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Toiminta-ja taloussuunnitelma  on tie-
piirin keskipitkän aikavälin suunnitel-
ma, jossa esitetään tien pidon toim  in-
talinjat,  tietoja rahoituksesta  ja  tär-
keimmät vuosien  1995- 1998 tiehank-
keet.  

Teiden päivittäinen kunnossapitosäi-
lytetään likimain nykyisellä tasolla. 
Tiestön parantaminen painottuu en-
tistä enemmän pääteille  ja  varsinkin 
maakuntien tärkeimmille väylille. 

Alemmalla tieverkolla pyritään tur-
vaamaan  mm.  alueen kannalta mer-
kittävien raakapuukuljetusten toimi-
vuus. Ympäristö-  ja liikenneturvalli-
suusnäkökohdat  vaikuttavat keskei-
sesti tien pitoon. Tämä näkyy esimer-
kiksi ympäristöpainotteisten taajama- 
hankkeiden lisäämisenä. 

Tiepiirissä  jatketaan voimavarojen 
siirtoa hallinnollisista tehtävistä tien 
päällä tapahtuvaan työhön. Tehok- 

kuutta parannetaan  koko tielaitokses-
sa  tilaaja-  ja tuottajatehtävien eriyttä-
misen  avulla, jolloin kunnossapito, ra-
kentaminen  ja  suunnittelu altistetaan 
entistä avoimemmalle kilpailulle. 

Rahoituksesta päättävät tahot eivät 
ole ottaneet kantaa tähän suunnitel-
maan eivätkä vuosien  1996 - 1998 

 rahoitukseen. 

Lähtökohdat  
Savo-Karj  alan tiepiirin yleisten teiden pituus  on  noin 

 11 000 km.  Näillä teillä ajetaan vuosittain noin  2,5 mrd. 
autokilometrin  matka, mistä tienkäyttäjille aiheutuu 
noin  4,6 mrd.  markan  kustannukset. 

Liikenteen kehitys  
Tieliikenne  lisääntyi  Savo-Karjalan alueella  1980-lu-
vulla lähes  50  %.  Taloudellisen  laman  vuoksi liikenteen 
kasvu pysähtyi  1990-luvulle tultaessa  ja  vuosina  1990-
93 liikennesuorite  aleni  3  %.  Vuonna  1994  laman  pohja 

 on  taittunut  ja  liikenne  on  kääntynyt uudelleen kasvuun. 
Talouskasvun myötä liikenteen kasvun ennustetaanjat-
kuvan, mutta aikaisempaa hilhitympänä. Kasvu keskit-
tyy erityisesti pääteille  ja  suurimpien taajamien ympä-
ristöön. 

Tiestön tila  
Savo-Karjalan päätieverkko  on kapeaaja  monilta osin 
myös suuntaukseltaan huonoa. Nykytilanteessa valta- 
teistä runsas  80 %  ja kantateistä  yli  30 %  ei täytä 
suuntauksen  tai  leveyden tavoitearvoja. Tilanne  on 

 maan huonoimpia. Ongelmallisimpia ovat Kuopion - 
Joensuun valtatie  17  ja  valtatie  5. 

Päällystettyjen  teiden osuus  Savo-Karjalassa  on  maan 
alhaisin. Täällä tiestöstä  on  päällystetty  vain 51 %,  kun 

 koko  maan keskiarvo  on 62  %.  Vaikka sorateiden 
liikennesuoriteosuus  on vain 7 %  kaikista  Savo-Karja-
lassa ajetuista kilometreistä, teiden kelirikkoisuus hait-
taa  mm. raakapuunja  maatalouden kuljetuksia. Päällys-
tetyn tiestön kuntoa  on  viime vuosina saatu parannettua 

 ja  se  vastaa maan keskimääräistä tasoa. 
Taajamateistä  noin  50 %:lla on  kevyen liikenteen 

väylät  ja  60 %:lla tievalaistus.  Puutteita  on  lähinnä 
taajamien reuna-alueilla. Monia  1970  ja  1980  -luvuilla 
rakennettuja taajamateitä  on  tarpeen korjata liikenne-
turvallisuuden  ja  -ympäristön parantamiseksi. 

Tieluokituksen  muutokset 
Toiminnallista tieluokitusta  on  muutettu siten, että ai-
kaisemmista viidestä luokasta  on  siirrytty neliportai

-seen luokitukseen: valtatiet, kantatiet, seututiet  ja yh-
dystiet. Luokitusmuutoksiin  liittyen teiden numerotun-
nukset uusitaan  ja viitoitusta  lisätään syksyllä  1995. 

 Tällöin  mm. kantateiden numerotunnusten  värit muut-
tuvat  ja seututiet  saavat omat numerotunnuksensa. 

