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Laskuvarjohyppääjä Joro  men  -  Varkaus tiehankkeen 
käynnistystilaisuudessa.  Kuva:  Maritta Räsänen.  
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Kunnossapito etusijalla 

Esittelemme toiminta-  ja  taloussuunni-
telmassamme  2005-2008,  miten  Savo - 
Karjalan tiepiiri turvaa Pohjois-Karjalassa  ja 

 Pohjois-Savossa liikkumismandollisuudet  ja 
 elinkeinoelämän kuljetukset sekä kehittää 

liikennejärjestelmää. Suunnitelma perustuu 
liikenne-  ja  viestintäministeriön  ja  Tiehallinnon 
valtakunnallisiin linjauksiin  ja  rahoituskehyksiin, 

 tiepiirin pitkän tähtäyksen suunnitelmaan sekä 
aluehallinnon kehittämistavoitteisiin. 

Tienpidossa painotamme  tiestön päivittäistä 
hoitoa. Hoitotason yleiseen parantamiseen ei 
ole toiveista huolimatta taloudellisia mah-
dollisuuksia. Tavoitteemme  on  edelleen, että 
päätiet ovat hyvässä kunnossa  ja  muu tieverkko 
vähintään tyydyttävässä kunnossa. 

Yleisten teiden kunto  on  parantunut tällä 
vuosikymmenellä. Nyt tavoitteemme  on  säi-
lyttää tieverkon kunto vähintään nykyisellä 
tasolla. Suuntaamme rahoitusta päällysteiden,  

Tiehallinnon  Toiminta-  ja  taloussuunnitelma 
 (ITS) on  laadittu liikenne -ja  viestintäministeriön 

 ohjeiden mukaisesti  558  miljoonan euron 
vuotuiseen rahoituskehykseen. Tiepiiri arvioi 
saavansa siitä  56  miljoonaa euroa vuodessa. 
Suunnitelman lähtökohtana  on  ollut tieverkon 
nykyisen hoitotason  ja  kunnon säilyttäminen. 
Kilpailuttamisen ansiosta teiden hoidon kus-
tannukset ovat alentuneet, mutta  mm.  linja-
autopysäkkien varusteiden  ja  tievalaistuksien 
hoitovastuun  siirtyminen kunnilta tiepiirille 
lisää rahoitustarvetta. Tiepiiri käyttää tiestön 
hoitoon vuosittain noin  41 % perustienpidon 

 rahoituksesta. Tiehallinnon valtakunnallisten 
 ja  Savo-Karjalan tiepiirin alueellisten linjausten 

mukaisesti tieverkon kuntoa parantavien perus-
korjausten  ja  ylläpidon osuus säilyy vähintään 
aiempien vuosien tasolla. Niiden osuus pe-
rustienpidon rahoituksesta  on  noin  39 %. 

 Tieverkon tasoa parantaviin investointeihin  on 
vain  vähäiset mandollisuudet. 

Investointeihin käytettävissä olevalla rahoi-
tuksella pystytään tekemään pieniä liiken-
neturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. 
Investointihankkeiden määrän arvioidaan 
pysyvän vähäisenä  koko  ohjelmakauden,  ellei 
tienpidon rahoituksen määrä kasva. 

Suurimmat pääteiden investoinnit tehdään 
erillisrahoituksella, josta päättää eduskunta. 
Tällainen tiehanke  on  muun muassa käynnissä 
oleva valtatie  5:n  parantaminen Joroisten  ja 

 Varkauden välillä. Vuodelle  2006  ajoitettu 

L ICirjasto  

varusteiden  ja  laitteiden ylläpitoon sekä siltojen 
peruskorjauksiin vähintään saman verran 
kuin aiempina vuosina.  Sen  sijaan joudum-
me säästämään liikenneoloja parantavista 
sekä alueen kehittämistä edistävistä rakenta-
mi sha  n kkeista.  

Tiestön kunnossapidon painottamisella 
varmistamme liikkumisen sujuvuuden, kul-
jetusten toimivuuden  ja  tiestön arvon säily-
misen. Pienillä parantamistoimilla  ja  nopeus-
rajoitusten alentamisella niin taajamissa 
kuin pääteilläkin turvaamme tienkäyttäjien 
liikenneturvallisuutta. 

Jatkamme toimintatapojen kehittämistä 
entistä asiakaslähtäisemmiksi  ja  osallistumme 
aluekehitystyähän  myös liikennejärjestelmä-
suunnittelun avulla. 

Tiejohtaja  Matti  Tuiremo  

valtatie  6:n  parantaminen Joensuun kohdalla 
 ja  valtatie  5:n  parantaminen Päivärannan 
 ja  Vuorelan välillä Kuopion pohjoispuolella 

ovat siirtymässä alkamaan aikaisintaan 
vuonna  2008.  Nämä tiehankkeet sisältyvät 
liikenneväyläpolitiikkaa valmistelleen minis-
terityöryhmän mietintöön.  

