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Esipuhe
Keski-Karjalan seudun liikennesuunnitelma on
laadittu Kiteen, Tohmajärven, Kesälahden ja
Rääkkylän kuntien muodostamalle Kiteen
työssäkäyntialueelle. Liikennesuunnitelma käsittää sekä seudullisen liikennejärjestelmätasoisen tarkastelun että kuntakohtaiset liikenneympäristön parantamissuunnitelmat ja liikenneturvallisuustyön kehittämissuunnitelmat.
Tässä raportissa on esitetty erikseen sekä liikennejärjestelmätason kehittämisstrategiat että
valittujen strategioiden ohjaamina suunnitellut
pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet (liikenneympäristön pienet parantamistoimenpiteet).
Liikenneturvallisuustyön kehittämissuunnitelmasta on laadittu erillinen liiteraportti.
Suunnitelman lähtökohtana ovat toimineet
maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, aikaisemmin laaditut osasuunnitelmat sekä seudulle ja maakunnalle muodostetut kehittämisstrategiat. Seudulta ei ole kuitenkaan aikaisemmin laadittu kokonaisvaltaista seudullista liikennejärjestelmätason tarkastelua, vaan
suunnitelmia on laadittu yhdestä näkökulmasta
kerrallaan. Kokonaisvaltaisen suunnittelun
avulla on nyt pyritty löytämään entistä tehokkaampia ja edullisempia toimenpiteitä liikennejärjestelmän ja sitä kautta myös liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden kehittämiseen.
Seudulle yhteisen liikennesuunnitelman laatiminen katsottiin tarpeelliseksi myös KeskiKarjalan kuntien välisen yhteistyön muutoinkin
tiivistyessä.
Seudun kehittyminen luo puitteet liikennejärjestelmän kehittämistarpeille ja tätä kautta
myös tarkemmalle liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden suunnittelulle. Liikennejärjestelmässä tapahtuvat muutokset ovat kuitenkin
pääosin hitaita. Toimintaympäristön muutokset
ovat sekä alueellisia että valtakunnallisia; vä-
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estö vähenee haja-asutusalueilla, työpaikat ja
palvelut keskittyvät, ikääntyneiden määrä kasvaa, yhteiskunta ja työelämä ovat muutoksessa ja vapaa-ajan arvostus kasvaa. Tulevaisuudessa ennakoitavat muutokset ja niiden vaikutukset ovat osin jo havaittavissa ja vaikuttavat
jo nykyisin liikenteeseen ja liikkumiseen. Myös
kuntahallinnon muutokset vaikuttavat liikkumiseen ja liikenteen hoitoon. Seudun kannalta
korostuu myös rajan läheisyys ja sen antamien
mahdollisuuksien hyödyntäminen.
Liikennesuunnitelman laatiminen on ollut laaja
yhteistyöhanke, jonka aikana on käyty keskustelua kehittämisen suunnista kaikkien liikennejärjestelmän hoitoon ja kehittämiseen osallistuvien tahojen sekä myös muiden sidosryhmien
kanssa. Työtä on ohjannut suunnitelman rahoittajatahoista koottu ohjausryhmä:
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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1. Suunnittelualue ja sen erityispiirteet
Suunnittelualue muodostaa
työssäkäyntialueen

yhtenäisen

Keski-Karjalan seutu muodostaa suhteellisen
yhtenäisen työssäkäyntialueen koostuen neljästä keskustaajamasta (Tohmajärven Kemie,
Kitee, Rääkkylä, Kesälahti), sivutaajamista
(erityisesti Kiteen Puhos ja Tohmajärven Värtsilä)
sekä
niitä
ympäröivistä
hajaasutusalueista. Seudulla on vireillä PARAShankkeen myötä Rääkkylän ja Kiteen kuntaliitos. Kuntien yhteistyö on myös muutoin tiivistymässä, mutta ilman kuntaliitoksia.
Vaikka seutukunta muodostaakin työssäkäyntialueen, tukeutuu alue vahvasti myös pohjoiseteläsuuntaiseen valtatiehen 6. Valtatien 6
kautta alue kiinnittyy laajemmin ottaen myös
Joensuuhun, erityisesti seudun pohjoisosan
suhteen. Eteläosaltaan seutu kiinnittyy toisaalta myös Savonlinnan (kantatien 71 kautta) ja
Etelä-Karjalan suuntaan (valtatie 6).
Joensuun seudun merkitys on suuri myös palvelujen hankintakohteena. Myös Savonlinnan
läheisyys tuo oman piirteensä alueen kehittymiselle; sekä työssäkäynnin että palvelujen
hankinnan alueiden laajeneminen on yleinen
kehityssuunta.

Kuva 2. Seutu kuuluu Kesälahtea lukuun ottamatta
Joensuun päämarkkina-alueeseen (vastaa osin
palvelujen hankinta-aluetta, lähde: Pohjois-Savon
liitto)

Väestö vähenee ja ikääntyy, seudun työpaikat ja palvelut keskittyvät

Kuva 1. Seudun työmatkaliikkuminen on vilkasta
niin seudun sisällä kuin seudun ulkopuolelle. Kesälahdelta käydään töissä myös etelän suuntaan.

Tarkastelualue kuuluu muuttotappioalueisiin.
Alueella asui vuoden 2004 lopussa noin
21 000 asukasta, joista puolet Kiteellä. Vuoteen 2020 mennessä on asukasmäärän ennustettu tilastokeskuksen trendiennusteen mukaan laskevan alueella noin 18 000 asukkaaseen. Eläkeikäisen väestön osuus on seudulla
keskimääräistä suurempi ja osuuden ennakoidaan kasvavan voimakkaasti erityisesti vuoden
2010 jälkeen. Samalla asutus keskittyy entistä
enemmän keskustaajamiin ja pääliikenneyhteyksien varsille, mutta haja-asutusalueella on
kuitenkin myös yksittäisiä kasvualueita. Taajamissa asuu nykyisin noin puolet alueen
asukkaista.
Työpaikat ovat viimeisten vuosikymmenien aikana keskittyneet taajamiin ja pääliikenneyhteyksien varsille. Osin taustalla on maatalouden
rakennemuutos; tilakoot ovat kasvaneet ja työpaikat vähentyneet. Työpaikkojen keskittymis4

kehityksen voidaan tulevaisuudessa arvioida
jatkuvan. Myös palvelut ovat jatkuvasti keskittyneet.

Kuva 3. Ikääntyneiden osuus on suurin Rääkkylässä ja pienin Kiteellä (v. 2004 tilanne).

Käynnissä oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus voi tulevaisuudessa muuttaa kuntakenttää vielä voimakkaastikin. Oletettavaa on, että
uudistuksen myötä tulevat palvelut keskittymään, mikä tulee osaltaan lisäämään seudun
liikkumistarpeita.
Maankäytön kasvu on suhteellisen vähäistä
Alueelle ovat luonteenomaisia laajat hajaasutusalueet, mutta myös Kesälahden ja
Rääkkylän vesistörikkaus sekä suhteellisen
voimakkaat keskustaajamat. Myös valtatie 6 ja
Niiralan raja-asemalle johtavan kantatie 70 akselien merkitys on suuri. Liikenneväylät ovat
muutoinkin ohjanneet alueen maankäytön kehittymistä merkittävästi.
Alueen maankäytön kasvun ennakoidaan tulevaisuudessa olevan suhteellisen vähäistä

asumisväljyyden kasvusta huolimatta. Maankäytön kasvu on pääosin uusien työpaikka- ja
(matkailu)palvelualueiden rakentamista, rajan
läheisyyteen sijoittuvaa liiketoimintarakentamista sekä nykyisten taajamien täydennysrakentamista. Lisäksi uusien houkuttelevien,
pääosin vesistön rantaan sijoittuvien, pienehköjen asuinalueiden käyttöönotto on mahdollista. Vapaa-ajan asutuksen merkitys on alueella
kasvussa, mikä johtanee kaavoituksen antamien mahdollisuuksien puitteissa vapaa-ajan
asutuksen määrän kasvuun. Liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelun jatkuva seudullinen yhteistyö on tärkeää, jotta maankäytön
kasvualueet voidaan sijoittaa liikenteen kannalta hyviin paikkoihin.
Elinkeinoelämän elinvoimaisuus on erittäin
tärkeää alueen kehitykselle
Alueen kehityksen kannalta on tärkeää ottaa
huomioon elinkeinoelämän asettamat vaatimukset liikennejärjestelmän kehittämiselle.
Seudun elinkeinorakenteen vahvoja aloja ovat
mekaaninen puunjalostus, metalliteollisuus,
maaseutuelinkeinot sekä rajaosaaminen. Myös
matkailun merkitys on koko seudulla selvässä
kasvussa. Liikennejärjestelmää kehittämällä
voidaan vaikuttaa selvästi em. painopistealojen
kilpailukykyyn ja siten tukea myös seudun
houkuttelevuutta ja kehittymismahdollisuuksia.
Ns. kärkiyritysten tarpeiden ohella koko seudun tarpeiden huomiointi tärkeää. Rajan läheisyyden hyödyntäminen on seudun kehittymisen kannalta elintärkeää.

Tarkastelualueen kehitys luo paineita liikennejärjestelmän kehittämiselle. Väestön, työpaikkojen ja
palvelujen keskittyminen lisää erityisesti haja-asutusalueella asuvien liikkumistarpeita. Hajaasutusalueen väestön väheneminen luo toisaalta suuria haasteita joukkoliikenteen tehokkaalle järjestämiselle sekä haja-asutusalueen pientiestön hoidolle ja ylläpidolle. Väestön ikääntyminen edellyttää liikennejärjestelmän kehittämistä esteettömään ja liikkumisen helppoutta painottavaan suuntaan. Sujuvan työmatkaliikkumisen turvaaminen on yhtenäisen työssäkäyntialueen toimivuuden
edellytys. Myös Joensuun seudun läheisyys vaikuttaa merkittävästi alueen kehitykseen.
Alueen saavutettavuus ja hyvät ulkoiset yhteydet (esim. raideliikenne, yhteydet lentoliikenteeseen)
ovat tärkeitä erityisesti alueen yrityksille. Päätie- ja rataverkoston kunto ja kustannustehokas hyödyntäminen on oleellista koko alueen kehittämisen ja sen elinkeinoelämän kannalta. Maa- ja metsätalouden sekä matkailun näkökulmasta myös pientiestön hoito ja ylläpito on tärkeää. Rajan läheisyyden hyödyntäminen edellyttää sekä hyväkuntoista infrastruktuuria että korkeatasoisia liikenne- ja logistiikkapalveluja.
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2. Liikennejärjestelmän nykytila
2.1.

Liikkuminen ja kuljetukset Keski-Karjalassa

Ihmisten liikkuminen seudulla perustuu suurelta osin henkilöautoon. Päivittäisistä matkoista
noin 65 % tehdään henkilöautoilla (liikutuista
kilometreistä lähes 80 %). Kevyen liikenteen
osuus matkoista on noin 30 %, keskittyen pääosin lyhyisiin 0-5 km pituisiin matkoihin. Joukkoliikenteen osuus on noin 5 %. Kevyen liikenteen osuus on keskimääräistä suurempi lapsilla, nuorilla sekä iäkkäillä. Työikäinen väestö
käyttää puolestaan keskimääräistä enemmän
henkilöautoa. Lisäksi auton käyttömahdollisuus
ja asuinpaikka vaikuttavat voimakkaasti ihmisten liikkumistapoihin ja -mahdollisuuksiin. Tämä korostuu erityisesti haja-asutusalueilla.
Työ- ja koulumatkat muodostavat päivittäisestä
liikkumisesta noin kolmasosan. Vapaa-aikaan
liittyvien moninaisten matkojen osuus on vastaavasti noin kaksi kolmasosaa.
Matkojen tarkoitusjakaum a (HLT 2004/05)
(m atkaluku: 2,7 - 3,1 m atkaa/hlö/vrk)
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Kuva 4. Matkojen tarkoitusjakauma.

Seudulle sijoittuvan Niiralan raja-aseman kautta kulki vuonna 2006 noin 985000 matkustajaa, 495000 henkilöautoa ja 2100 linja-autoa.
Valtaosa raja-aseman liikenteestä muodostuu
viikoittain kulkevista matkustajista. Venäläisten
osuus rajan ylittävästä henkilöliikenteestä on
vakiintunut viime vuosina 45-50 %:n tuntumaan.
Suurin osa kuljetuksista hoidetaan tie- ja katuverkkoa pitkin (lähes 70 % kuljetussuoritteesta). Myös rataverkon osuus on merkittävä. Vesi- ja erityisesti lentoliikenteen osuus on kuljetussuoritteina vähäinen, mutta vaihtoehtoisina

kuljetusmuotoina niiden merkitys on seudulle
suuri.
Seudun kärkiyritysten ja rajaliikenteen merkitys
kuljetustarpeiden synnyttäjänä on suuri. Suurin
osa tavaraliikenteestä kohdistuukin päätie- ja
rataverkolle. Myös haja-asutusalueen tiestöllä
on kuljetusten kannalta kuitenkin erittäin suuri
merkitys.
Niiralan raja-aseman merkitys on myös kuljetusten kannalta suuri. Vuonna 2006 rajaaseman kautta kulki 74000 kuorma-autoa, joista noin 75 % oli rekisteröity Suomeen. Viennin
osuus liikenteestä on viime vuosina pienentynyt liikenteen painottuessa entistä voimakkaammin
raakapuun
tuontiin.
Kuormaautoliikenteen ohella tavaraa kuljetetaan Niiralan kautta myös rautateitse. Vuonna 2006 raideliikenteen osuus Niiralan kautta kuljetetusta
tavaraliikenteestä oli noin 70 %.
Seudun liikkumis- ja kuljetustarpeet vaihtelevat
tarkasteltavasta liikkujaryhmästä ja kuljetusalasta (käyttäjäryhmistä) riippuen. Liikkujaryhmien tarpeet korostavat seudun liikenneinfrastruktuurin merkitystä, mutta suurelta osin
myös liikenteen hoidon, liikennepalvelujen ja
ns. heikkojen ryhmien (lapset ja nuoret, ikääntyneet, liikkumisesteiset) liikkumismahdollisuuksien kehittämistä. Esille nousevat laajasti
niin joukkoliikenteen asema, liikenneturvallisuus ja esteettömyys kuin haja-asutusalueella
asumismahdollisuuksien tukeminen. Myös
päätiestön ja -ratojen, rajalle johtavien yhteyksien sekä myös lentokenttäyhteyksien merkitys
nousee esille, erityisesti työmatkaliikkumisen
näkökulmasta.
Elinkeinoelämän kuljetusten kannalta nousevat
esille mm. päätie- ja pääratayhteyksien taso,
rajalle johtavat yhteydet, pientiestön kunnon
sekä hoidon ja ylläpidon kehittäminen. Tärkeitä
ovat myös koko tiestön kunnossapito erityisesti
talvisin sekä logistiikkayhteistyön (mukaan lukien kuntalogistiikka) lisääminen. Myös vesiliikenteen merkitys korostuu seudulle tärkeän uiton vuoksi.
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Kuva 5. Seudun yleisten teiden keskimääräisiä vuorokausiliikennemääriä (KVL 2005), tiekuljetusten suuntautuminen sekä tavaraliikenteen kuljetukset ja henkilöliikenteen matkat rataverkolla.
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2.2.

Liikenneverkot ja infrastruktuuri

Liikenneverkkojen kattavuus on riittävä,
mutta niiden tasossa esiintyy puutteita
Liikenneverkot ovat ohjanneet alueen kehittymistä selvästi. Valtatie 6 sekä kantatiet 70 ja
71, Karjalanrata, rajalle johtava NiiralaSäkäniemi -rata sekä Puhokselle ulottuva syväväylä ovat tarjonneet suurelle osalle aluetta
suhteellisen hyvät liikenneyhteydet. Em. yhteyksiä täydentävät pääosin tarpeisiin nähden
hyväkuntoiset seututiet.
Kuntien sijainti keskeisiin liikenneverkkoihin
nähden vaihtelee. Vesistöt aiheuttavat yhteysja saavutettavuusongelmia erityisesti Kesälahdella ja Rääkkylässä.

Joensuun ja Savonlinnan lentokentät ovat kohtuullisesti saavutettavissa, vaikka sijaitsevatkin
seutuun nähden kaukana. Seudun kannalta
tärkeitä tiejaksoja ovat myös seudun ulkopuoliset Joensuuhun ja pääkaupunkiseudulle sekä
satamiin johtavat tieyhteydet.
Syksyllä 2006 julkistettiin ehdotus valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen runkoverkoista. Valtatie 6 sekä tavaraliikenteen osalta
Karjalanrata ja Niirala-Säkäniemi-rata kuuluvat
runkoverkkoehdotukseen. Karjalanrata ei kuitenkaan kuulu nopean henkilöliikenteen runkoverkkoehdotukseen.

Kuva 6. Seudun keskeiset liikenneverkot.

8

Tieverkko

Rautatieliikenne

Tieverkon merkittävimmät ongelmat keskittyvät
valtatielle 6, kantatielle 70 sekä PuhoksenKiteen-Tohmajärven väliselle maantielle 486.
Valtatiellä 6 aiheuttavat ongelmia mm. liittymien vaarallisuus, yksityistieliittymien runsaus,
puutteelliset kevyen liikenteen olosuhteet, ympäröivään maankäyttöön nähden puutteelliset
olosuhteet sekä paikoin puutteelliset ohitusmahdollisuudet ja tien kapeus. Liittymistä ongelmallisimmat sijoittuvat Kiteen kohdalle (Puhos ja Tolosenmäki). Rajalle johtava kantatie
70 on erityisesti osuudella Kemie-Niirala olosuhteiltaan puutteellinen ja se koetaan mm.
raskaan liikenteen määristä johtuen vaaralliseksi. Raskaan liikenteen kannalta ongelmallinen on mm. Tohmajärven Kemien kiertoreitti.
Maantien 486 merkittävimmät ongelmat kohdistuvat puutteellisiin kevyen liikenteen olosuhteisiin ja puuttuvaan valaistukseen. Myös
muulla tieverkolla esiintyy paikallisia, pistemäisiä ongelmakohteita. Ongelmat kohdistuvat
suurelta osin liikenneturvallisuuteen.

Tarkastelualueen poikki kulkevalla pohjoiseteläsuuntaisella Karjalanradalla on suuri merkitys sekä alueen henkilö- että tavaraliikenteelle. Lisäksi rajalle johtavan huonokuntoisen Niirala-Säkäniemi -radan merkitys on suuri tavaraliikenteen kannalta. Karjalanradan henkilöliikenneasemat sijaitsevat Kesälahdella ja Kiteellä.

Taajamissa merkittävimmät parantamistarpeet
kohdistuvat Tohmajärven Kemieen. Lisäksi
kaikissa taajamissa esiintyy puutteita niin lähiliikkumisympäristöjen tasossa kuin mm. kevyen liikenteen verkostossa.
Vähäliikenteisellä tieverkolla ja yksityisteillä on
rahoituksen niukkuus aiheuttanut vaikeuksia
niin tiestön kunnon parantamiselle kuin hoidolle ja ylläpidolle sekä parantamishankkeiden toteuttamiselle. Vähäliikenteisen tieverkon kunto
on merkittävä tekijä elinkeinoelämän, mm.
maa- ja metsätalouden kuljetuksille, matkailulle
sekä ylipäätään haja-asutusalueella asumisen
mahdollisuuksille. Vähäliikenteisellä tieverkolla
on huomattavan paljon kunnostamistarpeita,
mutta niiden toteuttaminen on nykyisillä rahoitustasoilla ja yksityistieavustuksilla mahdotonta. Lisäksi sorateiden osuus alueen tieverkosta
on erittäin suuri. Vähäliikenteisimpien teiden
kunto, sekä yleisten että yksityisten teiden, on
jatkuvasti heikkenemässä. Lisäksi vähäliikenteisimpien yleisten teiden osalta on noussut
paineita tarkistaa teiden luokituksia sekä muuttaa yleisiä teitä pienessä määrin myös yksityisteiksi.
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Rautatieliikenteen kannalta keskeisiä ongelmia
ovat niin Karjalanradan nopeiden junayhteyksien viivästyminen (mm. lukuisat tasoristeykset), Niirala-Säkäniemi-radan puuttuva sähköistys ja kulunvalvontajärjestelmä kuin koko
rataverkon puutteellinen kantavuus. Lukuisat
tasoristeykset muodostavat lisäksi merkittävän
liikenneturvallisuusongelman myös ajoneuvoliikenteelle.
Tulevaisuudessa nopeiden junayhteyksien
mahdollinen saaminen tulee nopeuttamaan yhteyksiä niin, että junaliikenteen kilpailukyky lentoliikenteen suhteen tulee kasvamaan koko
tarkastelualueen kannalta. Huomioon otettavaa kuitenkin on se, että Karjalanrata ei kuulu
nopean henkilöliikenteen runkoverkkoehdotukseen. Tämä voi hidastaa yhteyksien nopeuttamismahdollisuuksia.
Vesiliikenne
Tavaraliikenteen kannalta on vesiteillä vaihtoehtoisena liikennemuotona huomattava merkitys, vaikka sen kuljetusosuus onkin nykyisin
vähäinen. Henkilöliikenteen kannalta merkitys
on täysin matkailullinen. Saimaan ruopatut syväväylät ulottuvat seudulla Kiteen Puhokseen
Väylän ongelmana on alueen eteläpuolella Savonlinnan kohdan väylän kapeus. Laajemmin
epävarmuutta aiheuttaa Saimaan kanavan
vuokrasopimuksen päättyminen vuonna 2013.
Neuvottelut vuokrasopimuksen jatkamiseksi
ovat käynnissä. Vesiteiden käyttöä rajoittaa
myös mm. ympärivuotisen meriyhteyden puute.
Syväväylien ohella on huomattavaa, että Kitee
on Suomen kolmanneksi vilkkain uittopaikka.
Matkailun kannalta olisi tärkeää kehittää reittien varrelle sijoittuvia veneilypalveluja ja lisätä
alueen toimijoiden välistä yhteistyötä vesimatkailun kehittämiseksi.

Alueen saavutettavuus
Eurooppalaisittain katsottuna alueen saavutettavuus on huono. Maantieteellisistä etäisyyksistä johtuen ei Suomen sisäinenkään saavutettavuus ole hyvä, koska etäisyys lentokentälle on suhteellisen suuri, rautatieliikenne on vielä hidasta (oikoradasta huolimatta) ja päätiestöllä esiintyy vielä merkittäviä parantamistarpeita. Saavutettavuuden merkitys on tärkeä
alueen kehittymisen ja elinkeinoelämän yhteyksien kannalta. Ihmisten päivittäisen liikkumisen kannalta saavutettavuuden merkitys on
pienempi.

Kuva 7. Vesiväylästö.

Lentoliikenne
Seudun lentoliikenneyhteydet tukeutuvat suurelta osin Joensuun lentoasemaan, jolta on
suhteellisen hyvät yhteydet Helsinkiin. Kesälahden osalta hyödynnetään myös Savonlinnan lentoasemaa. Savonlinnan lentoliikenteen
tulevaisuus on kuitenkin epävarma ja Savonlinnan seudun on täytynyt tukea lentoliikennettä sen säilyttämiseksi.
Kiteen harrastelentokentän merkitys korostuu
tulevaisuudessa alueeseen tukeutuvan monipuolisen liiketoiminnan johdosta (ns. Kiteen
lentokeskus).

Kuva 8. Saavutettavuus eurooppalaisittain katsottuna (keskiarvo = 100).

Seudun kannalta on tärkeää kehittää lentoasemien liityntäyhteyksiä, erityisesti Joensuuhun.
Alueen liikenneverkkojen kattavuus on pääosin riittävä niin päätiestön, ratojen ja vesiväylien kuin
pientiestön yhdistävyydenkin kannalta. Etäisyydet lentoasemille ovat suuret, vaikka erityisesti Joensuun lentoaseman merkitys onkin alueen yhteyksien kannalta huomattava. Merkittävimmät ongelmat koskevat liikenneverkkojen osalta niiden tasoa; kuntoa, hoitoa ja ylläpitoa. Alueen saavutettavuudessa on parantamisen varaa, vaikka maantieteellinen etäisyys vaikuttaakin kehittämismahdollisuuksiin.
Liikennemuotojen välistä yhteistyötä, matkaketjujen toimivuutta sekä liikkumisen ja kuljetusten
seudullista suunnittelua tulee kehittää.
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2.3.

Haja-asutusalueen liikkumis- ja kuljetusmahdollisuudet heikkenevät jatkuvasti

Pientiestö (vähäliikenteinen yleinen tieverkko,
yksityis- ja metsäautotiet) muodostaa koko
seudun liikennejärjestelmän rungon. Hajaasutusalueella liikkumisen ja kuljettamisen
kannalta pientiestön liikennöitävyyden turvaaminen on avainasemassa. Tämä on myös alueellisen tasa-arvon kannalta tärkeää. Rahoituksen väheneminen on johtanut kuitenkin yksityistiestön kunnon jatkuvaan huononemiseen, koska varaa edes tiestön kunnon ylläpitoon ei ole ollut riittävästi. Myös vähäliikenteisen yleisen tieverkon osalta ei mahdollisuuksia
ole nykyisin juuri muuhun kuin päivittäisen liikennöitävyyden varmistamiseen. Täsmähoitojärjestelyin on pyritty kuitenkin turvaamaan
mm. kuljetusten toimivuutta.

Haja-asutusalueella asuminen vaatii nykyisin
jo käytännössä katsoen oman auton omistamista, koska joukkoliikenteen palvelutaso on
ostoliikennemäärärahojen ja matkustajamäärien vähentyessä koko ajan huonontunut.
Haja-asutusalueen tiestö on maa- ja metsätalouden raaka-aine- ja tuotekuljetusten sekä haja-asutusalueella asuvien, vapaa-ajan asukkaiden, postin, jätekuljetusten ym. päivittäisten
kuljetusten kannalta tärkeä. Selvä käsitys pientiestön merkityksestä ja seudun ja maakunnan
kannalta tärkeistä tiejaksoista kuitenkin vielä
puuttuu.

Haja-asutusalueen liikkumisen ja kuljetusten peruspalvelutason turvaaminen nousee yhdeksi keskeiseksi liikennejärjestelmän kehittämishaasteeksi. Haja-asutusalueen joukkoliikenteen turvaaminen on tässä tärkeässä asemassa.

2.4.

