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Savo-Karjalan tiepiirin toiminta-  ja 
 taloussuunnitelmassa  käsitellään 

 Savo-Karjalan alueen tien pidon  ra - 
hoitusjatoimintalinjatsekätärkeim - 
mät  tiehankkeet.  
Päivittäinen kunnossapito  vilkaslii-
kenteisimmillä pääteillä  pyritään pi-
tämään nykyisellä tasolla. Muilla 
teillä  kunnossapidon  tasoa joudu-
taan kireän  rahoitustilanteen  vuoksi 
laskemaan. 

Tiestön parantaminen  painoifuu  pää- 
teiden  ongelmallisimmille osuuksille. 

 Alemmalla  tieverkolla  pyritään tur-
vaamaan  mm.  alueen kannalta mer-
kittävien  raakapuukuljetusten  toimi-
vuus.  Tierahoituksen  vähenemisen 
vuoksi useat  investointihankkeet 

 ovat siirtyneet  myöhäisemmiksi. 
 Ympäristö-  ja  liikenneturvallisuus

-näkökohdat ohjaavat keskeisesti 
 tienpitoa. 

Tieplirin  hallintoa kevennetään  ja 
 säästyvätvaratsuunnataan  tien pääl-

lä tapahtuvaan työhön. Tilaaja-  ja 
 tuottajatehtävien eriyttäminen  ja  kun

-nossapidon,  rakentamisen  ja  suun-
nittelun avaaminen asteittain avoi-
meen kilpailuun parantavat toimin-
nan taloudellisuutta.  

Vuosina  1994-1995  valmistuivat Tielaitoksen tien- 
pidon visio  "Tie  uudelle vuosituhannelle", valtakun-
nallinen "Tienpidon suunnitelma  1995-2004"  ja  vas-
taavat  Savo-Karjalan tiepiirin suunnitelmat. Mainitut 
suunnitelmatja Tielaitoksen toiminta -ja  taloussuun-
nitelma  ovat olleet pohjana tälle suunnitelmalle. 

Tielaitoksen keskushallinto  on  antanut tiepiirin  ra
-hoituskehykset  vuoden  1997  valtion talousarvioesi-

tyksen  ja  liikenneministeriön toiminta-  ja  talous- 
suunnitelman perusteella. 

Piirin toiminta-  ja  taloussuunnitelman  painotukset 
pohjautuvat liikenneministeriön antamiin  mm.  liiken-
teen sujuvuutta, liikenneturvallisuutta  ja  ympäristö-
asioita koskeviin tulostavoitteisiin. Suunnitelman to-
teutuminen riippuu tulevien vuosien rahoituksesta. 
Seuraava suunnitelma tehdään vuoden kuluttua. 

Toimintaympäristö 
Tienpidon  kysyntä 
Yhteiskunnanj  a  talouselämän odotukset tulevat esille 

 mm.  maakuntien liittojenja kuntien lausunnoissa  tie-
piirin pitkän  ja  keskipitkän ajan suunnitelmista. 

Maakuntien liitot pitävät lausunnoissaan pääteiden 
 ja  Venäjän rajallejohtavien yhteyksien sekä taajami-

en liikenneturvallisuuden  ja  liikenneympäristön  pa-
rantamista tärkeänä. Erityisesti liitot korostavat maa-
seudun alemman tiestön kunnon merkitystä maa-  ja 

 metsätalouden kuljetuksille.  

Kunnat  toivovat erityisesti alemman tiestön  paran
-tamistaja  kevyen liikenteen väylien lisäämistä. 

Tieverkko  ja  tielilkenneolot  

Savo-Karjalan tiepiirin yleisten teiden pituus  on  noin 
 11 000 km.  Niistä  on valtateitä 800 km, kantateitä 

700 km, seututeitä 2 000 km  ja  yhdysteitä  7 500 km. 
 Näillä teillä ajetaan vuosittain noin  2,5  mrd. auto- 

kilometriä, josta aiheutuu tienkäyttäjille noin  4,6 
 miljardin markan  kustannukset. 

Tieliikenne  lisääntyi  Savo-Karjalan alueella  1980- 
luvulla lähes  50%.  Taloudellisen  laman  vuoksi liiken-
teen kasvu pysähtyi  1990-luvulle tultaessaja vuosina 

 1990-93  liikenne väheni  3  %.  

Vuonna  1994 liikennemäärät  kääntyivät lievään nou-
suun.  Savo-Karjalan alueen liikenne lisääntyi sekä 
vuonna  1995  että vuonna  1996  yhdellä prosentilla. 
Liikenteen kasvun ennustetaan jatkuvan erityisesti  

pääteilläja  suurimpien taajamien ympäristössä. Kan-
sainvälinen liikenne lisääntyy Venäjän kehityksen 
myötä varsinkin Pohj ois-Karjalan pääteillä.  Savo- 
Karjalan alueen liikenteen erityispiirre  on  raskaiden 
puutavarakuljetusten suuri määrä. 

Vaikka viime vuosina  on  eräitä pääteiden liiken-
teellisiä ongelmia saatu poistetuksi, puutteita  on 

 vieläkin paljon. Valtateistä  80% jakantateistä  yli  30 
%  ei täytä suuntauksen  tai  leveyden tavoitearvoja. 
Tilanne  on  maan huonoimpia. Ongelmallisimpia ovat 
Kuopion  -  Joensuun valtatie l7ja valtatie  5. 

Sorateiden  osuus yleisistä teistä  on Savo-Karjalas-
sa maan korkein. Sorateitä  on 47 %,  kun  koko  maan 
keskiarvo  on 37  %.  Vaikka sorateiden liikennesuo-
riteosuus  on vain 9 %  kaikista  Savo-Karjalassa aje-
tuista kilometreistä, teiden kelirikkoisuus haittaa 

 mm.  raakapuun  ja  maatalouden kuljetuksia. 

Taajamateistä  noin  50 %:lla on  kevyen liikenteen 
väylätja  75 %:lla tievalaistus.  Puutteita  on  lähinnä 
taajamien reuna-alueilla. Monia  1970-ja  1980-luvuil-
la rakennettuja taajamateitä  on  tarpeen korjata liiken-
neturvallisuuden  ja  -ympäristön parantamiseksi.  