Savo-Karjalan tiepiirin perustienpidon rahoitus  

2004 2005 2006 2007 2008 
M€ M€ M€ M€ M€  

Hoito  23,3 23,4 23,5 23,5 23,5  

Ylläpito  8,7 8,6 8,9 8,7 8,7  

Peruskorjaukset  13,6 14,1 13,6 13,5 13,5  

Investoinnit  7,7 4,9 4,6 3,0 3,0  

Suunnittelu  ,3 2,0 1,9 1,8 1,8  

Liikenteen hallinta  0,5 0,5 0,9 0,7 0,7  

Oma toiminta  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

Yhteensä  61,1 58,5 58,4 56,2 56,2  

Perustienpidon  rahoitus keskimäärin 
vuosina  2005-2008  

Ylläpito 
 15%  

Hoito 	L 	Perus- 
41  % 	/k\  korjaukset 

 /l\\ 24% 

it  

Liikenteen  hal!iflta  Suunnittelu  
1  °  3  %  

Valtaosa rahoituksesta tieverkon hoitoon  ja  kunnostukseen  



Keskeisimmät painotukset 
 Savo-Karjalassa 

•Teiden kunto säilytetään nykyisellä 
tasolla. 

•  Hoidon laatu  on  pääteillä  hyvä  ja 
 muulla tieverkolla tyydyttävä. 

•Siltojen korjauksia lisätään. 

• Kelirikkoteiden  korjauksia jatketaan 

•  Investoinneissa painottuvat pienet, 
liikenneturvallisuutta parantavat 
toim  en p  teet.  

• Pääteiden  nopeusrajoituksia 
alennetaan Iiikenneturvallisuuden 
sitä edellyttäessä. 

•  Nopeusrajoitusten 
automaattivalvontaa lisätään. 

•Taajamissa tehdään  vain  pieniä, 
liikenneturvallisuutta parantavia 
toimia  ja  nopeusrajoituksia 
alennetaan. 

Tienkäyttäjien  liikkumisolot  paranevat 
Tiestön hoidon tasossa ei tapandu mer-
kittäviä muutoksia. Asiakkaiden tarpeista 
lähtevää täsmähoitoa jatketaan. Pienillä 
investointihankkeilla parannetaan liikenne-
turvallisuutta taajamissa  ja  osalla päätie-
verkkoa. Pienehköjä rakenteellisia toimenpitei-
tä tehdään noin kymmenessä taajamassa. 
Peruskorjauksien suuntautuminen pääasiassa 
seutu-  ja  yhdysteille  parantaa tienkäyttäjien 
liikkumisolosuhteita kuntakeskusten välillä. 
Isojen investointihankkeiden lykkääntyminen 
myöhemmäksi Kuopiossa  ja  Joensuussa hei-
kentää liikkumisolosuhteita pääteillä liikenteen 
kasvun myötä. 

Valtatie 5:lle yhdessä poliisin  ja  pelastustoi
-men  kanssa laadittu häiriötilanteiden hoi-

tosuunnitelma nopeuttaa onnettomuus- 
tilanteiden purkua. Nopeita junayhteyksiä 
edistetään tasoristeyksiä poistamalla. Tällä 
suunnittelukaudella valmistuu Kaplaan eri-
tasoristeys Suonenjoella. 

Tienkäyttäjille  tarjotaan nykyistä laadukkaampia 
levähdysalueita, mutta niiden kokonaismäärää 
vähennetään. Liikenneympäristän esteettä-
myyttä kehitetään erityisesti taajamissa  ja  kau-
punkiseuduilla. 

Henkiläautoliikenteen  olot säilyvät pää-
osin ennallaan. Kuopion  ja  Joensuun kau-
punkiseuduilla liikenteen kasvu aiheuttaa 
paikallisia toimivuusongelmia. Ajomukavuus 
paranee kuntakeskusten välisillä yhteyksillä, 
kun pääflysteiden kuntoa parannetaan. Myös 
yhdysteillä tilanne paranee, kun kaikkein 
huonokuntoisimmat päällysteet korjataan  tai 
tie  muutetaan soratieksi. Isojen tiehankkeiden 
sijasta tehdään liikenneturvallisuutta parantavia 
pieniä toimenpiteitä valta-  ja  kantateillä,  jotta 
vältyttäisiin liittymä -ja  suistumisonnettomuuk

-silta sekä kevyen liikenteen onnettomuuksilta. 

Joukkoliikenteen  olot paranevat. Linja-
autopysäkkejä pidetään entistä paremmassa 
kunnossa. Pysäkkejä parannetaan erityisesti 
Kuopion  ja  Siilinjärven välillä sekä ohjelma- 
kauden lopulla Joensuun seudulla. Muulla 
tieverkolla kiinnitetään erityisesti huomiota 
koulukuijetusten kannalta tärkeisiin linja-
autopysäkkeihin. 

Kevyen liikenteen olot paranevat erityisesti 
taajamissa  ja  niiden reuna-alueilla,  jos  Iii -
kenneväyläpolitiikkaa valmistelleen  minis-
terityöryhmän hanke-esitykset toteutuvat 
suunnittelukaudella. Työryhmän mietinnössä 

 on  mainittu  6  hanketta  Savo-Karjalan tiepiirin 
alueelta. Muuten olosuhteet paranevat  vain 

 vähän. 