Joukkoliikenteen järjestäminen suurimpia haasteita

Seudulla on valmistunut keväällä 2006 joukkoliikennettä käsitellyt henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma. Suunnitelman mukaan joukkoliikenteen palvelutaso on Keski-Karjalassa
tarjonnan suhteen tarkasteltuna pääosin vielä
hyvä. Valtaosa joukkoliikennepalveluista pystytään tuottamaan linjaliikenteenä ja seudulla on
jo käytössä myös kutsujoukkoliikennettä. Runkoliikenteen verkkoa ei kuitenkaan pystytä tulevaisuudessa säilyttämään nykyiselläkään tasolla ilman merkittäviä lisäpanostuksia. Taksiverkko on toistaiseksi varsin kattava myös haja-asutusalueella.
Junaliikenteen suosio on kasvussa yhteyksien
nopeutumisen johdosta. Myös lentoliikenteen
tarve on suuri, vaikka etäisyydet lentoasemille
ovatkin suuret. Merkittävimmät ongelmat kohdistuvat kuitenkin linja-autoliikenteeseen, erityisesti haja-asutusalueen joukkoliikenteen hoitoon. Joukkoliikenteen seudullinen sekä hallintokuntien välinen suunnitteluyhteistyö on vielä
vähäistä.
Seudullisessa kehittämissuunnitelmassa on
esitetty sekä seudullisia että kuntakohtaisia
kehittämistoimenpiteitä. Esitetyistä kehittämistoimenpiteistä tärkeimpiä ovat:
- Matkojenyhdistelyn kehittäminen (MPK)
- Rahoituksen kohdentaminen

- Toimintojen alkamis- ja päättymisaikojen porrastaminen kunnissa
- Tiedottamisen ja lippujärjestelmien kehittäminen
- Yhteistyön lisääminen ja kilpailutuksen kehittäminen
- Eri hallintokuntien kuljetusten yhdistäminen ja
kuljetusten avaaminen joukkoliikennekäyttöön
- Kuntakohtaisesti on lisäksi esitetty useita kehittämistoimenpiteitä koskien mm. kuljetusten organisointia ja suunnittelua sekä palveluliikenteen kehittämistä.

Kehittämissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden nopea toteuttaminen on joukkoliikenteen palvelutason turvaamisen ja kehittämisen
kannalta oleellista. Tämänhetkinen rahoitus
käytössä olevin toimintatavoin ei tule kuitenkaan riittämään nykyisenkään palvelutason
säilyttämiseksi. Kutsujoukkoliikenteen kehittäminen nousseekin avainasemaan hajaasutusalueen joukkoliikenteen turvaamisessa.
Tämä voi jopa parantaa palvelutasoa. Ko. liikenne tukeutunee runkolinjoihin, jotka ovat
pääosin itsekannattavia.
Joukkoliikennettä kehitettäessä on jatkossa
oleellista myös tunnistaa, miten henkilöliikennelain muuttuminen tulee vaikuttamaan kehittämismahdollisuuksiin ja -toimenpiteisiin.

Tulevaisuudessa joukkoliikenteen järjestäminen on liikennejärjestelmän suurimpia haasteita. Erityisesti haja-asutusalueen joukkoliikenteen palvelutason turvaamiseksi on käytettävä uusia keinoja.
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2.5.

Logistiikkaosaamisen ja –yhteistyön kehittäminen tärkeää

Seudun maantieteellinen laajuus, osin vesistörikkaus, elinkeinotoiminnan painopistealueet ja
niiden vaatimukset kuljetuksille ja logistisille
järjestelmille, haja-asutusalueen suuri osuus ja
merkitys sekä myös tärkeän Niiralan rajanylityspaikan sijainti seudulla asettavat seudun tavaraliikenteen ja logistiikan kehittämiselle merkittäviä haasteita. Myös Joensuun läheisyys
näkyy merkittävästi logistisessa järjestelmässä
ja tavaraliikenteessä.
Liikennejärjestelmää kehittämällä ja sen osana
erityisesti logistisen järjestelmän ja tavaraliikenteen toimivuutta ja tehokkuutta lisäämällä
voidaan vaikuttaa selvästi seudun elinkeinoelämän painopistealojen kilpailukykyyn ja siten tukea myös seudun houkuttelevuutta ja
kehittymismahdollisuuksia. Ns. kärkiyritysten
tarpeiden ohella koko seudun tarpeiden huomiointi on tärkeää. Myös rajaliikenteen jatkuva
kehittäminen on oleellista.
Ajallisella etäisyydellä/saavutettavuudella tulee
olemaan jatkossa entistä suurempi merkitys.
Seudun sijainti Suomen reuna-alueella ja Ve-

näjän naapurina korostaa hyvien kansainvälisten ja valtakunnallisten yhteyksien merkitystä
seudulla. Toisaalta myös seudun sisäisen liikenteen palvelutasolla on suuri merkitys ja
seudullisella suunnitelmalla voidaan parhaiten
vaikuttaa juuri tähän puoleen.
Kuljetusmuotojen välinen yhteistyö sekä laajemmin logistiikkayhteistyö on seudulla vähäistä. Avainasemaan logistisen järjestelmän kehittämisessä seututasolla nousevat yhteistyön lisääminen sekä uusien logistiikan tehostamiseen liittyvien hankkeiden toteuttaminen. Lisäksi logistiikkaosaamisen kehittäminen erityisesti alueen yrityksissä olisi tärkeää.
Kuntalogistiikassa on seudullista yhteistyötä viritelty Joensuun suuntaan, mutta hankintaa ja
sisäisiä kuljetuksia hoidetaan kunnissa edelleen hajallaan. Vaikka kehitystyötä on jonkin
verran tehty, kuntalogistiikka on edelleen melko hajautunutta ja koordinoimatonta (tehtävien
hoito ja vastuut, hankinta, sisäiset kuljetukset,
varastointi jne.).

Seudun elinkeinoelämän kilpailukykyä olisi mahdollista parantaa seudun logistista järjestelmää kehittämällä. Liikennejärjestelmäinfrastruktuurin kehittämisen ohella avainasemaan nousee logistiikkayhteistyön kehittäminen. Myös logistiikkaosaamisen kehittäminen erityisesti alueen yrityksissä
olisi tärkeää.

2.6.

Rajan läheisyys vaikuttaa liikkumiseen ja kuljetuksiin sekä seudun kehittymismahdollisuuksiin

Seutukunnan kehittymisen ja tarpeiden kannalta muodostaa Venäjän läheisyys ja Niiralan rajanylityspaikka oleellisen vahvuuden ja kehittymispotentiaalin. Rajaliikenteen ja tullin tuleekin toimia mahdollisimman sujuvasti siten, että
ne eivät muodosta esteitä seudun kehittymiselle. Seudun kehittymistä ajatellen tulee rajan ja
rajantakaisten alueiden potentiaali saada hyödynnettyä mahdollisimman hyvin.

pieneen laskuun. Pitkällä tähtäimellä Niiralan
raja-aseman kautta kulkevan henkilöliikenteen
ennustetaan kuitenkin kasvavan maltillisesti.
Tavaraliikenteen kehittymisnäkymien arviointi
on vaikeampaa Venäjän kehityksen huonon
ennustettavuuden sekä muiden liikenteeseen
liittyvien epävarmuustekijöiden (mm. raakapuun vientitullit, muu tulli- ja tariffipolitiikka sekä rajabyrokratian kehittyminen) takia.

Kevään 2007 aikana on laadittu sekä Niiralan
raja-aseman liikenneselvitys että KeskiKarjalan logistiikkakeskusselvitys. Liikenneselvityksen mukaan rajaliikenteen määrässä,
suuntautumisessa ja ominaisuuksissa ei ole
viime vuosina tapahtunut suuria muutoksia.
Vuosina 2006-2007 ovat kuitenkin sekä henkilö- että tavaraliikenteen määrät kääntyneet

Liikenneselvityksessä todettuja kehittämistarpeita ovat mm. rajanylityspaikan palveluiden ja
tiedotuksen kehittäminen, kaupallisten palveluiden kehittäminen, tie- ja rataverkon kehittäminen Suomen puolella (kt 70, NiiralaSäkäniemi -rata) sekä rajalogistiikan kehittäminen.
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Logistiikkakeskusselvityksessä on selvitetty
yritysten tarpeita Venäjän liiketoimintaan liittyvälle logistiikkakeskukselle sekä muodostettu
ehdotus keskuksen palvelurakenteesta ja kehittämismallista. Logistiikkakeskusajatus on lähivuosien aikana tarkoitus kehittää konkreettiseksi liiketoimintamalliksi. Rajan molemmin
puolin toimivalla logistiikkakeskuksella on selvityksessä todettu olevan huomattavaa potentiaalia mm. rajan ylittävän liiketoiminnan lisäämisessä (Venäjällä todettiin olevan liiketoimintapotentiaalia niin markkina- kuin hankintaalueena).

ralan kautta kulkevaksi riippuu tällä hetkellä suurelta osin sekä Venäjän Karjalan
lähialueiden talouskehityksestä että liikenneinfrastruktuurin käytettävyydestä.
Siten Pietarin tieyhteyden parantaminen
lisää oleellisesti mahdollisuuksia ohjata
kuljetusvirtoja Niiralan kautta eteläisempien raja-asemien sijaan. Lisäksi ko. yhteys tulee todennäköisesti nopeuttamaan
myös talouskehitystä Venäjän Karjalan
alueella.
-

merkittävä tieyhteys Keski-Karjalan seutukunnan näkökulmasta on myös tieyhteys Petroskoihin. Kyseisellä tiellä on jo toteutettu merkittäviä parannustoimenpiteitä, joten se on hyvin liikennöitävässä
kunnossa. Petroskoi on koko Karjalan
alueen merkittävin kaupunkikeskus ja
Petroskoista on yhteys KOLA-tielle (Pietari-Murmansk), jota kautta myös Murmanskin nopeasti kasvava talousalue on
suuresta etäisyydestä huolimatta saavutettavissa. Tämä on myös yksi lisämahdollisuus Karjalan logistiikkakeskushanketta ja tavarakuljetusten kasvumahdollisuuksia tarkasteltaessa, vaikka suuren
etäisyyden vuoksi ei ole realistista kehittää toimintoja ko. liikenteen varaan.

-

rautatieinfrastruktuuri on Venäjän puolella pääosin hyvässä kunnossa ja rautatiekuljetusjärjestelmä on kokonaisuutena
toimiva. Yrityshaastatteluissa on tullut
esille kommentteja rautatieyhteyksien
kehittämistarpeista Venäjän Karjalan alueella, mutta suuria pullonkauloja rautatiekuljetusjärjestelmässä ei esiinny.

Logistiikkakeskusselvityksessä todettiin Venäjän puolen liikenneinfrastruktuurin tilan olevan
tärkeä tekijä uusien tavaravirtojen suuntautumiseksi ja tätä kautta myös logistiikkakeskuksen tarpeellisuuden kannalta:
-

-

nykytilanteessa Niiralan kautta kulkeva
henkilö- ja tavaraliikenne suuntautuu lähialueille (Sortavalan ja Petroskoin seuduille). Laatokan länsipuolinen tieyhteys
Pietariin on erittäin heikkokuntoinen noin
100 km osuudelta ja muiltakin osin kehittämistä vaativassa kunnossa, jotta Sortavala-Pietari yhteys olisi käytettävissä erityisesti tavaraliikenteen kuljetusväylänä.
Sortavala-Pietari tie on muuttunut tänä
vuonna Federaation tieksi ja sen kunnostamiseksi on myönnetty rahoitusta. Ko.
tien parantamishanke valmistunee vuoteen 2010 mennessä.
Niiralan raja-aseman kautta kulkeva tavaraliikenne on yli 90-prosenttisesti raakapuun kuljettamista, johon liittyy puutullien
korotusten myötä paljon epävarmuustekijöitä. Uusien tuoteryhmien siirtyminen Nii-

Rajan läheisyys ja Niiralan raja-asema muodostavat seudun kannalta oleellisen vahvuuden ja kehittämispotentiaalin. Rajaliikenteen ja tullin tulisikin toimia mahdollisimman sujuvasti. Myös Venäjän puolen liikenneinfrastruktuurin tilalla on huomattava merkitys rajan läheisyyden hyödyntämisen
kannalta.
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2.7.

Kävelyn ja pyöräilyn suosion lisääminen mahdollista, ympäristöongelmat vähäisiä

Yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon kehitys
määrää hyvin pitkälle eri kulkumuotojen toimintaedellytykset. Kävely on suosituin kulkumuoto
lyhyillä matkoilla ja polkupyörän kilpailukyky on
parhaimmillaan 1-5 kilometrin pituisilla matkoilla. Toimiva, turvallinen ja viihtyisä kevyen liikenteen verkosto on kuitenkin aina perusedellytys sille, että asukkaat voivat ja haluavat kävellä ja pyöräillä. Vaarallinen tai turvattomaksi
koettu liikenneympäristö rajoittaa merkittävästi
erityisesti lasten liikkumista. Kevyen liikenteen
liikenneturvallisuusongelmat kytkeytyvät usein
kevyen liikenteen ja autoliikenteen risteämistapahtumaan. Kävelyn ja pyöräilyn suosion lisäämisellä on myönteisiä vaikutuksia myös
kansanterveyteen sekä lasten, ikääntyneiden
ja liikkumisesteisten omatoimisen liikkumisen
lisäämiseen erityisesti ns. lähiliikkumisympäristöissä.
Kävelymatkojen osuutta kuntien sisäisessä liikenteessä on mahdollista lisätä erityisesti Kiteellä ja Tohmajärvellä, mutta myös Rääkkylässä ja Kesälahdella. Tärkeään asemaan tässä nousee kevyen liikenteen verkoston parantaminen. Verkoston parantamistarpeita esiintyykin kaikissa taajamissa. Parantamistarpeita
esiintyy myös taajamien läheisyyteen sijoittuvilla pää- ja seututiejaksoilla, esim. PuhoksenKiteen-Tohmajärven välisellä maantiellä 486
sekä kantatiellä 70 Tohmajärven välillä KemieNiirala.

Kuntakeskusten ulkopuolisella alueella on kevyen liikenteen väyliä lähinnä vain valtateiden
varsilla ja paikoin sivutaajamien kohdilla. Kevyen liikenteen yhteyksiä muodostettaessa voitaisiin laajemmin pohtia myös yksityisteiden
käyttömahdollisuuksia.
Jalankulkuympäristön esteettömyyttä ja viihtyisyyttä tulisi monin paikoin parantaa. Esteetön
liikkumisympäristö on perusedellytys sille, että
myös vanhuksilla, vammaisilla ja muilla liikkumisesteisillä ihmisillä on mahdollisuus toimia ja
liikkua itsenäisesti omassa elinympäristössään. Kävelyn ja pyöräilyn suosion lisäämisen
kannalta on tärkeää ohjata mahdollista taajamien lisärakentamista täydennysrakentamisen
suuntaan sekä tukea lähipalvelujen säilymistä.
Keski-Karjalan seudulla liikennejärjestelmään
liittyviä paikallisia ympäristöongelmia esiintyy
mm. valtateiden varsien yksittäisillä melualueilla, pohjavesialueilla sekä raideliikenteen meluja pohjavesialueilla. Päästöongelmat ovat suhteellisen vähäisiä. Vilkkaimpien liikenneväylien
sijoittuessa pääosin taajamien ulkopuolelle ei
tärinäkään muodosta alueella merkittävää ongelmaa.
Laajemmin ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät näkökulmat päästöjen vähentämisestä ja
esim. liikkumistarpeen vähentämisestä vaativat
suurelta osin valtakunnallisen tason päätöksiä.

Haja-asutusalueella puuttuvat kevyen liikenteen yhteydet sekä pitkät etäisyydet muodostavat rajoitteita kävelylle ja pyöräilylle.
Kevyen liikenteen suosion lisäämismahdollisuudet ovat suuret kaikissa seudun kunnissa, erityisesti
taajamissa ja lähiliikkumisympäristöissä. Verkoston täydentämistarpeet nousevatkin tässä keskeiseen osaan. Tärkeää on myös huolehtia erityisesti kevyen liikenteen tärkeimpien reittien hoidon ja
kunnossapidon kehittämisestä. Haja-asutusalueilla verkoston täydentämismahdollisuudet ovat vähäisemmät. Väestön ikääntyessä esteettömien reittien tarve lisääntyy.
Alueen liikennejärjestelmätasoon vaikuttavat ympäristöongelmat ovat suhteellisen vähäisiä. Ympäristöseikat tulee kuitenkin ottaa huomioon kaikessa suunnittelussa.
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2.8.

Liikenneturvallisuus ja esteettömyys

Liikenneturvallisuuden nykytilaa seudulla on
selvitetty onnettomuustarkastelujen, asukaskyselyjen ja haastattelujen avulla. Onnettomuustarkastelu on käsittänyt viimeisen kymmenen vuoden (v. 1996 - 2005) aikana tapahtuneet poliisin tietoon tulleet onnettomuudet.
Onnettomuusaineisto on saatu Tiehallinnon
onnettomuusrekisteristä. Katuverkon ja yksityisteiden osalta onnettomuusaineisto on tarkistamatonta. Onnettomuusmäärien ja –
vakavuu-den suhteen ko. aineistoa voidaan
kuitenkin pitää luotettavana.
Maanteillä tapahtuneet onnettomuudet
Keski-Karjalan seutukunnan alueen maanteillä
tapahtui vuosina 1996-2005 yhteensä 1207
poliisin tietoon tullutta onnettomuutta eli keskimäärin 121 onnettomuutta/vuosi. Onnettomuuksien määrä on vaihdellut vuosittain välillä
101 – 136 kpl/v. Vuosina 1996, 1997 ja 2004
onnettomuuksia on tapahtunut alle 110 kpl/v ja
siten selvästi muita vuosia vähemmän. Pääsääntöisesti vuotuinen onnettomuusmäärä on
vaihdellut 120 – 130 onnettomuuden/vuosi välillä.
Henkilövahinko-onnettomuuksien osuus kakista onnettomuuksista on ollut 17 %. Loput 83 %
onnettomuuksista on ollut omaisuusvahinkoon
johtaneita onnettomuuksia. Vuosittain henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia on sattunut keskimäärin 21 kpl. Vuosittainen henkilövahinko-onnettomuusmäärien vaihtelu on ollut
kuitenkin suurta.

Vastaavat luvut Pohjois-Karjalan alueella ovat
1,15 ja 0,12 ja koko Itä-Suomen alueella 1,40
ja 0,11 (Lähde: Itä-Suomen läänin liikenneturvallisuussuunnitelma 2002-2006).
Onnettomuuksien suuren määrän vuoksi onnettomuuksia on tarkasteltu myös kasautumapisteittäin. Jotta kasautumapisteitä voitaisiin
verrata keskenään, on jokaiselle kasautumapisteelle laskettu vertailuluku. Vertailuluku on
pisteessä tapahtuneiden onnettomuuksien lukumäärä painottaen henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia kertoimella 5 ja omaisuusvahinko-onnettomuutta kertoimella 1. Painotuksen avulla korostetaan henkilövahinkoonnettomuuksien painoarvoa omaisuusvahinko-onnettomuuksiin nähden. Pahimmat kasautumakohteet on esitetty kuvassa 10 ja taulukossa 1.
Keski-Karjalan alueen maanteillä tapahtuneiden onnettomuuksien arvioidaan maksavan
yhteiskunnalle keskimäärin 12,7 milj € vuodessa. Kustannukset jakautuvat kunnittain seuraavasti: Kitee 6,7 milj.€, Kesälahti 2,1 milj.€,
Tohmajärvi 2,6 milj.€ ja Rääkkylä 1,3 milj.€
(lähde:Tiehallinto, Tieliikenteen ajokustannukset 2005). Onnettomuuskustannuksista on
kuntien osuudeksi arvioitu noin 20 -30 %. Erityisesti kevyen liikenteen onnettomuuksista
valtaosa ei tule poliisin tietoon. Näin ollen jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kaatumisista aiheutuu lisäksi merkittäviä kustannuksia.

Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on
Keski-Karjalan alueen maanteillä tapahtunut
tarkasteluaikana yhteensä 26 kpl, keskimäärin
2,6 onnettomuutta/vuosi. Selkeää trendiä onnettomuuksien kokonaismäärän kehityksessä
ei ole nähtävissä.
Onnettomuuksissa on kuollut yhteensä 32
henkilöä ja loukkaantunut 235 henkilöä. Alueen asukaslukuun suhteutettuna vuosittain
maanteillä tapahtuneissa onnettomuuksissa
loukkaantuu 1,1 ja kuolee keskimäärin 0,15
henkilöä tuhatta asukasta kohti.
Kuva 9. Onnettomuuksista aiheutuu merkittäviä
kustannuksia koko yhteiskunnalle.
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Kuva 10. Merkittävimmät onnettomuuskasautumat keskittyvät valtatielle 6, kantatielle 70 sekä Kiteen keskustaan.

16

Taulukko 1. Keski-Karjalan alueen onnettomuuksien kasautumapisteet ja pisteille laskettu vertailuluku
(karttaesityksenä kuvassa 10).
Nro

tie

Kunta

Sijainti/
liittyvä tie

Kaikkien onn.
määrä (kpl)

Heva-onn.
määrä (kpl)

Vartailuluku

39

4870

Kitee

Keisarinkuja

18

7

46

40

15531

Kitee

Savikontie

7

6

31

37

4870

Kitee

Keisarinkuja

18

2

26

30

486

Kitee

Anttola

12

3

24

25

71

Kitee

Kt 71 Puhos

5

4

21

7

6

Kitee

10

2

18

8

6

Kitee

Puhos
Kiteen
et. liittymä

10

2

18

16

6

Tohmajärvi

Tikkala et.

6

3

18

38

4870

Kitee

Keisarinkuja

14

1

18

17

6

Tohmajärvi

Tikkala pohj.

9

2

17

27

486

Kitee

Niinikumpu

5

3

17

10

6

Kitee

Tolisenmäki, linjaosuus

6

2

14

2

6

Kesälahti

5

2

13

3

6

Kesälahti

Suurikylä
Aittolahti (15506, 4800
liittymä)

8

1

12

5

6

Kitee

Syrjäsalmi

8

1

12

22

70

Tohmajärvi

8

1

12

9

6

Kitee

Marjomäki
Tolosenmäki (487 liittymä)

11

0

11

24

70

Tohmajärvi

Niirala

7

1

11

1

6

Kesälahti

Lepola

6

1

10

4

6

Kesälahti

Mustolanperä

2

2

10

6

6

Kitee

Syrjäsalmi

2

2

10

11

6

Kitee

2

2

10

13

6

Tohmajärvi

Huosio-oja
Välikangas/
Vehkavaara

2

2

10

15

6

Tohmajärvi

Onkamo

6

1

10

19

70

Tohmajärvi

Tuorsalo

10

0

10

26

479

Kesälahti

Purujärvi

2

2

10

31

486

Kitee

Sepänniemi

6

1

10

33

486

Kitee

Kytänniemi

6

1

10

35

487

Kitee

Taipale

2

2

10

36

500

Värtsilä

Värtsilä

2

2

10

41

15566

Rääkkylä

Rääkkylän taajama

2

2

10

21

70

Tohmajärvi

Kemie itäinen

5

1

9

23

70

Tohmajärvi

Peijonniemi

5

1

9

29

486

Kitee

Kitee

5

1

9

20

70

Tohmajärvi

Kemie läntinen

7

0

7

28

486

Kitee

Niinikumpu

6

0

6

12

6

Tohmajärvi

5

0

5

14

6

Tohmajärvi

Kiteen raja
Välikangas/
Vehkavaara

5

0

5

18

70

Tohmajärvi

Perävaara

5

0

5

32

486

Kitee

Kytänniemi

5

0

5

34

487

Kitee

Asema

5

0

5
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Katu- ja yksityistieverkolla tapahtuneet onnettomuudet
Keski-Karjalan seutukunnan alueen katu- ja
yksityistieverkolla tapahtui vuosina 1996-2005
yhteensä 185 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta eli keskimäärin 18,5 onnettomuutta/vuosi. Onnettomuuksien määrä on vaihdellut
vuosittain paljon. Vuosina 2003 ja 2004 onnettomuuksia on tapahtunut muita vuosia enemmän, mutta vuonna 2005 onnettomuusmäärä
oli jälleen vähäisempi. Selkeää trendiä onnettomuuksien kokonaismäärän kehityksessä ei
ole nähtävissä.
Henkilövahinko-onnettomuuksien osuus kaikista onnettomuuksista oli 11 %. Loput 89 % onnettomuuksista johti omaisuusvahinkoihin.
Vuosittain henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia sattui 1-4 kpl. Kuolemaan johtaneita
onnettomuuksia ei Keski-Karjalan alueen katuja yksityistieverkolla tapahtunut tarkasteluaikana lainkaan.
Katu- ja yksityistieverkon onnettomuuksista ei
ole saatavissa paikkatietoa, minkä vuoksi niiden sijaintiin perustuvaa kattavaa analysointia
ei ole mahdollista tehdä.
Asukkaiden käsitykset alueen liikenneturvallisuudesta
Keski-Karjalan alueen liikenneongelmia on kartoitettu asukaskyselyillä. Asukkaille annettiin
mahdollisuus vastata kyselyyn sähköisesti internetissä tai kuntien pääkirjastoissa täyttämällä lomake ja palauttamalla se vastauslaatikkoon. Lisäksi vastauksia pyydettiin erikseen
kuntien
vanhusja
vammaisneuvostojen/järjestöjen kautta, jotta myös vanhusten ja
liikuntaesteisten näkökulmat tulisivat huomioonotetuiksi. Myös kuntien työntekijöille lähetettiin tieto kyselystä sähköpostitse.

Vajaa puolet vastaajista kokee, että viimeisen
kolmen vuoden aikana liikenneturvallisuus on
pysynyt ennallaan. Noin 23 % vastaajista kokee tilanteen heikentyneen hieman ja 19 % on
sitä mieltä, että tilanne on parantunut jonkin
verran. Huomattavaa on, että 11 % vastaajista
kokee tilanteen huonontuneen huomattavasti.
Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että
asukkaiden mielestä liikenneturvallisuus KeskiKarjalan seudulla on huonontunut viime vuosina.
Keski-Karjalan alueen suurimpina liikenneturvallisuusongelmina pidetään kevyen liikenteen
väylien puutteita tai huonoja sijainteja, raskasta liikennettä ja ylinopeuksia. Lisäksi maanteiden ja katujen sekä kevyen liikenteen väylien
heikko kunto ja liukkaus on suurehko ongelma.
Jonkin verran ongelmalliseksi koettiin pysäköinnin järjestäminen, heikko valaistus, näkemäesteet, nuoret kuljettajat ja kortteliralli, alkoholi ja huumeet sekä autoilijoiden piittaamattomuus. Vähiten ongelmallisena pidetään
omiin asenteisiin, havaintokykyyn tai väsymykseen liittyviä tekijöitä. Myöskään turvavälineiden käyttämättömyyttä ei mielletä suureksi ongelmaksi.
Turvavälineistä vastaajat käyttivät eniten turvavyötä autoillessa sekä heijastinta pimeällä.
Myös lasten turvaistuinta käytetään varsin
usein. Vastaajista suuri osa ilmoitti käyttävänsä pimeällä valoja pyörässä aina (43%) tai
yleensä (14%). Pyöräilykypärää ilmoitti käyttävänsä aina 32% vastaajista ja yleensä 15,4 %
vastaajista. Tosin 24 % vastaajista, ettei käytä
koskaan kypärää pyöräillessään.

Keski-Karjalan alueen liikenneturvallisuustilanne on vastaajien omalla asuinalueella valtaosan (73 %) mielestä hyvä tai tyydyttävä. Noin
8 % vastaajista on sitä mieltä, että liikenneturvallisuustilanne on huono ja 14 % pitää tilannetta välttävänä. Paikkakunnalla yleisesti liikenneturvallisuustilannetta pitää hyvänä tai
tyydyttävänä noin 84 % vastaajista, välttävänä
11 % sekä huonona noin 4% vastaajista.
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Esteettömyys
Esteettömyyteen liittyviä ongelmia on selvitetty
kaikissa kunnissa järjestetyillä esteettömyyskävelyillä sekä asukaskyselyillä. Suurimmat
esteettömyyteen liittyvät ongelmat ovat seudulla:
-

Kunnossapito ja näkemäesteet. Kulkuväylien auraus koetaan tapahtuvaksi
toisinaan liian myöhään, jolloin erityisesti apuvälineillä liikkuvien kulku hankaloituu.

