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TIIVISTELMA  

Selvitys liittyy Tielaitoksen strategiseen projektiin  S12  Pääteiden  paranta
-misratkaisut.  Työn tavoitteena oli tutkia, voidaanko Kuopion eteläpuolella 

valtatien  5  välillä Vehmasmäki - Hiltulanlahti käynnistyvän kehittämishank
-keen  yhteydessä kokeilla uudentyyppistä poikkileikkausratkaisua, joka omi-

naisuuksiltaan sijoittuu kaksikaistaisen päätien  ja  moottoritien välialueelle. 

Tarkasteltavat  tien poikkileikkausvaihtoehdot olivat seuraavat:  

0 	Perinteinen moottoriliikennetie  
1 	Kapea moottoriliikennetie erillisin ohituskaistoin  
2 	Ohituskaistatie  
3 	Keskikaiteellinen ohituskaistatie  (joko betoni-  tai  teräsputkikaide)  
4 	Leveäkaistatie  
5 	Kapea nelikaistainen keskikaiteellinen  tie  (joko betoni-  tai  

teräsputkikaide)  
6 	Moottoritie 

Vaihtoehtoja tarkasteltiin  ja  vertailtiin liikenteellisen  toimivuuden, liikennetur-
vallisuuden, rakentamiskustannusten, päällysteen kestoiän  ja  kunnostus- 
kustannusten, hoidon, liikenteen ohjauksen, ympäristön, tien jatkokehittä-
mismandollisuuksien, teknisen  ja  aikataulullisen toteutettavuuden  sekä lii-
kennetalouden kannalta. Lisäksi selvitettiin tievalaistuksen tarvetta sekä  te

-lematiikan  käyttömandollisuuksia liikenteen ohjauksessa  ja  häiriötilanteiden 
 hallinnassa. 

Vaihtoehtovertailu  n  perusteella hankkeen poikkileikkaukseksi esitetään 
kapeaa nelikaistaista keskikaiteellista tietä. Poikkileikkauksen valintaa puol-
tavat hyvä liikenneturvallisuus  ja  liikenteen sujuvuus. Poikkileikkaus takaa 
hyvän liikenteellisen toimivuuden myös ennustetulla liikennemäärällä, joten 
tien jatkoparantamiseen ei ole tarvetta varautua. Ratkaisun toimivuuteen ei 
liity myöskään riskejä häiriötilanteissa. 

Erillistarkasteluna  selvitettiin tiejaksolle esitetyn Pellesmäen eritasollittymän 
vaikutuksia liikennetalouteen  ja  liikenteen toimivuuteen. 



Comparison of new alternative road types: 

Main road 5  Vehmasmäki - Hiltulanlahti  

Key words: traffic lanes, cross-section, main roads, road types 

ABSTRACT 

This study is part of the strategic project of Finnish National Road 
Administration on improvement solutions to the main road network. The aim 
of this study was to examine could a new road type with traffic 
characteristics placed between an ordinary two-lane main road and 
motorway be tested on main road 5 between  Vehmasmäki - Hiltulanlahti  on 
south of  Kuopio.  

The following road types have been studied in this cross-sectional 
examination: 

0 	Ordinary semi-motorway 
1 	Narrow semi-motorway with passing lanes 
2 	Split 2+1 road 
3 	Split 2+1 road with a median barrier (concrete or steel barrier) 
4 	Wide 2-lane road 
5 	Narrow 4-lane road with a median barrier (concrete or steel barrier) 
6 	Motorway 

The cross-section alternatives have been considered and compared in 
relation to their quality of traffic flow, traffic capacity, average speeds and 
level of service, traffic safety, construction expenses, pavement life time 
and repair costs, maintenance costs, traffic control, road environment, 
possibilities for further development, technical and schedule feasibility and 
traffic economy. The need for road lighting and possibilities to use transport 

 telematics  for traffic control and control of traffic incidents have also been 
studied. 

On the basis of this study, it is proposed that a narrow 4-lane road with a 
median barrier is chosen as the examined road project's cross-section. 
Especially the good traffic safety and traffic efficiency support the choice of 
this road type. This road type will guarantee good quality of traffic flow also 
in the future, if traffic volume conforms to the traffic prediction. The risks in 
case of traffic incidents are low. 

The effects of interchange in  Pellesmäki  on the traffic economy and the 
quality of traffic flow have been studied as a special case.  



ALKUSANAT 

Tielaitoksen  strategisen projektin "Pääteiden parantamisratkaisut"  tavoittee-
na  on  kehittää tavaflisen kaksikaistaisen tien  ja  moottoritien välille sijoittuvia 
uusia tieratkaisuja  ja suunnitteluperiaatteita,  joilla voidaan tuntuvasti paran-
taa turvallisuutta  ja  sujuvuutta. 

Kehittämishanke  valtatie  5  välillä Vehmasmäki - Hiltulanlahti Kuopion etelä-
puolella sai rakentamisen alkurahoituksen valtion vuoden  1998  talousarvios-
sa. Tämän selvityksen tavoitteena oli tutkia, erilaisia poikkileikkausvaihtoeh-
toja kyseisellä hankkeella. Hanke  on  samalla pilottikohde Pääteiden  paran-
tamisratkaisut  -projektissa. 

Selvitys  on  tehty  Savo-Karjalan tiepiirin toimeksiannosta. 

Selvitystä ovat ohjanneet dipl.ins.  Jukka Karjalainen ja  ins.  Hannu Nurmi  Sa
-yo-Karjalan tiepiiristä sekä apulaisjohtaja  Pauli Velhonoja  ja dipl.ins.  Päivi 

Pesu keskushallinnon  tie-  ja liikennetekniikka -yksiköstä.  

Selvityksen toteuttamisesta  on  vastannut Tielaitoksen tuotanto. Konsultoin-
nista selvityksen laatimiseen ovat osallistuneet  ins.  Kyllikki Komulainen (pro-
jektipäällikkö, vaihtoehtojen suunnittelu, raportin kokoaminen), dipl.ins. 011i 

 Mäkelä  (liikenne-ennusteet, ympäristötarkastelu, raportin kokoaminen),  ins. 
 Vesa Partanen (vaihtoehtojen suunnittelu, kustannusarviot), rkm. Timo Luk-

kari (suunnittelu, kustannusarviot), rkm. Markku Pennanen (suunnittelu, kus-
tannusarviot), dipl.ins.  Jukka Ristikartano (toimivuustarkastelut, liikennetalo

-us)  sekä dipl.ins. Petteri Portaankorva (liikenteen ohjaus  ja telematiikka).  Li-
säksi selvityksen laatimiseen ovat osallistuneet  ins.  Raimo Ledentsä tuotan-
non päällysteyksiköstä (päällystetarkastelu), dipl.ins. Rauno Kuusela Länsi- 
Suomen tuotantoalueelta  ja rkm.  Matti Häyhä  Kuopion urakointiyksiköstä 
(hoito  ja  muu kunnossapito), dipl.ins. Pentti Hautala Suomalainen Insinööri-
toimisto Oy:stä (tievalaistus) sekä hortonomi Tuula Karhunen  LT-Kuopio 
Oy:stä (vaihtoehtojen havainnollistaminen). Dipl.ins. Päivi Pesu  on  vastannut 
onnettomuustarkastelusta. 

Selvitysaineisto  on  koottu pääosin tammi-helmikuussa  1998.  Helmikuussa 
 1998  pidettiin suunnitteluseminaari, jossa laadittiin vaihtoehtovertailun poh-

jalta suositus tiejaksolla käytettävästä tietyypistä. 

Kuopiossa toukokuussa  1998 

Savo-Karjalan tiepiiri 
 Tie-  ja liikennetekniikka 
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SELVITYKSEN TAUSTA  

SELVITYKSEN TAUSTA  

1.1  Uudet  pääteiden parantamisratkaisut 

Tielaitoksen  tie-  ja  liikennetekniikka  -yksikön Pääteiden parantamisratkaisut 
 -projektin  tavoitteena  on  kehittää tavallisen kaksikaistaisen päätien  ja  moot-

toritien välialueelle sijoittuvia tietyyppejä  ja  suunnitteluperiaatteita,  joilla saa-
vutetaan korkea turvallisuus-  ja  sujuvuustaso.  

Taustalla ovat 
- niukentunut  rahoitus, minkä vuoksi päätieverkon kalliita investointeja 

(moottoritiet) joudutaan siirtämään myöhemmäksi  ja  osasta luopumaan 
kokonaan 

-  asteittain kiristyvä turvallisuustavoite, joka koskee erityisesti vakavia on-
nettomuuksia 

- ympäristönäkökohdat,  minkä vuoksi uusiin teihin suhtaudutaan kriittises-
ti  mm.  erilaisten suojelutavoitteiden vuoksi 

- päätieverkon  kasvava liikenne, minkä vuoksi  jo  ennestään kuormitetuilla 
pääteillä liikennöintiolosuhteet huononevat entisestään samalla kuin 
tienkäyttäjien palvelutasovaatimukset todennäköisesti nousevat. 

Projektissa  on  tarkoitus testata useiden erilaisten perusratkaisujen soveltu-
vuutta Suomen olosuhteisiin. Käyttökokemusten saamiseksi erilaisia perus-
ratkaisuja tarkastellaan  ja  toteutetaan alkavissa tiehankkeissa.  

1.2  Esimerkkihankkeen suunnitteluvaiheet  

Valtatien  5  osuutta Vehmasmäki - Pitkälahti koskeva pääsuuntaselvitys val-
mistui  1979.  Tuolloin ratkaistiin uuden tielinjan pääpiirteittäinen sijainti ny-
kyisen valtatien itäpuolelle välillä Vehmasmäki - Hiltulanlahti. Pääsuuntasel-
vitys  on  hyväksytty TVH:ssa  13.12.1982.  

Yleissuunnitelma  osuuden Vehmasmäki - Hiltulanlahti rakentamiseksi  moot
-toritienä  on  tehty vuosina  1988-90.  Hankkeen kustannusarvio moottoritienä 

oli tuolloin  186  milj.mk (tr.ind.  128).  Moottoriliikennetienä  ensimmäisen vai-
heen kustannusarvio oli  138  milj.mk. Liikenneministenö  on  tehnyt yleissuun-
nitelman pohjalta toimenpidepäätöksen  8.2.1991.  

Tiesuunnitelma, jossa valtatie  5 on  suunniteltu moottontieksi,  on  valmistu-
nut  15.11.1991.  Moottoritiesuunnitelma  on  ollut nähtävillä tammi-helmikuus-
sa  1992  eikä suunnitelmaan ole tehty muistutuksia. 

Tiesuunnitelmaa  on  nähtävilläolon  jälkeen tarkistettu siten, että ensimmäi-
sessä vaiheessa rakennettaisiin moottoritien itäinen ajorata moottorililken-
netienä poikkileikkaukseltaan  12,5/7,5 m.  Kustannusten alentamiseksi alku-
peräiseen tiesuunnitelmaan sisältyneet Siltamäen palvelualue  ja  Pellesmä

-en  eritasoliittymä  on  jätetty toiseen rakentamisvaiheeseen. Tarkistettu  tie-
suunnitelma  on  päivätty  2.12.1992.  Hankkeen kustannusarvio oli  130 

 milj.mk (tr.ind.  138).  
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Liikenneministeriö  on 21.4.1993  vahvistanut tiesuunnitelman  tarkistetussa 
 muodossaan.  

Savo-Karjalan  tiepiiri  on  tiesuunnitelman  muutospäätöksellään  24.6.1996 
 tarkistanut  moottoriliikennetien  poikkileikkausta siten, että  poikkileikkaus 
 12,5/7,5 m on  korvattu  poikkileikkauksella  10,5/7,5 m  ja  kolmella ohituskais-

talla. 

Tiesuunnitelman pohjalta hankkeelle  on  laadittu  rakennussuunnitelma.  Ra
-kennussuunnitelma  on  korjattu viimeisimmän tiepiirin  vahvistuspäätöksen 

 mukaiseksi  1996-97.  

Tiehanke  sai  aloitusrahoituksen  valtion talousarviossa  1998. Tien  rakenta-
minen  on  tarkoitus aloittaa keväällä  1998,  ja  avata liikenteelle syksyllä 

 2000.  Hankkeen  on  kokonaisuudessaan tarkoitus valmistua syksyllä  2001. 

1.3  Selvityksen tavoitteet  ja  reunaehdot 

Tämän selvityksen tavoitteena  on  tutkia, voidaanko  vt  5  Vehmasmäki - Hil-
tulanlahti  hankkeessa kokeilla jotakin uutta  poikkileikkaustyyppiä  ja  mikä 
vaihtoehdoista olisi  kyseiselle tiejaksolle  sopivin ratkaisu. 

Hankkeen rahoituksen varmistuttua rakentaminen  on  tarkoitus aloittaa mah-
dollisimman nopealla aikataululla vuoden  1998  aikana, jotta  tie  saadaan lii-
kenteelle syksyllä  2000.  Tästä seuraa, että valittava  tietyyppi  tulee voida to-
teuttaa mandollisimman pitkälle vahvistettua  tiesuunnitelmaa  noudattaen, 
koska aikataulu ei mandollista tiesuunnitelman täydellistä uutta käsittelyä.  

Tien  suuntaus säilytetään vahvistetun tiesuunnitelman mukaisena.  Tien 
 poikkileikkaus  ja  tasaus pyritään pitämään sellaisina, että ne eivät edellytä 

oleellisia muutoksia vahvistetun tiesuunnitelman mukaiseen  tiealueeseen.  

Tavoitteena  on  löytää  tietyyppi,  joka  on  turvallinen, toimiva eikä kustannuk-
siltaan oleellisesti poikkea  rahoituspäätöksen  pohjana olevasta  130  Mmk:n 

 kustannusarviosta.  

2  HANKKEEN  YLEISKUVAUS  

2.1  Suunnittelukohde 

Suunnittelukohde  sijaitsee noin  10 km  Kuopion keskustan eteläpuolella. 
 Tiejakso Vehmasmäki - Hiltulanlahti  on  osa  sekä valtatietä  5  että valtatietä 

 9,  jotka  on  numeroitu  tällä osuudella päällekkäin. Edelleen  tiejakso  on  osa 
 Eurooppatietä  E63  sekä  yleiseurooppalaista  TERN-tieverkkoa. 

Hiltulanlandesta  pohjoiseen alkaa runsaan  30 km  mittainen  moottoritiejakso 
 Kuopion keskustan ohi  Slilinjärvelle.  Hankkeen  eteläpäässä Vehmasmäes

-sä  erkanevat valtatiet  5  ja  9,  jotka kumpikin ovat normaaleja  n. 9 m  leveitä 
 sekaliikenneteitä.  Valtatien  5  osuuden Leppävirta  - Vehmasmäki  parantami-

seksi  on  tekeillä tiesuunnitelma, joka sisältää tien  leventämisen poikkileikka- 
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HAN  KKEEN YLEISKUVAUS  

ukseen  10,5/7,5  sekä erillisistä  ohituskaistoista  koostuvan  ohituskaistajär-
jestelmän  rakentamisen. Hanke  on  tarkoitus toteuttaa  2000-luvun alussa. 

 Valtatielle  9 on  valmistumassa  tarveselvitys vastaavantyylisestä  parantami-
sesta. 

Hanke käsittää päätien rakentamisen uuteen paikkaan valtatien  5  suunnas-
sa  12 km  matkalla.  Vehmasmäen eritasoliittymään  liittyen valtatie  9  siirre-
tään uudelle linjalle vajaan  3 km  matkalla.  
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Kuva  2-1. 	Vt  5  Vehmasmäki - Hiltulanlahti  hankkeen sijainti. 
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2.2  Nykyinen tiestö 

Nykyinen valtatie  on  kapea  ja  näkemiltään  puutteellinen sekaliikennetie. 
Pellesmäen - Vehmasmäen alueella tien varrella  on  runsaasti asutusta  ja 

 muuta maankäyttöä. Tälle alueelle  on  äskettäin rakennettu kaksi kevyen lii-
kenteen alikulkua niihin liittyvine kevyen liikenteen väylineen, mutta muutoin 
kevyen liikenteen väylät päätien suunnassa puuttuvat. Hiltulanlanden  ja 

 Vehmasmäen  liittymissä nopeusrajoitus  on 60 km/h,  muualla  80 km/h. Tie- 
valaistus ulottuu pohjoisesta tultaessa Vehmasmäen liittymään saakka. 

Nykyistä tiestää  ja  maankäyttöä  on havainnollistettu  kuvassa  2-2.  

NYKYTILANNE  

4800  LIIKENNE  AUTOVRK (KVL-97) 

 • 	
KEVYEN  LiIKENTEEN AUKIJLKU  

KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYS 

HEINJOEN 	 80  
AJOI-IARJOITTELURATA 	

- 	
• 	537 	• 	TIEVALAJSTIJS 

NOPEUSRAJOFIUS 

• 	 Tielautos  

1549O 	/ 	 Hiltulanlahti 	1' 	 Savo-Karjalan Tuotanto  

________ 	 tuepurri 	Konsuiltointi 

Kurkimäki 
.  