Kuntien korvausvelvollisuus paikallisteiden kunnos-
sapidosta  ja  rakentamisesta  on  poistumassa. 

Tienpidon  suunnitelmat 
Vuonna  1994 on  valmistunut tielaitoksen tienpidon 
visio  "Tie  uudelle vuosituhannelle". Viimeisteltävänä 

 on  myös valtakunnallinen "Tienpidon suunnitelma  1995 
- 2004",joka  tarkentaa pitkän aikavälin toimintalinjoja. 
Vastaavat  Savo-Karjalan tiepiirin visio  ja tienpidon  10- 

vuotissuunnitelma  ovat valmistumassa. Nämä suunni-
telmat  ja  niiden valmisteluvaiheessa niin tielaitoksen 
sisällä kuin eri yhteistyötahojen kanssa käyty keskuste-
luja saatu palaute ovat olleet ohjaamassa tämän toimin-
ta-  ja taloussuunnitelman  laatimista. 

Tienpidon toimintalinjat 
Yleistavoitteena  on  yhtenäinen tiestön, liikennöitävyy

-den  ja  turvallisuuden taso  koko  Savo-Karjalan alueella 
maakuntien odotusten mukaisesti. Alueelliset tarpeet 

 on  tarkoitus saada ohjaamaan entistä paremmin tienpi
-toa.  

Kunnossapidosta ei tingitä 
Tiestön päivittäinen kunnossapito säilytetään likimain 
nykyisenä. Talvihoidon taso  ja päällysteiden  kunto ovat 
erityisen tärkeitä. Sorateiliä turvataan liikenteen edel-
lyttämä peruspalvelutaso. Kelirikon aikana joudutaan 
edelleen hyväksymään painorajoituksia, mutta elintär-
keät kuljetukset turvataan. 

Rakentaminen keskittyy pääteille 
Tiestön kehittäminen painottuu pääteille. Maakun-
tien kehitykselle  on  erityisen tärkeätä pohjois-ete-
läsuuntaisten valtateiden  5  ja  6  sekä maakuntakes-
kuksia yhdistävän valtatien  17 liikennekelpoisuus. 

 Kansainvälisen liikenteen kasvu lisää Niiralan  raja- 
asemalle johtavien teiden  ja  laajemminkin alueen  poi-
kittaisyhteyksien  merkitystä. 

Kehittämisrahoituksen  lisäksi myös perustienpidon 
rahoitusta suunnataan laajenevassa määrin pääteille. 
Vilkkaimmat päätiejaksot parannetaan tieluokan edel- 

lyttämälle  tasolle. Pääosin parantaminen tapahtuu ny -
kyisellä tielinjalla, jolloin liikennöitävyyttä paranne-
taan tietä leventämällä, pienillä tasauksen  ja  suuntauk-
sen muutoksilla, liittymäjärjestelyillä sekä ohituskais-
toja rakentamalla. 

Raakapuunkuljetuksille  ja  yleensä alueen maa-  ja 
metsätalousvaltaiselle  elinkeinoelämälle  on  tärkeää, että 
myös alempi tieverkko  on  kunnossa. Alempiluokkaisen 
tiestön kantavuutta parannetaan  ja päällysteiden  kunto 
säilytetään. Sorateistä päällystetään merkittävimmät  ja 
vilkkaimmat  osuudet. Kelirikon haittoja vähennetään. 

Ympäristöstä  ja 
 liikenneturvallisuudesta huolehditaan 

Ympäristöstä huolehtiminen merkitsee liikenteestä  ja 
tienpidosta aiheutuvien ympäristöhaittojen  torjunnan 
lisäksi yhdyskuntien liikennetarpeiden minimointia 
kestävän kehityksen mukaisesti. Yhteistyössä yhdys-
kuntasuunnittelun eri osapuolten kanssa pyritään tasa-
painoiseen  ja eheään yhdyskuntarakenteeseen. 

Ympäristöhaittojen  torjunnassa  on  keskeistä pohja- 
vesien suojelu sekä liikenteen aiheuttamien melu-  ja 
päästöhaittojen  vähentäminen. Tuotantomenetelmiä ke-
hitetään ympäristöä säästäviksi. Talvihoidossa jatke-
taan vähäisen suolankäytön linjalla. 
Riskit luonnon, maiseman  ja  kulttuurihistorian kan-
nalta arvokkaille kohteille minimoidaan. Ympäristö- 
vaikutusten arviointi kuuluu osana suunnitteluun ohjel-
matasolta yksittäisiin hankkeisiin saakka. 

