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VIIT0sTIE -  ITÄ-SUOMEN  VALTAVÄYLÄ  

V 	 Viitostie  Helsingistä Heinolan, Mikkelin, Kuopion, Iisal- 
men  ja  Kajaanin kautta Kuusamoon  ja  edelleen Lap-
piin  on  koko  Itä-Suomen valtaväylä.  Tie  yhdistää Kuo-
pion valtakunnanosakeskuksen, Mikkelin, Kajaanin  ja 

 Joensuun maakuntakeskukset sekä Heinolan, Varkau-
den, Pieksämäen, Savonlinnan  ja  Iisalmen kaupunkikes-
kukset toisiinsa  ja  liittää ne vauraaseen Etelä-Suomeen. 

Nykyinen viitostie  on  suurelta osin  1950  ja  1960  lukujen tuote, eikä  se  enää vastaa 
nykyisiä liikenteen sujuvuuden eikä turvallisuuden vaatimuksia. Neljännes Mikkelin  
ja  Kuopion läänien yleisellä tieverkolla tapahtuvista liikenneonnettomuuksista sattuu 
viitostiellä.  

Kuluvana vuonna  on  aloitettu selvitys  Helsinki  -  Mikkeli oikoradasta. Alueelli-
sen kehittämisen kannalta nopea oikorata  ja  kehittynyt viitostie ovat toisiaan tuke-
via. Oikoratahanke ei  tee  viitostien  kehittämistä tarpeettomaksi. Savon  ja  pääkau-
punkiseudun  välisen  rautatieliikenteen kaksin-  tai  kolminkertaistuminen  vähentäisi 
viitostien  liikenteestä  vain 1-2  vuoden kasvun. 

Tieliikenteen osuus henkilöliikenteestä  on 93  %  ja  tavaraliikenteestä  66  %. 
 Liikenteen kasvu pääteillä oli vuosina  1980-1988  yllättävän suuri,  5,7  %  vuodessa 

 ja  liikenteen kasvuksi  1988-2010  ennustetaan  47  %.  Jos  viitostien  kehittämistä Hei-
nolan - Iisalmen välillä ei voida jatkaa laajamittaisesti  koko  1990-luvun ajan, huo-
nonevat liikenteen turvallisuus  ja  sujuvuus ratkaisevasti. Tällä olisi  koko  Itä -Suomen 
kannalta hyvin haitalliset seuraukset. 

Tiehallituksen  ehdotuksessa "Suomen päätieverkko  2030"  (luonnos  29.11.1989) 
on  tavoitteena viitostien kehittäminen moottoritieksi välillä  Helsinki  -  Lahti  -  Mikkeli - 
Kuopio - Siilin järvi  ja  edelleen moottoriliikennetienä lisalmeen. Tämän selvityksen 
tarkoituksena  on  tuoda tietoa käytävään päätieverkkokeskusteluun viitostien osalta 

 ja  antaa perusteita viitostiehankkeiden ajoitukselle tulevissa pitkän-  ja  keskipitkän- 
tähtäyksen suunnitelmissa. 

\/iitostie  on  merkittävä sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Sitä ei voida 
korvata muilla pohjois-eteläsuuntaisilla yhteyksillä. Saammeko tien kehittämiseen 
riittävän rahoituksen? Tästä olemme tiepiirissä huolestuneita. 

Tämä raportti  on  osa  yhteistyössä seutukaavaliittojen kanssa tehtävää viitos-
tieprojektia. Raportin valmistelusta ovat vastanneet Mikkelin  ja  Kuopion tiepiirit yh-
dessä  konsultin  Kuopion Viatek-IPT Oy:nlViasys Oy:n kanssa. 

MIKKELISSÄTOUKOKUUSSA  1990  

Risto Varmavuo 
	 Pekka Taskinen 

Mikkelin tiepiiri 
	

Kuopion tiepiiri  
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VIIT0sJIE 
- ELINTARKEA  YHTEYS 

ITÄ-SUOMELLE 
MAAKUNNALLINEN NÄKEMYS 

Itä-Suomen kaupunkien, kuntien  ja  elinkeinoelämän näkemyksissä korostuu viitos-
tien merkitys elintärkeänä yhteytenä sekä pääkaupunkiin että maakunnallislin kes-
kuksiin.  

Tien  merkitystä elinkeinoelämälle kuvaa muun muassa  se,  että Kuopion lää-
nin teollisesta tuotannosta  90  % silaitsee viitostien  varrella. Myös vapaa-ajan lii-
kenteen päävirta kulkee viitostietä. 

Matkailun merkitys Itä-Suomessa  on  huomattava  la se  tulee edelleen kasva-
maan  loma-asuntolen, hiihtokeskusten  ja  muiden matkailukohteiden jatkuvasti li-
sääntyessä.  Loma-asuntojen sähköistäminen  ja  muuttaminen talviasuttaviksi teke-
vät viikonloppumatkailun ympärivuotiseksi. 

Hyvät liikenneyhteydet ovat hyvinvoinnin  ja  kehittymisen perusedellytyksiä. 
Eri lilkennemuodot eivät kilpaile keskenään.  Lento-  ja  junaliikenne ovat tärkeitä 
pitkämatkaiselle henkilöllikenteelle, vesi-  ja  junaliikenne pitkämatkaiselle tavaralii-
kenteelle. 