-

Julkisiin rakennuksiin ja palveluihin kulku. Useisiin palveluihin pääseminen ei
ole esteetöntä. Porrasnousut ja kynnykset hankaloittavat erittäin usein erityisesti pyörätuolilla kulkevia. Automaattiovet puuttuvat usein.

-

Haja-asutusalueen kulkuyhteydet (saavutettavuus). Palvelujen saavutettavuus
koetaan ongelmaksi haja-asutusalueen
ja taajamien välisten puutteellisten kulkuyhteyksien vuoksi.

-

Korkeat reunakivet. Taajama-alueilla
korkeat reunakivet hankaloittavat paikoin pyörätuolilla tai rollaattorilla kulkevia. Toisaalta heikkönäköiset tarvitsevat
pienen tasoeron havaitakseen esim.
suojatien alkamiskohdan.

-

Julkisen liikenteen kalusto. Julkisen liikenteen kalusto koetaan liikkumisesteisille ja vanhuksille usein hankalaksi.

-

Vilkas liikenne (pelko selvitä esim. vilkkaan väylän ylityksestä). Vilkas liikenne
aiheuttaa erityisesti koululaisten ja vanhusten keskuudessa pelkoa kulkea liikenteessä. Pelko muodostaa esteettömyysongelman vaikeuttamalla ja rajoittamalla liikkumista.

Kuva 11. Pyörätuolilla liikkuvan pääsy esimerkiksi
pankkiautomaatille on usein mahdotonta.

Seudun liikenneturvallisuusongelmat liittyvät sekä liikenneympäristöön että asenteisiin. Asukkaiden
käsityksen mukaan seudun liikenneturvallisuus on viime vuosina heikentynyt, mutta onnettomuuksien perusteella trendiä ei ole havaittavissa. Liikenneympäristön turvallisuutta tulee edelleen kehittää, mutta sen lisäksi tarvitaan myös määrätietoista liikenneturvallisuustyötä eri toimijoiden yhteistyönä. Liikenneilmapiirin parantamiseen tulee panostaa.

2.9.

Seudullinen yhteistyö vielä vähäistä

Seudullinen suunnitteluyhteistyö on vielä vähäistä niin liikennesektorin sisällä kuin mm. liikenteen ja maankäytön suunnitteluyhteistyötä
koskien. Lisäksi liittyminen maakunnallisen tason suunnitteluun on hajanaista liikenneturvallisuussuunnittelua lukuun ottamatta. Myöskään
seudullisen tason liikenneturvallisuusyhteistyötä ei alueella tehdä.
Keski-Karjalan seutukunnassa on kuitenkin jo
hyvää seutuyhteistyötä useilla eri sektoreilla
(esim. KETI ja seutuvaltuusto). Käynnissä ole-

va PARAS-hanke tulee todennäköisesti vaikuttamaan myös Keski-Karjalassa esim. eri kuntien teknisten toimien yhteistyön lisäämiseen.
Liikkumisen ja kuljetusten seudullisella suunnittelulla on mahdollista tukea seudun kehittymistä nykyistä voimakkaammin. Seudullinen
yhteistyö niin liikennesektorin sisällä kuin liikenteen ja maankäytön suunnitteluyhteistyön
lisäämisessä tuleekin saada jatkuvaksi ja luontevaksi osaksi seudun kehittämistä.

Liikenteen seudullinen suunnitteluyhteistyö on nykyisin vielä vähäistä. Yhteistyön voidaan kuitenkin
arvioida lisääntyvän PARAS-hankkeen etenemisen myötä. Liikenteen ja maankäytön suunnitteluyhteistyön lisääminen on tulevaisuudessa myös tärkeää. Liikenteen suunnittelu tulisi saada kiinteäksi osaksi seudun kehittämisen suunnittelua.
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2.10. Liikennejärjestelmän rahoitus on niukkaa
Suurin osa liikenteen rahoituksesta käytetään
nykyisin liikenneverkkojen hoitoon ja ylläpitoon
sekä henkilökuljetusten tukemiseen. Kehittämistoimenpiteiden rahoitus on niukkaa.

kuljetuskustannuksista. Hoito-, ylläpito- ja peruskorjauskustannusten osuus on noin 2,8 milj.
€. Investointien osuus on ollut viime vuosina
keskimäärin yhteensä vain noin 0,5 milj. €.

Seudun vuosittaiset liikennemenot ovat olleet
vuosien 2002-2005 välisenä aikana yhteensä
noin 7,9 milj. €. Tästä hieman yli puolet (noin 4
milj. €) koostuu kuntien, lääninhallituksen sekä
Kelan maksamasta henkilöliikennetuesta ja

Summat eivät sisällä ratahallinnon ja Merenkulkulaitoksen väylien ylläpito-, käyttö- ja kehittämiskustannuksia.

Keski-Karjalan seudun vuosittaiset liikennemenot (milj. € /v)
Kunnat yhteensä (osin arvio asukasmäärien pohjalta)
Kadunpito ja yksityistiet yhteensä (2002-2005 keskimäärin)
hoito ja kunnossapito
investoinnit
yksityistieavustukset
osallistuminen Tiehallinnon hankkeisiin
Kuljetuskustannukset yhteensä (v. 2005)
avoin joukkoliikenne
opetustoimi
sosiaalitoimi

noin 7,9 milj € /v

0,95
0,37
0,14
0,35
0,09
1,81
0,11
1,14
0,56

Tiehallinto yhteensä (2002-2005 keskimäärin)
Perustienpito yhteensä
hoito
ylläpito
päällysteiden ylläpito ja peruskorjaukset
laajennus- ja uusinvestoinnit
(kehittämishankkeet)

2,84
1,67
0,43
0,35
0,39

Valtion yksityistieavustus

0,12

Ratahallintokeskus (ei selvitetty erikseen)
Merenkulkulaitos (ei selvitetty erikseen)
Lääninhallitus yhteensä
joukkoliikenneostot
lipputuet, palveluliikenteen avustus

0,47
0,39
0,08

KELA yhteensä
Koulumatkatuet
Svl:n mukaiset matkakorvaukset

1,70
0,14
1,56
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2.11. Yhteenveto kehittämistarpeista
Seudun kehittämiseen liittyvät tarpeet syntyvät
niin elinkeinoelämän kuljetusten kuin ihmisten
liikkumisen synnyttämistä tarpeista. Eri asukasryhmien näkökulmasta korostuvat niin
joukkoliikenteen asema, liikenneturvallisuus ja
esteettömyys kuin haja-asutusalueen asumismahdollisuuksien tukeminen. Myös päätiestön
ja ratojen sekä myös lentokenttäyhteyksien
merkitys nousee esille, erityisesti työmatkaliikkumisen näkökulmasta. Elinkeinoelämän kannalta tärkeää on päätie- ja pääratayhteyksien
taso rajalle suuntautuvat yhteydet mukaan lukien, pientiestön kunnon sekä hoidon ja ylläpidon kehittäminen. Tärkeitä ovat myös koko
tiestön kunnossapito erityisesti talvisin sekä
logistiikkayhteistyön (mukaan lukien kuntalogistiikka) lisääminen. Myös vesiliikenteen merkitys korostuu seudulle tärkeän uiton vuoksi.

Liikennejärjestelmän kehittämisen tulee luoda
edellytyksiä seudun kehittymiselle ja tukea
alueen vahvuuksien hyödyntämistä paitsi elinkeinoelämän myös alueella asuvien ihmisten
kannalta. Keskeistä tässä on sekä alueen saavutettavuuden parantaminen että alueen sisäisten kuljetusten ja liikkumisen peruspalvelutason säilyttäminen ja parantaminen. Hyvät liikenneyhteydet ovat myönteisen aluekehityksen välttämätön, mutta ei riittävä ehto. Alueen
kannalta voidaan keskeisenä pitää työssäkäyntialueen toimivuutta, palvelujen saavutettavuutta, eri alueiden välisiä yhteyksiä, alueen
elinvoimaisuutta, rajan läheisyyden hyödyntämistä sekä kuljetusten tehokkuutta ja täsmällisyyttä.

Vahvuudet

Heikkoudet

- Perusinfrastruktuurin kattavuus on varsin hyvä,
vaikka niin valtatiestön kuin rataverkon tasossa
esiintyykin vielä huomattavia puutteita.
- Päivittäinen liikennöitävyys on pystytty turvaamaan koko tieverkolla.
- Alueen saavutettavuus on hyvä niin valtatieverkoston kuin rautateiden osalta. Myös syväväylän
sijainti on hyvä, erityisesti Kiteen osalta.
- Ei merkittäviä liikenteen sujuvuusongelmia. Turvallisuusongelmat paikallisia.
- Valtatien 6 kehitysakseli
- Rajan läheisyys
- Työpaikkojen ja palveluiden läheisyydestä saatavat ajankäyttöedut verrattuna esim. pääkaupunkiseutuun.

- Pientieverkoston huono kunto aiheuttaa ongelmia haja-asutusalueella niin asukkaille, maa- ja
metsätaloudelle, raakapuun hankinnalle kuin
matkailuliikenteelle.
- Hajanaisen maankäytön edellyttämän yksityistiestön laajuus ja kunnossapidon kalleus
- Joukkoliikenteen palvelutaso erityisesti hajaasutusalueilla on huononemassa. Hajaasutusalueella asuminen edellyttää monin paikoin jo omaa autoa.
- Lentokentät sijaitsevat kaukana
- Nykyisin vielä hitaat junayhteydet ja rautatiestön
huonot kantavuudet
- Myös valta- ja kantateillä esiintyy paikoittaisia
ongelmakohteita (vt 6, kt 70)
- Monin paikoin lähiliikkumisympäristöt koetaan
turvattomiksi.
- Vähäinen yhteistyö niin eri toimijoiden kesken
kuin erityisesti kuljetuksia ja jakeluliikennettä
koskien
- Logistinen osaaminen vielä varsin vähäistä niin
julkishallinnossa kuin yrityksissä
- Rajaliikenteestä aiheutuvat liikenneturvallisuusongelmat.

Mahdollisuudet
- Joukkoliikenteen järjestäminen uusin tavoin
(esim. kutsujoukkoliikenne) voi antaa mahdollisuuksia palvelutason säilyttämiseen tai jopa parantamiseen nykykustannuksin.
- Loma-asutuksen, matkailun (mm. järviluonnon
hyödyntäminen) ja etätyön merkityksen kasvu
- Toiminnan tehostaminen ja yhteistyön lisääminen niin koko liikennejärjestelmää kuin erityisesti
kuljetuksia ja jakeluliikennettä koskien (mm. logistiikkayhteistyö)
- Nopeiden junayhteyksien tulo parantaa aikanaan
merkittävästi alueen saavutettavuutta.
- Valtatien 6 sekä seudun muiden liikenteellisten
vahvuuksien hyödyntäminen
- Kunta- ja palvelurakenteen muutokset voivat
luoda mahdollisuuksia liikkumistarpeiden järkevöittämiselle.
- Rajan läheisyyden hyödyntäminen
- Joensuun seudun läheisyyden hyödyntäminen.
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Uhat
- Negatiivinen aluekehitys (muuttotappiot, työpaikkojen väheneminen)
- Asukkaiden, työpaikkojen ja palvelujen keskittyminen voi osaltaan lisätä liikkumistarpeita
- Rahoitustasojen jatkuva lasku
- Pientieverkoston kunnon rapistuminen
- Yksityistieverkon ylläpito- ja rahoitusongelmat.

3. Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet
Liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteena
on tukea seudun kehittymistä seudun kehittämisstrategioissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Näiden pohjalta on muodostettu Keski-Karjalan seudun liikennejärjestelmän kehittämisen yleistavoite. Yleistavoitteen sekä käyttäjäryhmittäin asetettujen tavoitteiden pohjalta
on muodostettu työtä ohjaavat päätavoitteet
sekä tarkemmat liikenneturvallisuustavoitteet.
Yleistavoite:
Keski-Karjalan liikennejärjestelmä tukee seudun kehittymistä. Elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet paranevat, kun liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden kohdentami-

sessa otetaan vahvasti huomioon elinkeinoelämän tarpeet ja alueen sijainnin (Venäjän
läheisyyden) hyödyntäminen. Ihmisten päivittäisen elin- ja liikkumisympäristön viihtyisyys ja
turvallisuus paranevat tukien ihmisten hyvinvoinnin parantamista ja seudun elinvoimaisuutta. Liikennejärjestelmän kehittämisessä pyritään ohjaamaan liikkumista ja kuljetuksia ympäristöystävällisempiin ja turvallisempiin kulkumuotoihin.
Liikkumisen ja kuljetusten peruspalvelutaso toteutuu niin taajamissa kuin haja-asutusalueilla.

Tavoitteet käyttäjäryhmittäin:
Käyttäjäryhmä
Lapset
nuoret

Tavoitteet
ja

Aikuiset, työikäiset

Ikääntyneet

Liikkumisesteiset
Loma-asujat

Parannetaan lähiympäristöjen turvallisuutta ja turvataan koulu- ja harrastusmatkojen
sujuvuus ja turvallisuus sekä koulukuljetusten riittävyys. Tuetaan omatoimista liikkumista lyhyillä matkoilla.
Turvataan toimivat työmatkayhteydet niin haja-asutusalueiden kuin taajamien pääsuunnista, myös ilman omaa autoa liikkuville. Luodaan mahdollisuuksia kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen osuuden kasvattamiseen taajamissa. Turvataan liikkumisen turvallisuus ja haja-asutusalueiden päivittäinen liikennöitävyys. Parannetaan
alueen saavutettavuutta ja liityntäliikenteen toimivuutta. Vähennetään turhia liikkumistarpeita. Parannetaan rajaliikkumisen toimivuutta.
Kehitetään palveluliikenteen kattavuutta ja esteettömyyttä sekä tuetaan uusia joukkoliikenteen palvelumuotoja. Parannetaan liikkumisympäristön selkeyttä ja esteettömyyttä sekä tuetaan omatoimista liikkumista niin taajamissa kuin haja-asutusalueilla.
Autottomien haja-asutusalueella liikkumismahdollisuuksia parannetaan.

Mekaaninen
puunjalostus,
metalliteollisuus

Kehitetään joukkoliikenteen palvelumuotoja ja liikkumisen esteettömyyttä. Tuetaan
omatoimisen liikkumisen mahdollisuuksia niin taajamissa kuin haja-asutusalueilla.
Turvataan liikkumisen sujuvuus ja palvelujen saavutettavuus myös loma-asujien kannalta. Parannetaan pientieverkoston hoitoa ja ylläpitoa sekä kehitetään alueen päätieyhteyksiä.
Parannetaan logististen ketjujen toimivuutta, luotettavuutta ja taloudellisuutta sekä
alueen kansainvälisiä yhteyksiä. Ohjataan kuljetuksia ympäristöystävällisiin kulkumuotoihin. Päätie-, rata- ja vesitieverkko pidetään kuljetusten kustannustehokkuuden
kehittämisen edellyttämässä kunnossa. Helpotetaan rajaylityksiä.

Maa- ja metsätalous

Parannetaan pientieverkoston hoitoa ja ylläpitoa sekä parannetaan
asutusalueen tiestöä kuljetusten kannalta tärkeimmillä tiejaksoilla.

Muu
yrityssektori, rajaosaaminen

Parannetaan kuljetusten kustannustehokkuutta, ympäristöystävällisyyttä ja logistiikkayhteistyötä. Päätieverkko pidetään kuljetusten edellyttämässä kunnossa. Kehitetään saavutettavuutta huolehtimalla mm. rautatie- ja lentoliikenneyhteyksien tasosta
sekä riittävästä vuorojen tarjonnasta. Helpotetaan rajaylityksiä ja lisätään rajaalueyhteistyötä.
Parannetaan kuljetusten taloudellisuutta, turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä logistiikkayhteistyötä. Huolehditaan perusinfrastruktuurista, informaatiopalveluista
sekä parannetaan pientieverkoston asiakastarpeista lähtevää hoitoa ja ylläpitoa. Helpotetaan rajaylityksiä.

Liikennöitsijät, kuljetusyritykset
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haja-

Päätavoitteet:
o Alueen saavutettavuus paranee
o Peruspalvelujen saavutettavuus paranee
o Venäjän rajan läheisyyden hyödyntäminen helpottuu
o Elinkeinoelämän kuljetusten kustannustehokkuus paranee ja logistiikkayhteistyö kehittyy
o Työmatkayhteydet ovat toimivia tärkeimmillä kulkusuunnilla
o Ihmisten päivittäisen liikkumis- ja elinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus paranevat
o Autottomien liikkumisen palvelutaso sekä kuljetusten palvelutaso paranee haja-asutusalueella
o Ikääntyvien omatoiminen liikkuminen helpottuu ja kotona pitempään asuminen mahdollistuu
myös liikennejärjestelmän kehittämisen keinoin
o Liikkumistarpeet vähenevät tietotekniikan kehittymisen antamia mahdollisuuksia hyödyntämällä
o Liikkumista ja kuljetuksia ohjataan ympäristöystävällisiin ja pienempipäästöisiin kulkumuotoihin
o Liikenneturvallisuus paranee.
Tarkemmat liikenneturvallisuustavoitteet ja
niiden taustaa

Keski-Karjalan seudun liikenneturvallisuustavoitteet

Vuoden 2005 lopussa valmistui uusi valtakunnallinen tieliikenteen turvallisuussuunnitelma
vuosille 2006-2010. Siinä uusittiin jo edelliseen
suunnitelmaan sisältynyt pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvisio, jonka mukaan ”tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei
kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä”. Visiota on konkretisoitu
asettamalla välitavoitteita liikenteessä kuolleiden määrälle: vuonna 2010 liikennekuolemien
määrä ei saa ylittää 250:tä ja vuonna 2025 liikennekuolemien määrän pitää jäädä alle sadan.

Keski-Karjalan seudulle on asetettu samat tavoitteet kuin Itä-Suomen läänissä. Tavoiteasettelussa on otettu huomioon myös valmistumassa oleva Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelma. Seudulle esitetään seuraavia lisätavoitteita:

Tavoitteeseen pääsemiseksi on valtakunnallisessa suunnitelmassa määritelty kuusi kärkihanketta/-tavoitetta:
- pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen
- jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien vähentäminen asutuskeskuksissa
- nopeuksien hillitseminen
- päihdeonnettomuuksien vähentäminen
- ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentäminen
- onnettomuuksien seurausten lieventäminen.
Itä-Suomen läänin liikenneturvallisuussuunnitelmassa 2007-2011 (luonnos) on asetettu
samat tavoitteet kuin valtakunnallisessa suunnitelmassa. Tieliikenteen tavoitteiden lisäksi
Itä-Suomen läänissä asetettiin tavoitteeksi
myös vesi- ja maastoliikenteen onnettomuuksien vähentäminen. Lisäksi lähtökohdaksi asetettiin, ettei liikennekuolemia hyväksytä asioiden normaaliksi tilaksi vaan jokainen onnettomuus pyritään ehkäisemään. Itä-Suomen läänin määrälliset tavoitteet asetettiin valtakunnallisiin tavoitteisiin suhteutettuna.
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-

hirvionnettomuuksien vähentäminen
ihmisten lähiliikkumisympäristöjen liikenneturvallisuusriskien vähentäminen
kevyen
liikenteen
henkilövahinkoonnettomuuksien vähentäminen taajamissa
esteettömyyden edistäminen sekä liikenneturvallisuus- että liikenneympäristön parantamistyössä
liikenneturvallisuustyön lisääminen niin
seudullisesti kuin kuntien sisällä.

Määrälliset tavoitteet on suhteutettu valtakunnallisiin tavoitteisiin seuraavasti:
-

-

viimeisen kymmenen vuoden (1996-2005)
aikana on Keski-Karjalan seudulla kuollut
keskimäärin 3,2 henkilöä/vuosi ja loukkaantunut 26,1 henkilöä/vuosi.
vuonna 2010 kuolleiden määrä on seudulla
alle 2,1 henkilöä/vuosi ja loukkaantuneiden
määrä alle 17,2 henkilö/vuosi
vuonna 2025 kuolleiden määrä on seudulla
alle 0,8 henkilöä/vuosi ja loukkaantuneiden
määrä alle 6,9 henkilöä/vuosi.

4. Liikennejärjestelmän kehittämisstrategia
4.1.

Strategian lähtökohdat

Liikennejärjestelmää kehitettäessä lähtökohtana tulee olla asukkaiden ja elinkeinoelämän
liikkumis- ja kuljetustarpeet ja niihin vastaaminen mahdollisimman tasapuolisesti, eri käyttäjäryhmien ja aluetasojen tarpeet huomioon ottaen.
Seudun liikennejärjestelmän kehittämiseksi on
muodostettu tavoitteellinen kehittämisstrategia,
jossa kuvataan seudun liikennejärjestelmätyön
painopistealueet ja toimintatavat. Tavoitteena
on löytää ne keinot, jotka tukevat parhaiten
seudun kehittymistä ja joilla voidaan tukea
seudun liikennejärjestelmän toiminnan ja liikennejärjestelmätyön kehittämistä.
Seudun liikennejärjestelmän suurimmat ongelmat ja kehittämistarpeet kohdistuvat hajaasutusalueen tiestön kuntoon ja ylläpitoon, haja-asutusalueen joukkoliikenteeseen, taajamien ja lähiliikkumisympäristöjen turvallisuuteen
ja viihtyisyyteen eri käyttäjäryhmien kannalta,
alueen saavutettavuuteen (mm. päätiet ja radat, lentoliikenteen liityntäyhteydet), rajaliikenteen aiheuttamiin ongelmiin ja Niiralan rajanylityspaikan ja sen yhteyksien luomien
mahdollisuuksien hyödyntämiseen, logistiikkayhteistyön tasoon ja tavaraliikenteen olosuhteisiin sekä laajemmin koko seudun liikenteen
suunnitteluyhteistyöhön yli kuntarajojen.

Kehittämisstrategian kuudeksi painopistealueeksi on päätetty tältä pohjalta:
1. Seudullisen liikennejärjestelmätyön kehittäminen
2. Päivittäisten liikkumisympäristöjen viihtyisyyden ja turvallisuuden parantaminen taajamissa
3. Liikkumisen ja kuljetusten peruspalvelutason turvaaminen haja-asutusalueilla
4. Alueen saavutettavuuden parantaminen
5. Rajaliikenteen ja raja-alueyhteistyön kehittäminen
6. Logistiikan ja kuljetusten tehostaminen.
Painopistealueet on muodostettu ns. neliporrasmallin mukaisesti tutkimalla:
- Voidaanko seudun liikkumis- ja kuljetustarpeisiin sekä kulkumuodon valintaan vaikuttaa?
- Miten nykyisten liikenneverkkojen käyttöä
voitaisiin tehostaa?
- Miten nykyistä liikenneverkkoa ja liikennepalveluja voidaan parantaa?
- Viimeiseksi tarkistetaan tarpeet uusinvestointien ja suurten perusparannushankkeiden toteuttamiselle.
Edellä kuvattu neliporrasmalli ohjaa liikennejärjestelmän tehokkaampaan hyödyntämiseen
sekä tukee niukkojen rahoitusresurssien aikana kustannustehokkaiden toimintamallien löytämistä.
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4.2.

Kehittämisen painopisteet

1. Seudullisen liikennejärjestelmätyön kehittäminen
Liikennesuunnitelman valmistumisen jälkeen
on tärkeää, että yhteistyö jatkuu niin liikenteen
eri toimijoiden kuin laajemmin alueen kehittämisestä vastaavien tahojen kesken. Myös
luonteva kytkentä maankäytön suunnitteluun
on tärkeää.
Liikennejärjestelmätyön organisoinnista ja päätöksenteosta vastaa työn päätyttyä perustettava Keski-Karjalan seudun liikennejärjestelmätyöryhmä. Työryhmää vetää seudun kuntien
edustajista valittava liikennejärjestelmäkoordinaattori tai vaihtoehtoisesti tehtävään palkattava konsultti. Ryhmä vastaa seudullista vaikutusta omaavien toimenpiteiden koordinoinnista
sekä toimintaympäristön muutoksiin reagoimisesta kokoontuen 2-3 kertaa vuodessa.

Ryhmään kutsutaan jäseniksi seudun kuntien,
tiepiirin, maakuntaliiton, lääninhallituksen ja
Ketin edustajat, seutuliikenne- ja kuljetustyöryhmien sekä kuntakohtaisten liikenneturvallisuustyöryhmien puheenjohtajat. Tärkeää on,
että työryhmän jäsenille resursoidaan työryhmätyöskentelyä varten riittävästi työaikaa. Tarvittaessa työryhmän kokouksiin kutsutaan
myös eri alojen asiantuntijoita.
Liikennejärjestelmätyöryhmää vetävä koordinaattori osallistuu myös Pohjois-Karjalan yhteysverkkotyöryhmän toimintaan, millä varmistetaan kytkentä maakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun (sekä tätä kautta maakuntasuunnitteluun saakka).
Liikennejärjestelmätyöryhmän
alaisuudessa
toimii nykyinen seutuliikennetyöryhmä, jonka
puheenjohtaja osallistuu lj-työryhmän työskentelyyn. Ryhmä vastaa seudun joukkoliikennepalvelujen kehittämisestä sekä joukkoliikennesuunnittelun seudullisesta koordinoinnista ja
yhteensovittamisesta. Ryhmän toimintaan
osallistuvat kuntien henkilökuljetusvastaavat,
lääninhallitus, tiepiiri, LAL, taksiliitto sekä Matkahuolto.
Liikennejärjestelmätyöryhmän alaisuuteen perustetaan lisäksi tarvittaessa projektikohtaisesti
ns. kuljetustyöryhmä, jonka puheenjohtaja
osallistuu
projektiluonteisesti
myös
ljtyöryhmän työskentelyyn. Ryhmän toimintaan
osallistuvat erikseen päätettävät tahot, esim.
seudun keskeiset liikennöitsijät, kunnat, tiepiiri,
RHK ja VR, merenkulkulaitos, SKAL, KETI sekä kauppakamarien ja suurimpien yritysten
edustajat.
Maankäytön ja liikennesuunnittelun yhteistyön
varmistamiseksi on tärkeää, että liikennejärjestelmätyöryhmän toimintaan osallistuu myös
maankäytön suunnittelija. Seudullisen maankäytön suunnittelun varmistamiseksi olisi hyvä,
jos Keski-Karjalan seudun maankäytön suunnitteluosaaminen olisi mahdollista keskittää yhteen kuntaan (josta muut kunnat ostaisivat palvelut ostopalveluna).

