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iuisti  

Tiestön puutteet aiheuttavat taloudellisia menetyk- 	ian Tasavallan, Pietarin  ja Baltian  sekä Euroopan 
siä  sekä yrityksille että yhteiskunnalle. Raskaan lii-
kenteen ongelmien vuoksi kuljetukset hidastuvat  ja 

 kallistuvat,  ja tuotevauriot  lisääntyvät. Kuijetusten 
epäluotettavuus pakottaa yrityksiä pitämään yli- 
suuria varastoja, jotka sitovat ylimääräistä pääomaa 

 ja  ovat JOT(just-on-time) -periaatteiden vastaisia. 
Huonokuntoisella tiestöllä  on  koko kansantalouteen 
heijastuvia  kielteisiä kerrannaisvaikutuksia. 

Pohjois-Karjalan  ja  Pohjois-Savon maakuntien 
kehitys perustuu tulevaisuudessa metsävaroihin, 
metsävaroja hyödyntävään teollisuuteen, kansain-
välistymiseen  ja  yhteistyöhön lähialueiden, Karja-  

unionin alueiden kanssa. 
Itä-Suomen maakuntien elinkeinoelämän perus-

edellytyksiä  on,  että liikenteen, kuijetusten, tietolii-
kenteen  ja  muidenkin yhteyksien verkostot ovat 
kunnossa.  Savo-  Karjala tuottaa lähes viidenneksen 
Suomen puuntuotannosta, joten kuijetusten suju-
vuudesta  on  etua  koko  maan taloudelle.  Savo-Kar-
jalan tiepiirin tavoitteena  on  taata raskaalle liiken-
teelle  ja kuljetuksille  mandollisimman hyvät  ja ta-
salaatuiset  olosuhteet Kuopion  ja  Pohjois-Karjalan 
läänien teillä. 

—  Il  IIITIJR  W 	Zi 

Savorjaifft1piiri kiiynniti sy1ifl 
kaan  liikenteen kokemia ongelmia  ja  tiestön kehit-
tämistarpeita koskevan selvityksen. Tiepiiri tilasi 
suunnittelutyön Panpian Oy:ltä. 

Hanke-  ja ohjausryhmien  puheenjohtajana  on 
 toiminut  Savo-Karjalan tiepiirin suunnittelupääl-

likkö Esko Sirvio. Hankeryhmässä ovat olleet mu-
kana myös esikuntapäällikkö 011i  Mäkelä ja  tie- 
insinööri Timo Huikko  Savo-Karjalan tiepiiristä. 

 Konsultin  työstä ovat vastanneet projektipäällikkö - 
nä hallintot. maist. Jan Juslén  ja dipl.ins. Tapio 

 Puurunen.  Projektin  työskentelyyn  ja ohjausryh-
män  kokouksiin ovat hankeryhmän lisäksi osallis-
tuneet eri sidosryhmät. 

Ohjausryhmässä  ovat olleet edustettuina tiepiinn 
 ja konsultin  lisäksi maakuntien liitot, uittoyhdistys, 

Valtionrautatiet, Metsäteho, tärkeimmät metsäteol-
lisuusyritykset  ja kuljetusyrittäjien  järjestöt.  

Savo-Karjalan tiepiin kiittää kaikkia työssä mu-
kana olleita. Selvitys  on  tuonut uutta tietoa teolli-
suuden  ja  raskaan liikenteen kuljettajien tiestöön 
kohdistuvista tarpeista. Saatu tieto vaikuttaa luon-
nollisesti tienpidon  ja  tiestön suunnitteluun  ja 

 rakentamiseen. Selvityksen yhteydessä  on  käynnis-
tynyt myös kehittävä vuoropuhelu tielaitoksen, 
teollisuuden  ja  kuljettajien kesken. Jatkamme vas-
taisuudessakin tätä onnistunutta yhteistyötä. 

Tämän yhteenvetoraportin lisäksi  on Savo-Karja-
lan tiepiiristä saatavissa tekninen raportti, josta sel-
viävät suunnitteluun liittyvät yksityiskohdat.  

Savo-Karjalan tiepiiri  
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SA VO-KA RJA LA N TIEP//RI 

Kuijetusten  kannalta puutteellisten  lie- 1 Y H I F E N V F I 0 I U L 0 K S S I A  
jaksojen yhteispituus  on Savo-Karjalas- I 

 sa  lähes  2000 km. Tiejaksojen  puutteet 
aiheuttavat vuosittain lisäajokustannuk.. 	Iomen pdesuostukset  ja  n den  vakutukset  
sia  noin  45 mij  mk. 	I 

avo-Karjalan tiepiirin alu-
eella kuljetetaan maanteitse 
vuosittain noin  54  miljoonaa 

 tonnia  tavaraa,  ja kokonais-
kuijetussuorite (= kuljetetun 

 tavaran määrä  x  matkan  pi-
tuus)  on  noin  2300  miljoonaa 
tonnikilometriä.  Savo-Karja

-Ian  tiepiirin alueella tiestön 
kokonaispituus  on 10 908 km. 

 Näillä teillä lasketaan synty-
vän vuosittain ajokustannuk

-sia  4620  milj.  mk. 
Raskaan liikenteen kuormi-

tus jakautuu tieverkon eri 
osille poikkeuksellisesti muu-
hun liikenteeseen verrattuna. 
Valmiiden tuotteiden kuljetus 
keskittyy lähinnä pääteille  ja 

 raaka-aineiden kuljetus alem
-malle tieverkolle.  Tämä selvi-

tys  on  rajattu koskemaan  Sa-
yo-Karjalan tiepiirin yleistä 
tieverkkoa. 

Savo-Karjalan tiestön puutteet aihe alta- 
vat  teollisuuden  ja  elinkeinoelämän  ta

-varakuljetuksille  lisäkustannuksia  
3,7  milj,  mk vuodessa. 