Rautatieyhteyden nopeuttaminen ei poista parantamistarveffa viitostieltä, 
joka paikoin  on  pahoin ruuhkautunut. Viitostien parantaminen  sen  huonoimmilla 
osuuksilla  on  jo  käynnissä. Keskustelu rautatieliikenteen parantamisen periaatteista 

 ja  junien nopeudesta  on  vasta käynnistymässä - ratayhteyksien parantamiseen 
kuluu vielä paljon aikaa. 

Eri liikennemuodot täydentävät toisiaan. Yhdessä ne parantavat Itä-Suomen 
kehiitymismandollisuuksia ruuhkautuvan pääkaupunkiseudun vaihtoehtona. 

\/ iitostien merkilyksestä  on  keskusteltu seuraavien maakunnallisten 
vaikuttajien kanssa: 

JUHANI KOSKINEN 
Kuopion kaupunginjohtaja 

PENTTI HAKULINEN 
Kajaanin kaupunginjohtaja  

PMVO RINNEMAA 
 Joroisten kunnanjohtaja 

OSMO JÄÄSKELÄINEN 
Kuopion kauppakamarin toimitusjohtaja 

JUHANI  ALANEN  
Mikkelin maalaiskunnan kunnanjohtaja 

PERTTI MUTKA 
Savonlinnan matkailupäällikkö  
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Vi  ITOSTI ETÄ  TARVITAAN 
YHTEEN  VETO  

Viitostie  on  Itä-Suomen tärkein liikenneyhteys.  Se  esitetään päätieverkko-
suunnitelmassa toteuteltavaksi moottoriväylänä. 

Viitostie  johtaa Kuopioon, Itä-Suomen valtakunnanosakeskukseen, jonka 
asema  ja  toiminnallinen merkitys edellyttävät liikenneyhteyksien kehittämistä 
sekä alueen sisällä että pääkaupunkiseudulle. Liikenneyhteyksien parantami-
sen tulisi luoda uusia mandollisuuksia valtakunnanosakeskuksen  ja  maakun-
takeskusten  kehittymiselle. 

Viitostie  on  matkailun valtaväylä. Itä -Suomi on  maan johtava kesämatkailu-
alue  ja  talvimatkailu  on  edelleen nopeasti kasvamassa.  Loma-asunnot  ja 

 matkailukohteet  Itä-Suomessa ovat saavutettavissa pääkaupunkiseudulta 
saakka myös viikonloppuisin - ympäri vuoden. 

Viitostien  paikka Savossa  on  Mikkeli, Kuopio, Kajaani - akselilla. Tämän mää-
rittelevät historiallinen kehitys, aluerakenne, hallinnon  ja  elinkeinoelämän 
nykyinen tila sekä yhteystarpeet. 

Viitostien  kunto  ja  liikenneolosuhteet huononevat nopeasti ilman merkittäviä 
kehittämistoimenpiteitä. Liikenne kasvaa  ja  keskittyy tälle Itä-Suomen  pää-
väylälle. 

Viitostie  on  rakennettava moottoriväyläksi riippumatta rautatie-,  lento- tai 
vesiliikenneyhteyksien kehiltymisestä.  Pääosa viitostien henkilöliikenteestä  on 

 alueellista liikennettä,  loka  ei siirry muille reiteille  tai liikennemuodoille. lava-
raliikenteestö on  huomattava  osa  pitkämatkaista,  mutta huonosti rautatielil-
kenteeseen sopivaa. 

Viitostien parantamiskohteiden hyödyt  saadaan täysimääräisinä vasta sitten, 
kun riittävän pitkät, tärkeimpiä keskuksia yhdistävät tiejaksot ovat valmiina. 

Viitostien  rakentaminen moottoriväyläksi  on pitkälänteinen  hanke, jonka to-
teuttaminen vaatii käytettävissä olevien resurssien uudelleen kohdentamista. 

 Jo  nykyisten tarpeiden toteuttaminen edellyttää keskeytymätöntä rahoitusta 
 ja  määrätietoista työskentelyä  koko  1990-luvun  la  vielä seuraavankin vuosi-

kymmenen ajan. 



MOOTTORIVÄYLÄÄ  
PITKIN  IISALMEEN  

Tie-  ja  vesirakennushallitus julkaisi vuoden  1989  lopulla näke-
myksensä Suomen  päätieverkoksi  vuoteen  2030.  Kannanotto 

 on  muodostunut  päätieverkkoraportissa esitelystä  aluepainot- 
teisesta  verkkovaihtoehdosta,  johon  tielaitos  on  mandollisim-

man hyvin pyrkinyt ottamaan huomioon  esitelyt  näkemykset. Luonnoksen mu-
kaan  viitostie  on  moottoriväylä  Helsingistä  lisalmeen. 

Päätieverkon  kehittämisen  suunnittelulyö  jatkuu  ja  täsmenlyy  liikennemi-
nisteriölle tehtäväksi  ehdotukseksi  vuonna  1990.  

Päätieverkon  muodostamisen perusteena  on  ollut  

Aluerakenteen  tukeminen  
Päätieverkko  liittää maan eri osien keskukset pääkaupunkiseutuun sekä tukee 
aluekeskusten  kehiftämistavoitteita.  

Elinkeinoelämän tukeminen  
Päätieverkko  yhdistää suuret väestö-  ja  työpaikkakeskittymät  sekä mandollistaa 
maamme eri alueiden valtakunnallisesti tärkeiden elinkeinojen kehittämisen. 