Kuva 12. Liikennejärjestelmätyön organisointi
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2. Päivittäinen liikkuminen taajamissa
Suuri osa liikkumisesta on taajamiin sijoittuvaa
päivittäistä työ-, koulu- ja asiointimatkaliikkumista sekä vapaa-ajan liikkumista. Päivittäisten
liikkumisolosuhteiden kehittämisellä voidaankin
vaikuttaa lähes kaikkien liikkujien turvallisuuteen ja liikkumismahdollisuuksiin sekä liikkumisympäristöjen viihtyisyyteen. Taajamissa
tehtävistä matkoista tehdään henkilöautoliikenteen ohella suuri osa myös kävellen, pyöräillen
tai joukkoliikenteellä. Kehittämistoimenpiteet
esitetään suunnattavaksi kävelyn, pyöräilyn ja
joukkoliikenteen olosuhteiden kehittämiseen,
liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä taajamakeskustojen viihtyisyyden ja esteettömyyden parantamiseen. Lisäksi lähiliikkumisympäristöjen turvallisuuden parantaminen on tärkeää.
Keskeisimpiä toimenpiteitä ja toimia ovat:
A. Kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen
Toimiva ja viihtyisä kevyen liikenteen verkosto
on maankäytön sijoittumisen luomien edellytysten ohella lähtökohta sille, että asukkaat
voivat ja haluavat kävellä ja pyöräillä. Houkuttelevien ja turvallisten kävely- ja pyöräilyolosuhteiden luominen edellyttää kävely- ja pyöräilyreittien jatkuvuutta sekä riittävää hoitoa ja
kunnostamista ympäri vuoden. Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen tukee myös sairauksien ennaltaehkäisevää työtä.
Seudun resurssit suunnataan turvallisten ja
jatkuvien koulu- ja työmatkayhteyksien luomiseen sekä taajamien sisäisten kevyen liikenteen yhteyksien jatkuvuuteen ja turvallisuuteen. Tärkeää on kuitenkin huolehtia myös
kuntarajat ylittävien yhteyksien jatkuvuudesta
ja turvallisuudesta sekä seudun kannalta keskeisten kantatien 70 (Kemienmäki-Niirala) ja
maantien 486 (Puhos-Kitee) kevyen liikenteen
olosuhteiden parantamisesta. Pääpaino toimenpiteissä on liikenneturvallisuuden parantamisessa. Koulujen läheisyydessä parannetaan saattoliikennejärjestelyjä. Tärkeää on
huolehtia myös lähiliikkumisympäristöjen turvallisuudesta, erityisesti ns. heikkojen käyttäjäryhmien (lapset, ikääntyneet, liikkumis- ja toimimisesteiset) kannalta, mikä tarkoittaa mm.
kevyen liikenteen olosuhteiden parantamista.
Taajamakeskustoissa kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan rauhoittamalla ajoneuvoliikennettä osana taajamakeskustojen parantamistoimenpiteitä.

Kuva 13. Turvalliset ja jatkuvat koulu- ja työmatkayhteydet ovat keskeinen lähtökohta kevyen liikenteen suosion kasvattamisessa.

Kevyen liikenteen pääyhteyksien sekä kuntakeskusten ns. esteettömien pääreittien määrittelyllä luodaan pohjaa toimenpiteiden priorisoinnille. Kehittämistoimenpiteet kohdistetaan
ensi vaiheessa pääyhteyksien ja -reittien jatkuvuuden, turvallisuuden ja esteettömyyden parantamiseen sekä hoidon ja kunnossapidon tason turvaamiseen. Pääyhteyksien ja –reittien
hoidon ja kunnossapidon tasoa nostamalla on
mahdollista parantaa merkittävästi kevyen liikenteen olosuhteita ja esteettömyyttä sekä vähentää liukastumistapaturmista yhteiskunnalle
aiheutuvia kustannuksia.
B. Joukkoliikenteen palvelutasoa kehitetään laaditun suunnitelman mukaisesti
Keski-Karjalan seudun henkilöliikenteen kehittämissuunnitelmassa on esitetty lukuisia seudullisia ja kuntakohtaisia kehittämistoimenpiteitä, joiden toteuttamisella on mahdollista parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa ja taloudellisuutta. Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ohella on tärkeää ottaa huomioon mahdollisuudet lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta uuden maankäytön ohjauksella täydennysrakentamista painottavaan suuntaan, kutsujoukkoliikenteen lisäämisellä sekä matkojenyhdistelytoiminnan ulottamisella myös yksityiseen liikkumiseen. Lisäksi tärkeää on ottaa
huomioon Joensuun suunnan merkitys mm.
työmatkaliikenteen kannalta.

26

C. Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen

Maankäytön suunnittelu myös osa liikenneturvallisuuden parantamista

Rahoituksen niukkuudesta johtuen ei lähivuosina ole mahdollista tehdä suuria tieverkon liikenneturvallisuustoimia. Liikenneturvallisuustyön aktiivinen kehittäminen nouseekin aikaisempaa tärkeämpään rooliin.

Maankäytön ratkaisuilla ja toimintojen sijoittelulla on suuri vaikutus liikenneturvallisuuteen
suoraan sekä liikenteen kasvua hillitsemällä että kulkutapavalintoihin vaikuttamalla. Vaikka
maankäytön kasvu onkin seudulla suhteellisen
vähäistä, tulee maankäytön ja liikenteen suunnittelun jatkuvalla yhteistyöllä pyrkiä ohjaamaan mahdolliset uudet alueet ja toiminnot liikenteellisesti sujuviin ja turvallisiin paikkoihin.

Liikenneturvallisuustyötä tulee aktiivisesti kehittää
Liikenneturvallisuustyön onnistuminen edellyttää usean eri organisaation panostusta ja yhteistyötä, sillä vastuu liikenneturvallisuuden toteutumisesta on kaikilla liikenteessä toimijoilla.
Liikennekasvatuksella, -valistuksella ja tiedotuksella pyritään vaikuttamaan ihmisten
käyttäytymiseen liikenneturvallisuutta parantavasti. Kunnilla on suuri vastuu tämän työn toteuttamisessa laaditun liikenneturvallisuustyön
kehittämissuunnitelman pohjalta.
Tarkemmin laaditussa liikenneturvallisuussuunnitelmassa otetaan huomioon seudun
strategiset painotukset
Suunnitelmassa painotetaan vähäisin kustannuksin toimeenpantavia, mahdollisimman tehokkaita pieniä liikenneturvallisuustoimenpiteitä. Erityisenä painopistealueena otetaan huomioon suurimpien asuinalueiden pääväylien,
koulujen ja päiväkotien lähiympäristöjen turvallisuuden ja esteettömyyden kehittäminen. Ko.
ympäristöjen kehittämiseksi toteutetaan ns. lähiliikkumisympäristöjen turvallisuuden parantaminen-teemapaketti. Lisäksi toteutetaan liikenneturvallisuussuunnitelman myötä esiin
nousseet muut pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet. Liikenneturvallisuustoimenpiteiden
priorisoinnissa otetaan huomioon päivittäisen
liikkumisympäristön turvallisuuden kehittämisen ohella seudun päätieyhteyksien (vt 6 ja kt
70) kehittämistarpeet.
Osana liikenneturvallisuuden parantamista tuetaan suurimpien yritysten työmatkaliikenteen
turvallisuuden kehittämistä sekä seurojen ja
järjestöjen vastuun lisäämistä lasten ja nuorten
harrastusmatkoista (valistus).

Taajamakeskustojen turvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen
Suunnittelualueen kunnissa ei ole tarvetta laajojen taajamasaneerausten toteuttamiselle.
Taajamakeskustojen turvallisuutta ja viihtyisyyttä esitetään kuitenkin parannettavaksi pienin toimenpitein hillitsemällä ajonopeuksia sekä kiinnittämällä huomiota kevyen liikenteen
onnettomuuksien ehkäisyyn.
Esteettömän liikkumisympäristön
palvelee kaikkia käyttäjäryhmiä

luominen

Taajamaympäristöjen parantamiseen liittyy
keskeisesti myös esteettömän liikkumisympäristön luominen liikenne- ja kaupunkisuunnittelun keinoin. Ikääntyneiden määrän kasvaessa
esteettömyyden tarve kasvaa.
Esteetön liikkumisympäristö on perusedellytys
sille, että myös vanhuksilla, vammaisilla ja
muilla liikkumisesteisillä ihmisillä on mahdollisuus toimia itsenäisesti omassa elinympäristössään. Liikkumisesteisen henkilön kannalta
turvallinen ja toimiva ympäristö palvelee kaikkia liikkujia. Esteettömyyden varmistamiseksi
tulisi suunnitteluprosesseihin ottaa mukaan
myös eri käyttäjäryhmien edustajia.
Esteettömien matkaketjujen toteuttamiseksi
esitetään ensi vaiheessa selvityksen laatimista
keskeisistä, esteettömiksi parannettavista matkaketjuista. Matkaketjujen toimivuus yli kulkumuotorajojen edellyttää sekä fyysisiä että toiminnallisia toimenpiteitä.

Lähivuosina panostetaan erityisesti liikenneturvallisuustyöhön, joukkoliikenteen palvelutason parantamiseen, lähiliikkumisympäristöjen turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseen sekä vähäisiä kustannuksia vaativien tehokkaiden liikenneturvallisuustoimenpiteiden
toteuttamiseen.
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3. Liikkuminen ja kuljetukset haja-asutusalueilla
Liikennejärjestelmän
kehittämisresurssien
niukkuus aiheuttaa ongelmia haja-asutusalueen liikkumis- ja kuljetusolosuhteiden kehittämiseen. Kehittämiskohteita joudutaan priorisoimaan ja toimintaa tehostamaan, koska rahoitustasoja ei ole mahdollista merkittävästi
nostaa.

Voidaanko liikkumistarpeita vähentää?
Haasteena palvelujen keskittymisen kannalta
on ihmisten liikkumistarpeen vähentämistavoite.

Haja-asutusalueen tiestöä kehitetään priorisoidusti ja yksityistieavustuksia suunnataan voimakkaammin perusparannuskohteisiin
Asukkaiden liikkumistarpeiden näkökulmasta
vähäliikenteisen tieverkon merkittävämmät parantamistoimet keskitetään ensisijaisesti kuntakeskusten välisille yhteyksille sekä tärkeimmille työ- ja koulumatkareiteille. Kuntien välisten tieyhteyksien (mt 482, mt 486 ja mt 487)
merkitys korostuu palvelurakenteen keskittyessä ja seudullisen yhteistyön lisääntyessä
kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä.
Kuitenkin myös muilta osin tulee koko vähäliikenteisellä tieverkolla taata päivittäinen liikennöintikelpoisuus, sillä liikennekelpoinen, vähäliikenteinen tieverkko on merkittävä viihtyvyystekijä haja-asutusalueella asuville ja vaikuttaa
siten myös seudun vetovoimaisuuteen.
Maatilatalouden rakennemuutos vaikuttaa
myös maaseudun liikenneverkon kehittämistarpeisiin. Tilakoko kasvaa ja samalla kuljetusten yksikkökoot nousevat. Tiestön kunto ja liikennöitävyys nousee entistä kriittisemmäksi
tekijäksi. Alkutuotannon menestyminen edellyttääkin vähäliikenteisen tieverkon liikennöitävyyden turvaamista (riittävää hoitotasoa ja rakenteellisen kunnon ylläpitoa) sekä kehittämistoimenpiteiden kohdistamista maa-, metsä- ja
karjatalouden kannalta tärkeimmille tiejaksoille.
Tiehallinnolta tämä edellyttää riittävää rahoitusta yhdystieverkon hoitoon, ylläpitoon ja peruskorjauksiin. Yksityisteiden osalta on tienpidon organisointimalleja tarpeen kehittää, lisätä
tie-isännöintitoimintaa ja aktivoida tiekuntia sekä suunnata valtionavustuksia entistä enemmän perusparannustöihin yksityistieverkon vähittäisen rapistumisen pysäyttämiseksi. Tämä
on tärkeää myös kasvavan ja entistä enemmän ympärivuotiseksi muuttuvan vapaa-ajan
asutuksen kannalta.

Kuva 14. Haja-asutusalueen tiestön kunnossapitoa
tehostetaan ja kehittämiskohteita priorisoidaan.

Kuntien välinen yhteistyö on merkittävä (jo
käynnissä oleva) kehittämiskohde, jotta asukkaat voisivat hankkia mm. koulutus- ja terveyspalvelut käyttäjälle lähimmästä toimipisteestä. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tuomien muutosten vaikutukset liikkumistarpeeseen tulee ottaa suunnittelun lähtökohtina
huomioon.
Haja-asutusalueen palvelut tulevat todennäköisesti jatkossakin vähenemään ja keskittymään taajamiin, jolloin liikenneyhteyksien merkitys korostuu entisestään. Toisaalta sähköisten palvelujen yleistyminen sekä palvelujen
siirtäminen pyörille vähentävät liikkumistarpeita
ja tukevat erityisesti iäkkäiden henkilöiden haja-asutusalueella asumismahdollisuuksia (tuoden kunnille säästöjä ja parantaen asukkaiden
elämänlaatua). Tämä koskee erityisesti niiltä,
joilla ei ole oman auton käyttömahdollisuutta
tai joilta ajo-oikeus otetaan ikääntymisen ja
ajokyvyn heikkenemisen myötä pois. Tulevaisuudessa tuleekin (valtakunnallisesta kehityksestä riippuen) selvittää, voitaisiinko hajaasutusalueella asuville ikääntyneille henkilöille
myöntää tarvittaessa rajoitettu ajo-oikeus.
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Yhteistyötä pientiestön kunnossapidossa ja
sen suunnittelussa lisätään
Vähäliikenteisten maanteiden ja yksityisteiden
kunnossapidon rahoitukseen ei ole odotettavissa suurta tason nostoa. Tiehallinto priorisoi
vilkasliikenteistä tiestöä eikä kunnilla ole mahdollisuuksia lisätä yksityistierahoitusta. Jotta
liikenteen palvelutasoa pystyttäisiin näissä olosuhteissa vähäliikenteiselläkin tiestöllä nostamaan, on nykyiset resurssit hyödynnettävä tehokkaammin. Toiminnan tehostaminen edellyttää sekä yhteistyön lisäämistä pientiestön kunnossapidossa ja sen suunnittelussa että toimenpiteiden aikaisempaa tehokkaampaa kohdistamista.
Seudullista yhteistyötä tiepiirien, kuntien ja yksityistiekuntien kesken tulee kehittää. Lisäksi
tulee selvittää mahdollisuudet liittää metsäautoteiden ylläpitosuunnittelu samoihin tarkasteluihin. Suunnittelemalla kunnossapitoa koordinoidusti koko pientiestön osalta voidaan löytää malleja resurssien tehokkaampaan käyttöön. Esimerkiksi kunnostustöiden ajallisella tai
alueellisella synkronoinnilla ja tiestön hoitoa
yhdistämällä ja laajempia kokonaisuuksia kilpailuttamalla voitaisiin palvelutasoa kehittää
ilman rahoituksen kasvua.
Toimenpiteiden kohdistamisen tehostamisen
lähtökohdaksi määritetään keskeisimmät palvelutasotekijät käyttäjäryhmittäin, minkä perusteella valitaan toisaalta kehitettävät ja toisaalta
tehostettua kunnossapitoa edellyttävät tiestön
osat. Samalla selvitetään, missä palvelutasoa
voidaan alentaa. Priorisoinnissa hyödynnetään
Tiehallinnon käynnissä olevia aiheeseen liittyviä selvityksiä. Priorisointi tehdään laajassa
vuorovaikutuksessa seudun asukkaiden, elinkeinoelämän ja yksityistiekuntien kanssa. Lisäksi suunnittelun taustaksi tulee kartoittaa yksityisteiden nykyiset kuntotasot.
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Kutsuohjattua joukkoliikennettä lisättävä
Haja-asutusalueen asukasmäärien väheneminen ja siitä aiheutuva joukkoliikenteen käyttäjämäärien jatkuva lasku on johtanut joukkoliikennepalvelujen
supistamiseen
hajaasutusalueilla. Huomioon otettavaa on, että
haja-asutus-alueen joukkoliikenteen palvelutaso on laskenut niin alas, että nykyiset käyttäjämäärät eivät anna oikeaa kuvaa oikeasta
joukkoliikenteen kysynnästä.
Haja-asutusalueiden eri käyttäjäryhmien liikkumistarpeita turvaamaan tarvitaan uusia keinoja; mm. kutsujoukkoliikenteen kehittämistä ja
matkojenyhdistelytoimintaa. Huomioon otettavaa on, että kutsujoukkoliikennettä on seudulla
osin jo käytössä.
Haja-asutusalueen kutsujoukkoliikennettä kehitetään lisäämällä keräilykuljetuksia kyliltä runkoliikenteeseen työssäkäynti-, koulu- ja opiskelumatkoilla sekä lisäämällä yhteyskuljetuksia
kaukoliikenteeseen. Iltaisin, viikonloppuina ja
hiljaisina aikoina koko haja-asutusalueen joukkoliikenne järjestetään runko- ja kaukoliikennettä lukuun ottamatta kutsujoukkoliikenteenä.
Kehittämisessä hyödynnetään juuri laadittua
henkilöliikenteen kehittämissuunnitelmaa.
Osana joukkoliikenteen järjestämistä tulee selvittää tarpeet ns. keskitettyjen kyläpysäkkien
toteuttamiselle. Linja-autojen pysähtymisten
keskittäminen riittävän suurissa asutuskeskittymissä toteutettaville kyläpysäkeille selkeyttää
osaltaan myös kutsujoukkoliikennejärjestelmää.
Matkojenyhdistelytoimintaa
myös yksityiseen liikkumiseen

laajennettava

Matkojenyhdistelytoiminnalla yhdistetään nykyisin ainoastaan yhteiskunnan maksamia
matkoja. Toiminnan ulottaminen yksityiseen
liikkumiseen yhdessä kutsujoukkoliikenteen
kanssa tukee haja-asutusalueen joukkoliikennepalvelujen säilyttämistä ja kehittämistä. Tavoitteena tulee pitää mahdollisimman laajoja
matkojenyhdistelyn toiminta-alueita, koska liikkuminen ei noudata tiukkoja seuturajoja.

Haja-asutusalueen kuljetusten tehokkuudessa
parantamisen varaa
Haja-asutusalueen kuljetusten kustannustehokas järjestäminen edellyttää erityisesti tiestön
kunnon ja liikennöitävyyden ylläpitoa. Tämä on
erityisen tärkeää maa- ja metsätalouden kuljetusten kannalta. Muiden kuljetusten kannalta
esitetään kustannustehokkuuden parantamista
esim. kokeilemalla haja-asutusalueen pienten
kuljetusten yhdistämistä postinjakelun kanssa.

Lisäksi esitetään kelirikkotiedotuksen yhdistämistä ja yhtenäistämistä kaikille toimijoille yhteiseksi sähköiseksi informaatiopalveluksi.
Myös kuntien, tiepiirin sekä logistiikka-alan yritysten jatkuvan yhteistyön kehittäminen on kuljetusolosuhteiden tiedonkulun kannalta tärkeää. Kuljetusketjuja kehitettäessä on tärkeää
korostaa myös koko kuljetusketjun turvallisuutta osana muuta kuljetusten suunnittelua.

Lähivuosina panostetaan erityisesti haja-asutusalueen joukkoliikenteen palvelutason turvaamiseen sekä yhteistyön lisäämiseen haja-asutusalueen tiestön kunnossapidon kehittämiseksi ja tehostamiseksi.
Joukkoliikenteen palvelutason turvaaminen edellyttää uusia keinoja; mm. kutsujoukkoliikenteen
sekä matkojen yhdistelytoiminnan kehittämistä. Suuntaviivat tähän tulee määrittää seudullisesti
toimivassa seutuliikennetyöryhmässä yhdessä lääninhallituksen kanssa. Lisäksi tulee toteuttaa
laaditussa henkilöliikenteen kehittämissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet. Ilman merkittäviä kehittämistoimenpiteitä tulee haja-asutusalueen joukkoliikenteen palvelutaso edelleenkin voimakkaasti laskemaan.
Joukkoliikenteen ohella panostetaan haja-asutusalueen tiestön kunnossapidon kehittämiseen.
Tämä tulee tehdä yhteistyötä lisäten sekä tiestön merkitykseen nojautuen ja kohteita priorisoiden.
Kunnossapidon kehittäminen edellyttää priorisoinnin ja yhteistyön lisäämisen ohella toiminnan jatkuvaa tehostamista.
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4. Alueen saavutettavuuden parantaminen
Toimiva liikennejärjestelmä toimii pohjana
seudun kehittymiselle. Keski-Karjalan seudun
saavutettavuuden parantamisen tulee olla yksi
liikennejärjestelmän kehittämisen keskeisistä
lähtökohdista. Kehittämisessä on tärkeää ottaa
huomioon seudun elinkeinoelämän tarpeet.
Seudun saavutettavuuden ja kansainvälisten
yhteyksien parantamisen kannalta on tärkeää
kehittää päätie- ja ratayhteyksiä paitsi pääkaupunkiseudun ja satamien suuntaan myös laajemmin itä-länsisuuntaisten yhteyksien (mahdollisen kauttakulkuliikenteen kasvun myötä)
sekä Niiralan rajanylityspaikalle johtavien yhteyksien kannalta.
Joensuun (Kesälahden kannalta myös Savonlinnan) lentoaseman liityntäliikenteen kehittäminen on seudun kannalta tärkeää pitempimatkaisten, erityisesti pääkaupunkiseudulle
suuntautuvien matkojen sujuvuuden kannalta.
Vesiliikenteen kannalta keskeistä on varmistaa
Saimaan kanavan vuokrasopimuksen jatkuvuus sekä vaikuttaa ympärivuotisen vesiliikenteen käynnistämiseen ja uittoliikenteen kehittämiseen.

esitetään erillisessä liikenneturvallisuussuunnitelmassa lisäksi useita pieniä toimenpiteitä.
Niiralan raja-asemalle johtavan kantatien 70
parantaminen on tärkeää jatkuvasti kasvavan
rajaliikenteen sekä erityisesti tieosuuden Tohmajärvi-Niirala kapeuden, mutkaisuuden, raskaan liikenteen suuren osuuden sekä huonon
liikenneturvallisuustilanteen kannalta. Yhteyden parantaminen on tarpeen myös tulevaisuudessa todennäköisesti kasvavan kauttakulkuliikenteen vuoksi.
Kantatien 71 parantamiseksi esitetään pienten
liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttamista.
Maantien 486 parantaminen on tärkeää paitsi
Tohmajärven-Kiteen-Puhoksen yhteyksien parantamisen myös Niiralan raja-asemalta etelään suuntautuvan liikenteen sujuvuuden kannalta.

Vt 6, kt 70 ja mt 486 parantaminen tärkeimpiä
tiehankkeita
Valtatien 6 parantaminen on seudun ja koko
Pohjois-Karjalan kannalta tärkeää. Valtatien
parantamisesta on laadittu useita suunnitelmia,
joissa esitetyt toimenpiteet tulisi päivittää uusien suunnitteluohjeiden mukaisiksi, alueen keskeiset liikkumis- ja kuljetustarpeet huomioon
ottaen. Parantamistarpeet kohdistuvat pääosin
liittymä- ja keskikaiteellisten ohituskaistajärjestelyjen sekä pohjavesisuojausten toteuttamiseen. Lisäksi yksityistieliittymien vähentäminen
on keskeistä. Ko. liittymien vähentämisestä
laaditaan talven 2007-2008 aikana erillinen yksityistiejärjestelysuunnitelma.
Lähiaikoina toteutettavista toimenpiteistä tärkein on valtatielle 6 Puhokseen suunnitteilla
olevan eritasoliittymän toteuttaminen. Eritasoliittymä toteutetaan Lepikon liittymään ja
siihen yhdistetään Savonlinnan suuntaan johtava kantatie 71. Lisäksi Kiteen pohjoisen liittymän (Tolosenmäki) parantaminen on lähiaikoina tarpeen. Valtatiellä on pieniä parantamistarpeita myös useissa muissa liittymissä, joiden parantamisratkaisuissa tulee ottaa huomioon esille nousevat maankäytön kehittämistarpeet. Valtatien parantaminen on tärkeää myös
Joensuun suuntaan. Valtatien parantamiseksi
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Kuva 15. Seudun pääliikenneyhteydet.

Valtatieltä 6 Punkaharjun suuntaan liikennettä
välittävän maantien 479 parantaminen pienin
liikenneturvallisuustoimenpitein on mm. työmatkaliikenteen ja raskaan liikenteen suuresta
osuudesta johtuen oleellista.
Lisäksi automaattisen nopeusvalvonnan toteuttamista esitetään harkittavaksi nykyisin vielä
puuttuville päätiejaksoille (kt 70, kt 71). Ko.
hankkeiden toteuttamisella parannetaan merkittävästi liikenneturvallisuutta sekä hillitään
ajonopeuksia.

Karjalanradan ja Niirala-Säkäniemi-ratayhteyden kehittäminen tärkeää sekä henkilö- että
tavaraliikenteen olosuhteiden parantamiseksi
että rajaliikenteen sujuvoittamiseksi
Karjalanradan junavuorot nopeutuivat syksyllä
2006 käyttöönotetun Kerava-Lahti- oikoradan
myötä. Rautatieliikenne 2030- suunnitelmassa
esitettyjen linjausten mukaan nopeudet eivät
tule kuitenkaan merkittävästi paranemaan vuoteen 2015 ulottuvalla suunnittelukaudella (ainoa Karjalanradan parantamishanke on välin
Luumäki-Imatra parantaminen). Toimenpiteitä
ei ole yksilöity myöskään vuoden 2015 jälkeen
toteutuviksi. Sama koskee myös kuljetusten taloudellisuuden kannalta tärkeää akselipainojen
nostamista 25 tonniin.
Karjalanradan kehittäminen nopeille junayhteyksille sopivaksi sekä elinkeinoelämän kuljetusten kustannustehokkuuden lisäämiseksi
(akselipainojen nosto) parantaisi merkittävästi
koko Pohjois-Karjalan saavutettavuutta. Kehittämishankkeiden edistäminen edellyttääkin
seudulta yhtenäistä näkökulmaa Karjalanradan
parantamishankkeiden priorisoimiseen ja niiden toteuttamiseen vaikuttamiseen. Tasoristeysten poistaminen Karjalanradalta olisi tärkeää
myös ajoneuvoliikenteen turvallisuuden vuoksi.

ja luotettavia liityntäyhteyksiä erityisesti Joensuun lentoasemalle.
Kiteen harrastelentokentän (Kiteen lentokeskus) ympärille on rakentumassa merkittävää
yritystoimintaa (mm. moottoriurheilukeskus).
Lentokentän yhteyksien parantaminen on kehittymismahdollisuuksien tukemisen kannalta
oleellista. Itse kenttä on liikennöimistarpeiden
kannalta riittävä.
Monilla alueilla matkailua ja vapaa-ajan asutusta pidetään yhtenä keinona vahvistaa kuntien elinvoimaa ja varmistaa palvelujen säilyminen nykytasolla. Alueen saavutettavuuden kehittäminen on merkittävää myös näiden kannalta. Vaikka matkailukohteiden ja -yritysten
houkuttelevuuden määräävätkin suurelta osin
palvelujen taso ym. tekijät, on kohteiden saavutettavuudella ja liikenneyhteyksien tasolla
suuri merkitys.