ILVES-KASINO  
M5370  

'• Pellesmäki 

/PPA 

VEHMAEN 

/ 	
HAUTAUSMM 

/ 	 'lO 	
LÄXIRKKO 	 PI 6273  

.._-Cj 	 Puutossalmi  
P162711  

Io  

	

11 0 	\Sotkanniemi  

P162691  

Kuva  2-2. 	Nykytilanne tiestön  ja  maankäytön osalta.  
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2.3  Liikenne  

Välin  Vehmasmäki - Hiltulanlahti liikennemäärä (KVL-97) on 9 000 - 9 400 
autoa/vrk. Vehmasmäessä  liikenne jakaantuu siten, että liikennemäärä val-
tatiellä  5 on 4 800 autoa!vrk  ja  valtatiellä  9  hieman vähemmän,  4 000 
autoa/vrk.  

Liikenteen vaihteluilla  ja  tuntiliikennemääriltä  on  oleellinen merkitys toimi-
vuus-  ja  palvelutasotarkasteluissa.  Liikenteen ominaisuuksia  on  seuraavas-
sa kuvattu välittömästi suunnittelukohteen pohjoispuolella Hiltulanlandessa 
moottoritiellä sijaitsevan konelaskentapisteen tuloksien perusteella. Koska 
liikenteen luonne ei Hiltulanlanden liittymässä juuri muutu, ovat vaihtelu- 
muodot yleistettävissä myös tarkastelujaksolle. 

Liikenteen kausivaihtelu  on  hieman kesäpainotteinen  (kuva  2-3).  Selkeä 
huippu (1,6xKVL) osuu heinäkuun puoliväliin. Kesäpainotteisuuteen vaikut-
tanevat kuopiolaisten kesämökkiliikenne  ja  matkailijaliikenne.  

LIIKENTEEN KAUSIVAIHTELU  1997  
Liikennemaärä 	 VT 5  VÄLILLÄ  RILTULANJLAHTI - PITKÄLAHTI 
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1 47101316192225283134374043464952  
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Kuva  2-3. 	Liikenteen  kausivaihtelu  1997.  
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Viikonpäivävaihtelu  (kuvat  2-4  ja  2-5) on  perjantaipainotteinen,  mutta sun-
nuntain osuus etenkin  kesäkaudella  ja  lauantain osuus sekä kesällä että 
muulloin ovat keskimääräistä korkeampia. Kesällä viikonlopun korkeaa lii-
kennettä selittää kuopiolaisten  kesämökkiliikenne.  Lauantain korkea osuus 

 selittynee  pitkälti Kuopioon  suuntautuvilla ostosmatkoilla.  

16102 

13935 
13050  

13756 =  13336  
14196  

-  - -  12825 

1) 	 _____________  
Maanantai 	Tiistai 	Keskiviikko 	Torstai 	Perjantai 	Lauantai 	Sunnuntai  

Kuva  2-4. 	Liikenteen viikon päivä vaihtelu heinäkuussa  1997.  

Liikenteen viikonpäivävaihtelu 
Autoa/vrk 	 Vt  5  Hiltulanlahti  21.-27.7.1997 

18000 	 - 	 -  

16000 

14000 

12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

Autoa/vrk  

14000 

12000 

10000 9767 

8000  - 	-  

6000  - 	-  

4000  - 	-  

2000  - 	-  

0  ____ - 
 Maanantai 

Liikenteen viikonpäivävaihtelu 
Vt5 Hiltulanlahti  6.-12.1O.1997 

10016 	10312 	
9750  

Tiistai 	Keskiviikko 	Torstai 	Perjantai 	Lauantai 	Sunnuntai  

Kuva  2-5. 	Liikenteen viikonpäivävaihtelu lokakuussa  1997.  
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Tuntivaihteluissa  (kuvat  2-6  ja  2-7)  näkyy Kuopioon suuntautuvan työssä
-käyntiliikenteen  vaikutus. Aamulla  klo  6-8  ruuhkasuunta  on  pohjoiseen Kuo-

pioon  ja  iltapäivällä  klo  15-17  etelään.  Huipputunti  on  selvästi  klo  16-17.  

Liikenteen tuntivaihtelu 
Autoa/tunti 	 Vt5 Hiltulanlahti  perjantaina  18.7.1997 

1600  

Yhteensä  
1000  

:::  

	

400 	 Pohjoiseen'\....  

	

20: 	

1 	14 	1 	18  

Tunti  

	

Kuva  2-6. 	Liikenteen tuntivaihtelu kesäperjantaina. 

Liikenteen tuntivaihtelu 
Autoa/tunti 	 Vt5 Hiltulanlahti  keskiviikkona  15.10.1997 

1200 

1000  

::  

	

400 	 1/ 	 EteIää>_'\  

200 

46810121416182022  

Tunti  

	

Kuva  2-7. 	Liikenteen tuntivaihtelu syksyn työpäivänä. 
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Eteläsuunnan  suurempi huipukkuus näkyy selvästi tuntijärjestyskäyrässä 
 (kuva  2-8),  joka kuvaa vuoden vilkkaimpien tuntien liikennemäärää. Huippu- 

tuntien osuus KVL:stä  (1.  huipputunti  15,0  %  ja  100.  huipputunti  11,5  % 
KVL:stä)  on  keskimääräinen eli tieosuus ei ole erityisen ruuhkautumisaltis. 
Liikenteen sujuvuuden  ja  palvelutason kannalta suunta etelään  on  selvästi 
kriittinen ajosuunta. 

Liikenteen  tu  ntijärjestyskäyrä 
Aotoa/tont, 	 Vttttiltulanlahtivuonnal99l  

1600 

1400 

1200 

600  - 	
Etelään  

- 	 ---- 600  ------------.-.-----------.-----.----.---.-------.--------------.-------- 

400  . -  

Pohjoiseen  
200 

1 	50 	100 	150 	200 	250 	300 	350 	400 	450 	500  
Vuoden  vilkkaim  man  tunnm  

Ja  qe  o  ty  Olo  ko 

Kuva  2-8. 	LIIkenteen tuntijärjestyska  yra  1997. 

2.4  Onnettomuudet 

Vuosina  1993-97  tarkastelualueella  on  tapahtunut yhteensä  84  poliisin tie-
toon tullutta liikenneonnettomuutta, joista valtatiellä  5  (tieosat  157-1 59) 63 

 onnettomuutta  ja  valtatiellä  9  (tieosa  325) 21  onnettomuutta. Onnettomuuk-
sista  17 on  johtanut henkilövahinkoihin. Erityyppisten onnettomuuksien 
määrä  on  esitetty kuvassa  2-9.  Onnettomuuksien tapahtumapaikat käyvät 
ilmi kuvasta  2-10.  

Erityyppisten  onnettomuuksien määrä  1993-97  

Muu onnettomuus  

Hirvionnettomuus 

Kevytlikenneonn. -  

on 	 Peraanajo  ççoç> 

Kohtaaminen  

Risteaminen  

Ohitus 

Kääntyminen  

Yksittäisonnettomuus  

0 	 10 	 20 	 30 	 40  

Kuva  2-9. 	Erityyppisten  onnettomuuksien  maara  vuosina  1993-97  valtatien  5 tie- 

osilla  157-159  ja  valtatien  9  tieosalla  325.  
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HANKKEEN  YLEISKUVAUS  

Suurin onnettomuusryhmä ovat hirvionnettomuudet  37  kpl.  Hirvionnetto-
muudet keskittyvät valtatielle  5  Koijoen  alueelle, valtatielle  9  Soidinsuon - 
Soidinkankaan  alueelle sekä vähäisemmässä määrin valtatielle  5  Heinjoen - 
Paalimäen alueelle. 

Risteämis-  ja  kääntymisonnettomuuksia  on  tapahtunut yhteensä  16  kpl.  Pa-
himpia keskittymiä ovat valtateiden  5  ja  9  liittymä Vehmasmäessä  9  onnet-
tomuudella sekä Pellesmäen liittymä  (vt  5/  mt  5490/ pt 16 273) 3  onnetto-
muudella. 

Nykyisen tien onnettomuushistoriaa ei voitu käyttää hyväksi tässä poikki-
leikkaustarkastelussa, koska uusi  tie  rakennetaan uudella tielinjauksella. 

POLIISIN TIETOON TULLEET 
LIIKENNEONNETTOMUUDET  1993-97 

V5  
70 c 

.0 
E co c  

CSC >  
2 

E 

Hiitulaniahti  

c >0 O.  

Jalankulkija-, poIkupyör- 

tai  mopo-onnettomuus 

eli  smaki Eläinonnettomuus 
< <> 

Kurkimäki Yksittäisonnettomuus  

Muu onnettomuus  I I I  
Tielaitos  
Savo-Karjalan Tuotanto 

 tiepiiri 	 Konsuttointi 

äki 
	 5  

Puutossaimi  

Ö 	

/ \Sotkanniemi  

Kuva  2-10.  Liikenneonnettomuuksien  1993-97  tapahtumapaikat.  
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3 	LIIKENNE-ENNUSTE  

3.1  Liikenne-ennusteen lähtökohdat 

Uuden väylän liikenne-ennuste  on  tarkistettu käyttäen apuna viimeisimpiä 
liikennetietoja  ja  väestäsuunnitteita.  Liikenne-ennustetta  on  käytetty poikki-
leikkausvaihtoehtojen hyöty-kustannuslaskelmissa  ja  toimivuustarkasteluis

-sa.  

Alueella ei suunnittelun missään vaiheessa ole tehty liikennevirtatutkimusta, 
joten lilkennevirtojen suuruudet  ja  niiden siirtymät  on  jouduttu arvioimaan lii-
kennemäärä-  ja  maankäyttötietojen  perusteella. Tarkasteltava tieverkko  on 

 kuitenkin suhteellisen selväpiirteinen  ja  päävirrat  koostuvat läpikulkevasta 
pitkämatkaisesta liikenteestä, jolloin liikenne-ennuste  on  suhteellisen luotet-
tavasti tehtävissä käsityönä. 

Ennusteen lähtökohtana  on  ollut Tielaitoksen Liikenne-  ja  autokantaennus
-te  1995  -  2020,  jonka perusskenaariossa liikenteen ennustetaan ennuste- 

jaksolla  1994  -  2020  kasvavan  koko  maassa  41  %  ja  Savo-Karjalassa  
35%.  

Suunnittelualueen  osalta  on  käytetty Kuopion kaupungin tuoretta väestö-
suunnitetta (taulukko  3-1).  Lähivuosina tiehankkeen ähipiirissä oleville 
maaseutumaisille alueille ennustetaan suhteellisen nopeaa asukasluvun 
kasvua, mutta vuoden  2005  paikkeilla kasvu taittuu  ja  kääntyy Kurkimäkeä 
lukuunottamatta laskuun. Alueen uusi asutus  on  pääosin Kuopiossa työssä- 
käyvää kaupungin lähialueelle syntyvää kyläasutusta. 

Taulukko  3- 1. 	Suunnittelualueen väestÖsuunnite  1997  -  2020.  

Osa-alue  1.1.1997 2005 2020 

464  Puutossalmi  479 as. 560 as.  +  17  %  500 as.  +  4  %  
465  Pellesmäki  1 058 as. 1 250 as.  +  18  %  1 050 as.  -  1  %  
466  Kurkimäki  637 as. 730 as.  +  15  %  720 as.  +  13  %  
Kuopion keskeinen  78 911 as. 81180 as.  +  3  %  85 000 as.  ^  8  % 
kau un kia  lue 
Kuopion kaupunki yht.  85 278 as. 89 080 as.  +  4  %  92 250 as.  +  8  % 
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13700 
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Kuva  3-1. 	LIIkenne-ennuste nykytiestölle.  

3.2  Nykyisen tiestön ltikennemäärätja ennuste 

Liikennemäärät  ja  -ennuste nykytiestölle  on  esitetty kuvassa  3-1. 

 Ennusteet päätiekäytävässä  on  tehty seuraavilla kasvukertoimilla  

	

1997->'2000 	1,11 

	

1997->2010 	1,31 

	

1997->2020 	1,40  

Tarkastelualueen  sisäisessä  ja  päättyvässä  liikenteessä  on  otettu huomioon 
maankäyttösuunnitteet, mikä näkyy  mm.  Kurkimäen  suunnan hieman voi-
makkaampana liikenteen kasvuna. 

Valtatien  5  liikennemäärän  ennustetaan kasvavan vuoteen  2020  määrään 
 12 600  -  13 200  autoa/vrk. 



13700  NYKYLIIKENNE  JA  LIIKENNE-ENNUSTE  
11000  UUDEN  VAYLAN SISÄLTÄVÄLLA  

9800  TIEVERKOLLA 

/ (  6700 	KVL-2020 
5300 	KVL-2000 
4800 	KVL-1 997  

Tielaitos  
Savo-Kartalan 	Tuotanto  

Hiltulan- tiepitri 	Konsultointi 
lahti  

537 
N% 	

1__  

'/  

M5490  
Kurkimäki 

V5 

Vehmasmäki  

5300 

,O0  4200 

,0o 
O0 

00 0 
N 0  
,  C., C. 

Puutossalmi  
P16271 

155 	/  

	

C 	
120 	\., 

	

' 	 110 	Sotkanniemi  

20 	 Uusien  tietyyppivaihtoehtojen  vertailu 

LIIKENNE-ENNUSTE  

3.3  Ennuste uuden väylän  sisältävälle tieverkolle  

Arvio uudelle tielle siirtyvästä liikenteestä vuoden  1997  liikennetilanteessa 
 on  tehty seuraavasti: 

- liikennemäärätietojen  avulla  on  arvioitu pääteiden suunnassa uuden  tie- 
jakson läpikulkuliikenne, joka  on  lähes kokonaan sijoitettu uudelle tielle 

- liikennemäärä-  ja  maankäyttötietojen  perusteella  on  arvioitu tarkastelu- 
alueen päättyvä liikenne, joka  on  sijoitettu rinnakkaistiestölle  ja Pelles- 
mäen eritasoliittymän sisältävässä vaihtoehdossa jaettu ajoaikojen pe- 
rusteella uudelle tielle  ja  rinnakkaistiestölle.  

Vuoden  1997  liikennemäärillä  uudelle päätielle siirtyy  7900  autoa/vrk  ja  nfl-

nakkaistieksi muuttuvalle  nykyiselle tielle  jää 300  -  1 500  autoa/vrk  (kuva 
 3-2).  Vuonna  2020  uuden tien liikennemääräksi ennustetaan  11100 auto

-a/vrk. 

/ 	/ / 
/ 

/' 

P16273 

170 
130 
120  

0 00 
C 00 
I- C.) 
CD M) 

Kuva  3-2. 	Nykyliikenne  ja  liikenne-ennuste uuden väylän sisältä välle tieverkolle. 
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3.4  Pellesmäen eritasoliittymän  vaikutukset liikennemääriin 

Mikäli uuden tieosuuden keskivaiheilla oleva  Pellesmäen eritasoliittymä  to-
teutetaan, pääosa  Pellesmäen, Kurkimäen  ja  Ritisenlanden  alueiden päät

-tyvästä  liikenteestä siirtyy uudelle tielle. Tämän seurauksena uuden tien  lii-
kennemääräksi  vuoden  1997  tilanteessa tulisi  8 200  -  9 000  autoa/vrk  (kuva 

 3-3).  Koska pääosa  liittymän  liikenteestä suuntautuu Kuopioon päin, kasvu 
 Pellesmäen  pohjoispuolella olisi  1100  autoa/vrk  ja  eteläpuolella  300 auto

-a!vrk perusvaihtoehtoon  verrattuna. Vuonna  2020  uuden tien  liikennemää-
räksi  ennustetaan  11 500  -  12 600  autoa/vrk  eli  400  -  1 500  autoa/vrk 

 enemmän kuin  perusvaihtoehdossa.  

o 0 
00 
IC, 

C, 

Vehmasmäki  

5500 
4300 
3900  

il  
1  

Kuva  3-3. 	Nykyliikenne  ja  liikenne-ennuste uuden vylän  ja  Pellesmäen eritaso- 

liittymän  sisältä välle tieverkolle. 
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3.5  Liikennemäärävertailu  eräisiin moottoritiehankkeisiin 

Suunnittelukohteen liikennetilanteen suhteuttamiseksi  eräisiin parhaillaan 
vireillä oleviin  moottoritiehankkeisiin  on  koottu taulukon  3-2  vertailu. Valta- 
tielle  4  välillä Järvenpää  -  Lahti  ollaan parhaillaan rakentamassa moottori-
tien toista  ajorataa. Valtatielle  7  välillä Porvoo  - Koskenkylä  vastaava hanke 

 on  tavoitteena toteuttaa lähivuosina. Näiden kohteiden  liikennetiedot  on 
 saatu Mäntsälän  ja Gammelbyn  liikennelaskentapisteitä. Suunnittelukoh

-teen  ennustetta vuodelle  2020 on  verrattu  vertailupisteiden  vuoden  1996  lii-
kennetietoihin.  

Taulukko  3-2. 	Suunnittelukohteen  v. 2020  ennustettujen lllkennemäärien  vertailu 
eräisiin  moottoritiehankkeisiin. 