 Päätieverkko  nopeuttaa suurten tavara-  ja  ihmismäärien  liikkumista, alentaa 
kuljetus-  ja  liikkumiskustannuksia,  parantaa elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä 
lisää yhteiskuntataloudellista tehokkuutta. 

Yhteydet tärkeimpiin  satamiln  ja  kansainvälisiin  lentoterminaaleihin 
Päätieverkko  mandollistaa hyvät yhteydet tärkeimpiin satamiin  ja  kansainväli-
siin  lentoterminaaleihin.  

Kansainväliset yhteydet  
Päätieverkko  liittää Suomen naapurimaiden Ruotsin, Norjan  ja  Neuvostoliiton 
kansainvälisiin teihin  ja  sitä kautta muuhun Eurooppaan.  

Ympäristöhaittojen  hallinta 
Haitat hallitaan paremmin keskittämällä liikennettä  pääteille. 

Liikenneturvallisuus 
Pääteillä  liikkuminen  on  turvallista.  

Päätieverkon  yhtenäisyys  
Päätieverkko  on  verkollisesti  yhtenäinen kokonaisuus.  



I r  

Luonnos Suomen  pöötieverlcoksi  vuonna  2030. 



LIIKENNE 
KASVAA  JA  KESKITTYY 

PÄÄTEILLE  

ni  p 	Joulukuussa  1989  julkaistiin uusi  lIIkenne-  ja  autokantaennuste  
1986-2010.  Edellistä ennustetta vuodelta  1986  oli aihetta tarkistaa, 

 _______  os  a  vuonna 	ii  enne  o  i jo  6  prosenttia suurempi  vin en- 
nusteessa  oli arvioitu. Esitetty ennuste  on  valtakunnan tasolta lähte-

vä  yleisennuste,  jota  kehitetään edelleen  tiekohtaiseksi,  tien  pitotarpeen  arvioi-
mista  varten. 

Ennusteen mukaan liikenne  ja  autokanta  kasvavat Suomessa nopeasti 
vielä  1990-luvun ajan. Tämän jälkeen kasvu hidastuu. Vuosina  1989-2010 

 liikenteen arvioidaan kasvavan  47  ja  autokannan  54  prosenttia.  Henkilöau-
totiheyden  arvioidaan vuonna  2010  olevan  550  autoa  1000  asukasta koh-
den. Liikenteen oletetaan kasvavan melko tasaisesti  koko  maassa. Kasvu  on 

 nopeinta  pääteillä.  

TIELIIKENTEEN OSUUS  
Tielilkenteen  osuus maamme  henkilöliikenteestä  on 93  %  ja 

 tavaraliikenteestä  tonnikilometreina  mitattuna  66 o,/•  Tehtyjen 
arvioiden mukaan  tielilkenteen  osuuden kasvu jatkuu sekä 
henkilö- että tavaraliikenteessä. Kasvusta valtaosa kohdistuu 

 pääteille. 
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Liikennesuoritteen  kehitys tieluokittain 	 Autokanta vuosina  1960-1988  ja  
vuosina  1988-2010. 	 kehitysennuste  1989-2010. 

Kotimaan henkilöliikenne vuosina 
	

Kotimaan tavaraliikenne vuosina  
1960-1988  ja  kehityssuunta. 	 1960-1988  ja  kehitysennuste.  



KULKUMUOTO  VALITAAN TARKOITUKSENMUKAISESTI  

Matkan  pituus vaikuttaa merkittävästi kulkumuodon valintaan. Eniten käytetty  kul
-kuneuvo  alle  200  kilometrin pituisilla matkoilla  on  henkilöauto. Yleisillö teillä aje-

tuista henkilöautokilometreista  70-80  %  on  läänin sisäisiä  tai  niihin verrattavia 
 matkoja.  

Henkilöauton käyttö vähenee ratkaisevasti kun  matkan  pituus ylittää  300 km. 
 Yli  300 km  matkoista  vain  alle  20  %  tehdään henkilöautolla. Esimerkiksi Kajaanin 

 la  Helsingin välisestä 400:sta päiviifäisestä henkilömatkasta  vain  noin  20 (5  %) 
 tehdään henkilöautolla. Kuopion  ja  Helsingin välisestä 1300:sta henkilömatkasta 

 250 (19%)  tehdään henkilöautolla. Mikkelin  ja  Helsingin välisestä 600:sta matkas-
ta yli  300 (55  %)  tehdään henkilöautolla. 

Siirtymät kulkumuodosta toiseen ovat suhteellisen vähäisiä normaaliolosuh-
teissa.  Vain  todella suurilla  ja  yhteiskunnalle kalliiksi tulevilla muutoksilla  ja  rajoituk

-sula  voi tässä suhteessa olla merkitystä. Joukkoliikenteellä voidaan ratkaisevasti 
vähentää ruuhkia  vain  suurissa taajamissa, joissa palvelutaso saadaan riittävän 
korkeaksi. Joukkoliikenteen kilpailukyky  on  hyvä myös pitkillä matkoilla, joilla juna 

 ja  lentokone yhdessä vastaavat lähes kaikista henkilömatkoista. 
Tasapainoisessa yhteiskuntakehityksessä eri liikennemuodot tukevat toisiaan. 

 Vain  lyhyellä tähtäimellä ne ovat kilpailutilanteessa keskenään. Pitkällä tähtäimellä 
jonkin keskeisen liikennemuodon puuttuminen  tai  jälkeenjääneisyys hidastaa 
alueen kehittymistä  ja  vähentää  matkolen  tarvetta. Tämä heikentää myös muiden 
kulkumuotojen kannattavuutta.  