Savo-Karjalan alueen liikenneturvallisuustilanne 
 on  valtakunnallisessa vertailussa keskimääräistä pa-

rempi.  Savo-Karjalan osuus henkilövahingoista  on 
 pienempi kuin osuus ajetuista kilometreistä. Henki-

lövahinkoihinjohtaneita onnettomuuksia sattui  Savo- 
Karjalan tiepiirin alueella  1980-luvun loppupuolella 

 400 - 450  vuodessa, mutta vuosina  1994-1996  noin 
 260. 

Tienpidon  strategia  
Tienpidossa  painotetaan liikenteelle  ja  yhteiskun-
nalle koituvia hyötyjä, alueellista  ja  liikenteellistä 

 tasapuolisuutta, yrnpäristöasioiden hyvää hallintaa 
 ja  liikenneturvallisuutta. Käytettävissä olevan rahoi-

tuksen vähyysjohtaa varsinkin alemman tiestön kun-
non heikkenemiseen.  

Savo-Karjalan pääteistä valtatiet  5, 9  ja  17,  osa 
 valtatietä  6  sekä kantatie  70  sisältyvät yleiseuroop-

palaiseen  TEN-tieverkkoon,  joka päätettiin kesällä 
 1996.  Näiden teiden liikenteellinen toimivuus  on 
 tärkeää Kuopionja Pohjois-Karjalan läänien kehityk-

selle. Kyseisten teiden vilkkaimpia osuuksia paran-
netaan jatkuvasti  koko  ohj elmakauden  ajan. 

Suunnitelma  on  käsitelty luonnosvaiheessa lääni-
kohtaisissa ympäristöyhteistyöryhmissä  ja  maakun-
tien liitoissa, jotka ovat antaneet siitä lausunnot. 

Savon Liitto pitää suunnitelmaa pääteiden  ja  taa-
jamien osalta perusteltuna. Liiton mielestä alemman 
tiestön hankkeisiin  on  saatava lisärahoitusta,  sillä  ne 
ovat tärkeitä puutavaran kuljetusketjun toimivuuden 
kannalta. Sorateitä tulisi päällystää vaikkapa  hal

-vemmin pintausmenetelmin.  Yleisen liikenteen kan-
nalta tärkeimpiä yksityisteitä olisi muutettava ylei-
siksi teiksi. 

Pohjois-Karjalan liitolla ei ole huomauttamista 
suunnitelman hankkeisiin. Itä-Suomen erityisrahoja 
tulisi käyttää Pohjois-Karjalan hankkeisiin, joita  on 

 esitetty suunnitelmaluonnoksessa. 



TIENPIDON  TUOTTEET  

PERUSTIENPITO 

Talvihoito 

1997  

-- ____________________________ 

.__I 70,0  

LHkenneympäristön  hoito  1 350  

Sorateiden  hoito  _______I 26,5  

Rakenteiden  ja  laitteiden hoito  III 12,5  

Lauttaliikenteen hoito  11111 19,0  

Päällystettyjen  teiden ylläpito  I 	43,6  

Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito  1 	5,0  

Perustienpidon  suunnittelu  liii] 	11,0  

Peruskorjausinvestoinnit  1 	32,6  

Uusinvestoinnit  j 	92,5  

Tiehallinto  345  

KEHITTÄMINEN  

Kehittämishankkeet  68,0  

Kehittämisen suunnittelu  7,3  

EU-HANKKEET  1 5,6  

TYÖLLISYYSHANKKEET  14,0 
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Rahoituksen lähtökohdat 
Tierahoitus  on  viime vuosina vähentynyt voimak-
kaasti. Vuonna  1992 Tielaitoksen  määrärahat olivat  
5,8  mrd  mk, mutta vuonna  1997 vain 4,0 mrd  mk. 

Tiepiirin käytettävissä oleva perustienpidonja  tie-
verkon kehittämisen rahoitus määräytyy vuosittain 
Tielaitoksen keskushallinnon kanssa tehdyn  tulos- 
sopimuksen pohjalta. 

Mandolliset lisätalousarviot, työllisyysrahoitus  ja 
EU-rahoitus saattavat muuttaa vuoden  1997  ja  myö-
hempien vuosien ohjelmia. 

Kehittäminen 
Tiepiirin määrärahat kehittämishankkeisiin riippu-
vat siitä, mikä  on  koko  maan kehittämisen määrära

-haja  mitä hankkeita  Savo-Karjalan alueelta saadaan 
valtakunnallisiin ohjelmiin. Tienpidon rahoitusta  on 

 supistettu eniten kehittämisestä: vuonna  1992  kehittä-
misen rahoitus oli  koko  maassa  1959 Mmkja  vuoden 

 1997  talousarviossa  937  Mmk. 

Kehittämi shankkei  den  rahoitus  Savo-Karjalan alu-
eella oli vuonna  1992  yhteensä  119  Mmk. Rahoitus 
vuodelle  1997 on 68  Mmk. Tiepiirin tässä suunnitel-
massa esittämä kehittämishankkeiden ohjelma edel-
lyttää vuosirahoituksen nostamista  110- 140  Mmk:n 
tasolle. Kaikki tiepiirin esittämät kohteet eivät  to-
teutune. 

Perustienpito  
Savo-Karjalan tiepiirille  on  vuodelle  1997  osoitettu 
perustienpidon rahoitusta  340  Mmk. Tämä rahoitus- 
taso  on  ollut olettamuksena myös jatkovuosille. 
Perustienpidon rahoitus  on  laskenut viime vuosina. 
Vuodelle  1992  saatiin  417  Mmk eli  23 %  enemmän 
kuin vuodelle  1997.  

Muut rahoituslähteet  
Työllisyysrahoitusta  on  saatu viirne vuosina yhteen-
sä lähes  30  Mmk vuodessa, josta kaksi kolmasosaa 
Pohjois-Karjalan lääniin  ja  loput Kuopion lääniin. 
Vuonna  1997  ja  tulevina vuosina työllisyysrahoitus 

 on  mandollisesti pienempi. 

EU:n rakennerahastoista  saatava rahoitus  on  Kuo-
pion läänin Sb -alueelle  2  Mmk vuodessa. EU:n  In-
terreg-rahoituksella parannetaan rajanylityspaikoille 
johtavia teitä. 

