kissa olosuhteissa sujuvaa. Vaihtoehdossa Ak esiin-
tyy ajoittain ruuhkautumista välillä Vuorela-Rissala, 
mutta muilla osin liikenne  on  sujuvaa. Vaihtoehdos-
sa  0+ tie ruuhkautuu  ilta-  ja aamuruuhkassa  vuo-
teen  2010  mennessä palvelutasolle  E.  

Liikenneturvallisuuden kannalta  paras  vaihtoehto  on 
E,  toiseksi  paras Ak.  Vaihtoehdossa  C  onnetto-
muuksien kokonaismäärä  koko verkolla  -hieman li-
sääntyy. Vaihtoehdossa  0+  paranee ainoastaan ke-
vyen liikenteen turvallisuus. Joukkoliikenne hyötyy 
selvästi vaihtoehdossa  E  ja  jonkin verran vaihtoeh-
dossa  C  matka-aikojen lyhenemisen ansiosta. Vesi- 
liikenteelle vähän muita parempi vaihtoehto  on Ak, 

 jossa kaikki  alle  16  metriä korkeat alukset pääsevät 
uuden Jännevirran  sillan  ali. Vaihtoehdoissa  C  ja  E 

 pääosan liikenteestä  ja  erityisesti pitkämatkaisen 
liikenteen siirtyessä uudelle tielinjaukselle  on Jänne-
virran nykyinen silta avattavissa vesiliikenteen ehdoil-
la. Uusien siltojen alikulkukorkeutena  on 24  metriä. 

Ympäristövaikutukset  

Vaihtoehto Ak pysyy vanhassa väyläkäytävässä, 
vaikka ajoittain poikkeaakin nykyiseltä tieltä. Vaih-
toehdot  C  ja  E  aiheuttavat suurimmat muutokset 
luonnonoloihin avaamalla maastoon uuden väylä- 

käytävän. Niissä myös luonnonvarojen (maamas-
sat,  maa-ala, maa-  ja metsätalousalueet)  käyttö  on 

 suurinta. 

Vaihtoehdot  C  ja  E  muuttavat myös voimakkaasti 
maisemaa vesistöjen ylityskohdissa. Vaihtoehdossa 
Ak vaikutus rajoittuu Vuorelan eritasoliittymään  ja 
Jännevirtaan.  

Vaihtoehdossa  C Kotkatniemen pohjavesialueen 
vedenotto  joudutaan todennäköisesti lopettamaan 

 veden  laadun huonontumisen vuoksi. 

Vaihtoehtojen  0+  ja Ak meluhaitat ja estevaikutus 
 kohdistuvat nykyisen valtatien  17  varren asutuksel-

le. Vaihtoehdoissa C  ja  E meluhaitta  nykyiselle tien 
varren asutukselle vähenee, mutta lisääntyy uusien 
tielinjauksien läheisyydessä olevalle  loma-asutuksel-
le.  Vaihtoehdossa  E  meluhaitta Itkonniemessä pie-
nenee  liikenteen siirtyessä kauemmaksi asutukses-
ta. 

Pakokaasupäästöistä hään, typpioksidien  ja hiilivety-
jen  määrät alenevat uusien pakokaasumääräyksien 
johdosta nykytilanteesta selvästi vuoteen  2020  men-
nessä.  Sen  sijaan hiukkas-  ja hiilidioksidipäästöt 

 kasvavat liikennemäärien kasvun suhteessa. Eri 
komponenttien kokonaispäästöt ovat pienimmät 
vaihtoehdossa  E,  mutta ne kohdistuvat muita vaih-
toehtoja enemmän alueille, joilla  on  jo  nyt korkeat 
pakokaasupitoisuudet. Suomessa  on  annettu pitoi-
suuden ohjearvot häkä-  ja typpidioksidi pitoisu uksil-
le. Ennustetilanteessa,  vuonna  2020,  eivät kyseiset 
ohjearvot ylity millään tutkitulla alueella. 

Pakokaasupäästöjen terveysvaikutu ksia  tutkittiin 
typpidioksidipitoisuuksien avulla. Välittömien hengi-
tyselinhaittojen kynnyspitoisuus ei ylity minkään 
vaihtoehdon vaikutusalueeksi luokitellun katuosuu-
den  varrelta. 

Yhdyskuntarakenne  ja  maankäyttö  

Vaihtoehto Ak merkitsee Kuopion aluerakenteellis-
ten tulevaisuudenkuvien  säilymistä nykyisten suunni-
telmien kaltaisina. Vaihtoehtoon  C päätyminen  tar-
koittaa kaupunkirakenteen painotusten muuttamis-
mandollisuutta nykyisestä hieman enemmän pohjoi-
seenpäin suuntautuviksi, mutta  sen  tuomat uudet 
kaupunkirakenteelliset mandollisuudet eivät ole juuri-
kaan kilpailukykyisempiä kuin nykyisen rakenteen 
piirissä olevat käyttämättömät alueet. Vaihtoehdos-
ta  E  aiheutuu enemmän rakennuspaikkojen kysyntä- 
paineita kuin kandesta ensinmainitusta vetovoimai-
sempien uusien alueiden ansiosta. 



7  

Vaihtoehtoon  E  liittyvät kaupunkirakenteelliset valin-
nat voidaan äärimmilleen pelkistäen määritellä valin-
naksi kolmen Kuopion kasvattamisen pääsuunnan, 
nimittän Vaajasalon, Laivonsaaren  tai eteläsuunnan 

 jatkamisen välillä. Niiden välillä tehtävä valinta vai-
kuttaa osaltaan kääntäen linjausvaihtoehdon  valin - 
taan. Eteläsuunnassa  pysyminen edellyttää maan-
käytön jäädyttämistä valtatien  17  suunnassa, Laivon-
saari ehkä keventää rakentamispaineita valtatien  17 

 varressa. Vaajasalon valinta taas merkitsee uuden 
kasvusuunnan avaamista kaupungille  ja  siten  hi-
taampaa  kehitystä entisillä alueilla. Vaihtoehto  E  ja 
sen  yhteydessä mandollisesti tehtävä Vaajasalon 
valinta rakennuskohteeksi merkitsevät siten pitkällä 
aikavälillä kaupungin kokonaisrakenteen suuntaa-
mista  nykyisiä suunnitelmia enemmän vanhaan ydin- 
keskustaan tukeutuvaksi. 

Taloudelliset vaikutukset 

 Ulkennetalous  

Vaihtoehtojen rakennuskustannusarviot ovat Ak: 
 197,1 milj.mk, C: 232,8 milj.mk  ja  E: 446,1 milj.mk. 

 Vuosittaiset kustannussäästöt  (v. 1995  tasossa) 
vaihtelevat välillä  5,9 (Ak) - 24,0 milj.mk/v (E).  

Hyöty-kustannussuhde  on  vaihtoehdoilla Ak  ja  C 
0,5  ja  vaihtoehdolla  E 0,8.  Näiden lukujen perusteel-
la  ja laskentamerietelmään  liittyvien epävarmuusteki-
jöiden puitteissa vaihtoehto  E  saattaa olla kannatta-
va,  sen  sijaan vaihtoehdot Ak  ja  C  ovat selvästi  kan-
nattamattomia. 

Aluetalous 

Tavoitettavuuden  muutokseen perustuva tarkastelu 
osoittaa, että kaikkien kehittämisvaihtoehtojen vaiku-
tusalue eli aluerakenteen muutospaine rajoittuu Kuo-
pion kaupunkialueen lisäksi Koillis-Savoon Riistave

-den, Vehmersalmen,  Juankosken, Kaavin  ja Tuusnie-
men  alueille. 

Vaihtoehto  E  muuttaa eniten nykyistä yhteysverk-
koa  ja  siten myös nykyistä aluerakennetta.  Sen  en-
sisijainen vaikutusalue  ulottuu Kuopion alueella Vaa-
jasaloon  ja Riistavedelle  sekä lisäksi Vehmérsalmel-
le.  Kaikki vaihtoehdot nopeuttavat Juankosken, 
Kaavin  ja Tuusniemen tieyhteyttä  Kuopioon. Vaiku-
tus näihin kuntiin  on  Kuopion etäisyydestä  ja  valta-
tien liikennemääristä johtuen lähinnä vähllinen eli 
yleisesti kehitysedellytyksiä parantava. 

Tiehankkeen nettovaikutukset (tuotantoresurssien 
 käytön tehostuminen, kuljetus-  ja asiointikustannus

-ten  muutokset, matkailun kokonaismäärä) ovat täs-
sä yhteydessä hyvin epävarmoja. 

Uikennetaloudellisten hyötyjen  lisäksi vaihtoehto  E 
 ei ole laajemmalle vaikutusalueelle merkittävä  ja  tie- 

hanketta kokonaistaloudellisesti arvioitaessa  netto-
vaikutukseksi luokiteltava kehitystekijä.  Vaihtoeh-
don  E  ensisijaisen vaikutusalueen sijainnin, väestö- 
määrän  ja ennustettujen liikennemäärien  perusteella 

 on  päädytty arvioon, että  sen  toteuttamista  ja  edulli-
suutta  on  tarkasteltava ennenkaikkea Kuopion kau-
punkialueen tulevaan kehitykseen, kasvupotentiaa-
lim ja kasvusuuntiin kytkeytyvänä  kysymyksenä. 

SUOSITUS  JATKOTOIMENPITEIKSI  

Valtatien  5  parantaminen tehdään vaiheittain toimi-
vuuden parantamisselvityksessä esitetyin periaat-
tein.  Tien leventämisestäja rinnakkaistie-  ja kevytlii-
kenteen  teiden järjestelyistä sekä laivaväylän siirros-
ta  tehdään yleissuunnitelma. Suunnittelutyön  oh-
jausryhmä  suosittelee, että valtatien  17 pääsuunnak-
si  valitaan Ak  tai E.  Ratkaisu näiden kesken teh-
dään lausuntojen käsittelyn jälkeen, ottaen huo-
mioon toteuttamismandollisuudet suhteessa muihin 
tiepiirin suuriin kehittämishankkeisiin. 
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1  TYÖN LÄHTÖKOHDAT  

1.1  Aikaisemmat suunnitelmat  

1.1.1  Valtatien  17  pääsuuntaselvi
-tys  

Valtatien  17  kehittämiseksi Kuopion  ja Riistaveden 
 väliä koskeva pääsuuntaselvitys tehtiin vuonna  1988 

 ja  valtatien  5  Kuopio-Vuorela väliä koskeva kehittä-
misselvitys vuonna  1990. Pääsuuntaselvityksessä 

 tarkastettiin viittä eri pääsuuntaa  A-F  (kuva  1)  

Pääsuunta  A on  nykyistä valtatietä  17  sen lähimaas-
tossa  seuraava vaihtoehto. Pääsuunta erkanee  val-
tatiestä  5  Siilinjärvellä Vuorelan eritasoliittymän poh-
joispuolelta. Nykyinen valtatie  jää rinnakkaistienä 

 palvelemaan lähinnä paikallista liikennettä. 

Pääsuunta  C  erkanee valtatiestä 5 Sorsasalon erita-
soliittymässä,  josta  se on linjattu  Ranta-Toivalan ja 
Kurkiharjun  kautta Vartialaan. Unjaus yhtyy Vartia-
lassa  pääsuuntaan  A.  

Pääsuunta  D erkanee  vaihtoehdosta  C Kurkiharjus-
sa,  josta  se  suuntautuu Savulanden kautta Riistave-
delle. Vaihtoehto yhtyy Vartialan kautta kulkeviin 
pääsuuntiin Riistaveden kirkon eteläpuolella Hätilän-
salmessa. 

Pääsuunta  E  erkanee valtatiestä 5 Kellolandentien 
eritasollittymän  tuntumassa, josta  se  suuntautuu 
tunnelissa Pirttiniemeen  ja  edelleen Iso-Telkon  ja 
Vaajasalon  kautta Vartialaan. Pääsuunnan  C  linjauk-
seen vaihtoehto yhtyy Kurkiharjun itäpuolella. 

Pääsuunta  F on  muodostettu vaihtoehdon  E länsio-
san ja  vaihtoehdon  D itäosan  yhdistelmänä. 

Vaihtoehtojen merkittävimmät erot koskivat tieverk-
koa, rakennus-  ja ajokustannuksia  sekä toteuttamis-
valmiuksia. Vaihtoehtojen vaikutukset maankäyt-
tään  ja yhdyskuntarakenteeseen  olivat myös huo-
mattavan erilaisia. 

Tieverkkovaihtoehto  E (F),  missä valtatie  on  johdettu 
"suoraan" liikenteen pääsuunnan mukaan Kuopion 
keskustan tuntumaan vastaa rakenteeltaan parhai-
ten liikenteen kysyntää. Toisaalta valtakunnallisen, 
seudullisen  ja  paikallisen liikenteen erottelu  on vaih-
toehdossa  huonoimmin järjestettävissä. Tieverkko- 
vaihtoehdossa  A  vaikutukset ovat päinvastaiset. 

Pääsuuntavaihtoehtojen  erilaisuudesta  ja yhteismi-
tattomuudesta  johtuen työryhmä ei raportissa esittä-
nyt suositusta valtatien  17 pääsuunnasta. 

Rakennuskustannuksiltaan  halvin  oli pääsuunta  A  ja 
 kallein pääsuunta  F.  Vaihtoehdossa  A tienkäyttäjän 

ajokustannukset  olivat puolestaan suurimmat  ja vaih-
toehdossa  F  pienimmät. Taloudellisten tunnusluku-
jen perusteella ainoastaan vaihtoehto  F on  kannatta-
va hanke. Vaihtoehto  E on  lähellä kannattavuusra-
jaa. 

Pääsuuntavaihtoehto  A on  parhaiten toteutettavissa 
vaiheittain. Mandollisuus rakentaa vaihtoehdot  C  ja 

 E  vaiheittain  ja  tästä saatavat hyödyt ovat vähäiset. 
Vaihtoehtoja  D  ja  F  ei voi toteuttaa vaiheittain. 

Pääsuunnat  E  ja  F  ovat selvimmin ristiriidassa sekä 
nykyisen että suunnitellun maankäytön kanssa. 
Vaihtoehdot supistavat Kuopion keskusta-alueen 
virkistysalueita Maljalammen ympäristössä  ja  Pirtti- 
niemessä. Iso-Telkossa  ja Vaajasalossa  vaikutuk-
set kohdistuvat  loma-asutukseen.  Vaihtoehtojen 
toteuttaminen edellyttää vahvistettujen asema-  ja 
rantakaavojen  muuttamista. Muissa vaihtoehdoissa 
muutostarpeet koskevat osayleiskaavoja. 

Vaihtoehto  A  ei aiheuta merkittäviä muutospaineita 
nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen. Vaihtoehdot  C 

 ja  D  nostavat  Ranta-Toivalan ja Kurkiharjun-Siko
-niemen alueen hieman aikaisempaa edullisempaan 

asemaan. Vaihtoehdot  E  ja  F  aiheuttavat voimakkai-
ta rakentamispaineita Vaajasalossa  ja Kurkiharjun-
Sikoniemen  alueelta  ja  luovat mandollisuuksia uu-
sien asuinalueiden käyttöönotolle. Vehmersalmi 
noussee Melalanden "kilpailijaksi" maaseudun van-
hoihin kyläympäristöihin hakeutujille. 

Pääsuuntavaihtoehtojen  ominaisuudet  ja  vaikutuk-
set olivat ristiriitaisia  ja  luonteeltaan hyvin erilaisia. 
Rakennuskustan nuksiltaan halvi mmassa vaihtoeh-
dossa Atienkäyttäjän ajokustannukset olivat suurim-
mat. Ajokustannuksiltaan halvimmassavaihtoehdos-
sa  F  puolestaan tienpitäjän kustannukset olivat suu-
rimmat. Vaihtoehto  A  ei ollut kannattavuusmittarei-
den  mukaan kannattava investointi. Rakennuskus-
tannuksiltaan lähes kaksi kertaa kalliimmat vaihtoeh-
dot  E  ja  F  olivat puolestaan liikennetaloudellisesti  ja 
liikenteellisesti  parhaita. Nämä avaavat myös yhdys-
kuntarakenteen kehittämiselle uusia mandollisuuk-
sia. Vaihtoehtojen  E  ja  F rakentamiskustannuksiin 

 liittyvät kuitenkin suurimmat riskit  ja  kustannusten 
suuruudesta johtuen huonoimmat toteuttamismah-
dollisuudet. 



11 

1.1.2  Valtatien  5  kehittämisselvitys  
Valtatien  5  kehittämisselvityksessä  esitettiin  välin 

 Kuopio-Vuorela suurimmat puutteet. Avattava KaI
-lan  silta aiheuttaa ajoittain tien ruuhkautumista  ja 

 toisaalta rajoituksia vesiliikenteelle ruuhka-aikoina. 
Pientareiden puute vesistöpenkereillä  on  sekä liiken-
neturvallisuuden että liikenteenvälityskyvyn kannalta 
ongelma. Ongelmat tulevat selvimmin esiin ajoneu-
vojen rikkoutumisten, onnettomuuksien  ja  kunnossa-
pitotöiden yhteydessä. Valtatie  5 on  välin Päiväran-
ta-Vuorela molemmin puolin moottoritie, mutta tällä 
välillä sitä ei voi hyväksyä moottoritieksi rinnakkais-
tien puuttumisen  ja avattavan sillan  takia. Myös ke-
vytliikenteen olosuhteita voidaan pitää puutteellisina, 
koska osalla matkaa raitti sijaitsee välittömästi ajora-
dan  vieressä  ja  on  erotettu siitä  vain  kaiteella.  

Suunnitelman kehittämistoimenpiteiden ensimmäi-
seen vaiheeseen kuuluu valtatien poikkileikkauksen 
leventäminen  ja kevytliikenteen  väylän rakentami-
nen siltoineen Päivärannan  ja  Vuorelan välille,  radan 

 itäpuolelle. Tämän ensimmäisen vaiheen  kustan-
nusarvio  on  noin  36  milj.mk.  

Toisessa vaiheessa rakennetaan rinnakkaistie siltoi-
neen Päivärannan  ja  Vuorelan välille kevytliikenteen 
väylän viereen. Nykyinen laivaväylä siirretään Tikka-
lansaaren eteläpuolelle  ja sen  yli rakennetaan uusi 
kiinteä silta  tai  alitse tunneli. Samassa yhteydessä 
siirretään myös rautatietä Tikkalansaaren luona. Toi-
sen vaiheen kustannusarvio  on 147  milj.mk  (tunneli- 
vaihtoehto  183  milj.mk).  

Valtatien  5  kehittämisselvityksestä  ei ole hankittu 
lausuntoja, vaan  se  käsitellään tämän vaikutusselvi-
tyksen yhteydessä. 
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Vaihtoehto  A,  nykyistä  valtatueta  seuraava vaihtoehto 
Vaihtoehto  C,  Sorsasalo- Kurkuharju- Vartuala - Ritstavesu 

 Vaihtoehto  D,  Sorsasalo- Kurkiharju- Savulahtu - Ruistavesi 
-- - 

	

	Vaihtoehto  E,  Kuopion keskusta  —  Vaajasalo  — Vartuala — Ruistavesi 

 Vaihtoehto  F,  Kuopion keskusta  —  Vaajasalo  - Savulahti- Riistavesi  

Kuva  1. Pääsuuntase/vitys v. 1988,  tutkitut vaihtoehdot  
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1.2  Pääsuuntaselvityksestä  annetut 
lausunnot  ja  kannanotot 

Pääsuuntaselvitys  lähetettiin lausunnolle seuraaville 
osapuolille: 

-  Kuopion kaupunki 
-  Siilinjärven kunta 
-  Juankosken kunta 
-  Kaavin kunta 
- Tuusniemen  kunta 
- Vehmersalmen  kunta 
-  Kuopion kauppakamari 
-  Pohjois-Savon seutukaavaliitto 
- Pohjois-Savon maakuntaliitto 
-  Kuopion lääninhallitus 
-  Kuopion lentoasema 
-  Kuopion vesi-  ja ympäristäpiiri 
-  Savo-  Karjalan sotilasläänin esikunta 
- Rautatiehallitus 
-  Ympäristöministeriö 

Lausuntonsa antoivat lisäksi: 

-  Suomen luonnonsuojelullitto ry 
- Koillis-Savon yhteistyötoimikunta 
- Kuopion epilepsiayhdistys 
- Riistaveden kylätoimikunta 
-  Kuopion pursiseura ry 
- Savulanden  alueen maanomistajat 
-  Keihäsniemen alueen maanomistajat 

Nykyisen tien parantamista pitivät parhaana ympä-
ristöministeriä, Siilinjärven kunta  ja  Suomen luonnon-
suojeluliitto. Ympäristöministeriö lausui käsitykse-
nään, että pääsuuntaselvityksessä olisi yhdeksi vaih-
toehdoksi pitänyt ottaa nykyisen tien parantaminen 
käyttämällä pääosiltaan nykyistä tietä. 

Vaihtoehtoa  A  ei sellaisenaan kannatettu lausun-
noissa. Rautatiehallitus totesi  A:n  toteuttamisen ole-
van hankalaa  radan  siirron vuoksi.  Savo-Karjalan 
sotilasläänin esikunta suhtautui kielteisesti vaihtoeh-
don  A  toteuttamiseen. 

Vaihtoehtoa  C  lausunnonantajat  eivät kannattaneet 
eivätkä toisaalta vastustaneet. 

Vaihtoehtoa  D  piti parhaana Kuopion vesi-  ja ympä-
ristäpiiri.  Se  piti hyväksyttävänä muitakin vaihtoehto-
ja. Vaihtoehtoa vastustivat linjauksen varrella olevat 
Savulanden  ja  Keihäsniemen maanomistajat. 

Vaihtoehdon  E  kannalle asettui suurin  osa  lausun- 
nonantajista. Vaihtoehtoa kannattanut Kuopion kau- 
punki edellytti lausunnossaan, että hankkeelle saa- 

daan erillisrahoitus  siten, että toimenpide-  ja  TIE 
2000-ohjelmassa ajoitetut muut hankkeet eivät  vii-
västy  valtatien  17  parantamisen vuoksi. Kuopion 
lääninhallitus edellytti, että Kuopion tiepiiri  ja  Kuo-
pion kaupunki selvittävät ennen rakentamista maan- 
käytän  ja  kaupungin keskustan liikenteen ongelmat. 
Kuopion pursiseura esitti linjauksen siirtoa hieman 
pohjoisemmaksi seuran toimintamandollisuuksien 
turvaamiseksi. Suomen luonnonsuojeluliitto vastusti 

 E  vaihtoehtoa. 

Vaihtoehtoa  F  kannatti Tuusniemen kunta. Useim-
mat  E linjauksen  kannalla olleet lausunnonantajat 
pitivät vaihtoehtoja  E  ja  F  samanarvoisina. Savulah-
den  ja  Keihäsniemen maanomistajat vastustivat vaih-
toehtoja  D  ja  F. 

Tie-  ja  vesirakennushallitus esitti, että nykyistä 
tietä parannetaan siten, että  sen  palvelutaso  (no-
peustavoitetta  lukuunottamatta)  on  tyydyttävä 

 10-15  vuoden ajan. Kalliimpien vaihtoehtojen rahoi-
tus ei mandu lähiaikojen toteuttamisohjelmiin. 

Uuden tieyhteyden rakentamiseen  on tie-  ja vesira-
kennushalfituksen  mielestä pitkällä tähtäyksellä tar-
peen varautua yhdyskuntarakenteen  ja liikenteellis-
ten  tavoitteiden vuoksi. Koska vaihtoehtojen  C  ja  E 

 keskinäistä paremmuutta ei voida vielä ratkaista, 
seutukaavassa olisi varauduttava tien tekemiseen 
sekä vaihtoehdon  C  että vaihtoehdon  E  mukaisesti. 

Ympäristömi nisteriö  piti parhaana vaihtoehtona 
nykyisen tien parantamista käyttämällä perustana 
pääosiltaan nykyistä tietä.  Tien sovittaminen  maise-
maan helpottuu hyväksymällä valtatielle  80 km/h 
nopeustavoite. Vain  nykyistä tietä seuraava vaih-
toehto  A on seutukaavan  mukainen. Muut vaihtoeh-
dot ovat selvästi seutukaavan  ja  suurelta osin myös 
kuntien hyväksymien osayleiskaavojen vastaisia. 

Liikennetaloudellisesti  ei ministeriön mielestä mi-
kään vaihtoehto ollut kannattava. Vaihtoehtojen ym-
päristävaikutusten arviointia ministeriä piti  varsin  pin-
tapuolisena.  Ympäristönsuojelun kannalta voi puol-
taa  vain  vaihtoehtoa Aja sitäkin  vain ehdotettua ke-
veämpinä. Parantamistoimet  voidaan tällöin suunni-
tella kustannuksia  ja  ympäristöä säästävällä tavalla. 
Kaavallista varausta vaihtoehtoa  C tai E  varten ei 
ympäristöministeriän mielestä tarvita. 

Uikenneministeriö  ei pitänyt uuden tien rakenta-
mista kiireellisenä. Vaikka liikenteen olosuhteet huo-
nonevat välttävälle tasolle tarkastelujakson aikana, 
tarvittavat investoinnit muodostuvat niin suuriksi, 
että uuden tien rakentamista ei kiistatta voi pitää pe-
rusteltuna. Uikenneministeriö ei pitänyt uusien tielin-
jausten varaamista tarpeellisena tässä vaiheessa. 