KVL HUIPPUTUNTILIIKENNE  

YHTEENSÄ 	 RUUHKASUUNTA 

VERTAILUKOHDE  Vuoden 	Vuoden 	Vuoden 	Vuoden  
1. huipputunti 	100. huipputunti 	1 	huipputunti 	100. huipputunti  

autoa autoa/h % KyL autoalh % KVL autoalh  °k KyL autoa/h % KVL 
/vrk  

Vt  5 Pellesmaki 	2020 11100 1 670 15  %  1 270 11,5  %  1 050 9,5  %  720 6,5  %  

Vt  5 PeIIesmki 	2020 12600 1 890 15  %  1 450 11,5  %  1 200 9,5  %  820 6,5  % 
-  sis. Pellesmäen eritaso- 

liittymän  

Vt  4  Mäntsälä 	1996 13 100 2 136 16,3% 1 691 12,9% 1 640 12,5% 1 180 9%  

Vt  7  Gammelby 	1996 10200 1 879 18,4% 1 416 13,9% 1 430 14% 870 8,5% 
-  välillä Porvoo  -  Kos- 

kenkylä I  ______ ______ ______ ______ ______ _______ 

Suunnittelukohteen vuorokausiliikennemäärät  v. 2020  ylittävät  Gammelbyn 
 nykyliikenteen,  mutta jäävät  alle  Mäntsälän tason, Pääkaupunkiseudun voi-

makkaan  kesäviikonloppuliikenteen  vuoksi  huipputuntiliikenteet vertailupis-
teissä  ovat suurempia kuin  viitostiellä  v. 2020.  Mikäli  Pellesmäen entasoliit-
tymä  rakennetaan, nousee  huipputuntien  liikenne  Ilittymän  pohjoispuolella 

 Gammelbyn  nykytasolle. 

Vertailusta  voi vetää  sen  johtopäätelmän,  että toista  ajorataa  ei  viitostielle 
 liikenteen palvelutason vuoksi tarvita ennen vuotta  2020,  mutta varautumi-

nen toiseen  ajorataan  näyttää tarpeelliselta.  
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4  TARKASTELTAVAT POIKKILEIKKAUS
-VAIHTOEHDOT 

Vaihtoehtotarkastelussa  on  tutkittu seitsemän erilaista poikkileikkausvaihto-
ehtoa. Kaikki vaihtoehdot ovat moottoriväyliä: joko erilaisia moottoriliikenne-
tieratkaisuja (vaihtoehdot  VE  0  -  VE  5) tai  täysimittainen moottoritie  (VE  6). 

 Tieltä ei siten ole kevyttä  tai  hidasta liikennettä. Tielle liittyminen  ja  siltä  er
-kaneminen  tapahtuvat eritasoliittymissä. 

Poikkileikkausvaihtoehtojen linjaukset  ja  ohituskaistojen sijoittelu  esitetään 
liitekartoissa  1  -  4.  

Vaihtoehto  0:  Perinteinen  moottorililkennetie  (1 2,5/7,5 m)  

Vertailun lähtökohtana  ja  perusvaihtoehtona  on  käytetty perinteistä  MOL- 
poikkileikkausta  12,5/7,5  (kuva  4-1).  Poikkileikkaustyyppi  valittiin perusvaih-
toehdoksi  ja  vertailupohjaksi,  koska  sen  toimivuudesta, turvallisuudesta  ja 

 muista ominaisuuksista  on  runsaasti kokemusta  ja  tutkimustietoa.  

Kuva  4-1. 	Perinteinen moottorilllkennetie  12,5/7,5.  

Vaihtoehto  1:  Kapea moottoriliikennetie  erillisin ohituskaistoin 
 (10,5/7,5 m)  

Vaihtoehtona  VE  1 on v. 1996  tarkistetun  tiesuunnitelman mukainen  MOL 
 10,5/7,5  + ohituskaistat  (kuva  4-2).  Vaihtoehdossa  on  kolme ohituskaista-

osuutta, joista kaksi johtaa pohjoisen  ja  yksi etelän suuntaan. Ohituskaisto-
jen pituudet etelästä pohjoiseen ovat  1,32 km, 1,84 km  ja  1,9 km.  Niiden 
tarkempi sijainti  on  esitetty liitekartassa  1.  

Koska tässä vaihtoehdossa ohituskaistajaksot eivät ole jatkuvia, niiden koh-
dalla  on  annettu ohitusmandollisuus myös vastaantulijalle käyttämällä sul-
kuviivaa  vain  ohituskaistan  puolella. 
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- 

. 	 .  

Kuva  4-2. 	Kapea moottorilllkennetie  10,5/7,5  en//ism ohituskaistoin.  

Vaihtoehto  2  : Ohituskaistatie  (13,5/10,5 m)  

Vaihtoehdossa  VE  2 poikkileikkaustyyppi on  MOL  13,5/10,5 +  jatkuvat ohi
-tuskaistat  (kuva  4-3).  Tässä vaihtoehdossa  on  kaksi erilaista jatkuvien ohi
-tuskaistojen sijoittelumallia.  

VE  2A:ssa  on  neljä  ohituskaistaa,  kaksi  ohituskaistaa  molempiin suuntiin. 
 Ohituskaistajaksot  ovat  pidemmät  kuin  VE  1:ssa  eli  1,6 km, 2,2 km, 2,4 km 

 ja  3,4 km (liitekartta 2).  Ohittaminen  vastaantulevan kaistalla  on  estetty  sul-
kuviivoin  molempiin suuntiin.  

VE  2B:ssa Vehmasmäen eritasoliittymän  kohdalla  on netikaistainen 2,6 km 
 pituinen  tiejakso. Nelikaistainen  osuudella  on  käytetty  moottoritiepoikkileik-

kausta  eli  MN-2 x 11,75/7,5  (kuva  4-7).  Pohjoisen suuntaan tuleva ohitus- 
kaista jatkuu vielä  1,0 km nelikaistaisen  osuuden jälkeen, joten  ohituskais

-tan  pituus pohjoisen suuntaan  on 3,6 km.  Muiden  ohituskaistojen pituudet 
 ovat  2,5 km  ja  3,4 km (liitekartta 3). 

:z//;  \  
/f/7 	\  

Kuva  4-3. 	Ohituskaistatie  13,5/10,5.  
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Vaihtoehto  3  : Keskikaiteellinen ohituskaistatie  

Vaihtoehto  3  vastaa vaihtoehdon  2A  mukaista ohituskaistatietä (liitekartta 
 2),  mutta vastakkaiset ajosuunnat  on  erotettu keskikaiteella. 

Ratkaisussa  on  kaksi alavaihtoehtoa kaidetyypin mukaan: 

-  Vaihtoehdossa  3A  käytetään betonikaidetta, jolloin poikkileikkaus  on 
 MOL  15,8/10,25  (kuva  4-4.1). 

-  Vaihtoehdossa  3B  käytetään teräsputkikaidetta  (box-beam),  jolloin poik-
kileikkaus  on  MOL  14,7/10,25  (kuva  4-4.2).  

Kuva  4-4.1.  Keskikaiteelilnen ohituskaistatie  15,8/10,25  (betonikaide).  

- 	r 

"liii  

/1  
Kuva  4-4.2.  Keskikaiteellinen ohituskaistatie  14,7/10,25  (tersputkikaide). 
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Poikkileikkauksen keskikaista  on box-beam -teräsputkikaiteen  kohdalla  1,7 
m. Tien kokonaisleveys  koostuu  0,2  metrin levyisestä kaidejohteesta sekä 
molemmin puolin kaidetta varattavasta  0,75  metrin evyisestä sisäpienta-
reesta. Vastaavasti keskikaista betonikaiteen kohdalla  on 2,8 m. Betonikai-
de on 0,8  metrin levyinen  ja  kaiteen molemmin puolin tarvitaan  1,0 metnn 
levyiset sisäpientareet.  

Vaihtoehto  4:  Leveäkaistatie  (13,5/11 m)  

Leveäkaistaisen  tien poikkileikkaus  on 13,5/11,0  (kuva  4-5). Ajokaistojen le-
veydet  ovat siis  5,5  metriä, joten ohitus  on  mandollista suorittaa omalla 
kaistalla siirtymättä vastaantulevan kaistalle, mikäli ohitettava ajoneuvo ajaa 
kaistan oikeanpuoleisessa reunassa. Vaihtoehdon  4 yleiskartta on  esitetty 
liitekartalla  4.  

Tällainen leveäkaistatie  on  käytössä valtatiellä  12  välillä  Lahti -  Uusikylä  ja 
 valtatiellä  4 Haukiputaalla. 

Y  _,r 

Kuva  4-5. 	Leveäkaistatie 13,5111,0.  

Vaihtoehto  5  :  Kapea  nelikaistainen keskikaiteellinen  tie  

Vaihtoehtona  VE  5 on  kapea nelikaistatie, jossa  on  yhtenäinen ajorata, 
mutta vastakkaiset ajosuunnat  on  erotettu keskikaiteella. 

Ratkaisussa  on  kaksi alavaihtoehtoa kaidetyypin mukaan: teräsputkikaide 
 VE  5A tai betonikaide  VE  SB. Teräsputkikaiteellisen  vaihtoehdon poikkileik

-kaus  on 17,7/13,5,  jossa keskikaistan kaiteen tarvitsema kokonaisleveys  on 
 vähintään  1,7  metriä  (kuva  4-6.1). Betonikaiteellisen  vaihtoehdon poikkileik

-kaus  on 18,8/13,5,  jossa keskikaistan kokonaisleveys  on 2,8  metriä  (kuva 
 4-6.2).  Vaihtoehdon  S yleiskartta on  esitetty liitekartalla  4. 
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Kuva  4-6 1.  Kapea  nelikaistainen  tie teräsputkikaiteella 17,7/13,5. 

r  
.;  

Kuva  4-6.2.  Kapea  nelikaistainen  tie betonikeskikaiteella 18,8/13,5. 
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Vaihtoehto  6  :  Moottoritie  (2 x 11,75/7,5 m)  

Vaihtoehtona  VE  6 on  täysimittainen moottoritie.  Poikkileikkaustyyppi  on 
MN  -  2 x 11,75/7,5  (kuva  4-7).  Vuonna  1991  laaditussa tiesuunnitelmassa 
välikaistan  leveys oli  6,5  -  13,0  metriä. Vaihtoehdon  6  yleiskartta  on  esitetty 

 liitekartalla  4.  

- 
	

ii- 	 -  
I 

%L. I 
 

Kuva  4-7. 	Moottoritie  MN  -  2 x 11,75,7,5. 

5  POIKKILEIKKAUSVAIHTOEHTOJEN  ARVIOINTI 

 5.1 	Liikenteellinen  toimivuus 

Vaihtoehtojen  liikenteellistä  toimivuutta  on  tarkasteltu  IVAR-ohjelmaa käyt-
täen. Ohjelmiston  mallien  toiminta  ja  käyttäytyminen tavallisesta poikkeavil-
la  poikkileikkauksilla  on  varmistettu ennen laskentaa.  Mallien  parametreihin 

 on  tehty tilapäisiä muutoksia, jolloin tulokset vastaavat viimeisimpien selvi-
tysten tuloksia.  Toimivuustarkastelussa  käytetyt perustiedot  ja  tehdyt ole-
tukset  on  esitetty liitteessä  1.  

Liikenteen keskinopeudet 

Liikenteen  keskinopeudet  eri  vaihtoehdoissa  on  esitetty kuvassa  5-1.  Keski- 
nopeudet  on  laskettu  IVAR-ohjelmiston  tuntiliikenteeseen  perustuvilla  nope-
usmalleilla  käyttäen vuosien  2000  ja  2020  liikennemääräennusteita. Nope-
usrajoituksena  on  nykyisellä tiellä  80 km/h  ja  uudella tiellä  100 km/h, moot-
toritievaihtoehdosta  (VE  6) on  lisäksi laskettu nopeudet  120 km/h  rajoituk-
sella.  

Kaikkien  vertailuvaihtoehtojen nopeustaso  säilyy  varsin  hyvänä vielä vuo-
delle  2020  ennustetuilla liikennemäärillä.  Erot eri vaihtoehtojen välillä ovat 
melko vähäisiä, mutta  nelikaistaisten  vaihtoehtojen  VE  5  ja VE  6  nopeudet 
ovat hieman muita suurempia.  
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Keskinopeudet  eri vaihtoehdoissa  v. 2000  

Vaihtoehtojen selitykset  

NY 0 	 Nykynen  tie  (hanketta ei ole toteutettu)  
NY 1 	 Nykyinen  tie  (hanke toteutettu,  Pellesmäen eti.  toteuttamatta)  
VE  0 	 Mol  125/7,5  
VE  I 	 Mol  105/7,5  + ohituskaistat  
VE  1 E2 	 Mol  105/7,5  + ohituskaistat + Pelesmäen etl.  rak. 
VE  2A 	 Mol  13,5/7,5  +  jatkuvat  ohituskaistat  
VE  2B 	 Mol  13,5/7,5  +  jatkuvat  ohituskaistat  (osittain  nelikaistainen)  
VE  3A,B 	 Mol  15,8/10,25  + keskikaide 
VE4 	 Leveäkaistatie  135/11,0  
VE  5 	 Kapea  nelikaistainen  tie  + keskikaide  17,7/13,5  
VE  6100 	 Moottoritie  MN -2x11,7517,5  (rajoitus  100 km/h)  
VE  6 120 	 Moottoritie  MN  -  2x11,75/7,5  (rajoitus  120  krnfh)  

Kuva  5-1. 	Keskinopeudet  eri  vaihtoehdoissa  vuosien  2000  ja  2020  liikennemä- 
rillä.  Vaihtoehdossa  1  ei ole  tarkasteluvälillä ohituskaistaa,  vaihtoeh-
dossa  2 A on  toiseen suuntaan  ohituskaista  ja  vaihtoehdossa  2 B on 

 molempiin suuntiin  ohituskaista. 
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Palvelutasot  

Vuoden liikenteellisesti  100. vilkkaimman  tunnin  palvelutaso eri vaihtoeh-
doissa  on  esitetty kuvassa  5-2.  Vuoden  100. vilkkain  tunti kuvaa kesäpäi-
vän liikennetilannetta, mutta esimerkiksi syksyllä normaali arkipäiväliikenne 

 jää  hieman  alle  tämän tason. 

Vaihtoehtojen selitykset  

NY 0  Nykyinen  tie  (hanketta ei ole toteutettu)  
NY 1  Nykyinen  tie  (hanke toteutettu,  Pellesmäen etl.  toteuttamatta)  
VE  0  Mol 	12,5/7,5  
VE  1  Mol  10,517,5  + ohituskaistat  
VE  1 E2  Mol  10,5/7,5  + ohituskaistat + Pellesmäen eti.  rak. 
VE  2A  Mol  13,5/7,5  +  jatkuvat  ohituskaistat  
VE  2B  Mol  13,517,5  +  jatkuvat  ohituskaistat  (osittain  nelikaistainen)  
VE  3A,B  Mol  15,8/10,25  + keskikaicie  
VE  4  Leveäkaistatie  13,5/11,0  
VE  5  Kapea  nelikaistainen  tie  + keskikaide  17,7/13,5  
VE  6100  Moottoritie  MN  -2x11,75/7,5(rajoitus  100 km/h)  
VE  6120  Moottoritie  MN -2x11,7517,5  (rajoitus  120 km/h)  

Kuva  5-2. 	Vuoden  100. vilkkaimman  tunnin  palvelutaso eri vathtoehdoissa vuosi- 
en  2000  ja  2020 liikennemäärillä. Tarkasteluvälit  ovat samat kuin ku-
vassa  5-1. Pylväan  korkeus kunkin palvelutasoluokan sisällä kertoo, 
ollaanko lähellä liikennemäärän ala- vai ylärajaa. 

Nykyisen tien palvelutaso  100. huipputuntina on  vuoden  2000 liikennemää-
rillä E  ja  vuonna  2020 F. Yksiajorataisilla  vaihtoehdoilla palvelutasot vaihte-
levat vuonna  2000  välillä  B... D  ja  vuonna  2020  välillä  C... E.  Erot johtuvat lä-
hinnä ohituskaistojen sijainnista;  VE  1  ja VE  1 E2  ei sisällä ohituskaistaa,  
VE  2  sisältää ohituskaistan toiseen suuntaan  ja VE  2B  sisältää ohituskaistat 
molempiin suuntiin. Kaksiajorataisten vaihtoehtojen palvelutasot pysyvät  A- 
tasossa vielä vuonna  2020. 
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Kuvassa  5-3 on  esitetty ne osuudet liikennesuoritteesta, joiiia palvelutaso 
 on  huonompi kuin tyydyttäväksi luonnehdittava  0-taso.  

D, E  ja  F  palvelutasojen  osuudet  v. 2000 

100 
90  

IJD-osuus  

fE -osuus  
o 70 

•F-osuus  
60  -  
50 
40 
30  

NYO NY1 VEO VEi VEi  VE VE VE  VE4 VE5 VE6 VE6  
E2 2A 2B  3A.B 	 100 120 

D, E  ja  F  palvelutasojen  osuudet  v. 2020 

100 

50  

NYO NY1 VEO VEi VEi  VE VE VE  VE4 VE5 VE6 VE6 
 E2 2A 2B  3A,B 	 100 120  

Vaihtoehtojen selitykset  

NY 0  Nykyinen  tie  (hanketta ei ole toteutettu)  
NY 1  Nykyinen  tie  (hanke toteutettu,  Pellesmäen etl.  toteuttamatta)  
VE  0  Mol 	12,5/7,5  
VE  1  Mol  10,5/7,5  + ohituskaistat  
VE  1 E2  Mol  10,5/7,5  + ohituskaistat + Pellesmäen etl.  rak. 
VE  2A  Mol  13,517,5  +  jatkuvat  ohituskaistat  
VE  2B  Mol  13,517,5  +  jatkuvat  ohituskaistat  (osittain  nelikaistainen)  
VE  3A,B  Mol  15,8/1 0,25  + keskikaide  
VE  4  Leveäkaistatie  13,5/11,0  
VE  5  Kapea  nelikaistainen  tie  + keskikaide  17,7/13,5  
VE  6 100  Moottoritie  MN  -  2x11,75/7,5  (rajoitus  100 km/h)  
VE  6 120  Moottoritie  MN -2x11,7517,5  (rajoitus  120 km/h)  

Kuva  5-3. 	Jonoutumis-  ja ruutikautumisalttiin lIIkenteen (palvelutasot  D, E  ja  F)  
osuus eri  vaihtoehdoissa  vuosien  2000  ja  2020  liikennemäärillä.  Tar

-kasteluvälit  ovat samat kuin kuvissa  5-1  ja  5-2.  
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Nykyisellä tiellä (NYO) palvelutaso  on  heikko: vuoden  2000  liikennemäärillä 
 noin  35  %  ja  vuoden  2020  liikennemäärillä  noin  50  %  liikenteestä  on  palve-

lutasolla  E,  mikä merkitsee ajoittain ruuhkautunutta  tai  ruuhkalle altista  tilan-
netta. 