Tiehankkeisiin  sisältyvät kuntien ym. ulkopuolis-
ten maksamat työt ovat vuosittain useita miljoonia 

 markkoja. 

Toimintalinjat  
Kehittäminen 
Iisalmen ohikulkutie otettiin liikenteelle pääosin 
syksyllä  1996  ja  otetaan liikenteelle kokonaan vuonna 

 1997.  Valtatien  17  rakentaminen välillä Joensuu - 
Ylämylly aloitettiin vuonna  1996  ja  se  avataan lii-
kenteelle vuonna  1998.  

Seuraava tärkeä parannuskohde  on  valtatien  5  jak-
so Vehmasmäki - Hiltulanlahti. Tielaitoksen  kannan 

 mukaan  sen  rakentaminen tulisi aloittaa vuonna 
 1998.  

Tiepiirin tavoitteena  on  myös valtatien  5  välin  Jo-
roinen - Varkaus  ja  Joensuun kehätien Siilaisen 
eritasoliittymän rakentamisen aloittaminen vuosina 

 1998-1999.  Kumpikaan hanke ei sisälly Tielaitoksen 
valtakunnallisiin suunnitelmiin. 

Merkittävin suunnittelukohde  on  Kuopio - Riista-
vesi,jossa maankäytössä varaudutaan tulevaisuudes-
sa mandollisesti rakennettavaan suoraan yhteyteen. 
Uusi yhteys lyhentää Kuopion  ja  Joensuun välistä 
matkaa  10 km. 

Perustienpito 
Talvihoito  pyritään vilkasliikenteisimmilläpääteillä 
säilyttämään nykyisellä laatutasolla. Muiden teiden 
hoidon taso alenee varsinkin viikonloppuina. Liuk-
kauden torjunnassa pyritään vähäiseen suolan käyt-
töön. 

Liikenneympäristön  hoitoon kuuluvat liikenne- 
merkkien kunnossapito, ajoratamerkinnät, niitto, 
vesakon raivaus, istutusten hoito, levähdysalueiden 
kunnossapitoja tievalaistuksen hoito  ja  käyttö. Hoi-
don tasoa joudutaan laskemaan. 

Sorateiden hoitotaso  laskee. Sorateiden vahvista-
mista voidaan tehdä erittäin vähän. Kelirikon aikana 
joudutaan edelleen käyttämään painorajoituksia. 
Henkilöautoliikenne  ja  elintärkeät kuljetukset tur-
vataan. 

Rakenteiden  ja  laitteiden hoito sisältää teiden 
kuivatusjärjestelmän, päällysteiden  ja  siltojen hoi-
don sekä muiden laitteiden  ja  kalusteiden hoidon  ja 

 vähäisen uusimisen. Taso pysyy ennallaan. 

Päällystettyjen  teiden kunto  on  nykyisin tyydyttä-
vä, mutta erityisesti alemman tieverkon päällystei

-den  kunto laskee. Tiepiirin päällystyspolitiikan mu-
kaan päällysteet käytetään paikkausluontoisten toi-
menpiteiden avulla entistä tarkemmin loppuun en-
nen uudelleenpäällystämistä. Alemman tiestön koh-
teet valitaan erityisesti raskaan liikenteen tarpeiden 
perusteella. 

Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito sisältää küivatus-
järjestelmän  ja liikennemerkkien  systemaattisen uu-
simisen. Pääteiden viitoitusta parannetaan. 

Lossiliikenteen  palvelutaso pidetään ennallaan. Ai-
kataulun mukainen liikenne säilyy pisimmillä  los-
siväleillä. Suunnitelmakauden  aikana pyritään kor-
vaamaan lossit sillalla Vehmersalmessa, Akkalan-
salmessa, Mönnissä  ja Ihalansalmessa. 

Peruskorjausinvestointien  määrä pysyy ennallaan. 
Pääosa  on päällystettyj en  teiden peruskorj auksia, 
joista merkittävin  on  käynnissä oleva Kiuruvesi - 
Salahmi -hanke. Siltojen kunnon säilyttämiseksi  on 

 jouduttu viime vuosina tekemään kalliita korjauk-
sia. Tulevina vuosina korjaukset ovat keskimäärin 
halvempia, jolloin niitä voidaan tehdä lukumääräi-
sesti enemmän. Sorateiden korjauksiin  on  vähäiset 
mandollisuudet. 

Perustienpidon määrärahalla  tehtäviä investoin-
tej  a (uusinvestointeja)  joudutaan kehittämisrahoi-
tuksen niukkuuden vuoksi suuntaamaan enenevästi 
pääteille. Tiet parannetaan nykyiselle tielinjalle tie-
tä leventämällä, pienillä tasauksen  ja  suuntauksen 
muutoksilla, liittymäjärj estelyillä  ja ohituskaistoj  a 

 rakentamalla. Hankkeisiin sisältyy myös runsaasti 
kevyen liikenteen väyliä sekä pohjavesi-ja melusuo

-j auksia.  

Käynnissä olevista päätiehankkeista tärkeimmät 
osuudet ovat Leppävirran kohta valtatiellä  5  sekä 
Honkalampi - Viinijärvi  ja Jännevirta -Vartiala  val-
tatiellä  17.  

Liikenneturvallisuutta  ja  ympäristöä parantavia 
mittavia keskustateiden saneerauksia sekä kevyen 
liikenteen väylien täydentämistä tehdään kuudessa 
taajamassa. Taajamien ulkopuolella tehdään pieneh-
köjä turvallisuusjärj estelyj  ä. Erillishankkeina  tehtä-
viä melu-  ja pohjavesisuojauksia  tehdään useita. 



Vaikutukset 

Kuoringan levähdysa  lue Kuopio - Joensuu tien varrella tarjoaa matkailijoille virkistyskeitaan. 

Työllisyysrahoitus  suunnataan toiminta-  ja  talous- 
suunnitelmaan sisältyvien hankkeiden aikaistamiseen 
ottamalla huomioon työvoimaviranomaisten  kanta 
ja  kuntien työllisyysaste. Näin edistetään liikenteen 
kannalta tärkeiden parantamistöiden toteuttamista. 