13  

Ministeriön mielestä linjausvaihtoehdoilla ei ollut seu-
dun aluerakenteen eikä valtakunnallisen liikenteen 
kannalta periaatteellista eroa. Vaikutuserot olivat 
pääosin Kuopion kaupungin maankäyttässä sekä 
kaupungin  ja itäpuolisten  kuntien välisissä tieyhtyk-
sissä. Uikenneministeriä siirsi näin mandollisen  han-
kepäätöksen tielaitoksen  tehtäväksi edellyttäen, että 

tielaitos  ja kaavoitusviranomaiset  pääsevät linjauk-
sesta yksimielisyyteen. Uikenneministeriö katsoo 
tielaitoksen  ja kaavoitusviranomaisten  yksimielisyy-
den syntyneen, kun tien yleissuunnitelma, vahvistet-
tu seutukaava, yleiskaavat, asema-  ja rakennuskaa-
vat  ovat ristiriidattomat.  
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TIEVERKON TOIMINNALLINEN LUOKITUS 
Moottoriväylä 	 Seudullinen  tie  

Suunniteltu moottoriväylä 	 Kokoojatie 

Valta-  tai  kantatie 	 Yhdystie  

Kuva  2.  Tieverkon toiminnallinen  Juokitus 
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1.3  Työn tavoitteet 
Koska pääsuuntaselvityksessä ei päädytty suositte-
lemaan yhtä hnjausvaihtoehtoa jatkosuunnittelun 
pohjaksi, päätettiin suunnittelua jatkaa vaikutusselvi-
tyksenä vaihtoehtojen  C  ja  E  osalta. Lisäksi muo-
dostettiin uusi vaihtoehto Ak, jossa pyritään käyttä-
mään mandollisimman paljon hyväksi nykyistä valta-
tietä  17.  Tarkastelu ulottuu idässä Vartialaan saak-
ka, koska tieosuudella Vartiala-Riistavesi  on  katsot-
tu syntyneen yksimielisyys tiesuunnasta. Vaikutus- 
selvityksen tarkastelussa  on  mukana myös  vt  5 Päi-
värannan  ja  Vuorelan välillä. Vaikutusselvityksen 
tavoitteena  on  selvittää eri linjausvaihtoehtojen vai-
kutukset niin kattavasti, että  sen  perusteella voidaan 
tehdä tiepoliittisen päätöksentekojärjestelmän edel-
lyttämä hankepäätös. Hankepäätöksellä ratkaistaan 
onko suunnitellulla hankkeella edellytyksiä toteutet-
tavaksi  ja  annetaan lähtökohdat yleissuunnittelulle. 

Pääsuuntaselvityksen vaikutustarkastelua tarkenne-
taan  erityisesti ympäristö-, yhdyskunta-  ja aluera-
kennevaikutusten  osalta. Suunnitelma sisältyy 
myös tiehallituksen kehitysprojektiin, jossa selvite-
tään melu-  ja pakokaasupäästöjen hinnoittelua.  Vai-
kutustarkastelussa  on  uuden vaihtoehdon Ak lisäksi 
tarkasteltu myös  0+  vaihtoehtoa, jossa mandollisim-
man pienillä toimenpiteillä pyritään parantamaan 
nykyisen valtatien  17  toimivuutta  ja  turvallisuutta ly-
hyellä tähtäimellä. Tämä  0+  vaihtoehto ei kuiten-
kaan täytä kaikkia valtateille asetettavia vaatimuksia, 
kuten vaihtoehdot Ak,  C  ja  E. 

1.4  Liikenne-ennuste 

 1.4.1  Yleistä  
Uikenteellisen  vertailun tekemiseksi liikenneverkko 

 on  kuvattu EMME/2-ohjelmistolle. Keskeinen kau-
punkialueen liikenneverkko  on  sama kuin Kuopion 
autoliikenteen yleissuunnitelman tarkistuksessa 

 1990  käytetty. Verkkoa  on  laajennettu valtatien  5 
 suunnassa Vuorelan eritasoliittymään  ja  valtatien  17 

 suunnassa Kuopion rajalle. Usäksi laajennukseen 
 on  etelässä otettu valtatien  5  ja seudullisen  tien nu-

mero  539  yhdistävä maantie  537. 

1.4.2  Verkkovaihtoehdot  
Tutkitut vaihtoehdot poikkeavat lähinnä valtatien  17 
linjauksen  osalta. Vaihtoehtoina  on  tutkittu pääsuun-
taselvityksen vaihtoehtoja  C  ja  E,  uutta nykyisen tien 
kehittämisvaihtoehtoa Ak  ja perusverkkoa.  Kuopion 
keskeisen kaupunkialueen ennusteverkot pohjautu-
vat nykyverkkoon seuraavilla muutoksilla  ja lisäyksil-
lä. 

-  Keskusta-alueen verkkokuvauksen pohjana  on 
 Kuopion kaupungin keskustan kehittämissuunni-

telman  (1989) verkkovaihtoehto A. 

-  Moottoritietä  on  jatkettu Jynkästä Vehmasmä-
keen  siten, että tiehen sisältyvät Petosen haarau-
tuma, Pitkälanden, Matkuksen  ja Hiltulanlanden 
eritasoliittymät  sekä niihin liittyvät rinnakkaistie-
ym. järjestelyt. 

- Petosen katuverkkoa  on täydennetty  yleiskaava- 
luonnoksen mukaiseksi. 

-  Verkkoon  on  lisätty ns. Kolmisopen yhteys VoItti- 
kadun eteläpäästä Leväsen eritasol iittymään. 

-  Lisäksi  on  huomioitu joidenkin väylien esim. lisä-
kaistojen rakentamisesta johtuvan kapasiteetin 
lisäykset. 

Vaihtoehtoihin Ak  ja  C  kuuluu lisäksi ns. Koillisväy-
lä. Se  alkaa Kallantien eteläpäästä rinnakkaistien  ja 

 moottoritien ylittävällä risteyssillalla siihen liittyvine 
ramppeineen  ja  jatkuu tunnelissa Linnanpellon 
asuinalueen  alitse  ja  yhtyy katuverkkoon Satamaka-
dun pohjoispäässä. 

1.4.3  Nykyinen liikenne  
Liikennevirtamatriisien  muodostamisessa  on  käytet-
ty hyväksi Kuopion autoliikenteen yleissuunnitelman 
tarkistuksen yhteydessä muodostettuja matriiseja, 
vuosien  1987  ja  1991 määräpaikkatutkimuksia  sekä 
liikennevirtamalleja, jotka  on estimoitu  suuren määrä-
paikkatutkimusaineiston perusteella. 

Määräpaikkatutkimusten liikennevirrat  on  muutettu 
vastaamaan vuoden  1989  tilannetta. Virrat, joita ei 
ole havaittu määräpaikkatutkimuksessa  on generoi-
tu  alueiden etäisyyksiin  ja asukasmääriin  perustu- 
vien liikennevirtamallien avulla. 

Liikennevirtamatriisit  on  tehty eri liikennetilanteille, 
joita ovat aamu-  ja iltahuipputunti  sekä  koko  vuoro-
kauden liikenne. 
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1.4.4  Liikenne-ennuste 
Vaihtoehtojen Ak,  C  ja  E vuorokautiset liikennemää-
räennusteet (KyL)  vuodelle  2020  ilmenevät kuvista 

 3-5.  Vuoden  1990 liikennemäärät on  merkitty vaih-
toehdon Ak kuvaan. 

Uikennevirtojen  ennustamisessa  on  käytetty hyväksi 
Kuopion autoliikenteen yleissu unnitelman yhteydes-
sä muodostettuja matriiseja (ennustevuodet  2005  ja 

 2020). Määräpaikkatutkimusten  ja liikennevirtamal-
lien  avulla saadut liikennevirrat  on  muutettu vastaa-
maan autotiheyden, keskimääräisen ajosuoritteen  ja 

 maankäytön muutoksia. 

Henkilöautotiheyden  Kuopion läänissä  on  oletettu 
kehittyvän seuraavasti (Liikenne-  ja autokantaen-
nuste  1989-2010, TVH 1989): 

v.1989 	v.2005 	v.2010 

350 	495 	510 ajon./l000as.  

Liikenteen keskimääräinen kasvukerroin Kuopion 
läänin valtateillä vuodesta  1990  vuoteen  2005 on 
1,42  ja  vuoteen  2010 1,45  (Liikenteen määrä  ja kas-
vukertoimet  yleisillä teillä  1990-2010, TIEH 1991). 

 Liikenteen määrän ei ennusteta vuoden  2010  jäl-
keen kasvavan, joten vuoden  2020  ennuste  on  sa-
ma kuin vuoden  2010  ennuste.  

1.4.5  Uudet alueet  
Yhdyskuntarakenteellisten vaikustusten  arvioi nnin 
yhteydessä  on  muodostettu vaihtoehdolle  E alavaih-
toehto E+.  Tämä vaihtoehto eroaa päävaihtoehdos-
ta  E  siten, että Vaajasaloon  on  lisätty  4000  asukasta 
perusennusteen (Ak,  C, E) 250  asukkaan lisäksi. 
Asukkaiden lisäys  on  osittain suunnittelualueen ulko-
puolelta  ja  osittain Kuopion muilta alueilta. Tätä 
vaihtoehtoa  E+  verrataan vaihtoehtoon PN, jossa 
vastaava asukasmäärän lisäys  on  sijoitettu uudelle 
Pienen Neulamäen alueelle. Pienen Neulamäen  kas-
vusuunnan  ennuste  on  yksi Kuopion autoliikenteen 
yleissuunnitelman tarkistuksessa  1990  tarkasteltu 
vaihtoehto. 

Vaihtoehdossa  E+ tarkastellun Vaajasalon  uuden 
asuinalueen matkatuotos  on 9262  matkaa vuorokau-
dessa. Vuorokauden matkoista noin  80 %  suuntau-
tuu Kuopion keskustan suuntaan. Huipputunteina 
matkatuotoksena  on  käytetty  0,25 matkaa/asukas. 
Aamuhuipputuntina  alueelta lähtevien  ja  saapuvien 
suhde  on 80/20,  kun iltahuipputunnissa  se on 
30/70.  Näin  on  saatu Vaajasalon  sillan liikennemää-
räksi (KVL)  vuonna  2020  noin  12800 ajoneuvoa/vrk 

 ja  noin  1200  ajoneuvoa aamun huipputuntina. 
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2  NYKYISEN TIEN PUUTTEET 

 2.1  Yleistä 
Valtatie  5 on alkuosaltaan  moottoritie  (4 km)  ja Päi-
värannan  liittymästä valtatien  17  liittymään Vuore-
laan nelikaistainen kaksiajoratainen maantie  (5 km). 

 Valtatie  17 on kaksikaistainen  maantie tarkastelua-
lueen rajalle  (23 km).  Puutteelliset tieosat  ja  -koh-
dat  on  määritelty tielaitoksessa yleisesti käytössä 
olevien valtateille asetettujen tavoitearvojen perus-
teella.  

2.2  Liikennöitävyys 

Maljalammen  ja Päivärannan liittymien  välisellä  moot-
toritieosuudella  valtatien  5  palvelutaso ruuhka-aikoi-
na  on  nykyisin luokassa  A  ja ennustetilanteessa 

 vuonna  2010  palvelutaso laskee luokkaan  B.  Päivä- 
rannan  ja  Vuorelan välisellä sekaliikennetieosuudel-
la  palvelutaso  on  nykyisin luokassa  B  ja ennusteti-
lanteessa  luokassa  C. 

Maijalammen, Päivärannan  ja  Vuorelan eritasoliitty-
missä esiintyy ajoittaista ruuhkaa. Kailan silloilla 
ruuhkia aiheuttavat  sillan avaamiset.  Valtatiellä  17 

 toimivat liittymät Jännevirran itäpuolella hyvin. Vuo-
relan eritasoliittymässä  ja  tieosuuden Vuorela-Toiva-
la tasoliittymissä  esiintyy ruuhkautumista. 

Palvelutaso aamu-  ja iltaruuhkassa  on  valtatiellä  17 
 nykyisin luokassa  D  ja ennustetilanteessa  palveluta-

so laskee luokkaan  E.  Huonoin tilanne  on  Vuorelan 
 ja Toivalan  sekä Jännevirran  ja Kylmälanden välisillä 

osuuksilla.  Kasvava ruuhkautuminen heikentää 
muun liikenteen ohella myös joukko-  ja tavaraliiken-
teen  ajo-olosuhteita. 

2.3  Liikenneturvallisuus  
Poliisin tietoon tulleiden onnettomuuksien määrä-  ja 
onnettomuustiedot  vuosilta  1986-90  ovat taulukos-
sa  1.  

Valtatiellä  5  tapahtuu onnettomuuksia enemmän 
kuin valtateillä keskimäärin. Onnettomuudet ovat 
useimmiten ohitusonnettomuuksia  ja peräänajoja. 

 Onnettomuudet keskittyvät eritasol iittymiin.  

Vaitatiellä  17 onnettomuusmäärät  ovat valtakunnal-
lista keskiarvoa pienemmät lukuunottamatta Kylmä- 
landen  ja Vartialan  välistä osuutta. Pidemmän ajan 
onnettomuustilastoja  (1982-1990)  tutkittaessa voi-
daan liikenneturvallisuuden havaita olevan hieman 
keskimääräistä huonomman myös Jännevirran  ja 
Kylmälanden  välillä. Onnettomuudet ovat tyypiltään 
yleisesti olleet kohtaamis-, ohitus-  ja yksittäisonnet-
tomuuksia,  jotka johtuvat tien huonosta geometrias-
ta.  Onnettomuuksien kasautumispisteitä  on Suotai-
paleen, Kylmälanden  ja Vartialan  alueilla. Suotaipa-
leen kohdalla  on yksityistieliittymien  korkean mää-
rän takia paljon peräänajoja  ja kääntymisonnetto-
muuksia. 

Toivalan tasoliittymässä  on  tapahtunut useita ajo-
neuvovahinkoihin johtaneita onnettomuuksia, joiden 
tärkein syy  on liittymän  tasoon nähden suuri liiken-
nemäärä. Jännevirran  ja Vartialan  välisellä osuudel-
la  on  useimpien liittymien liikenneturvallisuus heik-
ko, koska liittymien näkemät ovat puutteelliset valta-
tien huonon geometrian takia. Etenkin Pelonnie-
men  paikallistien liittymässä  on  tapahtunut useita 
onnettomuuksia. 
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Taulukko  1. 	Onnettomuus tiedot  (1986-90)  
heva = henkilövahinko -onnettomuus 
kesk. = onnettomuusasle valtateillä  keskimäärin  

tie tieosa onn.määrä 
kok. 	heva 

onn.aste (onn./lO 6autokm)  
kok. 	kesk. 	heva 	kesk. 

vt  5 Karjalank.-Päiväranta  106 15 0.892 0.550 0.126 0.100 
Päiväranta-Vuorela  88 16 0.601 0.550 0.109 0.140  
Vuorela-Toivalantie  19 8 0.618 0.550 0.260 0.140  

vt  17  Vuorela-Rissala  30 6 0.515 0.550 0.103 0.170 
Rissala-Jännevirta  5 -  0.156 0.550 -  0.140 
Jännevirta-Kylmälahti  27 3 0.484 0.550 0.054 0.190 
Kylmälahti-Vartiala  40 9 0.751 0.550 0.169 0.190 
Vartiala-Riistavesi  2 -  0.160 0.550 -  0.190 
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2.4  Tekniset ominaisuudet 

Valtatie  5  alkaa moottoritienä  ja  jatkuu Päivärannan 
pohjoispuolella kaksiajorataisena nelikaistaisena 
sekaliikennetienä. Sekaliikennetieosuudella kevyen 
liikenteen raitti kulkee kaiteella erotettuna välittömäs-
ti tien vieressä, eikä tiellä ole piennartilaa.  Tien vaa-
kageometria on pienipiirteinen.  

Merkittävimmät puutteet ovat avattava silta syväväy-
län  kohdalla  ja  piennarten  puuttuminen sekaliikenne-
tieosuudella. Tieliikenteen häiriintymisen takia  sillan 

 avaamista ruuhka-aikoina  on  jouduttu rajoittamaan. 
Piennarten puuttuminen  on  liikenneturvallisuuden  ja 

 liikenteen sujuvuuden kannalta ongelma. Ongelmat 
tulevat selvimmin esiin ajoneuvojen rikkouturriisten, 
onnettomuuksien  ja  kunnossapitotöiden  yhteydes-
sä. 

Valtatietä  17 on  parannettu Vuorelan  ja  Jännevirran 
 välisellä osuudella  1960-luvulla. Poikkileikkaus  on 

9.4-10.0/7,  mikä alittaa hieman tavoitearvon.  Tien 
 pysty-  ja  vaakageometria  täyttää ohjearvot kyseisel-

lä  osuudella lukuunottamatta Vuorelan liittymän 

aluetta. Jännevirran silta  on  avattava  ja sen  leveys 
 6.5  metriä. Jännevirran  ja  Vartialan  välisellä osuudel-

la poikkileikkaus  on 8/7,  mikä alittaa ohjearvon sel-
västi. Sekä vaaka- että pystygeometria alittavat  oh-
jearvot  selvästi. 

Liittymätiheys  on Jännevirran  itäpuolella ohjearvoa 
 (2 liitt./km)  suurempi. Erityisen suuri liittymätiheys 
 on Suotaipaleen  kohdalla  (22 liitt./km)  ja  Vartialan 

 kohdalla  (23 Iiitt./km).  Suuri  osa  näistä liittymistä  on 
 tosin käytössä  vain  kesäaikana. 

Ohitusmandollisuuksia  on  Vuorelan  ja  Jännevirran 
 välisellä osuudella  22 % tiepituudesta. Jännevirran 
 itäpuolella ohitusosuuksia  on vain 5 % tiepituudesta. 

Ohitusosuudet  ovat Suotaipaleen  ja  Vartialan kohdil-
la. Ohitusosuuksien  väliin  jää  noin  10 km  pituinen 
jakso ilman ohjeen mukaista ohitusmandollisuutta. 

Valtatien  17 kevätkantavuus on 271-304 MN/m2 ,  
mikä alittaa ohjearvon  365 MN/m 2 . 
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Kuva  6.  Yhteenvetotaulukko  nykyisen tien puutteista  



2.5  Kevyen liikenteen olosuhteet 

Valtatien  5  varrella kevyen liikenteen raitti kulkee 
Päivärinnan  ja  Vuorelan välisellä osuudella välittö-
mästi valtatien vieressä. Sijainti  on  huono. Valtatiel-
lä 17  ei ole kevyen liikenteen raittia. Kevyen liiken-
teen olosuhteet ovat puutteelliset etenkin Jännevir-
ran  ja Vartialan  välisellä osuudella, jossa piennar  on 
päällystämätön  ja sen  leveys  on 0.5 m. 

2.6  Tieympäristö  

Valtatien  5  varressa  on  hyvin vähän asutusta, eikä 
 tie  oletettavasti aiheuttaisi merkittäviä haittoja asu-

tukselle. Maisemallisesti merkittävin alue  on Kallave-
den  ylitys. 

Valtatien  17  varteen  on  kehittynyt runsaasti  haja- 
asutusta. Kylämäistä asutusta  on Jännevirralla,  Hus-
soonmäessä ja Vartialassa.  Lisäksi Suotaipaleella 

 on  runsaasti  loma-asutusta. Nykyinen  tie  aiheuttaa 
asutukselle meluhaittoja. Maisemallisesti merkittä-
viä alueita ovat Jännevirta, Kylmälahti  ja Pöleikönmä-
ki. 
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3  TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT 

 3.1  Yleistä  

Pääsuuntaselvityksessä käsitellyistä  valtatien  17 lm-
jausvaihtoehdoista  on  tarkempaan vaikutustarkaste-
luun otettu vaihtoehdot  C  ja  E.  Uutena tarkasteltava-
na vaihtoehtona  on  nykyisen valtatien parantaminen 
eli vaihtoehto Ak. Vaihtoehdon Ak linjaus poikkeaa 
selvästi pääsu untaselvityksessä esitellystä vaihtoeh-
dosta  A.  Tässä selvityksessä valtatietä  17 on  tarkas-
teltu  idässä Vartialaan saakka, koska pääsuuntasel-
vityksessä  on  katsottu syntyneen linjaratkaisu välillä 
Vartiala-Riistavesi. 

Kuopion kaupunki  on  tehnyt hankesuunnitelman 
Koillisväylän rakentamisesta valtatien  5  ja Satamaka

-dun  välille. Uusi väylä toimisi uutena keskustan  si-
sääntuloyhteylenä  pohjoisesta. Koillisväylä sisältyy 
tässä selvityksessä vaihtoehtojen Ak  ja  C  liikenne-
verkkoihin. Vaihtoehdossa  E on  Koillisväylän  tarve 
pienempi, koska  osa  pohjoisesta suuntautuvasta 
liikenteestä siirtyy vaihtoehdon  E  tielinjaukselle.  

Valtatien  5  parantamistarpeeseen  ei valtatien  17  eri 
linjausvaihtoehdoilla ole merkittävää vaikutusta. 
Vaihtoehto  E  vähentää valtatien  5  liikennemäärää  n. 
14  %  Kailan silloilla verrattuna nykyverkkoon  tai  vaih-
toehtoihin Ak  ja  C.  Tämä vastaa noin neljän vuoden 
ennustettua vuosikasvua  1990 -luvulla. Valtatien  5 

 ongelmana välillä Päiväranta-Vuorela ei ole liiken-
teen välityskyky, vaan avattava silta syväväylän koh-
dalla  ja piennarten  puuttuminen sekaliikennetieosuu-
della. Piennarten puuttumisesta johtuvat ongelmat 
tulevat erityisesti esiin autojen pakollisista pysähtymi-
sissä (esim. rikkoutumisissa, onnettomuuksissa)  ja 
kunnossapitotöiden  yhteydessä.  

3.2  Nykyiselle tielle tehtävät pienet 
toimenpiteet (vaihtoehto  0+)  

Lähtökohdat  

Linjausvaihtoehdosta  riippumatta tien käyttöönot-
toon kuluu aikaa noin kymmenen vuotta. Tällöin 
uusi  tie on  käytössä aikaisintaan vuonna  2002.  Ny-
kyisen tien käyttäminen ensi vuosikymmenelle edel-
lyttää toimenpiteitä, joilla turvataan liikenneturvalli-
suuden  ja liikennöitävyyden  välttävä taso, kunnes 
uusi  tie  (Ak,  C tai E) on  valmis. 

Toimenpiteet ovat vaihtoehdon Ak toteutuessa vai-
heittain rakentamisen  I  vaihe. Vaihtoehtojen  C tai E 

 toteutuessa toimenpiteet  on  suhteutettu tien tule-
vaan toiminnalliseen luokkaan (seudullinen  tie).  

Ehdotetut  toimenpiteet 

Liikenneturvallisuuden kannalta ovat ongelmallisim-
mat  kohdat olleet vilkkaimmat liittymät  ja  kevyen lii-
kenteen olosuhteet kapean poikkileikkauksen osal-
la. 

Vuorelan eritasoliittymään sekä Toivalan  ja Rissalan 
tasoliittymiin  ehdotetaan valo-ohjausta. Erillisiä ke-
vyen liikenteen väyliä ehdotetaan rakennettavaksi 
Vuorelan  ja Rissalan liittymien, Jännevirran ja Vehka-
landen sekä Ryänän  ja Vartialan liittymien  välille. 

Ohitusmandollisuuksien  lisäämiseksi ehdotetaan 
kanden uuden ohitusosuuden järjestämistä tasausta 
parantamalla Vehmersalmen  ja Ryönän liittymien 

 väliselle osuudelle. 

Lisäksi esitetään Suotaipaleen kohdalla yksityistiejär-
jestelyjä kevyen liikenteen raitin rakentamisen yhtey-
dessä liittymätiheyden vähentämiseksi. 

Vaikutukset 

Toimenpiteillä estetään tieosan ruuhkautuminen Jän-
nevirran itäpuolella, parannetaan liittymien toimivuut-
ta ja  lisätään kevyen liikenteen turvallisuutta. Palve-
lutaso  (v. 2010)  paranee hieman  ja henkilövahinko-
-onnettomuudet vähenevät  n. 10  %.  Keskimääräi-
nen matkanopeus laskee  n. 2  km/ti  nykyisestä, mut-
ta ohitusmandollisuudet paranevat Vehmersalmen 
liittymän itäpuolella. 

Ongelmiksi  jäävät edelleen Jännevirran avattava sil-
ta  ja  nykyisen tien heikko pysty-  ja vaakageometria 
Jännevirran  itäpuolella. 

Toimenpiteiden kustannusarvio  on  noin  15  milj.mk.  