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tiepiin tekee 
osuutensa valtioneuvoston periaatepäätöksen  ja liiken- 

jatkuu takasivulla  
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Toimenpide:  

4KM  Tien  nehkaistaist  
FIL  Eritasohittvnn rakentaxiinen 
KLV Kev'en  liikenteen  vavlä  
LEV  Tien  Ieventhninen 
LI1Tf LÜttin parantaninen 

 MO  Moottoritien rakentaminen  
MOL  Moottoriliikennetien  rakentaminen 

 01-HK  Ohikulkusien  rakentaminen  
OKAI Ohituskaistojen  rakentaminen 

 PÄRP Pllvstetn  tien  penkotja 
RTR Rautatieristevksen  parantaminen 

 SILK  Sillan  peruskoijaus 
SILR  Sillan  rakentaminen  
SRPÄ Soratien parantaminenja pt1hstvs 
SRRP Soratien  rakenteen parantaminen 

 TAM  Tajanjätjesteht 
UUDR  Tien  uudelleen rakentaminen 

 VAL  Tievalaistus 

Savo -Kanalan  1  
anke  
nro 

Tie 
nro  

}1  

802  Vt5  Hi 
803  Vt5 Iis  
811  Vt17  Jo  

8O6Vt5  V  
SO9lVt5 	IJo 

Tielaitos  
Savo-Karjalan  tiepiiri 

Tiehankkeet  1995 -1998  
Perustienpito 	-tie  

-silta 	*  
Kehittäminen 	-tie  

-silta  
Hankenro/rakennusvuodet  40/95-98  

IiIon potn tieijtoahi, peiustienidonhankkeet _____  
tanke 

 Iwo 
-  

Tie  
1110  

Hankkeen  nini 
___________________ 

Toiinn 
j)ide 

Märä 
n1kpl 

:iisui - k 
vhi  1995 1996 1997 1998  Kunta  

Vt  5  Lapinlanden kohta 
 Jynkanimki-  Kiuruvesi  

fT  33,0  —  Lapinlahti  
45 M 561  

Harsukangas -  Rautavaara  
PXIW  17,4 19,1  _  Kiuruvesi  

42 M 582  iF  14,1 16,9  _  Rautavaara  
76 M578  Pa1onurni-A1a-Numärviçr) 

Kiuruvesi  - Salalnu 
SRPA  6,9 4,4  NiISIt  

4) M 595  iXRP  24,6 32,4  — —  Kiuruvesi 
 Vierenit  

39  tvk  563  Pe1tosaInin  silta  
Mianingan  kr  - Hanula 

SILK I 4,2  _ IiiIni  
52  Kl  77  KLV  2,2 2,1  _ Siilin*vi  
78 

-  
Pt 1&425  Nilsiun  keskusta  TAAJ  2,4  _ Nilsia 
1(187  Nivan liittyniija kev.1iik.viy1ä LIITT  I 1,8  Kiuruvesi  

46  Kt87 Sahinjoen  silta  SILR  I 1,2  Sonkajärvi  
37  vts Mtntylahti-Lapinlahli  

Keski-Suornn  fr  -  Keitele  
LEV  6,5 12,0  _ _  Lapinlahti  

36 Kt 77  PARP  6,5 10,0  _ _ Keitelc  
81 M591  Viereninkeskusta  TAM 3,4  Viereni  
65  Kt77 Flalola-Kinnulanlahli KLV  2,8 3,1  _ Mianinka  
43 Pt 16081  Kiuruveden keskusta 

 Nerkoo -  Taipale  
TAAJ  3,0  _  Kiuruvesi  

65  Vt  S  KLV  Z4 2,6  _ Lapin]ahti  
71 M 569  Mtntvrinteen  kohta  KLV  1,2 1,3  _  Nilsiä  

— j  Kt87 Hiirkinjoensilta SILR  1 1,1  Rautavaara  
67 Pt 16058  Hallaperänrtrtsteys RTR  I 1,0  _  Kiuruvesi  
82 N1582  Juuvinkosken  silta  SILK 1 1,0  _ Varpaisjrvi  
38  

-  
Vt  5  Taipale  - Ohenniki  

PÖJä - 	nty1ahti 
LEV  4,6 1 1,0  _ lisahli 

Vt  5  
______ _________________________ 

Takkonitki -  Sonkajärvi  

0KM  4 4,6  
______  

_  Siilinjärvi  
Lapinlahti  

tv  5861  iP  9,5 4,6  _  Sonkajärvi  

_____2  Kt77 Vtionaimnsalni KLV  1,3 4,4  _  Keitele  
Pt 16105  Pielaveden  keskusta  TAAJ  3,0  _  Pie  Iaves'i -  

_: Vt5 Honkaharju-Nerkoo KLV  2,0  lO Lapintahti 
M599  Nalaimän  silta  SILK I 1,5  _  Kiuruvesi  -  