Puukuljetuksille  tärkeän Uimaharjun - Luhtapoh
-jan tiejakson  parantaminen Enossa  ja Lempyyn - 

Palokankaan tiejakson  parantaminen Suonenjoen  ja 
Leppävirran  välillä olisi saatava valmiiksi.  

EU-rahoitus käytetään Kuopion läänin  5b-alueella 
alemmalle tieverkolle. EU:n lähialueyhteistyöhank-
keina parannetaan Joensuun - Niiralan tieyhteyttäja 
uusille. avattaville rajanylityspaikoille johtavia tei-
tä. 

Ympäristö  
Savo-Karjalan tiepiirin ympäristöohjelma valmistui 
toukokuussa  1996.  Ohjelmassa  on  määritelty pää-
määrät, tavoitteet  ja  toimenpiteet tiehallinnon  ja 

 tuotannon ympäristöasioiden hoitamiseksi vuosiksi 
 1996 - 2000.  Ohjelman pohjalta  on  laadittu erillinen 

toimenpideohjelma teiden rakentamiseenja kunnos-
sapitoon. Tässä ohjelmassa  on  määritelty tilaajan  ja 

 tuottajan välisiin sopimuksiin sisällytettävät ympä-
ristöasiat tuotteittain tukitoimintoineen. 

Hankkeiden ympäristövaikutuksia selvitetään  ja 
 haitallisten ympäristövaikutusten lieventämistä suun-

nitellaan  jo esisuunnitteluvaiheessa  kuhunkin hank-
keeseen sopivalla tavalla. 

Tieliikenteen  ja tienpidon  ympäristöhaittoja vä-
hennetään panostaen meluhaittoj  en  vähentämiseen 

 ja pohjavesien  suojeluun. Uusiutumattomia luon-
nonvaroja käytetään vastuullisesti  ja  säästeliäästi. 
Materiaalien uusiokäyttöä  ja kierrätystä  lisätään. 

Tiepiiri  tehostaa yhteistoimintaa maankäytön  ja 
 muiden liikennemuotojen suunnittelijoiden kanssa 

kestävänja turvallisen alue-ja  yhdyskuntarakenteen 
aikaansaamiseksi. Tiepiiri  on  käynnistänyt uudel-
leen läänikohtaisten ympäristöyhteistyöryhmien toi-
minnan. Ryhmissä  on  mukana tiepiirin lisäksi edus-
tajat maakunnallisista liitoista, alueellisista ympäris-
tökeskuksista, museoista  ja  yliopistoista. 

Liikenteen sujuvuus  ja  tiestön kunto 
Ohjelman päätiehankkeet  ja lossien  korvaaminen 
silloilla parantavat liikenteen sujuvuutta. Kuitenkin 
liikenteen kasvun vuoksi ruuhkat lisääntyvät. 

Huonokuntoisia päällystettyj  ä  teitä  on  nykyisin 
noin  600 km.  Niiden määrä lisääntynee vuosittain 

 40 - 50 km. 

Kelirikkoisten  teiden määrä lisääntyy, koska nii-
den vahvistamiseen ei ole käytettävissä riittävästi 
rahoitusta. 

Liike  n net  urval  lis  u us  
Valittaessa parannuskohteita toteutusohjelmaan  on 

 keskeisenä perusteena ollut hankkeiden vaikutus 
liikenneturvallisuuteen. Hankkeet parantavat erityi-
sesti kevyen liikenteen olosuhteita pääteillä, taaja-
missa  ja  taajamien reuna-alueilla. 

Ympäristö  
Liikennernelulle altistuvien  asukkaiden määrä vä-
henee. Pohjavesien pilaantumisriski pienenee suo-
jausten  ja  suolan alhaisten käyttömäärien ansiosta. 
Taajamien parantamistoimenpiteet ovat myönteisiä 
ympäristön kannalta. Ympäristöselvitykset paranta-
vat hankkeiden laatua. Toisaalta rahoituksen niuk-
kuus vähentää mandollisuuksia parantaa liikenneym-
päristöä  tai  toteuttaa ympäristön kannalta hyviä rat-
kaisuja. 

Muutossuunnitelma 
Perustienpidon  vuotuinen rahoitus  on maakunnal-
lisiin  tarpeisiin nähden noin  50  Mmk liian alhaisella 
tasolla. Lisärahoitus mandollistaisi hankkeiden  no-
peuttamisenja  varmistaisi eräiden suurehkojen hank-
keiden (mm.Vehmersalmen silta) toteuttamisen. Lisä- 
rahoitus mandollistaisi myös alemman tieverkon kun-
non parantamisen, kuten kelirikkoteiden vahvista-
misen  ja sorateiden päällystämisen.  

Toiminnan kehittäminen 
Tilaaja  -  tuottaja -toimintamalli 

 on  otettu käyttöön 
Tilaajan  ja  tuottajan toiminnot eriytettiin tiepiirissä 
vuoden  1996  alusta.  Tiehallinto  vastaa tienpidon 
kokonaisuudesta, hoitaa tienpidon hallinnolliset teh-
tävät  ja  tilaa kunnossapidon, rakennushankkeet  ja 

 niihin tarvittavat suunnitelmat.  Urakointi  toteuttaa 
kunnossapidonja rakentamisen. Konsultointi tekee 
tilauksesta suunnitelmia  ja  selvityksiä. 

Tilaaja - tuottaja -toimintamallin tavoitteena  on 
 parantaa tienpidon tehokkuutta  ja tuotantotoiminto-

jen  kilpailukykyä sekä luoda valmiuksia lähivuosina 
tapahtuvaa urakoinninj  a konsultoinnin liikelaitosta

-mista  varten. 

Toimintaa tehostetaan  ja  hallintoa kevennetään 
kaikilla tasoilla niin, että entistä suurempi  osa  rahoi-
tuksesta voidaan käyttää suoraan tienkäyttäjien hy-
väksi tien päällä tehtävään työhön. 

Liikennekeskuksen  avulla edistetään talvihoidon 
oikea-aikaisuutta  ja  yhtenäisyyttä, parannetaan tie-
dotusta tienkäyttäjille sekä kevennetään tiemestari- 
piirien päivystystä. 