Kaikki tarkastettavat vaihtoehdot tuovat  selvän  parannuksen tieosuuden 
palvelutasoon. Vuoden  2000  liikennemäärillä  palvelutaso  on  hyvä kaikissa 
vaihtoehdoissa, mutta vuoden  2020  liikennemäärillä jonoutumista  (palvelu-
taso  0)  alkaa esiintyä vaihtoehdoissa  1  ja  0.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikkia vertailtavia vaihtoehtoja voidaan 
pitää riittävinä sekä nopeustason että toimivuuden osalta vuoteen  2020 

 saakka. 

Koska  mm.  nopeuksien riippuvuuksista  eri poikkileikkauksissa ei ole riittä-
västi tietoja, ei tässä esitettyjä arvioita  ja  tuloksia ole syytä yleistää ilman 
laajempia selvityksiä.  

5.2 	Liikenneturvallisuus 

Arviointiperusteet  

Moottoritien  ja  kaksikaistaisten  teiden turvallisuuserot selittyvät suurelta 
osin kohtaamis-  ja  ohitusonnettomuuksien  määrien eroilla. Nämä kattavat 
moottoriliikenneteillä noin  70  % liikennekuolemista  ja  noin  30  % heva-on-
nettomuuksista. Kaksikaistaisilla pääteillä vastaavat luvut ovat liikennekuo-
lemien osalta noin  60  %  ja  heva-onnettomuuksien osalta noin  20  %.  Moot

-toriteillä  ohitus-  ja  kohtaamisonnettomuuksien  osuus sekä henkilövahinkoi-
hin että kuolemaan johtaneista onnettomuuksista  on  noin  10  %. 

Moottoriteiden, moottoriliikenneteiden  ja  2-kaistaisten pääteiden  turvalli-
suustaso  on  määritetty "Liikenneturvallisuus  yleisillä teillä  vv. 1992-96"  -jul-
kaisussa esitettyjen liikennekuolemien  ja  henkilövahinkoon johtaneiden on-
nettomuuksien määrien avulla. Uusien poikkileikkaustyyppien liikenneturval-
lisuutta  on  arvioitu käyttämällä hyväksi eri maissa saatuja kokemuksia  vas

-taavantyyppisistä tiepoikkileikkauksista.  Turvallisuustaso  on  arvioitu onnet-
tomuusluokkajakautumien avulla. Uusien kaksi-  ja  kolmekaistaisten tietyyp

-pien  onnettomuusluokkajakautumat  on  arvioitu normaalin moottoriliikenne-
tien onnettomuusluokkajakautumasta  ja  kapean nelikaistaisen tien onnetto-
muusluokkajakautuma moottoritien onnettomuusluokkajakautumasta. Muu-
toksia  on  oletettu tapahtuvan lähinnä yksittäis-, ohitus-, kohtaamis-  ja  pe-
räänajo-onnettomuuksien määrissä. 

Onnettomuuskustannukset  

Eri poikkileikkausratkaisuille  on  määritetty onnettomuuskustannukset ajoki-
lometriä  kohden käyttäen arvioituja onnettomuusluokkajakautumia. Onnet-
tomuusluokkien vakavuuksina (kuoll./100 heva-onn.)  on  käytetty "Liikenne- 
turvallisuus yleisillä teillä  1992-96"  -julkaisussa määriteltyjä eri tietyyppien 

 (MO,  MOL)  onnettomuusluokkien vakavuuksien  arvoja. Moottoriteillä nope-
usrajoitus  on  yleensä  120 km/h,  joten moottoritien  100 km/h  onnettomuus- 
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kustannus  on  arvioitu Tielaitoksen NOPSA-tutkimuksen tuloksia hyväksi-
käyttäen. 

Onnettomuuskustannukset tietyypeittäin  on  esitetty kuvassa  5-5  sekä taulu-
kossa  5-1,  jossa  on  lisäksi esitetty suhteelliset onnettomuuskustannukset 
perinteiseen moottonliikennetiehen verrattuna. Onnettomuuskustannuksiin 
vaikuttavat sekä onnettomuuksien määrä että vakavuusaste. Kaksiajo-
rataiset vaihtoehdot  VE  5  ja VE  6,  joissa vakavuusasteeltaan pahat kohtaa-
mis-  ja  ohitusonnettomuudet  jäävät vähäisiksi, ovat liikenneturvallisuudel-
taan selvästi parhaat. Myös ohituskaistatie  ja  leveäkaistatie (VE:t  2,3  ja  4) 

 ovat selvästi turvallisempia kuin perinteinen moottorililkennetie. Kohtaa-
misonnettomuudet estävällä keskikaiteella  (VE  3)  arvioidaan saatavan sel-
vä turvallisuusparannus normaaliin ohituskaistatiehen  (VE  2)  verrattuna. 

Onnettomuuskustannukset  eri  tietyypeillä  

MO (100 km/h) 

MO (120 km/h) 

 Kapea  4-kaistainen  tie  

Ohituskaistatre + kaide 

Ohituskaistatie 

Leveäkarstatie 

MDL  10.517,5  *  3  ohituskaistaa 

 MOL  (12,5/7,5) 

Kustannukset 
tarkoitettu  
käytettävaksi 

 ainoastaan  
Vt  5  Vehmasmäki -  
F-iiItuIanahti 

 tarkastelussa  

0,00 	0,02 	0,04 	0,00 	0,08 	0,10 0,12 	014 	0,16 	0,18 	0,20  

mklajokm  

Kuva  5-4.  Onnettomuuskustannukset  eri  tietyypeillä.  

Taulukko  5-1.  Onnettomuuskustannukset  en  tietyypeilä  ja  vertailu perin-
teiseen  moottorilllkennetiehen. 

Onnettomuuskustan-  
nukset (mk/ajokm) -  

Vertailu  perintei-
seen  MOL-tiehen 

Perinteinen  MOL  125/7,5 018 100%  

MOL  105/7,5  +  3 ohituskaistaa 0,17 97  % 

Leveäkaistatie  0,15 87  % 

Ohituskaistatie  0,15 87  % 

Ohituskaistatie + keskikaide  0,12 69  %  

Kapea  4-kaistainen tie  + keskikaide 0,05 29  %  

Moottoritie  (120 km/h) 0,04 24  %  

Moottoritie  (100 km/h) 0,03 19  % 
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5.3  Rakentamiskustannukset 

Poikkileikkauksen  valinnan  vaikutusta hankkeen toteuttamiskustannuksiln 
 on  selvitetty valtatien  5  osalta plv:llä  lo 400  -  20 540.  Muilta osin eri vaihto-

ehdot ovat samanlaisia. Kaikissa vaihtoehdoissa  on  varauduttu valtatien 
muuttamiseen myöhemmin kapeaksi nelikaista-  tai  moottoritieksi (esim.  ris

-teyssiflat),  lukuunottamatta vaihtoehtoja  VE  5  ja VE  6,  jotka  on  katsottu  lo
-putlisiksi ratkaisuiksi.  

Kaikille vaihtoehdoille yhdenmukaisten ratkaisujen osuus kustannusarviois
-ta  on  lunastuskustannukset  mukaanlukien noin  50  Mmk. Tämä sisältää val-

tatien  9  siirrettävän  osuuden, rinnakkais-  ja  yksityistiejärjestelyt,  osan sillois-
ta sekä Hiltulanlanden eritasoliittymään liittyvän kaksiajorataisen osuuden 
tiejakson pohjoispäässä. Edelleen kaikissa vaihtoehdoissa samansuuruise-
na  on  laskettu tievalaistus Hiltulanlanden  ja  Vehmasmäen eritasoliittymien 

 alueille. 

Poikkileikkausvaihtoehtojen  vaikutukset rakentamiskustannuksiin  on  lasket-
tu pääosin TEKU -CAD  -tiensuunnitteluohjelmalla  saatujen massojen  ja  suo-
ritteiden mukaan. Pohjana laskennalle  on  käytetty voimassa olevan tiesuun-
nitelman  (MOL  10,5/7,5  + ohituskaistat) rakennussuunnitelma -aineistoa  ja 

 eri tiesuunnitelmavaihtoehtojen aineistoja. Näitä ovat  mm.  tievalaistus-, lai-
tesiirto-, yksityistie-  ja  lunastuskustannukset.  

Päätien tasausta  on  tarkistettu aikaisempaan tiesuunnitelmaan nähden 
massatasapainon parantamiseksi. Joidenkin poikkileikkausvaihtoehtojen 
pystygeometriaHe sallimaa tasauksen "huonontamista "  ei ole tehty, koska 
nykyinen tasaus soveltuu loivapiirteiseen maastoon hyvin, eikä tasauksen 
muuttamisella saavuteta suuria säästöjä. 

Päätien rakenteena laskennassa  on  käytetty louherakennetta  ja  sidottuna 
kantavana kerroksena maabetonia. Kaikilla poikkileikkausvaihtoehdoilla  on 

 massalaskennat  tehty samalla vaaka-  ja  pystygeometrialla kuivatuksen  ol-
lessa likimääräinen. Kaikissa vaihtoehdoissa  osa  louherakenteesta  ja  pääl-
lysrakennemateriaalit  joudutaan hankkimaan tielinjan ulkopuolelta varatuilta 
kallioalueilta. 

Yhteiskustannusten  ja  yksikköhintojen  määrittelyssä  on  käytetty paikkakun-
nan rakennushankkeiden toteutumatietoja. Laskennassa  on  käytetty apuna 
rakennustyömaan työnsuunnitteluhenkilöstöä. 

Kustannuksiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä ovat vaihtoehdoissa  VE  3  ja 
VE  5  olevat erikoiskaiteet  ja  niihin mandollisesti kiinnitettävä valaistus sekä 
leveiden poikkileikkausten pintakuivatuksen mandollisesti tarvitsema  sade

-vesiviemäröinti.  Lisäksi yksikköhintojen vaikutus suurilla massamäärillä  ko
-konaiskustannuksiin  on  suuri  (kuva  5-5).  
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0 
E0 E1  E2a VE2b  W3  \dE4  \E5  VE6  

125/7.5 105/7,5 135/105 135/105 1605/1025 135/11 18.2i225 2x11 75/7.5  
mcl  3  ohitusk  /5th  ohitusk  2  a/or  ett  Otstik kaicte eveSkaistatie  kapea  rtelik moOtt000e  

O  Lunastuskustannukset  87 87 87 87 87 8,7 87 10 

O  Rak  kust(poiklsileik nippuvat)  66 4 661 69 75 3 71 3 68 9 758 936  
Rak.kust(sekio  kaikki  naihtoehd)  41.6 41 6 416 416 416 416 416 416  

Yhteensd  Mmk 	116,7 	116,4 	119,4 	125,6 	121,6 	119,2 	126,1 	145,2  

Kuva  5-5. 	Rakentamiskustannukset  eri  vathtoehdoissa.  

Vaihtoehtojen  VE  1... 5  rakentamiskustannukset  ovat  varsin  lähellä toisiaan 
välillä  116  -  126  Mmk. Moottoritievaihtoehto  VE  6 on 145  mmk:n kustannus- 
arviolta kallein, mutta ero muihin vaihtoehtoihin  jää  yllättävän pieneksi. 
Osaltaan suhteellisen pieniä hintaeroja selittää  se,  että kustannusarvioista 
noin  50  Mmk suuruinen osuus  on  poikkileikkauksesta  riippumatonta.  

5.4  Päällysteen kestoikä  ja  kustannukset  

Poikkileikkausvaihtoehtoja  on  vertailtu päällysteen kulumisen  ja  kestoiän, 
päällysteen rakentamiskustannusten  sekä kunnostuskustannusten 
kanpalta.Tarkastelussa kulutuskerros  on  oletettu seuraavaksi: 

SMA16/120 	5cm  
AB 20/120 	5cm  
Sidottu kantava  MB tai  ABK 

Kulutuskerroksen  alaosan (sidottu kantava + jakava kerros) muodonmuu-
toksia  ja  vaikutuksia kulutuskerrokseen ei ole otettu huomioon. 

Tarkastelu  on  tehty vuoden  2000  ennustetuilla liikennemäärillä.  Raskaan lii-
kenteen osuudeksi  on  oletettu  10  % KVL:stä. 

PääHysteen kestoikä 

Päällysteen kestoikää  laskettaessa  on  otettu huomioon alkutiivistyminen  ja 
 kokonaisdeformaatio ASTO-loppuraportin mukaan. Urautumisessa  on  otet-

tu huomioon poikkileikkauksen leveysvaikutus "Päällystesuunnittelu  1984" 
 mukaan sekä kaiteiden vaikutus kokemusperäisesti  mallin vt  5  Kuopio - 

Vuorela mukaisesti. 
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Taulukko  5-2. 	PâlIysteen kestoikä ajokaistoittain  eri  vaihtoehdoissa.  

Polk k 	leikkaus  va 	ht o  ehto  

0  lja2  3 4 5 6  
Kaista 

a)ja  b) 	a) 	C) b) 	a) 	c) b) 	a)  a+b) c+d) a+b) c+d) 
___________  b)  ______________ ________________ _________ _________ _________ 

Kestoikä  6,4 5,2 	6,5 	11,4 6,2 	4,1 	7,4 12,1 	12,1 6,2 	7,9 7,0 	13,0  
vuotta 

Taulukossa  5-2 päällysteen kestoikää on  tarkasteltu  ajokaistoittain.  Varsi-
naiset  ajokaistat  on  merkitty  tunnuksilla  a)  ja  b),  joista  a) on  vaihtoehtojen  1, 
2  ja  3  yhteydessä  yksikaistainen  suunta.  Ohituskaista  tai -kaistat  ovat  poik-
kileikkausvaihtoehdosta  riippuen esitetty  tunnuksilla  c)  ja  d).  Kun tarkastel-
laan  päällystekierron  kannalta merkitsevän kaistan mukaista  kestoikää,  voi-
daan todeta  leveäkaistatien  (VE  4)  kestävän parhaiten,  ja  heikoimmin me-
nestyy  keskikaiteellinen ohituskaistatie  (VE  3). 

Päällysteen rakentamiskustannukset 

Rakentamiskustannuksissa  on  otettu huomioon pelkästään ensimmäinen 
 asfaittibetonikerros  ja  varsinainen  kulutuskerros. Kustannustarkastelussa 
 on  otettu huomioon  vain  varsinaisen  ajoradan päällystyskustannukset. 

Ramppien  ja  liittyvien teiden kustannuksia ei ole otettu huomioon. 

Taulukko  5-3.  Yhteenveto  päällystyskustannuksista  (mk). 

Vaihtoehto Päällystekerros  

I (AB) 	II  (SMA) 

Yhteensä  

VEO 	MOL12,5/7,5  3240000 3672000 6912000  

VE  1 	MOL  10,5/7,5  +  3  ohi-  3 046 680 3 550 920 6 597 600  
tuskaistaa  

VE  2 	Ohituskaistatie  3 477 600 4 077 600 7 555 200  

VE  3A  Ohituskaistatie +  keski-  4 138 560 4 899 840 9 038 400  
kaide (betorii)  

VE  3B  Ohituskaistatie +  keski-  3 853 440 4 551 360 8 404 800  
kaide (teräsputki)  

VE  4 	Leveäkaistatie  3499 200 4 132 800 7 632 000  

VE  5 	Kapea nelikaistatie  4 587 840 5 607 360 10 195 200  

VE  6 	Moottoritie  6 091 200 7 099 200 13 190 400  

Rakentamiskustannuksiltaan  kallein  poikkileikkausvaihtoehto  on  moottoritie 
 (VE  6),  joka  on  yli kaksi kertaa kalliimpi kuin  MOL  10,5/7,5 + ohituskaistat 

 (VE  1). 
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Kunnostuskustannukset 

Kunnostuskustannuslaskelmissa  on  otettu huomioon päällysteen  koko  kun-
nostuskierto. Tarkastelussa ei ole otettu huomioon  mm. poikkileikkausvaih-
toehdon 3 (keskikaiteellinen ohituskaistatie) keskikaiteesta päällysteen  uu-
simiselle aiheutuvia ylimääräisiä kuluja. Tässä vaihtoehdossa  mm.  masso-
jen kuljetukset joudutaan hoitamaan pitkiäkin  matkoja  yhtä kaistaa peruutta-
maIla, jolloin  sen  kaistan liikenne  on  kokonaan ohjattava muualle. Toinen 
haittaava tekijä vaihtoehdossa  VE  3B on teräsputkikaiteiden  alustan pääl-
lystäminen. 