Muulla tieverkolla ei ole varaa kevyen liikenteen 
olosuhteita parantaviin investointeihin. Tiepiirin 
pitkän tähtäyksen suunnitelman tavoitteista 
poiketen tiepiirillä ei ole mandollisuutta teh-
dä isoja taajamateiden saneerauksia eikä 
maakunnallisia virkistysreittien käyttöä paran-
tavia hankkeita. 

Elinkeinoelämän kuljetusolot paranevat 
hitaasti. Elinkeinoelämän kannalta tärkeimmät 
kysymykset ovat pääteiden liikennöitävyys 

 ja  muun tieverkon siltojen kunto, kelirikko 
sekä talvihoito. Tieverkon ylläpidon  ja  perus

-korjausten pysyminen nykyisellä tasolla varmis-
taa myös pääteiden hyvän rakenteellisen kun-
non säilymisen. Muulla tieverkolla kelirikon 
aiheuttamat haitat vähenevät, mutta eivät 
poistu kokonaan. 

Pääteillä  merkittävä parannus kuljetusolo-
suhteissa tapahtuu Joroisten  ja  Varkauden 
välillä. Niiralan  raja -aseman liikennejärjestelyt 
nopeuttavat myös kuljetusten rajanylitystä. 
Tilapäisten  raja -asemien tieyhteyksien kehit-
tämiseen ei riitä rahoitusta tällä ohjelma- 
kaudella. Päiväranta - Vuorelan  ja  Joensuun 
kohdan investointien mandollinen viiväs-
tyminen huonontaa elinkeinoelämän toimin-
taedellytyksiä Kuopion  ja  Joensuun seuduilla. 

Raskaan liikenteen lepopaikkojen  ja  liikenteen 
valvonnan edellyttämien ajoneuvojen tarkastus- 
alueiden tarve selvitetään. Puutavarakuljetusten 
välivarasto-  ja  kuormauspaikkoja  rakennetaan 
yhteishankkeina metsäteollisuuden  ja  metsä- 
keskusten kanssa. Tavaraliikenteen terminaalien 
liittymäjärjestelyjä parannetaan molemmissa 
maakunnissa. Tiepiiri edistää aktiivisesti juna-
autokuljetusten toteutumista. 

Lisääntynyt  rullaluistefu  on 
 nostanut laatuvaatimuksia 

kevyen liikenteen väylillä. 
 Kuva:  Maritta Räsänen. 

, 	$w-..  

Hirvionnettomuudet 
mietityttävät Liikenne-
turvan, poliisin  ja  tiepür 

 yhteisellä  messuosastoll 
 Kuva:  Maritta Räsänen.  
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Kelirikkokorjauksiin  käytetty rahoitus 
 1999-2004  

Kelirikkopituus 	Käytetty  4 
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Siltojen korjauksiin käytettävä 
rahoitus  2003-2008 

Vaurioiden  vähenemä/vuosi (VPS*) 
Siltakorisusten  rahoitus  (mill.  €  

•VPS  eli vauriopistesumnia iunnusluku, joka muodostuu 
 sillan vauriolsta,  korjauksen kiiroellisyydesi3  ja 

rakenneosien  kunnosta 
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Tieverkon peruskorjauksia jatketaan 
Päätieverkolla liikkumisolosuhteet  säilyvät 
nykyisellä tasolla. Talvihoidon tasossa ei tapah-
du merkittäviä muutoksia  ja  päällysteiden 

 kunto säilyy hyvänä. Valtateiden vilkkaimpien 
osuu ksien investointien  vi ivästymi nen  heikentää 
palvelutasoa liikenteen kasvun myötä. Liikenteen 
kasvaessa pääteiden turvallisuus heikkenee, 
minkä vuoksi päätieosuuksilla joudutaan har-
kitsemaan nopeuksien alentamista. Liiken-
teen valvonnan tehostamiseksi lisätään auto-
maattista nopeuden valvontaa. 

Muun tieverkon kunto säilyy vähintään nykyi-
sellä tasolla  ja  paranee osalla kuntakeskusten 
välisiä yhteyksiä. Suunnittelukaudella paran-
netaan päällysteitä keskimäärin  370  kilometriä 
vuodessa  ja  huonokuntoisia päällysteitä muu-
tetaan sorateiksi keskimäärin  30  kilometriä 
vuodessa. Sorateiden päällystämiseen ei ole 
mandollisuuksia. Peruskorjauksien painopiste 
siirtyy runkokelirikon poistamisesta siltojen 
korjauksiin. Runkokelirikkoa pystytään kuiten-
kin vähentämään noin  30-40 tiekilometriä  vuo-
dessa, mikä parantaa elinkeinoelämän kulje-
tusten sujuvuutta yhdystieverkolla. 

Pääteiden  nykyinen toimivuus, kunto  ja  hoi-
don taso ovat hyviä. Ne eivät ole esteenä 
alue-  ja  yritystalouden  kehittymiselle. Paikal-
lisia ongelmia kuitenkin  on. Kuijetusten  toi-
mintavarmuutta palvelevia investointeja ei 
pystytä toteuttamaan odotusten mukaisesti. 
Merkittävimmät päätiehankkeet toteutuvat 
eduskunnan päätöksillä. 