Kuljetuksille  tärkeiden korjaustoimenpi-
teiden kustannukset ovat  1245 miij  mk. 
Esiteltyjen hankkeiden toteuttaminen 
-  lisää kysyntää noin  2000  milj.  mkja 
-  parantaa työllisyyttä  5100 henkilötyö

-vuotta.  

Raskas  liikenne kuljettaa  Savo-Kar-
jalassa pääasiassa raakapuuta, so-
raa, turvetta, kaivannaisia, raaka- 
maitoa  ja  erilaisia valmiita tuotteita. 
Kuijetusten sujuminen  on  välttämä-
töntä alueen elinkeinoelämälle.  Sa

-yo-Karjalan tiepiirin tavoitteena  on 
 tuotannon eri vaiheita tukeva  ja 

 maakunnallista kehitystä palveleva 
tieverkko. 

Puutteista taloudel- 
lista haittaa  

Savo-Karjalassa jalostetaan 
pääosa alueen metsävarois

-ta. Sinne  on  kehittynyt moni-
puolinen  ja  vahva metsätie

-don  keskittymä. 

Itä-Suomea yhdistä  vat  kult
-tuurisiteet  itään, Saimaan 

laaja vesistö  ja  metsätalou-
den vahva asema elinkeino-
elämässä. Ylimaalunnallisten 
yhteysverkkojen hoitamisessa 
tarvitaan yhteistyötä Itä-Suomen 
maakuntien kesken. 

Kuljetusten kannalta tärkeillä 
 Savo-Karjalan teillä  on  puut-

teellisia tiejaksoja yhteensä 
 1988 km.  Näillä tiejaksoilla 

syntyy vuosittain ajokustan-
nuksia  1930  milj.  mk. Puut-
teiden aiheuttamia lisäajokus-
tannuksia kertyy  45  milj.  mk  
vuodessa. Eniten ylimääräisiä 
kustannuksia aiheuttavat  pin-
takuntopuutteet.  Niiden ai-
heuttamien kustannusten 
osuus  on  yli puolet  (55 %) 

 kaikista lisäajokustannuksista. 
Leveyspuutteista johtuu  38 

 prosenttia lisäajokustannuk
-sista.  

Savo-Karjalan tiestön puut-
teet  aiheuttavat teollisuuden 

 ja  elinkeinoelämän tavarakul-
jetuksille lisäkustannuksia 
noin  3,7  milj.  mk. 

Puutteet aiheuttavat lisäkus-
tannuksia myös junakuljetuk-
sille. Kelirikon aiheuttamia 
kuljetusmäärien heilahteluja 
varten  on  pidettävä varalla 
ylimääräistä kuljetuskalustoa. 
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Suositeltavien  toimenpi-
teiden sUainti (Pintakun -

N topuutteiden  aiheuttamia  

tv  kartalla)  
/ '\ 	toimenpiteitä ei ole esitet- 

/1 

(-1I  

Raskaan liikenteen 
ongelmakohdat  

kuntoon 
Puutteiden 	poistamiseksi Yrityksiin kohdistuvan ky- 
suunnitellut toimenpiteet  nä- synnän  lisääntyminen vaikut- 
kyvät  kartalla. Suositeltujen taa  myös työllisyyteen. Esitet- 
parantamistoi menpiteiden tyjen  toimenpiteiden  on arvi- 
kustannukset ovat  1245  milj. oitu  parantavan työllisyyttä 
mk. Tästä sisältyy  Savo-Kar-  noin  5100 henkilötyövuoden  
jalan tiepiirin toiminta-  ja ta-  verran. 
loussuunnitelmaan  1994-97  
noin  17  prosenttia. Kallein 

Leventäminen  
Rakenteen parantaminen  ja  leventäminen  

O 	Rakenteen parantaminen  
Sillan  parantaminen  tai  uusiminen  

O 	Alikulkukorkeuden  kasvattaminen  

toimenpiaeryflma  on teiaen Suositeitavien toimenpideryhmien  kustannukset (yhteensäl24l mi!j.mk) 
leventäminen, johon menee 
kaikista kustannuksista noin 	Sorateiden  rakenteen parantaminen  
44  prosenttia. 

Piristysruiske  yritys- 
toimintaan  ja 

 työllisyyteen 
Tieinvestoinnit  vaikuttavat 
alueiden talouteen kasvatta-
maila kokonaiskysyntää  ja  pa-
rantamalla siten alueella toi-
mivien yritysten asemaa. Esi-
tettyjen investointien  on  las-
kettu lisäävän kysyntää  Savo- 
Karjalassa kerrannaisvaiku-
tukset mukaan lukien noin 

 2000  milj.  mk. 

oraieiaen  rakenteen parantaminen 
 ja  päällystäminen  

Kevyt rakenteen parantaminen 

Rakenteen parantaminen 

Rakenteen parantaminen  ja  tien  
leventäminen  

Tien  leventäminen  

Tien  tasauksen  laskeminen  
rajoitettujen alikulkujen  kohdalla 
Siltojen parantaminen  tai 

 uusiminen  

Lossien  korvaaminen  silloilla  

Kustannus  milj.mk 
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Maan tiekuljetukset 
 Savo-Karjalassa 

vuonna  1992  

senttia  vuoteen  1993 mennes- 	Raakapuuta 
	

5,5  milj,  
sO. Liikennesuoritteen ennus- 	Soraa 	 2,8  milj.  
tetaan  kuitenkin lähtevän uu- 	Turvetta 

	
1,2  milj.  

delleen  kasvuun. 	 Kaivannaisra 	0.5  milj.  t 
Raakamaitoa 
	

0,4  milj.  t  

Puuraaka-aineen  ja  saran 
 osuus kaikista kuljetuksista  on 

kuijetussuoritteena  noin  43 
 prosenttia. Polttoainekulje-

tuksissa yleisin yksittäinen  ta-
varalaji  on  turve ja  metalli- 
tuotteissa kaivannaiset. 