Nykyarvoon diskontatut kunnostuskustannukset  on  esitetty kuvassa  5-6. 
Diskonttaustekijä on  määräytynyt kunnostustoimenpiteen tapahtuma-ajan-
kohdan mukaan. 

KUNNOSTUKSEN NYKYARVOON DISKONTATUT 
 KUSTANNUKSET  (MK) 

EVE 0  Perinteinen moottoriliikennetie 
EJVE  2 Ohituskaistatie 
EJVE  4 Leveäkarstatie  

VE  6  Moottoritie 

Toimenpiteet  
EVE 1  MOL  erillisin ohituskaistoin 

 EVE 3 KeskikaiteeUinen ohituskaistatie 
 VE  5  Kapea nelikaist. keskikait.  tie  

Kuva  5-6. Nykyarvoon diskontatut kunnostuskustannukset 

Nykyarvotarkastelussa  voidaan todeta kokonaiskustannuksiltaan edullisim-
maksi muodostuvan leveäkaistatien  (VE  4),  joka  on  kuitenkin kustannuksil-
taan lähes samalla tasolla kuin keskikaiteellinen ohituskaistatie  (VE  3).  Kor-
keimmat kunnostuskustannukset näyttäisivät muodostuvan kapealle nell-
kaistaiselle tielle  (VE  5). 

Päällysteen vuosikustannukset  

Kuvassa  5-7 on  esitetty päällysteen vuosikustannukset, jotka  on  saatu  dis
-konttaamalla  ja  yhdistämällä rakentamis-  ja  kunnostuskustannukset.  Laskel-

mien perusteella vuosikustannuksiltaan edullisin poikkileikkausvaihtoehto 
olisi vaihtoehto  VE  4  ja  epäedullisimpia  olisivat vaihtoehdot  VE  3,  VE  5  ja 
VE  6. Vuosikustannustarkastelussa  ei ole jäännösarvossa huomioitu  4.  toi-
menpiteen jyrsinrouheen arvoa. 
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VUOSIKUSTANNUSTARKASTELU  
800 000 

700000  - 	 - 	 - 	 _______________  

600000 

I H  
Poikkileikkausvaihtoehctot  

yE  6  Moottoritie 	

_____ 

OVE  0  Perinteinen moottonlukennetie 	OVE  1  MOL  erullisin ohutuskaistoin  
OVE  2  Ohituskaistatie 	 OVE  3  Keskikaiteellineri ohutuskaistatue  

I 	VE  4  Leveakaistatie 	 yE  5  Kapea rielikaist keskukait  tie  

Kuva  5-7. 	Vuosikustannuksiksi diskontatut paallysteen rakentamis-  ja  kunnos- 

tuskustannukset.  

5.5  Hoito  

Tien  hoidon  ja  ylläpidon näkökulmasta eri vaihtoehdot eroavat sekä kustan-
nuksiltaan että siinä miten riskittömästi vaadittuun laatutasoon  on  päästä-
vissä ajallisesti. Suurimmat erot tulevat talvihoidossa, jossa vaihtoehdot 
poikkeavat tarvittavalta hoitoleveydeltään  ja  siinä, miten liikenne jakautuu 
kaistoittain. 

Kuopion seudulla sellaisia lumipyryjä, joissa  lunta  tulee yli  2  cm/kerta,  on n. 
40  kertaa talvessa. Tätä vähäisempiä, mutta kuitenkin mandollisesti liukkau-
dentorjuntaa  tai  aurausta  vaativia lumisateita  on  myös  n. 40  kertaa/talvi. 

 Syksyllä  ja  keväällä esiintyy mustajää-  ja  kuuratilanteita,  joissa aurausta ei 
tarvita, mutta liukkaudentorjunta  on  välttämätöntä. Tyypillisesti  IS-luckan 

 tiellä tehdään  200  toimenpidettä talvikaudessa, joista  osa  yhdistettyjä  au
-raus-suolaus  tapahtumia. Liukkaudentorjuntaa tarvitaan  80-100  kertaa tal-

vessa. 

Ohituskaistatie  (VE  2)  edellyttää ajoratamerkintöjen jatkuvan hyvän näky-
vyyden. Lumisade-  ja  sohjotilanteissa  hoito  on  tehtävä hyvin ripeästi ellei 
haluta tilapäisesti pudottaa nopeusrajoitusta tasolle  60-80 km/h.  

Kesähoidossa  lähinnä vihertöiden määrä vaihtelee, mutta kustannuserot 
ovat merkityksettömiä kokonaisuuden kannalta. Liikenteenohjauslaitteiden 
hoito-  ja  ylläpitotyön  vaihtelut ovat myös kokonaismerkitykseltään vähäisiä. 

Kustannuserot  on  arvioitu hyvin vähien lähtötietojen perusteella. Vaihtoeh-
tojen järjestys  ja  etenkin markkamääräiset absoluuttiset erot ovat  vain  suun-
taa antavia. 
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Vaihtoehto  0:  Perinteinen moottoriliikennetie  (12,5/7,5 m)  

MOL-poikkileikkauksen  kunnossapidosta  ja  hoidosta ei ole olemassa eritel-
tyjä suorite-  tai  kustannustilastoja.  Käytössä oleva tilasto perustuu liiken-
nemäärän mukaan määräytyvään kunnossapitoluokitukseen. Tilastoissa 
KVL>8000  IS-luokka voi olla siten tavallinen päätiepoikkileikkaus, moottori-
liikennetie, moottoritie  tai  esim. nousukaistoilla  varustettu ratkaisu. 

Ennustetuilla liikennemäärillä  tämä vaihtoehto  on  yksinkertainen  ja  ongel-
maton hoitaa. Laatuvaatimusten mukaisiin toimenpideaikoihin päästään yh-
dellä kunnossapitoyksiköllä. 

Vaihtoehto  1:  Kapea moottoriliikennetie erillisin ohituskaistoin 
 (1 0,517,5 m) 

Ohituskaistojen liikennemäärä  on  talvella niin vähäinen, että kaistat  on  pi-
dettävä paljaana nopealla  ja  runsaalla suolauksella. Kitkavaatimuksesta ei 
voida tinkiä, kun nopeusrajoitus  on 100 km/h  myös talvella. 

Kunnossapidon  kannalta tarvitaan ohitusjaksoon ylimääräistä kapasiteettia 
eli liikkeeHe  on  lähdettävä kandella yksiköllä. Suolantarve erityiskohdalla  on 
+250  % normaalitiehen  verrattuna. 

Lisäkustannukset  VE  0:aan  verrattuna ovat  30 000  mk/vuosi.  

Vaihtoehto  2: Ohituskaistatie (1 3,5/1 0,5 m)  

Jatkuvan ohituskaistatien liikenteen ohjauksessa ajoratamerkintöjen näky-
vyys  on  tärkeä asia.  Jos  nopeusrajoitus  on 100 km/h,  niin lumipeiteisyyttä 
ei saa olla kaistoilla kuin hetkellisesti. Kuopion seudulla  on  sellaisia  12  tun-
nin  jaksoja, joissa  on  liukkauden  tai  lumenpoistotarve,  noin  100  kertaa/talvi. 

 Suurempia lumisateita  on  noin  40  kertaa/talvi. 

Puhtaustarve  on  toteutettavissa esim. harjauslaitteella  (200 000  mk/talvi). 
 Mikäli tien nopeusrajoitus lasketaan  80 km/h,  riittää vähäisempi laatutaso. 

Vaadittavan laatutason alitus heijastuu lisääntyneenä onnettomuusriskinä, 
jonka muutoksesta ei kuitenkaan ole täsmällistä tietoa. 

Vaihtoehto  3  : Keskikaiteellinen ohituskaistatie 

Ohituskaistatiet,  joissa ajosuunnat erotetaan keskikaiteella, eivät edellytä 
yhtä suurta ajoratamerkintöjen näkyvyysvaatimusta kuin  VE  2.  VE  3  voi-
daan suolata normaaleilla menetelmillä. Mikäli kaide ei ole jatkuvaa, tu'ee 

 1+2  kaistan muutoskohdista hoidon kannalta ongelmallisia erikoiskohteita. 
Vaikka kaide olisikin jatkuva,  on  muutoskohdan liukkaudentorjunta  tehtävä 
selvästi normaalia  IS-standardia  paremmin. 

Suolaustarve  on em.  syistä melko suuri,  ja  suolaustarvetta  lisää myös vaara 
reunapolanteen muodostumisesta kapealle ohituskaistalle. Hiljaisen liiken-
teen aikana ohituskaistan laatu tulee laskemaan jokin verran, mutta tämä ei 
ole liikenteen kannalta erityisen haitallista. 
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Kaideratkaisut  muuttavat  lumen  kulkua tuiskutilanteissa,  ja  aukealla  paikalla 
kinostuminen  on  suurempaa kuin ilman kaiteita. Putkikaiteen alusta ei tule 
pysymään auki, joten molemmat kaidetyypit ovat tässä suhteessa yhtä vai-
keita. Tarkasteltava  tie on  kohtuullisen suojainen linjaukseltaan  ja  tasauk-
seltaan,  joten kinostuminen ei aiheuta ongelmia. 

Betonikaide  (VE  3A)  

Valuvien  vesien takia betonikaide saattaa jäätyä talvella kiinni tien pintaan, 
jolloin  sen  irroitus onnettomuustilanteessa  on  hyvin hankalaa. Ratkaisussa 
ei ole riittävää lumitilaa, joten kaikki lumi  on aurattava  heti keskeltä tien reu-
naan. Kanden kunnossapitoyksikön samanaikainen käyttö  on  välttämätön-
tä. 

Betonikaide  kestää paremmin hoidon  ja  liikenteen rasitusta, joten verrattuna 
teräsputkikaiteeseen  sen  hoitotarve  on  vähäisempi. Kustannusvaikutus  on 

 ilmeisesti vähäinen. 

Muutoskohdan  ratkaisut voivat olla hyvinkin ongelmallisia. Liukkaudentor
-junta on  tehtävä niissä erittäin huolellisesti. Onngelmia saattaa syntyä, kun 

lämpötila laskee  alle  -6°C.  Tällöin tien runsas hiekoittaminen riittävän kitkan 
aikaansaamiseksi  on  työlästä. 

Hoidon lisäkustannukset liukkaudentorjunnan  ja  kriittisen ajoituksen vuoksi 
ovat arviolta noin  80 000 mk/vuosi. 

Teräsputkikaide  (VE  3B)  

Putkikaide  on  herkempi vaurioitumaan kuin betonikaide, mutta  sen  korjaa-
minen  on  helpompaa. 

Lumenpoiston  ja  liukkaudentorjunnan  vaatimukset  ja  ongelmat ovat samat 
kuin betonikaiteella. Muutoskohdan ratkaisut voivat aiheuttaa runsaasti  Ii-
sätyötä.  Kun kaiteen alusta  on  täyttynyt lumesta, saattaa kaide kinostaa 

 lunta.  

Onnettomuustilanteessa kaide  on  melko helposti siirrettävissä sivuun. Suo-
messa ei kuitenkaan ole käytännön kokemusta siitä, miten tällainen tilanne 
hoidetaan. 

Hoidon lisäkustannukset liukkaudentorjunnan  ja  kriittisen ajoituksen vuoksi 
ovat arviolta noin  80 000 mk/vuosi.  

Vaihtoehto  4:  Leveäkaistatie  (13,5/11 m)  

Leveäkaistatie  on  ratkaisu, josta tällä hetkellä  on  jo  kokemuksia. 

Liikennemäärästä  riippumatta ratkaisussa ei ole juurikaan ongelmia. Lu-
menpoiston  ja  sohjonpoiston  ajoitus ei vaadi vastaavaa täsmällisyyttä kuin 
vaihtoehdoissa  VE  1-3.  Suuren kaistaleveyden vuoksi tarvitaan  2 kunnos-
sapitoyksikköä.  Jatkuvassa lumipyryssä tien keskikohta  jää lumiseksi  eikä 
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pysy liikennöitävänä. Suuren kaistaleveyden takia liikennöitävyys kuitenkin 
säilyy, joskin ohitukset vaikeutuvat. 

Vaihtoehtoon  0  verrattuna lisäkustannuksia aiheutuu suuremmasta suolat- 
tavasta  pinta-alasta  ja  siitä, että  on  käytettävä kahta aurausyksikköä. Lisä-
kustannukset ovat arviolta noin  20 000 mk/vuosi.  

Vaihtoehto  5  :  Kapea nelikaistainen keskikaiteellinen  tie  

Reunapolanteen  estämiseksi tietä  on suolattava  verraten runsaasti. Lumiti-
laa ei ole, joten auraus vaatii aina  2 kunnossapitoyksikköä.  

Muuten ratkaisu  on  todennäköisesti melko ongelmaton. Lisääntyneen  pinta- 
alan  ja  kalustolisän  takia lisäkustannukset ovat noin  50 000 mk/vuosi.  

Vaihtoehto  6:  Moottoritie  (2 x 11,75/7,5 m)  

Moottoritievaihtoehdossa lumenpoisto  on  yksinkertaista, joten ratkaisu  on 
 halvempi kuin ns. uudet tietyypit. Leveät pientareet kasvattavat kuitenkin 

kokonaistyömäärän samaksi kuin leveäkaistatiellä. 

Liukkaudentorjunta  tehdään ajokaistoittain,  jos  ohituskaistan  taso saa hiljai-
sen liikenteen aikana laskea. 

Mandollisissa onnettomuustilanteissa liikenne voidaan lähes aina ohjata 
kiertämään häiriökohta. 

Vihertöiden  ja  ajoratamerkintöjen  kustannukset ovat jonkin verran suurem-
mat kuin muissa vaihtoehdoissa. Karkea arvio kokonaiskustannusten li-
sääntymisestä  on 50 000 mk/vuosi. 

5.6  Liikenteen ohjaus  ja  telematiikan käyttämandollisuudet  

Uudet poikkileikkaustyypit vaativat myös liikenteen ohjaukselta uusia ratkai-
suja. Poikkileikkausten toiminnan kannalta selkeällä opastuksella  ja  ohjauk-
sella  on  keskeinen merkitys. Tietitan optisilla tekijöillä, mittakaavalla, muo-
toilulla  ja  varustuksella  tulee tienkäyttäjälle selkeästi viestittää, että kulje-
taan uudentyyppisellä tiellä, esim. kapealla nelikaistaisella tiellä eikä esim. 
moottoritiellä. 

Kaikissa poikkileikkausvaihtoehdoissa voidaan hyödyntää liikenteen  tele
-matiikkaa,  joka  on  nykyaikainen liikenteen  hallinnan  apuväline. Liikenteen 

telematiikan käytön tavoitteena  on  parantaa liikenneturvallisuutta, liikenteen 
sujuvuutta  ja  matkustusmukavuutta.  Tieliikenteessä hyödynnettävät telema-
tiikan sovellukset voivat olla yleisesti käytössä olevia järjestelmiä, kokeilus-
sa olevia järjestelmiä  tai  esimerkiksi tarkasteltuihin poikkileikkausvaihtoeh-
toihin suunniteltuja uusia ratkaisuja. Tämän selvityksen yhteydessä ei ole 
käsitelty kaikkiin poikkileikkausvaihtoehtoihin soveltuvia nykyisin käytössä 

 tai  kokeilussa olevia telemaattisia järjestelmiä, joilla saavutettaisiin telematii
-kan  käytölle asetetut tavoitteet. Seuraavassa  on  tarkasteltu eri poikkileik-

kausvaihtoehtoihin soveltuvia telematiikan käyttömandollisuuksia, jotka 
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muuttuvaa reittiopastusta  ja  muuttuvaa kaistaopastusta  lukuunottamatta oli-
sivat Suomessa niin sanottuja uusia ratkaisuja. 

Muuttuva reittiopastus 

Käyttökohde: Kaiteelliset ohituskaistapoikkileikkaukset  
(-4,5.6,0  Mmk). 
+ Häiriötilanteissa  liikenne saadaan ohjattua vaihtoehtoiselle reitille. 
+ Tiejakso saadaan rauhoitettua hälriötilanteen purkamiseen. 

Kunnossapidon  kehittäminen 

Käyttökohde:  Kaikki poikkileikkausvaihtoehdot  
(-0,4.1,0  Mmk). 

+ Keliolosuhteet ohitukseen käytettävällä tieosalla  saadaan vastaa-
maan enemmän varsinaisen ajokaistan keliolosuhteita. 

+  Parantaa ohituskaistan käyttömandollisuuksia huonolla kelillä. 
-  Edellyttää kunnossapitäjän toimenpiteitä vaikutuksien aikaansaami-

seksi. 
-  Vaikutukset ajoittuvat pääasiallisesti talvikauteen. 

Kaistakohtaiset käyttörajoitukset ohituskaistajaksolla 

Käyttökohde: Ohituskaistavaihtoehdot  
(-0,6.1,6  Mmk). 

+ Ohituskaistojen  käyttöä voidaan rajoittaa raskaalta liikenteeltä, jolloin 
henkilöautoliikenne  voi hyödyntää tehokkaammin ohItuskaistaa. 

+ Soveltuu raskaan liikenteen  tai  muuta liikennettä hitaamman liiken- 
teen käyttämille osuuksille. 

-  Linja-autoliikenne hyödyntää ohituskaistojen tarjoamat ohitusmandolli-
suudet. 

• Kaistakohtaiset nopeussuositukset ohituskaistajaksolla 

Käyttökohde: Ohituskaistavaihtoehdot 
 (-1,0  Mmk...2,8  Mmk). 