Palveluja myydään 
Osana uutta toimintakulttuuria Tielaitos  on  käynnis-
tänyt omaan toimialaansa kuuluvien tuotannon pal-
velujen  ja  tuotteiden myynnin. 

Lähialueyhteistyä 
Tiepiiri  osallistuu solmimiensa yhteistyösopimusten 
mukaisesti lähialueyhteistyöhön Karjalan tasaval-
lassaja Virossa. Tavoitteena  on  tukea kohdealueiden 
pitkäjänteistä kehittämistoimintaa erityisesti teiden 
kunnossapidossa. 

Iisalmen ohikulkutien erikoisia kaidepylvä itä  ja 
 kaunis luiskaverhoilu nimeltään  A  urinko ranta.  

Työllisyys-  ja EU-hankkeet  
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Tielaitoksen  ohjelmissa.  

Tieplirin Iisäesitvs:  
470 Vt5  Joroinen-Varkaus  
472  Vt  '17  Joensuun  kehätie, Slilaisen liitt  
515  Vt  5 P äiväranta -  Vuorela  
471 Mt 536 Vehmersalmen  silta  
5'  Vt  6 Lehmon  liittymä  
474  Vt  5  Lapinlahti  -  Taipale  
517  Vt  '17 Riistaveden ohikulkutie 

T  un Iiis vvs  h a  nk  k p p 

356 Mt 573 Savolanpelto - Luikonlahti PARP  11L3 YH,  TU  4,5 — — Kaavi  
76 Mt5780  Ala-Nurmesjarvi-Kangaslahti SRPA 8OYH  5,0  Nilsiä  
T At 531 Lempyy-Mäkrärnäki SRPA 1J,OYHTU _______  Suonenjoki  
355 Mt539 Haapakangas-Salonkyla SRPA 78YH  6,0 — — VehmersalmiTu  

At 5646 Kuhaniementh-Lapinlahu PARP 74YH  8,9 — — apinlahti  
3W At 570  Säyneinen  - Hankamäki SRPA  17,3 'H ,9  Juankoski, Rauta  
59 Mt 560  Saarela  -  Oulun läänin  raja SRPA  ',2 YH  14,6 —  Pielavesi, Keitele  
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Ku.arvi. 
Mmk  1997 1998 1999  2cD0 2cX1  Kunta  

336  tc17 Honkalamp-\4inijärvi LEVKVI 14,7SU.TU  32.0  Liperi  
311  \it6 HaavanpänIiittymäjärjeeIyt ETL,KLV _____4TU.SU  7,4  PyhäIkä  
312 Pt 15514  Heinoniemenpt, myospt  15513  SRPÄ  12,0  YH  6,3  Kitee  
245  Kt73 Nurmekntaajarr,myösmt528 TAAJ 1,2ThJ,SU  5,8  Nurmes  
314 A6  KeIandenIiittyrrjarjeeIyt LEVKLV 3,1TLJSU  7,4  KeIahti  
317 Pt 15637  LiperinIonpt SRRP  10,7 '1-1 6,0 Li  peri  
257  Mt524 KattiIaImensIta SILR  1  _____  1,2  Liek  
518  \it6 Lehnionliittyri  EL  1SU,TU  20,0  Kontiolahti  
519  Pt15717 Kulho-Kuurna SRPA  8,5''H 9,0  _  Kontiolahti  
349 Mt 486  Kiteentaajame T.AAJ  2.0  TU  5.0  ____  Kitee  
211  Kt73 LieknIiittynjärjeeIyt,vaihe2  TAJ  3SU,TU  3,8  Liek  
212  Kt75 Lamninkankaanpohjave9alue P\JESI 4,5YTv1  4,5  -  Nurmes  
256 Kt 73  Uimeharjuntaajama  TAJ  1,5  'fIvl,  TU  2,0  bio  
258  _____ Juuantaajan,vaihe1 TAAJ 2,0''M,TU  4,3  Juuka  
259 .k6  KoIinportinIiittyn LIITT _____iTU  0,9  Juuka  
318 ,t6  Haavanpää-Oikarrio  LEV  22,7SU,TU  38,4  Pyhäs.Tohmajär.  
520  Mt5100 Mönnin9lta  LO->SI  1SULT  20,0  Kontiolahti  
246  Kt74 Iomantsntaajame  TAJ  2,7'1iA,Th  6,0  Iomant  
521  Mt518 Tannilanvaara,myöskt73 P\iESI 2YM  2,0 8-ic  
522  \itl7 Q.itokumpj-\,itnijärvi  LEV  11,7StJ,TU  7,0  Qtokumpu,Liperi  
523  Kt73 Uilonkohta TUSU  3,5  Koritiolahti  

6J-haid 
351  vt6 ')kamonliittymä LIITT,KL\ _____1TU,SU  3,8  _ [ Tohmajarvi  
524  Mt5223  Kits-man  SRRP _____  'H 2,4  Liek  
525  Kt70 NiiraIanraia-amanjärjeeIyt _______ ______ 'yH  1,5  \,rtsIä  
352  Kt70 Landenvaara-iraIa LEd 15,OSU,TU  30,0  _ _ Tohmaj.Vartslä  

I  iv:ii 	' '7rr  
265  Mt513 Koitajoki-Luhtaçhja SRPA  11,3'1-1 18,0  _Eno  _____________  
247  Mt524 Nurmijarvi-Oilunlãäninraja SRPA  29,1  'il-I 20,0  - Liek  
319 ______ Pt 15555  IhaIanImenIta  _______________________________ LO-G! 1 'fl-I 15,0  Rääkky(ä 
248  _____ _______ Mt5200 ______ Lylyvaara-Huhus _________________________ ________ SRPA  ______ ______ 7,7'H _____ ______ _____ ________ 

50  ______ Ilomarits  _____________  
255  Pt15911 Revonoja-Py,Iampi SRPÄ 6,0Th  4,0  ________ __________  Nurmes  ___________ 
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Toimenpide  