59 

-  

M56()  Saarela -Oulun läänin  raja 

 Sayneinen - Hankanliki 

SRPA  16,2 14,6  
_____  

Pielavesi  
Keitele  

M 57()  PX  17,3 13,9  Juankoski 
Rautavaara  

- ?vk5&16 Kuhathenin th - Lapiniahli PÅP  _5,9 8,0  Lapinlahti  

i Kl  87  Rautavaaran kohta  TMJ  2,0  Rautavaara  

Kw)on eteläinen  tienpitoalue, perustiejonhankkeet  
-tanke  Tie  

nro 
Hankkeen niin  
________________________  

oinien- 
pide  

Niteirä 
mkpl  

ust.arvio 
Mik  1)5 I)() 1997 1998  Kunta  

153  Kt72 Mikkelinir -Suonenjoki  iJ  i9 26.0  Suonenjoki  
172 Vi 17  

_______ 
Jännevirran  silta  
____________________________ 

SILK 1 9]  
_______  

Siilinjärvi  
Kuopio  

164 M 546 1-laapanitki -  Tervo  iPX J4I  7.0  Tervo  
156 M1508  Viitanieni -Pohjois-Karjalanlr  13.7 99  _  Juankoski  

__w  Mt531 Kun,u1andenyth-PaIokangas(T)  32 33  _ _________  
129 Ml 534  Vt  5  - Leppävirran  silta  Tf  1ö I .8  Leppavirta  
128 Pt 16391  Kurola(T) !JUDR  O6 13  _  Varkaus  
1 17 Pt 16339  Ranta-Toivala  5] 5J  Kuopio 

Suun järvi  
174  Vt  17  Jännevirta - Tuusjärvi MLV  

OHIK 
27J1) 6(11)  Kuopio  

_______  
181 VI 5  Varkaus  -  Leppävirta  LEV  25.0 40.()  Varkaus  

193 M1573  Savolanpelto-Luikonlahti PXPi  103 10.5  _________ Kaavi  
Kt 75  Kenira - Pajukosken  tie  iiV  7.2 1  Siilinjärvi  

135 Pt 16365  Sorsakoski  
__________________________ 

112 25  
_______  

_  Varkaus  
Leppävirta  

—i.  Mt531 LeIr)\v - KunuIanden vth  i7 20.0  Leppävirta 
 Suone njoki  

j7() M4681  Könönpelto -  Mikkelin  Ir KLV  -IS 45  Varkaus  
—i. ;i  vi 17  Tuusiiienim  kohta  TAAJ  2A)  lA Tuusnieni  

136  Vt  5  Leppävirta  - Vehimsnäki  LEV  25A 45.0  Leppävirta  
176 Ml 555  Haiiinalahti - I.an!erila 1.JI.JDR  16.9 3.-U)  Kuopio  

—ii -  Mt 4l I-Iaapakangas - Sa1onklä  7.8 7.0  Vehnirsalm 
Tuusnieni  

178  Mt45$ Mkkelinlr -Varkaus  KLV  3() 3.0  Varkaus  
iR:s tvit  573  Kaavin keskusta  3.0  Kaavi  
177  Vt5 Vt5Vt23liittviut 1.11TT  1 2.1  Varkaus  
153 Pt 16133  Karhulan keskusta  TAM 2j)  Karitula  

—i  Iv!! 5451  pappitanpelto - Kuutiiiharju iLV  I 	.  1.5  Rautalairti  
156 Pt 1619-1  Sanirnlselän  koulu  - Varjola KLV  1.0 1 .0  Suonentoki 
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J!!!!SLRI1  etelälnen tieflhitOaIUI, petustien donbankkeet____ _______ 
lanke 

 nro 
Tie 
nro 

Hankkeennini 
_________________  

foinen  
pide  

ärä 
nlkpl 

ust.arvio 
tvht  1995 1996 1997 1998  Kunta  

- i  Pt 15729  Varparanta - Rotippala  19,0 16,4  Kontiolahti - Vt6 Haavanpää-Niittvlahti  LEV  4,7 15,0  Pvhäselkä  
362 tv14882 Juurikka - Valkeavanra  (T) 14,1 15,0  _  Kitee  
324 1'4 510  

_____ 

Alavi  - Mistavaara 
___________________ 

PX  4.2 4,8  
_____ 

Kontiolahti 
Kiihtelvsvaara  

823  Vt  17  Mirjalan bUyn LIITT  1 4,0  _  Joensuu  
325 Pt 15668 Suhnura  6,0 2,8  Pvhäse&tt  
345 Pt 15531  Saynejärvi iX  5,0 1,0  Kitee  