100%  - 

- 

50  -  

25-  

KM  

- 

____// 	I 
200 

'-I) -  
w  
I  

______ 

- 
 _______ 

500 

z  _ 

LENTOKONE 

JUNA  

LII 	LINJA -AUTO  

HENKILÖAUTO  

MATKA  HELSINGISTA  
VALTATEITA  PITKIN  

-  
0  

w  

-  

300 

- 
I  -. 

____ 

>  

400 
o  -  
0  =  

i  

600  

Henkilöliiken  teen  jakautuma kulkumuodoit  fain  eräiden kaupunkien 
 ja  Helsingin välillä vuosina  1988-1989.  



PALVELUTASO HUONONEE  
JA  RISKIT LISÄÄNTYVÄT 
ILMAN TOIMENPITEITÄ  

0000  

\/7lkkaimpien valtateiden  liikenneolosuhteet ovat viime vuosina huo-
nontuneet nopeasti. Pääosa ruuhkista  ja  jonoista  aiheutuu viikonlop-
Pu-  ja  työmatkaliikenteestä. Pöäteiden  liikenneolosuhteet huononevat 

tulevaisuudessa edelleen ellei teiden välilyskykyä lisätä. 
Valtatie  5 on  pääosin rakennettu  1 950-1960  -luvuilla eikä vastaa nykyliiken

-teen  vaatimuksia. Palvelutaso vaihtelee liikennemäärien  ja  tien laadun mukaan 
ajallisesti  ja  paikallisesti  varsin  paljon. Huonot osuudet aiheuttavat ruuhkautumista 
kuitenkin  koko  tielle. 

Viikonlopun ruuhkaliikenteen palvelutaso viitostiellä vuonna  1988  oli pääosin 
tasolla  E.  Vuonna  2010  tilanne  on  luonnollisesti vielä huonompi ellei tietä paranne-
ta. Vuonna  2010  laskee palvelutaso viikonlopun ruuhkaliikenteessä Kuopion moot-
toritietä lukuunottamatta välillä Heinola - Iisalmi tasolle  E tai F  tieosasta  riippuen. 

TIELIIKENTEEN PALVELUTASOLUOKITUS  

A  •  Ajaminen lähes vapaata  a  vaivatonta  

B  •  Ajo-olosuhteet hyvät  
_________  •  Ohittaminen helppoa  

c  •  Liikenne sujuu kohtalaisesti mutta 
häiriöt mandollisia  •  Jonoja alkaa esiintyä  jo  ohittaminen  

_______ 
cI TTii.  

tulee vaikeaksi  

D  •  Liikenne  jonoontunutta  ja häiriöherkkää 
_________ •  Ohittaminen hyvin vaikeaa  (riskiohituksia) • Akkijarrutuksia  esiintyy  (peräänajovaara) 

E  •  Liikenne  ruuhkautunutta,  jatkuvaa  lonoo  • Qhitfaminen  lähes mandotonta  
(ja  hyödytöntä)  _______ •  Ajaminen  rasittavoa  nopeus vaihtelee  

-. paljon,  ketjukolarien  vaara  ______  • Svutieltä  pääsy erittäin vaikeaa 

F  •  Tie  tukkeutunut •  Autot  motelevat  ja pysähtelevät  

-fl___________  

Palvelutaso/uokjfus  
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Palvelutaso vuonna  2010  nykyisellä  tie
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Lusi 	 Mikkeli 	Juva 	Varkaus 	Kuopio 	Iisalmi  

L112010  

Vutostien  palvelutaso  valilla  Lusi -  Iisalmi vuonna  1988  ia  2070 
 ilman toimenpiteitä.  



LIIKENNETURVALLISUUS  

Viitostien liikenneturvallisuus  Mikkelin  ja  Kuopion tiepiirien alueella vastaa valtatei
-den  liikenneturvallisuuden yleistä tasoa Suomessa. 

Viitostien onnettomuusaste  la  onnettomuustiheys  vaihtelevat paljon tieosittain, 
mikä  on  seurausta liikennemäärien  ja  tien ominaisuuksien vaihtelusta. 

Vuosina  1986-1988  tapahtui viitostiellä Mikkelin  ja  Kuopion tiepiirien alueella 
keskimäärin  100  henkilövahinko-onnettomuuffa  vuodessa. Ellei merkittäviä tienpa-
rannustoimenpiteitä tehdä,  on  henkilövahinkoihin johtavien onnettomuuksien mää-
rä vuonna  2010  noin  160. Jos tie  rakennetaan moottoritieksi,  on  onnettomuuksien 
määrä vastaavasti noin  120.  

Kaikki onnettomuudet  

Henkilövahinko-onnettomuudet  

Ono/lOO  milj.  ajonkm 
	 Onn/km  

50 
	

1,0 

25 
	

0,5 

V15 	VT4 	KT59 	VT3  

Keskimääräinen onnettomuusaste eri 
teillä vuosina  1986-1988.  
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Onnettomuusaste viifostiellä  välillä  L  usi 
-  Iisalmi  1986-1988.  
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Keskimääräinen onnettomuustiheys eri 
teillä vuosina  1986-1988.  