Kehittämishankkeissa on oleellista ottaa huomioon myös Keski-Karjalan seudulla sijaitsevien Kiteen ja Kesälahden asemien parantamistarpeet.
Karjalanradan parantamisen ohella on tärkeää
parantaa Niirala-Säkäniemi -rataa erityisesti
tavaraliikenteelle, mutta myös tarvittaessa
henkilöliikenteelle sopivaksi. Tämä tarkoittaa
mm. osuuden sähköistämistä, akselipainojen
nostoa, tasoristeysten vähentämistä sekä kulunvalvontajärjestelmien toteuttamista. Tavaraliikenteen merkitystä korostaa mahdollinen
kauttakulkuliikenteen lisääntyminen. Tulevaisuudessa tulee varautua myös henkilöliikenteen kehittämiseen ko. rataosalla (riippuen Venäjän liikennejärjestelyjen ja –palveluiden kehittymisestä).
Alueen saavutettavuutta ja elinkeinoelämän
kilpailukykyä kehitetään myös lentokenttäyhteyksiä parantamalla
Seudun lentoliikenneyhteydet tukeutuvat pääosin Joensuun lentoasemaan, jolta on suhteellisen hyvät yhteydet Helsinkiin. Kesälahden
osalta hyödynnetään myös Savonlinnan lentoasemaa (jonka lentoliikenteen jatkuvuus on ollut kuitenkin vuodesta toiseen epävarmaa).
Jatkossa on tärkeää kehittää sujuvia, nopeita

Kuva 16. Nopeat junayhteydet tulisi saada Karjalanradan parantamisen kautta aikaiseksi mahdollisimman nopeasti.

Vesiliikenteen kannalta tärkeintä ympärivuotisuus ja Saimaan kanavan toiminnan jatkuvuus
Syväväylä ulottuu seudulla Kiteen Puhokselle
saakka. Puhoksen sataman liikenne on täysin
ulkomaan vientiä. Uiton merkitys on Lappeenrannan suuntaan suuri. Vesimatkailuliikenteen
merkitys on vähäistä.
Vesiliikenteen merkitys vaihtoehtoisena kuljetusmuotona on mm. kuljetusten kilpailutilanteen mahdollistamisen kannalta tärkeä. Oleellisin merkitys vesiliikenteen kannalta on Saimaan kanavan vuokraneuvottelujen päättäminen Suomen kannalta edullisesti. Muutoin vesiliikenteen ympärivuotisuuden kehittäminen
on paitsi seudun myös laajemmin koko ItäSuomen kannalta tärkeää. Esillä tulee pitää
myös Kymijoki-Mäntyharju-kanavan toteuttamista vaihtoehtona Saimaan kanavan vuokra32

sopimuksen jatkamiselle. Uiton kannalta tärkeimmille pudotuspaikoille johtavien tieyhteyksien kehittäminen on tärkeää.
Syväväylää tulee kehittää Merenkulkulaitoksen
suunnitelmien (mm. navigointijärjestelmät) mukaisesti. Syväväylän kehittäminen olisi seudun
kannalta tärkeää myös seudun ulkopuolella sijaitsevan Savonlinnan kohdan järjestelyjen
osalta.
Seudulla sijaitsevien Puhoksen ja Raikuun kanavien kehittäminen on tärkeää sisävesimatkailun kannalta. Sisävesimatkailun tarpeiden
tunnistaminen on matkailuelinkeinon kehittämisen kannalta oleellista. Palveluiden järjestämisestä vastaavat pääosin yksityiset yritykset, mutta yhteiskunta voi tukea elinkeinon kehittymistä tukemalla fyysisten rakenteiden (vierasvenesatamat, rantautumispaikat jne.) toteuttamista.
Eri kulkumuotojen yhteistyön lisääminen tärkeää niin liikkumis- kuin kuljetusketjuissa
Eri kulkumuotojen yhteistyön lisäämisellä parannetaan myös alueen saavutettavuutta. Liikkumisketjujen osalta tarpeita ja toimenpiteitä
on käsitelty edellä. Elinkeinoelämän kuljetuksia
tarkasteltaessa on tärkeää tunnistaa kaikki kuljetusketjun toimivuuteen ja tehokkuuteen vaikuttavat tekijät, yli kulkumuoto- ja organisaatiorajojen. Puhoksen syväsataman, alueelle
johtavan rautatien sekä maantieyhteyksien kehittäminen on erityisen tärkeää.
Myös junaliikenteen vuorotarjontaa ja liityntäliikennettä kehitettävä
Rautatieliikenteen infrastruktuurin kehittäminen
on pääosin kiinni valtakunnallisen tason päätöksistä, samoin vuorotarjonnan järjestäminen.
Huomioon otettavaa on, että pelkkä rautatieinvestointien toteuttaminen ei kuitenkaan turvaa
junayhteyksien täysimittaista nopeutumista: lii-

kennöitsijöiden vuorotarjonnan kattavuudella ja
yhteensopivuudella on tähän suuri merkitys.
Karjalanrataa käyttävät junat pysähtyvät nykyisin pääosin Kiteellä ja Kesälahdella. Tärkeää
onkin kehittää molempien asemien liityntäliikennettä, varmistaa linja-autoliikenteen ja rautatieliikenteen aikataulujen yhteensopivuudet
sekä kehittää junavuorojen liityntäyhteyksiä
kutsujoukkoliikenteenä.
Päätieyhteyksiin tukeutuva itsekannattava
joukkoliikenne luo rungon koko joukkoliikennejärjestelmälle ja parantaa alueen saavutettavuutta
Seudun joukkoliikennejärjestelmä tukeutuu
suurelta osin päätieyhteyksiä käyttäviin, itsekannattaviin joukkoliikennevuoroihin. Päätieyhteyksien joukkoliikenteen runkoreittien määrittelyllä luodaan toimintalinjat keskeisimpien yhteyksien palvelutasolle, matkustajainformaatiolle ja varustukselle. Runkoreittien määrittely ja
parantaminen luo rungon joukkoliikenteen järjestämiselle (johon muut, suurelta osin kutsujoukkoliikenteenä hoidettavat joukkoliikennejärjestelyt pääosin tukeutuvat) ja siten alueen
saavutettavuuden parantamiselle myös joukkoliikenteen keinoin.
Seudun ulkopuolisiin hankkeisiin vaikuttaminen
Saavutettavuutta parantavat myös seudun ulkopuoliset valtatien 6 ja Karjalanradan parantamishankkeet. Valtatien 6 parantamishankkeiden toteutettavuutta parantaa valtatien kuuluminen valtakunnalliseen runkoverkkoehdotukseen (Joensuuhun saakka). Valtatien 6
osalta on tärkeää parantaa yhteyksiä myös
Joensuuhun.
Karjalanrata kuuluu runkoverkkoehdotukseen
raskaan tavaraliikenteen, mutta ei nopean
henkilöliikenteen osalta. Tämä voi hidastaa parantamishankkeiden toteuttamista.

Lähivuosina keskitytään erityisesti pää- ja seututeiden pieniin liikenneturvallisuustoimenpiteisiin ja suunnitelmien ajantasaistamiseen, lento- ja junaliikenteen liityntäyhteyksien kehittämiseen sekä joukkoliikenteen palvelutason parantamiseen.
Valtatien 6 laajamittainen parantaminen uusin ohituskaista-, liittymä- ja pohjavesisuojausjärjestelyin ei sisälly Tiehallinnon lähivuosien toteuttamisohjelmiin. Myöskään kantatien 70 merkittävä parantaminen ei ole lähivuosina realistista. Ko. yhteyksiä tulisi kuitenkin kehittää lähivuosina vähintään pienin liikenneturvallisuustoimenpitein. Lisäksi on tärkeää ajantasaistaa molempien kohteiden
suunnitelmat, koska aikaisemmissa suunnitelmissa esitetyt ratkaisut ovat erityisesti valtatien 6
osalta jo vanhentuneita.
Muutoin oleellista on kehittää sekä lento- että junaliikenteen liityntäyhteyksiä että Karjalanradan
henkilöliikenneasemia (Kitee ja Kesälahti). Rautatiestön ja vesiliikenteen osalta mahdollisuudet rajautuvat lähinnä kiireellisten parantamishankkeiden edistämiseen, rahallisia panostuksia ei seudun
sisäisesti ole ko. hankkeisiin mahdollista juurikaan tehdä (Karjalanradan EU-rahalla toteutettavia
parantamistoimenpiteitä lukuun ottamatta).
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5. Rajaliikenteen ja raja-alueyhteistyön kehittäminen
Seutukunnan kehittymisen kannalta muodostaa Venäjän läheisyys ja Niiralan rajanylityspaikka oleellisen vahvuuden ja kehittymispotentiaalin. Rajaliikenteen ja tullin
tuleekin toimia mahdollisimman sujuvasti siten, että ne eivät muodosta esteitä seudun
kehittymiselle. Seudun kehittymistä ajatellen
tulee rajan ja rajantakaisten alueiden potentiaali saada hyödynnettyä mahdollisimman
hyvin. Huomioon otettavaa kuitenkin on, että suurin merkitys rajaliikenteen ja rajaalueyhteistyön kehittämisedellytyksiin on ns.
makrotason toimenpiteillä (Venäjän lähialueiden talouskehitys, viranomaistoiminnan
tehostaminen, rajanylitysten helpottaminen
jne.), joihin ei seudullisesti ole vaikutusmahdollisuuksia. Seudullisen tason toimenpiteillä voidaan kuitenkin myös merkittävästi
edistää Venäjän läheisyyden hyödyntämistä.
Niiralan raja-aseman liikenneselvityksessä
2007 tarkasteltiin suomalaisten ja venäläisten matkailijoiden matkojen tarkoitusta.
Yleisesti katsoen suomalaisten matkojen
tarkoituksena on edullisten tuotteiden hankinta, kun taas venäläiset matkailijat tulevat
käyttämään palveluja ja hankkimaan laadukkaita tuotteita. Venäläiset matkailijat
käyttävät myös rahaa Suomessa huomattavasti enemmän kuin suomalaiset Venäjällä.
Rajaliikenteen kannalta oleellista on sujuva
rajanylitys, koska kohtuuttoman pitkät odotusajat rajamuodollisuuksissa vähentävät
matkailun houkuttelevuutta. Tämä on esiintynyt Venäjän puolella käydyissä keskusteluissa yhtenä merkittävänä Suomen matkailun vetovoimaa vähentävänä tekijänä. Infrastruktuuri raja-asemilla on hyvä eikä siten
aiheuta ongelmia, vaan mahdolliset ongelmat liittyvät raja-asemilla toteutettuihin toimintamalleihin. Yhteistoimintamallien kehittäminen suomalaisten ja venäläisten rajaviranomaisten välillä siten, että varmistetaan
mahdollisimman sujuva rajanylitys, on tärkeää rajaliikenteen positiivisen kehittymisen
kannalta.
Tavaraliikenteen osalta tilanne on melko
samanlainen eli raja-asemien infrastruktuuri
on hyvä, kaistoja on riittävästi ja siten perusedellytykset erittäin hyvin toimivalle rajaliikenteelle on olemassa. Rajanylityksen hitaus ja mahdolliset muut ongelmat liittyvät
raja-asemilla toteutettaviin toimintamallei-

hin. Vaikeudet liittyvät ulkomaalaisten näkökulmasta osin Venäjän lainsäädännön vaikeaselkoisuuteen ja tulkintakysymyksiin. Tullauksen vaatiman ajan ja kustannusten määräytymisperusteiden epäselvyys vaikeuttaa erilaisten tuoteryhmien
kuljettamisen Suomen ja Venäjän välillä nykyaikaisten logististen toimintamallien mukaisesti.
Karjalan logistiikkakeskuksen perustaminen keskeisin kehittämistoimenpide
Kuljetusten hankaluudet sekä informaation ja toimintamallien puute muodostavat yhden esteen
Venäjän liiketoiminnalle. Em. esteiden vähentämiseksi tulee seudulle toteuttaa ns. Karjalan logistiikkakeskus, joka tarkoittaa Keski-Karjalan ja
Venäjän Karjalan liiketoiminnan yhteistä kehittämistä logistiikkakeskuksen kautta. Logistiikkakeskus tulee hyödyntämään seudun ohella koko
maakuntaa ja muita lähialueita. Logistiikkakeskuksen tavoitteena on:
-

Niiralan raja-aseman hyödyntäminen sujuvana
ja hyvin toimivana liikenneväylänä Venäjälle
sekä toiminnan kehittäminen yhteistyössä venäläisten osapuolten kanssa (nykyiset ongelmat liittyvät pääosin toimintamalleihin, ei infraan)

-

kehittää uutta liiketoimintaa Keski-Karjalaan
sekä

-

parantaa yritysten mahdollisuuksia toimia Venäjän lähialueella sekä markkina- että hankinta-alueen näkökulmista

Logistiikkakeskuksen
toimintamalli
perustuu
Suomen ja Venäjän välisten yhteistoimintamallien
kehittämiseen. Toteutuessaan tämä edellyttää
syvällistä yhteistyötä suomalaisten ja venäläisten
osapuolten välillä. Yhteistyöllä varmistetaan erilaisten tuoteryhmien sujuva kuljettaminen rajan
molemmin puolin.
Logistiikkakeskustoimintamallin kehittämisellä on
mahdollista luoda uutta yritystoimintaa KeskiKarjalan alueelle, kun kuljetuskäytävän käytettävyys ja kilpailukyky vaihtoehtoisiin reitteihin nähden paranee. Esitetty toimintamalli on sekä suomalaisten että venäläisten toimijoiden etujen mukaista ja sillä lisätään alueen liiketoiminnan aktiivisuutta ja siten talouden kasvua. Suomen Niiralan ja Venäjän puolella Värtsilän raja-asemilla on
hyvät mahdollisuudet profiloitua kansainvälisesti
kiinnostavaksi, sujuvaksi ja suunnitelmallisen logistiikan periaatteiden mukaisesti toimivaksi rajanylityspaikaksi, jonka yhteydessä on saatavilla
myös kattavat logistiset palvelut. Ko. palvelujen
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kehittämisellä mahdollistetaan laajemmin
myös esim. rajan ylittävän alihankintayhteistyön kehittäminen.

Rajanylityspaikan ja sen lähialueiden palveluja ja
tiedotusta kehitettävä
Rajanylityspaikan uusien kaistojen ja passintarkastustilojen käytöstä tiedottaminen sekä rajaaseman ja sen lähialueen palvelujen kehittäminen
ja niistä tiedottaminen tukevat raja-aseman käytön tehostamista sekä myös matkailijoiden luoman asiakaspotentiaalin parempaa hyödyntämistä.

Rajanylitysten sujuvuutta ja rajalogistiikkaa
kehitettävä myös muutoin
Seudullisen tason vaikutusmahdollisuudet
ovat suhteellisen vähäiset koskien rajaalueyhteistyön yleisiä toimintaedellytyksiä ja
rajanylitysten helpottamista. Keskeisiä kehittämisen ja vaikuttamisen seudullisen tason kohteita ovat mm.:
-

rajaliikenteen viranomaismaksujen ja
tullien (esim. puutullien) tasoon vaikuttaminen sekä rajan ylittävän liiketoiminnan toimintaedellytyksiin vaikuttaminen

-

Venäjän puoleisen Värtsilän tulliaseman
toiminnan nopeuttamiseen vaikuttaminen sekä suomalaisten ja venäläisten
rajamuodollisuuksien yhtenäistäminen ja
yksinkertaistaminen

-

Seudun matkailun vetovoimaisuutta voidaan lisätä myös venäläisten matkailijoiden tarpeiden ja
toiveiden selvittämisellä ja niihin vastaamisella.
Raja-aseman läheisyydessä sijaitsevien kaupallisten palvelujen kehittämisellä voidaan lisätä
myös rajan ylittävien matkailijoiden viihtyvyyttä.
Myös liikenneinfrastruktuurin kehittäminen tärkeää
Toimintamallien kehittämisen ohella tulee parantaa myös infrastruktuuria sekä Suomessa (kantatien 70 parantaminen, erillisen rekkakaistan rakentaminen raja-aseman jälkeiselle kantatieosuudelle sekä Niirala-Säkäniemi-radan parantaminen) että myös Venäjän puolella. Venäjän puolen
hankkeista keskeisimpiä olisivat tieyhteyksien ja
myös liikennepalvelujen edelleen kehittäminen
Pietarin ja Petroskoin suuntaan.

sähköisen tullauksen käyttöönotto.

Puutullien täysimittainen käyttöönotto saattaa tyrehdyttää tulevaisuudessa Niiralan raja-aseman tavaraliikennettä, mikäli uudenlaista
liikennettä
ei
esim.
rajaalueyhteistyötä ja rajanylittävän liiketoiminnan toimintaedellytyksiä kehittämällä synny.

Lähivuosina panostetaan erityisesti Karjalan logistiikkakeskuksen toteuttamiseen.
Lisäksi on seudun ja koko maakunnan kannalta tärkeää vaikuttaa rajanylitysten sujuvuuden parantamiseen sekä rajanylityspaikan palvelujen ja rajalle johtavan liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen. Kehittämistoimenpiteissä tulee ottaa huomioon rajan läheisyyteen mahdollisesti sijoittuvien
uusien liiketoiminnan alueiden yhteysvaatimukset.
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6. Logistiikan ja kuljetusten tehostaminen
Hyvä ja toimiva liikennejärjestelmä ja sen osana erityisesti logistisen järjestelmän ja tavaraliikenteen toimivuus ja tehokkuus on elinkeinotoiminnan sekä sen kilpailukyvyn keskeinen
perusta. Seudun sijainti Suomen reunaalueella ja Venäjän naapurina korostaa hyvien
kansainvälisten ja valtakunnallisten yhteyksien
merkitystä.
Keski-Karjala on osa Pohjois-Karjalaa ja Joensuun läheisyys näkyy merkittävästi logistisessa
järjestelmässä ja tavaraliikenteessä. Joensuun
kaupunkiseutu on viime vuosina kehittynyt
suhteellisen vahvasti, mutta muu PohjoisKarjala ei ole pystynyt kuitenkaan täysimittaisesti hyödyntämään tätä kehitystä. Tämä asettaa Keski-Karjalan seutukunnalle haasteita logistisen järjestelmän ja tavaraliikenteen kustannustehokkuuden kehittämiseksi.

Rautatieliikenteen kilpailukykyä parantamalla
on mahdollista ohjata kuljetuksia ympäristöystävällisempiin kuljetusmuotoihin ja samalla parantaa myös koko liikennejärjestelmän toimivuutta. Kustannustehokkuuteen taas vaikutetaan mm. kuljetuseräkoolla. Väylien liikennöitävyyden turvaamisella ja mm. kantavuuden
kehittämisellä on erittäin tärkeä merkitys kuljetustarpeisiin vastaamisessa.
Pienten toimitusten logistiikan toimivuutta parannettava
Joensuun seudun rooli tulee olemaan jatkossakin seudun jakelukuljetusten kannalta tärkeä. Pienten tavaraerien jakelun tehostamiseksi tulee seudullisen tavaraliikenneaseman
tai pienten toimitusten logistiikkakeskuksen
tarve kuitenkin selvittää. Ko. keskuksen tehtävä on hoitaa ”pienkuljetuksia” ja niihin liittyviä
tiedon hallinnallisia ja fyysisiä logistiikkatoimintoja (matkahuolto, posti, kunnan toimitukset).
Keskus palvelee mm. yhteistoimintaa hajaasutusalueiden kuljetuksissa, kuntalogistiikkaa
sekä myöhemmin mahdollisesti myös Venäjän
liiketoimintaa.
Alihankintatoiminnan kehittäminen rajan molemmin puolin

Kuva 17. Kuljetusten kustannustehokkuuden parantaminen lisää koko alueen kilpailukykyä.

Logistiikan kehittymiseen laajemmin vaikuttavia trendejä on useita, mm: logistiikka- ja kuljetusyritysten koon kasvaminen sekä verkostoitumisen lisääntyminen toimitusketjuissa (toimitusverkostot), alihankinnassa ja toimitusketjujen välinen yhteistyö. Yleispiirteenä elinkeinoelämän kuljetuksissa korostuvat kuljetusmuodosta riippumatta täsmällisyys ja kustannustehokkuus.
Pyrittäessä täsmällisyyteen ja kuljetusajan ennustettavuuteen ovat avainasemassa kuljetusketjujen suunnittelu ja hallinta sekä eri osapuolten välisen yhteistyön kehittäminen. Kuljetusketjujen sujuvuutta tulee parantaa yhteistyössä eri liikennemuotojen ja keskeisten sidosryhmien kanssa mm. terminaaleja kehittämällä. Toimenpiteiden ja toimintamallien kehittämisessä on oleellista tunnistaa eri elinkeinoalojen vaihtelevat tarpeet.

Seudulle tärkeillä metalli- ja puutuoteteollisuuden toimialoilla raaka-aineiden, komponenttien
ja muiden tuotantotavaroiden hankinnan rooli
on erityisen merkittävä logistisen ketjun toimivuuden ja kustannustehokkuuden kannalta.
Edellä esitetyn Karjalan logistiikkakeskuksen
avulla on mahdollista kehittää metalliteollisuuden ja puutuoteteollisuuden alihankintatoimintaa rajan molemmin puolin.
Pienten alihankkijoiden yhteistoiminnan puute
koetaan usein ongelmalliseksi. Esimerkiksi
huonekaluteollisuuden alihankinta Venäjältä ja
Suomesta olisi mahdollista järjestää logistiikkakeskuksen kautta (yhteistoimintamallin luominen). Kyseisen kaltainen alihankintayhteistyö (tehokkaat kanavat Venäjältä) voisi lisätä
alueen vetovoimaa uusille yrityksille ja laajentaa jo olemassa olevaa alan liiketoimintaa. Ko.
yhteistoimintamalli voisi soveltua myös metalliteollisuuden ja muun projektiviennin aloille.
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Teollisuusalueiden, satamien ja asemien yhteyksiä kehitettävä

Alueen sisäisten kuljetusketjujen tehokkuudessa parantamisen varaa

Osa kuljetusketjujen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamista sekä ihmisten elinympäristöön kohdistuvien haittojen vähentämistä on
seudun teollisuusalueille, satamiin ja asemille
johtavien yhteyksien kehittäminen. Tämä tarkoittaa erityisesti Puhoksen alueen liikenneyhteyksien parantamista, mutta myös muille alueille johtavien yhteyksien ja liittymien kevyitä
parantamistoimenpiteitä, mukaan lukien kantatien 70 kiertotiejärjestelyt Tohmajärven kohdalla.

Seudullisesti tärkeää on myös seudun sisäisten kuljetusten tehokkuuden parantaminen.
Kehittämistarpeet ovat osin fyysisiä toimenpiteitä (esim. rekkojen ja perävaunujen pysäköintipaikkojen osoittaminen taajamien lähialueilta, kantatien 70 levähdysalueiden (rekkaparkit) lisääminen), osin informaation, opastuksen
jatkuvuuden (teollisuuslaitokset, Kiteelle tulo)
ja yhteistyön lisäämistä. Myös kuntien sekä logistiikka-alan yritysten jatkuvan yhteistyön kehittäminen on tiedonkulun kannalta tärkeää.

Kuntalogistiikkaa tehostettava

Kuljetusketjujen turvallisuutta parannettava

Seudun kuntalogistiikka on melko hajautunutta
ja koordinoimatonta (tehtävien hoito ja vastuut,
hankinta, sisäiset kuljetukset, varastointi jne.),
vaikka kehitystyötä on jo jonkin verran tehty.

Kuljetusketjuja kehitettäessä on tärkeää korostaa koko kuljetusketjun turvallisuutta osana
muuta kuljetusten suunnittelua. Lainsäädännön viimeaikaiset muutokset korostavat liikenneturvallisuusnäkökulmaa
kuljetusketjujen
suunnittelussa ja toteutuksessa. Tilaajavastuun lisääminen kuljetusketjun suunnittelussa
sekä ajo- ja lepoaikasäädösten muutokset ja
siihen liittyvä valvonnan tehostuminen ovat julkisen tahon toimenpiteinä vaikuttamassa liikenneturvallisuuden positiiviseen kehitykseen.
Vuonna 2009 kuorma-autokuljetuksille voimaan tuleva ammattipätevyysdirektiivi asettaa
vaatimuksia kuljettajakoulutukselle sekä alalle
tulevien että ammatissa toimivien kuljettajien
osalta. Siinä korostuu liikenneturvallisuustyössä oleellinen oikeiden asenteiden edistäminen
kuljetustehtävien suorittamisessa.

Kuntalogistiikan osalta tulee jatkossa pohtia
entistä tarkemmin liittymistä Joensuun seudulliseen yhteistyöhön ja toisaalta samalla sitä,
millaiset mahdollisuudet Keski-Karjalassa olisi
omalle yhteistyölle. Yksi vaihtoehto on, että
seudulle perustetaan ensin seutukuntaa koskeva logistiikkayhteistyöorganisaatio, joka liittyy myöhemmin määrätyin toimintamallein Joensuun seudulliseen järjestelmään. Seudulle
tulisikin palkata kunnille yhteinen hankintalogistikko, joka vastaisi vähintään osa-aikaisesti
yhteisten hankintojen kilpailutuksesta ja yhteistyön tiivistämisestä yritysten kanssa.
Kuntalogistiikan kehittämisessä on viime aikoina eri puolilla Suomea tullut esiin myös se, että
seudullisen yhteistyön ei tule kattaa liian useaa
kuntaa, joten Keski-Karjalan sisäistä yhteistyötäkin on hyvä tarkastella. Seudullisella yhteistyöllä on ns. maksimikoko, jolloin mm. maantieteellisistä etäisyyksistä johtuen ei enää saavuteta yhteistoiminnalla riittäviä hyötyjä: Etäisyys tavallaan kumoaa mittakaava- ja synergiaedun.
Kuntalogistiikkayhteistyön kehittämisessä tulee
lisäksi kiinnittää huomiota henkilöstön logistiikkaosaamisen kehittämiseen, sisäisten kuljetusten hallintaan, keskitettyyn hankintojen, logistiikan ja osaamisen kehittämiseen sekä logistiikan operatiiviseen hallintaan, tietojärjestelmiin ja varastohallintaan.
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Yrityslogistiikan kehittäminen
Toiminta-alueesta tai yrityksen sijainnista riippumatta yritykset kohtaavat globaalin kilpailun.
Hankinta- ja markkina-alueet ovat laajentuneet, joka tuo yritysten toiminnalle toisaalta
mahdollisuuksia liiketoiminnan kannattavuuden
ja kustannustehokkuuden lisäämiseen, mutta
toisaalta asettaa uusia haasteita. Kansallisen
logistiikkaselvityksen mukaan yritysten logistiikkakustannukset ovat keskimäärin 13 % liikevaihdosta, joka on kansainvälisesti mitattuna
kohtuullisen korkea luku. Lisäksi pk-yrityksillä
ja kauempana päämarkkinoista tai vientisatamista sijaitsevilla yrityksillä logistiikkakustannukset saattavat olla huomattavasti suuremmat. Tämä korostaa logistiikkastrategioiden
kehittämisen merkitystä osana yritysstrategioita.

Hyvien liikenneyhteyksien lisäksi tulisi kehittää
alueen yritysten omaa logistiikkaa. Yrityslogistiikkaa kehittämällä voidaan kuljetuksia tehostaa ja järkevöittää huomattavasti. Varsinkin pksektorin yrityksille on tuotteiden saaminen kilpailukykyisesti markkinoille ja tehokkaat toimituskanavat elinehto yritystoiminnan kasvulle.
Seudulla tulisikin kehittää edelleen yritysten
logistiikan osaamista ja tietämystä sekä toimi-

tusketjujen suunnittelua ja hallintaa. Lisäksi tulisi lisätä yritysten välistä verkostoitumista tavoitteena kehittää yritysten yhteistoimintaan
perustuvia tehokkaita ja tuotteille lisäarvoa
tuovia toimitus- ja markkinointikanavia. Myös
alihankintaverkostoja kehittämällä olisi mahdollista lisätä yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.