SAVO-KARJALAN TIEPI/RI  

RASKAS  LIIKENNE  JA  
KULJETUKSET 
SAVO-KARJALASSA  

Savo -Karjala  on  tärkeä puun  ja  turpeen tuo-
tantoalue. Vuonna  1992 Savo-Karjalan  mark

-kinahakkuut  olivat noin  18  prosenttia  koko 
 Suomen hakkuista. Puunkuljetukselle  ja 

 yleensä alueen maa-  ja metsätalousvaltaiselle 
 elinkeinoelämälle  on  tärkeää, että myös 

alempi tieverkko  on  kunnossa. 

Kuopion 
lääni  

25,32  

Muu  Suomi  

Sisäiset  ja  ulkoiset kuljetus- 
virrat  Savo-Karjalan tiepiiris

-sä  vuonna  1991  (milj, tonnia)  

0  

\ a'äni  

1599  

') 	l$  

uonna  1993 Savo-Karja-
ian tiepiirin alueella ajettiin 

 2600  miljoonaa autokilomet
-nä,  mikä vastasi kymmenes- 

osaa  koko  maan liikennesuo-
ritteesta.  Savo-Karjalan liiken-
nesuoritteesta syntyi  59  pro-
senttia Kuopion läänissä  ja  41 

 prosenttia Pohjois-Karjalan 
läänissä. Pääteiden liikenne-
suorite oli lähes  60  prosenttia 

 koko  tiepiirin liikennesuorit-
teesta. Raskaan liikenteen 
osuus  koko  tiepiirin alueella 
oli keskimäärin yhdeksän pro-
senttia.  

Savo-Karjalan tiepiirin lii-
kennesuorite  on  kasvanut aina 
vuoteen  1990  asti, mutta  sen 

 jälkeen ajokilometrien määrä 
 on  pudonnut noin kolme  pro- 

Puuta, soraa, turvet-
ta, kaivan naisia, 
maitoa  

Savo-Karjalan tiepiirin alueel-
la kuljetettiin maanteitse 
vuonna  1991  noin  54  miljoo-
nan  tonnia  tavaraa. Kokonais-
kuijetussuorite (= kuljetetun 
tavaran määrä  x  matkan  pi-
tuus) oli samana vuonna  2300 

 miljoonaa tonnikilometriä. 
Eniten teillä kulkee raakapuu - 
ta,  soraa, turvetta, kaivannaisi

-a  ja raakamaitoa.  

Tärkeimpien tavararyhmien kuijetussuoritteet 
 Savo-Karjalassa vuonna  1991  (milj.tkm) 

Tavaralajit  Kuopion Pohjois-  Savo- 
lääni Karjalan Karjala 

lääni  yht.  
Puuraaka-aineet  417 233 650 28%  
Sora  258 91 349 15% 
Metsäteoll.  tuotteet  138 147 285 12  % 

Rakennusaineet  ja  -tuotteet  144 136 280 12  % 

Elintarviketeoll.  tuotteet  112 125 237 10  %  

Polttoaineet  101 16 117 5% 
Metalliteoll.  tuotteet  34 54 88 4 0/  

Maatalouden tuotteet  47 20 67 3  %  

Muut yhteensä  130 106 236 11  %  

Kaikki yhteensä  1381 928 2309 100% 

ri 



Rautatiekuljetukset  Savo- 
Karjalassa vuonna  1993 
Savo-Karjalan kiskoilla 
kulki raakapuuta vuonna 

 1993  noin  1,4  miljoonaa 
 tonnia ja kaivannaisia  0,1 

 miljoonaa  tonnia. 

Vesikuljetukset  Savo-Kar-
jalassa vuonna  1993 
Raakapuuta uitettiin Savo - 
Karjalassa vuonna  1992 

 noin  1,1  miljoonaa  tonnia. 
Proomuilla  kuljetettiin  0,2 

 miljoonaa  tonnia. 

r 

K  

100-199 
200-499  Kuijetussuoritteen  perusteella 	 500  -  999  

ovat autokuljetukset eniten 	 yli  1000  

käytetty kuijetusmuoto.  Auto- 
kuijetusten  osuus  on  vuosina  
1991-1992  kasvanut  jo  60  
prosenttiin. 

fftapuun kuiwrvuwwkumuodoittain 
 vuosina  1980  -  1992  koko  maassa  

100 

80 

60 

40 

20 

0 

Raskas  liikenne 
 Savo-Karjalan teillä 

/ \  

:-4<\  \çr 	,f 
\NN 7\J/ 
&1\  )/  

Ma  ntl  kuljetus  

30 	81 	82 	83 	84 	85 	86 	87 	88 	89 	90 	91 	92  

Puun markkinahakku 
metsälautakunnittain 
vuonna  1992 

Savo-Karjalan alueeii 
markkinahakkuut  oliv 

 vuonna  1992  noin  18 
 prosenttia  koko  maan 

hakkuista. Hakkuiden 
määrä oli  6,8  milj. 
km3,  mikä jakautui 
suunnilleen tasan  Kw 
pion  ja  Pohjois-Karjc 

 lan  läänin kesken.  

0.24 

0 

 

(milj.m 3 /vuosl)  
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SAVO-KARJALAN  TIEP//RI 	 -' 

MUUTOKSET TULE VASUUDESSA 

Tulevaisuuden kuljetusmääriin vaikuttavat 
 Savo-Karjalassa teollisuuden investoinnit, 

tuotannon lisääminen  ja  kansainvälisen 
liikenteen vilkastuminen Suomessa. Maan-
tiekuljetukset ovat tavarakuijetusten tär-
kein kuljetusmuoto,  ja  tämä asema säilyy 
myös tulevaisuudessa. Kaikkia kuljetus- 
muotoja tulisi kuitenkin kehittää tasapuo-
lisesti,  sillä  kansantalouden kannalta  on 

 edullista siirtää suuria  ja  raskaita tavara-
virtoja vesi-  ja  rautateille. Silloin hyvät 
tieyhteydet terminaaleihin tulevat entistä 
tärkeämmiksi. 