-i Vt  17  Ohtaansahmn  silta  (F)  IIR  I 23,0  _ _ Outokunpu 
Tuus'nieni  

336  Vt  17  Honkalan-pi  - Vünijärvi  LEV  14,7 32,0 _  Liperi  
348 Pt 15717  Kulho -  Kuuma PX  8,5 9,0  _ _  Kontiolahti  
349 Vt6 Haavanpään1iittniijärjesIeht LIITT  6,5  Pvhäsdlltt  
351  Vt6 Kesälanden1iittvniijärestelvt LIITT  6,2  Kesälahti  
352 M46  Kiteentaajaim I'AAI  3.5  Kitee  
347 Pt 15667 Viinijärvi - Konpero SRPÄ  4,3 3,0  -  Liperi  
355  Vt6 OnkamTln IiittViUI LIITT  I 1,7  Tohmijäni  
356  Vt6 

_________ 
Haavanpää-()nkaxm  
_____________________________________ 

LEV  22,0 35.0  
_________ 

Pvhäselkä 
iohnnjärvi  

357 1t 15555  Ihalansalnen  silta  SILR  I 16,0  RLtäkkvlä  
358 Pt 15556 ()ravisalo iPA  5,5 4,0  Rätikkylti -  KL  70  

______ 
Tohmijärvi -  Niirala  
________________________ 

LEV  15,0 25,0  
______ 

Tolimijiirvi 
Värtsilä 

/ 

4^ IVKITEE  

i.  

in,  kehittämishankkeet  1995-1998  ________  
en  nimi  
_____________________  

oimen 
pide  

:ustario 
Mmk  1995 1996 1997 1998  Kunta 

ahti -Jvnkkä  MO 171,0  Kuopio  
ohil'ulkutie OHIK  166,0  Iisalmi - Thmvlly 
_________________ 

4KAJ  
____ 

99,0  
______  

Joensuu  
Liperi  

rnäki-Hiltulanlahti UUDR  130,0  -  Kuopio  
-  Varkaus  (J!JDR  180,0 - _  Joroinen 

Varkaus  
fl  kehätie 4KAI  240,0  Joensuu  
salnen  silta SILR  45,0  Vehmersalmi  
ti  -  Taipale  LEV  25,0  -  Lapinlahti  

.!cc!uun poh )inen tieiitoa1ue, petmlier idonhankkeet 	 _______ 
-lanke  
nro 

Tie 
nro 

Fiankkeen  nimi 
_________________  

Toinin 
pide 

Mtara 
rn'kpl 

ustar\io 
Ivhi  1995 19% 1997 1998  Kunta 

-ir  Vt  18  Juuka - Aronsalni PiP  313 44.0  
_____ 

Juuka 
Nunim  s 

265  Nk  5142  Koukkuioki - Luhtapohja  (F) SRPÄ  22,8 278  _  inb  
2(4  Kx75 Irmnne -Oulunlätninraja  PP 35,0 179  

_____ 
Nurmes 
Valüirn  

226 M  5(tI) Mitalahti - Ilomintsi PARP  
LIITT 

243 16,5  IkamntMi  
Lieksa  
Lieksa  

231 Kt73 Lieksanhminnjärjestelvt lO.()  
234 Pt 15847  LaiminkylLt - Miräjälahti SRRP  5.0 3.3  
232 Pt 15910  KohtavaarantasoristevsaUitons. LIITT  2,1  _ Nurnes  
235 M 514  Kaltinimkosken  silta  SILK I 3,3 Eno 
245 Ki73 Nurnbentaajaim TAAT  5,0  _ Nurnes  
246  Kt74 Ilorrantsintaajaim TAAJ  3,0  _ IlOflRnt.si -  M524  Nurnijäri-OuIunlaätmiraja SRPÄ  29,1 23,3 - -  Lieksa  
248 Nt  520 Lvlvvaara - Huhus  Ä 7,7 8,0  Ilomintsi  
254 Pt 1571k  Kunnasnieiwn  pt  SRPÄ  5,4 3,5  Kontiolahli  
255 Pt 1591 1  Revonoja - Pysy1anpi RPA  6,0 4,0  Nunms  
256  Kt73 Uirmharjun taajmm ThAT  2,0 Eno 
257 M 524  Katiilasahren  silta  SILK 1 2,0  _  Lieksa  
258 M 	l  .Juuan taajaim TAAJ  5,0 Juuka  
259 M 5285  Pajukoski  - ValtinD SRRP  9,9 7,0 Valtnm 
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neministeriön  suositusten mukaisista toimenpiteistä, 
joiden tavoitteena  on  vähentää liikennekuolemien mää-
rää puoleen vuoden  1989  määrästä vuoteen  2000  men-
nessä. 