Onn/km  
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0  
Lusi  Mikkeli Juva Varkaus Kuopio 	Iisalmi 

Onnettomuustiheys viitostiellö völilillä 
Lusi -  Iisalmi  1986-1988. 
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ALUERAKENNE 
VAHYISTU  U  

Aluera  ken  tee/Ia  tarkoitetaan ihmisten kannalta tärkeiden toimintojen: 
asumisen, työn  ja  palveluiden sijoittumista. 
Aluerakenne  on  kehittynyt paikallisen luonnon ympäristön asettamien 

vaatimusten pohjalta. Itä-Suomen keskusverkko  on  syntynyt vesistöjen varteen. 
Keskusten kehitystä ovat tukeneet rautatie  ja  viitostie.  

Toiminnat ovat keskit!yneet pohjois-eteläsuunnassa viitostien varteen. Viitostien 
ulkopuolella toiminta  on  vähäisempää keskittyen poikittaisten yhteyksien varaan 
Mikkelin, Varkauden, Kuopion, Iisalmen  ja  Kajaanin kohdalla. 

VALTAKUNNALLINEN MERKITYS 
Suomen  aluerakenne  muodostuu  pääkaupunkikeskuksen  lisäksi 
neljästä  valtakunnanosakeskuksesta,  loista yksi  on  Kuopio. Valta-
kunnallisia keskuksia täydentävät  maakuntakeskusten  ja kaupun-
kikeskusten tukiverkko.  

Suomen  aluerakenteen  kehittämisestä  on  olemassa kolme eri 
vaihtoehtoa ;  pääkaupunkiseudun kehittäminen,  valtakunnanosa

-keskusten kehittäminen sekä maakuntien tasapuolinen kehittämi-
nen. Nykyään hyväksytään yleisesti  hajautettu aluerakenne  toi-
vottava  na  vaihtoehtona. Tavoitteena ovat elinvoimaiset  aluekes-
kukset  ja  voimakas  pääkaupunkiseutu,  joka tukee muun Suomen 

 kehiifymispyrkimyksiä.  

IF  



Ne/os-, viitos-  ja  kuutostien 
vaikutusa/ueet 
poh/ois-etelö-suuntaisel/e 
/iikentee//e. 

SAMO  

VT4 

VT5 

KAJAANI 

IISALMI 

KUOPIO 

VARKAUS  

-  

MIKKELI 

HEINOLA  

VT6  
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ITÄ-SUOMEN  KEHITYSNAKYMAT  

Itäisen Suomen aluerakenne muodostuu Kuopion valtakunnanosakeskuksesta sekä 
Mikkelin, Joensuun  ja  Kajaanin maakuntakeskuksisto. Lisäksi viitostien vaikutus-
alueella  on 15  kaupunkikeskuksiksi iuokiteltua  keskusta. Alueen yhteysverkon  runko 

 on  valtatie  5,  jonka varrella suurimmat kaupungit pääosin sijaitsevat. 
Itä-Suomen luonnollinen kehityssuunta noudattaa valtakunnan mallia, jossa 

toimintojen keskittyminen suurimpiin keskuksiin jatkuu  ja  alemmantasoisten  keskus-
ten  kehitys hidastuu. Itäisen Suomen erityispiirteenä  on  viitostien  varrella oleva kau-
punkien nauha, joka  on  tasoittanut toimintojen keskittymistä. Myös kaupunkien väli-
set  kunnat  ovat pystyneet kehittymään. 



ALUERAKENTEEN  KEHITTÄMISTAVOITTEET  

Viitostien  vaikutusalueella  on  tavoittee-
na Mikkelin  ja  Joensuun maakuntakes

-kusten ja  Iisalmen kaupunkikeskuksen 
palvelukeskusluokituksen nostaminen. 
Lisäksi tavoitteena  on  Siilinjärven,  Nil

-slö-Juankosken  ja  Ammänsaaren  nou-
seminen kaupunkikeskuksiksi. Näistä 
luokituksen muutoksista neljä tulisi ta-
pahtumaan viitostien varrella. 

Etelä-Savon kehilykseen vaikuttavat 
ratkaisevasti Mikkelin, Savonlinnan  ja 

 Pieksämäen talousalueiden toiminta-
edellytysten parantaminen. Liikenteelli-
sesti viitostien tason nostaminen  on 

 nähty  koko  Etelä-Savon tärkeimmäksi 
tavoitteeksi. Muun muassa Mikkelin lää-
nin lääninneuvottelukunta  on  asettanut 
viitostien kehittämisen yhdessä Savon 

 radan  oikaisun kanssa läänin tärkeim-
mäksi kehitystavoitteeksi. 

Pohjois-Savossa kehityksen painopiste- 
alueet tulevat olemaan viitostien var-
rella. Viitostien parantaminen  on  nähty 
edellylykseksi myös valtatiestö kauem-
pana olevien keskusten kehiltymiselle. 

Kainuussa, missä keskusten välimatkat 
ovat pitkät,  on  nopea kulkuyhteys tär-
kein edellytys palveluiden saamiseksi 
myös harvaan asutuille alueille. 

Aluerakenteen  kehittymistä ohjaavina 
uusina tekijöinä  on  nähty ympäristön 
laatuun,  ja  lisääntyvän vapaa-ajan 
käyttöön liiflyvät vetovoimatekijät, jot-
ka vaikuttavat pääkaupunkiseudun 
asukkaiden halukkuuteen hakea pa-
rempaa elinympöristöä Itä-Suomesta. 