Jos  valtatien  17  kehittämiseksi valittaisiin vaihtoeh-
don Ak mukainen ratkaisu, liikennevalojärjestelyt 
liittymistä puretaan eritasoliittymien rakentamisen 
yhteydessä. Kevyen liikenteen väylät  ja alikulut  voi-
daan hyödyntää sellaisenaan. Ohitusosuudet tulisi 
rakentaa heti poikkileikkauksen  10.5/7.5  mukaisena. 
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Kuva  7.  Vaihtoehto Ak, Vuorelan eritasoliittymä  

Kuva  8.  Vaihtoehto  E, Maljalammen eritasoliittymä 
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3,3  Tutkittavat vaihtoehdot 

VAIHTOEHTO  Ak 
	

VAIHTOEHTO  C  

Tiepituus 	Vt  5 	 8.2 
vtl7  

32.7 km  
Kustannusennuste  

vtl7 	197.1  
Koillisväylä  

296.6  Mmk  

Unjausvaihtoehto Ak erkanee valtatiestä  5  noin  350 
 metriä nykyisen Vuorelan eritasoliittymän pohjois-

puolelta. Nykyinen Vuorelan eritasoliittymä  jää  pal-
velemaan lyhytmatkaista liikennettä. Eri liittymärat-
kaisujen selvittämiseksi  on  aloitettu Vuorelan liitty-
män  yleissuunnittelu. VälilläVuorela-Jännevirta käy-
tetään lähinnä nykyistä tietä  ja  muutetaan Toivalan 

 ja Rissalan liittymät perusverkon eritasoliittymiksi. 
Jännevirralla  rakennetaan uusi silta nykyisen vie-
reen.  Sillan alikulkukorkeus  on 16 m  ja  siinä  on 

 avattava osuus. Suotaipaleen kohdalla rakennetaan 
uusi tieosuus nykyisen pohjoispuolelle. Nykyinen 

 tie jää  palvelemaan lukuisia tonttiliittymiä. Kylmätah-
den  kohdalla oikaistaan nykyistä tietä  ja paranne-
taan Vehmersalmentien (mt  539)  liittymä. Vehkalam-
men  ja Hussonmäen  välillä oikaistaan pahimmat 
mutkat  ja  parannetaan Pelonniemen paikallistien  (pt 
16417)  liittymä. Muuten käytetään hyväksi nykyistä 
tielinjaa,  jota levennetään  samaan poikkileikkauk-
seen  kuin muissa vaihtoehdoissa. Erillinen kevyen 
liikenteen raitti rakennetaan väleille Vuorela- Rissa-
la, Jännevirta-Vehkalampi  ja Pelonniemen paikallis-
tie-Va rtiala.  

Vaihtoehto ei olennaisesti lyhennä matkaa Kuopion 
keskustasta Riistavedelle. Yleisten teiden tasoliitty-
miä  em. eritasoliittymien  lisäksi  on 4 kpl.  Ainoa  ye-
sistöylitys on  Syväväylän ylitys Jännevirralla. Jänne-
virran kohdalla tutkittiin myös uuden  sillan sijoittamis-
ta  uudelle tielinjalle noin  300  metriä nykyisestä  sillas-
ta  etelään. Vaihtoehdosta luovuttiin lähinnä maise-
mallisista  ja  taloudellisista syistä. 

Tiepituus 	vt5 	 6.8  
vtl7  

29.7 km  
Kustannusennuste  

vtl7 	232.8  
Koillisväylä  

332.3  Mmk  

Unjausvaihtoehto  C erkanee valtatiestä 5 Sorsasa-
Ion eritasoliittymässä,  josta  se on linjattu Virtasal-
men  yli  Ranta-Toivalanja Kotkatniemen  kautta  Kur-
kiharjuun. Kurkiharjusta  vaihtoehto suuntautuu  Var-
tialaan,  jossa linjaus yhtyy nykyiseen tiehen. Erilli-
nen kevyen liikenteen väylä rakennetaan Sorsasa-
Ion  ja Ranta-Toivalan  välille. 

Vaihtoehto lyhentää  matkoja  Kuopion keskustasta 
Riistavedelle  2,9 km  ja Vehmersalmelle  8,2 km  nykyi-
seen valtatiehen verrattuna. Yleisten teiden liittymiä 

 on Sorsasalon eritasoliittymän  lisäksi  on  viisi. Ne  on 
 suunniteltu tasoliittyminä. Vesistöylityksiä  on  kaksi, 

syväväylän ylitys Nurjansaaren kohdalla  ja Virtasal-
men  ylitys Sorsasalon  ja Ranta-Toivalan  välillä. 

Ennen tieosuuden käyttöönottoa  on  toteutettu vaih-
toehdon  0+  mukaiset toimenpiteet, joilla turvataan 
nykyisen vaRatien  17  liikenneturvallisuuden  ja tiiken-
nöitävyyden  välttävä taso (kohta  3.2). 

\ LaI.III 



VAIHTOEHTO  E  
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V*TT Tiepituus 	 22.4 km  

Kustannusennuste 	 446.1  Mmk  
(E+ 	 486.0  Mmk) 

Unjausvaihtoehto  E erkanee valtatiestä 5  Kuopion 
keskustan tuntumassa  ja  kulkee Linnanpellon -Män-
nistön  alueen alitse tunnelissa Pirttiniemeen. Pirtti-
niemestä  tie  suuntautuu Kallaveden yli Iso-Telkon 

 ja Vaajasalon  kautta Kortejoe  Ile  ja  siitä edelleen  Var-
tialaan yhtyen  vaihtoehdon  C  linjaukseen Raiskios-
sa.  Kaupungin sisääntulotienä idästä toimii Itkonnie-
menkatu, joka käännetään pohjoiseen  radan  var-
teen. Erillinen kevyen liikenteen väylä rakennetaan 
Pirttiniemen  ja Kortejoen  välille. 

Matka Kuopion keskustasta Riistavedelle lyhenee 
 9,7 km  ja Vehmersalmelle  19,4 km  nykyiseen valta- 

tiehen verrattuna. Yleisten teiden liittymiä vaihtoeh-
toon sisältyy Maljalammen, Honkalanden jaVaajasa

-Ion eritasoliittymien  lisäksi neljä. Vesistöylityksiä  on 
 neljä, joista syväväylän ylitykset Kallavedellä  ja Kor-

tesalmessa.  

Ennen tieosuuden käyttöönottoa  on  toteutettu vaih-
toehdon  0+  mukaiset toimenpiteet, joilla turvataan 
nykyisen valtatien  17  liikenneturvallisuuden  ja liiken-
nöitävyyden  välttävä taso (kohta  3.2). 

Yhdyskuntarakenteellisten  vaikutusten arviointia var-
ten  on  myös muodostettu  E:n alavaihtoehto  E+,  jos-
sa Vaajasaloon  on  sijoitettu nykyisten  250  asukkaan 
lisäksi  4000  uutta asukasta.  Tien  linjaus  on vaih-
toehdossa E+  sama kuin  Essä,  mutta tien poikkileik-
kausta  on levennetty Männistön  ja Vaajasalon  länsi-
rannan välillä niin, että  se  mandollistaa tien muutta-
misen myöhemmässä vaiheessa kolmikaistaiseksi. 

 Kolmas  kaista toimisi vaihtuvasuuntaisena kaistana 
ruuhkasuunnassa. Tällöin tarvitaan myös toinen 
eritasoliittymä Vaajasalon maankäytön lisäännyttyä. 
Kolmikaistaista osuutta tarvitaan siinä tapauksessa, 
että Vaajasalon asukasmäärä kasvaa selvästi yli 

 4000  asukkaan. Poikkileikkauksen leventäminen 
Männistön  ja Vaajasalon  välillä aiheuttaa vaihtoeh-
toon  E  kokonaisuudessaan noin  40 miij.markan  lisä-
kustannuksen. Vaihtoehtoa  E+  ei tule vertailla mui-
hin linjausvaihtoehtoihin Ak,  C  ja  E,  vaan ainoastaan 
muihin kaupungin kasvusuuntavaihtoehtoihin. 
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4  VAIKUTUSTARKASTELU  

4.1  Yleistä  
Vaikutustarkastelussa  on  käytetty hyväksi pääsuun-
taselvityksen aikana tehtyjä tarkasteluja. Erityisesti 
ympäristövaikutusten tarkastelua  on  laajennettu  ja 
tarkennettu. Pääsuuntaselvityksestä  poiketen vaiku-
tustarkastelu  on  tehty verkollisena eli valtatien  17  eri 
linjausvaihtoehtojen erot suhteutetaan  koko verkos-
sa tapahtuviin muutoksiiin. Vaikutustarkastelun  en-
nustetilanteena  käytetään vuotta  2020. 

Vaikutustarkastelussa  on  mukana myös vaihtoehto 
 0+  joka tarkoittaa nykyiselle tielle joka tapauksessa 

tehtäviä toimenpiteitä.  Se  ei ole vertailukelpoinen 
päävaihtoehtojen Ak,  C  ja  E  kesken, vaan  sillä  turva-
taan nykyisen tien liikenneturvallisuuden  ja liiken-
nöinnin  välttävä taso kunnes uusi pääsuuntavaih-
toehto  on  valittu.  

4.2  Liikenteelliset  vaikutukset 

4.2.1  Liikennöitävyys 

Unjausvai htoehtojen ruuhkatuntien HCM palveluta-
sot  ilmenevät kuvista  10-12.  Kaikkien vaihtoehtojen 
tieosien palvelutasot ovat vähintään tyydyttäviä 

 (A-C),  lukuunottamatta vaihtoehtoa Ak välillä Vuore-
la- Rissala, joka ajoittain ruuhkautuu (palvelutaso  
DIE).  Kaikkien liittymien palvelutasot ovat vähintään 
tyydyttäviä  (A-C).  

Vaihtoehdossa  E Itkoniemen -Satamakadun katuliit-
tymät  toimivat valo-ohjattuina vähintään tyydyttäväs-
ti  (A-C). Jos  vaihtoehdossa EVaajasaloon kaavoite-
taan selvästi yli  4000  asukasta, tulisi tähän varautua 

rakentamalla  tie  ja  sillat leveämmällä poikkileikkauk-
sella  (12/10,5),  joka voidaan myöhemmin muuttaa 
kolmikaistaiseksi.  Kolmas  kaista keskellä toimisi 
tällöin vaihtuvasuuntaisena kaistana ruuhkasuun-
taan. 

Vaihtoehto  Ak  ei aiheuta muutoksia liikenteen  ja-
kautumiseen  nykyisellä tieverkolla. 

Vaihtoehto  C  vähentää liikennettä (KVL) valtatiellä  5 
 välillä Sorsasalo-Vuorela noin  5600 ajoneuvoalvrk. 

 Tämä  on vain 16 %  tien kokonaisliikennemäärästä, 
eikä  sillä  ole tien toimivuuden kannalta merkitystä. 
Nykyiseltä valtatieltä  17  vaihtoehto  C  vähentää liiken-
nettä  5900 ajoneuvoa/vrk  välillä Vuorela-Vehmersal - 
mentien liittymä (mt  539)  ja  4000 ajoneuvoalvrk  välil-
lä Vehmersalmentie -Vartiala. Näin nykyiseltä valta-
tieltä  17  noin  75 %  liikenteestä siirtyy uudelle tielinjal-
le.  Tällöin nykyisen valtatien  17 liikennöitävyys  lyhyt-
matkaiselle Ilikenteelle paranee huomattavasti, palve-
lutasolle  B-C. 

Vaihtoehto  E  vähentää liikennettä valtatieltä  5  välillä 
Päiväranta-Vuorela noin  5500  ajoneuvoa vuorokau-
dessa  (16 %).  Myöskään tällä ei ole tien toimivuu-
den  kannalta merkitystä. Nykyiseltä valtatieltä  17 

 vaihtoehto  E  vähentää liikennettä  5900 ajoneu-
voa/vrk  välillä Vuorela-Vehmersalmentien (mt  539) 

 liittymä  ja  4000 ajoneuvoalvrk  välillä Vehmersalmen-
tien liittymä-Vartiala. Näin nykyiseltä tieltä siirtyy 
noin  73 %  liikenteestä uudelle tielinjalle, joka selvästi 
parantaa lyhytmatkaisen liikenteen liikennöitävyyttä 

 vt 17:llä, palvelutasolle  B-C. 

A o  Ajaminen lähes vapaata  ja  vaivatonla  

B o  Ajo-olosuhteet hyvät  
—  o  Ohittaminen helppoa 

C o  Liikenne sujuu kohlalaisesti, mutta häiriöt mandollisia ______  
o  Jonoja alkaa esiintyä  ja  ohittaminen tulee vaikeaksi  0- 	-=  

D o  Liikenne jonottunutta ia hairioherkkaa  
o  Ohittaminen hyvin vaikeaa  (riskiohituksia)  
o  Äkkijarrutuksia  esiintyy  (peräänajovaara) .:.. 	.--.-..9.-..9--.-:-.  - 

E o  Liikenne  ruuhkautunutta, jatkuvaa jonoa  
o  Ohittaminen lähes mandotonta  (ja  hyödytöntä)  
o  Ajaminen rasittavaa: nopeus vaihtelee 

paljon,  ketjukolarien  vaara ____________  
o  Sivutieltä  pääsy erittäin vaikeaa  

F 
o  Autot matelevat  ja  pysähtelevät  

Kuva  9.  Liikenneolosuhteet eri  palvelutasoilla 



Kuva  11.  Vaihtoehdon  C  palvelutasot (HCM)  v. 2020  

Kuva  12.  Vathtoehdon  E  palvelutasot (HCM)  v. 2020 
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Kuopion kaupunkialueella vaihtoehto  E  aiheuttaa 
suurimmat muutokset Itkonniemen alueella. Itkon-
niemenkadulla keskustan  ja Kullervonkadun  välillä 
aamuhuipputunnin liikennemäärät ennustetilantees-
sa  lisääntyvät noin  250 ajoneuvolla (20 %)  verrattu-
na perusverkkoon. Vastaavasti Kullervonkad ulta 
niemen kärkeen aamuhuipputunnin liikennemäärät 
vähenevät noin  200 ajoneuvolla (n. 22 %)  liikenteen 
siirtyessä uudelle kadulle  radan  varteen. Katujärjes-
telyjen yhteydessä läpiajoliikenne Malminkadulla 
loppuu (KVL  v. 2020 786 ajon./vrk). Telkkistentiellä 
liikennemäärät aamuhuipputunnin  aikana kasvavat 
noin  70-220  ajoneuvoa  (n. 20-62 %).  

Keskustan sisääntuloteistä aamuhuipputunnin liiken-
nemäärät vähenevät vaihtoehdossa  E Puijonkadulla 

 noin  120  ajoneuvoa  (n. 4 %)  ja Puutarhakadulla 
 noin  40  ajoneuvoa  (n. 5 %).  Muilla sisääntuloteillä 

muutokset ovat vieläkin pienempiä. 

Keskustan ruutukaava-alueella liikennemäärät kas-
vavat vaihtoehdossa  E Tulliportinkadulla, Kauppaka-. 
dulla  ja  Minna Canthinkadulla. Liikennemäärien  kas-
vu  on  merkittävää  em.  kaduilla ainoastaan Satama- 
kadun  ja Maaherrankadun välisillä katuosuuksilla, 

 joilla kokonaisliikennemäärät ovat selvästi muita 
osuuksia pienempiä. Maaherrankadun itäpuolella 

 ko.  kaduilla aamuhuipputunnin liikennemäärät kas-
vavat enimmillään noin  60 ajoneuvolla,  länsipuolella 
kasvu suurista nykyisistä liikennemääristä johtuen 

 on  alle  5 %.  Muilla ruutukaava-alueen kaduilla lii-
kennemäärien muutokset ovat merkityksettömän 
pieniä. Katuverkon ruuhkautuminen riippuu enem-
män liikennevalo-  ja katujärjestelyistä  kuin pienistä 
liikennemäärien muutoksista. 

Rakennustyönaikaiset  haitat  lilkenteelle  ovat suu-
rimmat vaihtoehdossa  A.  Erityisesti Jännevirran  ja 
Vartialan  välillä, jossa osittain käytetään nykyistä 
tietä hyväksi, osaksi työskennellään välittömästi ny-
kyisen tien läheisyydessä, haitat ovat merkittäviä  ja 

 pitkäaikaisia. Vaihtoehtojen  C  ja  E  rakentaminen 
aiheuttaa vähäisiä haittoja valtatien  17  liikenteelle 
Vartialan kylän kohdalla. Lisäksi kaikki vaihtoehdot 
aiheuttavat vähäisiä  ja  lyhytaikaisia haittoja valtatien 

 5  liikenteelle kunkin vaihtoehdon liittymän kohdalla 
(Maljalammen, Sorsasalon  tai  Vuorelan kohdalla). 
Siltojen rakentaminen aiheuttaa lyhytaikaisia rajoituk-
sia vesiliikenteefle kaikissa vaihtoehdoissa. 

Vaihtoehdossa  0+  parannetaan sivusuuntien liiken-
nöitävyyttä liikennevalojen avulla Vuorelan  ja Rissa-
Ian  välillä. Liikennöitävyys paranee myös hieman 
Jännevirran itäpuolella liittymäjärjestelyjen  ja  ohitus-
kelpoisten osuuksien lisääntymisen myötä.  

Kuva  10.  Vaihtoehdon Ak palvelutasot (HCM)  v. 2020  

4.2.2  Liikenneturvallisuus  
Eri vaihtoehtojen liikenneturvallisuudessa ei ole suu-
ria eroja. Verrattaessa henkilövahinko-onnetto-
muuksien määrää vuodessa nykyverkkoon ennuste- 
tilanteessa  (166 hevaonn./v)  vaihtoehdossa Ak vähe-
nevät onnettomuudet yhdellä, vaihtoehdossa  E  kol-
mella  ja  vaihtoehdossa  C  lisääntyvät yhdellä. Liiken-
neturvallisuuden huononeminen vaihtoehdossa  C 

 johtuu suoritteen suhteellisen pienestä vähenemises-
tä  ja  siitä, että  osa  liikenteestä  jää  edelleen nykyisel-
le tielle. 

Vaihtoehdon  0+ henkilövahinko-onnettomuudet 
vähenevät  0,8 kpl  vuodessa. Onnettomuuskustan-
nukset eri vaihtoehdoissa ilmenevät taulukosta koh-
dasta  4.5.1 Liikennetalous. 
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4.2.3  Tavoitettavuus  

Keskimääräiset matka-aikahyödyt minuutteina esi-
merkkialueittain lähtevän liikenteen osalta (aamu-
huipputunti  v. 2020) on  esitetty kuvassa  15.  Luvut 
kuvaavat yleisesti eri liikenneverkkojen esimerkkia-
lueiden työpaikkatavoitettavuutta. Suurimmat esi-
merkkialueiden matka-aikahyödyt syntyvät vaihtoeh-
dossa  E,  yhteensä noin  30  minuuttia. Vastaavasti 
matka-aikahyödyt alueittain vaihtoehdossa  C  ovat 
yhteensä noin  12  minuuttia  ja  vaihtoehdossa Ak 
noin  8  minuuttia. 

Tarkasteltaessa pelkästään esimerkkialueilta Kuo-
pion keskustaan suuntautuvien  matkojen suhteelli-
sia  matka-aikahyötyjä  on  ne esitetty kuvassa  14. 

 Suurimmat hyödyt myös näillä matkoilla syntyvät 
vaihtoehdossa  E 8-16 min  eli  8 %-60 %.  Eniten 
matka-aika lyhenee Vaajasalon  (16 min), Kortejoen 
(15 min)  ja Vehmersalmen  (15 min)  suunnilla. Seu-
raavaksi suurimmat matka-aikahyödyt saavutetaan 
samoilla alueilla vaihtoehdolla  C 4-5 min  eli  4 %-18 
%.  Vaihtoehdossa Ak matka-aikahyödyt jäävät sel-
västi pienemmiksi  1-2,5 min  eli  3-7 %. Kortejoen  ja 
Vaajasalon  yhteys paranee vaihtoehdossa  E  Korte- 
salmen lossin korvautuessa sillalla. 

Tavoitettavuuden  paraneminen näkyy myös liikenne- 
talouden laskennassa aika-, ajoneuvo-  ja onnetto-
muuskustannuksissa.  Vaihtoehdolla  0+  ei ole vaiku-
tusta tavoitettavuuteen. 

_J . I . II . 	- ' 	Ts  *- 	 - 	ww ' 
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- 	Ii  * 	- 	' 	% i 	
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Kuva  13.  Kuopion keskustan katuverkko 
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30  ______ 	 ElAk  28 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 

8 

2 	1iInJII  6 
4 
2 
0 	rm 	 __________________________________________________________  

Vuorela  Vaaja-  Korte-  Riista-  Jänne-  Ranta-  Rissala Vehmer- Tuus- Kaavi 
 salo 	järvi 	vesi 	virta  Toivala 	salmi 	niemi  

Kuva  14.  Esimerkkialueiden  matka -aikahyödyt (%) verrattuna nykyverkkoon alueille suuntautuvista mat -
koista  (/HT v. 2020)  

Kuva  15.  Esimerkkialueiden  matka-aikahyödyt  (min)  verrattuna nykyverkkoon alueilta lähtevistä matkoista 
(AHT  v. 2020)  
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4.2.4  Kevytliikenne  
Nykyisen valtatien  17  varteen tehdään kevytliiken-
teen  väylät  (n. 16 km)  ja alikulut jo  vaihtoehdossa 

 0+.  Tältä osin ei vaihtoehdoilla ole  kovin  suuria ero-
ja, koska kevytliikenne  jää  pääosin nykyisen asutuk-
sen alueelle valtatien  17  varteen vaihtoehdosta riip-
pumatta. 

Vaihtoehdossa  E  voidaan katsoa saatavan uusia 
alueita kevytliikenteen piiriin Kuopion keskustan 
työssäkäyntialueella. Näitä alueita ovat Vaajasalo, 
Kortejoki  ja Sikoniemi  noin  10  kilometrin etäisyydellä 
Kuopion keskustasta. Myös vaihtoehto  C  parantaa 
hieman kevytliikenteen yhteyksiä.  

4.2.5  Joukkollikenne  
Kuopion  ja Riistaveden  väliltä  on  nykyisin arkipäivä- 
nä  noin  46  linja-autovuoroa, näistä  12 on pikavuo-
roa. Unja-autoliikenne jäisi ilmeisesti pääosin nykyi-
selle valtatielle  17  uudesta linjausvaihtoehdosta riip-
pumatta, lukuunottamatta pikavuoroliikennettä.  Pika-
vuoroille  tuleva aikaetu välillä Kuopio-Riistavesi  on 

 vaihtoehdossa  E n. 10  minuuttia  ja  vaihtoehdossa 
 C n. 3  minuuttia. Myös vaihtoehdossa Ak linja-au-

toliikenteen olosuhteet hieman parantuvat lähinnä 
Jännevirran  sillan  uusimisen ansiosta. Nykyinen 
aikataulun mukainen ajoaika Kuopion  ja Riistaveden 

 välillä  on 40  minuuttia. 

Kuopion  ja Vehmersalmen  välillä  on  nykyisin noin 
 34  linja-autovuoroa arkipäivässä. Kylmälanden 

kautta kiertävien linja-autojen  (20  vuoroa) matkat 
Vehmersalmelle lyhenisivät vaihtoehdossa  E  noin  20 

 minuuttia  ja  vaihtoehdossa  C  noin  5  minuuttia. Ny-
kyinen aikataulun mukainen ajoaika  on  yksi tunti. 
Linja-autovuorojen lukumäärä Kortejoen  ja Vehmer

-salmen suuntaan lisääntynee vaihtoehdossa  E  vä-
hentyneen matka-ajan  ja  lisääntyneen kysynnän 
ansiosta.  

4.2.6  Vesiliikenne 
Linjausvaihtoehdot risteävät syväväyliä  neljässä eri 
kohdassa: Vaihtoehto Ak Jännevirralla,  C Nurjasaa

-ren  kohdalla  ja  E Pirttiniemen  ja  Iso-Telkon välillä  ja 
Kortesalmessa. Jännevirran  siltaa lukuunottamatta 

 on  muilla silloilla  24,5  metrin alikulkukorkeus, jolloin 
niistä ei ote haittaa vesiliikenteelle. Vaihtoehdon Ak 
Jännevirran uuden  sillan alikulkukorkeus  on 16  met-
riä  ja  lisäksi sillassa  on  avattava osuus. Selvästi suu-
rin  osa  nykyisin käytettävistä aluksista  on korkeudel-
taan  alle  16  metriä, tähän joukkoon kuuluvat lähes 
kaikki kauppamerenkulkua harjoittavat alukset. Toi-
saalta yli  14  metriä korkeiden purjeveneiden osuus 

kasvaa jatkuvasti. Kallaveden alueen aluskannasta 
ei ole tietoa, mutta esim. Päijänteellä tehdyn tutki-
muksen mukaan yli puolet uusista purjeveneistä  on 

 yli  14  metriä korkeita. Näiden yli  16  metriä korkei-
den alusten kulku vaikeutuu  sillan  avaamiselle ase-
tettavien rajoitusten takia. 

Vaihtoehdoissa  C  ja  E jää  nykyinen Jännevirran silta 
avattavaksi vesiliikenteen ehdoilla. Vaihtoehdossa 

 0+ jää Jännevirran  silta nykyiselleen  ja  aiheuttaa 
huomattavia haittoja lähes kaikelle vesiliikenteelle 

 sillan avaamisrajoitusten  takia. 
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4.3 Ympäristövaikutukset  

4.3.1 Luonnonolot 

Maankamara 

Kallioperän  kulutusta kestävät kivilajit sekä voimak-
kaat murroslinjat ovat antaneet leimansa alueen  to-
pografialle  ja  maisemalle. Lajittumaton pohjamoree

-ni  on  yleisimpänä maalajina  alueella. Harjumuodos-
tumia  on  luoteis-kaakkoissuuntaisena Kuopion ete-
läosassa sekä Siilinjärven  ja Riistaveden  välillä.  To-
pografia  on  alueella erittäin vaihtelevaa. Korkeim-
mat  kalliomäet  nousevat jyrkkinä yli  200  metriin  ye- 
sistön  tasosta. 