Lähivuosina panostetaan erityisesti yhteistyössä toteutettavien logistiikan kehittämishankkeiden toteuttamiseen.
Logistiikkayhteistyön lisäämiseksi ja seudun logistisen kilpailuaseman parantamiseksi esitetään lähivuosina toteutettavaksi useita hankkeita:
- edellä kuvatun Karjalan logistiikkakeskuksen toteuttaminen
- kuntalogistiikkayhteistyön lisääminen seudun kuntien kesken
- alihankintayhteistyön kehittäminen
- yrityslogistiikkaosaamisen kehittäminen.
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4.3.

Liikennejärjestelmän kehittämisen vaikuttavuus

Liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelmaa
on arvioitu toimenpiteiden vaikuttavuuden kohdentumisen perusteella. Suunnitelma tukee
asetettujen tavoitteiden saavuttamista, mutta ei
yksinään riitä varmistamaan kaikkien tavoitteiden toteutumista. Osa tavoitteista edellyttää
valtakunnallisen tason toimia esim. liikkumisen
ja kuljetusten ohjauksen osalta.
Tarkemmin laaditun liikenneturvallisuussuunnitelman vaikutukset on esitetty kohdassa 5.
Tavoitteiden toteutuminen
Alueen saavutettavuus paranee erityisesti esitettyjen päätie- ja pääratahankkeiden myötä.
Alueen saavutettavuuden parantuminen edellyttää kuitenkin väyläverkon parantamista
myös alueen ulkopuolella (vt 6, Karjalanrata).
Lentokenttäyhteyksiä kehittämällä on myös
mahdollista parantaa hieman alueen saavutettavuutta. Kokonaisuutena esitettävien toimenpiteiden toteuttamisen voidaan katsoa parantavan sekä alueen kilpailukykyä että alueen
houkuttelevuutta niin yritysten kuin asukkaiden
kannalta.
Peruspalvelujen saavutettavuus paranee esitettyjen pää- ja seututiestön parantamishankkeiden sekä taajamakeskustojen, kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen parantamishankkeiden toteuttamisen myötä. Peruspalvelut keskittynevät tulevaisuudessa entistä
enemmän keskustaajamiin, mikä edellyttää
saavutettavuuden turvaamisessa monipuolisia
keinoja eri käyttäjäryhmien kannalta.
Venäjän rajan läheisyyden hyödyntäminen
helpottuu erityisesti Karjalan logistiikkakeskuksen perustamisen myötä. Lisäksi rajalle johtavan infrastruktuurin parantaminen, rajaaseman palvelujen kehittäminen sekä rajanylitysten sujuvuuden lisääntyminen tukevat rajan
läheisyydestä hyötyvän liiketoiminnan kehittymistä.
Suunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä parannetaan seutukunnan ulkoisia ja sisäisiä liikenneyhteyksiä, logistiikkayhteistyötä ja samalla tavaraliikenteen kustannustehokkuutta.
Päätiestön parantaminen parantaa kuljetusten
täsmällisyyttä. Rataverkon korvaus- ja kehittämisinvestoinnit mahdollistavat akselipainojen
korottamisen ja junien nopeuden nostamisen.
Lisäksi alueen logistisen aseman paraneminen
(mm. Karjalan logistiikkakeskus, kuntalogistiikan tehostaminen, alueen sisäisten kuljetus39

ketjujen tehostaminen sekä alihankintayhteistyön lisääntyminen) parantaa elinkeinoelämän
kuljetusten kustannustehokkuutta ja siten
myös seudun kilpailukykyä. Tätä tukee myös
yritysten logistiikkaosaamisen kehittäminen.
Työmatkayhteyksien toimivuus paranee tärkeimmillä kulkusuunnilla Joensuun suunnan
joukkoliikenteen ja muun runkoliikenteen kehittämisen, kevyen liikenteen olosuhteiden parantamisen sekä pää- ja seututieyhteyksien kehittämisen myötä.
Autottomien liikkumisen palvelutaso paranee
haja-asutusalueella erityisesti kutsujoukkoliikenteen kehittämisen myötä. Lisäksi sähköisten palvelujen lisääntyminen voi tukea liikkumistarpeiden vähentämistä ja siten vaikuttaa
myös autottomien liikkumistarpeisiin. Kuljetusten palvelutasoa parantaa haja-asutusalueen
tiestön priorisoitu kehittäminen, kunnossapidon
yhteistyön lisääminen sekä haja-asutusalueen
kuljetusten kustannustehokkuuden lisääntyminen.
Liikkumistarpeet vähenevät erityisesti tietotekniikan kehittymisen antamia mahdollisuuksia
(sähköisten palvelujen lisääntyminen yms.)
hyödyntämällä.
Palvelurakenneuudistuksen
vaikutukset ovat osin vielä auki, mutta on
mahdollista, että liikkumistarpeet tulevat päinvastoin lisääntymään palvelujen keskittymisen
myötä. Liikkumistarpeita voidaan vähentää
hieman myös kiinnittämällä huomiota maankäytön ohjaukseen. Vaikutusmahdollisuudet
ovat kuitenkin haja-asutusaluevaltaisella seudulla vähäiset.
Liikkumisen ja kuljetusten ohjaaminen ympäristöystävällisiin ja pienempipäästöisiin kulkumuotoihin edellyttää suurelta osin valtakunnallisen tason toimia. Seudullisesti tätä tavoitetta
tukee osaltaan rautatiestön ja vesiteiden kehittäminen sekä kevyen ja joukkoliikenteen palvelutason parantaminen. Päästöjen laajamittainen vähentäminen edellyttää Keski-Karjalan
tyyppisellä seudulla myös ajoneuvotekniikan
kehittymistä, ympäristöystävällisempiä polttoaineita sekä liikkumisen ja kuljetusten ohjausta.

Liikenneturvallisuus paranee ehdotettujen toimien myötä taajamissa ja pääteillä eli alueilla,
missä onnettomuuksia on tapahtunut eniten.
Vakavien kohtaamisonnettomuuksien riskiä
pienentää erityisesti valtatien 6 varustaminen
keskikaiteellisin
ohituskaistoin.
Lähiliikkumisympäristöjen turvallisuus paranee ja mahdollistaa kevyen liikenteen suosion kasvattamisen. Tämä tukee myös tavoitetta ihmisten
päivittäisen liikkumis- ja elinympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden paranemisesta sekä
ikääntyvien omatoimisen liikkumisen helpottumisesta.
Ikääntyvien omatoimista liikkumista helpottaa
ja kotona pidempään asumista mahdollistaa
lähiliikkumisympäristöjen kehittämisen ohella
seudun kutsujoukkoliikenteen kehittäminen,
esteettömyyden lisääminen sekä sähköisten
palvelujen lisääntyminen.
Liikenneturvallisuustyön kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä johtaa turvallisempaan liikkumiseen ja liikenneturvallisuustoimenpiteiden
korkeampaan priorisointiin. Liikenneturvallisuuden paraneminen edellyttää liikenneturvallisuusvastuun laajenemista kaikille liikennejärjestelmän toimijoille sekä liikenneturvallisuusnäkökulman sisällyttämistä kaikkeen liikenteen
ja maankäytön suunnitteluun ja päätöksentekoon.
Liikennejärjestelmän peruspalvelutason toteutuminen
Liikkumisen ja kuljetusten palvelutasokäsitettä
on selvitetty viimeisten vuosien aikana useissa
eri Tiehallinnon ja LVM:n selvityksissä. Liikennejärjestelmän peruspalvelutason katsotaan
olevan sellainen palvelutaso, jonka mahdollistaa tavanomaisen liikkumisen ja kuljetukset.
Tästä korkeampi palvelutaso mahdollistaa yhteiskunnan hyvinvoinnin lisäämisen ja erityistarpeiden toteuttamisen. Matalampi minimitaso
sen sijaan mahdollistaa yhteiskunnan perusturvallisuuden edellyttämän liikenteen. Väylätoiminnalle määritellyn peruspalvelutason tulisi
mahdollistaa ihmisten, elinkeinoelämän ja alueiden tavanomaisen liikkumisen ja kuljetukset
kaikissa oloissa myös pitkällä aikavälillä ja että
väyläpalvelut kyetään tuottamaan pitkällä aikavälillä taloudellisesti, mutta myös ekologisesti
ja sosiaalisesti kestävästi ja liikenneturvallisuudesta tinkimättä.

Käyttäjien kannalta keskeisimpiä palvelutasotekijöitä ovat yhteyksien toimivuus (yhteyden olemassaolo, matkanopeus, matka-ajan
ennustettavuus), liikenneturvallisuus ja liikkumisen esteettömyys. Kuljetusten kannalta tärkeää on täsmällisyys, matka-aikojen ennustettavuus, sujuvuus, kustannustehokkuus ja saavutettavuus (väylän liikennöitävyys ja liikennekelpoisuus).
Seudun liikennejärjestelmän kehittämistoimenpitein ihmisten jokapäiväisen liikkumisen peruspalvelutaso toteutuu: toimivat työmatkayhteydet, turvalliset koulumatkat sekä peruspalveluiden saavutettavuus turvataan. On kuitenkin huomattava, että peruspalvelutason toteutuminen haja-asutusalueella on taajamia ja
päätieverkkoa haasteellisempaa ja edellyttää
vähäliikenteisen tieverkon kuntotason ja liikennöitävyyden säilyttämistä sekä kutsujoukkoliikenteen kehittämistä. Samoin elinkeinoelämän
palvelutasokriteerit toteutuvat, mikäli esitetyt
toimenpiteet toteutetaan: ulkomaankaupan kuljetusketjujen toimivuus, kuljetusten toimintavarmuus ja täsmällisyys, kuljetusten kustannustehokkuus sekä matkailuelinkeinon tarpeet.
Kuljetusten kannalta kriittisin kohde ovat raskaat maa- ja metsätalouden kuljetukset vähäliikenteisellä tieverkolla.
Vaikuttavuus käyttäjäryhmittäin
Kehittämissuunnitelman toimenpiteet kohdistuvat pääosin tasapuolisesti eri käyttäjäryhmiin.
Ihmisten liikkumista koskien kohdistuvat vaikutukset parhaiten aikuisiin ja työikäisiin. Kuitenkin myös ns. heikkoihin ryhmiin (lapset ja nuoret, ikääntyneet, liikkumisesteiset) kohdistuvat
vaikutukset ovat huomattavia.
Elinkeinoelämän osalta kohdistuvat vaikutukset eniten rajan läheisyyttä hyödyntävään yritystoimintaan sekä liikennöitsijöihin. Vaikutukset ovat merkittäviä myös muihin seudun kannalta keskeisiin toimialoihin; mekaaniseen
puunjalostukseen, metalliteollisuuteen sekä
myös maa- ja metsätalouteen.
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Kehittämissuunnitelman vaikuttavuus käyttäjäryhmittäin:
Käyttäjäryhmä

Tilanne, kun kehittämissuunnitelma on toteutettu verrattuna nykytilanteeseen

Tärkeimmät kehittämiskohteet, joiden toteuttamisesta
huolehdittava, jotta toivottu
vaikuttavuus toteutuu

Lapset ja nuoret

Päiväkotien ja koulujen liikenneympäristöjen kehittäminen on parantanut lasten ja nuorten turvallisuutta ja
liikkumismahdollisuuksia koulumatkoilla. Lähiliikkumisympäristöjen kehittäminen tukee erityisesti pienempien lasten omatoimisen liikkumisen turvallisuutta.
Autoriippuvaisuus ei ole kasvanut; kevyen liikenteen
ja joukkoliikenteen kulkutapaosuus työmatkoilla on
säilynyt vähintään ennallaan. Henkilöautoliikenteen
palvelutaso ei ole huonontunut ja myös hajaasutusalueella asuvien liikkumismahdollisuudet ovat
säilyneet ennallaan.
Kasvaneen ikääntyneen väestön sekä liikkumis- ja toimimisesteisten omaehtoisen asumisen ja liikkumisen
mahdollisuudet ovat parantuneet lähiliikkumisympäristöjen esteettömyyden ja hyvin toimivan palveluliikenteen myötä.
Alueen saavutettavuus matkailijoiden ja loma-asujien
näkökulmasta on parantunut. Vähäliikenteisen tieverkon kunto on säilynyt nykyisellään. Palveluliikenne
palvelee nykyistä paremmin myös ikääntyneitä lomaasujia.
Pääväyläverkkoa (tiet ja radat) kehittämällä, logistisia
ketjuja tehostamalla, alihankintayhteistyötä lisäämällä
sekä rajaylityksiä helpottamalla on turvattu mekaanisen puunjalostuksen ja metalliteollisuuden toimintaedellytykset alueella.

-

Aikuiset, työikäiset

Ikääntyneet,
liikkumisesteiset
Loma-asujat

Mekaaninen
puunjalostus,
metalliteollisuus

Maa- ja metsätalous
Muu yrityssektori, rajaosaaminen

Liikennöitsijät,
kuljetusyritykset

Vähäliikenteisen tieverkon kunnon ja liikennöitävyyden säilyttäminen ennallaan on turvannut maa- ja
metsätalouden synnyttämien raskaiden kuljetusten
tyydyttävät toimintaedellytykset
Logistiikan tehostuminen on parantanut yrityssektorin
toimintaa ja yrityslogistiikkaosaamisen parantuminen
sekä alihankintayhteistyön lisääntyminen yritysten kilpailukykyä. Alueen valtakunnallinen saavutettavuus
on parantunut. Rajaylitysten helpottuminen ja logistiikkayhteistyön lisääminen (Karjalan logistiikkakeskus)
on parantanut yrityssektorin kilpailukykyä.
Logistiikkayhteistyön tehostuminen ja rajanylitysten
helpottuminen on lisännyt alueen kuljetusyrittäjien kilpailukykyä ja palvelun tasoa. Henkilökuljetuksissa toimivien yritysten kilpailukyky on edellyttänyt jatkuvaa
palvelun kehittämistä ja sopeutumista julkisten kuljetusten hankintamenettelyihin.
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liikenneturvallisuus
kevyt liikenne
joukkoliikenne
liikkumistottumuksiin vaikuttaminen
- kutsujoukkoliikenne
- pääteiden ja merkittävimpien
maanteiden (kuntakeskusten
väliset yhteydet) kunto ja liikennöitävyys (talvihoito)
- liikenneturvallisuus
- kevyt liikenne
- esteettömyys (keskustaajamat,
joukkoliikenne)
- pääteiden toimivuus koko itäisessä Suomessa
- vähäliikenteisen tieverkon taso
- joukkoliikenne
- päätieverkon ja vähäliikenteisen tieverkon kunto ja liikennöitävyys
- rataverkon kantavuuden nosto
- lentoliikenneyhteyksien kehittäminen
- rajaylitysten helpottuminen
- vähäliikenteisen tieverkon ympärivuotinen liikennöitävyys
- päätieverkon sekä vähäliikenteisen tieverkon kunto
- logistiikan yhteistyön kehittäminen
- yrityslogistiikkaosaamisen kehittäminen
- rajaylitysten helpottuminen
- päätieverkon sekä vähäliikenteisen tieverkon kunto
- joukkoliikenteen palvelutason
kehittäminen
- logistiikan yhteistyön kehittäminen
- rajaylitysten helpottuminen

5. Liikenneturvallisuusohjelma
5.1.

Liikenneympäristön pienet parantamistoimenpiteet

Liikenneympäristön pienet parantamistoimenpiteet on suunniteltu kyselyjen ja haastattelujen, onnettomuusanalyysien, aloitteiden, esteettömyyskävelyjen, yleisötilaisuuksien sekä
maastokäyntien perusteella esiin nousseisiin
ongelmakohteisiin. Suunnittelun painopisteinä
ovat olleet strategiatason tarkastelujen mukaisesti kuntien taajamat ja lähiliikkumisympäristöt sekä haja-asutusalueiden erityiskohteet, kuten koulut. Toimenpiteiden suunnittelussa on
painotettu pieniä ja vähäisiä investointeja vaativia toimenpiteitä. Lisäksi on panostettu pääja seututiestön pieniin parantamistoimenpiteisiin.
Liikenneympäristön parantamiseksi on tehty
esitykset yhteensä noin 220 toimenpiteestä,
jotka sisältävät rakenteellisia ja liikenteen ohjauksen toimenpiteitä. Rakenteelliset toimenpiteet koskevat mm. nopeusrajoituksia tukevien
toimenpiteiden (esim. hidasteet) toteuttamista,
liittymien parantamista, tie- ja katujärjestelyiden parantamista, kevyen liikenteen väylien
rakentamista, liittymänäkemien raivausta ja
tievalaistuksen rakentamista. Liikenteen ohjauksen toimenpiteinä on esitetty nopeusrajoitusten muutoksia, ajoratamerkintöjä ja opastuksen tehostamista. Lisäksi on esitetty kunnossapitoon ja esteettömyyteen liittyviä toimenpiteitä. Esteettömyystoimenpiteet on suunniteltu
kuntien päätaajamiin siten, että kussakin taajamassa olisi ns. esteetön pääreitti, jolla ei ole
merkittäviä esteettömyysongelmia.
Toimenpiteet on ehdotettu toteutettaviksi kolmessa kiireellisyysluokassa seuraavasti (ajankohdat tavoitteellisia):
-

Luokka I, vuosina 2008-2011 toteutettavat
toimenpiteet
Luokka II, vuosina 2012-2017 toteutettavat
toimenpiteet
Luokka III, vuoden 2017 jälkeen toteutettavat toimenpiteet

Toimenpiteet on esitetty tarkemmin kunnittain
taajamien ja haja-asutusalueiden toimenpiteisiin jaettuna liitteenä olevissa toimenpidekartoissa ja -taulukoissa. Taulukoissa on esitetty
lisäksi toimenpiteiden toteuttamiskustannukset
sekä kiireellisyysluokka.

Yhteenveto ehdotettujen toimenpiteiden kustannuksista ja vaikutuksista on esitetty seuraavassa taulukossa (suluissa Tiehallinnon
osuus).
Kunta

Kesälahti

Kitee

Tohmajärvi

Rääkkylä

Yhteensä

Kiireellisyysluokka,
kustannukset
[1 000€]

Yhteensä
[1000 €]

Hevavähenemä*

0,015

I

II

III

146

256

734

1 136

(120)

(231)

(734)

(1 085)

370

523

4 559

5 452

(349)

(508)

(4559)

(5 416)

425

489

3 710

4 624

(182)

(490)

(3710)

(4 382)

309

148

489

945

(291)

(123)

(488)

(902)

1 249

1 416

9 492

12 157

0,794

0,309

0,079

1,197

(942)
(1352) (9491) (11 785)
* Maanteille kohdistuvien toimenpiteiden laskennallinen
henkilövahinko-onnettomuusvähenemä / vuosi.

Toimenpiteiden kirjaamisessa on kiinnitetty
huomiota suunnitelman päivitettävyyteen. Toimenpide-ehdotusten taulukot on toimitettu erillisenä tiedostoina kuntiin seurantaa varten.
Toimenpiteitä on helppo poistaa tai lisätä taulukkoihin. Lisäksi taulukoissa on seurantasarake, johon lisätään merkintä, kun toimenpide on
toteutettu.
Tavoitteelliseen toteuttamisohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden kustannukset ovat yhteensä noin 12,16 milj.€, joista vuosina 2008-2011
toteutettavien toimenpiteiden osuus on 1,25
milj.€, vuosina 2012-2017 noin 1,42 milj.€ ja
vuoden 2017 jälkeen noin 9,49 milj.€. Valtaosa
hankkeista on Tiehallinnon vastuulla. Kuntien
vastuulla olevien hankkeiden osuus on 3 %
kokonaiskustannuksista. Muutama toimenpide
edellyttää jatkosuunnittelua ja osa hankkeista
on Tiehallinnon ja kunnan yhteishankkeita.
Maanteille esitettyjen toimenpiteiden arvioidaan vähentävän noin 1,2 henkilövahinkoon
johtanutta onnettomuutta vuodessa. Onnettomuuskustannusten
yhteiskuntataloudellisiksi
säästöiksi on arvioitu noin 2,64 milj.€ vuodessa. Tämän lisäksi katuverkolle tehtävistä toimenpiteistä saadaan kustannussäästöjä.
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5.2.

Liikenneturvallisuustyön kehittämissuunnitelma

Liikenneturvallisuustyön kehittämissuunnitelma
laadittiin kaikille kunnille yhteisissä seudullisissa tilaisuuksissa. Suunnitelmasta on laadittu
erillinen osaraportti.
Kuntatasolla liikenneturvallisuustyötä ohjaa liikenneturvallisuustyöryhmä, johon kuuluvat
edustajat kaikista hallintokunnista sekä sidosryhmistä. Keski-Karjalan kuntiin perustettiin liikenneturvallisuustyöryhmät suunnitelmaa laadittaessa. Liikenneturvallisuustyöryhmien kokoonpanot on esitetty erillisessä liikenneturvallisuustyön
kehittämis-suunnitelmaraportissa.
Ryhmien kokoonpanot on hyväksytty kuntien
valtuustoissa tai -hallituksissa ja ryhmien toiminnalle on sen myötä saatu kuntien päättäjien
hyväksyntä.

Kaikkien kuntien hallintokunnat laativat omat
toimintasuunnitelmataulukot asetetut tavoitteet
ja teemat huomioon ottaen. Työtä ohjattiin
konsultin ja Liikenneturvan toimesta yhteisissä
seudullisissa suunnittelutilaisuuksissa. Toimintasuunnitelmat kunnittain ovat esitetty kehittämissuunnitelmaraportin liitteissä 1-4. Sidosryhmät ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita
toimintasuunnitelmien toteuttamisessa. Sidosryhmien rooli seudun liikenneturvallisuustyössä
on kuvattu myös em. raportissa.
Liikenneturvallisuustyön seurannassa tärkeintä
on liikenneturvallisuustyöryhmien säännöllinen
kokoontuminen. Koollekutsujana toimii ryhmän
puheenjohtaja. Tärkein seurantatyökalu on liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma sekä liikenneympäristösuunnitelman toimenpideluettelo, jota pidetään yllä sähköisesti ja johon
merkitään toteutuneet toimenpiteet.

Kuntien liikenneturvallisuustyöryhmien puheenjohtajat ja sidosryhmien yhteyshenkilöt:
Kiteen kaupunki: Kauko Hirvonen
Kesälahden kunta: Jorma Turunen
Tohmajärven kunta: Olli Riikonen
Rääkkylän kunta: Pentti Kesti
Kuva 18. Seudun tulevien vuosien liikenneturvallisuustyötä suunniteltiin yhteisissä seudullisissa tilaisuuksissa,

Liikenneturva: Yhteyshenkilö: Marja Siintomaa

Kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ryhmässä koordinoidaan ja seurataan liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmien toteutumista, suunnitellaan hallintokuntien yhteisiä
toimenpiteitä ja seurataan kunnan liikenneturvallisuustilannetta. Työn toimintaa ohjaa ryhmän puheenjohtaja. Puheenjohtajan ja ryhmän
tehtävät on kuvattu tarkemmin kehittämissuunnitelmaraportissa.

Palo- ja pelastusviranomaiset: Yhteyshenkilö:
Seppo Törönen
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Poliisi: Yhteyshenkilöt: Raimo Harjunen ja Jorma Sissonen

Rajavartiolaitos: Yhteyshenkilö: Timo Päivinen
Tiehallinto: Yhteyshenkilö: Martti Leppänen

6. Liitteet
6.1.

Ehdotus liikennejärjestelmätason toimenpideohjelmaksi

Painopistealueen 1 (seudullisen lj-työn kehittäminen) toimenpiteet on esitetty kohdassa 4.2.