Varkauden  portin  eritasoliittymä  mandollistaa 
uuden teollisuusalueen käyttöönoton. Liiken- 
neväyläpolitiikkaa valmistelleen ministeri- 

Tiehallinnon  yhtenä keskeisenä tavoitteena 
 on  vakavien  liikenneonnettomuuksien jatkuva 

vähentäminen. Pääteillä ensi vaiheessa tehtävät 
toimenpiteet suunnataan liikenneturvallisuuden 
parantamiseen.  On  kuitenkin mandollista, että 
liikenteen kasvaessa pääteiden turvallisuus 
heikkenee. 

Kuopion  ja  Joensuun kaupunkiseuduille 
suunniteltujen investointien viivästyminen 
heikentää uusien teollisuus-, asunto-  ja  liiken-
nealueiden käyttöönottoa. Paikalliset sujuvuus - 
ja  turvallisuusongelmat  lisääntyvät liikenteen 
kasvaessa. Joukkoliikenteen olot paranevat 
Kuopion  ja  Siilinjärven välillä sekä Joensuun 
kaupunkiseudulla, kun pysäkki-  ja  muita jouk-
koliikennejärjestelyjä parannetaan. Kevyen 
liikenteen olot säilyvät ennallaan. 

Muissa taajamissa ajoneuvoliikenteen 
oloissa ei tapandu oleellisia muutoksia. 
Nopeusrajoitusten alentaminen taajamissa 
parantaa erityisesti kevyen liikenteen turval-
lisuutta. Suunnittelukaudella ei tehdä iso-
ja taajamasaneerauksia. Pienehköjä, kevy-
en liikenteen turvallisuutta parantavia ra-
kenteellisia toimenpiteitä tehdään noin 
kymmenessä taajamassa. Lisäksi parannetaan 
kevyen liikenteen väylien kuntoa  ja  linja-
autopysäkkien hoitoa. 

työryhmän hanke-esityksessä mukana olevan 
Niittylahti - Reijola -hankkeen toteutuminen 
mandollistaisi puolestaan uuden palvelu-
keskittymän syntymisen Joensuun eteläpuolelle. 
Muuten paikallisten maankäyttöratkaisujen 
edellyttärnät toimenpiteet, lähinnä liittymien 
rakentamiset, toteutuvat hitaasti. 

Muulla tieverkolla siltojen  ja  teiden perus-
korjaukset parantavat perustuotannon kulje-
tusten luotettavuutta. Ne edistävät myös mat-
kailuelinkeinon toimintaedellytyksiä. 

Pieniä liikenneturvallisuustoimia tehdään myös 
muilla tieverkon osilla. Sään  ja kelin  mukaan 
muuttuvien nopeusrajoitusten käyttöä  ja 

 automaattista nopeusvalvontaa laajennetaan. 

Muutamilla päätieosuuksilla alennetaan nopeus-
rajoituksia sekä lisätään automaattista nopeu-
den valvontaa. Teiden nopeusrajoitukset  ja 

 hoidon laatu sovitetaan entistä paremmin 
yhteen. Pääteiden uudet ohituskaistat raken-
netaan keskikaiteellisina. 

Taajamien liikenneturvallisuutta parannetaan 
alentamalla nopeusrajoituksia. Liikenneturval-
lisuussuunnitelmia laaditaan yli kymmenen 
kunnan alueella. Koulukuljetusten kannalta 
tärkeiden pysä kkien liikennejärjestelyä  ja  hoitoa 
parannetaan. Kevyen liikenteen turvallisuutta 
pystytään parantamaan osassa taajamia. 

Tiepiiri  haluaa turvata myös oman henkilöstönsä 
liikenneturvallisuuden. Tiepiirissä laaditaan 
suunnittelukauden alussa henkilöstöä koskeva 
liikenneturvallisuussuunnitelma, jolla halutaan 
edistää henkilöstön turvallisuutta työ-ja  vapaa- 
aikana. 

Yritysten toimintamandollisuuksista pidetään huolta 

Liikenneturvallisuutta painotetaan kaikessa 
toiminnassa 
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Perustienpito!  Ylläpito  ja  peruskorjaukset Vuodet  Kustarv.  Kunta  

Nro  Kohteen nimi  -04 -05 -06 -07 -08 M€ 

0 1  Sillankorjaukset  1 6,3  KOkO tiepiiri  

02  Sorateiden kelirikkokorjaukset  13,6 Koko  tiepliri 

Päällysteiden  muuttaminen  soralle  0,8 Koko  tiepliri  
04 
05 

Mt 552  Niinivedenpää -  Keitele,  päälitien  parantaminen 

 Mt 4963  Viivasjoki -  Harakka  J 	T  
0,6  Keitele  

Tuupovaara  

q Mt  56lSammalisenlahti-Vaaraslahti  J 	1 ø  Pielavesl  
__7 pt 15806  Larinsaaren  pt, Sop-tien parantaminen  J O3  

0,3  
Juuka_______  
Lieksa  08 	Kt  73_Lieksanjoen  sillan  korjaus  

o!_  Ptl6252HovInsiIIan  korjaus  0,2  Lapinlahti  

lo Kt 88  Murennosjoen  sillan  korjaus  0,2  \ñeremä 

i_i  Pt 15708  Onttoa -Huhrnarinen, soratien  parantaminen  j 1,1  Konhiolahti.Polvliärvi  

j :1! 	Mt 504  Kadun  parantam.  yleiseksi tieksi  __________  0.9  Outokumpu  

1 3 Mt 500  NItrala - Hoilola, pääli.  tien parantaminen  _________________  1 	1  Värtsilå,  Tuupovaara  
1 4 Mt 591 0  Vleremä -_Ryhälänmäki, päätl.tien  parantaminen  0,9  Sonkajårvi,  Vieremä  