Raakapu  u  
Raakapuun suorien autokuije

-tusten  määrän arvioidaan py -
syvän ennallaan, juna-  ja 
proomukuijetusten  lisäänty-
vän  ja  nippu-uiton vähenevän. 
Pelkät kuijetusmuodon muu-
tokset eivät kuitenkaan vaiku-
ta autokuijetusten määriin 
alemmalla tieverkolla, koska 
raakapuu lähtee metsästä aina 
autolla. Ylemmällä tieverkolla 
terminaaliyhteyksien merkitys 
kasvaa vastaisuudessa. 

Teollisuuden kehitys- 
näkymät 
Varkauden sellutehtaan tuo-
tantokapasiteetti saattaa nous-
ta nykyisestä  200 000  t/v  ta-
sosta merkittävästi.  Jos  tuo-
tantokapasiteetti nousisi  500 
000  tonnin vuositasolle,  Ii-
sääntyisi kuitupuun  käyttö 
runsaat  2  milj.  m3  vuodessa. 
Tämä puumäärä voitaisiin 
hankkia Pohjois-Savon metsä- 
lautakunnan alueelta hakkuu- 

suunnitteen puitteissa, mutta 
hankinta-alue olisi käytännös-
sä huomattavasti nykyistä laa-
jempi. Suuremmat puumäärät 
kulkisivat pääosin nykyisiä 
reittejä, mutta lisäisivät tiestön 
kuormitusta merkittävästi.  Jos 

 tehtaan laajennuksesta teh- 

dään investointipäätös,  on 
tienpidolliset  toimenpiteet pi-
kaisesti maanteltävä. 

Teollisuuden siirtyminen 
JOT(just-on-time)-pohjaiseen 

 toimintaan edellyttää, että puu 
kulkee nopeasti  ja luotettavas

-ti  myös kelirikon aikana.  Va- 



rastot  pidetään mandollisim-
man pieninä  ja  täysillä kuor-
mula  pyritään ajamaan ympäri 
vuoden.  

Turve  
Turvetta kulutetaan nykyisin 
noin  1,2  milj, tonnia  vuodes-
sa, eniten Kuopiossa  ja  Joen-
suussa. Turpeen kulutuksen 
arvioidaan lisääntyvän  Savo- 
Karjalan alueella noin  400 
000  tonnia  vuodessa eli  35-40 

 prosenttia. Kasvupisteitä ovat 
Kuopio. Juankoski, Kiuruvesi, 
Leppävirta  ja  Suonenjoki sekä 
Joensuu  ja  Lieksa. Mandolli-
nen Ilomantsin lauhdevoima-
laitos lisäisi käyttöä noin  600 
000  tonnia  vuodessa. 

Turpeesta  kuljetetaan talvi-
kautena  50-60  prosenttia, ke-
sällä  30  prosenttia  ja  keväällä 

 20  prosenttia. Turpeen kulje-
tuksen lisääntyminen kohdis-
tuisi pääasiassa autokuijetuk

-sun,  poikkeuksena Kuopion  

junakuljetukset.  Jos  autojen 
sallitut kokonaispainot laske-
vat mandollisen Euroopan 
unionin jäsenyyden vuoksi  44 

 tonniin, siirtyy turvekuijetuk
-sia juniin ja  mandollisesti 

proomuihin. 

Sora 

Soran kuljetusmäärien kasvu 
riippuu yleisestä taloudellises-
ta kehityksestä. Tulevaisuu-
dessa ajomatkat todennäköi-
sesti pitenevät. Siihen ovat 
syynä maa-aineslakiin tulevat 
muutokset  ja soravarojen  hu-
peneminen suurten taajamien 
läheisyydessä. Proomukulje

-tusten  lisääntyminen  on  mah-
dollista. 

Raakamaito 
Kuljetusmäärien  ei oleteta 
merkittävästi muuttuvan. Tila- 
koot kasvavat, mutta  koko-
naismäärät  pysyvät ennallaan. 

Kaivannaiset 
Kaivannaisia  kuljetetaan  Sa

-yo-Karjalassa noin  0,5  miljoo-
naa  tonnia  vuodessa. Suurin 
kuljetettava tuoteryhmä  on 
talkki. Kuljetusmäärien  arvi-
oidaan lisääntyvän. 

Potentiaalisia uusia raaka-
ainelähteitä ovat Varpasjärvi 
(diabaasi), Polvijärvi (värilli-
set metallit)  ja  Ilomantsi (kul-
ta). 

Raaka-aineet kuljetetaan au-
toilla, Valmistuotteista kulje-
tetaan autolla yli puolet  ja  ju-
nalla loput.  Osa valmistuot-
teista  kuljetetaan Joensuun sa-
taman kautta. Kuijetusreitit 
pysyvät ennallaan, mutta nii-
den nopeutta pyritään nosta-
maan. 

Kansainväliset kulje-
tukset 
Venäjän  ja  Suomen välinen 
liikenne kasvaa tulevaisuudes-
sa myös  Savo-Karjalassa. 
Kuljtusten rajanylityspaikko

-ja  ovat nykyisin Niirala  Värt-
silässä, Ruhovaara Tuupovaa-
rassa, Haapovaara Ilomantsis - 

sa ja  man  Lieksassa. Eniten 
kuljetettu tavaralaji  on  raaka-
puu, joka tuodaan Venäjältä 
talvella  ja  siirretään Suomessa 
eteenpäin kelirikkoaikana. 
Suomen puolella tiet ovat 
yleisesti parempia, mutta  raja- 
teillä esiintyy kelirikko-ongel-
mia. Venäjältä tulee Suomen 
teille myös kuljetuskalustoa, 
joka ei sovellu niille yhtä hy-
vin kuin suomalainen kalusto. 