4KAI  Tien nelikaistaistus 
ETL Eritasoliittymän  rakentaminen  
KLV  Kevyen liikenteen väylä  
LEV  Tien leventäminen 
LUTT Liittymän  parantaminen  
MO  Moottoritien rakentaminen  
MOL Moottoriliikennetien  rakentaminen  
OHIK  Ohikulkutien rakentaminen  
OKAI Ohituskaistojen  rakentaminen  
PARP Pääflystetyn  tien peruskorjaus  
RTR Rautatieristeyksen  parantaminen  
SILK  Sillan  peruskorjaus  
SILR  Sillan  rakentaminen  
LO->Sl Lossin  korvaaminen sillalla  
SRPA Soratien  parantaminen  ja  päällystys  
SRRP Soratien  rakenteen parantaminen  
TAAJ Taajamajärjestelyt 
UUDR  Tien  uudelleen rakentaminen  
VAL Tievalaistus  

Pää  peruste  

Su 	sujuvuus  
TU 	turvallisuus  
YM 	ympäristöhaittojen  vähentäminen  
YH 	yhteiskuntarakenteen  eheytys  
LT 	liikennetalous 
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Vt  5  Vehmasmäki - Hiltulanlahti  
Hanke käsittää moottoriliikennetien rakentamisen valtateiden  
5  ja  9 yhtymäkohdastajo  valmiin, Kuopioonjatkuvan moottori- 
väylän alkupisteeseen  (12 km). Liikennemäärä on  nykyisin 

 9 000 - 1 0 000 autoa/vrk. Tieosuus  kuuluu eurooppalaiseen 
 TEN-tieverkkoon  sekä valtatien  5  että poikittaisyhteyden  Tur-

ku -  Kuopio - Joensuu - Niirala osana. Työmatkaliikenteen 
vuoksi  tie ruuhkautuu  päivittäin. Tiellä  on  useita vaarallisia 
liittymiä. Uusi tielinja  on  pääasiassa asutuksen ulkopuolella, 
joten asutukselle aiheutuvat melu-  ja päästöhaitat  vähenevät. 
Uuden tien myötä henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 

 20 %.  Hankkeen hyöty/kustannussuhde  (H/K)  on 2,0.  

Vt  5  Joroinen - Varkaus 
Hanke käsittää sekaliikennetien rakentamisen Joroisten taaja-
man eteläpuolelta Varkauteen, pääosin uuteen paikkaan  (18 
km). Liikennemäärä on  nykyisin  5 300 - 8 1 00 autoa/vrk  ja 

 liikenne  on jonoutunutta  ja ruuhkaista. Maankäyttö  on  levin-
nyt Joroistenja Varkauden taajamissa molemmin puolin valta-
tietä. Melualueella asuu  400  asukasta. Ympäristövaikutusten 
arviointi  on tehtyja yleissuunnitelma  tarkistettu. Tiesuunnittelu 

 on  käynnissä. Uusi tielinja kulkee suurimmaksi osaksi metsä- 
maastossa, joten asutukselle aiheutuvat haitat vähenevät  ja 

 nykyisen tien maankäyttöä jakava haitta poistuu. Nykyisin 
tieosuudella tapahtuu vuosittain keskimäärin neljä henkilö-
vahinko-onnettomuutta,  j oiden  arvioidaan vähenevän puoleen. 
Hankkeen  H/K  on 1,9.  

' 	f  __ 	__ 
_  

d  

Vt  17  Siilaisen eritasoliittymä  
Hanke käsittää Siilaisen eritasoliittymän rakentamisen Joen-
suun kehätien kehittämisen ensimmäisenä vaiheena.  Se  korvaa 
nykyiset kolme liikennevaloin ohjattua tasoliittymää, jotka 
ruuhka-aikoina tukkeutuvat herkästi. Hankkeeseen kuuluu myös 
kevyen liikenteen väylien  ja alikulkujen  rakentamista.  Hank-
keen yleissuunnitelma on  valmis. Liikenteen sujuvuus  para-
nee,  koska pysähtymiset liittymäalueella jäävät pois. Katulii-
kenneja valtatien liikenne saadaan erotetuksi omille väylilleen. 
Henkilövahinkojen määrä vähenee puoleen. Hankkeen  H/K  on 
4,8.  

Vt  5  Päiväranta -  Vuorela 
Hanke käsittää valtatien leventämisen Kallansilloilla Kuopion 
pohjoispuolella  4,3 km  matkalla. Nykyinen  tie on  moottoritie- 
osuuksien välissä oleva kaksiajoratainen, nelikaistainen  tie, 

 jossa ei ole rinnakkaistietä. Päivärannan läppäsiltoja avataan 
vesiliikenteelle  500  kertaa vuodessa. Liikennemäärä  on 24 000 
autoa/vrk. Tieosuudella on  sattunut vuosittain keskimäärin  I 5  
onnettomuutta kilometrillä  ja  se on onnettomuustiheydellä 

 mitattuna  Savo-Karjalan turvattomin. Pientareeton ajorata ruuh-
kautuu,  jos  toisella kaistalla  on  hidas  tai  pysähtynyt ajoneuvo. 
Ruuhkaa syntyy myös tien  tai  siltojen korjausten yhteydessä. 
Tiehen tehdään pientareet  ja  kevyen liikenteen väylä leven-
netään. Laivaväylän kohdalle tehdään uusi kevyen liikenteen 
silta. Eritasoliittymien liittymiskaistoja jatketaan. Parannuk-
sen ansiosta liikenteen sujuvuus  ja  turvallisuus paranevat. 
Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät puoleen. Hankkeen 

 H/K  on 0,7. 

Mt 537  Vehmersalmen  silta 
Hanke käsittää  sillan  (397 m)  rakentamisen Vehmersalmen yli 
tieosuuksineen  (2 km).  Nykyisin Vehmersalmen kirkonkylän 

 ja  Soisalon saaren välinen liikenne hoidetaan lossilla. Lossiväli 
 on 22 1 m.  Silta parantaa liikenteen sujuvuuttaja antaa mandol-

lisuuden kehittää Soisalon puoleista taajaman osaa. Vehmer-
salmen kunta  on saaristokunta,  jossa valtion  on  edistettävä 
liikennepalveluja. Hankkeen  H/K  on 2,1. 
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Vt  6  Lehmon eritasoliittymä  
Hanke käsittää eritasoliittymän rakentamisen valtatielle  6 

 Kontiolanden kunnan Lehmon taajaman kohdalle  6 km  Joen-
suusta pohjoiseen. Valtatien  6  liikenne  on 8 400 autoa/vrk  ja 
vilkkaina  aikoina pääsy liittyviltä teiltä valtatien liikenne- 
virtaan  on  vaikeaa. Eritasoliittymä korvaa kaksi tasoliittymää 

 ja  tekee mandolliseksi maankäytön laajenemisen valtatien 
taakse. Hankkeen yleissuunnitelma  on  valmis. Liikenteen su-
juvuus paranee, kun tasoliittymien aiheuttamat häiriökohdat 
poistuvatja nopeusrajoitusta  80 km/h  voidaan nostaa. Henki-
lövahinkojen määrä vähenee  40 %. 111K on 1,3.  