UlPääkaupunkikeskus 
• Valtakunnanosakesku 
• Moakuntakeskus  
A  Kaupunkikeskus  
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Tavoitteel/inen palve/uverkko 
 vuonna  2010.  
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KANSAINVÄLISET NÄKYMÄT 

Euroopan rajojen avautuminen tuo uu-
den näkökohdan aluerakenteen suunnit-
teluun. Liikkumisen vapaus mandollistaa 
elinkeinoelämän suorat kauppayhteydet 
ulkomaille. Liikenneväylien suunnittelussa 
tulisi riittävän välilyskyvyn ohella turvata 
myös joustavat yhteydet kasvu keskuksis-
ta satamiin  ja  rajanylityspaikoille.  

Rajojen avautuminen  on  myös uhkateki
-jä  uusien  ja  laajentuvien  yritysten harki-

tessa sijaintipaikkaansa. Ruuhkautunut  la 
 kallis  pääkaupunkiseutu  ei ole enää it-

sestäänselvyys yritysten toimipaikkana, 
kun vaihtoehtona  on  halvemman hinta-
tason eurooppalainen maa. 

Kilpailuun voidaan vastata tarjoamalla 
välyyffä  ja  puhtaampaa  luontoa Sisä- , 
Suomesta, jossa valtakunnanosakeskuk

-set  ja  maakuntakeskukset  pystyvät  tar-
joamaan  yritysten tarvitsemat palvelut. 
Korkeatasoinen liikenneväylä tuo viitos-
tien varrella olevat keskukset Etelä- 
Suomen yritysten ulottuville. 

MUU RMAN  S  Kl  

PET RU  

Viitostien  kansainväliset 
yhteydet.  

LENINGRAD 
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TYÖPAIKAT 
SÄILYVÄT  

_ 11  
Viitostien  vaikutusalueella  on 730 000  asukasta. Vuoteen 

 2010  mennessä väestön arvioidaan hiukan vähenevän. 
Kaupunkien  ja  suurimpien kuntien väkiluku kuitenkin kasvaa edelleen.  

1000  työpoikkui  

200  

100 

VÄESTÖ 	 ELINKEINORAKENNE  
1.1.1989 	 JA  TYÖPAIKKOJEN  

MAARÄ  

U Palvelut  

•  

' 600 
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Viltostien  vaikutusalueella  on 320 000  työpaikkaa. Maa-  ja  metsötaloustuotannon 
 osuus  on  suuri. Tulevaisuudessa maa-  ja  metsätalouden työpaikat vähenevät voi-

makkaasti.  Rakennustuotanto  ja  teollisuuden työpaikat tulevat hiukan  supistu
-maan. Palvelualan työpaikat kasvavat niin,  effö viitostien vaikutusalueen iyöpaik

-kojen  kokonaismäärän ennustetaan hieman lisääntyvän  2000 -luvun alkuun men-
nessä. 

Maatilojen erikoistuminen vahvistaa maatalouden merkitystä.  Se  säilyy Itä-Suo-
messa vahvana, vaikka työpaikat  vöhenevötkin.  Itä-Suomi  tulee jatkossakin ole-
maan hyvin merkittävä metsäteollisuuden raakapuun  tuotantoalue.  
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Palvelut lisääntyvät kaikilla aloilla. Parhaat kasvunäkymät ovat matkailualalla, 
lonka mandollisuuksia  on  erityisesti Etelä-Savossa  lo  hyödynnetty. 

Paikkakuntien elinkeinorakenne vaihtelee voimakkaasti. Teollistuneknmassa kau-
pungissa Varkaudessa teollisuuslyöpaikkoja  on  lähes puolet kaikista työpaikoista, 
kun keskiarvo  on 28  %.  Kuopiossa taas palvelualan työpaikkojen osuus  on 71  % 

 keskiarvon ollessa  55  %  

TEOLLISUUDEN 
 JALOSTUSARVOT  

YRITYSKESKITTYMAT 
 (yli  50  työntekijän 

yritykset)  

mk  
7500 

8 	1000  

EEE 
Kpl  
-t- 1 
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KULJETUSTEN OSUUS  JA  MERKITYS 

Raskaiden ajoneuvojen osuus  viltostien liikennemäärästä  on  noin  11  %.  Huomatta-
va  osa  tavaraliikenteestä  on  pitkämatkaista. Viitostie  on  pitkämatkaisten tavarakul-
jetusten  osalta  Sisä -Suomen tärkein väylä. 

Itä-Suomelle tärkeä maa-  ja  metsätaloustuotanto  vaatii joustavan  ja varman 
kul  jetusm uodon.  Kul  jetusmatkojen pituudet  kasvavat jatkojalostuksen  keskiliyessä  
yhä  harvempiin  yksikköihin.  Jalostettujen  tuotteiden toimittaminen  käyttälille  on 

 tuotantoprosessin viimeinen  osa.  Kul  jetu kset  hoidetaan parhaiten  tieverkkoa  pitkin. 
Itä-Suomen tieverkon tärkein  osa  on  viitostie.  

Kul  jetuskustannusten  osuus yritysten liikevaihdosta vaihtelee muutamasta pro-
sentista kymmeneen prosenttiin. Matka-ajan  lyhentyminen  ja  kuijetusaikataulujen 
tarkentuminen  parantavat suoraan yritysten kannattavuutta. Moottoritie lyhentää 
matka-aikaa Helsingistä Mikkeliin puolella  tunnilla,  Varkauteen  valaalla  tunnilla ja 

 Kuopioon yli  tunnilla.  