Saimaan kanavan ympäri-
vuotisessa liikenteessä esiin-
tyy vaikeuksia, koska Venäjän 
puolella väylää ei pystytä luo-
tettavasti pitämään talvella au-
ki. Mäntyharjun  ja  Kymijoen 
kanavat mandoffistaisivat ym-
pärivuotisen yhteyden merelle 

 ja parantaisivat  siten kansai-
välisiä yhteyksiä. 

Kansainvälistä 
investointitukea  
Jos Suomi  liittyy Euroopan 
unioniin, tulee Pohjois-Karja-
lasta  ja Koillis-Savosta luokan 

 6 tukialue.  Silloin Euroopan 
unionilta  on  mandollista ha-
kea rahoitusta  mm.  alueen 
tuotannollista toimintaa tuke-
vim  investointeihin. 
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RASKASTA LIIKENNETTÄ  
HATTAAVAT  TESTÖN  
PUUTTEET 

Savo-Karjalan alueella  on pintakunnol-
taan  puutteellisia tiejaksoja kuijetusten 
kannalta tärkeillä teillä yli  900 km. 
Päällystetyistä  teistä  on  viidennes  
(21 %) pintakunnoltaan  puutteellisia. 
Tiestön puutetietoja kerättiin tielaitok

-sen rekistereistä  sekä sadalta Kuopion 
 ja  Pohjois-Karjalan lääneissä 

toimivalta kuljetusyrittäjältä. 

askaan  liikenteen  kanna!- 
ta  tärkeitä teitä  on Savo-Kar-
jalassa noin  6300 km,  kun 
yleisiä teitä alueella  on  vajaat 

 11 000 km. 
Savo-Karjalan kuijetusten  ja 

 muun raskaan liikenteen kan-
nalta tärkeät yleisen tieverkon 
tiet ryhmiteltiin luokkiin  A, B 

 ja  C  siten, että  A-luokan tiet 
ovat tärkeysjärjestyksessä en-
simmäisiä. Luokitelluista teis-
tä  on 70  prosenttia päällystet-
tyjä  ja  loput sora-  tai SOP-tei-
tä. 

Eniten puutteellisia tiejakso
-ja  on  luokassa  C,  noin  500 

km.  Tärkeimmän luokan  A 
 teillä  on pintakunnoltaan 

 puutteellisia jaksoja yli  100 
km.  Hallinnollisen luokituk

-sen  mukaan eniten pintakun-
topuutteita osuu maanteille. 
Yleisin puutetyyppi  on öljyso-
rateiden  vauriot. 

Kapeat  tiejaksot  

Liian kapeita tiejaksoja  on 
luokitelluilla  teillä lähes  900 
km.  mikä sisältää  14  prosent-
tia kaikista luokitelluista teis-
tä. Eniten leveyspuutteita  on 

 luokan  A  teillä, joilla puut-
teellisia jaksoja  on  noin  700 
km.  Tämä  on  noin  40  prosent-
tia kaikista kyseisen luokan 
teistä. Valtateillä  on  puutteel-
lisia jaksoja noin  500 km. 

Kelirikko  

Kelirikon uhkaamia tiejaksoja 
 on luokitelluilla  teillä noin 

 500 km,  mikä  on  noin kandek-
san prosenttia tutkitusta teistä. 
Eniten kelirikon uhkaa  on  luo-
kan  C  teillä. Hieman yli puo-
let kelirikon uhkaamista jak-
soista  on paikallisteitä  ja  loput 
maanteitä. 

Rajoitetut  alikulut  

Raskaan liikenteen kannalta 
tärkeillä väylillä  on 31  rajoi-
tettua alikulkua, kun niitä  ko-
ko tiepiirissä  on 48.  Rajoitet-
tuja alikulkuja  on  eniten tär-
keimmän luokan  A  teillä, yh-
teensä  17.  Puutteista suurin 

 osa  on  maanteillä. 

Painorajoitetut  rullat 

Painorajoitettuja  siltoja luoki-
telluilla teillä  on  yhdeksän  ja 

koko tiepiirissä  yhteensä  32. 
 Eniten painorajoitettuja siltoja 

 on  luokan  C  teillä. 

Lossit  

Luokitelluilla  teillä  on  neljä 
lauttaa, kaikki luokan  C  teillä. 
Kolme lautoista  on  maanteillä 

 ja  yksi paikallistiellä.  Koko 
tiepiirissä on  yhteensä kah-
deksan lauttaa. 
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Kuijettajien  osoittamat puutteet 
puutetyypeittäin (. =  1  puute)  

Pintakunto ... ... •s•ss ...  •.... 	ss  .5... •5•••  
Kelirikko ..  se... 555• 5S••• 5555e 5555  

Kapeus  see.. •••5S 5555 
5S5•5 55555  •sss 

Geometria  •.s..  
•ss..  ..•..  555S 55  

Liittymat •..ss  •,,,, 5•555 55555  •,• • •  
Sillat  5555  . . 