Rahoitus 
Tiepiirin käytettävissä oleva perustienpidon  ja  tiever-
kon kehittämisen rahoitus määräytyvät vuosittain  tie- 
laitoksen keskushallinnon kanssa tehdyn tuotantosopi-
muksen pohjalta. Työllisyysrahoitus osoitetaan tiepii-
rin käyttöön työllisyystyöohjelmilla. Euroopan Unio-
nm rakennerahastotukien rahoitusmenettelyt eivät täs-
sä vaiheessa ole täysin selkiintyneet.  

Savo-Karjalan tiepiirille  on tuotantosopimuksessa 
1995  osoitettu perustienpidon rahoitusta  352  Mmk. 
Tämä rahoitustaso  on  ollut toiminta-ja taloussuunnitel

-man rahoitusolettamuksena  myös jatkovuosille. 
Tiepiirin määrärahat kehittämishankkeisiin riippuvat 

siitä, mikä  on  koko  maan kehittämisen määräraha  ja 
 mitä hankkeita  Savo-Karjalan alueelta saadaan ohjel

-mun.  Viime vuosina tienpidon rahoitusta  on  supistettu 
pääosin kehittämisestä: vuonna  1993  kehittämisen ra-
hoitus  koko  maassa oli  1504  Mmk  ja  vuoden  1995 

 talousarviossa enää  820  Mmk. 
Kehittami•• shankkeiden  rahoitus  Savo-Karjalan alu-

eella  on  ollut vuonna  1993  yhteensä  78 Mmkja  vuonna 
 1994  yhteensä  96  Mmk. Tuotantosopimuksen  1995 

 rahoitus  on 58  Mmk. Tiepiirin tässä suunnitelmassa 
esittämä kehittami shankkeiden ohjelma edellyttää vuo-
sirahoituksen nostamista  1 10 - 170  Mmk:n tasolle. 

Työllisyysrahoitusta  Savo-Karjalan tiehankkeille  on 
 vuonna  1993  saatu yhteensä  27  Mmk  ja vuonnal994 

 yhteensä  33  Mmk, joista kaksi kolmasosaa Pohjois- 
Karjalan lääniin  ja  kolmasosa Kuopion lääniin. Tässä 
suunnitelmassa työllisyysrahoituksen  on  arvioitu säily-
vän noin  30  Mmk:n vuositasolla  ja jakautuman  läänien 
kesken pysyvän ennallaan. 

Suomen liityttyä Euroopan Unioninjäseneksi tiehank-
keita voidaan rahoittaa unionin rakennerahastoista. 
Pohjois-Karjalan lääni kokonaisuudessaan  ja Koillis

-Savo  Kuopion läänistä kuuluvat tavoitealueeseen  6 
 (harvaan asuttujen alueiden kehitys  ja  rakenteellinen 

sopeuttaminen). Muu  osa  Kuopion läänistä lukuun-
ottamatta Kuopion kaupunkia  ja  Siilinjärven kuntaa 
kuuluu tavoitealueeseen  5b (maaseutualueiden  ke-
hittäminen). 

Maakuntien liittojen johdolla  on  laadittu esitykset 
tukiohjelmiksi. Pohjois-Karjalan ohjelmassa EU:n  ra-
hoitukseksi liikennehankkeisiin  on  kaavailtu keskimää-
rin  17 Mmk/v,  josta  osa ratahankkeisiin.  Pohjois-Savon 
ohjelmassa tiehankkeisiin  on  suunniteltu  EU-rahoitus-
ta noin  5 Mmk/v.  

Vuodelta  1994  siirtyvä rahoitus, mandolliset lisätalo-
usarviot, piirin omilla säästöillä rahoitettavat lisätyöt 
sekä  EU-rahoitus saattavat muuttaa vuoden  1995  ja  sitä 
myötä myös myöhempien vuosien ohjelmia. 

Tienpito 

Kehittämishankkeet 
Kehittämishankkeet  ovat suuria päätie-, silta-  ja  taaja-
mahankkeita, jotka parantavat merkittävästi  tie-  ja lii-
kenneoloja.  Määrärahoja ei jaeta tiepiireille suoraan, 
vaan hankkeet ohjelmoidaan valtakunnallisesti. 

Käynnissä ovat Iisalmen ohikulkutie, joka valmistuu 
kokonaisuudessaan  1997,  sekä viimeistelytyöt syksyllä 

 1994  liikenteelle otetulla osuudella  Vt  5  Hiltulanlahti - 
Jynkkä. Kiireellisimpiä  uusia hankkeita ovat  vt  17 

 Joensuu - Ylämyllyja  Vt  5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti. 