Vaikutukset 

Voimakkaan korkokuvan vuoksi joudutaan tielinjauk-
set  toteuttamaan paikoin pengerryksin  ja leikkauk-
sin  korkeimpia mäkiä väistellen. Vaihtoehdossa Ak 
Vuorelan liittymän järjestelyt vaativat runsasta  pen-
gerrystä.  Suurimmat leikkaukset  ja pengerrykset 

 syntyvät vaihtoehdoissa  C  ja  E.  Seuraavassa  on 
 esitetty  vain  suurimmmat  toimenpiteet. Leikkausten 

 ja pengerrysten likimääräiset  paikat  on  merkitty liit-
teenä  4  olevaan ympäristävaikutuskarttaan. 

Vaihtoehto 	0+  

VT5 vesistöpeng.  0.7-4 m x 2.3 km  
levitys (mukana rinnakkaistie  ja  kevyen liikenteen 
väylä) 

Vaihtoehto 	Ak  

V15  vesistäpeng.  0.7-4 m x 2.3 km  
levitys (mukana rinnakkaistie  ja  kevyen liikenteen 
väylä)  

Vt  17  leikkaukset  ja pengerrykset 
(kork./syv.)  
Vuorelan liittymä  peng.  6 m  
Jännevirta  peng.  4m  
Levämäki leikk.  5-7 m x 400 m  
Kylmälahti leikk.  4-6 m  peng.  4m  
Vehkajärvi  peng.  4-7 m  
Pöleikänmäki leikk.  5-7.5 m  

Vaihtoehto 	C  

VT5 vesistöpeng.  0.7-4 m x 2.3 km  
levitys (mukana rinnakkaistie  ja  kevyen liikenteen 
väylä)  

Vt  17  leikkaukset  ja pengerrykset 
(kork.Isyv.) 
Sorsasalo 	 leikk.  16-17.5 m x 400m  

peng.  5-8 m  

Virtasalmi 
	

leikk.  8-14 m  
peng.  8-14 m 

 Kotkatniemi leikk.  10-14 m 
 pohjavesialue 

Naulajärvi 
	

peng.  5-11 m  
Kurkiharju 	 peng.  7-12 m  
Kotkatlahti 	peng.  5-12 m  
Raiskio 	 leikk.  7-12 x 500 m  

peng.  5-7 m  
Hussonmäki 
	

leikk.  6-10 m 

Vaihtoehto 	E  

VIS vesistöpeng.  0.7-4 m x 2.3 km  
levitys (mukana rinnakkaistie  ja  kevyen liikenteen 
väylä)  

Vt  17  leikkaukset  ja pengerrykset 
(kork.isyv.) 
Maljalampi 
	peng.  6-9 m  

Pirttiniemi 
	

leikk.  5-9 m  
iso Telkko 
	

leikk.  8-12 m  
peng.  6 m  

Joutenlahti 	peng.  4-10  mx  400 m  
Vaajasalo 	 peng.  5-7 m x 400 m  

leikk.  7-12  mx  400 m  
Kortesalmi 	peng.  6-14 m  
Kortejoki 
	

leikk.  6-16 m  
peng.  7-13 m  

Kurkiharju 	 peng.  7 m  
Koiravuori 	 peng  7 m  
Raiskio 	 leikk.  10-12m  

peng.  5-8 m  
Hussonmäki 
	

leikk.  6-10 m  

Pohjavedet 

Kotkatniemi  

Vaihtoehto  C  kulkee Kotkatniemen pohjavesialueel-
la.  Kä4össä  olevan vedenottamon antoisuus  on 
150 m id.  Nykyinen käyttö  on  noin  75  m3/d.  Osa 

 vedestä tulee todennäköisesti viereisestä kalliosta. 
Pohjavedenottamolta ottavat vetensä Vaajasalon 
epilepsia-  ja kuntoutussairaala  sekä lähistöllä sijait-
sevat Sikoniemen  ja Vaajasalon haja-asutusalueet. 
Pohjavesialueiden luokituksessa Kotkatniemi  kuuluu 
luokkaan  I  eli vedenhankinnalle tärkeä pohjavesia-
lue. 

Kurkiharju  

Vaihtoehto  E  ohittaa pohjavesialueen eteläpuolelta 
 ja  C  pohjoispuolelta. Vedenottamon sijai ntipaikkaa 

ei ole määritelty, mutta lähteen virtaamaksi  on  arvioi-
tu  100  m3/d. Kurkiharju  kuuluu luokkaan  I,  veden- 
hankintaan soveltuva pohjavesialue eli joka tulee 
säilyttää varauksena Vaajasalon seudun vedenhan-
kintaan. 
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Vaihtoehdon  E  kaupungin puoleisen pään lähellä 
Itkonniemellä sijaitsee Kuopion kaupungin vesilai-
tos, joka ottaa vetensä Kallavedestä. Vedenottamo 
ei ole vakituisesti käytössä, mutta  se  toimii varajär-
jestelmänä,  jos Jänneniemen vedenotossa  on  ongel-
mia  tai  veden  laatu ei ole tyydyttävä. 

Vaikutukset 

Vaihtoehtojen  0+  ja Ak  vaikutukset vesistöön ovat 
vähäisimmät valtatiellä  17. Vesistöylityksiä on vain 

 yhdessä paikassa. Valtatielle  5  suoritettavat toimen-
piteet tehdään kaikissa vaihtoehdoissa. 

Raken nusaikaiset samentumishaitat  ovat vaihtoeh-
dossa  C  suurimmat  ja  vaihtoehdossa Ak pienimmät. 

Vaihtoehdossa  E Joutenlanden eteläpäässä  teh-
dään pitkä pengerrys. Landen  pää jää pengerryk

-sen  taakse  ja veden  vaihtuvuus siinä vaikeutuu. 
Ajan kuluessa kasvillisuus muuttuu  ja  lahti soistuu. 

Vaihtoehdossa  E  rakennus-  ja pengerrystyöt  aiheut-
tavat  veden  samentumista  ja  haittaa Kuopion kau-
pungin vedenotolle. Vedenottamo  on  niin lähellä 
siltapaikkaa, että samentumishaitta  on  väistämätön. 

Päästöt vesistöön 

Kallaveden kokonaistyppikuormituksesta (noin  1000 
tonnia/v) on jätevedenpuhdistamon  osuus noin  30 
%  ja  Savon Sellun osuus noin  54 %.  

Liikenteen aiheuttama typenoksidien kokonaispääs-
tö verkolla  on  vuonna  1991  noin  1300 tn/v. Tiuken-
tuvien ajoneuvomääräysten (mm. katalysaattori n) 

 vuoksi vuonna  2020 typenoksidien  määrä  on  noin 
 640 tn/vuodessa.  

Teollisuuden  ja  yhdyskuntien päästöt lähtevät keski-
tetysti pistemäisestä paikasta. Liikenteen päästöt 
lähtevät monesta pienestä liikkuvasta lähteestä.  Pis-
temäisen päästölähteen kontrolloiminen  ja puhdis-
tustehon  lisääminen  on  huomattavasti helpompaa 
kuin liikenteen hajapäästön. 

Vaikutukset 

Liikenteen eri päästökomponentit aiheuttavat luon - 
 non  ja  vesistöjen happamoitumista. Tiukentuneet 

pakokaasumääräykset vähentävät haital usia pako- 
kaasuja kolmannekseen  tai  puoleen nykyisestä. 

Vaihtoehtojen välillä ei ole merkittäviä eroja pakokaa-
sujen kokonaismäärissä eikä niistä vesistöön kulkeu-
tuvissa määrissä. Kuopiosta itään suuntautuva lii-
kenne kulkee vaihtoehdossa  0+, Ak  ja  C  valtatien  5 
vesistöpenkereillä  ja  vaihtoehdossa  E  uudella paikal-
la Kallaveden ylitse. 

Tutkimusalueen liikenneperäisistä typpipäästöistä 
joutuu laskeumana luonnon kiertokulkuun  vain  osa. 

 Hiilimonoksidi muuttuu hiilidioksidiksi  ja  osallistuu 
kasvihuoneilmiön voimistumiseen.  Osa hiilivetyjen 
ja  hiukkasten karsinogeenisistä aineista joutuu luon-
toon  ja  sitä kautta vesistöihin. Karsinogeenisten ai-
neiden vaikutuksia vedenoton kautta ihmiseen  tai 
kalastoon  ei ole riittävästi tutkittu. Kuopion hanketta 
koskevaa arviota ei voida esittää.  

Tien  kunnossapito  

Talvikunnossapidossa  joudutaan käyttämään suo-
laa. Tielle levitetyn suolan määrä  on  vaihdellut vuo-
sittain sääolosuhteiden mukaan  0.5-2.0 kg/ m2 .  

Vilkkaasti liikennöidyllä valtatiellä  17  suolaa  on  käy-
tetty noin  10  tonnia tiekilometriä  kohti. Valtatiellä  5 
suolausmäärät  ovat olleet suuremmat vaihdellen 

 10-15 tn/tiekilometriä  kohti vuodessa. Suolan käy-
tön haittavaikutukset pohjavesiin  ja  kasvillisuuteen 
ovat tiedossa  ja  suolan käyttöä vähennetään edel-
leen tulevina vuosina tuntuvasti. Vuodesta  1990 

 vuoteen  1991 on  Kuopion tiepiirissä vähennetty suo-
lan  käyttöä  jo  50 %.  

Vaihtoehdossa  C pohjavesialueille  sijoittuvan tien 
suolaus  on  erityisen hankalaa. Vaihtoehto Ak kul-
kee Jänneniemen pohjavesialueen valuma-alueella. 
Tutkimuksin  on  osoitettu, että suola pilaa pohjave-
den  vuosikymmenien aikana vähitellen  ja  pohjavettä 
ei voida enää käyttää raakavetenä. 

Vaikutukset  

Tien kunnossapidossa  käytetty suola aiheuttaa poh-
javeden pilaantumisriskin  vaihtoehdossa  C Kotkat-
niemessa  ja vaihtoehdoissa  0+  ja Ak Jänneniemen 
pohjavesialueen  valuma-alueella. 

Vesistöön kulkeutuneissa suolamäärissä ei ole mer-
kittäviä eroja tievaihtoehtojen kesken. 



32  

Vaarallisten aineiden kutjetukset 

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa tapahtuvat onnet-
tomuudet aiheuttavat  riskin  pinta-ja pohjavesien 

 saastumiselle. Valtateiden liikenteestä  on  raskaiden 
ajoneuvojen osuus noin  10 %. Vuosisuoritteen  mu-
kainen raskaiden ajoneuvojen onnettomuusmäärä 
valtatiellä  17 on 0.58 onnettomuutta/vuosi.  

Vaikutukset 

Tarkasteltaessa vaarallisten aineiden kuljetusmääriä 
 ja pintavesien pilaantumisen  suhteen vaarallisimpia 

tieosuuksia, siltoja  ja vesistöpenkereitä,  voidaan las-
kea vesistön pilaantumisriskiä kuvaava suure tonniki-
lometri.  Se  kuvaa vaarallisten aineiden kuljetusmää-
rien suoritetta pintavesistöllle vaarallisilla tieosilla. 
Tarkastelussa  on  otettu huomioon sekä kuljetukset 
valtatien  17  eri linjauksilla että valtatielle  5  jäävä lii-
kenne. Näin laskien suurin pintavesien pilaantumis-
riski  on  vaihtoehdossa  C (745000 tnkm),  sitten vaih-
toehdossa Ak  (720000 tnkm)  ja  pienin vaihtoehdos-
sa  E (650000 tnkm).  

Vaarallisten aineiden sekä muidenkin aineiden joutu-
mista Kallaveteen vähentää hulevesien johtaminen 
silloilta maalla sijaitsevaan selkeytysjärjestelmään, 

Kasvillisuusja  eläimistä 

Kuopion lehtokeskukseen kuuluvalla alueella  on 
 metsien rehevyys tavallista. Useat Kuopion seudul-

la sijaitsevat lehdot kuuluvat harvinaisuutensa vuok-
si valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. 
Suunnittelualueella tällaisia lehtoja ovat Puijon 
alueen lehdot sekä Majoisensalon lehto. 

Kasvillisuutta  on  selvitetty sekä olemassaolevan ma-
teriaalin että maastokäyntien avulla. Tarkkaa kasvilli-
suusselvitystä linjojen alueelta ei ole tehty tässä 
suunnitteluvaiheessa. Yleispiirteisissä tutkimuksissa 
ei todettu uhanalaisia kasvilajeja. 

Vaihtoehdon Ak alueella Vehkalammen kohdalla 
nykyisen tien eteläpuolella Tammelan  talon  kohdalla 

 on  Suuri Majoisesta laskeva puro, jonka varrella ole-
vassa lehdossa kasvaa lehtolajeja. 

Vaajasalon länsirinteellä  vaihtoehdossa  E  ja  Kurki- 
harjun  ja Majoisten  välillä  on lehtomaisia  alueita, jot-
ka tulisi tutkia tarkemmin. 

Eläimistä 

Elälmistön  kannalta yhtenäiset metsäalueet ovat 
merkittäviä  ja  arvokkaita. Vaihtoehdot  0+  ja Ak  käyt- 
tävät vanhaa väyläkäytävää  (100-200 m  nykyisen 

tien kummallakin puolella). Vaihtoehdot  C  ja  E  muo-
dostavat uuden väylän luonnonalueille  ja pirstovat 

 yhtenäisiä metsäalueita  ja  vähentävät erämaista rau-
haa tarvitsevien eläinten elin mandollisuuksia. 

Kalasto  

Kalakanta Kallavedellä  on  monipuolinen. Tärkeim-
mät talouskalat ovat muikku, siika, särki, ahven, hau-
ki, lahna  ja  made. Ammattikalastajien kalansaalis 
Kallavedestä  oli vuonna  1990 8,8 kg/halvuosi.  

Valtatien  5  siltojen ympäristö  on  merkittävä siian ku-
tualue. Vaihtoehtojen muut siltapaikat eivät ole mer-
kittäviä kutupaikkoja  tai apaja-alueita. 

Vaikutukset 

Käytettävissä olevien kasvillisuustietojen  ja  maasto-
käyntien perusteella voidaan todeta, että missään 
vaihtoehdossa ei kasvillisuuden menetys ole merkit-
tävä. 

Vaihtoehdot  0+  ja  suurimmaksi osaksi Ak käyttävät 
vanhaa väyläkäytävää. Ak:ssa tehdään oikaisuja  ja 

 tien levennyksiä. Vehkalammen eteläpuolella sijait-
sevan puron alueella ei pengerryksiä tule ulottaa 
puron alueelle. 

Suurimmat muutokset kasvillisuudelle aiheuttaisi 
uuden tielinjauksen avaaminen maastoon vaihtoeh-
doissa  C  ja  E.  Tällöin metsäkasvillisuuden valais-
tus- ja mikroilmasto-olot muuttuisivat  ja ravinnetasa-
paino häiriintyisi. 

Eläimistön  kannalta vaihtoehdot  C  ja  E  ovat yhtenäi-
siä metsäalueita pirstovia  ja  siten eläimistön elinolo-
suhteita kaventavia. 

Valtatien  5 siltapengerrykset  aiheuttavat rakennusai-
kana  haittaa siian kudulle. Tilanne palautunee  nor-
maaliksi  rakennustöiden päätyttyä. 

Suojelu-  ja  muut arvokkaat kohteet 

Suojelukohteet  on inventoitu  Kuopion kaupungista, 
Siilinjärven kunnasta, lääninhallituksesta  ja  seutu-
kaavaliitoista saatujen tietojen pohjalta. 

Vaikutukset 

Valtatien  5 rinnnakkaistien  takia joudutaan siirtä-
mään Vuorelan liittymässä Toivalan taistelun muis-
toksi pystytettyä muistomerkkiä. Muistomerkin kaak-
koispuolella oleva Vuorelan tsasouna-rakennus  e 

 ole vaaravyöhykkeessä. 
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Vaihtoehdot  C  ja  E  kulkevat hyvin läheltä Suuren 
Majoisjärven laskujoen suuta. Alueella sijaitsee  pie-
nialainen  vanhan metsän alue. Rakennustyöt joen 
niskan alueella tulee tehdä siten ettei  veden  pinta 

 järvessä muutu. Vedenpinnan muutokset vaikuttaisi - 
 vat  järven itäpäässä sijaitsevan valtakunnalliseen 

lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvan Majoistensalon 
lehdon luonnontilaa huonontavasti. 

Pirttiniemessä  on  kaksi vanhaa huvilarakennusta 
pihapiireineen. Näistä suurempi, linjan pohjoispuo-
lella sijaitseva, vuonna  1899  valmistunut Hindersso-
nm suunnittelema huvila  on  Kuopion kaupungin te-
kemän inventoinnin yhteydessä arvioitu maakunnalli-
seksi suojelukohteeksi.  Niemen  kärjessä sijaitseva 
pienempi vuonna  1902 Lars Soncin  piirustusten mu-
kaan rakennettu, nykyisin pursiseuran tukikohtana 
käytetty huvila,  on  arvioitu valtakunnalliseksi suojelu-
kohteeksi. Tämän rakennuksen pihapiiri  jää  sillan 
penkereiden  läheisyyteen. 

Muita suojelukohteita  tai  arvokkaita alueita ei  jää 
tielinjauksien  alle  tai  välittämään vaikutusalueeseen. 

Luonnonvarojen käyttö  

Massatalous 

Tienrakentamiseen  käytettävän maa-aineksen me-
nekki sekä tielinjan massatalous  ja  käsiteltävät mas-
sat karkeasti.  

m3 	 m3 	milj.m3  

Ak  170000 	+200000 	0,8 
C 	380000 	-114000 	3,5 
E 	320 000 	+ 94 000 	.3,5  

Kaikissa vaihtoehdoissa  on huomiotu  vanhan tielin-
jauksen  alle  jäävä osuus. Vaihtoehtojen  C  ja  E  maa- 
-alan tarve  on  uusina linjoina selvästi suurempi kuin 
muiden. 

Maa-  ja  metsätalous 

Linjaukset  kulkevat maa-  ja metsätalousalueilla. 
 Vanhan väyläkäytävän aluetta käyttävien  0+  ja Ak 

 vaihtoehtojen vaikutukset maa-  ja  metsätalouteen 
ovat vähäisemmät kuin uusien linjojen. Vaihtoehdos-
sa Ak peltoalueita pilkkoutuu Suotaipaleessa ja Kyl-
mälandessa.  Nykyisen  ja  uuden linjan väliin jäävät 
kapeat peltosuikaleet poistuvat viljelystä. 

Vaihtoehdossa  C peltoalueita pilkkoutuu  Ranta-Toi-
valassa, Kotkatniemessa, Kurkiharjussa  ja Raiskios-
sa.  Merkittävin vaikutus  on Kotkatniemen  alueella. 
Linjaus halkaisee niemen lävitse rannalta rannalle 
ulottuvat pellot. Alueella  on  toimivaa maataloutta 

 mm. mansikkaviljelmiä  ja  taimitarha. Raiskiossa 
tielinjaus halkaisee kanden  talon  muodostaman pel-
tokokonaisuuden. Maatalouden toimintaedellytyk-
set  näillä alueilla heikkenevät. 

Vaihtoehto  E  halkoo peltoalueita Vaajasalossa,  Kur-
kiharjussa ja Raiskiossa.  Vaikutukset Raiskiossa 
ovat samat kuin edellä. 

Vaikutukset 

Vaihtoehdot  0+  ja Ak  aiheuttavat vähiten massojen 
siirtelyä, vievät vähiten uutta maa-alaa tielinjan  alle 
ja  vaikuttavat vähiten maatalouteen. 

Vaihtoehdon  C massatalous on  suurin  ja  aiheuttaa 
eniten vaikeuksia maataloudelle. 

Vaihtoehto  E vie  eniten maa-alaa. 
Maa-ala 

Tielinjaukset  käyttävät maa-alaa seuraavasti 

uusi  tie 	vanha  tie 
ha 	ha  

Vaihtoehto  0+ 	 340  
vanhaa väylää 

Vaihtoehto Ak 	 155 + 	340  
osittain uutta 

Virkistyskäyttö  

Vaihtoehto  E  kulkee Pirttiniemessä pursiseuran 
alueen lävitse.  Tien  rakentaminen aiheuttaa haittaa 
pursiseuran toiminnalle. Laiturin pohjoispuolella si-
jaitseva telakka-alue  jää  osittain linjauksen  alle ja 

 pohjoiseen suuntautuvan laiturin käyttö vaikeutuu. 
Pirttiniemi  on  suosittu Kuopion kaupungin keskusta- 
-alueen lähellä sijaitseva virkistysalue. 

Vesistön virkistyskäytälle saattaa aiheutua raken- 
Vaihtoehto  C 	 240 + 	340 	nusaikana tilapäistä haittaa. Rakennusvaiheen jäl- 

keen vesistön käyttö ei vaikeudu. Uikenteen aiheut- 
Vaihtoehto  E 	 255 + 	340 

	
tama meluhaitta vähentää alueen virkistysarvoa. 
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Sorsasalon luoteisosa  on  Kuopion lähivirkistysalue. 
 Sinne  on  suunniteltu uimaranta  ja kuntopolku  sekä 

ratsastusta  ja koiraharrastusta  palvelevia toimintoja.  

Ranta-Toivalan  alueelle  on  suunniteltu sijoitettavak-
si ulkoilua  palvelevia toimintoja kuten ulkoilureittejä 

 ja latuyhteyksiä,  uimaranta  ja  venepaikkoja. 

Vartialan  aluetta  on  käytetty virkistykseen  ja retkei-
lyyn. Harjualueen osayleiskaava  osoittaa alueen 
ulkoilu  ja retkeilyalueeksi. 

Niittylahti  on  Kuopion itäisen alueen virkistystoimin-
tojen aluevaraus.  Se  palvelee nykyisin metsästysa-
lueena  ja  kaupungin tavoitteena  on  kehittää alueelle 
veneilyn tukikohta  ja reittiyhteys Vartialaan.  

Vaikutukset 

Lisääntyvän liikenteen aiheuttama melu vähentää 
tien läheisyydessä sijaitsevan ulkoilu -ja virkistysa-
lueen  viihtyisyyttä. 

Vaihtoehdot Ak,  C  ja  E  alentavat Vartialan virkistysa-
lueen arvoa. 

Vaihtoehto  C  vaikeuttaa  Ranta-Toivalan ulkoi lutoi-
mintojen  toteuttamista  ja  vähentää alueen virkistysar-
voa. 

Vaihtoehto  E  sivuaa Niittylanden aluetta  ja  vähentää 
 sen virkistysarvoa.  Se  parantaa kuitenkin alueen 

saavutettavuutta Kuopiosta huomattavasti  ja  lisää 
tarvetta alueen toimintojen lisäämiseen. Vaihtoehto 

 E  aiheuttaa haittaa Pirttiniemen alueen käylölle. 

Estevaikutus 

Estevaikutus  syntyy tarpeesta ylittää  tie.  Esteen 
suuruus  on  tien  ja  liikenteen ominaisuuksista riippu-
vainen. Mitä vaarallisemmaksi  ja hankalammaksi 

 tien ylittäminen koetaan, sitä suurempi este  on.  Yht-
tämisen  vaarallisuuteen vaikuttavat erityisesti tien 
ominaisuudet (leveys, korkeusasema, risteävä liiken-
ne, valo-ohjelma, ali -ja ylikulkujen käyttäkelpoisuus 
ja  viihtyisyys) sekä tiellä liikkuvien autojen väliset 
etäisyydet  ja  nopeudet  ja  liikenteen ominaisuudet 
(raskaiden autojen osuus, suunta -ja kaistajako, py-
säköidyt  autot). 

Estevaikutus  korostuu erityisesti Jännevirran kylän 
kohdalla, jossa palvelut  ja  koulu jäävät korkean silta-
penkereen  ja  tien toiselle puolelle,  ja  suurin  osa  asu - 
tuksesta toiselle. 

Vaikutukset 

Vaihtoehto  0+  ei lisää nykyistä suurehkoa estevaiku-
tusta Jännevirran kylän kohdalla. Vaihtoehdossa Ak 
estevaikutus Jännevirran kohdalla  on  suuri korkei-
den penkereiden  ja meluaitojen  takia, mutta  lieve- 
nee  rannan suuntaisen alikulun ansiosta. Suotaipa-
leessa, Kylmälandessa, Vehkalammella  ja Husson- 
mäessä estevaikutus kasvaa lisääntyneen  ja nopeu-
tuneen  liikenteen takia. 

Vaihtoehdossa  C  estevaikutus  syntyy Kotkatniemes-
sä,  Kurkiharjussa, Raiskiossa  ja Husson  mäessä. 

Vaihtoehdossa  E  estevaikutus  on  Iso-Telkossa,  Kor-
tejoella, Raiskiossa ja Hussonmäessä. 
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4.3.2  Maisema  
Maisemarakenne 

Suunnittelualueen  maisemassa  on  havaittavissa voi-
makas vyöhykkeisyys. Kallaveden laaja vesistöalue 
luo maisemaan avaruutta, Korkeat mäkialueet  ja 
metsäiset  saaret  ja mannerrannat  rajaavat avointa 
vesial  U  etta.  