••S•S  ••555 •5  

[ossi  5  
Puutavaran välivarasto  tai  ...,. 
kuormaimen jättöpaikka  555.5 5  

Kuijettajien  osoittamat puutteet  tie  verkossa  

Valtatiet  8  kpl 	
:::: 

Kantatiet  7  kpl  

Maantiet  127k I 	 .. 	.. 	•••  
V 	 5555 	 •55 •555 

5.5.5  •ss.s  5•555 55555  • •ssss SSSSs  ss...  •5555 •5  

ss... ss...  .5.55  .....  •s  
ss... ss... ...ss •ss..  5•  

Paikallistiet  60  kpl 	 55555 S.... •s•55 S.... •5555 
5.... 5S•5•  
•SSSS  •s555  

Tien  leveyspuute 

0 0 	0  
Ke li r ikko  
Rajoitettu alikulku  

0 0  Painoraloitettu  silta 

* Lossi 

Kuijettajat  osoitti- 
rat  yhteensä  86 

 puutteellista koh-
detta, joilla mainit-
tiin  202 eriteltyä 

 puutetta. Puutteel-
lisimmaksi koettiin 
teiden pintakunto. 
Siihen sisältyvät 
kaikki teillä olevat 
epätasaisuudet, 
iohtuvat ne sitten 
heikosta kantavuu-
desta, roudasta  tai 

 jostain muusta. 
Puutteista yli puo-
let sijaitsi maan-
teillä.  
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SAVO-KARJALAN TIEP/IRI  

TESTÖN  
PUUTTEDEN 
TALOU  DELL SET 
VA  KUlU KSET  

Tiestön puutteet rasitta  vat  taloudellisesti 
sekä yhteiskuntaa että yrityksiä.  Savo- 
Karjalan tiestön puutt,eiden yhteiskunta-
taloudellisia vaikutuksia  on  tutkittu ar-
vioimalla puutteiden vaikutuksia ajokus-
tannuksiin. 

Laskelmissa  on  huomioitu pintakun - 
to-,  leveys-ja kelirikkopuutteet  sekä kul- 
jettajien osoittamat puutteet. Yhteiskun- 
tataloudelliset ajokustannukset koostu- 
vat ajoneuvo-, aika-  ja onnettomuuskus- 

tannuksista.  Yritysten lisäkustannukset 
muodostuvat matka-, aika-  ja varastoin-
tikustannuksista,  sekä laatutappioista. 

Tiestön puutteilla  on  muitakin epäsuo-
na taloudellisia vaikutuksia, joita selvi-
tyksessä ei erikseen arvioitu. Tällaisia 
ovat esimerkiksi seurannanaisvaikutuk

-set  muihin kuijetusmuotoihin, yritysten 
kuljetusstrategioihin  ja  jopa alueiden 
ima  goon  ja houkuttelevuuteen.  

Huomattavia 	Ylimääräisiä kulje- 
lisäkustannuksia 	tuskustannuksia yri- 
yhteiskunnalle 
Luokitelluilla  Savo-Karjalan 
teillä olevat puutteet aiheutta-
vat vuosittain lisäajokustan-
nuksia noin  45  milj,  mk, mikä 

 on 2-3  prosenttia näillä tiejak-
soilla syntyvistä kokonaisajo-
kustannuksista. Pintakunnon 
puutteet aiheuttavat yli puolet 
lisäajokustannuksista. Leveys- 
puutteiden osuus lisäkustan-
nuksista  on 38  prosenttia. 

tyksille  
Savo-Kaijalan  tiestön puutteet 
lisäävät yritysten maantiekul-
jetusten kustannuksia noin  3,7 

 milj,  mk vuodessa. Nämä 
kustannukset koituvat suoraan 
yritysten maksettaviksi. 

Leveyspuutteet  hidastavat 
kuljetuksia  ja  lisäävät näin 
yritysten kuljetuskustannuksia 
noin  2  milj,  mk vuodessa. 

Kelirikko  aiheuttaa yrityk- 

lo  



Eri puutetyyppien vaikutus kuljetuskustannuksiin 

sille lisäkustannuksia kierto- 
teiden, varastointikustannus

-ten  ja laatutappioiden  vuoksi. 
Kelirikkopuutteiden vaikutuk-
set kohdistuvat myös junakul-
jetuksiin. Kelirikon aiheutta-
mien kuljetusmäärien heilah-
telujen vuoksi kuijetuskalus

-toa  joudutaan varaamaan  kul-
jetushuippuja  varten. Kelirik

-ko  aiheuttaa vastaavia haittoja 
myös autokuljetuksille. 

Painorajoitetut  sillat  ja  lossit 
aiheuttavat kiertoreittejä  ja va-
jaakuormia.  Tiestön  pinta - 
puutteet alentavat ajonopeuk

-sia ja  lisäävät kustannuksia. 

Yhteiskuntataloudellisten 
lisäajokustannusten 

jakautuminen 

Raskaat 
 ajoneuvol 

 14,8  Mmklv 

yht.  45  Mmk/v  
Kevyet 

 ajoneuvot 
 30,2  Mmkiv 

Puutetyyppi Vaikutus Vaikutus  
milj.mk/v 

Kelirikko  0 03 17  
Rajoitetut  alikulut - - 
Painorajoitetut  sillat  ja  Ioss4  0.55 15  
Pintakuntopuutteet  053 14  
Leveyspuutteet  1,98 54  
Yhteensä  3,69 100  

Tiestön puutteiden vaikutus kuljetus- 
kustannuksiln tavaralajeittain 

Kokonais. Kokonais- 	Puutteen 	Lisäkus- 
-.  Tavaralaji  kuljetus- kuljetus- 	aiheuttama 	tannuksen 

määrä kustannus 	lisäkust. 	OSUUS  
milj.t/v miij.mk/v 	milj.mk/v 	°  

Raakapuu  5,5 165 	2.62 	1,6  
Turve  1,2 35 	0,66 	1,9  
Raakamaito  0,4 42 	0.04 	0.1  
Sora  2,8 35 	0,10 	0,3  
Kaivannaiset  0,5 8 	0.27 	3,4  
Yhteensä  10,4 285 	3,69 	1,3  

Nykytekniikan  avulla sääs- tarpeen. Satelliittipaikan- 
tetään puunkuljetuskustan- nusjärjestelmän  avulla  au- 
nuksia  ja  saadaan vähen- toilt:jan  on  helppoa navi- 
nettyä  autojen tyhjänä goida puuerälle,  koska 
ajoa. Atk-ohjelma laskee  hän  näkee ajon aikana  jat- 
optimaaliset reitit puueril- kuvasti autonsa  mikron 
ta  tehtaalle  auto ittain  otta- karttanäytöllä ajettavat  
en  huomioon aikataulurja erät  ja  autonsa sijainnin. 
tehtaan päivittäisen puu- 