+  Saadaan ohituksia helpottavia nopeuseroja saman ajosuunnan eri 
kaistojen välille. 

-  On  epävarmaa vaikuttaako nopeussuositus käytettävään ajonopeu
-teen.  

-  On  epävarmaa käytetäänkö kaistaa,  jolle  osoitetaan alhaisem  paa  no
-peussuositusta. 

-  On  epävarmaa saavutetaanko suosituksella toivotut tulokset verrattu-
na rajoituksiin. 
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Ohituskaistan  käyttäjien ohjaaminen omalle kaistalle  ohituskaistan 
 päättyessä  

Käyttökohde: Ohituskaistavaihtoehdot 
 (-0,6  Mmk...  1,7  Mmk).  

+ VäItetään ohituksiin  liittyviä  riskitilanteita ohituskaistan  päättyessä. 
 -  Vaikutuksista ei tietoa.  

• Ajolinjan  valinnan  ohjaaminen  

Käyttökohde: Leveäkaistatie 
 (-0,8  Mmk...  4,0  Mmk).  

+  Ohjataan kuljettajien valitsema  ajolinja  tien  reunavlivan  vierelle, jolloin 
ohittaessa  on  helpompi hyödyntää omaa  ajokaistaa. 

-  Vaikutuksista ei tietoa.  

•  Muuttuva  kaistaopastus 

Käyttökohde: Nelikaistaiset  vaihtoehdot 
 (-15..  .  20  Mmk).  

+ Häiriötilanteissa  liikenne saadaan ohjattua yhdelle  ajoradalle. 
- Tiejakson  pituuden vuoksi  kallis.  

Telematiikan  tarve eri  vaihtoehdoissa  

Kaikissa  poikkileikkausvaihtoehdoissa telematiikan  käytöllä voidaan paran-
taa liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta  ja  matkustusmukavuutta  sek- 
kä  tehostaa tien  kunnossapitoa,  liikenteen tiedottamista, liikenteen ohjausta 
sekä liikenteen  varoittamista. Telematilkan  käyttöä ei  tarkasteltavalla tiejak-
solla  kuitenkaan voida pitää välttämättömänä, muutoin kuin  keskikaiteelli

-sessa  ohitusvaihtoehdossa  VE  3.  Tässä vaihtoehdossa  keskikaide  estää  lii-
kenteellisen häinötilanteen  kiertämisen  vastaantulevan  liikenteen käyttämän 

 tai  rinnakkaisen kaistan kautta. Tällöin  on  tarve ohjata liikenne  rinnakkais
-tielle  Vehmasmäen  ja  Hiltulanlanden eritasoliittymien  välillä. Ohjausta  nfl-

nakkaistielle  on  tarpeen käyttää myös  uudelleenpäällystämisen  yhteydessä.  

5.7  Ympäristönäkäkohdat 

 Suojelu-  ja  muut  erityiskohteet  

Alueelle  v. 1994  vahvistetun yleiskaavan  (kuva  5-9)  mukaan uuden  tielinjan 
 lähipiirissä ovat seuraavat  suojelualueet: 

Koijoen  korven  suoluonnon  ja  metsäkasvillisuuden  suojelukohde  (pI. 
 10800).  

Soidinsuon suoalue Hiltulanlandessa  (ply. 20 000  -  21 000)  
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Maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi  kaavassa  on  merkitty:  

-  Honkamäki  Koijoen  pohjoispuolella  (ply. 10800- 11 500). 

Koijoen -  Honkamäen alueet sijaitsevat hankkeen  eteläpäässä  kohdassa, 
jossa  yksiajoratainen  tie levennetään nelikaistaiseksi  (VE  2B,  VE  5,  VE  6) 
tai  johon tulee  ohituskaista  (VE  1  ,VE  2A,  VE  3). Tiealueen lisätarve on  kui-
tenkin suhteellisen vähäinen, joten oleellista eroa eri vaihtoehtojen välillä ei 
ole. 

Uuden  tielinjan  ja  Honkamäen väliin  jää  kaikissa  vaihtoehdoissa  leveä mai-
semaa jakava  sähkölinjakäytävä. 

Soidinsuo  sijaitsee uuden  tielinjan  itäpuolella.  Lisätiealuetta  tässä suunnas-
sa tarvitaan  ohituskaistaa  varten  vaihtoehdoissa  2A, 2B  ja  3,  mutta  lisätilan 

 tarve  on  suhteellisen vähäinen. 

Uudella  tielinjalla  ei ole erityisiä ristiriitoja suojelu-  ja  maisema-alueiden 
kanssa. Eri vaihtoehdoilla ei tässä suhteessa ole oleellisia eroja.  

YLE1SKAMA. . 	.'. - 
___________  I 	- : 

- 	T1- KünM:sM, . 
SOTKANN - 

+ 

PiR..$)5AL1O 	YLEISKMMKAPUA  SO) DE  - ... 	E1ELDOU.OEO"SJStQ. 	
-- PU IOS  1sb000 

fl 	KUOPION  KAUPWNGI$  I 	-  
[soI,., 	.. 

5*).. 
A. 	100IIINJIIEN.14)RA5)O - 

E*AVOITUSO5AOOO 
 ILE 	00010INISTO 

. 
)PEIRL  

Dv 	- Ipo,  19.2 .199 .o.  
_____  

Kuva  5-8. 	Kurkimen, Pellesmäen  ja Sotkanniemen  yleiskaava vuodelta  1993. 
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Tien  sovittaminen  maisemaan 

Uusi tielinja sijoittuu maastomuodoiltaan suhteeHisen loivapurteiseen  ja  ta-
saiseen metsämaisemaan. 

Tiesuunnitelma  on  tehty siten, että  koko  linjalla saavutetaan riittävät ohitus- 
näkemät. Vaihtoehdoissa, joissa ohittaminen voidaan suorittaa käyttämättä 
vastaantulevan kaistaa  (VE  1, 2, 3, 5  ja  6),  voitaisiin tasaus suunnitella 
maastonmukaisemmaksi näkemistä tinkimällä. Suurimittakaavaisten maas-
tonmuotojen vuoksi tässä hankkeessa ei tätä mandollisuutta juurikaan voi-
da hyödyntää, vaan tasaus  on  samantapainen kaikissa vaihtoehdoissa. 

Maisemaan sovittamisen kannalta moottoritie  on  muita vaihtoehtoja hanka-
lampi, koska  se kaksiajorataisena  vaatii enemmän tiealuetta  ja  muodostaa 
suuremman aukon metsämaastoon. Muiden vaihtoehtojen kesken erot ovat 
tässä suhteessa merkityksettömiä. 

Esteva  i  kutu kset  

Harvan  asutuksen vuoksi estevaikutukset asutukselle jäävät vähäisiksi. 
Maa-  ja  metsätaloutta palvelevat poikittaisyhteydet sekä ulkoiluyhteydet voi-
daan eri vaihtoehdoissa toteuttaa samanarvoisesti. 

Vaihtoehdoilla  on  eroja alueen elämistön kannalta. Tielinjalla  on  voimakas 
hirvikanta,  ja  ainakin uuden tielinjan eteläpäässä siirtyminen talvi-  ja  kesä-
laitumien välillä tapahtuu tielinjan poikki. Tämä näkyy hirvionnettomuuksien 
suurena määränä nykyisellä tielinjalla. 

Uudelle tielinjalle  on  osalle matkaa suunniteltu hirviaitoja, joten tältä osin 
estevaikutus  on  samanlainen eri vaihtoehdoissa. Muilla osuuksilla keskikai-
teellisten vaihtoehtojen  ja  moottoritien estevaikutus  on  muita suurempi. Sa-
ma pätee hirvien lisäksi myös muuhun eläimistöön. 

Vaikutukset tienkäyttäjän kannalta 

Merkittävin ero eri vaihtoehdoissa  tie-estetiikan kannalta liittyy kaiteisiin  ja 
 niiden aiheuttamaan vaikutelmaan toisaalta tien suunnassa  ja  toisaalta  si

-vunäkymien  osalta. 

Tässä suhteessa keskikaiteelliset ratkaisut  (VE  3,  VE  5)  ovat muita huo-
nompia. Erityisesti keskikaiteellinen ohituskaistatie, jossa yksikaistaiselle 
osuudelle voi  tulla  sekä keski- että reunakaide, voi ajovaikutelmaltaan olla 
andistava. 

Suolaus 

Talvihoito  on  tarpeen toteuttaa siten, että ajorata pidetään paljaana tarvitta-
essa suolaamalla. Käytettävä suolamäärä riippuu tien leveydestä. Myös tien 
kunnon laatuvaatimuksissa  on  eroja eri vaihtoehdoissa (esim. ohituskaisto-
jen taso). Tarvittavan suolamäärän eroja  on  arvioitu kohdassa  5.5. Tielinjan 

 läheisyydessä ei ole pohjavedenottamoita eikä  se  sijaitse vedenoton kan-
nalta merkittäviflä pohjavesialueilla. 
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Vaarallisten aineiden kuljetuksista aiheutuva riski  

Tieosuudella  kulkee runsaasti vaarallisten aineiden kuljetuksia. Pohjavesien 
kannalta tielinja ei kulje kriittisillä alueilla, joten tällä näkökohdalla ei ole eri-
tyistä merkitystä vaihtoehtojen kannalta.  

5.8  Tievalaistuksen  tarve  ja  toteuttamistavat 

Tievalaistuksen  vaikutukset 

Pimeällä tiellä ajettaessa heikentyneet näkemismandollisuudet ovat osal-
taan syynä siihen, että onnettomuusriski kasvaa  1,5.3,5  -kertaiseksi  ver-
rattuna valoisaan aikaan. Tievalaistuksen toteuttaminen perustuu pimeän 
ajan onnettomuuksien vähenemiseen, mikä  on  keskimäärin  30  %.  Eräät  on

-nettomuustyypit  ovat pimeäliä selvästi yleisempiä kuin päivällä. Tällaisia 
ovat 

- törmäys  kiinteään esteeseen ajoradalla  tai  sen  ulkopuolella 
- törrnäys pysähtyneeseen  tai  pysäköityyn ajoneuvoon 
- jalankulkijaonnettomuus 
- eläinonnettomuus. 

Tievalaistuksen  tarve  

Tievalaistus  on  perusteltu ilman lisäselvityksiä taajamissa, avattavilla silloil
-la,  valaistuihin  teihin liittyvillä tieosilla  ja  eräissä muissa erityiskohteissa. Uu-

si tieosuus välillä Vehmasmäki - Hiltulanlahti ei kuulu tällaisiin sijaintinsa  tai 
 muiden ominaisuuksien perusteella "ilman muuta" valaistaviin osuuksiin. 

Valaistustarpeen arviointi perustuu siten lähinnä  sen  liikenneonnettomuuk-
sia vähentävään vaikutukseen. 

Seuraavassa valaistuksen toteuttamista  on  tarkasteltu lähtien siitä, että mi-
käli tievalaistuksella saatava onnettom uuskustannusten säästä ylittää va-
laistuksen rakentamis-  ja  ylläpitokustannukset,  valaistus  on  kannattavaa ra-
kentaa.  Sen  arviointi, olisiko tievalaistus onnettomuuksien vähentämisen 
kannalta hyöty-kustannussuhteeltaan tehokkaampi toimenpide kuin esimer-
kiksi keskikaiteiden rakentaminen, vaatisi perusteellisempaa selvitystä. 

Vertailtavat poikkileikkaustyypit  vaativat erilaisia tievalaistusratkaisuja, jol-
loin niiden rakentamis-  ja  ylläpitokustannukset  ovat erisuuruisia. Toisaalta 
eri poikkileikkaustyyppien "perusonnettomuusaste"  on  erisuuruinen,  jolloin 
tievalaistuksella saavutettavat onnettomuusvähenemät ovat myös erilaisia. 
Tämän vuoksi liikennemäärä, jolla tievalaistuksen rakentaminen  on  kannat-
tavaa, vaihtelee eri vaihtoehdoissa. 

Yhteenveto valaistuskustannuksista  ja  -tarpeesta  on  esitetty taulukossa  5-4.  
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Taulukko  5-4. 	Tievalaistuksen rakeritamis-  ja  ylläpitokustannukset  eri vaihtoeh- 
doissa  sekä liikennemääräraja, jolla valaistus  on  kannattava. 

Vaihtoehto Rakentamis- 
kustannus 
(mk/km) 

Yllapitokustannus 

 (mk/km/vuosi)  

Kannattavan lii- 
kennemaarän  ra- 

ja  (autoa/vrk)  

VE  0 	MOL  12517,5 325 000 12 000 13000  

VE  1 	MOL  10,5/7,5  +  3  ohi-  340 000 17 500 14 000 
tuskaistaa  

VE  2 	Ohituskaistatie 340 000 17 500 15 500  

VE  3A Ohituskaistatie +  keski-  210 000 17 000 9 000 
kaide (betoni)  

VE  3B Ohituskaistatie +  keski-  350 000 17 000 12 000 
kaide 	(teräsputki)  

VE  4 	Leveakaistatie 340 000 17 500 15 500  

VE  SA 	Kapea nelikaistatie  (te-  350 000 17 000 13 000 
rasputkikaide)  

VE  SB 	Kapea nelikaistatie  210 000 17 000 10 000 
(betonikaide)  

VE  6 	Moottoritie  342 000 25 600 23 000  

Taulukossa  5-4  esitetyt  rakentamiskustannukset  ovat kaikki laskettu  teräksi
-sille  valaisinpylvällie.  Ainakin osassa vaihtoehdoista voitaneen käyttää hal-

vempia  puupylväitä,  jolloin kannattavan  liikennemäärän  raja  alenee. 

Tieosuuden  valaiseminen  merkitsee vaihtoehdosta riippuen  2,5  -  4  Mmk:n 
lisäystä  rakentamiskustannuksiin  ja  100 000  -  170 000  mk:n lisäystä  vuotui

-sun  kunnossapitokustannuksiin. 

Liikennemäänen  perusteella valaistus näyttää heti  kannattavalta  vain  vaih-
toehdoissa  3A  ja  5B,  joissa kannattavan  liikennemäärän  raja  ylittyy  10  vuo-
den sisällä valmistumisesta. Myös muissa  vaihtoehdoissa valaistuksella  voi-
daan vähentää onnettomuuksia, mutta  onnettomuusvähenemien  suuruu-
den arviointi vaatisi lisäselvityksiä.  
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5.9 Tien  jatkokehittämistarpeet  ja  mandollisuudet  

Liikennemäärien  ja  toimivuustarkastelujen  perusteella näyttää siltä, että 
kaksiajorataista ratkaisua ei tarvita nykytilanteessa eikä välttämättä vielä 
vuoden  2020  tilanteessakaan.  Kuitenkin varautuminen siihen, että tiejakso 
voidaan liikenteen niin edellyttäessä muuttaa nelikaistaiseksi, näyttää tar -
peelliselta. 

Tässä suhteessa moottoritie  (VE  6)  ja  kapea nelikaistainen  tie  (VE  5)  ovat 
parhaita, koska ne ovat lopullisia ratkaisuja. 

Perinteinen moottoriliikennetie  (VE  0)  voidaan helposti muuttaa moottori- 
tieksi rakentamalla toinen ajorata. 

Kapea moottorillikennetie ohituskaistoin  (VE  1)  voidaan joko muuttaa  moot
-tontieksi  tai  leventää kapeaksi nelikaistaiseksi tieksi. 

Ohituskaistatie  (VE  2A)  voidaan joko leventää kapeaksi nelikaistaiseksi tiek-
si  tai  muuttaa moottoritieksi. Vaihtoehto  2B,  jossa Vehmasmäen liittymäalue 
toteutetaan  jo  ensimmäisessä vaiheessa moottoritiepoikkileikkauksella,  on 

 muutettavissa moottoritieksi. 

Keskikaiteellinen ohituskaistatie  (VE  3A  ja  3B)  voidaan muuttaa joko kape-
aksi nelkaistaiseksi tieksi  tai  moottoritieksi  kuten  VE  2.  Mutkitteleva  keski-
kaide joudutaan kuitenkin tässä ratkaisussa purkamaan. 

Leveäkaistatie  (VE  4)  voidaan joko leventää kapeaksi nelikaistaiseksi tieksi 
 tai  muuttaa moottoritieksi.  

5.10  Tekninen  ja  aikataulullinen toteutettavuus  

Vaihtoehdoista  VE  1,  joka  on  vahvistettu tiesuunnitelma, ei tiesuunnitelman 
osalta ole muutostarpeita kuin mandollisesti tasauksen osalta. Tasauksen 
tarkistamistarve aiheutuu hankkeen epäedullisesta massatasapainosta. 
Kaikissa muissa vaihtoehdoissa tiesuunnitelmaan pitäisi tehdä tarvittavat 
muutokset päätien  ja  ramppien  osalta  ja  hakea niihin tarvittavat päätökset. 

Tiealueet vahvistetussa tiesuunnitelmassa  on  esitetty varattavaksi kandes-
sa eri rakentamisvaiheessa. Kaikki vaihtoehdot moottoritietä  VE  6  lukuunot-
tamatta voidaan toteuttaa siten, että pysytään toisen rakennusvaiheen (mo-
lemmat ajoradat) tiealueella niin, ettei oleellista tiealueen lisähankkimistar

-vetta  ole. 