Kuopion kaupunkialue muodostaa selkeän kaupun-
kimaiseman kulmikkaine silhuetteineen  ja tornei-
neen.  Kailan sillat liittävät Vuorelan-Toivalan alueen 
asutuksen  ja Sorsasalon  teollisuuden napanuoran 
tavoin kaupunkialueeseen. 

Vuorela-Toivala-Jännevirta muodostavat pohjoises-
ta työntyvän laajan niemekkeen kärjen.  Asurnan-
Savulanden  alue  on  toinen vesistäalueiden välissä 
sijaitseva kiinteä manneralue. Kallaveden  ja Juurus-
veden  väliin  jää  saanen  ja  pitkien niemekkeiden  rik- 
korna  maisemallisesti monipuolinen "saaristoalue'. 

Jännevirran  pohjoispuolella, Ryönässä  ja Riistave-
den  eteläpuolella aukeavat vesistäjen rannoilla laa-
jat viljelymaisernat. 

Korkeat mäkialueet, Puijo, Vaajasalo, Uuhirnäki, Koi-
ravuori, Kerimäki  ja Vierunmäki  muodostavat maise-
mallisia kohokohtia  ja maamerkkejä,  jotka rajaavat 
maisematiloja kaukomaisemassa. Maiseman juovai-
suutta korostaa murroslaaksoihin keskittynyt maan-
viljely avoimine peltokuviolneen. 

Kailan  ja Jännevirran silloilta  on  pitkät näkymät  ye-
sistöön. 

Tievaihtoehtojen  aiheuttamat maiseman muutosa-
lueet kartalta karkeasti arvioiden 

km 2  

VT5sillat  15.0  
Ak 	Jännevirta  2.8 
C 	Virtasalmi  1 .3  

Nurjasaari  1 .7 
E 	Kallaveden silta  20.0  

Joutenlahti  0.5  
Kortesalmi  3.2  

Vaikutukset 

Valtatien  5  levityksen  ja  korkeiden siltojen aiheutta-
mat pengerrykset näkyvät Kallaveden maisemassa 
maisemanäkymiä katkaisevina  ja  voimakkaasti rajaa - 
vina elementteinä.  

Vaihtoehto Ak kulkee suurimmaksi osaksi nykyisellä 
tien maisema-alueella. Vuorelan liittymässä uudet 
risteysjärjestelyt aiheuttavat suuria muutoksia lähi- 
maisemassa. Pitkänomaisessa laaksossa eteläpoh-
joissuuntainen näkymäakseli katkeaa. 

Jännevirran  uusi silta aiheuttaa pengerryksiä  ranta- 
linjan takaisessa maastossa. Pengerrykset  ja  tie 

 halkaisevat Jännevirran kylän kahtia. Puoliskojen 
välille  jää  yhteys rannan kautta. 

PIRT  TIN  IEMI 
	

ISO -TELKKO  

Kuva  16.  Kalla veden  silta  (vathtoehto  E)  nähtynä etelästä noin  1,5  kilometrin etäisyydeltä  



Vaihtoehto  C  kulkee uudella maisema-alueella. 
Sorsasalossa suljettuun maisematilaan muodostuu 
tien hallitsema, väylämäinen leikkauksien, pengerryk-
sien  ja  siltojen sisältämä, luonnonmaisemaa alistava 
elementti. Kotkatniemessä tielinjaus kulkee hallitse- 
valla  kohdalla vesistön välissä sijaitsevalla, rannalta 
rannalle ulottuvalla viljelyaukealla. Linjaus kulkee 
Raiskion kumpareisen maanvi Ijelymaiseman lävitse. 

Vaihtoehdossa  E erkaneminen  nykyiseltä moottori- 
tieltä aiheuttaa suuria pengerryksiä Maijalammen 
alueella.  Tie  nousee Kallaveden ylitse korkealla 
sillalla. Avarassa maisematilassa  se  muodostaa 
maisematilaa hallitsevan  tai  siihen kohokohdan 
muodostavan  elementin. Vaajasalon maisemakoko-
naisuus leikkautuu linjauksen  vaikutuksesta. Kurki- 
harjun- Riistaveden välissä linjaus halkoo murros- 
laaksoihin syntyneitä pienialaisia viljelymaisemia. 

Jatkotoimenpiteet  ympäristön kannalta 

Jatkosuunnittelun yhteydesssä  tulee tutkia voidaan-
ko tielinjausvaihtoehtoja sovittaa topografiaan pa-
remmin  ja  välttää suuria leikkauksia  ja vesistöpen-
gerryksiä.  

Vaihtoehdon  C  linjaus tulee sijoittaa Kotkatniemen 
pohjavesialueen ulkopuolelle  tai se  tulee siirtää 
mandollisimman vähän haittaa aiheuttavaan paik-
kaan pohjavesialueella. Pohjavesialue tulee suojata 
viimeisimpien ohjeiden mukaisesti. 

Joutenlanden  kohdalla linjaus tulee siirtää kannak-
seen  kiinni siksi, ettei  osa  landesta  jää penkereen 

 taakse. Linjaukset  C  ja  E  tulee siirtää pois Naulajär
-yen  ja  Suuren Majoisen  ranta-alueilta. 

Siltojen rakentamisen vuoksi tehtävät ruoppaukset 
tulee suorittaa talviaikana siten, että niistä  on  mah-
dollisimman vähän haittaa vesistölle. 

Suolan käytön vähentämiseksi tulee tutkia uusien 
aineiden  ja  menetelmien käyttöä sekä mekaanisen 
kunnossapidon tehostamista. 

Vaarallisten aineiden kuljetukset tulee ohjata mah-
dollisimman haitattomalle reitille. 

Jatkosuunnitteluun  valitun linjauksen alueelta tulee 
selvittää kasvillisuus, eläimistö  ja  uhanalaisten kas-
vien esiintyminen. 

Vaihtoehdossa  E  tulee suunnittelun tarkemmassa 
vaiheessa selvittää linjauksen vaikutukset Pirttinie-
messä olevaan huvilarakennukseen  ja  voidaanko 
linjauksen vähäisellä muuttamisella välttää negatiivi-
set  vaikutukset. Vuorelan liittymässä  on  tehtävä 
lisätarkasteluja eri järjestelyistä, joilla vähennetään 
melun, maiseman  ja  maankäytön ongelmia.  

Ali-  ja ylikulkujen  avulla tulee varmistaa maa-  ja 
 metsätalouden sekä ulkoilu-ja virkistyskäytön tarvit-

semat  yhteydet  ja  vähentää tien aiheuttamaa este- 
vaikutusta kylien kohdalla. 

Jatkosuunnittelussa  tulee vielä linjauksen tarkem-
maIla suunnittelulla pyrkiä vähentämään maisemalle 
aiheutuvaa haittaa. Liittymäalueiden  ja  siltojen osal-
ta tulee tehdä huolellinen ympäristösuunnitelma.  

Tien  rakentamisen aiheuttamia ympäristövaikutuksia 
tulee tutkia  ja  seurata pitkäjänteisen seurantaohjel-
man  avulla. Seuranta tulee aloittaa ennen tien ra-
kentamista. 
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4.3.3  Melu  

Lähtötiedotja tarkastelumenetelmä 

Meluhaittojen  muutoksia  on  selvitetty verkoUisesti 
vuoden  2020 ennustetilanteessa  sekä eri vaihtoehto-
jen toteutuessa että nykyisellä liikenneverkolla.  Tar-
kastelu on  tehty lähtömelutason (tiellä vallitseva me-
lu) perusteella, johon vaikuttavat ainoastaan liiken-
teelliset seikat. 

Vaikutukset lähiympäristöön  on  selvitetty valtatien 
 17  osalta. Tarkastelussa  on  laskettu  1:10000  mitta-

kaavaisiin karttoihin perustuen päiväaikaiset  45, 55, 
60,  ja  65 dB:n melualueet.  Kuopion yliopisto  on  tut-
kinut melun haittaavuutta eri melutasojen suhteen  ja 

 arvioinut melun kokonaishaittoja eri vaihtoehdoissa. 
VTT  on määrittänyt melualueilla nykytilassa  asuvien 
ihmisten lukumäärän väestörekisteritietojen avulla. 
Suunnitelmavaiheen karkeuden takia melunsuojaus-
toimenpiteitä ole ole huomioitu laskelmissa. Koh-
teet, joissa  on  todennäköisesti melunsuojaustarvet-
ta,  on  esitetty kuvassa  17  sivulla  38.  

Taulukko  2.  Lääkintöhallituksen asettamat  ekvivalent
-timelutasojen  ohjearvot 

Alueen käyttö- 
tarkoitus  

Päivällä 
07-22 

Yöllä 
22-07  

Asuinalueet  55 dB 45 dB  

Yleisten raken-  55 dB  -  

nusten  alueet 

Virkistysalueet  45 dB 40 dB  

Vaihtoehtojen vaikutukset  verkollisesti  

Yleinen liikenteen kasvu lisää liikenteen aiheuttamia 
meluhaittoja. Pääteillä  ja  -kaduilla lähtämelutason 
kasvu  on  noin  2 dB:ä. Melutason  kasvu  on  havaitta-
vissa. 

Vaihtoehto Ak ei muuta liikenneverkkoa eikä melu- 
haittojen sijaintia oleellisesti nykyisestä. 

Vaihtoehdoissa  C  ja  E pitkämatkainen  liikenne siir-
tyy rakentamattomaan maastoon, jolloin nykyisellä 
valtatiellä  17  liikenteen aiheuttama)melu puoliintuu. 
Valtatiellä  5  ei melutaso juurikaan pienene liikenteen 
vähentymisestä huolimatta. 

Vaihtoehto  E  ei lisää merkittävästi Kuopion keskus-
tan meluhaittoja, osalla kaduista melu lisääntyy  ja 

 osalla vähentyy. 

Vaihtoehtojen vaikutukset  lähiympäristöön  

Valtatien  17  liikenne vuonna  2020  aiheuttaa avoi-
messa tilassa matalalla penkereellä noin  100  metriä 
leveän  55 dB:n melualueen  tien kummallekin puolel-
le. Vesistön ylityksissä melualue leviää jopa  500 

 metrin etäisyydelle tiestä. 

Asutus  on  sijoittunut pääasiassa nykyisen valtatien 
 17  varteen väljiin kylämäisiin muodostelmiin. Useat 

rakennukset ovat hyvin lähellä tietä. 

Taulukko  3.  Melualueilla  asuvien määrä (nykytilassa) 
eri vaihtoehdoissa ilman melunsuojaustoimenpiteitä 

Vaihto-  

Melua lue 

>55 >60 >65  
ehto  dB dB dB 

0(1991) 250 112 50 
0(2020) 313 145 66  
Ak(2020)  416 79 25 
C (2020) 188 8  -  

(109)* 

E (2020) 152 4  - 

___________  (109) (4)  ________ 

* Kokonaismääriin  sisältyvä nykyisen tien melualueel
-le  jäävien ihmisten osuus 

Vaihtoehdossa Ak  on meluhaitoista  kärsiviä nykyistä 
tietä enemmän, mikä johtuu pääasiassa liikennemää-
rän  ja  nopeuden kasvusta. Korkeista meluarvoista 
kärsivien määrä vähenee tien oikaisujen ansiosta 
Suotaipaleen  ja Vehkalanden  kohdilla. Meluhaitat 
kasvavat jonkin verran Vuorelan  ja Jännevirran koh-
dilla tasauksen noston  takia. Vuorelan liittymässä 
valtatien  17  liikenne aiheuttaa nykyistä enemmän 
meluhaittoja Vuorelan taajamalle. Toisaalta uudet 
liittymärampit toimivat meluesteinä moottoritien  me-
lulle,  Merkittävä melulähde Jännevirralla  on  myös 
läheisen lentokentän ilmaliikenne. 

Vaihtoehdoissa  C  ja  E  liikenteen siirtyessä pääosin 
rakentamattomaan ympäristöön ihmisille aiheutuva 
meluhaitta vähenee nykytasosta. Korkeista meluar-
voista kärsivien ihmisten määrä vähenee eniten. 
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Kuva  17.  Mandollinen melunsuojaustarve 

Kuopion yliopisto selvitti vaihtoehtojen välisiä eroja 
laskemalla päiväaikaisten ekvivalenttimelutasojen 
(Leq)  ja yöaikaisten ekvivalentti- ja enimmäismeluta-
sojen (Leq ja Lmax)  jakautumista vähän ääntä vai-
mentavissa olosuhteissa eri vaihtoehdoissa. Korkei-
ta ekvivalenttimelutasoja (yli  55 dB  päivällä  ja  yli  45 
dB  yöllä) esiintyy eniten vaihtoehdossa Ak  ja  vähi-
ten vaihtoehdoissa  C  ja  E.  Alhaisista melutasoista 
kärsiviä  on  eniten vaihtoehdossa  E.  

iifl1 it  

S.  

I 1(h1  

VA1 
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WA 
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Kuva  18.  Vakinaisten asuntojen määrät eri vathtoeh-
doissa meluvyöhykkeellä, jossa  70  dBA enimmäista -
so  ylittyy  öisin. 

Erityisesti melun vaikutuksilla uneen  on  havaittu ole-
van selkeämpi syy-yhteys enimmäistasoon kuin  ek-
vivalenttitasoon. Melun  vaikutukset uneen ovat huo-
mattavan suuret, kun enimmäismelutaso sisällä ylit-
tää  45 dBA,  mikä vastaa melutasoa  70 dBA  ulkona. 
Näillä kriteereillä meluhaitat vakinaisille asumuksille 
muodostuvat suurimmiksi vaihtoehdossa  E  ja  pie-
nimmiksi  vaihtoehdossa  C.  Tosin vaihtoehdossa Ak 
ylityskertojen lukumäärä  on  selvästi suurin. 

Meluhaitat  loma -asutukselle 

Kallaveden vesistö  on  Kuopion  ja sen  lähikuntien 
tärkeintä virkistymisaluetta.  Loma-asutus  on  keskit-
tynyt Kallaveden  ja Kotkatveden  rannoille sekä suu-
riin saariin. 

Vaihtoehdossa Ak pääasiassa Suotaipaleelle sijoittu-
neelle  loma-asutukselle aiheutuvat meluhaitat pysy-
vät ennallaan. Vaihtoehdoissa  C  ja  E on  useita uu-
sia vesistön ylityspaikkoja. Linjaukset aiheuttavat 
meluhaittoja Vaajasalossa  ja  Iso-Telkossa  (E)  sekä 
Virtasalmessa  ja Ranta-Toivalassa  (C).  

Kuopion yliopiston  tekemien  tutkimusten mukaan 
melu leviää  veden  yllä huomattavasti laskentamallil

-la  saatua tulosta pitemmälle.  
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Ylityskertojen  lukumäärä  
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Kuva  19. Loma-asuntojen määrät eri vathtoehdoissa 
meluvyöhykkeellä, jossa  55 dBA enimmäistaso  yöllä 
ylittyy. 

Selvityksen perusteella  loma-asutuksen viihtyvyyttä 
(kriteerinä  55 dB:n  ylitykset yöllä) vähentää merkittä-
vimmin vaihtoehto  C,  jonka vaikutuspiirissä  on  noin 

 100  loma-asuntoa. Vaihtoehto  E  aiheuttaa meluhait-
toja noin  90  loma-asunnolle ja  vaihtoehto Ak noin 

 50  loma-asunnolle. 

Meluhaittojen kokonaisvaikutukset 

Melun haittaavuuden  arvioimiseksi Kuopion yliopisto 
laski vaihtoehtojen aiheuttamille meluhaitoille indek-
siarvon.  Se  koostuu päiväaikaisista (Leq)  ja yöaikai-
sista (Leq ja Lrnax)  haitoista, joten yäaikaista melua 

 on  painotettu. Melulle alttiiden asuntojen (vakinaiset 
asunnot  ja loma-asunnot) määrä  on  jaettu sadalla. 
Lisäksi  on  otettu huomioon virkistysalueille (Vir.)  ja 
yleisil!e toiminnoille (Yle.)  kuten kouluille  ja pälväko-
deille  aiheutuvat meluhaitat. Laskentamenetelmää 

 on  kokeiltu ensimmäistä kertaa tässä hankkeessa 
eikä menetelmän epävarmuustekijöitä ole tarkem-
min tutkittu. 

Taulukko  4.  Vaihtoehtojen aiheuttamat meluhaitat 
Kuopion yliopiston indeksimenetelmällä. 

VA/H- ARVIOINTIPERUSTE  
TO- Leq Leq Lmax Vir. Yle.  
EHTO  (p) (y) (y) 

0 1.9 2.3 1.7 0 1 

Ak  2.0 2.3 1.9 0 2 

C 1.8 2.9 2.6 1 1 

E* 1.4 2.7 5.3 5 2 

p=päiväaikainen melutaso 
y=yöaikainen melutaso 
*  Mukana tarkastelussa  on  myös 
/tkonniemenkafu, Malminkatu  ja 

 Telkkistentie  

Vaihtoehto Ak aiheuttaa eniten  ja  merkittävimpiä päi-
väaikaisia meluhaittoja sekä asutukselle että yleisille 
toiminnoille. Vaihtoehdot  C  ja  E  aiheuttavat eniten 
yöaikaisia meluhaittoja, joiden melutaso  ja  toistu-
vuus ovat tosin matalampia kuin vaihtoehdossa Ak. 
Virkistysalueille kohdistuvia haittoja aiheuttaa eniten 
vaihtoehto  E. Meluhaittojen hinnoittelukokeilun  tu-
lokset löytyvät kohdasta  4.5.1 Liikennetalous. 

Meluntorjuntatoimenpiteet  

Nykyisen tien parantamisvaihtoehdossa Ak ovat  me-
luntorjuntatoimenpiteet  tarpeellisia erityisesti Jänne-
virran kylän  ja  koulun kohdalla, koska uusi silta maa-
penkereineen tulee selvästi nykyistä korkeammalle. 
Sallitut melutasot ylittyvät  jo  nykyisinkin osalla kou-
lun pihaa. Meluesteiden rakentamisen jälkeen melu- 
tasot laskevat  alle ohjearvon  55 dBA.  

Vuorelan liittymässä tulee meluntorjuntaa käsitellä 
kokonaisuutena, johon kuuluvat  vt  5,  vt  17  ja Vuore-
lantie. Ramppien rengasmelua  voidaan torjua melu-
kaiteilla. 

Vaihtoehdoissa  C  ja  E  loma-asutuksen meluhaittoja 
voidaan parhaiten lieventää vesistöylityksissä silto-
jen melukaiteilla, jotka vähentävät melua  2-3 dB:ä. 

 Mandolliset melunsuojaustarpeet vaihtoehdoittain 
ilmenevät kuvasta  17. 
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4.3.4  Tärinä 

Rakennusaikainen tärinä 

Rakennusaikaiset  haitat syntyvät pääasiassa töiden 
aiheuttamasta kuorma-autoliikenteestä, pohjanvah-
vistustöistä  ja louhinnasta.  

Kuorma-autoliikenteen haitat ovat todennäköisesti 
vähäisiä, koska maaston pienipiirteisyydestä joh-
tuen rakennusmassojen kuljetusmatkat ovat lyhyitä. 

Pohjanvahvistustyöt  keskittyvät pehmeiköille  ja  silta- 
paikoille. Haittoja syntyy eniten nykyisen tien paran-
tamisen yhteydessä. 

Vaihtoehdossa  E  Kuopion kaupungin puolella kulke-
van liikennetunnelin louhinta  ja louheen  kuljetus ai-
heuttavat haittoja Männistön kaupunginosassa. Täri-
nästä aiheutuvat aineelliset vauriot voidaan välttää 
varovaisella louhintatekniikalla. 

Liikenteen aiheuttama  tärinä  

Raskaiden ajoneuvojen liikennöinti saattaa aiheut-
taa tärinää pehmeiköillä. Tärinä etenee harvoin yli 

 50  metrin etäisyydelle tiestä. Tärinähaittaan yhdis-
tyy usein meluhaitta. 

Tärinähaitat  ovat  harvan  asutuksen vuoksi pieniä. 
Vaihtoehdossa Ak  jää  mandollisesti muutamia asuin- 
rakennuksia tärinälle altistuvalle alueelle.  

4.3.5  Pakokaasupäästöt 

LÄHTÖTIEDOT  

Liikenteen aiheuttamat pakokaasujen kokonaispääs-
töt (emissio)  on  laskettu vuoden  2020 ennustetilan-
teessa  seuraavista komponenteista: 

- Typpioksidit  (NO) 
-  Häkä  (CO) 
- Hiilivedyt  (HC) 
-  Hiukkaset  (vain  polttoaineesta) 
- Hillidioksidi (CO 2 ) 

Pakokaasupitoisuuksia  on  arvioitu typpidioksidin 
(NO2) tuntipitoisuuksien  ja hään  (CO) 8  tunnin pitoi-
suuksien  osalta. Laskelmat perustuvat Kehar-ohjel-
man päästäkertoimiin. 

Pakokaasupäästäjen  kehittyminen 

Autojen pakokaasupäästöjä rajoitetaan kansainväli - 
 sillä  säädöksillä. Ne koskevat tällä hetkellä henki-

läautoja, mutta raskasliikenne saa rajoituksensa tä-
män vuosikymmenen aikana.  
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Kuva  20.  Pakokaasupäästöt  vuosina  1991  ja  2020 
 nolla-verko/la 
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Hään, typpioksidien  ja hiilivetyjen päästämäärät  pie-
nenevät selvästi. Hiukkas-  ja hiilidioksidipäästöt 

 kasvavat lähes liikennemäärän kasvun suhteessa. 

Vaihtoehtojen väliset erot 

Vaihtoehtojen pakokaasupäästäjen laskennassa  on 
 tarkasteltu  koko liikenneverkkoa.  Näin eri vaihtoeh-

tojen kokonaispäästäjen erot ovat melko pieniä. 

Taulukko  5.  Kokonaispäästöt nykytilassa  ja  vuonna 
 2020  (tn/a)  

VE  1991 0  Ak  C E  

NOx  1310 634 645 639 639 
CO 2680 680 692 686 665 
HG 338 116 110 109 109  
Hiuk.  136 217 222 221 214 
CO2 104800 172000 174000 172700 168000  
Suorite  417 706 714 707 687 

CO2 	 Suorite  

Kuva  21.  Vaihtoehtojen suhteelliset erot (%) verrattu-
na  0-verkkoon  v. 2020  

Vaihtoehdoista  E  linjaus  on  pakokaasupäästöjen 
 osalta edullisin. Edullisuus johtuu suoritteen pienuu-

desta verrattuna muihin vaihtoehtoihin. 

Pakokaasupäästöjä  lisäävät vaihtoehdoissa Ak  ja  C 
 nolla-vaihtoehtoa korkeammat nopeudet liikenne-

verkolla. 

Vaihtoehtojen väliset erot eivät ole merkittäviä 

Pakokaasupitoisuudet  

Ohjearvot eivät ylity nykytilassa  ja  vuoteen  2020 pa
-kokaasupitoisuudet  tulevat edelleen laskemaan. 

Taulukko  6.  llmanlaadun ohjeatvot  (valtioneuvoston 
päätös Vnp  537/84)  ja  vallitseva taustakuormitus kes-
kustassa 

Komponentli 	Ohjearvo 	Taustapit.  

Häkä 
ih 	30 	- mg/rn3  
8h 	 10 	 1.0  

Typpidioksidi  
1 h 	300 	50  ug/m3  
lvrk 	150 	-  

Korkeimmat häkäpitoisuudet ovat Kuopion keskus-
tan  ja sinne johtavilla pääkaduilla. Ennustetilantees-
sa  pitoisuudet ovat enimmillään noin  2  mg/rn 3  (8 h) 

 kaikissa vaihtoehdoissa. Suurimmat typpidioksidipi-
toisuudet ovat ennustetilanteessa hieman  alle  150 

 ug/rn3  (1 h)  moottoritien varrella. 

Vaihtoehtojen Ak  ja  C  erot  nolla-vaihtoehtoon ovat 
pieniä. 

Vaihtoehdossa  E  uudet katuyhteydet vähentävät 
pakokaasupitoisuuksia Itkonniemenkadulla  ja  Mal-
minkadulla  asuntoalueen sisällä.  Sen  sijaan pitoi-
suudet lisääntyvät Itkonniemenkadulla Kullervonka-. 

 dun  ja  keskustan välillä  4  -  9  %. Puijonkadulla  valta-
tien  5  ja Asemakadun  välillä pitoisuudet vähenevät 
noin  3  %.  Muulla katuverkolla muutokset ovat hyvin 
pieniä. Männistän liikennetunnelin aiheuttamat  pa-
kokaasupitoisuudet poistoaukon läheisyydessäkin 

 jäävät  alle ohjearvojen tunnelin  ympäristössä tuulet-
tamistavasta riippumatta. 
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PAKOKAASUPAÄSTOJEN TERVEYSVAIKUTUK
-SET  

Ihmisen terveyden kannalta tärkeimmät liikenteen 
suoraan (pakokaasupäästöt)  ja  epäsuorasti (katupö-
ly)  tuottamat epäpuhtaudet ovat häkä  (CO),  typpimo-
noksidi  (NO)  typpidioksidi (NO 7), hiil ivedyt  (satoja 
yhdisteitä), pienet hiukkaset  ja Tyijy. Riskiryhmänä 

 altistumisessa ovat lapset  ja  kroonisesti keuhkosai-
raat. 