1 5 Mt 468  Sarkamäki -_Kangaslampi, pääll.tien  parantaminen  0,8  Kangaslampi  

1 6 	 Tossavanlahti-Keitele,  pääli.  tien parantaminen  

17 	I 	5261  JamaIl - Mtåsvaara. pAäII.tien  parantaminen  
18 	Mt  5646Akkalansalmi - LapinlahtipaaiLtian  parantaminen  

___________  I 
J 

0,7  

l2  
Keitele  
Lieksa, Nurmes  

1,1  Lapinlahti  ________  
0,8  19 569  Juankoski-Sydänmaa, pääll.tien_parantaminen .  Juankoski. Nilsiä  
0,7  Pyhaselka,  Rääkkylä  2j84_1-lammaslahti - Rasivaara, päälitien  parantaminen 	_______  

21 	Mt 5370  Hiltulanlahti - Puutosmäki. päåll.tien  parantaminen  0,7  

0.6  

Kuopio,  Vehmersalmi  
Kiuruvesi  22 	Mt 599  Remeskylä - iThilå, päälitien  parantaminen 	___________ _______  

23 	Mt 539  Murronsuu - Haapakangas, pääli.  tien parantaminen  0.5  Vehmersalmi  

24 Ml  536_Konnuslahti-Huovinmäki, pääll.tienparantaminen  0,5  Leppvirta  

25 Mt 551  Karttula - Niinivedenpäa, pätiul.  tien parantaminen  1,1  Karttula,  Tervo, Vesanto  

26 Mt 5550  Hirvilahti - Pulkonkoski, pääll.  tien parantaminen  0,8  Karttula  

i!_ 	P  i? VinijaM - Kompero, soratienkunnostus  0.7  Liperi  ______  

28 	Valkeavaara - Helnävaara.paäll.tienparantamlnen {  0.6  

0.6  
0,6  

KiihtelysvaaraTohmajärvi  

Vesanto  
Lieksa  - _______- 

Mt 659  Neitun -Ahveninen, päåll.  tien parantaminen 	[  
30 	Pt 15866  Pankajrvi, pääll.tien  parantaminen 	 J  ____________ - 	- _______ 	-  
31 Mt 5613  Laukkala - Rylky, palI.tien  parantaminen  0,5  Kiuruvesi, Pielavesi  

32 Mt 506  Kajoo - Ukonvaara, päall.tien  parantaminen  0,5  Juuka  

33 Pt 16494  Uukonpefto, pää!Ltien Darantaminen  0,5 	- -  Tuusniemi  
34 Mt 4681  Harjurannan  tien parantaminen,  soratien  kunnostus  0,9  Kangaslampi  

1,11 J  

Tuupovaara  

/  

fl 

Perustienpito/  Investoinnit Vuodet  Kust.arv.  Kunta  

Nro  Kohteen nimi  -04 	-06 -07 -08 M€ 

35 Liikenneturvaflisuuskohteet ,  5,6 Koko  tiepiin  

36  Vt  5  Warkauden  Portin eritasoliittymä ______  4,9  Varkaus  

37  Vt  6  Llittymajárjestelyt_Kàpykangasl Raatekangas  1 ,3  Joensuu  :  Kt 87  Savonvirta - mt  5861,  kevyen liikenteen  vayla  0,9  Sonkajarvi  
39 Pt 16196  Kaplaan tasonsteyksen  korvaaminen sillalla  ______  1,2  Suorrenjoki  

Pt 16105  Plelaveden taajarnatien  parantaminen, vaihe  1 1,0  Pielavefi  

41 Mt 5775  Tahkovuoren liikonnejärjestelyt  0,5  NiIslä  

42 Pt 1 6250  Asematien  parantaminen,  taajarnatlen  parantaminen  0,8  Lapinlahti  
43 Mt 5100  Mönnin lossin  korvaaminen  sillalIa  4,1  Kontiolahti  
44 Mt 484  Hammaslanden_taajaman  parantaminen  0,7  Pyhäselkä  
45 Mt 573  Kaavin  taajaman parantaminen  I  ______  1,1  Kaavl 

Nifttypurontie-Käpykankaantie : - J\arkaus  
47 Mt 476  Lipenn  keskusta,  kiertoliittymä  ja suojatiet  0,7 Upon 
48 Mt 5910  Vieremän  keskusta  ja sis.tulotien  parantaminen  0,7  Yteremå 

Kehittämishankkeet 	 yL!9!t 	Kust.arv.  Kunta  

NroKohteennimi 	 -04 -05I-06-07 -08 	M€ 
49  Vt  5  Joroinen  -  Varkaus 	 - 	 28,2 	Joroinen, Varkaus  