	

A;ka- 	Ajoneuvo. 
kustannukset kustannukset  11,3  Mmk/v  20,0  Mrnk/v 

yht.  45  Mmk/v  

Onnettomuus- 
kustannukset 

 13,7  Mmk/v  

	

Leveys- 	Pintakunto- 

	

puutteet 	puutteet  
17,2  Mmklv 	24,7  Mmk/v 

yht.  45  Mmk/v 

Kelirikko - 
puutteet 

 3,1  Mmk/v  
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SA  VO-KA RJA  LAN  TIEP/IRI 

TOMENHTEET  JA  
NIIDEN KUSTANNUKSET  

Savo-Karjalan tiestön puutteiden kor-
jaamiseksi esitetlyjen toimenpiteiden  ja 

 investointien kokonaiskustannusarvio  on 
 noin  1241  milj,  mk. Siitä sisältyy tiepii-

rin toiminta-ja taloussuunnitelmaan 
 1994-1997  noin  17  prosenttia. Kustan-

nuksiltaan suurin toimenpideryhmä  on 
 teiden leventäminen, jonka osuus kaikis-

ta kustannuksista  on 44  prosenttia. 

Pintakun  non 
 parantamiseen  

206  milj,  mk 
Parannettavaksi  esitettyjä teitä 

 on  yhteensä  640 km.  Niistä  12 
 prosenttia kuuluu luokkaan  A. 

Parannettavista tiejaksoista 77 
 prosenttia  on maanteitä. 

Parantamiskustannuksiks  i 
 on  arvioitu noin  206  milj,  mk. 

mistä neljännes sisältyy  jo Sa
-yo-Karjalan tiepiirin toiminta- 

ja taloussuunnitelmaan  1994-
97.  

Teiden leventämi
-seen 544  milj,  mk 

Leveydeltään puutteellisia  tie- 
jaksoja  on  raskaan liikenteen 
kannalta tärkeillä teillä yh-
teensä  886 km  ja  näistä lähes 
kaikille  on suositeltu leventä- 

Suositeltavien  toimen- 
piteiden kustannusten 
jakautuminen luokkiin 

 A, B,  Cja  muut 
(yhteensä  1241  milj.mk)  

A 	C  Muut 
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mistä. Lopuilla  36  kilometrillä 
 on leveyspuutteen  lisäksi  pin-

takunto- tai kelirikkopuuuttei
-ta ja  näille tiejaksoille  on  suo-

siteltu leventämisen lisäksi ra-
kenteen parantamista. 

Teiden leventämisen kustan-
nukset ovat yhteensä noin  544 

 milj,  mk, josta noin  15  pro-
senttia sisältyy  Savo-Karjalan 
tiepiirin toiminta-  ja  talous- 
suunnitelmaan  1994-1997. 

 Kustannuksista  82  prosenttia 
menee luokan  A  teiden leven-
tämiseen. Noin  65  prosenttia 
leventämiskustannuksista 
kohdistuu valtateiden paranta-
miseen. 

Kelirikkopuutteiden 
 poistamiseen  

227  milj.  mk  
Kaikki kelirikkopuutteen pe-
rusteella parannettaviksi suo-
siteltavat tiet ovat nykyisin so-
rateitä  ja  niille  on  esitetty ra-
kenteen parantamista.  Tär

-keimmille  teille  on  rakenteen 
parantamisen lisäksi suositeltu 
päällystämistä. Niille kelirik-
kouhan alaisille teille, jotka 

Toimenpide  

Sorateiden  rakenteen 
parantaminen 
Rakenteen parantaminen 

 ja  tien eventäminen  

Tien leventäminen  

Puutavaran vätvaraston ja/tai 
kuormaimen jättöpaikan rakent. 

Toimenpiteet yhteensä  

kuljettajat ovat kokeneet liian 
kapeiksi  tai  joilla  on puutekri-
teerien  perusteella leveyspuu-
tetta,  on suositeltu  myös  le-
ventämistä. 

Kelirikkouhan  perusteella 
suositellaan rakenteen paran-
tamista yhteensä  498 kilomet

-i-in  pituudelta. Näistä  40  kilo-
metrille suositellaan rakenteen 
parantamisen lisäksi päällystä-
mistä  ja  61  kilometrille lisäksi 
tien leventämistä. 

Kelirikkopuutteen  poista-
miskustannukset ovat yhteen-
sä noin  227  milj,  mk, mistä 
noin  15  prosenttia  on  jo  mu-
kana tiepiirin toiminta-  ja ta

-loussuunnitelmassa  1994-97. 
 Näistä parantamiskustannuk

-sista  86  prosenttia menee luo-
kan  C  teiden parantamiseen  ja 

 noin  10  prosenttia luokan  B 
 teiden parantamiseen. 

Rajoitettujen alikul-
kujen  poistamiseen 

 0,6  milj,  mk 
Kriteerinä käytetyn  4,6 m alit- 
tavia alikulkuja  on luokitel-
luilla  teillä yhteensä  30,  näistä 

Pituus  km  Kustannus  
tai  kpl milj.mk  

28,3 km 9,9 

54,9 km 49,4 

10,9 km 5,5 

10 kpl 

94,1 km  /  10  kpl  64,8  

luokan  A  teillä  16.  Alikulku- 
kriteeri koskee myös talviai-
kaa. 

Toimenpiteenä alikulkukor-
keuden nostamiseksi vähin-
tään vaadittuun  4,6  metriin  on 

 esitetty tasauksen laskua. Toi-
menpide  on  esitetty  vain  nel-
jään kohteeseen puutteen vä-
häisyyden vuoksi. Kustannuk-
sista noin  80  prosenttia menee 
luokan  A  teiden parantami-
seen.  