Perustienpito 
Talvihoito  sisältää  lumen aurauksen, tasaushöyläyk

-sen ja  liukkauden torjunnan. Talvihoito säilytetään pää-
osin nykyisellä laatutasolla, mutta vähäliikenteisten 
teiden toimenpideajoista tingitään varsinkin viikonlop- 

Tienpitotuotteiden  hinta vuoden  
1995 tuotantosopimuksessa 

TaJvihoito 
- 	 76,0  

Kesahoito ___________ 
 32.0  

Päallystettyjen  
teiden kunto  94.0  

Sorateiden  kunto  57,0  

Siltojen kunto _______ 

Lauualiikenne  20,5  

Viranomaispalvelut 

97,1 

Kehitlärnishankkeet  

Kehittämisen 
suunnittelu  

0 	20 40 60 80 100 120  
Mmk 

puisin.  Liukkauden torjunnassajatketaan vuosina  1992-
94 omaksuttua vähäsuolaista toimintatapaa. 

Kesähoito  sisältää muut hoitotoimet kuten liikenne- 
merkkien kunnossapidon, ajoratamerkinnät, niiton,  ye- 
sakon raivauksen, istutusten hoidon, levähdysalueiden 
kunnossapidon  ja tievalaistuksen. Tieympäristön  hoi-
totasoa etenkin taajamissa, levähdysalueilla  ja  siltojen 
kohdalla nostetaan sekä tievalaistusta lisätään. Vaihtu-
via liikennemerkkejä  ja  muuta uutta liikenteenohjaus-
tekniikkaa otetaan lisää käyttöön. Tienkäyttäjille suun-
nattua palveluaja informaatiota parannetaan. Viitoitus

-ta täydennetään ja  uusitaan vuoden  1995  aikana. 
Päällystettyjen  teiden kunto käsittää rakenteeltaan 

huonokuntoisten teiden perusparantamisen sekä  pin-
naltaan  huonokuntoisten päällysteiden paikkaukset  ja 

 uusimisen. Päällysteiden kunto  on  saatu suhteellisen 
hyväksija niiden uusimista s1pistetaan voimakkaasti  n. 
55 Mmk:aan/v  aikaisempien vuosien yli  80 Mmk./v 

 tasosta. Piirin päällystyspolitiikan mukaan päällysteet 
käytetään paikkausluontoisten toimenpiteiden avulla 
entistä tarkemmin loppuun ennen uudelleenpäällystä-
mistä. Peruskorjaustarpeet ovat vähitellen vähenemäs-
sä, mutta suunnitelmakaudelle kohteita riittää nykyisel-
le rahoitustasolle  n. 35 Mmklv. 

Sorateiden  kunto sisältää sorateiden peruskorjauk-
set sekä pintakunnon säilyttami"  sen  edellyttämät muut 
toimenpiteet. Tuotantosopimuksen  1995  mukainen  57 
Mink/v  rahoitus riittää ainoastaan pintakunnon säilyt-
tämiseen. Lisärahoitusta pyritään saamaan kelirilckois

-ten  ja  muuten raskaalle liikenteelle hankalimpien tien- 
kohtien peruskorjaamiseen. 

Siltojen kunto sisältää tarvittavan kunnostuksen  ja 
 siltojen uusimisen. Tuotantosopimuksen  1995  mukai-

sella  1 9 Mink/v  rahoituksella sillat voidaan pitää nyky- 
kunnossa. 

Lauttaliikenteen hoito nykyisellä kandeksalla laut-
tapaikalla  vie  runsaat  20 Mmklv. Suunnitelmakauden 

 aikana pyritään saamaan sillat Ihalansalmeen Rääkky-
Iässä  ja Vehmersalmeen. 

Liikenneympäristön  parantaminen käsittää mui-
hin tuotteisiin sisältymättömät liikenneturvallisuutta, 
liikenteen sujuvuutta  ja liikennöitävyyttä  parantavat 
hankkeet. Suunnitelmakaudella painottuvat valtateiden  
5,  6ja 1 7 päätiehankkeet,  joissa nykyisten teiden liiken-
nöitävyyttä  ja  liikenneturvallisuutta parannetaan tietä 
leventämällä, ohituskaistoja rakentamalla  ja  liittymä- 
järjestelyjä toteuttamalla. Edelliseen toiminta-  ja ta-
bus  suunnitelmaan nähden taajamahankkeita  on  huo-
mattavasti lisätty. Tämä suunnitelma sisältää hankkeita 
yhteensä  15  taajamassa. Taajamahankkeet sisältävät 
keskustateiden saneerauksia sekä kevyen liikenteen 
väylien täydentämistä taajamien reuna-alueilla. Vil- 

kasliikenteisten sorateiden  rakenteen parantamista  ja 
päällystämistä  on  lisätty varsinkin suunnitelmakauden 
loppuvuosina. 