2. Päivittäisten liikkumisympäristöjen viihtyisyyden ja turvallisuuden parantaminen
taajamissa
Toimenpide

2.1 Kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen
- koulujen saattoliikennejärjestelyjen kehittäminen
- hoidon ja kunnossapidon tason nosto taajamien
kevyen liikenteen pääyhteyksillä
- kevyen liikenteen väylähankkeet:
- pt 15507 Sarvisalon pt
- vt 6 keskusta-Aittolahti
- vt 6 Purujärven kohta
- pt 14955 Marjoniemen pt
- pt 15550 Asemantie
- mt 4880 Kehätie
- mt 486 välillä vt 6 – Kehätie (osaväleittäin)
- mt 486 keskusta – Kehätie (osaväleittäin)
- kt 71 Puhos – vt 6
- vt 6 Puhoksen kohdan järjestelyt (Puhoksen liittymän parantamisen yhteydessä)
- mt 482 Muljula-Tolosenmäki
- pt 15531 Savikontie
- pt 15524 Puhoksen tehtaille johtava väylä
- pt 15520 Lamminrannan pt
- mt 486 Kunonniemi-Riikola
- mt 482 keskustan kohta
- pt 15566 keskusta-mt 482
- mt 484 Kompakka
- Maiju Lassilan tie
- Talluksentie
- Takkunurmentie
- Järnefeltintie
- vt 6 Tikkalan koulun alikulkukäytävä
- vt 6 Tikkalan kohta
- kt 70 Kemie – Uusi-Värtsilä (osaväleittäin)
- kt 70 Uusi-Värtsilän kohta
- kt 70 klv:n siirto toiselle puolelle Värtsilän kohdalla
- mt 486 välillä Luosuvaara-Kemie
- mt 486 Riikola-Luosuvaara
- mt 486 Kemien liittymästä Ilomantsin suuntaan
- pt 15589 välillä kt 70 - metsäoppilaitos
- mt 4903 Uusi-Värtsilä
- pt 15592 koulu - urheilukenttä (polku)
- koulujen lähelle sijoittuvat muut väylähankkeet
- vähäiset kevyen liikenteen turvallisuutta parantavat hankkeet esitetty liik.turv.suunnitelmassa
Yhteensä:

Tavoitteellinen ajoitus
2008- 20132012
x
x

0,10
0,05/v
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Kustannusarvio
(M€)

x
x
x
x
x
x
x
x

Kunnat
Kunnat, tiepiiri

0,06
0,24
0,11
0,07
0,06
0,40
1,61
0,09
0,31
0,19

Kesälahti, tiepiiri
Kesälahti, tiepiiri
Kesälahti, tiepiiri
Kesälahti, tiepiiri
Kesälahti, tiepiiri
Kitee, tiepiiri
Kitee, tiepiiri
Kitee, tiepiiri
Kitee, tiepiiri
Kitee, tiepiiri

0,58
0,05
0,24
0,06
0,35
0,29
0,15
0,25
0,09
0,02
0,07
0,06
0,17
0,15
0,95
0,65
0,29

Kitee, tiepiiri
Kitee, tiepiiri
Kitee, tiepiiri
Kitee, tiepiiri
Kitee, tiepiiri
Rääkkylä, tiepiiri
Rääkkylä, tiepiiri
Rääkkylä, tiepiiri
Tohmajärvi
Tohmajärvi
Tohmajärvi
Tohmajärvi
Tohmajärvi, tiepiiri
Tohmajärvi, tiepiiri
Tohmajärvi, tiepiiri
Tohmajärvi, tiepiiri
Tohmajärvi, tiepiiri

0,35
0,90
0,20
0,08
0,20
0,10
0,29

Tohmajärvi, tiepiiri
Tohmajärvi, tiepiiri
Tohmajärvi, tiepiiri
Tohmajärvi, tiepiiri
Tohmajärvi, tiepiiri
Tohmajärvi, tiepiiri
Kunnat, tiepiiri
Kunnat, tiepiiri

9,78
+0,05/v
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Vastuutaho

Toimenpide

Tavoitteellinen ajoitus
2008- 20132012

2.2 Joukkoliikenteen palvelutasoa kehitetään
- seutuliikennetyöryhmän aktivoiminen
- henkilöliikenteen kehittämissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen
- matkojenyhdistelytoiminnan ja kutsujoukkoliikenteen kehittäminen
- toimintojen alkamis- ja päättymisaikojen
porrastaminen
- Joensuun suunnan työmatkayhteyksien kehittäminen
- uuden maankäytön ohjaaminen joukkoliikenteen
houkuttelevuutta parantavaan suuntaan
- lippujärjestelmien kehittäminen yhteistyössä eri
toimijoiden kesken
- työsuhdematkalippujen käytön edistäminen
Yhteensä
2.3 Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden
parantaminen
2.3.1 Liikenneturvallisuuden parantaminen
- toiminnalliset toimenpiteet
- koulukuljetusten turvallisuuden parantamisohjelman laatiminen, kuljettajien koulutuksen lisääminen
- liikenneturvallisuustyön aktiivinen kehittäminen
Liikenneturvan sekä liikenneturvallisuustoimijan
kanssa
- liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman
toteuttaminen ja seuranta
- seurojen ja järjestöjen vastuun lisääminen lasten
ja nuorten harrastusmatkoista (valistus, matkojen järjestely)
- työmatkaliikenteen liittäminen osaksi työsuojelusuunnitelmia, yritysten mukaansaaminen liikenneturvallisuustyöhön
- moottorikelkkailureittien selvittäminen
- fyysiset toimenpiteet
- liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettävien
pienten toimenpiteiden toteuttaminen
- lähiliikkumisympäristöjen turvallisuuden parantaminen- teemapaketin toteuttaminen (liitusuunnitelman pohjalta)
Yhteensä
2.3.2 Taajamakeskustojen turvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen
- Kemien kevyt taajamasaneeraus (Kirkkotie, Asemantie)
- muiden taajamien pienet toimenpiteet esitetään liikenneturvallisuussuunnitelmassa (teemapaketit)
Yhteensä
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Kustan- Vastuutaho
nusarvio
(M€)

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

x

-

Kunnat, lääninhallitus ym.
Kunnat, lääninhallitus
Kunnat, lääninhallitus
Kunnat
Kunnat, lääninhallitus
Kunnat

x

-

Lääninhallitus,
kennöitsijät
Kunnat

x

-

x

-

Kunnat

x

-

Kunnat

x

-

x

-

Kunnat, Liikenneturva ym.
Kunnat -> seurat

x

-

Kunnat -> yritykset

x

-

Kunnat

x

x

10,21

Kunnat, tiepiiri

x

x

1,90

Kunnat, tiepiiri

12,11

x

x

0,19

x

0,19

Tohmajärvi, tiepiiri
Kunnat, tiepiiri

lii-

2.3.3 Esteettömyyden parantaminen
- taajamakeskustojen ja suurimpien asuinalueiden
esteettömyyskartoitukset
- esteettömyyskartoituksissa todettujen suurimpien
ongelmakohtien korjaukset/kunnossapidon tehostamiset, jatkossa esteettömyyden huomioon ottaminen aina uutta rakennettaessa tai liikenneympäristöä korjattaessa
- selvitys esteettömien matkaketjujen kehittämisestä

x

-

Kunnat

x

0,30

Kunnat

x

0,05

Kunnat,
tiepiiri,
RHK, lääninhallitus

Yhteensä

0,35
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3. Liikkumisen ja kuljetusten peruspalvelutason turvaaminen haja-asutusalueilla
Toimenpide

Tavoitteellinen ajoitus
2008- 20132012

3.1 Toimenpiteiden kohdistaminen, hoito ja kunnossapito
- yhteistyön lisääminen kunnossapidossa ja sen
suunnittelussa
- tiepiirin kunnossapitosuunnitelman laatiminen
- selvityksen laatiminen haja-asutusalueiden palvelujen keskittämisen vaikutuksista ja liikkumistarpeiden vähentämismahdollisuuksista
- hoidon ja kunnossapidon sekä perusparannuskohteiden priorisoinnin kehittäminen
- joukkoliikennereittien täsmähoidon lisäämistarpeiden määrittäminen yhteistyössä liikennöitsijöiden
kanssa ja täsmähoidon toteuttaminen
- yksityistieavustusten kohdentaminen perusparannustöihin
- yksityistieisännöintitoiminnan yleistymisen tukeminen
Yhteensä
3.2 Vähäliikenteisen tiestön parantaminen
- kelirikkokorjausten lisääminen ja kohdentaminen
priorisointityön perusteella
- yhdystieverkon perusparantamiskohteiden kohdentaminen priorisointityön perusteella
- taajamien välisten tieyhteyksien parantaminen
pienin liik.turv.toimenpitein (esitetty liik.turv.suun.)
Yhteensä
3.3 Joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteet
- kutsuohjatun henkilöliikennejärjestelmän kehittäminen ja MPK- toiminnan ulottaminen myös yksityiseen liikkumiseen koko seudulla
- matkustajien informaatiopalvelujen kehittäminen
koskien kutsuohjausta ja MPK:ta
- keräilykuljetusten lisääminen haja-asutusalueelta
runkoliikenteeseen työssäkäynti-, koulu- ja opiskelumatkoilla
- kaukoliikenteen yhteyskuljetusten kehittäminen
- kyläpysäkkien suunnittelu ja toteutus
Yhteensä
3.4 Kuljetusketjujen tehokkuuden parantaminen
- haja-asutusalueen kuljetusten ja jakelun yhteistyön kehittäminen (kunta, yritykset, posti jne.)
- talvihoidon tehostaminen kuljetusten kannalta tärkeillä tiejaksoilla
- tiestön kuntoa ja ongelmapaikkoja koskevien informaatiopalvelujen kehittäminen
- kelirikkotiedotuksen kehittäminen ja ajantasaistaminen sekä yleisillä että yksityisillä teillä (sähköinen, yhteinen informaatiopalvelu)
- väliaikaisten varastopaikkojen ja kuormien yhdistelymahdollisuuksien lisääminen fyysisin rakentein
Yhteensä

47

Kustannusarvio
(M€)

Vastuutaho

x

-

Tiepiiri

x
x

0,05

Tiepiiri
Kunnat

x

x

-

Tiepiiri

x

x

-

Tiepiiri

x

x

-

Kunnat, tiepiiri

x

x

-

Kunnat, tiepiiri

0,05
x

x

-

Tiepiiri

x

x

-

Tiepiiri

x

-

Tiepiiri

x

x

-

Kunnat,
hallitus

läänin-

x

x

-

Kunnat,
hallitus
Kunnat,
hallitus

läänin-

x

-

läänin-

x

-

x

0,20
0,20

x

-

Kunnat, yritykset
Tiepiiri

Kunnat,
lääninhallitus
Kunnat, tiepiirit

x

x

-

x

x

0,04/v

Kunnat, tiepiiri

x

x

0,04/v

Tiepiiri

0,20

Tiepiiri

x

0,20
+0,08/v

4. Alueen saavutettavuuden parantaminen
Toimenpide

Alueen päätieyhteyksien parantaminen
- selvitykset
- vt 6 läänin raja - Onkamo, tarveselvityksen päivitys
- kt 70 Onkamo-Niirala, yleissuunnitelman laatiminen

Tavoitteellinen ajoitus
2008- 20132012

Kustannusarvio
(M€)

Vastuutaho

x

0,08

Tiepiiri

x

0,10

Tiepiiri

- hallinnolliset toimenpiteet
- kt 70 muuttaminen valtatieksi
- mt 486 Tohmajärvi-Puhos muuttaminen kantatieksi
- toimenpiteiden toteuttaminen
- vt 6 Saari-Kesälahti, liittymien kevyet parantamiset, riista-aidat ja yksityistiejärjestelyt
- vt 6 ohituskaistat välille Purujärvi-Saari
- vt 6 Purujärven kohdan parantaminen (kevyen
liikenteen yhteydet ja alikulku, valaistuksen täydentäminen, liittymä- ja yksityistiejärjestelyt)
- vt 6 Kesälahden kohdan parantaminen (pohjavesisuojaus, liittymäjärjestelyt, valaistus, kevyen
liikenteen väylän jatkaminen)
- vt 6 Pajarinhovin kohdan liittymä- ja alikulkujärjestelyt
- vt 6 Puhoksen kohdan liittymäjärjestelyt (eritasoliittymä), kantatien 71 siirto, kevyen liikenteen järjestelyt, pohjaveden suojaukset
- vt 6 Tolosenmäen eritasoliittymä
- vt 6 merkittävimpien pohjavesialueiden suojaukset (erillisrahoituksen kautta)
- vt 6 keskikaiteelliset ohituskaistat Puhoksen
liittymän molemmin puolin
- vt 6 Onkamo-Tikkala, yksityistie-, liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyt
- vt 6 Tolosenmäki-Onkamo, riista-aidat ja yksityistiejärjestelyt, kevyet liittymäjärjestelyt
- kt 70 Onkamo-Niirala parantaminen (osavaiheittain erillisen selvityksen mukaisesti); ensimmäisessä vaiheessa Tohmajärvi-Niirala
- kt 70 rekkaliikenteen valvontapaikat
- kt 71 pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet
- mt 479 pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet
- mt 486 parantaminen välillä Tohmajärvi-KiteePuhos (sis. muihin toimenpiteisiin)
- automaattisen nopeusvalvonnan täydentäminen
(kt 70, kt 71)
- päätieyhteyksien muut (pienet) liikenneturvallisuustoimenpiteet, esitetty liikenneturvallisuussuunnitelmassa
Alueen ulkoisten päätieyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen
- vt 6 sekä etelään että Joensuuhun, yhteydet Pietarin suuntaan

Kunnat, liitto
Kunnat, liitto

x
x

-

x

x

0,60

Tiepiiri

x

x
x

1,50
0,40

Tiepiiri
Tiepiiri

x

1,40

Tiepiiri

x

0,25

Kitee, tiepiiri

8,00

Tiepiiri

x
x

1,70
5,30

Tiepiiri
Tiepiiri

x

4,60

Tiepiiri

0,50

Tiepiiri

x

1,50

Tiepiiri

x

x

16,0

Tohmajärvi, tiepiiri

x
x
x

x
x

0,20
0,98
0,05

Tiepiiri
Tiepiiri
Tiepiiri

x

-

Tiepiiri

0,30

Tiepiiri

x
x

x

x
x

x

-

Tiepiiri

x

x

-

Kunnat, liitto,
tiepiiri
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Toimenpide

Tavoitteellinen ajoitus
2008- 20132012

Rataverkon kehittämishankkeisiin vaikuttaminen
- Karjalanradan tasoristeysten poistaminen välillä
Imatra-Joensuu
- Karjalanradan parantaminen välillä ImatraJoensuu (muu nopeustason noston mahdollistaminen)
- Karjalanradan kantavuuden parantaminen (akselipainon nostaminen 25 tn) välillä Imatra-Joensuu
- Niirala-Säkäniemi- rataosuuden sähköistäminen
- Niirala-Uimaharju, akselipainojen nosto, tasoristeysten vähentäminen sekä kulunvalvontajärjestelmän toteuttaminen
- selvitys henkilöliikenteen potentiaalista ja käynnistämisestä osuudella Niirala-Säkäniemi
Lentokenttäyhteyksien parantaminen
- Joensuun (ja Savonlinnan) lentoasemien liityntäliikenteen parantaminen eri osapuolten välistä yhteistyötä lisäämällä
- Kiteen lentokeskuksen tieyhteyksien kehittäminen
Vesiliikenteen kehittäminen
- ympärivuotisen meriyhteyden aikaansaamiseen
vaikuttaminen
- Kymijoki-Mäntyharju- kanavan jatkosuunnittelu
- Savonlinnan kohdan syväväylän parantamiseen
vaikuttaminen
- syväväylästön kehittäminen (navigointi- ym. järjestelmät)
- Puhoksen ja Raikun kanavien kehittäminen

x

x

Kustannusarvio
(M€)

Vastuutaho

x

-

RHK, liitto

x

-

Kunnat, liitto

x

-

Kunnat, liitto

x
x

-

RHK
RHK

x

-

Kunnat, liitto, lääninhallitus

x

-

Kunnat,
hallitus

0,70

x

läänin-

Kitee

x

x

-

Kunnat, liitto

x

x
x

-

Kunnat, liitto
Kunnat, liitto

x

-

MKL

x

-

x

0,10

Kunnat,
liitto,
MKL
Kunnat, liitto

x

0,05

MKL, liitto

x

x

-

Tiepiiri, RHK, lääninhallitus, liitto

- uiton pudotuspaikkojen tieyhteyksien kehittäminen
- Kiteen ja Kesälahden rautatieasemien ja niiden liityntäyhteyksien kehittäminen (kutsujoukkoliikenteenä)
- joukkoliikenteen runkoreittien määrittely

x
x

x

0,50
-

Kunnat, tiepiiri
RHK, kunnat, liitto, lääninhallitus

-

- runkoreittien fyysiset kehittämistoimenpiteet
- runkoreittien vuorotarjonnan kehittäminen, liityntäliikenteen kehittäminen kutsujoukkoliikenteenä
- vaikuttaminen VR:n aikatauluihin

x

x
x

0,20
0,20/v

Kunnat, liitto, lääninhallitus, tiepiiri
Kunnat, tiepiiri
Lääninhallitus

x

x

-

- vesimatkailuselvitykset ja fyysisten toimenpiteiden
toteuttaminen
- selvitys uiton kehittämiseksi tarvittavista toimenpiteistä
Joukkoliikenne ja liityntäliikenne
- liityntäliikenteen kehittäminen eri liikennemuotojen
kesken

Yhteensä (kustannukset esitetty ainoastaan seudulle syntyvien kustannusten osalta, eivät sisällä kuntien ym. tahojen osuuksia)
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x

x

50,96
+0,20/v

Kunnat, liitto

5. Rajaliikenteen ja raja-alueyhteistyön kehittäminen
Toimenpide

- Venäjän logistiikkaa ja liiketoimintaa palvelevan,
yhteistoimintaan perustuvan Karjalan logistiikkakeskuksen perustaminen, alihankintatoiminnan
kehittäminen
- rajaliikenteen viranomaismaksujen ja tullien (esim.
puutullien) tasoon sekä rajan ylittävän liiketoiminnan toimintaedellytyksiin vaikuttaminen
- Venäjänpuoleisen Niiralaan suuntautuvan liikenneinfrastruktuurin parantamiseen vaikuttaminen
- Venäjänpuoleisen Värtsilän tulliaseman toiminnan
nopeuttamiseen vaikuttaminen
- ns. rajaliikenteen tukihankkeiden (informaatio- ja
oheispalvelujen kehittäminen, saniteettitilat, kahvila ym.) kehittäminen
(- kt 70 parantaminen, esitetty edellä)
Yhteensä

Tavoitteellinen ajoitus
2008- 20132012
x

Kustannusarvio
(M€)
-

Vastuutaho
Kunnat, liitto, KETI

x

x

-

Kunnat, liitto

x

x

-

Kunnat, liitto

x

x

-

Kunnat, liitto

x

x

-

Liitto, tiepiiri

x

x

-

Tiepiiri

Kustannusarvio
(M€)

Vastuutaho

6. Logistiikan ja kuljetusten tehostaminen
Toimenpide

Logistiikan kehittäminen ja tehostaminen
- selvitys pienten toimitusten logistiikkakeskuksen
potentiaalista ja tarpeellisuudesta
- (Karjalan logistiikkakeskuksen perustaminen, esitetty edellä)
- kuntalogistiikan tehostaminen, logistiikkayhteistyöorganisaation perustaminen/yhteisen hankintalogistikon palkkaaminen
Alueen sisäisten kuljetusketjujen tehokkuuden
parantaminen
- kt 70 Tohmajärven kiertotiejärjestelyjen kehittäminen
- erikoiskuljetusreittien tarkistaminen ja ahtaiden liittymien avartaminen
- vaarallisten aineiden kuljetusreittien kehittäminen
- tiestön kuntoa ja ongelmapaikkoja koskevien informaatiopalvelujen kehittäminen
- opastusjärjestelmien kehittäminen
- kuntien sekä yritysten välisen yhteistyön ja tiedottamisen lisääminen kuljetuksia koskien
- rekkojen ja perävaunujen pysäköintipaikkojen
osoittaminen taajamien lähialueilta
- (vt 6 liittymäjärjestelyjen ja kt 70 parantaminen,
esitetty edellä)

Tavoitteellinen ajoitus
2008- 20132012
x

0,05

Kunnat, KETI

x

-

Kunnat, KETI

x

-

Kunnat

x

x

-

Tiepiiri

x

x

0,30

Tiepiiri

x
x

x

0,10
-

Tiepiiri
Kunnat, tiepiiri

x
x

x
x

0,05
-

Kunnat, tiepiiri
Kunnat, yritykset

x

0,05

Kunnat, tiepiiri

x

-

x

50

Tiepiiri

Toimenpide

Tavoitteellinen ajoitus
2008- 20132012

Yrityslogistiikan kehittäminen
- koulutusmuotojen ym. toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto
- logistiikan tietämyksen ja osaamisen edelleenkehittäminen erityisesti pk-yrityksissä
- toimitusketjujen suunnittelun ja hallinnan kehittäminen
- yritysten yhteistoimintaan perustuvien tehokkaiden
ja tuotteille lisäarvoa tuovien toimitus- ja markkinointikanavien kehittäminen yritysten välistä verkostoitumista edistämällä
- alihankintaverkostojen kehittäminen ja tukeminen

Kustannusarvio
(M€)
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KETI,
yritykset,
TE-keskus
KETI,
yritykset,
TE-keskus
KETI, yritykset

x

-

x

-

x

-

x

-

KETI,
yritykset,
TE-keskus

x

-

KETI, yritykset

0,55

Yhteensä

Vastuutaho

6.2.

Kuntakohtaiset kartat ja taulukot liikenneympäristön pienistä
parantamistoimenpiteistä

Toimenpidetaulukoissa esitetty vaiheistus on tavoitteellinen.
Kesälahti
-

toimenpidetaulukot

-

taajaman toimenpidekartta

Kitee
-

toimenpidetaulukot

-

taajaman toimenpidekartta

Rääkkylä
-

toimenpidetaulukot

-

taajaman toimenpidekartta

Tohmajärvi
-

toimenpidetaulukot

-

taajaman toimenpidekartta

Haja-asutusalueen toimenpidekartta
Hirvivaroitusmerkkien tarkistamiskartta
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Kesälahdentie, Tekniset-liikkeen
edusta
Kesälahdentie

Korotetun suojatien varoitusmerkin
siirto lähemmäksi
Katu välillä Pyhäjärventie - Tiittalantie Koulun saattoliikenteen järjestelyt,
vaatii tarkempaa suunnittelua
Väistämisvelvollisuusmerkkien
Asematien, Mehonmäentien,
Runosentien, Makasiinitien (molemmat yhteyteen varoitusmerkit pyöräilijöistä
päät), Tiittalantien Ratsumestarintien, (kaksisuuntainen pyörätie merkki nro
863)
Pitkälammentien, Kylänkankaantien
liittymät Kesälahdentielle

Ratsumestarintien ja Hellaniementien
liittymä

Pyhäjärventie, Ruomantien/Myllytien
liittymä
Juutintie

taajama

taajama

taajama

taajama

taajama

5

6

7

8

9

10 taajama

11 taajama

Pikavuoropysäkki
Kesälahdentie, Kullerontien liittymät

taajama
taajama

3
4

"lapsia" -varoitusmerkit Päiväkodin
liittymän molemminpuolin

Lisätään merkit etuajooikeutetun
liikenteen suunta (merkki nro 861 a),
pitkällä tähtäimellä liittymän uudelleen
suunnittelu
Uusi suojatie Pyhäjärventien yli

P-alue yksisuuntaiseksi

Katos
Suojatiet (merkit ja maalaus)

Kesälahdentien ja Tiittalantien liittymä

taajama

2

Kaiteen korotus Pyhäjärventielle
nykyisen kaiteen kohdalle toiselle
puolelle tietä
Suojatiemerkit

Toimenpiteet

Pyhäjärventie

Kohde

taajama

Sijainti

1

Nro

TAAJAMAN ALUEELLE ESITETYT TOIMENPITEET

KESÄLAHTI

0,5

1

0,5

0,000

1

1

1

1

0,000

1

1

1
1

1

1

3

8,000

0,000

10,000

0,000

K

T

T

K

K

T

K

K
T

T

T

Tehokkuus KiireellisyysVastuutaho
(hvjo /M€/v)
luokka

2

0,004

0,005

Onn.vähenemä
(hvjo/v)
0,000

-

0,5

0,5

5
1

0,5

Kustannukset (1 000
€)
5

Toteutettu

Pyhäjärventien, Ratsumestarintien ja
Taipaleentien liittymä

Salaneuvoksentie

Makasiinitie
Ratsumestarintien ja Myllytien liittymä

Myllytie

Pyhäjärventie/Lehmisavuntien välillä
oleva kevyen liikenteen väylä

13 taajama

14 taajama

15 taajama
16 taajama

17 taajama

18 taajama

Kohde

Juutintie

Sijainti

12 taajama

Nro

Loivapiirteiset hidasteet 2 kpl (paikat
täsmennettävä)
Muu vaara -liikennemerkki ja lisäkilpi
"vaarallinen lasku"

Loivapiirteiset hidasteet 3 kpl
Myllytien liittymän kääntäminen
Ratsumestarintielle siten, että tiet
liittyvät kohtisuoraan joko pohjois- tai
eteläpuolelta. Kohde vaatii tarkempaa
suunnittelua

Väistämisvelvollisuusmerkin siirto
ennen kevyen liikenteen väylää

Kaksi loivapiirteistä hidastetta
Pyhäjärventielle suojateiden yhteyteen

30 km/h nopeusrajoitus Juutintielle

Toimenpiteet

0,5

10

15
-

0,5

10

Kustannukset (1 000
€)
0,5
0,006

Onn.vähenemä
(hvjo/v)

0,600

1

2

1
3

1

1

1

K

K

K
K

K

T

K

Tehokkuus KiireellisyysVastuutaho
(hvjo /M€/v)
luokka

Toteutettu

Sijainti

98 hajaasutusalue

90 hajaasutusalue
91 hajaasutusalue
92 hajaasutusalue
93 hajaasutusalue
94 hajaasutusalue
95 hajaasutusalue
96 hajaasutusalue
97 hajaasutusalue

Nro

Päällysteen uusiminen

Väistötila paikallistien liittymään ja
yksityistieliittymäjärjestelyt 500 m
matkalla
Liittymien porrastus

Nopeusrajoituksen alentaminen 60 ->
50 km/h ja jatkaminen n.150 m
Kesälahden suuntaan
Nopeusrajoituksen alentaminen 60 ->
50 km/h ja jatkaminen mt 15511
liittymän ohi
80 km/h nopeusrajoituksen
laajentaminen mt 15509 liittymään
Nykyisen 80 km/h nopeusrajoituksen
laskeminen 60 km/h

Mt 15502, Ruokkeen paikallistie

Vt 6 / mt 15502 liittymä

Mt 14955, Alakylä

Vt 6 / mt 4800 liittymä

Kt 71, Villala

Mt 15512, Hummovaara

Nopeusrajoituksen laskeminen n. 200
metrin matkalla 100->80
Liittymäalueen valaistus
(kiireellisyysluokka I)

Valaistus vt 6 liittymästä Punkaharjun
suuntaan

St 479, väli vt 6-Purujärvi

Vt 6 / mt 4800 liittymä

Liittymäalueen valaistus

Toimenpiteet

Vt 6 / mt 4040 liittymä

Kohde

HAJA-ASUTUSALUEELLE ESITETYT TOIMENPITEET

20

0,5
0,013

0,003

0,5

0,001

0,5

0,005

0,003

0,5

0,5

0,021

200

0,650

0,000

6,000

10,000

2,000

6,000

0,105

0,422

1

1

1

1

1

1

3

3

0,019

3

1

45

0,143

0,250

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Tehokkuus KiireellisyysVastuutaho
(hvjo /M€/v)
luokka

1

0,006

Onn.vähenemä
(hvjo/v)
0,005

20

42

Kustannukset (1 000
€)
20

Toteutettu

Sijainti

99 hajaasutusalue
100 hajaasutusalue
101 hajaasutusalue
102 hajaasutusalue/
taajama
103 hajaasutusalue/
taajama
104 hajaasutusalue/
taajama
105 hajaasutusalue/
taajama
106 hajaasutusalue/
taajama
107 hajaasutusalue

Nro

Valaistuksen jatkaminen mt 4800
liittymään asti
Päällysteen paikkaus mt 15502
päällystyksen yhteydessä
Valaistuksen jatkaminen mt 15506
liittymän yli

Valaistuksen jatkaminen n. 600 m

Valaistus

Kevyen liikenteen väylä välille Kesälahti
- mt 4800 liittymä

Kevyen liikenteen väylä Asematielle

Vt 6, Kesälahti-mt 4800 liittymä

St 479, kunnanraja, Purujärvi

Mt 15507, Pyhäjärventie

Mt 14955, Taipaleentie

Mt 15550, aseman tie

Vt 6, Kesälahti-mt 4800 liittymä

Mt 15550, Aseman tie

Hirvivaroalueet, vt 6 Purujärven
Jatketaan varoaluetta etelään n. 1 km
eteläpuoli
Hirvivaroalueet, vt 6 kesälahden kohta Jatketaan varoaluetta pohjoiseen 1,2
km
Hirvivaroalueet, vt 6, Kousa
Lyhennetään varoaluetta n. 3 km

Liittymäalueen valaistus

Toimenpiteet

Kt 71 / 4800 liittymä

Kohde

1
1

0,5

3

3

3

1

1

1

2

3

0,5

0,000

0,004

0,063

0,105

0,313

0,317

0,190

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Tehokkuus KiireellisyysVastuutaho
(hvjo /M€/v)
luokka

1

0,000

0,001

0,001

0,002

0,005

0,013

Onn.vähenemä
(hvjo/v)
0,004

0,5

60

240

16

19

16

3

41

Kustannukset (1 000
€)
21

Toteutettu

Mt 15507/14955, PuruvedenPyhäjärven koulu

Kt 71, Villalan koulu

K16 hajaasutusalue/
taajama

K17 hajaasutusalue

Kohde

Vt 6, Purujärven koulu

Sijainti

K15 hajaasutusalue

Nro

Väistötila koulun liittymän kohdalle

Väistötila koulun liittymän kohdalle
Kevyen liikenteen väylä koulun
kohdalle
Pihajärjestelyt
Kevyen liikenteen väylä
Pyhäjärventielle (15507) välille Juutintie
Palokankaantie
Kevyen liikenteen väylä Taipaleentielle
(14955) välille Kirkkotie-Tukholmantie