Eu-jatyöllisyyskohteet ________  Vuodet  Kust.arv.  Kunta  

Nra  Kohteen nimi  1-04 -05 -06 	-07 -08 M€ 
50 Mt5l3Palovaara-Luhtapohja ___________  2,5 	Ena  

51 ?  Mt 486  Rajaliikenteen liikenneturvallisuuskohteet  
Kt 70  Niiralan  raja-aseman  nopeatkaistat  

0,6  jjärvi 

53 Mt 504  Ahmovaara -  Koli .  3,5 	Juuka,  Lieksa  

Ministerityöryhmänteemahankkeet  2004-2007 	 Kust.arv. 	Kunta  

Nro  Kohteen nimi 	 M€ __________________ _____  

54 	Vt  6  Niittylahti - Reijola,  tien rakentaminen  

55 	Vt  6/ Kt 73  liittymän parantam. Uurossa  

56 	Kuopion  syväsataman IiittymjärjesteIyl Silkalandessa  
57 	Kt 73/  kl  75  Akkosalmi - Lehtovaarakevyen Iiik.väylä ___________________  
S8Kt77Vuonamonsalmen  kevyen  Iiikväylä 

59 	Vt  6  Kontiolanden  liittymäjärjestelyt  ja  kevyen  Iiik.väylä  

_j Kt 75  Kemira  - Kuuslahti  kevyen  liik.väylä 	 ______  

61 	Pt 15690  Niittylanden  kevyen  liik.väylä  
62 	vt  6  Honkavaaran  kevyen  Iiik.väylä 	 _________  
63vt  5  Alapitkän koUlun  kohdan kevyen  Iiik.väylä  

1 0,2 	Pyhaselka  

4,9 	Kontiotahti  

0,5 	Kuopio  
Nurmes 

 JKeiteIe  

I ,2 	Kontiolahti  

0,9 	Siilinjärvi  
0,6 	Pyhäselkti  

0,3 	Pyhäselkä  

0,2 	I 	Lapinlahti  

J  

,  I....  
Ministerityöryhmän isothankkeet  2008-2013 	 Kust.arv. 	Kunta  
iiKohteen  nimi 	 M€ 
64  Vt  5  Päiväranta  -Vuorela 	 I 	 J  Kuopio  
65  Vt  6  Joensuun kohdalla 	 22,0 	Joensuu  
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Ympäristähaittoja  vähennetään  
Tienpidossa  merkittävimmät ympäristöhaitat 
aiheuttaa liukkauden poistamiseen käytetty 
suola. Raskaan liikenteen lisääntyminen  ja 

 onnettomuudet aiheuttavat pohjavesille 
kasvavan  riskin,  joka  on  otettava huomioon 
arvioitaessa suolan käytön vaikutuksia ympä-
ristöön. Haittojen vähentämiseksi tiepiiri 
kokeilee uusien liukkaudenpoistomenetelmien 
käyttöä. 

Tieliikenteen meluhaitat säilyvät ennallaan. 
Uusia meluesteitä rakennetaan pääasiassa  

vain tiehankkeiden  yhteydessä. Asutukselle  ja 
 maanviljelylle  aiheutuvia pölyhaittoja vähen-

netään mandollisuuksien mukaan hoitoa tehos-
tamalla. Tieympäristön hoitoa kehittämällä 
luodaan edellytyksiä säilyttää arvokkaita tuon-
tokohteita. 

Tienpidon  vaikutukset taajamakuvaan  ja kult
-tuuriperintökohteisiin  ovat kokonaisuudessaan 

vähäisiä. Tieympäristön hoidolla vaikutetaan 
myönteisesti maisema-  tai taajamakuvaan. 

Liikennejärjestelmää  ja maankäyttää  suunnitellaan 
 yhteistyässä  

Uusien asuin-, työpaikka-  ja  palvelualueiden 
 kehittyminen sekä liikkumista  ja  kuljetuksia 

tukeva liikennejärjestelmä edellyttää maan-
käytön  ja  liikenteen suunnittelua samanaikai-
sesti. Tiepiiri edistää liikennejärjestelmäsuun-
nittelun liittämistä kaavoitusprosesseihin, 
jolloin liikennejärjestelmän suunnittelusta 
tulee kiinteä  osa  maankäytön suunnittelua. 
Suunnitteluyhteistyötä kuntien  ja  ympäristö- 
keskusten kanssa tehostetaan myös osallistu-
malla maankäytön kehittämiskeskusteluihin. 

Liikennejärjestelmää  kehitetään yhdessä kun-
tien, lääninhallitusten, maakuntien liittojen 

 ja  muiden toimijoiden kanssa osallistumalla 
aktiivisesti liikennejärjestelmäsuunnitelmien 
laadintaan  ja  niiden toteuttamiseen. Pohjois- 
Savon  ja  Pohjois-Karjalan maakunnallisia 
liikennejärjestelmäsuunnitelmia toteutetaan 
aiesopimusten mukaisesti. Seudulliset liiken-
nejärjestelmäsuunnitelmat tehdään suun-
nittelukaudella Kuopion, Joensuun  ja  Varkauden 
seuduille. 