Kuopion yliopisto  ja Kansanterveyslaitos  tutkivat 
vaihtoehtojen välisiä eroja vertailemalla väestön  ja 
sen  riskiryhmien altistumista liikenteen päästöille. 

Taulukko  7.  Pakokaasujen  yleiset ympäristö vaikutukset 

Tämä tehtiin vertailemalla eri tielinjausvaihtoehtojen 
tuottamia  NO2 -pitoisuuksia osassa keskusta-aluet-
ta  ja haja-asutusalueilla. 

Altistuminen määriteltiin tielinjauksen aiheuttamana 
asukkaan lähiympäristössä tapahtuvana pakokaasu-
pitoisuuksien kasvuna muihin vaihtoehtoihin verrat-
tuna. Väestön sijainti oletettiin asuinpaikkatietojen 
mukaiseksi. 

Yksilöiden saamat vuorokautiset epäpuhtausannok-
set  vaihtelevat suuresti, koska sekä päästölähteet 
että altistujat liikkuvat jatkuvasti. Näin  ollen  yhdys-
kunta-  ja aluekohtaiset  tiedot pakokaasupitoisuuk-
sista ja asuinpaikkatiedot  antavat  vain  karkean ar-
vion väestön todellisesta altistumisesta. 

Vaikutus Häkä Hiilivedyt  Typen  oksidit Hiukkaset 
alue Hiilidioksidi  (HC)  (NOx)  

IHMINEN Heikentää  veren  Lisää syöpä- Lisää hengitys- Lisää syöpä- 
hapenkulj.kykyä.  riskiä. Vähentää teiden infektio- riskiä. Arsyttää 
Pahentaa sydän- viihtyisyyttä herkkyyttä. hengitysteitä.  
sairaiden (hajut). Pahentaa astmaa. Vähentää viih- 
oireita. tyisyyttä.  
Aiheuttaa 
keskushermosto- 
oireita 

RAKENN.  Syövyttää Likaa  ja 
YM  PARI STO,  materiaaleja vaurioittaa  
MATER  IAALIT (korroosio).  materiaaleja.  

M  ETSÄT,  Heikentää Happamoittaa  Heikentää 
RAVINTO- kasvien elin maaperää. kasvien 
TUOTANTO, toimintoja. Edistää otsonin elintoimintoja.  
KASVI  L-  Edistää olson  in  muodostumista Likaa 
LISUUS  muodostumista maanpinnalla.  maaperää. 

maanpinnalla. 

VESISTO Happamoittaa  Heikentää 
vesistöjä. eliöstön 

elin mand. 
_____________ _____________________ ____________________ (raskasmetallit)  

LUONNON Hiilidioksidi Tuhoaa Tuhoaa Vähentää 
KIERTO- edistää kasvi- yläilmakehän ylällmakehän  näkyvyyttä. 
KULKU huoneilmiötä. otsonikerrosta otsonikerrosta.  Lisää pilvien 

Edistää kasvi- Edistää kasvi- muodostumista. 
huoneilmiötä. huoneilmiötä. 
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Käytetty tarkastelutapa ei myöskään tuottanut tietoa 
henkilömääristä, joiden asuinpaikaHa pitoisu udet 
alenivat, joten altistumisen nettovaikutukset eivät 
tulleet esille. 

Taulukko  8.  Pakokaasuille altistuvat kokonaisväestöt 
väestöalue/ttain  eri vathtoehdoissa (henkilöä) 

VA ES  TÖALUE 

VALTA TIEN LINJAUSVE:T  

0+/Ak 	C 	E  

Kuopio-pohjoinen  45 45 55  
Kuopio_keskeinen*  30 30 2415  
Kuopio-eteläinen  100 100 100  
Haja-asutusalueet  495 93 134  

YHTEENSÄ  670 268 2704  

* Tarkastelualueena Itkonniemi, Männistöja  Linnan- 
pelto 

'  Huomattavalla osalla altistumiskriteerin ylitys  mar-
ginaalinen  

Taulukko  9.  Pako kaasuille  altistuvat riskiry hmät 
väestöalueittain eri vaihtoehdoissa. 

VA ES  TÖALUE 

VALTA TIEN LINJAUSVE:  T 

0+/Ak 	C 	E  

Kuopio-pohjoinen  11 11 14  
Kuopio_keskeinen*  7 7 551  
Kuopio-etelä  men 26 26 26  
Haja-asutusalueet  134 25 36  

YHTEENSÄ  178 69 627  

* Tarkastelualueena Itkonniemi,  Männistö  ja  Linnan- 
pelto 

**  Huomattavalla osalla altistumiskriteerin ylitys  mar-
ginaalinen  

Vaihtoehto  E  johtaa käytetyllä tarkastelumenetelmäl
-lä  sekä henkilömäärinä että hengitettävien epäpuh-

tauksien määrinä suurimpaan kokonaisväestön  ja 
 riskiryhmien altistumiseen liikennepakokaasuille. 

Merkittävimmät muutokset ovat Itkonniemellä. Toi-
saalta liikenne osittain siirtyy kauemmaksi asutuk-
sesta uudelle katuosuudelle  radan  viereen. 

Vaihtoehtojen  0+, Ak  ja  C  välillä ei ole käytännössä 
 kovin  suurta eroa, koska  haja -asutusalueella oleval-

la tielinjauksen vaikutusalueella henkilökohtainen 
riski pakokaasujen aiheuttamista terveyshaitoista  on 

 joka tapauksessa huomattavasti pienempi kuin kau-
punkimaisesti asutuilla alueilla. 

Välittömien henityselinhaittojen  NO2-kynnyspitoi-
suus 400 ug/m tai pitempiaikaisten  haittojen kyn-
nyspitoisuus  100 ug/m 3  (tuntikeskiarvoja)  eivät ylity 
minkään vaihtoehdon vaikutusalueeksi luokitellun 
katuosuuden varressa. 

Pakokaasupäästöjen hinnoittelukokeilun  tulokset 
löytyvät kohdasta  4.5.1 Liikennetalous. 

PAKOKAASUPAASTÖJEN  VAIKUTUS KASVI  LLI - 
SUUTEEN  

Kuopion yliopisto selvitti linjausvaihtoehtojen vaiku-
tuksia kasvillisuuteen. Vaikutusten arvioimiseksi teh-
tiin kenttätutkimus päästökomponenttien kertymises-
tä  tienvarren kasvillisuuteen erilaisissa kasvillisuus-
tyypeissä. Havaintoalueita valittiin kaksi sekä valta-
tien  5  että valtatien  17  varrelta. Kasvimateriaalista 
määritettiin typpi-, kloridi-,  natrium- ja lyijypitoisuu-
det. 

Hiu kkaspäästöjen  ennustetaan kasvavan nykyisestä 
kaikilla tievaihtoehdoilla, jolloin haittavaikutukset 
ovat mandollisia. Toisaalta vaihtoehtojen hiukkas-
päästöjen keskinäiset erot eivät ole merkittäviä. 

Kaasumaisista yhdisteistä  typen oksidien  päästöt 
pienenevät nykyisestä jopa  alle  puoleen vuoteen 

 2020  mennessä. Näin ei voitane ennustaa niiden 
aiheuttavan merkittäviä tuhoja tienvarren kasveille 
missään vaihtoehdossa. Tämä koskee myös rikki-
dioksidipäästöjä. Myös hiilivetyjen päästöjen ennus-
tetaan laskevan nykyisestä noin kolmasosaan  ja 

 merkittäviä eroja ei vaihtoehtojen välillä ole. 

Tieliikenteen päästöjä ei ole osoitettu paikallisesti 
otsonipitoisuutta kohottavaksi  ja  vaurioita aiheutta-
vaksi tekijäksi. Näin ei myöskään eri vaihtoehdoilla 
voida ennustaa olevan merkittäviä eroja mandollis-
ten otsonivaurioiden  synnyssä. Myöskään happa-
moitumisen osalta ei eri vaihtoehdoilla ole merkittä-
vää eroa. 
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4.3.6  Ympäristövaikutusten  yhteen-
veto  
Valtatie  5  
-  laajat vesistöpengerrykset  ja  korkea silta katkaise-

vat maisematiloja 
- vesistäpengerrysten  rakentaminen aiheuttaa  sa-

mentumista lähialueilla 
-  lisääntynyt liikenne laajentaa meluhaittaa vesis-

töön  

Valtatie  17  

Vaihtoehto  0+  
-  voimakas meluhaitta tienvarren vakituiselle asu-

tukselle 
-  liikenteen aiheuttama estevaikutus, erityisesti Jän-

nevirralla 

Vaihtoehto  Ak 
-  vähäinen luonnonvarojen (massat, maa-ala, 

maa-metsätalous) käyttö 
-  vanha väyläkäytävä  (100-200 m  nykyisen väylän 

läheisyydessä) 
-  vähäisin muutos maisemakuvassa. Jännevirran 

uuden  sillan  aiheuttamat muutokset maisemaku-
vassa 

-  Vuorelan eritasoliittymään liittyvät maisemalliset, 
melu-  ja  toiminnalliset ongelmat 

- estevaikutus Jännevirran  kylässä, penkereet, lii-
kenne 

- meluhaitta  tienvarren asukkaille, erityisen run- 
saasti korkeiden melutasojen alueella asuvia 

- päästähaitat  säilyvät tienvarren asukkailla 

Vaihtoehto  C  
-  runsas luonnonvarojen käyttö, voimakkaasti vaih-

televa maasto aiheuttaa korkeita pengerryksiä  ja 
 leikkauksia 

-  uusi väylä pilkkoo luonnonalueita, vanhalle väyläl-
le jää  edelleen kohtalaisesti liikennettä 

- Kotkatniemen pohjavesialueen vedenotto  joudu-
taan lopettamaan  veden  laadun huonontumisen 
vuoksi 

-  voimakkaat maisemalliset vaikutukset Virtasal-
men  ja Nurjasaaren siltapaikoilla 

- maisemahaittoja  Sorsasalossa, Kotkatniemessä 
 ja Raiskiossa 

- meluhaitta  kohdistuu  loma-asutukseen Virtasal-
mella, Ranta-Toivalassa, Kotkatniemessa ja Kot-
katiandessa. 

- aihaiset melutasot  kohdistuvat laajalle alueelle  ja 
 häiritsevät erityisesti  loma-asutusta 

-  pienimmät asutukseen kohdistuvat pakokaasuhai - 
 tat  

Vaihtoehto  E  
-  suuri luonnonvarojen  ja  massojen käyttö,  vie  eni- 

ten maa-alaa, maa-  ja metsätalousalueita. 
-  uusi väylä pilkkoo luonnonalueita, vanhalle väyläl- 

le jää  edelleen kohtalaisesti liikennettä 
-  Kallaveden silta, maiseman kohokohta  tai  maise-

maa alistava elementti 
- vesistöpengerrys Joutenlandella, Kortesalmen 

 silta 
-  ongelmallisia maiseman muutosalueita Kallave- 

den ylityksessä, Kortesalmessa  ja Raiskiossa 
- meluhaitta  loma-asutukselle Iso-Telkossa, Jou- 

tenlandella  ja Kortejoella 
- meluhaitta Itkonniemen läpikulusta 
- meluhaitta virkistysalueille Pirttiniemessäja  Nutty-

landessa 
-  suurin kokonaisväestön altistuminen liikenteen 

päästöi  Ile,  toisaalta pienimmät kokonaispäästät 
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4.4  Yhdyskuntarakenne  ja  maan- 
käyttö 

Yhdyskuntarakenteellisia  vaikutuksia  on  tarkasteltu 
alikonsultin erillisessä raportissa, josta tässä  on  esi-
tetty yhteenveto. 

Valtatien  17 tieverkkovaihtoehdot  ovat Kuopion kau-
punkirakenteen kannalta karkeasti ottaen kandenlai-
sia. 

Unjausvaihtoehdot Ak  ja  C  ovat toistensa sukulaisia. 
Nykyisen tielinjan perusparantaminen eli vaihtoehto 
Ak ei muuta Kuopion  ja  Siilinjärven nykyisiä arvioita 
niiden kaupunkirakenteen tulevaisuudesta juuri  lain - 
kaan. Se  sallii myöhemminkin tehtävän uuden  lm-
jausratkaisun, esim. C- tai E-mallin  mukaisena. 

Vaihtoehto  C  (kuva  22  sivulla  46) on kaupunkiraken-
teellisesti  lähes vaihtoehdon Ak kaltainen. Siihen 
sisältyy kuitenkin Ak- linjausta hieman enemmän 
mandollisuuksia kaupungin rakenteellisiin muutok-
siin.  Sen  edut  ja  haitat Kuopion kannalta lienevät 
kutakuinkin yhtä suuret. Sorsasalon maankäyttä-
mandollisuudet ainakin asumiseen saattavat vaikeu-
tua, kun taas  Ranta- Toivalan  käyttöönotto helpot-
tuu. 

Vaihtoehdot Ak  ja  C  eivät vaikuta todennäköisesti 
paljoakaan Siili njärven nykymuotoiseen kasvuun, 
vaan Siilinjärvi pystyy niiden vallitessa edelleen hyö-
tymään Kuopion naapuruudesta entiseen tapaan. 

Vaihtoehto  (kuva  23  sivulla  46) E on  erilainen.  Se 
 suo pitkällä aikavälillätilaisuuden kaupunkirakenteel-

lisiin uudelleenarviointeihin. Vaihtoehto ei suoranai-
sesti pakota kaupunkia mihinkään välittömään rat-
kaisuun, vaan  sen  valitseminen lisää kaupungin 
suunnittelullista liikkumavaraa mandollisesti liikaa-
kin. Vaihtoehto  E  tuo ennen muuta Vaajasalon saa-
ren teoriassa mandollisten kaupungin laajenemis-
suuntien joukkoon. 

Teoreettisten kerrostaloaluemallien pohjalta tehdyis-
sä kustannusvertailuissa  ja  kaupungin omaan asun-
totuotantoon käytettynä Vaajasalo  on  selvästi Kuo-
pion muita näköpiirissä olevia vaihtoehtoja kalliimpi, 
ainakin kunnalle aiheutuvien kustannusten osalta. 
Esimerkiksi Pieneen Neulamäkeen verrattuna kus-
tannuseroksi  on  arvioitu  10-20  Mmk.  Jos  muiden 
alueiden maankäytön  ja kulkumuotojakauman  muu-
toksia ei oteta huomioon, syntyy Vaajasalon vaih-
toehdossa liikennetaloudellisia säästöjä  n. 33  Mmk 
vuodessa Pieneen Neulamäkeen verrattaessa (ker-
rostalopainotteisella maankäytöllä). Säästöt johtu-
vat lähinnä Vaajasalon lyhyemmästä  ja nopeammas-
ta  yhteydestä Kuopion keskustaan. 

Kasvusuuntana  Vaajasalo tarjoaisi vaihtoehtoisen 
mandollisuuden korkealuokkaisen omakotiasumi-
sen  järjestämiseen  ja  antaisi siten kaupungille tilai-
suuden tyydyttää ehkä pitkäksiksikin aikaa omakoti-
rakennuspaikkojen kysynnän. Omakotitalopainottei-
sella maankäytällä liikennetaloudellinen kustannus- 
säästä Pieneen Neulamäkeen verrattuna  on n. 25 
Mmk/v.  

Vaihtoehdon  E  mandollisuudet Kuopion kannalta 
liittyvät paitsi  em. omakotiasumiseen,  myös sellai-
seen kaupunkikehitykseen, jossa Kuopiossa tulisi 
nopeasti eteen usean  tuhannen asujan kaupungino-
san  tai  jopa uuden tytärkaupungin tarve. Tällainen 
tilanne saattaisi olla  2000-luvulla mandollinen esim. 
aktiivisen siirtolaispolitiikan seurauksena. Mandolli-
sen vaihtoehdon  E  valitsemisen jälkeen Vaajasalo 
saattaisi siten  tulla  kyseeseen muitakin erityisratkai-
suja tavoiteltaessa. Sellainen voisi olla esim. oma-
varainen  (ml. energiatuotanto) ekokaupunginosa tai 

 erityisiin kysyntäryhmii  n  vetova omakotikaupungino-
sa.  Näissä tapauksissa  on  sitten erikseen selvitettä-
vä kunkin aiheuttamat kunnalliset lisäkustannukset. 

Vaihtoehto  E vähentänee  Kuopioon tukeutuvaa  ra-
kentamishalukkuutta  Siilinjärvellä  ja lisännee  sitä 
Vehmersalmella (kirkonkylässä  ja haja-asutusalueel-
la  Kallaveden itärannalla) sekä Riistavedellä. 

Vaihtoehdon  E  haittoja aiheutuu kaupunkirakenteen 
hajautumisesta  ja väljenemisestä,  mikä  on  ainakin 
joukkoliikenteen järjestämisen sekä keskitetyn ener-
gia-  ja vesihuollon  näkökulmista haitallista  ja  lisä-
kustannuksia aiheuttavaa.  Se  saattaisi johtaa Kuo-
piossa rakentamisen hidastumiseen toisilla kasvu- 
suunnilla. 

Vaajasalon  ja  kaupungin  välisen  yhteyden toteutta-
minen joko siltana  tai  tunnelma ei todennäköisesti 
paljoa vaikuta Vaajasalon kaupunkirakenteelliseen 
asemaan, varsinkaan omakotipainotteisen autokau-
punginosan tapauksessa.  

Jos Vaajasalon  kasvussa varaudutaan selvästi yli 
 4000  asukkaan kaupunginosaan,  se  aiheuttaa  sillan 

leventämistarpeen,  mikä taas merkitsee  n. 40 
 Mmk:n lisäinvestointia. 

VAIHTOEHTOISIA TOIMINTALINJOJA 

Vaihtoehtoon  E  liittyvät, Vaajasalon mandollisen 
käyttöönoton valmistelutoimet vievät aikaa. Käyt-
töönottopäätöksestä ensimmäisten asuntojen val-
mistumiseen kulunee ainakin viisi vuotta, helposti 
enemmänkin. Siksi Vaajasalon käyttöönottoon va-
rautuminen, mandollisen  E-linjauksen valinnari  jäl-
keen, edellyttää tietoa tieyhteyden valmistumisajan - 
kohdasta. Siitä taas seuraa jonkinasteista suunnitte-
lutasoista valmistautumista  ja linjavalintoja,  mikä 
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puolestaan saattaa asettaa eräitä muita saman hinta- 
luokan kilpailevia vaihtoehtosuun nitelmia toisaalla 
kaupungissa kyseenalaisiksi. Sellaisia ovat esim. 
yleiskaavaluonnokseen sisältyvä eteläinen pengertie 
Lehtoniemestä keskustaan.  

Jos esim.  Pieneen Neulamäki  tai  eteläinen penger-
tie  valitaan,  se  merkitsee kaupungin pitkäaikaista 
sitoutumista eteläisten kaupunginosien loppuunra-
kentamiseen  ja Vaajasalon  mandollinen käyttöönot-
to siirtyy niitä myöhäisemmäksi. Mikäli Laivonsaa-
renkin rakentamispäätös tehdään lähiaikoina, ei Vaa-
jasaloon ehkä enää löydy nykykehitykseen perustu-
vaa uudistusasutuspotentiaalia juuri muunlaisena 
kuin pienehköjen ekotaloryhmien  tai  vastaavien 
muodossa. 

h'4:iII!A*1i] 

Linjausvaihtoehdon Ak  valitseminen valtatielle  17 
 merkitsee Kuopion kaupunkirakenteell isten  tu levai - 

suudenkuvien  säilymistä nykyisten suunnitelmien 
kaltaisina. 

Linjausvaihtoehtoon  C  päätyminen  taas tarkoittaa 
mandollisuutta muuttaa kaupunkirakenteen paino-
tuksia nykyisestä hieman enemmän pohjoiseen 
suuntautuviksi, mutta hyvin pitkälle Kuopion kaupun-
gin oman tandon mukaan.  Sen  tuomat uudet kau-
punkirakenteelliset mandollisuudet eivät liene juuri-
kaan kilpailukykyisempiä kuin nykyisen rakenteen 
piirissä olevat käyttämättämät alueet.  

Jos  linjausvaihtoehto  E  valitaan valtatielle  17,  jou-
dutaan Kuopiossa tuon päätöksen jälkeen uusien 
jatkovalintojen eteen,  sillä  tästä vaihtoehdosta seu-
raa vetovoimaisempien uusien alueiden ansiosta 
enemmän rakenn uspaikkojen kysyntäpai neita kuin 
kandesta  ensin  mainitusta. Vaihtoehtoon  E  liittyvät 
kaupunkirakenteelliset valinnat voitaneen äärimmil-
leen pelkistäen määritellä valinnaksi kolmen Kuo-
pion kasvattamisen pääsuunnan, nimittäen Vaajasa

-Ion, Laivonsaaren tai eteläsuunnan  jatkamisen välil-
lä. Niiden välillä tehtävä valinta vaikuttaa osaltaan 
kääntäen myös linjausvaihtoehdon valintaan. Etelä- 
suunnassa pysyminen edellyttää tarmokasta maan-
käytön jäädyttämistä valtatien  17  suunnassa.  Lai-
vonsaari  ehkä keventää rakentamispaineita valtatien 

 17  varressa. Vaajasalon valinta taas merkitsee uu-
den kasvusuunnan avaamista kaupungille  ja  siten 
hitaampaa kehitystä entisillä alueilla.  

E-linjaus  ja sen  yhteydessä mandollisesti tehtävä 
Vaajasalon valinta rakennuskohteeksi merkitsevät 
siten pitkällä aikavälillä kaupungin kokonaisraken-
teen  suuntaamista nykyisiä suunnitelmia enemmän 
vanhaan ydinkeskustaan tukeutuvaksi.  
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Kuva  22. Kaupunkirakenne,  vaihtoehto  C 

VT 17 	 • 	 KUOPIO 
linjaus  E 	

YLEISKAAVA  

0 	1 	2 	TEn, 

KAUPUNKIRAKENNE  2020 

(:1 	 ASLEETOALUEET  

I Al  VONSA  A RI  
VAAJASAIO  

11010  MALLI  

E  
NEULA MAKU  

PIEN '\  
NEULAMAKI 

\ 	__ 

RAUTONIEMI  
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4.5  TALOUDELLISET VAIKUTUK-
SET  

4.5.1  Liikennetalous 

RAKENNUSKUSTANNUSARVIOT  

Vaihtoehtojen  rakennuskustann usarviot  on  esitetty 
kuvassa  24.  Yksityiskohtaiset  rakennuskustannusar-
viot  ovat liitteenä  1.  

ffjJjJJ Pohjanvahvistus-  ja  
muut  erityiskustannukset  

Sillan- ja  tunnelinrakennus -  
Mmk  kustannukset  

1446.11 
500  Päätien rakentaminen  

ja  muut  tiejärjestelyt  14.1 
400 

300 1197.1] 	
L232.8J  

298.5 5.9 16.3 200 
l 755  -i 	09.5 

______ ____  
100  •' 	-1 

1105.31 	Ii 17.4  133.5 
Ei 	1...  ____ 

-  

0  
Ak 	C E  

Kuva  24.  Rakennuskustannukset  

UIKENNETALOUDELLISET  TUNNUSLUVUT  

Tiehallitus  on  julkaisussaan "Vaikutustarkastelut  tien-. 
suunnittelussa'  (testiohjeluonnos  22.11.1991)  esittä-
nyt uuden menettelyn  liikennetalouden arvioimisek-
si.  Tiehankkeiden  (ei  moottoritiet) laskennallisena 
käyttöaikana  käytetään  30  vuotta. Tämä otetaan 
huomioon käyttämällä  jäännösarvona  33  % uushan-
kintahinnasta (nykyarvoon diskontattuna  10  %). 
Säästöjen  laskenta -ai  kana  käytetään edelleen  20 

 vuotta  ja korkona  6%.  Liikennetaloudelliset  tunnus-
luvut poikkeavat hieman  pääsuuntaselvityksessä 

 esitetyistä, koska tässä selvityksessä kustannukset 
 on  laskettu  koko  verkolta  eikä  vain  poikkeavilta  in-

jaosuuksilta.  Myös  suunnittelualueen  rajaus  on  eri-
lainen.  

Kustannussäästät  (v. 1995)  ja  liikennetaloudelliset 
 tunnusluvut ovat näin seuraavat  (kuvat  25  ja  26):  

Ak  C E  

Investointi (Mmk)  197.1 232.8 446.1  
Kust.säästöt (Mmktv) 
Aikakust.säästöt  4.2 4.4 9.1  
Ajoneuvok.säästöt  0.8 3.1 13.0  
Onn.kust.säästöt  0.9 -0.5 2.1  
Kp.kust.säästät  0.0 -0.4 -0.2  
Säästät  yhteensä  5.9 6.6 24.0  
(negatiiviset säästöt ovat lisäkustannuksia)  

1.  vuoden tuotto-%  2.8 2.7 5.1  
Hyöty-kust.suhde  0.5 0.5 0.8  

Aikakust.säästö 

Mmk/v Ajoneuvokust.säästö  

24  Onnettomuuskust. 	E  
säästä  
Kunnossapitokust.  
säästä 	 9.1 

18 	-  

16 	-  

14- 
12 
lo- 
8  Ak 	______ 	:13.0' 
6- 441 	7 4. 1 421 08  
2 -  ___ 

/ ,0-9  
__  
__  
/  0 	-  

0.0 	\ 	\TP.  -2 	-  

Kuva  25,  Vaihtoehtojen vuotuiset  kustannussäästöt 
 (v. 1995) 
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Kuva  26.  Hyöty-kustannussuhde 
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Vaihtoehdossa Ak  on  hyvät edellytykset vaiheittain 
rakentamiseen. Näin myös  sen  investoinnit voidaan 
ajoittaa pitemmälle ajalle.  Sen  sijaan vaihtoehdois

-sa  C  ja  E  ei ole mandollisuuksia vaiheittain toteutta-
miseen. 