Vaihtoehdossa  VE  1  tiesuunnitelma  on  vahvistettu, joten hallinnollista käsit-
telyä ei tarvita. Vaihtoehdossa  VE  0  tiepiirin päätös  18.6.1996  poikkileikka-
uksen  muuttamisesta jouduttaisiin kumoamaan  ja  palauttamaan voimaan 
alkuperäinen vahvistuspäätös. Kaikki muut vaihtoehdot edellyttävät tiesuun-
nitelman uudelleenkäsittelyn. 
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Vaihtoehdossa  VE  1 on  rakennussuunnittelu  viety niin pitkälle, ettei  se  rajoi-
ta rakentamisen aloittamista. Kaikissa muissa vaihtoehdoissa rakennus- 
suunnittelu  on  päätien  ja  ramppien  osalta aloitettava käytännössä lähes 
alusta. Tämä aiheuttaa  sen,  että kun rakentaminen aloitetaan keväällä 

 1998, on  suunnittelutyö  tehtävä rakentamisen edistyessä.  

5.11  Liikennetalous  

Hankkeen  hyöty/kustannus-suhteen  vertailuarvot  

Tässä tarkastelussa ei ole laskettu hankkeen eri vaihtoehtojen  H/K-suhteita, 
koska suuri  osa  lähtötiedoista  perustui karkeislin olettamuksiin. Lisäksi tar-
kastelussa haettiin ensisijaisesti eroja eri vaihtoehtojen välille, jolloin jätettiin 
pois  osa H/K-suhteeseen vaikuttavista tekijöistä  (mm.  meluhaitat).  Myöhem-
min esitettäviä kustannuksia, säästöjä  ja H/K-suhteita onkin pidettävä  vain 

 suuntaa antavina lukuina. 

Päähuomio  on  kiinnitetty investointikustannusten lisäksi ajoneuvo-, aika-  ja 
 onnettomuuskustannuksiin. Päästökustannukset  ovat mukana  vain  siltä 

osin kuin mallit antavat niihin muutoksia, melukustannukset puuttuvat koko-
naan  ja  kunnossapitokustannuksissa erotellaan  vain 1-  ja  2-ajorataiset 
poikkileikkaukset. 

Ajoneuvokustannukset  eri poikkileikkausvaihtoehtojen välillä määräytyvät 
pääosin nopeustason, palvelutason  ja  liikennesuoritteen  perusteella. 

Aikakustannusten  ainoana merkittävänä tekijänä  on  vaihtoehdon keskino-
peus  ja sen  vaihtelut vuoden eri tunteina. Ajoneuvo-  ja  aikakustannukset  on 

 kaikissa vaihtoehdoissa arvioitu IVARin avulla. 

Onnettomuuskustannukset  on  arvioitu liikenneturvallisuutta koskevan selvi-
tyksen perusteella.  IVAR-ohjelmistossa ei ole malleja eri poikkileikkausvaih-
toehtojen tutkimiseen. Lisäksi IVARIn käyttämät mallit antavat selvästi pa-
remman kuvan moottoriliikennetien turvallisuudesta moottoritiehen verrattu-
na. 

Ajoneuvo-, aika-  ja  onnettomuuskustannukset  on  arvioitu kullekin vaihtoeh-
dolle vertaamalla sitä perinteiseen moottoriliikennevaihtoehtoon  (VE  0). 

 Kustannukset  on  laskettu  30  vuoden ajalta  (2000-2030)  ja  vuotuiset kustan-
nukset  on  diskontattu  vuoteen  2000  käyttäen  6 %:n  korkotasoa. Kuvassa  5-
9 on  esitetty eri kustannuskomponenttien muutokset  VE  0:aan  verrattuna. 
Kustannuspylvään ollessa positiivinen, saavutetaan vaihtoehdolla lisäsääs-
töä verrattuna  VE  0:aan.  Negatiivinen pylväs merkitsee taas lisäkustannuk-
sia. 



50 
	

Uusien tietyyppivaihtoehtojen vertailu 

POIKKILEIKKAUSVAIHTOEHTOJEN  ARVIOINTI  

80  
AJOKUSTANNUSSAASTÖT  30  VUODELTA  DISKONTATTUNA  
MOOTIORIUIKENNET1EHEN  (VE  0)  VERRATtUNA  70  

60 

50  _________________ 
___________________________________________ i3Ajoneuvolcustannukset 

DAikakustannukset  
40  -  

E  •Onnettomuuskustannukset  

30 

20 I  _______ ________ 

rIIIJ1  I  

:: ;____  ____I____  _____ ____ ____ ____  

vaihtoehto  
-30  

Kuva  5-9. 	Ajokustannussäästöt moottoriliikennetiehen  verrattuna. 

Ajoneuvokustannusten  erot eri vaihtoehdoissa ovat hyvin pienet. Kaksiajo-
rataisten vaihtoehtojen  VE  5  ja VE  6 ajoneuvokustannukset  ovat hieman 
suuremmat kuin muissa vaihtoehdoissa. 

Aikakustannuksiltaan  vaihtoehdot ovat nopeustason mukaisessa järjestyk-
sessä. Onnettomuuskustannuksissa keskikaiteelliset  ja  moottoritieratkaisut 

 eroavat selvästi muista. 

Päästökustannuksilla  ei eri vaihtoehtojen välillä ole merkittäviä eroja  ja  me-
lukustannusten on  arvioitu pysyvän kaikissa samana. 

90 
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Kuva  5-10.  Investointikustannukset  ja  lisähyödyt moottoriliikennetiehen  verrattu-

na. 
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6 VAIHTOEHTOTARKASTELUN  YHTEENVETO 

Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta  on  esitetty liitteessä  2.  

Turvallisuuden  ja  liikenteellisen  toimivuuden kannalta sekä varmasti riittävä-
nä  ratkaisuna  paras  vaihtoehto  on  moottoritie  (VE  6).  Toisaalta liikenne- 
määrät eivät tässä vaiheessa edellytä moottoritietasoista ratkaisua. Suurin 
ongelma  on  kuitenkin muihin vaihtoehtoihin verrattuna  20  -  30  Mmk kalliimpi 
hinta. 

Liikenteellisen  toimivuuden kannalta riittäviä vaihtoehtoja ovat kapea neli-
kaistainen  tie  (VE  5),  leveäkaistatie  (VE  4)  sekä erilaiset ohituskaistatiet  (VE 

 2  ja  3).  Huonoin vaihtoehto liikennemäärien ollessa suuret  on  kapea  moot
-tonliikennetie erillisin ohituskaistoin  (VE  1).  

Liikenneturvallisuuden kannalta parhaita moottoritien jälkeen ovat keskikai-
teelliset vaihtoehdot sekä leveäkaistatie  (VE  3, 4  ja  5).  Perinteinen moottori-
liikennetie  (VE  0) on  turvallisuuden kannalta huonoin ratkaisu erityisesti on-
nettomuuksien vakavuuden vuoksi. 

Talvihoidon  kannalta perinteinen moottoriliikennetie  (VE  0)  ja  leveäkaistatie 
 (VE  4)  ovat selkeitä  ja  yksinkertaisia  ja  siten helpoiten kunnossapidettäviä. 

Ohituskaistat vaativat talvikeleillä erityistoimia, jotta niiden ajettavuus olisi 
samanlainen kuin normaalikaistojen. Keskikaiteelliset vaihtoehdot  (VE  3  ja 
VE  5)  ovat ongelmallisia vähäisen lumitilan, kinostamisen  ja  kaiteiden  vie

-rustan  vaikean puhtaanapidon  ja  kuivatuksen  vuoksi. 

Keskikaiteellisen ohituskaistatien  (VE  3)  ongelmana ovat häiriötilanteiden 
vaikea hallinta sekä kaiteiden aiheuttama andas ajovaikutelma. Lisäksi käy-
tännön kokemuksen puuttuessa vaihtoehtoon liittyy vielä joitakin epävar-
muustekijöitä,  mm.  kuivatukseen  ja  muihin teknisiin ratkaisuihin liittyen. 

Eri vaihtoehtojen rakentamiskustannukset ovat moottoritietä lukuunottamat-
ta ovat lähes samansuuruiset. Moottoritien rakentamiskustannukset ovat 
noin  145  Mmk, muiden vaihtoehtojen  116  -  126  Mmk. 

Teknisen  ja  aikataulullisen toteutettavuuden  kannalta nskittömin vaihtoehto 
 on  kapea moottoriliikennetie erillisin ohituskaistoin  (VE  1),  josta  on  vahvis-

tettu tiesuunnitelma  ja  pitkälle viety rakennussuunnitelma. Perinteinen 
moottorilijkennetie  (VE  0) on  toteutettavissa vahvistetun tiesuunnitelman 
puitteissa. Muut vaihtoehdot vaativat vahvistettuun tiesuunnitelmaan verrat-
tuna lisäaluetta,  ja  rakennussuunnitelmia  joudutaan uusimaan. Vaihtoeh-
doissa  VE  2,  VE  3,  VE  4  ja VE  5  tiesuunnitelman uudelleenkäsittelyn tar-
peesta  ja  aikataulusta ei ole täyttä varmuutta. 

Vaihtoehtojen vertailu  on  käyty läpi suunnitteluseminaarissa helmikuussa 
 1998.  Seminaarin yhteenveto-osuudessa muodostettiin kokonaisnäkemys 

eri vaihtoehtojen soveltuvuudesta: 

- Moottoritievaihtoehto  (VE  6)  todettiin ominaisuuksiensa puolesta selvästi 
parhaaksi, mutta tässä tapauksessa liian kalliiksi  ja  "liian hyväksi" ratkai-
suksi. 
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-  Kapeaa  keskikaiteellista nelikaistatietä  (VE  5)  pidettiin moottoritien jäl- 
keen parhaiten  tarkasteltavaan  hankkeeseen  soveltuvana  ratkaisuna. 

 - Leveäkaistatie  (VE  4)  nousi muutamien  kokeilukohteiden  hyvien koke- 
musten perusteella seuraavalle sijalle.  

-  Perinteisen  moottoriliikennetien  (VE  0)  osalta suhtautuminen oli selkeästi 
kaksijakoinen:  talvihoito  ja  muut  kunnossapitonäkökohdat  puolsivat rat-
kaisua, mutta  tietyypin  suurten  vakavien  onnettomuuksien määrän pe-
rusteella todettiin, ettei tällaista ratkaisua tulisi enää toteuttaa.  

- Ohituskaistatievaihtoehtojen  (VE  1  ja VE  2)  osalta ongelmina nähtiin ohi
-tuskaistojen talvihoidon  hankaluus  ja  ohituskaistaan  nähden vastakkai-

sen  ajosuunnan  sujuvuuden heikkeneminen.  
- Keskikaiteellisen ohituskaistatien  (VE  3)  soveltuvuudesta nousi vahvoja 

epäilyjä  sen  häiriöalttiuden,  hoito-  ja  päällystysongelmien, urautumis
-herkkyyden  ja  ahtaan  ajovaikutelman  vuoksi. 

Vertailun perusteella selvitystä laatinut työryhmä  on  päätynyt suosittele-
maan kapean  keskikaiteellisen nelikaistaisen  tien valitsemista toteutuksen 
pohjaksi. Ratkaisua puoltavat erittäin hyvä  liikenneturvallisuus  ja  liikenteen 
sujuvuus sekä  se,  että tämä  on  myös "lopullinen" ratkaisu. Edelleen ratkai-
sua puoltavat  riskittömyys  toimivuuden kannalta sekä mandollisuus tarvitta-
essa toteuttaa  Pellesmäen eritasoliittymä.  Uudentyyppisen  poikkileikkauk

-sen  myötä saadaan myös kokemuksia uudesta  poikkileikkaustyypistä.  

7  MUUT NÄKÖKOHDAT  JATKOSUUNNITTELUA 
 VARTEN  

Pellesmäen eritasoliittymä  

Vuonna  1990  valmistuneeseen moottontien yleissuunnitelmaan  sisältyi  Pel-
lesmäen eritasoliittymä Pellesmäen - Puutossalmen paikallistielle  16 273 

 (Ritisenlandentie).  Vuonna  1992  valmistuneesta  tiesuunnitelmasta  liittymä 
 on  poistettu. Poistamisen syynä  on  ollut  yksiajorataiseksi muutetun  tien toi-

mivuuden varmistaminen, liittymää käyttävän liikenteen vähäisyys sekä  kus-
tannussäästöt. 

Tiesuunnitelmasta  1993  antamassaan lausunnossa Kuopion kaupunki  on 
 esittänyt  eritasoliittymän  toteuttamista. Kaupungin mielestä liittymä  on  tär-

keä  maankäytölle  ja  Siltamäen palvelualueen poisjättö  aiheuttaa tuntuvia  Ii
-säpaineita  Kuopion  eteläpuolisten tienvarsipalveluiden  järjestämiselle. 

Koska keskustelua  Pellesmäen eritasoliittymän  rakentamisesta  on  jatkuvas-
ti käyty, tässä tarkastelussa  on  enllisvaihtoehtona  tarkasteltu  eritasoliitty

-män  toteutusmandollisuuksia  ja  vaikutuksia eri  poikkileikkausvaihtoehdois
-sa.  

Uudelle tielle tehdään joka tapauksessa  ylikulkusilta Ritisenlandentielle.  Eri
-tasoliittymä  edellyttäisi  ramppien  rakentamista sekä  Ritisenlandentien  pa-

rantamista  ja  päällystämistä  runsaan  0,5  km:n matkalla uuden tien  ja  nykyi-
sen valtatien välillä. Karkea arvio  lisäkustannuksista  on 5  Mmk.  
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Eritasoliittymän  toteuttamisen vaikutukset nykyisiin  ja  ennustettuihin liiken-
nemääriin  on  esitetty kohdassa  3.3  ja  kuvassa  3-3.  

Pellesmäen eritasoliittymän  vaikutuksia tiejakson ajokustannuksiin  ja  palve-
lutasoon  on  arvioitu vertailemalla kapeaa moottoriliikennetietä  (VE  1)  ilman 
eritasoliittymää  ja  eritasoliittymällä.  Palvelutason kannalta tämä vaihtoehto 

 on  kriittisin. Laskelmien tuloksista  on  pääteltävissä tilanne muissa vaihtoeh-
doissa. Vaikutukset ajokustannuksiin ovat samansuuruiset kaikissa vaihto-
ehdoissa. 

Eritasoliittymän  vaikutus ajokustannuksin (diskontattu  30  vuoden ajalta): 

- ajoneuvokustannukset 	+  4,7  Mmk 
- aikakustannukset 	 -  0,7  Mmk 
Ajokustannukset  yhteensä 	+  4,0  Mmk 

Onnettomuuskustannuksia  on  selvityksessä käsitelty  vain  päätielinjojen 
 osalta, joten niiden muutosta ei ole laskettu, mutta  se  jäänee suhteellisen 

vähäiseksi. Myös muutokset päästö-  ja  melukustannuksissa  ovat vähäisiä. 

Pellesmäen eritasoliittymän  arvioitiin lisäävän ajokustannuksia noin  4  Mmk 
eli noin  1,5  %  koko  hankkeen vaikutusalueen ajokustannuksista. Ajokustan

-nusten  lisäys johtuu siitä, että Kurkimäen - Pellesmäen alueen liikenne siir -
tyy uudelle nopeammalle tielle, jossa ajoajat ovat lyhyempiä, mutta ajomat

-kat  pitempiä kuin nykyistä rinnakkaistieksi jäävää tietä käyttäen. 

Koska Pellesmäen eritasoliittymän oletettiin lisäävän sekä rakentamis- että 
ajokustannuksia,  sen  liikennetaloudellinen  kannattavuus  on  huono. 

Pellesmäen eritasoliittymä  lisäisi uuden tien liiknnettä liittymän pohjoispuo-
lella  1100/1 500  autoa/vrk  (v. 1997/2020).  Kapean moottoriliikennetien  (VE 

 1)  vuoden  2020  palvelutaso heikkenisi siten, että huonon palvelutason (luo-
kat  D, E  ja  F)  osuus  koko  liikennesuoritteesta  kasvaa  29  %:sta  41  %:iin. 

 Tarkemmin eritasoliittymän vaikutus palvelutason eri tunnuslukuihin  on  esi-
tetty kohdassa  5.1  Liikenteellinen  toimivuus, jossa vaihtoehdosta käytetään 
lyhennystä  VE  1E2.  

Tarkastelun perusteella  on  arvioitavissa, että palvelutason kannalta  Pelles - 
mäen eritasoliittymä  on  ongelmitta toteutettavissa nelikaistaisissa vaihtoeh-
doissa  (VE  5  ja VE  6).  Myös leveäkaistatie  (VE  4)  ilmeisesti toimii hyvin vie-
lä vuonna  2020,  mutta muissa vaihtoehdoissa jouduttaisiin toisen ajoradan 
rakentamiseen ennen vuotta  2020.  