Tienpidossa  etsitään vaihtoehtoja toteuttamiseen  
Tienpidon  ratkaisut mitoitetaan tiedossa oleviin 
tarpeisiin. Tavoitteena  on  mandollisimman 
tehokkaatja kaikkia osapuolia tyydyttävät ratkai-
sut. Taloudellisia vaihtoehtoja etsitään tiiviissä 
yhteistyössä kuntien  ja  elinkeinoelämän sekä 
muiden liikennemuotojen kanssa. Hoidossa 
pyritään laajempiin, monipuolisempiinja pitkä-
kestoisempiin urakoihin. 

Tiehallinnon  ja  kuntien kesken jaetaan tienpi-
toon liittyviä vastuita uudelleen. Vastuu yleisten 
teiden valaistuksesta  ja  linja-autopysäkeistä 
siirtyy kunnilta Tiehallinnolle. Muutoksesta 
aiheutuu investointi-  ja  ylläpitokustannuksia. 

Tienkäyttäjän  kannalta muutos merkitsee 
 mm. pysäkkien  hoidon tason parantumista 

etenkin vilkkailla pysäkeillä. Asemakaava- 
alueilla muutetaan joitakin yleisiä teitä kaduiksi 
kaavoituksen  ja  taajamateiden  saneerauksen 
yhteydessä. Suunnittelukaudella yksityisteitä 
otetaan yleisiksi teiksi  1-3  tietä. 

Alueiden kehittymisen kannalta tieverkon 
investointien toteuttaminen suunnitellussa 
aikataulussa  on  ensiarvoisen tärkeää. Tästä 
huolimatta entistä useampia yhteiskuntatalou-
dellisesti tehokkaita investointeja siirtyy ny-
kyisellä rahoituksella myöhemmin toteutet- 
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Pohjois-Karjalan  ja  Pohjois- 
Savon maakunnat ovat lau-
sunnoissaan esittäneet saman-
kaltaiset tavoitteet tieliiken-
nejärjestelmälle. Molemmat 
maakunnat odottavat, että 
niiden saavutettavuus paranee 
päätieverkon toimenpitein. 
Muun tieverkon osalta maa- 
kunnat  korostavat tieverkon 
kunnon  ja  päivittäisen liiken-
nekelpoisuuden säilyttämistä. 
Elinkeinotoiminnan  ja  päivit- __________ 
täisen  liikkumisen tarpeita  pide-
thän  keskeisinä. 

Maakunnissa ollaan huolis - 
saan nykyisen rahoituksen  rut- Il .  tävyydestä,  tieverkon nyky- 
kunnon 	säilyttämisestä 	ja  
tieverkon kehittämisestä. Odo- 	Nostosillatpystyssä Kailan silloilla valtatie 5:Ilä.  Kuva:  Maritta Räsänen. 

tetaan,  että rahoitustaso saa- 
daan palautettua  vähintään aikaisempien Työryhmän hankelistauksessa  on  mukana 
vuosien tasolle, jotta suunnitellut investoinnit maakunnan kannalta keskeisimmät hankkeet: 
voidaan toteuttaa. Maakunnat pitävät esitettyjä Joensuun kohdan sekä Niittylanden  ja  Reijolan  
painotuksia oikeanlaisina.  välin  parantamiset  valtatie 6:lla. Maakunta pitää 

Pohjois-Savossa odotetaan valtatie  5:n hank-  tärkeänä liikenneturvallisuutta parantavien 

keiden toteutumista. Maakunta kiirehtii  tär-  hankkeiden toteutumista myös muilla maa- 

keimmän kehittämishankkeensa Päivärannan  kunnan pääteillä. Maakunnan mukaan valtatie  

ja  Vuorelan  välin  rakentamista Kuopion poh-  23:n  merkitys raskaan liikenteen yhteytenä  on  

joispuolella.  Maakunta nostaa esille myös kasvanut. Pohjois-Karjalassa ollaan huolissaan 

valtatie  5:n  parantamisen Vehmasmäen  ja  yleisten teiden  ja  rautateiden tasoristeyksien 

Leppävirran  välillä 	Kuopion eteläpuolella liikenneturvallisuudesta Joensuu  -  Helsinki  

sekä Siilinjärven  ja 	Pöljän välillä Siilinjärven välisellä rataosuudella. 	Elinkeinotoiminnan  ja  

pohjoispuolella. Liikenneturvallisuuden  paran-  asumisen kannalta maakunta pitää tärkeänä, 

tamista  nopeusrajoituksia alentamalla ei  pide-  että päivittäiset liikkumis-  ja  kuljetustarpeet  

tä  hyvänä elinkeinoelämän kannalta. pystytään turvaamaan  koko  tieverkolla.  Maa- 
kunta nostaa esille Nurmijärven tien (mt  524)  

Pohjois -Ka  rjalassa 	pidetään 	tärkeänä, parantamisen Lieksassa, mikä  on  maakunnan 
että liikenneväyläpolitiikkaa valmistelleen mielestä keskeinen puutavaran kuljetusreitti. 
ministerityöryhmän linjaukset toteutuvat. 