Melun  ja pakokaasupäästöjen hinnoittelua  kehittä-
nyt tielaitoksen vetämä työryhmä  on  käyttänyt toise-
na esimerkkihankkeena valtateiden  5  ja  17  vaikutus- 
selvitystä. Hinnoittelutyöryh  mä on  tehtyjen selvitys-
ten avulla arvioinut tieliikenteen melun  ja pakokaasu-
jen  aiheuttamat kustannukset Suomessa vuonna 

 1989.  Kustannukset arvioitiin eri haittojen aiheutta-
mien taloudellisten menetysten avulla lukuunotta-
matta ilmaston muutoksen kustannuksia, jotka ar-
vioitiin päästöjen kasvun pysähdyttämiseksi tarvitta-
vien taloudellisten ohjauskeinojen avulla. 

Tieliikenteen melun  ja pakokaasujen  aiheuttamien 
haittojen kustannukset vuonna  1989  olivat työryh-
män mukaan  4,5  miljardia markkaa, josta pakokaa-
sujen osuus oli  2,9  miljardia markkaa  ja melun  1,6 

 miljardia markkaa. Ilmaston muutoksesta aiheutu-
vien kustannusten osuus pakokaasujen kustannuk-
sista oli  1,5  miljardia markkaa. 

Yksikkökustannuksina  on  käytetty melun osalta 
 4.900  mk/henkilö. Häiriintyneiden  osuudet eri  me-

lualueilla  ovat seuraavat:  

55-65 dB 	33% 
65-70 dB 	50% 
70- 	dB 	100%.  

Pakokaasujen yksikkökustannuksina  on  käytetty 
seuraavia arvoja:  

NO 	 4.400 	mk/tn 
HCX 	 8.700  
Hiukkaset 	79.000  
CO2 	 150  

Näin laskien saadaan seuraavat ympäristöhaittakus-
tannussäästöt  v. 2020  vaihtoehdoittain  verrattuna 
nykyverkkoon. 

Kustannussäästö mk/v 
VeAK 	VeC 	VeE  

Melu  
55-65 -166600 202100 260300 
65-70 100500 142100 151900 
70- 0 0 0  
Yhteensä  -66100 344200 412200  

Pakokaasut  
NO 	-44000 	-22000 	-22000  
HCX 	60900 	60900 	69600  
Hiukkaset 	-316000 	-237000 	316000  
co2 	-300000 	-60000 	600000  
Yhteensä 	-599100 	-258100 	963600  

Nämä tulokset  on  siis saatu verrattaessa  koko  ver-
kon eri vaihtoehtojen kokonaispäästömääriä nyky- 
verkkoon ennustetilanteessa. Niissä ei ole siis huo-
mioitu päästöjen kohdistumista ihmisiin, vaan tulok-
set riippuvat pääosin eri vaihtoehdoissa syntyvän 
liikennesuoritteen määrästä.  Jos  kohdentuminen 

 otetaan huomioon,  on  vaihtoehtojen paremmuusjär-
jestys erilainen. 

Ihmiseen kohdistuvien melu-  ja päästöhaittojen  suu-
ruutta  on  arvioitu Kuopion yliopiston  ja Kansanter-
veyslaitoksen tekemissä tarkasteluissa  (kohdat  4,3.3 

 ja  4.3.5). 

Jos  haittakustannukset  otetaan huomioon liikenneta-
loudellisissa laskelmissa, saadaan tunnusluvuiksi 
seuraavat:  

Ve 1.vuoden 	Hyöty 
tuotto-% 	kustannussuhde 

Ak 	2.7 	 0.5 
C 	2.8 	 0.5 
E 	5.5 	 0.9 

Eli  vaihtoehtojen Ak  ja  C  hyöty-kustannussuhteet 
pysyvät ennallaan  ja  vaihtoehdon  E  hyöty-kustan-
nussuhde  paranee (ei haittakustannuksia mukana) 
0.1:llä. 



Jos  investointeihin otetaan mukaan Koill isväylän 
osuus  (99.5  Mmk), muodostuvat liikennetaloudelli-
set  tunnusluvut seuraaviksi:  

Ve 1.vuoden 	Hyöty 
tuotto-% 	kustannussuhde 

Ak 	1.8 	 0.4 
C 	1.9 	 0.4 
E 	5.1 	 0.8 

Eli Koillisväylän  investoinnit laskevat vaihtoehtojen 
Ak  ja  C  hyöty-kustannussuhdetta, jossa ei ole mu-
kana haittakustannuksia 0.1:llä. 

Herkkyystarkastelu 

Herkkyystarkastelussa  on  tutkittu, mitä vaikutuksia 
liikenne-ennusteen suurilla muutoksilla  on  liikenne- 
taloudellisiin tunnuslukuihin. Seuraavassa tautukos-
sa  on  esitetty taloudelliset tunnusluvut vaihtoehdoit-
tam,  jos liikennemäärät  pysyisivät nykyisellä tasolla 

 ja  toisaalta,  jos  ne kasvavat  50 %  yli ennusteen. 
Vaihtoehdoissa Ak  ja  C  hyöty-kustannussuhde nou-
see  tai  laskee 0.1:llä. Vaihtoehdon  E  hyöty-kustan-
nussuhde  nousee 0.2:lla  tai  laskee  0.1 :llä.  

Vaihtoehto  1  vuoden tuotto-% Hyöty-kustannussuhde 
nykytaso 	+  50  % nykytaso 	+  50  % 

Ak  2.8 	2.8 0.4 	 0.6 
C 2.7 	2.7 0.4 	 0.6 
E 5.1 	5.1 0.7 	 1.0  

Yhteenvetona voi todeta, että vaihtoehto  E  saattaa 
laskentamenetemään liittyvien epävarmuustekijöi - 

 den  puitteissa olla kannattava,  sen  sijaan vaihtoeh-
dot Ak  ja  C  ovat selvästi kannattamattomia. 
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4.5.2  Aluetalous  

Hankkeen aluetaloutta  on  selvitetty Jyväskylän yli-
opistossa  ja  aihetta  on  tarkemmin käsitelty erillises-
sä  raportissa. 

ALUERAKENTEELLISIA  VAIKUTUKSIA  

Tavoitettavuusindeksi  kuvaa matka-ajan muutok-
seen  ja  paikkakunnan vetovoimaan (asukkaita  ja 

 työpaikkoja) perustuen eri vaihtoehtojen alueellisten 
vaikutusten kohdentumista. Tavoitettavuuden muu-
toksella kuvataan eri vaihtoehtojen tuomia muutos- 
paineita nykyiseen aluerakenteeseen. 

Tutkimusalueeseen  kuuluvat Kuopio, Riistavesi, Veh-
mersalmi, Juankoski, Kaavi, Tuusniemi, Outokumpu, 
Viinijärvija Joensuu. Siilinjärvi rajautuu alueen ulko-
puolelle, koska tutkittavat vaihtoehdot eivät tavoitet-
tavuuden muutoksella mitattuna juurikaan muuta 
Siilinjärven aluerakenteellista asemaa. 

Vaihtoehtojen alueelliset vaikutukset kohdistuvat 
tutkimusalueella pääosin Kuopion läänin alueelle. 
Pohjois-Karjalan lääniin Outokumpuun  ja Viinijärvel-
le  (Liperi) ulottuvat vaikutukset ovat selvästi pienem-
piä. 

Pohjois-Savon aluerakenne  on  nykyisin hyvin sel-
västi viitostien suuntai nen. Eniten nykyistä yhteys- 
verkkoa muuttava vaihtoehto  E  ei kuitenkaan muuta 
vallitsevaa aluerakennetta. 

Vaajasalon  kautta kulkeva vaihtoehto  E  parantaa 
eniten eli  19 %  koko  tutkimusalueen tavoitettavuut-
ta,  vaihtoehdon  C  muutos  on 7 %  ja Ak:n  5 %. 

%  
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50 
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., 

 VA 

Kuopio  Rusta  Vehner-  Juan-  Kaavi Tuus-  Outo- Viini- Joen- TUTKIMUS- 
vesi  salmi 	koski 	niemi  kumpu arVi  suu ALUE  

Kuva  27. Tavoitettavuuden  muutos alueittain eri vaih-
toehdoissa (%) 

Vaikutusalueiden  muutoksia 

Eri vaihtoehtojen ensisijaiseen vaikutusalueeseen 
kuuluvat Vehmersalmi  ja  Kuopioon kuuluva Riistave-
den  alue. 

Vaihtoehto  E  laajentaa Kuopion välitöntä vaikutusa-
luetta Vehmersalmelle  ja  liittää Riistaveden tiiviimmin 
kaupungin yhteyteen. Vehmersalmi liittyy tässä vaih-
toehdossa hyvän asumisympäristön tarjoavana kun-
tana Kuopion työssäkäyntialueeseen. 

Kuopion tulevan työssäkäyntietäisyyden arvioidaan 
olevan  n. 35-40 km  ja  kaupungissa työssäkäyvien 
osuus voi arvion mukaan olla silloin  15-20  % Veh-
mersalmen  ammatissa toimivasta väestöstä  (ATV). 

Riistaveden  alueen  ja Vehmersalmen  kunnan kan-
nalta tämä kehitys  on  merkittävästi riippuvainen 
myös Kuopion kaupunkialueen kehitykseen vaikutta-
vista  päätöksistä. Kysymys  on  kaupungin kasvu- 
suunnista eli siitä, kuinka suuri  on  asukkaita muual-
le 'työntävä" voima. Vehmersalmen asema  on  riip-
puvainen myös Vaajasalon tulevasta kehityksestä. 

 Jos Vaajasalon  alue jätetään rakentamatta, Vehmer-
salmen asema asumispalvelujen tarjoajana paranee 
merkittävästi.  Jos  taas Vaajasaloon tulee esim.  n. 
4000  uutta asukasta, tämä pienentää uusien asuk-
kaiden kautta Vehmersalmelle tulevaa vaikutusta. 

Juankoski, Kaavi  ja  Tuusniemi jäävät sensijaan kai-
kissa vaihtoehdoissa Kuopion välittömän vaikutusa-
lueen ulkopuolelle. Nopeutuneella tieyhteydellä Kuo-
pioon  on  näille kunnille lähinnä välillinen eli yleisiä 
kehittymisedellytyksiä parantava vaikutus. Esimer-
kiksi yritysten sijaintipäätöksiä selvittävien tutkimus-
ten mukaan kuljetus-  ja  liikenneyhteyksien ohella 
sijaintipäätöksiin vaikuttavat myös monet muut teki-
jät. 

Asiointimatkojen  muutoksia 

Tieverkon muutos vaikuttaa keskusten vaikutusaluei-
sun  ja  muuttaa siten asiointikäyttäytymistä. Alueelli-
sesta  ja  paikallisesta merkityksestä huolimatta kan-
santalouden näkökulmasta nämä muutokset ovat 
kuitenkin jakaumavaikutuksia eli nykyisten toiminto-
jen sijoittumista alueellisesti uudelleen. 

Vähittäiskaupan tilastoista tehdyn laskennallisen 
arvion mukaan tutkimusalueen kunnista muualle 
suuntautuvan vähittäiskaupan kysynnän työllisyys-
vaikutus  on Vehmersalmelta  26  henkilöä, Juankos-
kelta  77  henkilöä, Kaavilta  27  henkilöä  ja Tuusnie-
meItä  24  henkilöä. 
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Tavoitettavuuden  muutos  on  suurin Vehmersalmella 
 ja  lähinnä vaihtoehto  E  saattaa vauhdittaa vähittäis-

kaupan kysynnän siirtymistä Kuopioon. Muissa kun-
nissa tavoitettavuuden muutos  ja  siten myös asiointi-
käyttäytymisen muutos  on  pienempi. 

Vaikutuksia matkaituun 

Henkilöautolla  tehdään nykyisin  n. 70 % lomamat-
koista.  Kuopio  ja  Joensuu ovat sekä vetovoimal-
taan että palveluiltaan tutkimusalueen merkittävim-
mät matkailukeskukset. Matkailun työllisyysvaiku-
tus  on tutkimusalueella  yhteensä  n. 2600  henkilö-
työvuotta (htv), josta Kuopion  ja  Joensuun osuus  on 

 yhteensä  n. 2300 htv.  Alueen pienempien kuntien 
(Vehmersalmi, Juankoski, Kaavi, Tuusniemi, Outo-
kumpu, Liperi) matkailun työllisyysvaikutus  on  yh-
teensä  n. 300 htv.  

Kaikki vaihtoehdot nopeuttavat yhteyksiä  ja paranta-
vat  siten välillisesti myös alueen kuntien matkailun 
kehitysmandollisuuksia. Matkailun rakenteesta joh-
tuen merkittävä  osa  tästä vaikutuksesta kohdentuu 
Kuopioon  ja  myös Joensuuhun. 

Liikennesidonnaiset toimialat 

Vehmersalmi,  Juankoski  ja Kaavi  sijaitsevat kaikissa 
vaihtoehdoissa sivussa valtatiestä. Valtatien  17 kau-
koliikenteen  matkailijoiden kysyntä kohdistuu alueel-
la pääosin päätepisteisiin Kuopioon  ja  Joensuuhun. 
Tämä johtuu suhteellisen alhaisesta liikennemääräs-
tä  ja vetovoimatekijöiden  puuttumisesta alueen tien-
varsitaajamissa. 

Eri vaihtoehtojen vaikutuksia arvioitaessa  on  merkit-
tävää, paraneeko tienvarsitaajamien asema niin pal-
jon, että liikenteen tuoman kysynnän työllisyysvaiku-
tus  kasvaisi merkittävästi nykyisestä tasosta. 

Eri vaihtoehtojen erot liikennemäärissä  (v. 2020) 
 keskittyvät Jännevirran, Sorsasalon  ja Vaajasalon 

 alueille. Liikennesidonnainen yritystoiminta  on ha-
keutunut aluerakenteen  mukaisesti viitostiehen  tu - 
keutuen.  Tämän vuoksi liikennehakuisen yritystoi-
minnan merkittävä laajentuminen valtatien  17  varrel-
la vaatii tuekseen liikennemäärän huomattavaa kas-
vua, riittävää taajaman väestöpohjaa sekä myös 
Kuopion läheisyyttä  (max. 30 km).  

Arvion mukaan ennustettu liikennemäärän kasvu 
valtatiellä  17  ei kuitenkaan riitä muuttamaan nykyis-
tä tilannetta. Tienvarsitaajamien pieni väestöpohja 
ei myöskään tue tätä kehityssuuntaa. 

Vaihtoehto Ak yhtyy viitostiehen Vuorelassa (Siilinjär-
vi),  jolloin valtatien  17 liikennevirta  olisi osaltaan  tu-
kemassa  Vuorelan alueen kehittymistä palvelukes-
kuksena. 

TIERAKENTAMINEN TALOUDELLISENATOIMIN
-TONA  

Tutkimuksissa  on  yleensä keskitytty yksittäisen hein-
vestoinnin taloudellisten vaikutusten sijasta selvittä-
mään laajemman kokonaisuuden, kuten päätiever-
kon  kehittämisen kansantaloudellisia vaikutuksia. 

Tieinvestoinnin  kansantaloudelliset vaikutukset koos-
tuvat ainakin kolmesta tekijästä: tierakentamisen 
volyymin kasvu, ajokustannusten muutos  ja  yksityi-
sen kulutuskysynnän muutos. 

Ajallisesti tarkasteltuna tierakentamisen volyymin 
kasvu vaikuttaa melko välittömästi. Ajokustannus-
ten  muutoksen  ja  yksityisen kulutuskysynnäri muu-
toksen vaikutukset ilmenevät sensijaan viiveellä. 

Tierakentamisen  välitön kysyntä 

Tierakentamisessa  kohdistuu välittömänä kysyntänä 
muiden toimialojen panoksiin yhteensä  n. 45 % 
tieinvestoinnin  arvosta. Kysyntävaikutus kohdistuu 
suurimpana kuljetuksiin  ja öljynjalostukseen. Vaih-
toehdoittain  tämän välittömän kysynnän arvo  on 

 vaihtoehdossa Ak  91  Mmk,  C 104  Mmk  ja  E 199 
 Mmk. Vaihtoehdoissa Ak  ja  C  ei ole mukana Koillis-

väylän rakentaminen, joka lisää välitöntä kysyntää  
44  Mmk. 

Tierakentamisen kerrannaisvaikutukset  

Tuotantotoiminnan eri toimialojen välisten riippu-
vuussuhteiden aiheuttamat kerrannaisvaikutukset 
sisältävä kokonaiskysyntä  on vaihtoehdoittain Ak 
346  Mmk,  C 393  Mmk  ja  E 754  Mmk. Vaihtoehdois

-sa Ak ja  C Koillisväylän  rakentaminen lisää vielä  ko-
konaiskysyntää  168  Mmk. 

Kerrannaisvaikutukset  sisältävä tieinvestoinnin työlli-
syysvaikutus  on  keskimäärin eri vaihtoehdoissa Ak 

 770 htv, C 870 htv  ja  E 1670 htv. KoiHisväylän  raken-
taminen vaihtoehdoissa Ak  ja  C  merkitsee lisäksi 
työllisyysvaikutuksena  370 htv. 
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Kuva  28.  Vathtoehtojen  vaikutukset toimia/olen kysyn-
tään (Mmk). 
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Kuva  30.  Kuopion työssäkäyntialueen osuus kysyn-
nän kasvusta (Mmk). 
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Kuva  29.  Vaihtoehtojen kysynnän työ Ilisyys vaikutuk-
set (htv). 
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Kuva  31.  Kuopion työssäkäyntialueen osuus kysyn-
nän työl/isyysvaikutuksesta (htv). 

Kuopion alueen osuus 

Aikaisempiin tutkimuksiin, alueen tuotantorakentee-
seen  ja  investoinnin luonteeseen perustuen arvioi-
daan, että tieinvestoinnin kokonaiskysynnästä  jää 
50-70 %  Kuopion työssäkäyntialueelle. 

Kerrannaisvaikutukset sisältävästä  kysynnästä ar-
vioidaan jäävän Kuopion alueelle keskimäärin eri 
vaihtoehdoissa Ak  208  Mmk,  C 236  Mmk  ja  E 452 

 Mmk. Koillisväylän rakentaminen vaihtoehdoissa Ak 
 ja  C  lisää osuutta vielä  101  Mmk. 

Tieinvestoinnin kerrannaisvaikutukset sisältävästa 
työllisyysvaikutuksesta  Kuopion alueen osuudeksi 
arvioidaan vaihtoehdoittain keskimäärin Ak  460 htv, 
C 520 htv  ja  E 1000 htv. Koillisväylän  rakentaminen 
vaihtoehdoissa Ak  ja  C  lisää vaikutusta vielä  220 
htv.  

KULJETUSKUSTANNUKSET 

Tieinvestoinnin  tuomat säästöt ajoneuvokustannuk-
sissa ovat merkittävä tekijä hankkeen kansantalou-
deltisia vaikutuksia arvioitaessa. Eri vaihtoehdoissa 
saavutettavat säästöt sisältyvät liikennetaloudellisiin 
laskelmiin (kohta  4.5.1). 

Tieinvestoinnin  tuomat säästöt kuljetuskustannuksis-
sa  vaikuttavat alueen yritystoimintaan. Tutkimusten 
mukaan tukku-  ja  vähittäiskaupan sekä metsäteolli-
suuden osuus  on saavutettavista  säästöistä merkit-
tävin. 

Nämä vaikutukset kohdentuvat tutkimusalueella voi-
makkaimmin Kuopioon  ja  Joensuuhun. 



YHTEENVETO  ALUETALOUDELLISISTA VAIKU
-TU  KSISTA 

Tavoitettavu uden  muutokseen perustuva tarkaste-
lu osoittaa, että kaikkien kehittämisvaihtoehtojen 
vaikutusalue eli aluerakenteen muutospaine rajoit-
tuu Kuopion kaupunkialueen lisäksi Koillis-Savoon 
Riistaveden, Vehmersalmen, Juankosken, Kaavin  ja 
Tuusniemen  alueille. 

Vaihtoehto  E  muuttaa eniten nykyistä yhteysverk-. 
koa  ja  siten myös nykyistä aluerakennetta. Vaih-
toehtojen alueellisia vaikutuksia arvioidaan tieyhtey-
den  alueelle tuoman kehitysimpulssin kautta. Vaiku-
tusarviossa  on  otettu huomioon seuraavia tekijöitä: 

-  alueen sijainnillinen muutos 
- aikaisemmat tutkimukset 
-  alueen potentiaali (väestö) 
- etäisyys Kuopioon 
-  valtatien  17 liikennemäärä 
-  netto- ja jakaumavaikutukset  

Ensisijainen  vaikutusalue.  Vaihtoehto  E  muuttaa 
eniten nykyistä yhteysverkkoa  ja  siten myös nykyis-
tä aluerakennetta.  Sen  ensisijainen vaikutusalue 
ulottuu Kuopion alueella Vaajasaloon  ja Riistavedel-
le  sekä lisäksi Vehmersalmelle. 

Laajempi  vaikutusalue.  Kaikki vaihtoehdot nopeut-
tavat Juankosken, Kaavin  ja Tuusniemen tieyhteyttä 

 Kuopioon. Näille kunnille tuleva vaikutus  on  Kuo-
pion etäisyydestä  ja  valtatien liikennemääristä joh-
tuen lähinnä välillinen eli yleisesti kehitysedellytyksiä 
parantava. 

Kuopion  kaupunkialue  keskeinen  

Tiehankkeen  pysyvien nettovaikutusten syntyminen 
(tuotantoresurssien käytön tehostuminen, kuljetus- 
ja asiointikustannusten  muutokset, matkailun koko-
naismäärä)  on  tässä yhteydessä hyvin epävarmaa. 
Liikennetaloudelliset laskelmat sisältävät eri vaih-
toehtojen tuomat säästöt aika-  ja ajoneuvokustan-
nuksissa. 

Liikennetaloudellisten hyötyjen  lisäksi vaihtoehto  E 
 ei ole laajemmalle vaikutusalueelle merkittävä  ja  tie- 

hanketta kokonaistaloudellisesti arvioitaessa  netto-
vaikutukseksi luokiteltava kehitystekijä.  

Vaihtoehdon  E  ensisijaisen vaikutusalueen sijainnin, 
väestämäärän  ja ennustettujen liikennemäärien  pe-
rusteella  on  päädytty arvioon, että  sen  toteuttamista 

 ja  edullisuutta  on  tarkasteltava ennenkaikkea Kuo-
pion kaupunkialueen tulevaan kehitykseen. kasvupo-
tentiaaliin  ja kasvusuuntiin kytkeytyvänä  kysymykse-
nä. 
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6  SUOSITUS  JATKOTOIMENPITEIKSI  

6.1  Taustaa 

Kuopion tiepiiri  on  tehnyt valtatien  5  tieosuuden Kuo-
pio-Vuorela toimivuutta koskevan parantamisselvi - 
tyksenv.  1991.  

Valtatien  17  tieosuuden Kuopio-Riistavesi kehittä-
misvaihtoehtoja  on  tutkittu vuonna  1988 valmistu-
neessa pääsuuntaselvityksessä.  Siitä hankittiin lau-
sunnot maakunnasta  ja  kannanotot ympäristö-  ja 
liikenneministeriöltä  sekä tiehallituksesta. 

Tämä vaikutusselvitys yhdistää yllämainitut suunni-
telmat  ja  erityisesti täydentää pääsuuntaselvitystä 
tieosuudella Kuopio-Vartiala. 

Vaikutusselvityksestä  ja  toimivuuden parantamissel-
vityksestä pyydetään lausunnot.  Sen  jälkeen  on  tar-
koitus tehdä hankepäätös niistä  ja  samalla valtaties-
tä 17 pääsuuntapäätös.  

Valtatien  17  välin  Kuopio-Vartiala liikennöitävyyden 
turvaaminen edellyttää tien kehittämisluonteista pa-
rantamista, joka  on käynnistettävä  viimeistään 

 1990-luvun lopulla. 

Valtatien  5  tieosuuden Kuopio-Vuorela liikennöitä-
vyys  on  kohtuullinen normaalitilanteessa. Kallansil-
tojen avausten, niiden korjausten, hitaan liikenteen 

 ja tietöiden  takia tielle syntyy kuitenkin usein toistu-
via häiriötilanteita.  

6.2  Suositukset 

Valtatie  5  

Valtatien  5  parantaminen tehdään vaiheittain toimi-
vuuden parantamisselvityksessä esitetyin periaat-
tein.  Tien leventämisestäja rinnakkaistie-  ja kevyllii-
kenteen  teiden järjestelystä sekä laivaväylän siirtämi-
sestä tehdään yleissuunnitelma. Valtatielle  5  suunni-
tellaan silta uuden laivaväylän ylitse Tikkalansaaren 
eteläpuolisen syväväylävaihtoehdon  2  mukaiseen 
paikkaan. Rinnakkaistielle  ja kevytliikenteen  tielle 
suunnitellaan avattava silta laivaväylän kohdalle. 