Työl Iisyyshankkeet  
Tiepiirin näkemyksen mukaan työllisyysrahoitus tulisi 
suunnata toiminta-  ja taloussuunnitelmaan  sisältyvien 
hankkeiden aikaistamiseen ottaen huomioon työvoi-
maviranomaisten  kanta ja  kuntien työllisyysaste. Näin 
edistetään tienpidon kannalta tärkeimpien hankkeiden 
toteuttamista. 

Merkittävin työllisyyshanke  on  uuden  sillan  rakenta-
minen valtatielle  17 Ohtaansalmeen  vuosina  1995-96.  

Toiminnan kehittäminen 

Tehokkuutta lisätään 
Toimintaa tehostetaanja hallintoa kevennetään kaikilla 
tasoilla niin, että entistä suurempi  osa  rahoituksesta 
voidaan käyttää tien päällä tehtävään työhön suo-
raan tienkäyttäjien hyväksi. Tiepiirijatkaa vuoden 

 1994  alusta tapahtuneen piirien yhdistami"  sen mandol-
listamaa piirikonttoritoimintojen  rationalisointia. 

Vuosien  1993-94  aikana Karttulan tiemestaripiiri  on 
 yhdistetty Suonenjoen tiemestaripiiriin, Rautavaara 

Nilsiän tiemestaripiiriin  ja  Maaninka Pielaveden  ja 
 Iisalmen tiemestaripiireihin. Vuoden  1 995  alusta Juuan 

tiemestaripiiri yhdistetään Nurmeksen  ja Viinijärven 
tiemestaripiireihin.  Lisäksi lähivuosina  on  tarkoitus 
yhdistää Uimaharju Joensuun tiemestaripiiriin. Näiden 
muutosten jälkeen  Savo-Karjalaanjää 14 tiemestaripii-
nä.  

Syksyllä  1994  Joensuuhun perustetun kelikeskuksen 
avulla edistetään talvihoidon oikea-aikaisuutta  ja  yhte-
näisyyttä, parannetaan tiedotusta tienkäyttäj ilie sekä 
kevennetään kenttäpäivystystä. 

Tilaaja - tuottaja -toimintamalli 
otetaan käyttöön 
Tielaitosta  ollaan kehittämässä ottamalla käyttöön ti-
laaja - tuottaja -toimintamalli. Tavoitteena  on  parantaa 
tuotantotoiminnan eli kunnossapidon, rakentamisen  ja 

 suunnittelun kilpailukykyä  ja  luoda valmiuksia mah-
dollista liikelaitostamista varten. Tiepiiri  on  käynnistä-
nyt työn tavoitteena, että tilaajan  ja  tuottajan eriyttämi-
nen piirin sisällä voidaan toteuttaa vuoden  1996  alusta. 

Palveluja myydään 
Osana uutta toimintakulttuuria tielaitos  on  käynnistä- 
nyt omaan toimialaansa kuuluvien palvelujenja tuottei- 
den myyntityön. Vuoden  1995 myyntitavoite on 8  Mmk. 

Myytävät palvelut  
*  Suunnittelu 
*  Maan-  ja sillanrakennus 
*  Teiden  ja  katujen kunnossapito 
* Päällyste-  ja kiviainespalvelut 
*  Kone-, laite-  ja tilavuokraus 
*  Tutkimus-  ja asiantuntijapalvelut 
*  Muut palvelut 

Lähialueyhteistyö 
Tiepiiri  osallistuu solmimiensa yhteistyösopimusten 
puitteissa lähialueyhteistyöhön, joka suuntautuu sekä 
Karjalan tasavaltaan että Viroon. Tavoitteena  on  tukea 
kohdealueiden tieviranomaisten pitkäjänteistä toimin-
taa erityisesti tiestön kunnossapidon kehittämisessä. 

Liikenneympäristön 
 parantaminen 

Lisätietoja suunnitelmasta antavat: 

päällikkö 	

Savo -Karjalan tiepiiri 
Tielaitos 

Piirikonttori,  Kuopio 	 Maakuntakortttori,  Joensuu 

Suunnittelupäällikkö 	011i  Mäkelä 	puh.  (971) 199 238 	 Maakuntakonttorin 	Rauno Heinonen 	puh.  (973) 141 2000 PL 1117  

Tieinsinööri 	 MikkoTinkala 	puh.(971)  199222 	 Tieinsinääri 	 Timo  Huikko 	puh.  (973) 141 2061 	 70101  KUOPIO 	 Tammikuu  1995  
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