Merkittävimpiä hankkeita 
	 Tiehallinto 

Valtatie  6  Joensuun kohta 

Joensuun  kehätien  nykyinen  liikennemäärä 
 on 10 100-18 600  ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Joensuun ympäristön liikenne kasvaa  ja  liiken-
teen ongelmat vaikuttavat myös elinkeino-
elämän  toimintaedellytyksiin.  Hanke sisältää  
Karjalankadun eritasoliittymän  ja  ohikulkutien 
toisen  ajoradan  rakentamisen sekä  sillan  raken-
tamisen  Pielisjoen  yli. Hankkeen kustannusarvio 

 on 22  miljoonaa  euroa.  

Valtatie  5  Päiväranta -  Vuorela 

Tiejakso  on  vilkkaasti  liikennöity: liikennemäärä 
 on 25 000  ajoneuvoa vuorokaudessa.  Tiejakso 

 on häiriäherkkä  ja  pientareiden  puuttumisen 
vuoksi hitaat  ajoneuvot  ajavat  päätiellä,  mistä 
aiheutuu turvallisuusriski.  Onnettomuustilan-
teissa  liikenne voi  ruuhkautua  useiksi  tunneiksi. 
Veneilykauden  aikana siltojen avaus pysäyttää 
ajoittain liikenteen. Hanke sisältää  lisäkaistojen 

 ja  siltojen sekä kevyen liikenteen väylien 
rakentamisen.  Eritasoliittymiä  parannetaan  
Päivärannassa,  Sorsasalossa  ja  Vuorelassa. 
Hankkeen kustannusarvio  on 47  miljoonaa  
eu  roa.  

Valtatie  6  Niittylahti - Reijola 

Liikennemäärä parannettavalla  osuudella  on 
7 700  ajoneuvoa vuorokaudessa.  Tiejakson  
liikenteen sujuvuutta  ja  turvallisuutta heiken-
tävät tien kapeus,  mutkaisuus  ja  lukuisat  hit-
tymät.  Vilkas  liikenne aiheuttaa  meluhäiriötä  
tienvarren  nauhamaiselle  asutukselle. Valtatie 
rakennetaan uuteen paikkaan  Niittylanden  ja 

 Reijolan  välillä. Hankkeeseen sisältyy  eritaso-
liittymän  rakentaminen  Reijolan  taajaman koh-
dalle. Hankkeen kustannusarvio  1 0,7  miljoonaa  
euroa.  

Joensuun kohta  fl  

iir 

Kaske6Ami 	 5 km  

Kartat: © Genirnap Oy, Lupa  L4356 

Tiehallinto  on  toiminut nykyisessä muo-
dossa vuodesta  2001  alkaen.  Tiehahhinnon  
tehtävänä  on  ylläpitää  ja  kehittää yleisiä 
teitä  ja  niiden  hiikenneoloja  osana  koko 

 hiikennejärjestelmää. 

Tiehallinnon  toiminnan lähtökohtana 
ovat yhteiskunnan  tarpeetja  kansalaisten 
hyvinvointi.  Asiakaslähtäisyys  ja  tasa-
puohisuus  ovat toimintamme perusta.  
Tavoitteenamme  on  kehittää  ja  ottaa 
käyttöön  hankintamenettelyt,  jotka  
mandolhistavat  suunnittelijoiden  ja  ura-
koitsijoiden innovaatioiden  ja  tuote- 
kehitystyön hyödyntämisen.  Tiehalhinto  
viestii avoimesti palveluiden hankinnasta 
tavoitteenaan parantaa yrittäjien valmiut-
ta osallistua kilpailuun palveluiden tuot-
tamisesta.  

Savo -Karjalan  tiepiiri  vastaa Pohjois- 
Karjalan  ja  Pohjois-Savon maakuntien 
yleisten teiden ylläpidosta  ja  kehittä-
misestä sekä  tienkäyttäjille tarjottavista 
viranomaispalveluista.  Tiepiirin toimin-
nassa  korostuu maakuntien, kuntien 

 ja  muiden  aluehalhintoviranomais
-ten  kanssa tehtävä yhteistyö alueen  

liikennejärjestelmän  kehittämiseksi. 
Vuoden  2003  alusta voimaan tulleen 
alueiden  kehittämislain  mukaisesti  tie- 
piiri pyrkii tiivistämään yhteistyötä 
maakuntien liittojen kanssa.  Tiepiiri  
ottaa valtion viranomaisena huomioon  
maakuntaohjelmat  ja  edistää niiden 
toteutumista.  

Savo -Karjalan tiepiiri  

'Vp 	PL1117 
70101  KUOPIO 

TIEHALLINTO 

Sähköposti:  

savo-karjalan.tiepiiri?tiehallinto.fi  

Kaikki hankkeet kuuluvat eurooppalaiseen  TEN-liikenneverkkoon (Trans European Network). 
 Hankkeita esitellään lähemmin  Tiehallinnon  Internet-sivuilla.  

Julkaisu  ja  tarkempia tietoja löytyy 
. 	 tiepiirin  nettisivulta osoitteesta: 

. 	
Å  . 	 . 	A 	 www.tiehallinto.fi/savo -karjala  

Lisätietoja suunnitelmasta antavat: 

Tiejohtaja  Matti  Tuiremo  
puh.  0204 22 5100  

Suunnittelupäällikkö  Petri  Keränen  
puh.  0204 22 5105 

Tieverkkoinsinööri  Pasi Patrikainen  
puh.  020422 5116  

Huhtikuu  2004 	 TattoSPATOOY 
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