Vt  5  Lapinlahti - Taipale 
Hanke käsittää valtatien  5  rakentamisen uuteen paikkaan  Ner-
koon  kylän kohdalla  (5 km). Liikennemäärä on 5 200 -  5 500 
autoa/vrk.  Nykyinen  tie  kulkee kylän läpi  ja sen  molemmin 
puolin  on  runsaasti asutusta  ja  paljon liittymiä. Melualueella 
asuu noin  1 10  asukasta. Nykyinen  tie on  suurimmaksi osaksi 
pohjavesialueella. Ohikulkutie tekee mandolliseksi Nerkoon 
kylän kehittämisen vapaana valtatien haitoista. Liikennöitävyys 
paranee ohituskaistojen rakentamisen  ja nopeusrajoituksen 

 nostamisen ansiosta. Henkilövahinko-onnettomuudet vähene-
vät  40 %.  Riskit pohjavedelleja meluhaitat pienenevät.  Hank-
keen  H/K  on 1,5.  

Vt  17  Riistaveden ohikulkutie  
Hanke käsittää valtatien  1 7  rakentamisen uuteen paikkaan  (5,5 
km) Riistaveden  kohdalla. Nykyinen  tie on  kapea  ja  kulkee 
kirkonja hautausmaan välistä. Nopeusrajoitus  on 60/80 km/h. 
Liikennemäärä on  noin  4 300 autoa/vrk.  Kevyen liikenteen 
turvallisuustilanne  on  huono, koska kevyen liikenteen väylät 
puuttuvat. Hankkeen yleissuunnitelma  on  valmis. Liikenteen 
suj uvuus paranee ohituskaistan  j a nopeusrajoituksen  nostami-
sen vuoksi. Nykyinen  tie jää  paikallisen  ja  kevyen liikenteen 
käyttöön. Henkilövahingot vähenevät puoleen. Hankkeen  H/K 

 on 1,3.  

Perustienpidon  hankkeiden 
perustelut  
Vt  5  Varkaus - Leppävirta 
Nykyinen  tie on  kapea  ja näkemiltään  huono. Lii-
kennemäärä  on 5 000 -5 800 autoa/vrk.  Liikenne 
jonoutuuja ohittaminen  on  vaikeaa.  Tie levennetään, 
tasausta  parannetaan  ja  tehdään yksityistiejärjeste-
lyjä. Tielle tehdään neljä ohituskaistaa. Liikenteen 
sujuvuus paranee niin, että liikenne sujuu kohtuulli-
sesti lähimmät  20  vuotta. Henkilövahinkojen arvioi-
daan vähenevän nykyisestä neljästä yhdellä onnetto-
muudella vuodessa.  

Vt  5  Nerkoo - Ohenmäki  

Nykyinen  tie on  kapea  ja  kulkee Taipaleen kylän 
läpi. Tiessä  on näkemiltään  huonoja kohtiaja liitty-
miä.  Tien liikennemäärä on  noin  5 000 autoa/vrk.Tie 
levennetään,  rakennetaan ohituskaista, kevyen liiken-
teen  tie  ja  valaistus sekä tehdään pohjaveden suo-
jauksia. Liikenteen sujuvuusja turvallisuus parane-
vat.  

Vt  5  Leppävirta - Vehmasmäki  
Nykyinen  tie on kapeaja suuntaukseltaan  huono.  Tie 

 kulkee Oravikosken kylän läpi, jossa  on  asutusta 
molemmin puolin.  Tien liikennemäärä on  noin  5 000 
autoalvrk. Tie levennetään  ja  rakennetaan  8  ohitus- 
kaistaa. Oravikoskella  tie  siirretään Kotalanden avo-
louhoksen kohdalla uuteen paikkaan. Liikenteen su-
juvuus  ja  turvallisuus paranevat.  

Vt  5  Mäntylahti -  Lapinlahti 
Tieosuus  on parannettujen  jaksojen välissä.  Tie on 
kapeaja  siinä  on  useita näkemiltään huonoja kohtia. 
Liikennemäärä  on 5 000 autoa/vrk. Tie levennetään 

 ja  rakennetaan ohituskaistat. Liikenteen sujuvuus  ja 
 turvallisuus paranevat.  

Vt  6  Haavanpää - Onkamo  
Nykyisen tien puutteita ovat kapeusja suuri liittymien 
määrä. Liikennemäärä  on 3 000 - 3 300 autoa/vrk. 
Tie levennetään  ja  tehdään ohituskaistoja. Liittymiä 
parannetaanja yksityistieliittymiä vähennetään tiejär-
jestelyjen avulla. Tikkalan kylän kohdalle rakenne-
taan kevyen liikenteen väylä. Liikenteen sujuvuusja 
turvallisuus paranevat.  

Mt 5100  Mönnin  silta 
Pielisjoki  ylitetään  Alavin -  Jakokosken maantiellä 
Kontiolandella nykyisin lossilla. Lossiväylän  pi-
tuus on 230 m. Liikennemäärä on 330 autoalvrk. 
Lossiväylän  eteläpuolelle rakennetaan silta, jonka 
pituus  on 290 mja alikulkukorkeus 12,5 m. Hank-
keen  H/K  on 2,3. 

Mt 5646  Akkalansalmen  silta 
Onkiveden Akkalansalmi  Lapinlandella ylitetään 
nykyisin lossilla. Lossiväylän pituus  on 180  ni. 
Liikennemäärä  on 390 autoa/vrk. Lossin  paikalle 
rakennetaan silta. Hankkeen  H/K  on 3,8. 