Valtatie  17  

Valtatien  17 kehittämisvaihtoehdoista  mikään ei ole 
selvästi kannattava. Pääsuunta  E  saattaa kuitenkin 
laskentamenetel  mien  epävarmuustekijät huomioon - 
ottaen olla kannattava.  

Sen  vahvana puolena ovat ajokustannussäästät, 
vastaavuus liikenteen päävirtojen kysyntään sekä 
Kuopion itäisten osien  ja itäpuolisten  kuntien kehittä-
misedellytysten parantaminen. 

Huonoina puolina ovat korkeat rakentamiskustan-
nukset, maisemakysymykset  ja  liikenteen haitat uu-
della sisääntuloväylällä Itkonniemeltä Kuopion kes-
kustaan. Mandollinen tullitieratkaisu saattaisi helpot-
taa hankkeen rahoitusjärjestelyjä. 

Pääsuunta  C on  liikenteen kannalta toimiva ratkaisu 
 ja  parantaa jonkin verran Kuopion-Vehmersalmen 

yhteyttä. Ympäristön kannalta myönteistä siinä  on 
 nykyisen tien läheisyyden rauhoittuminen  ja  kielteis-

tä Kotkatniemen vedenottamoalueen vaarantuminen 
sekä maisemalle  ja loma-asutukselle aiheutuvat hai-
tat. 

Pääsuunta Ak  on liikenteellisen  toimivuuden näkö-
kulmasta huonompi kuin  C tai E. Ympäristäongel-
mia  siinä  on  vähemmän, vaikkakin meluhaitta tien 
varren asutukselle lisääntyy. 

Suunnittelutyön ohjausryhmä suosittelee, että valta-
tien  17 pääsuunnaksi  valitaan Ak  tai E.  Ratkaisu 
näiden kesken tehdään lausuntojen käsittelyn jäl-
keen, ottaen huomioon toteuttamismandollisuudet 
suhteessa muihin tiepiirin suuriin kehittämishankkei-
sun. 



VERTAILTAVAT  VAIHTOEHDOT 
Vertailuverkko  (0+)  Vertailutekijä  E  

5  VAIHTOEHTOJEN VERTAILU 

Liikenne  

-  tieverkko 

- tiepituus (lyh. nykytilaan) 
 Kuopio-Riistavesi 

Kuopio-Vehmersalmi 

-  matka-aikahyödyt 
-keskusta-Kaavi 
-keskusta-Tuusniemi 
-keskusta-Riistavesi 
-keskusta-Vehniersalmj 
-keskusta-Kortejoki 
-keskusta-Vaajasalo 
-keskusta-Joensuu 

- liikennöitävyys 

-liikenneturvallisuus 

- kevytliikenne 

- joukkoliikenne 

Vt  17  ei täytä valtateille asetettuja 
vaatimuksia.  

32.6 km 
46.0 km  

%  min. 
0 	0 
0 	0 
0 	0 
0 	0 
0 	0 
0 	0 
0 	0 

Tie  ruuhkautuu  ilta.-  ja aamuruuh-
kassa  v. 2010  mennessä palvelu- 
tasolle  E.  Myös Jännevirran avat-
tava silta aiheuttaa ruuhkaa. 

Kevytliikenteen 	liikenneturvalli- 
suus  paranee, muuten ennallaan. 

Noin  16 km  uutta kevytliikenteen 
väylää. 

Ei vaikutusta.  

Vt  17  täyttää valtateille asetettavat 
vaatimukset.  

31.9 km (0.7 km) 
46.0 km (0 km)  

%  min. 
6 2.5 
6 2.5 
7 2.5 
3 	1.0 
4 	1.0 
5 	1.0 
3 2.5  

Ruukautumista  esiintyy ajoittain 
välillä Vuorela-Rissala  (DIE),  muil-
la osin liikenne sujuvaa. 

Liikenneturvallisuus  paranee hie-
man. 

Noin  16 km  uutta kevytliikenteen 
väylää. 

Säännällisyys  paranee. 

Nykyinen  vt  17  korvataan uudella 
valtatieyhteydellä, joka täyttää vaa-
timukset.  

29.7 km (2.9 km) 
37.8 km (8.2 km)  

%  min. 
10 4.0 
10 4.0 
11 4.0 
12 5.0 
16 5.0 
18 5.0 
4 4.0  

Liikenne sujuvaa. 

Liikenneturvallisuus 	heikkenee 
hieman. 

Uusia alueita  (Ranta-Toivala, Kur-
kiharju) kevytliikenteen  piiriin. 

Ajoaika  Kuopio-Vehmersalmi 
lyhenee  n. 5 min. (10  %). 

Jännevirran  nykyinen silta avatta-
vissa vesiliikenteen  ehdoilla.  

Nykyinen  vi 17  korvataan uudel-
la valtatieyhteydellä, joka täyttää 
vaatimukset.  

22.9 km (9.7 km) 
26.6 km (19.4 km)  

%  min. 
22 8.0 
23 8.0 
25 8.0 
36 15.0 
50 15.0 
60 16.0 
8 8.0  

Liikenne sujuvaa. 

Liikenneturvallisuus  paranee. 

Uusia alueita (Vaajasalo, Kortejo-
ki) kevytliikenteen piiriin. 

Ajoaika  Kuopio-Vehmersalmi 
lyhenee  n. 20 min. (33  %)  ja 

 Kuopio-Riistavesi  10 min. (25 
 %). 

Jännevirran  nykyinen silta avatta-
vissa vesiliikenteen  ehdoilla.  

(7' 
(7'  

- vesili ikenne 	 Haittaa vesiliikenteelle Jännevirral- Vesiliikenteen olosuhteet parane- 
la,  sillan avausrajoituksia  ruuhka-  vat  Jännevirralla  alle  16 m  korkeil-
-aikoina, 	 le  aluksille. 



Vertailutekijä  
VERTAILTAVAT  VAIHTOEHDOT 
Vertailuverkko  (0+) 	 Ak C  E 

(.7' 
0)  

Ympäristö  

-  Suojelu-  ja  muut  arvok- 	Toivalan  taistelun muistomerkki Toivalan taistelun muistomerkki Toivalan taistelun muistomerkki Toivalan taistelun muistomerkki 
kaat  kohteet 
	

joudutaan siirtämään  vt  5  rinnak-  joudutaan siirtämään  vt  5  rinnak-  joudutaan siirtämään  Vt  5  rinnak-  joudutaan siirtämään  vt  5  rinnak- 
kaistien  takia. 	 kaistien  takia. 	 kaistien  takia. 	 kaistien takia. 

-  Maisema Vt  5  levennyksen  ja  korkeiden 
siltojen aiheuttamat pengerryk-
set  rajaavat maisemanäkymiä 
Kallavedellä. 

Toimenpiteet nykyisen väylä- 
maiseman alueella.  

Vt  5  levennyksen  ja  korkeiden 
siltojen aiheuttamat pengerryk-
set  rajaavat maisemanäkymiä 
Kallavedellä. 

Toimenpiteet nykyisen väylä- 
maiseman alueella. Vuorelan 
liittymässä maisemavaikutuk-
sia. 

Suuren Majoisen laskupuro  ja  leh-
to vaikutusalueella.  

Vt  5  levennyksen  ja  korkeiden 
siltojen aiheuttamat pengerryk-
set  rajaavat maisemanäkymiä 
Kallavedellä. 

Maisemallisia haittoja Sorsasa-
lossa, Kotkatniemessä ja Rais-
kiossa. 

Suuren Majoisen laskupuro  ja 
 lehto vaikutusalueella. 

Pirttiniemen kulttuurihistorialliset 
kohteet linjan välittömässä lähei-
syydessä.  

Vt  5  levennyksen  ja  korkeiden 
siltojen aiheuttamat pengerryk-
set  rajaavat maisemanäkymiä 
Kallavedellä. 

Kallaveden  sillan maisemamuu-
tosalue.  Maisemallisia haittoja 
Kortesalmessa  ja Raiskiossa. 

-  Vesistöt 
	

Vt  5  pengerrykset  aiheuttavat 
	

Vt  5  pengerrykset  aiheuttavat 
	

Vt  5  pengerrykset  aiheuttavat 
	

Vt  5  pengerrykset  aiheuttavat 
rakennusaikana samentumis- 	rakennusaikana samentumis- 	rakennusaikana samentumis- 	rakennusaikana samentumis- 
haittaa vesistössä. 	 haittaa vesistössä. 	 haittaa vesistössä. 	 haittaa vesistössä.  

460 m  vesistöylityksiä Jännevirral-
la. 

1050 m  vesistöylityksiä Virtasal-. 
mella, Nurjasaarella. Samentu-
mishaitta rakennusaikana Nau-
lajärvelläja  Suurella Majoisella.  

2120 m  vesistöylityksiä Kallave-
dellä,  Iso-Telkolla, Kortesalmella, 

 320 m  vesistäpengerryksiä Jou-
tenlandessa. Samentumishaitta 
rakennusaikana  Suuri-Majoisel-
la.  



VERTAI LTAVAT  VAIHTOEHDOT 
Vertailutekijä 
	

Vertailuverkko  (0+) 
	

C 
	

E  

- Pohjavedet Sivuaa Ryänänkankaan pohjave-
sialuetta. 

Sivuaa Ryönänkankaan pohjave-
sialuetta. 

Sivuaa Ryönänkankaan pohjave-
sialuetta. 

Sivuaa Ryönänkankaan pohjave-
sialuetta. 

Kulkee  4,0 km Jänneniemen poh-
javesialueen  valuma-alueella. 

Kulkee  4,0 km Jänneniemen poh-
javesialueen  valuma-alueella, 

Kulkee  500 m Kotkatniemen I poh-
javesialueella  ja  toteutuessaan 
pilaisi  veden  laadun siten, ettei 
vesi enää soveltuisi vedenottoon. 

-  Luonnonvarat 

- Virkistyskäyttö 

- Estevaikutus 

Vanha väyläkäytävä. 

Vähäisiä vaikutuksia. 

Maa-ainesten käyttö vähäistä. 

Vaikuttaa vähiten maatalouteen. 

Estevaikutus  on  suuri Jännevirran 
kylässä sekä Suotaipaleessa,  Kyl-
mälandessa, Vehkalammella ja 
Hussonmäessä.  

Vanha väyläkäytävä. 

Leikkauksia uusilla osuuksilla 

Uudet linjaukset lisäävät hieman 
maa-ainesten käyttöä. 

Lisää  tie-alueen  pinta-alaa  50 % 

Pilkkoo maatalousalueita Suotai-
paleessa  ja Kylmälandessa. 

Estevaikutus  on  suuri Jännevirran 
kylässä sekä Suotaipaleessa,  Kyl-
mälandessa, Vehkalammella ja 
Husson  mäessä.  

Uusi väyläkäytävä. Pirstoo luon-
nonalueita. 

Runsaasti leikkauksia  ja penger-
ryksiä.  

Runsas maa-ainesten käyttö. 

Lisää tiealueen  pinta-alaa  75 %. 

Pilkkoo maatalousaluelta  Ranta-
Toivalassa, Kotkatniemessä ja 
Raiskiossa.  

Vaikeuttaa  Ranta-Toivalan  ke-
hittämistä. 

Melu vähentää virkistysaluei-
den  käyttöä. 

Estevaikutusta  esiintyy Kotkatnie-
messä, Kurkiharjussa, Raiskiossa 

 ja Hussonmäessä.  

Uusi väyläkäytävä. Pirstoo luon
-n on a  lue ita 

Runsaasti leikkauksia  ja penger-
ryksiä.  

Runsas maa-ainesten käyttö. 

Lisää tiealueen  pinta-alaa  75 %. 

Pilkkoo maatalousalueita Vaaja-
salossa, Kurkiharjussa  ja Rais-
kiossa. 

Pirttiniemen  alueen virkistysarvo 
alenee. 

Melu vähentää virkistysalueiden 
käyttöä. 

Estevaikutusta  esiintyy Iso -Tel-
kossa, Kortejoella, Raiskiossa ja 
Husson  mäessä.  

-  Kasvillisuus, eläimistä, ka-
lasto 

- Maankamara 

U'  
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VERTAI LTAVAT  VAIHTOEHDOT 
Vertailutekijä 
	

Vertailuverkko  (0+) 	I 	Ak 
	

E  

Terveydelliset vaikutukset  

-  Melu 
verkollisesti Meluhaitta  nykyiselle asutukselle.  Meluhaitta  vähenee hieman nykyi-

sestä oikaisujen ansiosta.  
Meluhaitta  vähenee nykyiseltä tiel-
tä  ja  siirtyy uusille  ja  osittain raken-
tamattomalle alueelle. 

Meluhaitta  vähenee nykyiseltä 
tieltä sekä Männistän/Itkoniemen 
asuntokaduilta  ja  siirtyy sisääntu-
loväylien varrelle sekä  haja-asu-
tus- ja asumattomille  alueille. 

- Melualueella  asuvien mää-
rä ilman melusuoj.  v. 2020 
55, 60  ja  65 dB  

- Meluhaitta  loma-asutuk--
selle 

- Pakokaasulle altistuva  ko-
konaisväestä 

- Pakokaasulle altistuvat  ris-
kiryhmät 

- NO2  kynnyspitoisuuden 
ylittyminen 

uusi + nykyinen  tie 188/8/0 
	uusi + nykyinen  tie 152/4/0  

Ranta-Toivala, Kotkatniemi 
	

Iso-Telkko, Vaajasalo, Kortesal- 
mi  

268 
	

2704 

627  

Välittömien hengityselinhaittojen NO2-kynnyspitoisuus ei ylity minkään vaihtoehdon vaikutusalueeksi luokitellun katuosuuden varrelta. 

313/145/66 
	

416/79/25  

Jännevirta, Suotaival 
	

Jännevirta, Suotaival, Kylmälahti  

670 

178  



VERTAI LTAVAT  VAIHTOEHDOT 
Vertailutekijä 
	

Vertailuverkko  (0+) 	 Ak 
	

C 
	

E  

-Ei vaikutuksia kaupungin  koko-
naisrakenteeseen.  

-Tuo uusia kaupunginosia raken-
tamisen piiriin  (Ranta-Toivala).  

-Parantaa hieman Riistaveden  ja 
Vehmersalmen  asemaa. 
-Vanhan  vi 17  varsi  jää yhdyskun-
tarakentamisen  käyttöön. 
-Lisää  loma- ja haja-asutustont-
tien kysyntää erityisesti Kallave-
den itärannaUa. 

-Pitkällä aikavälillä mandollistaa 
haluttaessa uuden kasvusuun-
nan Kuopiolle. 
-Vähentää kaupunkialueen laa-
jentamispainetta etelään. 
-Vanhan  vi 17  varsi  jää yhdys-
kuntarakentamisen  käyttöön. 
-Vaikuttanee alentavasti Siilinjär-
velle suuntautuvaan rakentamis-
paineeseen. 
-Muutospaineita 	keskusta-a- 
lueeseen, erik.ltkonniemen osal-
ta. 
-Riistaveden 	houkuttelevuus 
asuinpaikkana  lisääntyy. 
-Vehmersalmen asema paranee 
huomattavasti. 
-Lisää  loma- ja haja-asutustont

-tien kysyntää Kallaveden itäreu-
nalla.  
-Juankosken, Muuruveden, Kaa-
vin  ja Tuusniemen kehittämise-
dellytykset  paranevat.  

Yhdyskuntarakenne  ja 	Ei vaikutuksia 
maankäyttö 

U' 
(0  



VERTAILTAVAT  VAIHTOEHDOT  
Vertai  lute  kijä 
	

Vertailuverkko  (0+) 
	

Ak 
	

C 
	

E 

Talous 
(tarkastelu ilman 

 Koillisväylää) 

- rakennuskust.  (Mmk) 

 -hyäty-kustannussuhde 

-  1.  vuoden  tuottoprosentti 

-  vaikutukset  toimialojen ky-
syntään  (Mmk)  

-  kysynnän  työllisyysvaiku-
tukset (htv) 

14.9 

(5.2) *  

204.9 

0.5 

2.7 

346.0 

770.0 

232.8 

0.5 

2.7 

393.0  

[P4S11]  

446.1 

0.8 

5.7 

754.0 

1670.0  

* 
 Laskettu eri  laskentamenetelmillä  kuin muut luvut  (tiekohtainen  luku)  



LuTE  1 

RAKENNUSKUSTANNUSARVIOT  

Vaihtoehtojen rakennuskustannusarviot ovat seuraa- 
vat 	(tr-ind. 	136, 	siUanrak.-ind. 	100,9, 	poikkileik- 
kaus  10,5/10,0f7,5).  

Vaihtoehto Ak osuuksittain (Mmk) 

Vuorelan etl  46.7 
Päätie  3.3  
Vuorelan etl  27.9 
- 	sillat  3 kpl 14.3 
- 	 rampit  ja tiejärj.  6.6 
- 	rautatien siirto  7.0 
Rinnakkaistie  2,2 km 15.5 

Toivalan etl  12.9 
Päätie  1.6 
Toivaan  ett  6.7 
- 	 rampit  ja tiejärj.  4.2 
- 	silta  2.5 
Yhdystien  jatke  4.6 

Rissalan etl  9.7 
Päätie  2.8 
Rissalan etl  5.5 
- 	 rampit  ja tiejärj.  3.8 
- 	sitta  1 .7 
Rinnakkaistie  1.4 

Varalaskupaikka 
Päätie  
Lunastettava rakennus 

Jännevirran  silta  61 .6 
Päätie  1 .9 
Tiejärjestelyt  1.0 
Vesistösilta  460 m 57.0 
Lunastettavat  rakennukset  1 .7 

Jännevirta-Vehmersalmen  It 25.5 
Päätie  22.0 
Tiejärjestelyt  0.4 
Pohjanvahvistukset  3.1 

Vehmersalmen  It-Peloniemen pt 30.8 
Päätie  26.2 
Tiejärjestelyl  1.1 
Pohjanvahvistukset  3.5 

Ryönän  It-tarkastelualueen  loppu  9.9 
Päätie  5.0 
Tiejärjestelyt  4.9  

VAIHTOEHTO Ak YHTEENSÄ  197.1  Mmk 
Koillisväylä, kalliotunneti  
pituus llOOjm  99,5 

296.6  Mmk 

Vaihtoehto  C  

Vt  5-Pelonniemen pt 

 Päätien rakentaminen 

Pohjanvahvistustyöt 

Sorsasalon eritasoliittymä 
-  sillat  2 kpl 
- rampit  ja tiejärj.  

Virtasalmen vesistösilta, 
pituus  250 m 
- silta(l4mx25Omx 

 6320 mk/m2 ) 

- vesistöpenger 

Nurjasaaren vesistösilta, 
 pituus  820 m  

Muut sillat 
- alikulkukäytävät  7 kpl 
- ylikulkusillat 1 kpl  

Muut tiejärjestelyt 
-  yleiset tiet 
- kaavatiet 
- yksityistiet 

Kevyen liikenteen järjestelyt 

Pohjavesialueiden suojaus  

91.4 

5.0 

5.4 
4.6 
0.8 

22.8 

22.1 
0.7 

76.1 

4.6 
2.4 
2.2 

7.9 
1.4 
3.2 
3.3 

3.7 

0.9 

217.8  Mmk 

Pelonniemen  pt-suunnittelualueen raja  

Päätien rakentaminen  9.0 

Pohjanvahvistustyöt  0.9 

Atikuikukäytävä  1 kpl 1 .4  

Muut tiejärjestelyt  1 .8 
- 	yleiset tiet  1 .2 
- 	yksityiset tiet  0.6  

Kevyen liikenteen järjestelyt  0.3 

Pohjavesialueen suojaus  1 .6 

15.0  Mmk 

VAIHTOEHTO  C  YHTEENSÄ 	232.8  Mmk 

Koiltisväytä, kailiotunneti 	 99.5  
pituus lllOjm 
(hankesuunn.  Ve  2) 

332.3  Mmk 



Vaihtoehto  E  Pelonniemen  pt-suunnittelualueen  raja  

Vt  5-Pelonniemen  pt 16417  Kustannukset samat kuin 	 15.0  
Maijalammen eritasoliittymä  32.7  vaihtoehdossa  C  
- 	sillat  4  kpl  19.1  
- 	rampitjatiejärj.  12.1  VAIHTOEHTO  EYHTEENSA 	446.1  Mmk  
- pohjanvahvistustyät  1.5  

Kalliotunneli,  pituus  1200 m 62.5  Missään vaihtoehdossa ei ole otettu huomioon valta- 
tien  5  toimenpideselvityksessä  esitettyjen toimenpi- 

Honkalanden eritasoliittymä  18.5  teiden kustannuksia. 	Ne sisältyvät erikseen tehtyyn 
- 	sillat  3  kpl  13.0  selvitykseen. 
- 	rampit  ja tiejärj.  5.5  

Vertailluista pääsuunnista  nykyisen tien parantamis- 
Telkistentie  välillä  18.4  vaihtoehto Ak  on  parhaiten toteutettavissa vaiheit- 
vt  17-Kullervonkatu  tam.  Vaihtoehtoja  C  ja  E  ei ole tarkoituksenmukais- 
- 	sillat  4  kpl  7.2  ta  toteuttaa vaiheittain. 
- 	tiejärjestelyt  3.1  
- lunastus  ja  korvaukset  8.1  

Päätien rakentaminen välillä  90.7  
Pirttiniemi -pt 16417  

Pohjanvahvistustyöt  välillä  3.6  
Pirttiniemi -pt 16417  

Kallaveden vesistösilta,  135.8  
pituus  1270 m 
(H  =  14x 1270x7640)  

Vesistösilta  Iso-Telkko-Vaajasalo,  14.2  
pituus  160 m 
(H  =  140 x 160 x 6320)  

Joutenlanden vesistäpenger,  4.7  
pituus  320 m  
- vedenvirtausaukko  0.5  
- vesistöpenger  4.2  

Kortesalmen vesistäsilta,  35.0  
pituus  390 m 
(H=  13x390x6900)  

Muut sillat  4.7  
- 	alikulkukäytävät  7  kpl  2.6  
- 	ylikulkusillat 	1  kpl  2.1  

Vaajasalon eritasoliittymä  2.1  
- 	silta 	1  kpl  1.0  
- 	rampit  ja tiejärj.  1.1  

Muut tiejärjestelyt  3.0  
- 	yleiset tiet  1.5  
- 	yksityiset tiet  1 .5  

Kevyen liikenteen järjestelyt  4.7  

Pohjavesialueen suojaus  0.7 

431.1  







YMPÄRISTÖKOHTEET LIITEKARTASSA  4  

KUOPIO 

 Virkistysalueet  

1. Puijon virkistysalue,  valt.  
2. Sorsasalo lähivirkistysalue, seud.  
3. Niittylahti lähivirkistysalue, seud.  
4. Vartialanharju virkistysalue, seud. 

Luontokohteet  

5. Silmäsuo-Kukonharja geol.  kohde, seud.  
6. Kanahaudat, geol.  kohde, seud.  
7. Karhonsaari,  metsä  ja  maisema, rauh.  
8. Tonkkurinmäki,  metsä  ja  maisema, rauh.  
9. Vierunmäki, geol.  ja  maisema kohde  
10. Haukilampi- Savilampi, vesikasv, seud.  
11. Puijon puistometsä, rauh.  
12. Satulanotko,  lehtojen suoj.  valtak.  
13. Halmejoen  lehto, lehto, rauh.  
14. Antikkalan  rinne, lehtojen suoj.  valtak.  
15. Majoisensalon  lehto, " 	valtak.  
16. Vaajasalon käärmekuusi, rauh.  
17. Vaajasalon  korpi, rauh.  
18. Valkeisen pysäkin  mänty, rauh.  
19. Haukiniemen  kuusi, rauh.  
20. Honkamäen säästömetsä, rauh.  
21. Karpjärven  lehto, paik.  
22. Lohilanden  suo, paik. 

Kulttuuri-  ja  esihistorialliset  kohteet  

23. Maaseurakunnan  pappila, paik.  
24. Suotaipaleen  kivisilta, seud.  
25. Linnanpellon puutaloalue, seud.  
26. Kirkkoniemi, kiviröykkiö, seud.  
27. Kurkiharju, kiviröykkiö, seud.  
28. Pahnionniemi, kiviröykkiö, seud.  
29. Kuoppamäki, kivik, asuinpaikka, seud 

 30  Sandelsin tykkiasemat, seud. 
 31,  Vaajasalon  parantola,  valtak.  

32. Parantolan puisto, paik.  
33. Pirttiniemen  huvilat,  valtak, seud. 

Pohjavesialueet  

34. Jänneniemi,  I  luokka  
35. Ryönänkangas,  I  ja  HR  luokat  
36. Kotkatniemi,  I  luokka  
37. Kurkiharju,  I  luokka 

Sh LINJÄRVI 

Luontokohteet  

38. Ruskeamäki geol.kohde, seud.  

Kulttuuri -ja  esihistoriahliset  kohteet  

39. Vuorelan tsasouna  
40. Toivalan  taistelun muistomerkki  
41. Toivalan seisake  ympäristöineen  

Pohjavesialueet  

42. Jäläjärvi,  I  luokka  





Tielaitos  
Kuopion  tiepiiri  
PL 1117 
70101  KUOPIO 
Puhelin  971-199111  


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