Varautuminen Pellesmäen eritasoliittymään rajoittaa ohituskaistojen määrää 
 ja  sijoittelua  vaihtoehdossa  1.  Ohituskaistatiellä  (VE  2  ja VE  3)  ohituskaisto-

jen  vaihto  on  sovitettavissa eritasoliittymän  kohdalle. Muissa ratkaisuissa 
varautuminen eritasoliittymään  on  poikkileikkauksen  suhteen ongelmatonta. 
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Levähdysalueiden  tarve 

Uuden tien toteutuessa  viitostielle  on  Kuopion kohdalle  muodostumassa  n. 
60 km  osuus ilman kunnollista  levähdysaluetta.  Syrjään jäävillä valtatien  5 

 ja  9 osuuksilla on  useampia  levähdys-  tai pysäköimisalueita.  Moottoritie- 
osuuden  Pitkälahti - Hiltulanlahti valmistuessa  vuonna  1994  jäi  päätieltä 

 syrjään merkittävä huoltoasema-palveluyritys. Yleissuunnitelmaan  vuodelta 
 1990  sisältyi pelkästään uuden  moottoriväylän  käyttäjille tarkoitettu  Siltamä

-en palvelualue Vehmasmäen  pohjoispuolella, mutta kustannussyistä alue 
 on  jätetty pois  v. 1992 tiesuunnitelmasta.  

Vuonna  1990 valrnistuneessa tienvarsipalveluiden kehittämissuunnitelmas
-sa  on  esitetty korkeatasoisen  palvelualueen  sijoittamista Kuopion eteläpuo-

lelle.  Vehmasmäen  ja  Kuopion keskustan välillä  on  ilmeinen tarve sekä kor-
keatasoiselle  levähdysalueelle  että  palvelualueelle.  Tätä korostaa tarve 

 matkailijainformaation  jakamiseen  ja opastuskartan  sijoittamiseen ennen 
 kaupunkialueelle  tuloa.  Tien liikennemäärä  ja  palveluiden puuttuminen pit-

källä  tiejaksolla  puoltavat  korketasoisen  huoltoasema -palveluyrityksen  sijoit-
tamista alueelle. Alueelle olisi mandollista sijoittaa myös  Tielaitoksen  info- 
piste. 

Jatkosuunnittelussa  tulisi selvittää  levähdysalueiden sijoittamismandollisuus 
tiejaksolle. 

Pellesmäen eritasoliittymän  toteuttaminen mandollistaisi korkeatasoisen 
huoltoasema-palvelualueen  sijoittamisen  liittymän  tuntumaan. Alueen 

 osayleiskaavassa  on  tähän soveltuvat  aluevaraukset.  

Lisäksi syrjään jäävien  pysäköintialueiden  käyttömandollisuuksia  puutva
-ran tienvarsivarastoalueiksi  tulisi selvittää  v. 1990  valmistuneen, tätä aihetta 

käsitelleen suunnitelman mukaisesti. 

Linja-autopysäkkijärjestelyt 

Tiesuunnitelma vuodelta  1992  lähtee siitä, että  reittilinja-autoliikenne  jää  ko-
konaisuudessaan  rinnakkaistielle  eikä uudelle  tieosuudelle  rakenneta  py-
säkkejä.  Koska edellisen suunnitelman laatimisesta  on  aikaa, nykytilanne 

 pysäkkien  tarpeesta tulisi selvittää yhteistyössä Itä-Suomen lääninhallituk-
sen  Iiikennesuunnittelun  ja  Kuopion kaupungin kanssa. Nykyisin  pikavuoro

-liikenne käyttää moottoritietä välillä  Hiltulanlahti -  Kuopio, jolloin  pysäkkien 
 lisääminen vähintään  Hiltulanlanden eritasoliittymään  näyttäisi tarpeelliselta.  

Tien  reunaympäristön pehmentäminen  uusien suunnitteluohjei-
den mukaisesti 

Syksyllä  1997 on  valmistunut luonnos muutoksista tien  reunaympäristön 
pehmentämistä  ja kaiteiden  käyttöä koskevaan  ohjeeseen.  Muutosten ta-
voitteena  on reunaympäristöä pehmentämällä  parantaa liikenneturvallisuut-
ta.  Ohjeluonnoksen  periaatteet  on  tarkoitus ottaa käyttöön tarkasteltavan 
hankkeen tiesuunnitelman  aluevarauksia tarkistettaessa  ja rakennussuunni-
telmaa  laadittaessa.  
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LIITELUETTELO 

LIITEKARTTA  1 	1:20 000  
MOL  10.5/7,5 + erifliset ohituskaistat 	(VE  1) 

LITTEKARTTA  2 	1:20 000  
MOL  13,5/10,5 +  jatkuvat ohituskaistat 	(VE  2)  
MOL  15,8/10,25 + keskikaide 	 (VE  3) 

LIITEKARTTA  3 	1:20 000  
MOL  13,5/10,5 +  jatkuvat ohituskaistat 	(VE  2B)  
(osittain nelikaistainen) 

LIITEKARTTA  4 	1:20 000 
Leveäkaistatie  13,5/11,0 	 (VE  4)  
Kapea nelikaistainen + keskikaide  17,7/13,5  (VE  5) 

 Moottoritie  MN - 2 x 11,75/7,5 	 (VE  6) 

LuTE  1 Lilkenteellinen  toimivuus eri vaihtoehdoissa 

LuTE  2  Yhteenveto poikkileikkausvaihtoehtojen vertailusta 
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Liikenteellinen  toimivuus eri vaihtoehdoissa 

Liikenteellinen toimivuustarkastelu  on  tehty mandollisuuksien mukaan  IVAR-ohjelmistolla. Ohjel-
miston  mallien  toiminta  ja  käyttäytyminen tavallisesta poikkeavilla  poikkileikkauksilla  on  varmistet-
tu ennen laskentaa.  Mallien parametreihin  on  tehty tilapäisiä muutoksia, jolloin tulokset vastaavat 
viimeisimpien  selvityksien  tuloksia. Seuraavassa  on  esitetty lyhyesti käytetyt perustiedot sekä teh-
dyt  oletuksetja  muutokset eri  poikkileikkauksien liikenteellistä  toimivuutta tarkasteltaessa.  
VEO  
Mol  12,5/7,5 on pennteinen  Mol-tie,  jonka toimivuus  on  laskettu suoraan  IVAR-ohjelmistolla. Vaih-
toehto  on  muodostanut myös vertailukohdan muille  poikkileikkauksille,  kun eri malleja  on  tarkistet-
tu.  Mol-tien  välityskykyarvona vilkkaampaan  suuntaan  on  käytetty  1400 ajon./h.  
VEI  
Mol  10,5/7,5 tie  varustettuna  ohituskaistoin. Poikkileikkauksen  kaventaminen perinteisestä  Mol- 
tiestä vähentää  välityskykyä  (1350 ajon./h vilkkaampaan  suuntaan).  Nopeustaso  vähäisillä  liiken-
nernäärillä  n. 1,5 km/h on  alempi kuin  Mol-tiellä.  Ohituskaistat  eivät vaikuta  välityskykyyn,  mutta 
parantavat  sen  sijaan  palvelutasoa  jonkin verran.  Helpompien ohitusmandollisuuksien  takia  liiken-
nemäärän  vaikutus  keskinopeuteen  on  kuitenkin vähäisempää kuin  Mol-tiellä.  
VE1E2  
Vaihtoehto  I on  laskettu myös olettaen, että  Pellesmäen eritasoliittymä  rakennetaan, jolloin liiken-
nettä siirtyy  sonkin  verran enemmän uudelle tielle. Mallit ovat samat kuin  VE 1:ssä 
VE2A  
Mol  13,5/10,5,  jolloin tiellä  on  jatkuvat  ohituskaistat. Välityskykynä  on  käytetty  Mol-tien  välitysky-
kyä. Nopeustaso leveämmän poikkileikkauksen  ansiosta  on  samaa luokkaa kuin  Mol-tiellä.  Liiken-
nemäärän  vaikutus  palvelutasoon  ja nopeuksiin  on  kuitenkin vähäisempää.  
VE  2B  
Mol  13,5/10,5  ja ohituskaistat,  jotka ovat osittain samalla kohtaa  (nelikaistaisia  osuuksia). Lasket-
tu kuten  VE  2A,  mutta  nelikaistaisten  osuuksien kohdalla  ohitusmandollisuudet  vielä paremmat.  
VE 3Aja  3B  
Mol  15,8/10,25  ja keskikaide.  Toimivuuden kannalta ei ollut käytettävissä perusteita, joiden avulla 
olisi voinut arvioida eroja  VE  2  nähden. Mallit ovat samoja kuin  VE 2:ssa. 
VE4 
Leveäkaistatie  13,5/11,0.  Jatkuvien  ohitusmandollisuuksien  takia tien  välityskyvyksi vilkkaampaan 

 suuntaan  on  arvioitu  1800 ajon./h.  Olettamus perustuu lähinnä ruotsalaisiin kokemuksiin. Tehty-
jen tutkimusten mukaan  nopeustaso  on  vähäisen liikenteen aikaan  n. 2 km/h  suurempi kuin  Mol- 
tiellä.  Ohitusmandollisuuksien  takia myös  liikennemäärän  vaikutus  nopeuteen  on  selvästi vähäi-
sempää kuin  Mol-tiellä.  IVARilla  tehtäviä  tarkasteluja  varten  osa  malleista  on  jouduttu tilapäisesti 
muuttamaan.  
VE5  
Kapea  nelikaistainen  tie  ja keskikaide  17,7/13,5. Vertailutienä on  käytetty moottoritietä, mutta väli

-tyskyky  on  arvioitu  n. 10 % alhaisemmaksi  kuin  moottritien,  eli  3200 ajon./h vilkkaampaan  suun-
taan.  Nopeustaso  n. 2 km/h  alempi kuin moottoritiellä (rajoitus  100 km/h). 
VE6  
Moottoritie  MN - 2x11,75/7,5 on  tarkasteltu sekä  nopeusrajoituksilla  100  että  120 km/h.  Erot ovat 
lähinnä  nopeuksissa,  joissa  rajoituksella  120 km/h keskinopeudet kevyillä  ajoneuvoilla ovat noin 

 8-9 km/h  suuremmat.  Välityskykyarvona  kummallekin  on  käytetty  3600  ajoneuvoa  vilkkaampaan 
 suuntaan. Moottoritien malleihin ei ole tehty muutoksia. 

Koska  mm. poikkileikkauksien  nopeus-liikennemäärä  -riippuvuudesta ei ole riittävästi tietoa, ei 
tässä esitettyjä arvioita ole syytä yleistää ilman laajempia selvityksiä.  
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YHTEENVETO  POIKKILEIKKAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAI  LUSTA  

Yhteen  veto poikkileikkausvaihtoehtojen vertailusta. 

Vertailutekijä  Vaihtoehto  

VEO VEi VE2A VE2B VE3 VE4 VE5 VE6  
MOL  12,5/7,5  MOL  10,5/7,5  ^  3  MOL  13,5/10,5  ohitus-  MOL  13,5/10,5  ohitus-  MOL  15,8/10,25  keski-  MOL  13,5/11  leveäkais-  MOL  17,7/13,5  kapea  MO 2 x 11,7517,5  

ohituskaistaa kaistatie kaistatie  (osittain  kaiteellinen ohituskais- tatie keskikaiteellinen neli- 
________________________________________ ______________________ _____________________ _____________________  4-kaist.) tatie kaistatie 

Liikenteellinen  toimivuus  Kohtuulknen Huonohko Riittvä  Hyvä  Riittäva  Riittävä Hyvä  Hyva  
- 	riittämättömän 	palvelutason 	(D,E,F)  20 % 29 % 11 % 0 % 11 % 11 % 0 % 0%  
osuus  lilkennesuoritteesta  v. 2020 

Liikenneturvallisuus 
- onnettomuuskustannukset(mkfajonkm)  0,18 mkiajonkm 0,17 mklajonkm 0,15 mk/ajonkm 0,15 mklajonkm 012 mklajonkm 0,05 mklajonkm 0,04 mklajonkm 003 mkiajonkm 
- onnettomuuskust.  verrattuna  MOL-tiehen  100 % 97 % 87 % 87 % 69 % 29 % 24 % 19 % 
Päällysteratkaisut  ja  päällysteen  kuluminen  
- kestoika  (kriittinen kaista)  6,4  vuotta  5,2  vuotta  5,2  vuotta  5,2  vuotta  4,1  vuotta  12,1  vuotta  6,2  vuotta  7,0  vuotta  
- kunnostuskustannukset (nykyarvo)  1,84  Mmk  2,04  Mmk  2,14  Mmk  2,14  Mmk  1,71  Mmk  1,59  Mmk  3,20  Mmk  2,39  Mmk 
Hoito  ja  ylläpito  -  yksinkertainen  ja  on- - ohituskaistojen  talvi-  - ajoratamerkintöjen  näkyvyys vaatii erityistä  - kaistojen muutoskoh- - talvihoito  melko  on- - talvihoito  melko  on- - talvihoito  yksinkertaista  

gelmaton  hoito vaatii nopeaa  ja  puhdistusta  dat  vaativat  erikoistoi- gelmatonta,  mutta  gelmatonta,  mutta  -  vaatii  2kp-yksikköa 
- talvihoito  onnistuu  1  runsasta  suolausta - lisäkustannus  +200 000 mk/talvi mia talvihoidossa  ja  suuren leveyden  reunapolanteen eston - lisäkustannus  +50 000 

kunnossapitoyksikölla  sekä  2  kunnossapito- normaalia parempaa vuoksi vaatii  2  kun- takia  suolattava  run-  mk 
yksikön käyttöä  liukkaudentorjuntaa nossapitoyksikköa saasti 

- lisakustannus  +3Q .. keskikaide kinostaa - lisäkustannus  +20 - keskikaide kinostaa  
000  mk  - lisäkustannus  +80 000  mk  -  vaatii  2kp-yksikköä  

000  mk  - lisäkustannus  +50 
____________________________________ ___________________ ____________________ ___________________ ___________________  000  mk  
Hairioalttius  ja  hairibtilanteiden  hallinta  -  normaali  -  normaali  -  normaali  -  normaali  - kaiteiden  välisen  -  normaali  -  erillisten  ajoratojen -  erillisten  ajoratojen  ja  

1-kaistaisen  osuuden vuoksi  helpohko reservitilan  vuoksi  help- 
vuoksi  hiriöaltis po 

-  vaatii  kiertoreittiopas- 
tuksen  

Ympäristö  - ohitusnkemät  vaati-  - - - - keskikaide Iisäa  este-  - ohitusnäkemät  vaati-  - keskikaide lisäa  este-  -  vaatii muita  enemman  
vat  suuria  elementte-  vaikutusta  vat suurehkoja  ele- vaikutusta tilaa  ja  tekee  suurem- 
ja  - kaiteiden  läheisyyden  mentteja  man  aukon maisemaan 

vuoksi  ajovaikutelma - keskikaide  lisää  estevai- 
________________________________________  andistava  kutusta 
Tievalaistus Betoni/teräskaide Betoni/terskaide 
- kannattavuusraja (autoa/vrk)  13 000 autoa/vrk 14 000 autoa/vrk 15 500 autoa/vrk 9 000/12 000 autoa/vrk 15 500 autoa/vrk 10 000/13 000 auto- 23 000 autoa/vrk 
- rakentamiskustannus  (mk)  325 000 mk/km 340 000 mk/km 340 000 mk/km 210 000/350 000 340 000 mk/km a/vrk  350 000 mk/km 
- yllapitokustannus (mk/km/vuosi)  12 000 mk/km/vuosi 17 500 mk/km/vuosi 17 500 mk/km/vuosi mk/km  17 500 mk/km/vuosi 210 000/350 000 25 600 mk/km/vuosi 

17 000 mk/km/vuosi mk/km 
_________________________________ __________________ __________________  17 000  mk/km/vuosi 
Tien jatkokehittämistarve-  ja  mandollisuu-  Muutettavissa  mootto-  Muutettavissa  mootto-  Muutettavissa  mootto-  Muutettavissa  mootto-  Muutettavissa  mootto-  Muutettavissa  mootto-  Lopullinen ratkaisu Lopullinen ratkaisu  
det  ritieksi ritieksi  tai levennetävis- ritieksi  tai levennetävis- ritieksi ritieksi  tai levennetävis- ritieksi  tai levennetavis- 

sä  kapeaksi  s 	kapeaksi  s 	kapeaksi  sa  kapeaksi  
4-kaistatieksi 4-kaistatieksi 4-kaistatieksi.  Keski-  4-kaistatieksi 

____________________ _____________________ ____________________ kaide  purettava.  
Rakentamiskustannukset(ml. lunastus)  116,7  Mmk  116,4  Mmk  119,4  Mmk  

- 

125,6  Mmk  121,6  Mmk  119,2  Mmk  126,1  Mmk  145,2  Mmk 
Tekninen  ja  aikataulullinen toteutettavuus  Vahvistettu 	tiesuunni-  Vahvistettu 	tiesuunni-  Vaatii hieman  lisäaluet-  Vaatii hieman  lisäaluet-  Vaatii hieman  lisaaluet-  Vaatii hieman  lisaaluet-  Vaatii hieman  lisäaluet-  Aikaisempi 	tiesuunnitel- 

telma. telma. 	Rakentamisen  ta 	vahvistettuun 	tie-  ta 	vahvistettuun 	tie-  ta 	vahvistettuun 	tie-  ta 	vahvistettuun 	tie-  ta 	vahvistettuun 	tie- ma  vaatii tarkistamisen  ja  
aloitusvalmius.  suunnitelmaan 	näh-  suunnitelmaan 	näh-  suunnitelmaan 	näh-  suunnitelmaan 	näh-  suunnitelmaan 	näh- uusintakasittelyn.  

den. -  den. den. den. den. 
Ajokustannussäästöt diskontattuna  30 vuo- 9,0  Mmk  22,5  Mmk  23,0  Mmk  39,0  Mmk  28,0  Mmk  81,0  Mmk  101,0  Mmk  
delta 
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