Työuisyyshanke  
Mt 513  Koitajoki - Luhtapohja  
Tie on  tärkeä puunkuljetusreitti Ilomantsin suun-
nasta Uimaharjun tehtaille. Liikennemäärä  on  noin 

 200 autoa/vrk. Puutavarakuljetuksia on 50 kuormaa 
 vuorokaudessa.  Tien mäkisyyden  ja mutkaisuuden 
 vuoksi puutavara joudutaan talvella kuljettamaan 

pitempää reittiä.  Tien  suuntausta parannetaan  ja 
 tietä vahvistetaan. 



Pohjavesiä suoj  alaan tiivistämällä tien luiskat heikosti vettä läpäisevillä materiaaleilla. 

Pohjavedensuojelu 
	 Taajamat 

Ympäristö  
Ympäristövaikutusten  arviointi  
Lain  mukaista ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyä (yya)  on  sovellettu hankkeissa valtatie  5  Joroi-
nen-Varkausja valtatie  5  Päiväranta  -Vuorela. Yya-
menettelyn periaatteita  on  sovellettu myösjoidenkin 
seudullisten  ja  paikallisten hankkeiden arviointiin. 
Muutamista hankkeista  on  tehty erillisiä ympäris-
tövaikutusselvityksiä. Valtatien  17 parantamishank-
keeseen  välillä Kuopio - Riistavesi sovelletaan  lain 

 mukaista yya-menettelyä. 

Meluntorjunta  
Erillisenä meluntorjuntakohteena tehdään Vuorelan 
melueste Kuopio - Siilinjärvi moottoritiellä. Melues

-teen  pituus  on 1,2 km  ja  se  rakennetaan osittain 
turvetuhkasta. Myösjäterenkaiden käyttöä melueste-
rakenteessa selvitetään. Meluesteellä suojataan melu-
haitoilta  700  asukasta  ja kuntoutumiskeskus.  Kus-
tannukset ovat noin  3,6  milj  mk. 

Liikenteen meluhaittoja vähennetään meluaitoja rakentamalla. 

Perustienpidonja kehittämishankkeiden  yhteydes-
sä meluhaittoj  a  vähennetään rakentamalla suojauksia 
sekä muuttamalla tien linjausta  tai tasausta melulle 

 herkkien kohteiden alueella. Näillä toimenpiteillä 
suoj ataan noin  200 asukastaja  neljä koulua. Suoj aus

-ten  pituus  on  yhteensä  3 km.  Tiepiirin ympäristö- 
ohjelmassa  on  nimetty  9 kiireellisintä meluntorjunta

-kohdetta, joista ohjelmakaudella toteutetaan  3 -  5  
kohdetta. 

Erillisiä pohjaveden suojauksia tehdään Suonenj oel
-la,  Pielavedellä, Nurmeksessaja Enossa. Suojausten 

yhteispituus  on  noin  10 kmja  kustannukset  9  Mmk. 
Kohteet ovat kiireellisimpiä suojattavia pohjavesi- 
alueita tiepiirin alueella. 

Tiepiirin ympäristöohjelmassa  on  nimetty  39  tär-
keää pohjavesialuetta, joista  7 on kiireellisimmin 
suojattavaa  kohdetta. Ohjelmakauden aikana näistä 
viidelle pohj avesialueelle tehdään tien luiskasuo-
jauksia. Muiden kohteiden suojaustarpeet  ja  järjes-
tys tarkistetaan vuoden  1997  aikana alueellisten ym-
päristökeskusten kanssa. 

Luonto, maisema,  kulttuuriympäristö  
Luonnon-, maiseman-  ja kulttuuriympäristön  hoito- 
töitä tehdään yhteistyössä kylätoimikuntien  ja  mui-
den yhteistyökumppaneiden kanssa. Toiminta-  ja 
taloussuunnitelmassa  on 18 tiehanketta,joidenjokin 

 osa  on  valtakunnallisesti, maakunnallisesti  tai  pai-
kallisesti merkittävällä luonnon-, maiseman-  tai  kult-
tuuriympäristön arvoalueella.  

Tiepiirin alueella  on 1 1 taajamaa,  jotka liikenne- 
ympäristön tilan selvityksen mukaan vaativat kiireel-
lisimmin parantamista. Ohjelmakaudella toteutetaan 
viisi laajaa taajaman parantamiskohdetta (Pielavesi, 
Kiuruvesi, Juuka, Uimaharju, Ilomantsi) sekä neljä 
kohdetta (Vieremä, Varpaisjärvi, Nurmes, Kitee), 
joissa tehdään pienempiä taajaman parantamistoi-
menpiteitä. Taajamasaneerausten suunnittelu  on  tehty 
yhteistyössä kuntien, asukkaiden  ja  yrittäjien kans-
sa. 

Tienpidon  aiheuttamat päästöt 
Tiemerkinnöissä  käytettävistä maaleista  on  tällä  het-
kellä  noin  15 % liuotepohjaisia. Liuotepohjaisista 
maaleistaja päällysteistä  luovutaan kokonaan ohjel-
makauden loppuun mennessä. 

Liukkaudentorjunnassa  pyritään vähäiseen suolan 
käyttöön. Tavoitteena  on  käyttää suolaa  alle  3 500 fly. 
Pohjavesialueilla  suolan käyttöä vähennetään. 

Pölynsidontaan  käytettävän suolan käyttöä vähen-
netään yedenottamoiden lähisuojavyöhykkeillä. 

Lisätietoja suunnitelmasta antavat: 	 Tielaitos  

Suunnittelupäällikkö Teppo  Miikkulainen  puh.  0204 44 5450 	 SavoKarjalan tieplin 

Tiejohtaja 	Matti Tuiremo  puh.  0204 44 51 00 	 Tieverkkoinsinööri 	Mikko Tinkala 	puh.  0204 44 51 1 4 	 PL 1 1 17 
Tiestöpäällikkö  Petri  Keränen puh.0204445105 	 Tieverkkoinsinöäri 	Martti Piironen 	puh.0204445376 	 70101  KUOPIO 	 Helmikuu1997 
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