PÄÄTEIDEN TAVARALIIKENNE - 
VIRRAT VUONNA  1985  

\\ 	) ' 
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MATKA-AJAT HELSINGISTÄ  VUO 
	

2010  

NYKYINEN VALTATIE  5 
JA  MOOTTORITIE 
Moottoritie lyhentää matka-aikaa 
Helsingistä Mikkeliin puolella 

 tunnilla,  Varkauteen vajaalla 
 tunnilla ja  Kuopioon  yii  tunnilla.  
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VAPAA-AJAN 
MERKITYS KASVAA 

Matkailun  merkilystä  elinkeinona kuvaa esimerkiksi Mikkelin 
läänin  matkailutulo,  joka vuonna  1988  oli  720  Mmk sekä 
matkailun  lyöllistävö  vaikutus  -1800  ympärivuotista lyö paikkaa.  

Suosittuimpiin kesämatkakohteisiin  tehtävistä matkoista  83  %  tehdään  maanteitse.  Mikkelin 
lääni  on  kesämatkailun  osalta  vetovoimaisimpia läänelä.  Suosioon vaikuttavat Saimaan 
ohella Olavinlinna  oopperajuhlineen,  Punkaharjun Retretti  la  Valamon luostari Heinävedel-
lä. Esimerkiksi Savonlinnan oopperajuhlilla, vuonna  1988  kävi  70 000  vierasta.  

L  OMAMAT KAlL  Li  OIDE  N  
YÖPYMISVUOROKAUDET  1987  (MEK) 

 (hotellit,  motellit) 

KESÄMATKAILUKOHTEET (MEK) 
 kävi  jämöörä  >100000  vuodessa  
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KESAMAT  KAI LU 

Kesämatkailu  on  kasvanut viime vuosina  5-6  %  vuodessa. Kasvun ennustetaan jatkuvan 
samansuuruisena myös lähivuosina. Yksityiskäytössä olevien  loma-asuntojen määrä  on 

 Suomessa nyt  360 000.  Niistä sijaitsee Mikkelin läänissä  35 000  ja  Kuopion läänissä  21 000. 
 Vuonna  2010  arvioidaan  loma -asuntoja olevan yhteensä  470 000.  

Voimakkaimmin  loma-asuntojen määrä kasvaa Etelä-Savossa, Keski-Suomessa  la  Lapissa, 
joissa kasvun  on  arvioitu olevan yli  40  %  vuoteen  2010  mennessä.  

Loma-asuntojen määrän voimakas kasvu Järvisuomessa perustuu lähinnä eteläsuomalais-
ten tarpeisiin. Uudenmaan rantatonttien loppuessa hankitaan  loma -asuntoja Järvi-Suo-
mesta, joka  on  tavoitettavissa autolla viikonloppuisinkin. 

Etelä-Savon vesistökuntien Puumalan, Anttolan, Mäntyharjun  ja  Kangasniemen  loma- 
asunnoista  70-90  %  on  kunnan ulkopuolella asuvien omistuksessa. Pääkaupunkiseudulla 
asuvat omistavat  40-50  %  alueen  loma -asunnoista. Uudet  loma -asunnot rakennetaan lä-
hes poikkeuksetta talviasuttaviksi. Tämä lisää viikonloppuliikennettä myös talvikausina. 

Eri kuukausina lomalla olleiden osuus lomaa 
 vie  ffäneistä  vuosina  1974  ja  1987  (MEK)  

LOMA-ASUNTOJEN MÄÄRÄN 
KEHITYS  JA  ENNUSTE  
(Seutukoovaliitot) 
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TALVI  MATKAI LU 

Talvimatkailu  kehittyy voimakkaasti. Vah-
vimmat alueet  koko  maassa ovat Lappi 

 ja  Itä-Suomi  Kuopiosta pohjoiseen.  Loma- 
asuntojen  enenevä ym pärivuotinen  käyt-
tö lisää omalta osaltaan  talvimatkailua 

 Mikkelin  ja  Kuopion lääneissä.  

Talvimatkailun  tärkeimpiä kohteita ovat 
hiihto-  ja  laskettelukeskukset, joita Suo-
messa  on  noin  150.  Pääosa  lasketfelurin

-teistä  on  lähiympöristöään  palvelevia; 
niihin ei ole kehittynyt laajempaa  matkai

-lupa  Ivelua.  

Valtakunnallista vetovoimaa  on  luonnon
-olosuhteiltaan  parhailla  hiihtokeskuksilla 

-  Lapin  tuntureilla  ja  Itä-Suomen  vaaroil
-la.  Näihin keskuksiin rakennettuja ravinto- 

bita,  hotelleja,  vuokraifavia  mökkejä  ja 
 lomaosakkeita käytetään myös kesällä. 

Savon laskettelukeskukset ovat eteläsuo-
malaisten tavoitettavissa  viikonboppumat

-koilla,  Lapin  kohteet edellyttävät  pidem
-pää  lomaa.  Hiihtokeskusten  vetovoimaa 

kuvaa  se,  että  esim. Vuokatin  ja  Tahko- 
vuoren  kävijöistä  ainoastaan  viidesosan 

 arvioidaan olevan paikallisia harrastajia. 

Suomessa arvioidaan olevan  700 000 
 laskettelun harrastajaa, joista  200 000 

on  aktiiviharrastajia  ja  500 000  satunnai- 
sempia laskettelijoita. Hiihtokeskuksiin  teh-
dään  6,5  miljoonaa matkaa  talvikaudes

-sa.  Harrastajien määrä  on  kasvanut noin 
 7%  vuodessa. Eniten harrastajia  on  Uu-

denmaan läänissä, jossa  on  noin  130 000 
 laskettelijaa.  