Pain orajoitusten 
 poistamiseen  

17 milj.mk 
Savo-Karjalan tiepiirin yh- 
teensä  32 painorajoitetusta  sil- 
lasta  yhdeksän sijaitsee luok- 

kien  A-C  teillä. Näiden yh-
deksän lisäksi  on  esitetty  pa-
rannettavaksi  neljä muuta kul-
jettajien osoittamaa painora-
joitettua siltaa. Parantamistoi-
menpiteitä ovat uuden  sillan 

 rakentaminen  tai  vanhan pa-
rantaminen. Parannettavista 
silloista kolme sisältyy  jo  tie-
piirin toiminta-  ja  taloussuun-
nitelmaan  1994-97. 

Lossien  korvaami-
seen silloilla  
181,8  milj.  mk  

Luokitelluilla  teillä olevien 
neljän lossin tilalle  on  esitetty 

 sillan  rakentamista. Vehmer-
salmen lossi  on  mukana tiepii-
nfl  toiminta-  ja  taloussuunni- 

Yhteen  veto  toimenpiteistä kuijettajien osoittamien 
puutteiden poistamiseksi 



______________ 	
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F!kmän  tarpeet 
Maantiekuljetukset  ovat tavaraliikenteen tärkein kulje

-tusmuoto  myös vastaisuudessa.  Kuijetusten  nopeuden 
 ja  luotettavuuden parantaminen  on  yritysten  logistisen 

 kehittämisen tärkeimpiä päämääriä. 
Raskaan liikenteen tarpeisiin  on  kiinnitettävä huo-

miota  tielaitoksen toimenpideohjelmia  suunniteltaessa 
 ja  nykyisiä suunnitelmia  tarkistettaessa.  

Alemman tieverkon merkitys 
Metsäteollisuudelle  ja kuljetusyrityksille  on  tärkeää, 
että puutavaraa voidaan kuljettaa täydellä kuormalla 

 koko matkan  ajan  ja  ympäri vuoden. Kun  koko  maan 
 markkinahakkuista  noin  18  prosenttia suoritetaan  Sa

-yo-Karjalassa,  ja  kaikki puu lähtee metsistä autoilla,  on 
 alemman tieverkon kunnolla tällä alueella huomatta-

vasti suurempi merkitys kuin keskimäärin muualla 
Suomessa.  

Kuijettajien  tarpeet 
Kuljettajat toivoivat selkeää  viitoitusta  taajamiin. Koh-
teet, joissa käy kansainvälistä liikennettä, olisi  opastet-
tava  erityisen selkeästi. Taajamien läheisyydessä pitäisi 

 P-alueilla olla saatavissa maksullista sähkövirtaa  esim. 
 kylmä-  tai  kuumakuljetusperävaunun  yön-yli  pysä-

köintiä  varten. 

Rautateiden tasoristeykset 
Tiepiirin tulisi yhteistyössä Valtionrautateiden kanssa 

 inventoida  rautateiden  tasoristeykset  ja  laatia  puutteel-
lisille tasoristeyksille parantamissuunnitelmat.  Vartioi - 
mattomat  rautateiden  tasoristeykset  olisi suunniteltava 
siten, että  näkemä  ja  ajoneuvon  kiihdyttämiseen  tarvit-
tava tila riittävät myös  raskaille yhdistelmille. 

Lilttymien  suunnittelu 
Liittymien  suunnittelussa  on  kiinnitettävä huomiota 
raskaan liikenteen tarpeisiin, erityisesti hyviin  näke

-mun.  Tämä koskee myös yksityis-  ja metsäautoteiden 
liittymiä  yleisillä teillä. 

Varastointi  ja kuormaaminen  
Puutavaran varasto-  ja kuormauspaikkojen  tarve tulisi 
ottaa yleisten teiden  tiesuunnitelmissa  huomioon. 
Suunnittelutyön kuluessa tulisi selvittää mandolliset 
puutavaran  tienvarsivarastojen  tarpeet, varata ne  liitän-
näisalueiksi  ja  merkitä  käyttötarkoitukseksi  puutavaran 

 kuormaus-  ja välivarasto-alue.  Kuormaaminen yleisiltä 
 teiltä  ja  erityisesti linja-autopysäkeillä  pitäisi liikenne

-turvallisuussyistä  saada mandollisimman vähäiseksi. 

Selkeä liikennepolitiikka 
Eri  kuljetusmuotojen  kehittämisen tulisi olla sopusoin-
nussa erikseen  määriteltävän,  vähintään  läänitasoisen 

 liikennepolitiikan kanssa.  

Muutostekijät  
Tulevaisuuden muutokset,  mm.  Euroopan unionin jäse-
nyys,  kulkumuotojen  välinen työnjako,  kuljetustukien 

 poistuminen  ja  suuret teollisuuden investoinnit tulisi 
tarpeen mukaan  ja  riittävän tarkasti ottaa huomioon 
kaikessa suunnittelussa. Venäjän liikenteen kehittämi-
sen tulisi pohjautua selkeään  ja määriteltyyn  strategi-
aan. 

Yhteistyö 
Yhteistyötä  ja  paikallisia epävirallisia tilaisuuksia tien- 
pitäjän,  kuljetustenantajien  ja -suorittajien  kesken  on 

 tarpeen lisätä sekä läänin että tiepiirin tasolla.  

Savo-Karjalan  tiepiiri 

Piirikonttori 
Kirkkokatu  1 
PL1117,  70101  KUOPIO 
Puhelin  (971) 199111 

Tuelautos 	Telekopio (971) 199 399 

ISBN 951-47-9679-9 

Maaku ntakonttori 
Torikatu  36 A 
PL 63, 80101  JOENSUU 
Puhelin  (973) 1411 
Telekopio (973) 141 2199 
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