LAS K  ETTE  LU RINTE  ET  

Rinteen 	0  Alle  lOOm  
korkeus- 
ero 	 Yli  lOOm  



KUSTANNUKSET  

O Viitostien  suunnitellut  vuoiset  rakennustöiden kustannukset 
vuosina  1990-1995  ovat keskimäärin  9Z5  Mmk Kuopion 

piirissä  ja  83.7  Mmk Mikkelin piirissä.  Viitostien  tarkoituksenmukainen ke-
hittäminen edellyttää  tasokorotusta  Mikkelin  ja  Kuopion  tiepiirien tien  pi-
don  määrärahoihin molemmissa  tiepiireissä.  

Mmk/vuosi 	MOOTTORITIE 

' MOOTTORILIIKEN  N [TIE 

50  

KTS  
90-95 

1990 
	

2000 
	

2010 

Mmk/vuosi  

KUOPION  
MOOTTORI  TIE 

MOOTTORILIIKEN NETIE  
50  

Moottoriväylän 	KTS 
rakennuskustannuk- 	90-95 set  välillä 
Heinola  -  Iisalmi.  

1990 
	

2000 
	

2010 
	

2020 

2020  
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KEHITTAM  ISEN  
TAVOITTEET 

Viitostietä  voidaan kehittää kandella vaihtoehtoisella periaa!teella:  

m l-  parannetaan nykyistä tietä  
I 	-  rakennetaan moottoriväylä 

Nykyisen tien tekninen käyttöikä lähestyy loppuaan. Valtatien ikä  on 20-30 
 '. ''" 	vuotta. Tämän jälkeen  tie on  yleensä perusparannettava.  Tien  käyttöikää  voi- 

daan jonkin verran jatkaa parantavilla toimenpiteillä, kuten liitlymäjärjeste-
lyillä, pientareiden leventämisillä ym. 

Yksiajoratainen päätie ruuhkautuu  yleensä, kun keskimääräinen vuorokausiliikenne  on 
6 000-9 000  ajoneuvoa. Viitostien varrella olevien kaupunkien  ja  useiden muiden taajamien 
kohdalla liikennemäärät ovat  jo  tällä tasolla. 

Nykyisen tien parantaminen  on  väliaikäinen  ratkaisu. Tarkastelujaksolla vuoteen  2010 
 tavoitteena  on  moottoriväylä,  jonka palvelutaso  ja  liikenneturvallisuuden taso vastaavat vuoden 

 2010  liikenteen vaatimuksia. Täysimääräinen hyöty moottoriväylästä saadaan vasta, kun  se 
 kattaa  koko  yhteysvälin pääkeskusten  välillä. 

Moottoriliikennetiellä  ovat liittymät eritasoliitlymiä  ja  hitaat ajoneuvot käyttävät rinnak-
kaistietä. Moottoriliikennetie voidaan toteuttaa välivaiheena, mutta parannuksen palvelutasoon 

 ja  liikenneturvallisuuteen  tuo vasta moottoritie, jossa erilliset ajoradat mandollistavat noin nelin-
kertaisen liikenteen yksiajorataiseen valtatiehen verrattuna. 

Viitostien kehittämistavoitteena  tulee olla moottoriväylä Lusista lisalmeen. Moottoriväylän 
suunnittelua  ja  rakentamista  on  jatkettava välittömästi Lusista pohjoiseen. Merkittävien tiehank-
keiden toteuttaminen  vie  vuosia. Viitostien kehittämisen  on  oltava vireillä keskeylyksettä. 

KORKEALUOKKAISTEN PÄÄTEIDEN POIKKILEIKKAUKSET  JA  OMINAISUUDET 

MOOTTORI  TIE 
-  20  Mmk/km 
-  nopeusrajoitus  100-120km/h 
-Ieveys2x  12,5m  
- Iiittymötyyppi: eritaso 
- Iiittymiä ra/oitetusti 
-  ei paino- eikä tilarajoituksia, 

korkealuokkaiset palvelualu-
eet, hyvä Iiukkaudentorjunta  ja 

 hyvä päällysteen kunto 

MOO TTORIL IIKENNETIE 
-  12  Mmk/km 
-  nopeusrajoitus  100 km/h 

 -leveys  12,5m  
- liittymätyyppi: eritaso 
- liittymiä rajaitetusti 

MUU  PÄÄ TIE 
-5  Mmk/km 
-  nopeusrajoitus  (80)-lOU  km/h 

 -  liittymä tyyppi: eritaso/taso 
- tasoliittymiä  rajoitetusti  



IISALMI  

Lapin la h  

iiliniörvi  

KU 0 }9  

VAR  KAUS  

RAKENTAMISEN 
 TA  VO ITTEELLIN  E N  

ALOITUSAIKA 

'  j 	 Käynnissä  
'1 	 olevat kohteet  
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L  LI  

- 	1  
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/  
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2000-2010 
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LIIKENNE-,  TIE- JA  YHTEISKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS 

KUOPION TIEPIIRI 
Moaherrankatu  27, 70100  Kuopio 

Puhelin  (971) 199111  

MIKKELIN TIEPIIRI 
Raatihuoneenkatu  5, 50100  Mikkeli 

Puhelin  (955) 1911  
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