Toimenpiteet

0,000

70

0,001

0,002

15
60

30

Onn.vähenemä
(hvjo/v)
0,028
0,001

Kustannukset (1 000
€)
30
110

0,033

0,000

0,033

0,933
0,009

2

2

2
2

2
3

T

T

K
T

T
T

Tehokkuus KiireellisyysVastuutaho
(hvjo /M€/v)
luokka

Toteutettu

2

Muu toimenpide

Nopeusrajoitus 30 km/h

Lapsia merkkien lisäys

Varoitusmerkit pyöräilijöistä

Suojatiemerkkien lisäys

Katoksen lisäys

Liikennemerkin siirto

P-alueen jäsentely

Suojatien lisäys

Jäsentely

Kaiteen korotus

Loivapiirteinen hidastetöyssy

Toimenpidenumero

8

18
4

2
3
6

9

7

5

10

15

1

17

16

13
14

12
11

Keski-Karjalan liikennesuunnitelma
Kesälahden taajaman
parantamistoimenpiteet

Ilmarisentien ja Savikontien liittymä

Kiteentien ja Arppentien/Hovintien
liittymä

Kiteentie, Kiteenhovin kohta

Kiteentie, Pokentien liittymän itäpuoli

Kiteentie, välillä Arppentie - kauppatie Hidasteet 2 kpl, eteläpuolelle
suunniteltu maankäyttöä
(liikerakennus)

taajama

taajama

taajama

taajama

taajama

5

6

7

8

9

Liikennevalotolpat myös vastakkaiselle
puolelle liittymää Arppentien ja
Hovintien suunnasta
Kulkemisen estäminen esimerkiksi
istutuksin
Suojatien korotus

Kunnossapidon tehostaminen mäessä

10

5

1

10

0,5
15

0,056

0,002

0,015

0,000

11,200

0,000

2

1

1

2

1

1
2

Nopeusrajoitusten ajoratamaalaus
Töyssyjen muuttaminen loivapiirteisiksi

30,000
0,000

Mt 486, Tohmajärventie
Mt 15531, Savikontie

taajama

4

1

0,005

1
1

10,000

0,5

0,333
24,000

T

T

K

T

T/K

T
T

T

T/K

T
T

Tehokkuus KiireellisyysVastuutaho
(hvjo /M€/v)
luokka

Nopeusrajoitus 50 km/h jo Kylväjäntien
pohjoisen liittymän pohjoispuolelta

taajama

3

0,008
0,012

Onn.vähenemä
(hvjo/v)

2

24
0,5

Kustannukset
(1 000 €)

Kohde vaatii tarkempaa suunnittelua

Mt 487 Tokmannin liittymä,
Malakiventie
Mt 486, Tohmajärventie

taajama

2

Suojateiden keskisaarekkeet 3 kpl
Nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset

Toimenpiteet

Mt 487, Kiteentie, Tolosenmäkeen
Mt 487, Kiteentie, Tolosenmäkeen

Kohde

taajama

Sijainti

1

Nro

TAAJAMAN ALUEELLE ESITETYT TOIMENPITEET

KITEE

Toteutettu

Sijainti

Ilmarisentie
Mt 15531, Savikontie, Ilmolantien
liittymä
Mt 4880, Kehätie

Mt 486, Kitee - Puhos

13 taajama
14 taajama

16 taajama

Mt 15531, Savikontie

Mt 4880, Kehätie
Rantatie
Savikontien / Kiteentien liittymä

17 taajama

18 taajama
19 taajama
20 taajama

Mt 486, Kitee - Puhos

Opintie

12 taajama

15 taajama

Mt 486 – Kehätien (mt 4880) liittymä
Keisarinkuja

Vaihe II, kevyen liikenteen väylä
välille Rautakauppa- Kehätie
Kevyen liikenteen väylä välille
Ilmarisentie-Rantatie (Kevyen
liikenteen väylä on toisella puolella)
Valaistus
Loivapiirteiset hidasteet 2 kpl
Kiertoliittymä (kaavavaraus)

Kevyen liikenteen väylä välille
Puhoksentie-Keisarinkuja
Vaihe I, kevyen liikenteen väylä välille
liikenneympyrä -Rautakauppa

Kunnossapidon tehostaminen
60 km/h rajoituksen laajennus
Puhoksen suuntaan
STOP-merkki
Nopeusrajoitusten
yhdenmukaistaminen
Jalkakäytävä vällille Kiteentie Lepolantie
Korotettu suojatie (loivapiirteinen)
Korotettu suojatie (loivapiirteinen)

Mt 486 – Kehätien (mt 4880) liittymä

Toimenpiteet

Mt 486 – Kehätien (mt 4880) liittymä

Kohde

11 taajama

10 taajama

Nro

41
10
300

50

60

30

400

5
5

12

0,5
0,5

0,5

Kustannukset
(1 000 €)
1

0,317
0,337
0,101

3
2
3

3

1

0,050
0,080

1

3

2
2

1

1
1

1

0,100

0,005

1,600

18,000

20,000

T
K
T

T

T

T

T

K
T

K

T
T

T

T

Tehokkuus KiireellisyysVastuutaho
(hvjo /M€/v)
luokka

0,013

0,004

0,003

0,003

0,002

0,008

0,009

0,004
0,01

Onn.vähenemä
(hvjo/v)
Toteutettu

Sijainti

Vt 6, Syrjäsalmi
Vt 6, Syrjäsalmi
Vt 6, Syrjäsalmi

Vt 6, Tolosenmäki

66 hajaasutusalue

Vt 6, Pajarinhovi

Kt 71 ja pt 15520 liittymä, Puhos
Vt 6, Pajarinhovi
Vt 6, Pajarinhovi

Kt 71 ja pt 15520 liittymä, Puhos

Kt 71, Puhos, Siwan liittymät

Mt 486, Lohelantien (yksityistie)
liittymä
Mt 486, Lohelantien (yksityistie)
liittymä
Mt 486 ja pt 15525 liittymä

Kohde

65 hajaasutusalue

64 hajaasutusalue

63 hajaasutusalue

61 hajaasutusalue
62 hajaasutus-

60 hajaasutusalue

Nro

Toimenpiteet

3

Pohjoisen liittymän portaalin opasteet
Liittymän muotoilu, kanavointi
STOP -merkki Kiteen suunnasta
Porrastus II-vaiheessa
Näkemäraivaukset

1
1
20

100
1
200
1

0,5

40
20
150

5
25
1

Itäisen liittymä katkaisu
Läntisen liittymän muotoilu
STOP ja ennakkovaroitusmerkit
sivutielle (siirto parempaan paikkaan)
Väistötila, pysäkkijärjestelyt
Valaistus 600 m
Liittymien yhdistäminen ja siirto
parempaan paikkaan, päätien liittymän
kanavointi
Nopeusrajoitus 60 km/h
liittymäalueelle
Ohituskielto
P-alueiden järjestelyt (ajosuunnat)
Valaistus (yhtenäisesti Pajarinhoville)

0,5

0,016
0,024
0,029
0

0,057

0,004

0,008
0,004
0,032

0,002
0,001
0,004

0,000

0,160
24,000
0,145
0,000

0,000

2,850

8,000

0,200
0,200
0,213

0,400
0,040
4,000

0,000

2
1
3
1

1

1
1
1

1

3
1
2

3
3
1

1

3

15

T
T
T
T

T

T
T
T

T

T
T
T

T
T
T

T

T

T

Tehokkuus KiireellisyysVastuutaho
(hvjo /M€/v)
luokka
1

Onn.vähenemä
(hvjo/v)

0,5

Kustannukset
(1 000 €)

Ennakkovaroitusmerkki kärkikolmio
200 metriä sivutielle

Mt 486, ohituskieltomerkin siirto n. 300
m Kiteen suuntaan
Liittymän siirto parempaan paikkaan

HAJA-ASUTUSALUEELLE ESITETYT TOIMENPITEET

Toteutettu

Sijainti

74 hajaasutusalue
75 hajaasutusalue
76 hajaasutusalue

70 hajaasutusalue
71 hajaasutusalue
72 hajaasutusalue
73 hajaasutusalue

67 hajaasutusalue
68 hajaasutusalue
69 hajaasutusalue

Nro

Kevyen liikenteen väylä

Kevyen liikenteen väylä

Valaistus

St 486, Kunonniemi - Riikola

St 486, Vt 6 - Niinikumpu

52

350

60

0,038

0,004

0,000

0,006

43

Mt 15520, Lamminrannan mt

0,000

240

Kevyen liikenteen väylä (toteutus
riippuu vt 6 Puhos etl-hankkeen
aikataulusta)
Valaistus vt 6-Puhos ((toteutus riippuu
vt 6 Puhos etl-hankkeen aikataulusta)

Mt 15524, vt 6- Puhos

0,003

190

Kevyen liikenteen väylä

Vt 6, Kt 71 liittymä-st 486 liittymä

St 482, Likolampi-Tolosenmäki

0,000

0,004

310

580

0,019

1610

Kevyen liikenteen väylä on esitetty klv
selvityksessä rakennettavaksi ko.
välille kolmessa eri osassa (kohteet
94,95,96)
Kevyen liikenteen väylä välille PuhosVt 6 (toteutus riippuu vt 6 Puhos etlhankkeen aikataulusta)
Kevyen liikenteen väylä välille
Likolampi - Tolosenmäki

St 486, Kitee-Puhos

Kt 71, Puhos - vt6

0,002

0,5

STOP-merkki Ruppovaarantielle

0,006

Onn.vähenemä
(hvjo/v)

Vt 6, Ruppovaaran liittymä

Kustannukset
(1 000 €)
100

Toimenpiteet

Mt 487, Aseman liittymät, Tolosenmäki Kiteen puoleisen liittymän nosto

Kohde

0,731

0,011

0,000

0,140

0,000

0,016

0,000

0,013

0,012

4,000

0,060

1

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Tehokkuus KiireellisyysVastuutaho
luokka
(hvjo /M€/v)

Toteutettu

Sijainti

87 hajaasutusalue

77 hajaasutusalue
78 hajaasutusalue
79 hajaasutusalue
80 hajaasutusalue
81 hajaasutusalue
82 hajaasutusalue
83 hajaasutusalue
84 hajaasutusalue
85 hajaasutusalue
86 hajaasutusalue

Nro

0,001
0,001

0,5

0,5
0,5
0,5

Valaistuksen saneeraus ja
muuttaminen törmäysturvalliseksi
Nopeusrajoitus 60 km/h

Nopeusrajoitus 50 km/h
liittymäalueelle kaikista suunnista
Nopeusrajoituksen lasku 60:stä 50
km/h ja jatkaminen n. 200 m
Päällysteen uusiminen

Nopeusrajoituksen alentaminen 70
km/h
Nykyisen 60 km/h nopeusrajoituksen
alentaminen 50 km/h
60 km/h nopeusrajoituksen jatkaminen
noin 400 m
Nopeusrajoituksen 50 km/h
laajentaminen 200 m länteen
Nopeusrajoituksen 50 km/h
laajentaminen 300 m itään

Mt 4882, Mökkikylä

Mt 15539, Palojärvi

Mt 15529/15530, Rokkala

Mt 15525, Niinikumpu

Mt 15521, Puhoksen asemantie

Vt 6, Kt 71 liittymä-st 486 liittymä

Kt 71, Puhos

Mt 15518, Suorlahti

0,003

0,5

Valaistus

5

0,5

1

0,5

16

147

0,015

0,029

0,003

0,002

0,002

0,002

0,116

0,006

St 486, Niinikumpu- Kitee

25

Valaistus

0,093

Onn.vähenemä
(hvjo/v)

Kt 71, Puhos - vt6

113

Kustannukset
(1 000 €)

Valaistus

Toimenpiteet

St 487, Tolosenmäki-Kitee

Kohde

2,000

2,000

6,000

30,000

58,000

6,000

2,000

4,000

0,125

0,789

0,240

0,823

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Tehokkuus KiireellisyysVastuutaho
luokka
(hvjo /M€/v)

Toteutettu

Kt 71, Puhoksen koulu

Mt 15547, Heinäjärven koulu

K11 hajaasutusalue
K12 hajaasutusalue

Kohde

Vt 6, Puhoksen pohjoispuolella
Tiikontien/Kotiniementien
yksityistieliittymä
Hirvivaroalueet, kt 71, Puhoksesta
Savonlinnaan
Hirvivaroalueet, kt 71, Puhoksesta
Savonlinnaan
Hirvivaroalueet, st 486, Kitee-Puhos

Sijainti

88 hajaasutusalue
89 hajaasutusalue

Nro

Kaavassa esitetyt toimenpiteet:
nykyisen liittymän katkaisu ja kevyen
liikenteen väylä koululle

0,000

0,000

0,5
0,5

0,000

0,5

Uusi hirvivaroalue Tervavaarasta
Hummovaaraanpäin n. 2,5 km
Uusi hirvivaroalue Lohelasta Kiteelle n.
2,8 km
Nopeusrajoitus 40 km/h
0,000

0,000

0,5

0,100

2

1

1

1

1

2

K/T

T

T

T

T

T

Tehokkuus KiireellisyysVastuutaho
luokka
(hvjo /M€/v)

Jatketaan varoaluetta 4,5 km

0,003

Onn.vähenemä
(hvjo/v)

30

Kustannukset
(1 000 €)

Väistötila

Toimenpiteet

Toteutettu

Keski-Karjalan liikennesuunnitelma
Kiteen taajaman
parantamistoimenpiteet

3
2

1

12

13

16
7
10

5
6

18

15

9

17
4

8

20
14

11

19

2

Toimenpidenumero
Muu toimenpide
Muu toimenpide
Nykyisen korotuksen muuttaminen
loivapiirteiseksi
Liikennevalotolppien lisäys
Kulkemisen estäminen
Korotettu suojatie (loivapiirteinen)
Loivapiirteinen töyssy
Nopeusrajoitusten yhdenmukaistaminen
Jalkakäytävä / Kevyen liikenteen väylä
Valaistus
Kiertoliittymä

Maiju Lassilantie
Maiju Lassilantie
Maiju Lassilantie
Maiju Lassilantie

Järnefeltintie

Talluksentie

Kt 70 ja mt 486 liittymä

Kemie

Kemie

Kemie

Kemie

3

4

5

8

Järnefeltintie

Takkunurmentie
Kirkkotie

Kohde

Kemie
Kemie

Sijainti

1
2

Nro

TAAJAMAN ALUEELLE ESITETYT TOIMENPITEET

TOHMAJÄRVI

Kevyen liikenteen väylä
pohjoispuolelle Järnefeltintien
liittymään
Alikulkutunneli liittymän länsipuolelle

II-vaihe valaistuksen täydentäminen
koko Kirkkotielle
Korotettu kevyen liikenteen väylä
Raskaan liikenteen läpiajokielto
Nopeusrajoitus 30 km/h
Kunnossapidon tehostaminen liittymän
mäessä
Kevyen liikenteen väylä itäpuolelle
välille kt 70 – Talluksentie
Kevyen liikenteen väylä molemmille
puolelle välille Talluksentie-Kirkkotie

Korotettu jalkakäytävä koko tielle
Valaistuksen jatkaminen, I vaihe
nykyisen 60 km/h rajoituksen alkuun
sekä 50 km/h rajoitusalueelle kevyen
liikenteen väylän loppuun saakka

Toimenpiteet

200

20

40

20

90
0,5
0,5

92

Kustannukset
(1 000 €)
70
26

0,01

0,008

0,008

Onn.vähenemä
(hvjo/v)

0,050

0,087

0,308

Tehokkuus
(hvjo/M€/v)

3

1

1

1

1
1
1
1

2

1
1

Kiireellisyysluokka

T

K

K

K

K
K
K
K

T

K
T

Vastuutaho

Toteutettu

Kevyen liikenteen väylien
kunnossapito

Kirkkotie
Kirkkotie
Kirkkotie
Kirkkotie
Kirkkotie
Kirkkotie
Kirkkotie
Kirkkotie
Asemantie
Asemantie
Asemantie
Asemantie
Asemantie

Kauppakatu
Kirkkotie
Kirkkotie
Kirkkotie

Kemie

Kemie
Kemie
Kemie
Kemie
Kemie
Kemie
Kemie
Kemie
Kemie
Kemie
Kemie
Kemie
Kemie

Kemie
Kemie
Kemie
Kemie

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

T14
T15
T16
T17

Kohde

Taajama-alueen puusto

Sijainti

Kemie

Nro
Puut pidettävä runkopuuna näkemien
säilyttämiseksi
Aurauksesta huolehdittava
vanhusväestön liikkumisen
turvaamiseksi
Loivapiirteinen töyssy
Korotettu suojatie (loivapiirteinen)
Loivapiirteinen töyssy
Loivapiirteinen töyssy
Loivapiirteinen töyssy
Loivapiirteinen töyssy
Korotettu suojatie (loivapiirteinen)
Loivapiirteinen töyssy
Loivapiirteinen töyssy
Loivapiirteinen töyssy
Loivapiirteinen töyssy
Loivapiirteinen töyssy
Nykyisen korotuksen muuttaminen
loivapiirteiseksi
Korotettu liittymäalue / tieosuus
Loivapiirteinen töyssy
Suojatie
Suojatie

Toimenpiteet

25
5
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Kustannukset
(1 000 €)

0,008
0,003

0,008
0,008
0,008
0,008
0,002
0,001
0,001
0,002
0,006
0,005
0,005
0,006

Onn.vähenemä
(hvjo/v)

0,320
0,600

1,600
1,600
1,600
1,600
0,400
0,200
0,200
0,400
1,200
1,000
1,000
1,200
0,000

Tehokkuus
(hvjo/M€/v)

2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Kiireellisyysluokka

T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

K/T

K/T

Vastuutaho

Toteutettu

Sijainti

K6 Värtsilä

K3 Hajaasutusalue
K4 Hajaasutusalue
K5 Hajaasutusalue

K2 Hajaasutusalue

K1 Hajaasutusalue

Nro

Nopeusrajoitus 60 km/h ja
ajoratamaalaukset koulun kohdalle
Kevyen liikenteen väylä (polku) välille
koulu - urheilukenttä
Valaistus välille koulu - urheilukenttä
Alikulkutunneli koulun kohdalle,
liittymän porrastus ja väistötila
Nopeusrajoitus 60 km/h ja
ajoratamaalaukset

Mt 486, Akkalan koulu

Mt 15592, Akkalan koulu

Mt 486, Akkalan koulu

Mt 500, Värtsilän koulu

Mt 15592, Akkalan koulu

Nopeusrajoitus 40 km/h ja
ajoratamaalaukset koulun kohdalle

Vilkkuvalot koulun kohdalle lapsia merkin yhteyteen
II -vaihe, kevyen liikenteen väylä
Tikkalan koulun kohdalle
II -vaihe, alikulku Tikkalan koulun
kohdalle
Kevyen liikenteen väylä Uusi Värtsilästä Niiralan suuntaan
Kevyen liikenteen väylä maantien
osalle
Kevyen liikenteen väylä Uusi Värtsilästä Joensuun suuntaan
Lapsia -merkit ja 40 km/h

Toimenpiteet

Mt 486, Aseman koulu

Metsäkouluntie, Onkamon koulu

Kt 70, Peijonniemen koulu

Mt 4903, Peijonniemen koulu

Kt 70, Peijonniemen koulu

Vt 6, Tikkalan koulu

Vt 6, Tikkalan koulu

Vt 6, Tikkalan koulu

Kohde

HAJA-ASUTUSALUEELLE ESITETYT TOIMENPITEET

1

200

13

60

1

1

1

213

202

235

170

150

Kustannukset
(1 000 €)
2

0,008

0,033

0,001

0

0,02

0,017

0,001

0,002

0,002

0,001

0,003

Onn.vähenemä
(hvjo/v)
0,005

8,000

0,165

0,077

0,000

20,000

17,000

0,005

0,010

0,009

0,006

0,020

2,500

Tehokkuus
(hvjo/M€/v)

1

3

1

2

1

1

1

3

3

3

3

3

1

Kiireellisyysluokka

T

T

T

T

T

T

K

T

T

T

T

T

T

Vastuutaho

Toteutettu

Mt 500 ja Mt 5005 liittymä
Kt 70 ja Mt 500 liittymä

Kt 70

Kt 70, Lahdenvaara - Uusi Wärtsilä

42 Värtsilä
43 Värtsilä

44 Hajaasutusalue

46 Hajaasutusalue
47 Hajaasutusalue
48 Hajaasutusalue
49 Hajaasutusalue
50 Hajaasutusalue
51 Hajaasutusalue
52 Hajaasutusalue
Kevyen liikenteen väylä

Kevyen liikenteen väylä

Kevyen liikenteen väylä

Kevyen liikenteen väylä

Kevyen liikenteen väylä

St 486, kt 70 liittymästä Ilomantsin
suuntaan

St 486, Akkala-Luosovaara

Kt 70, Kemie-Marjomäki

Kt 70, Peijonniementie Uimarannantie

Nopeusrajoitus 60 km/h
Kt 70 suojatielle keskisaarekkeet,
liittymän kevyt parantaminen
Talvinopeusrajoitusten tarkistus,
Takkunurmentien liittymästä nykyisen
70 km/h rajoituksen alkuun
(yhtenäinen)
Valaistus valaisemattomalle välille
Lahdenvaara-Uusi Wärtsilä
(kiireellisyys IV)
Valaistus välille Akkala-Kemie

Väistämisvelvollisuus (kolmio)
sivutielle
Kunnossapidon tehostaminen mäessä

Toimenpiteet

St 486, Akkala-Riikola

St 486, Akkala-Kemie

Mt 5005 Patsolantien liittymä

41 Värtsilä

Kohde

Mt 5005 ja Tervavaarantien liittymä

Sijainti

40 Värtsilä

Nro

415

535

312

200

388

126

100

0,5

0,5
8

0

Kustannukset
(1 000 €)
0,5

0,001

0,003

0,003

0,003

0,003

0,061

0,037

0,003
0,002

0

Onn.vähenemä
(hvjo/v)

0,002

0,006

0,010

0,015

0,008

0,484

0,370

0,000

6,000
0,250

0,000

Tehokkuus
(hvjo/M€/v)

3

3

3

2

3

1

3

1

1
1

2

2

Kiireellisyysluokka

T

T

T

T

T

T

T

T

T
T

T

T

Vastuutaho

Toteutettu

Sijainti

56 Hajaasutusalue

asutusalue
54 Hajaasutusalue
55 Hajaasutusalue

53 Haja-

Nro

0,5
0,5
0,5
0,5

Varoalue poistetaan
Varoalue poistetaan

Hirvivaroalueet, st 500, Värtsilästä
pohjoiseen
Hirvivaroalueet, mt 5005, Värtsilästä
pohjoiseen
Hirvivaroalueet, st 494
kt 70, ohituskieltoalueiden
tarkistaminen

Hirvivaroalueet, kt 70, Kaurila

Hirvivaroalueet, kt 70, Kotkanpesä

0,5

0,5

0,5

Varoaluetta jatketaan 0,8 km etelään
ja 0,6 km pohjoiseen
Kaksi varoaluetta yhdistetään yhdeksi
ja lyhennetään aluetta Onkamon
päästä n. 1,6 km
Varoaluetta jatketaan 1,6 km Niiralan
suuntaan
Varoalue poistetaan

Hirvivaroalueet, vt 6, Vinska

240

Kustannukset
(1 000 €)
350

Kevyen liikenteen väylä

Kevyen liikenteen väylä

Toimenpiteet

Mt 15547, Akkala-Riikola

St 486, Luosovaara - Kemie

Kohde

0

Onn.vähenemä
(hvjo/v)
0,003

0,000

0,009

Tehokkuus
(hvjo/M€/v)

T
T

1

T

T

T

T

T

T

T

Vastuutaho

1

1

1

1

1

1

3

3

Kiireellisyysluokka

Toteutettu

Keski-Karjalan liikennesuunnitelma
Kemien taajaman
parantamistoimenpiteet

T13

T12

T11

T10

8

T9

3

T14

5
4

T1

T3
T2

T4

2
T15

Korotettu suojatie (loivapiirteinen)

1

Loivapiirteinen töyssy

T5

Uusi suojatie
Stop -merkki
Nykyisen korotuksen muuttaminen
loivapiirteiseksi

T17
T6

Korotettu liittymäalue / tieosuus
Pysähtymiskielto koulun kohdalle

T8

Alikulkutunneli
Muu toimenpide

T16

T7

taajama

taajama

taajama
taajama
taajama
taajama

4

5

7
8
9
10

11 taajama
12 taajama

Kinnulantie, Kinnulankujalta
kunnantalon suuntaan
Kinnulantie, palvelukeskuksen liittymä Suojatie palvelukeskukselta
kerhohuoneelle.
Terveyskeskuksen liittymä
Suojatien korottaminen
(loivapiirteinen)
Kotitien ja Kylätien liittymä
Suojatie
Kinnulankujan ja Kylätien liittymä
Suojatie
Kyläkujan ja Kylätien liittymä
Suojatie
Kunnantalon edusta
Vinoparkkien muuttaminen
maalauksin ohjatuksi vinoparkiksi.
Piennartie, Männiköntie
Päällysteen uusiminen
Mt 15566, Kylätie
Valaistus ja kevyen liikenteen väylä
Teollisuustien liittymästä Kiteentielle

taajama

3

Kevyen liikenteen väylän
merkitseminen S-marketin pihasta
Kirkkokadun suojatielle.
Suojatiemerkit

Näkemäraivaus
Uusi suojatie koulun kohdalle.
Nykyisen suojatien siirto S-marketin
liittymän kohdalle.
Kevyen liikenteen yhteys S-marketille.

Toimenpiteet

Koivukujan ja Kylätien liittymä
Paksuniementie, S-marketin edusta

Kohde

taajama
taajama

Sijainti

1
2

Nro

TAAJAMAN ALUEELLE ESITETYT TOIMENPITEET

RÄÄKKYLÄ

10
145

1
1
1
1

5

1

0,5

0,5

3

Kustannukset
(1 000 €)
1
1
1

0,006

0,007

Onn.vähenemä
(hvjo/v)
0,000

0,041

0,000
0,000
7,000

Tehokkuus
(hvjo /M€/v)

2
3

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1
1

Kiireellisyysluokka

K
T

K
K
K
K

K

K

K

K

K

K
T
T

Vastuutaho

Toteutettu

Paksuniementie, koulun kohdalta
Paksuniemeen

Kinnulantie

Mt 15572, Vuorilahdentie

14 taajama

15 taajama

16 taajama

Kohde

Kinnulantie, Kunnantalon edusta

Sijainti

13 taajama

Nro

Nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset
(40/50 km/h) koko tielle koululta
Paksuniemeen
Taksiparkin erottaminen suojatiestä ja
kevyen liikenteen väylästä
viherkaistalla tai kiveyksin
Valaistuksen jatkaminen n. 300 m
Vuorilahteen

Suojatiemerkkien lisäys, reunakiven
korjaaminen ja madaltaminen
(kohtisuoraan suojatietä kohti)

Toimenpiteet

8

15

1

Kustannukset
(1 000 €)
3

0,000

0,002

Onn.vähenemä
(hvjo/v)

0,000

2,000

Tehokkuus
(hvjo /M€/v)

2

2

1

1

Kiireellisyysluokka

T

K

T

K

Vastuutaho

Toteutettu

taajama/
hajaasutus
alue
taajama/
hajaasutus
alue
taajama/
hajaasutus
alue
hajaasutus
alue
hajaasutus
alue
hajaasutus
alue
hajaasutus
alue
hajaasutus
alue
hajaasutus
alue
hajaasutus
alue

110

119

118

117

116

115

114

113

112

111

Sijainti

Nro

Väistötila ja vastapäisen
yksityistieliittymän siirto

Kevyen liikenteen väylä, valaistus
puuttuville osuuksille ja 60 km/h
nopeusrajoitus
Kevyen liikenteen väylä

Valaistus

Pahimpien päällystevaurioiden
paikkaus
Nopeusrajoituksen alentaminen 50
km/h ja laajentaminen n. 300 m
pohjoiseen
Nopeusrajoituksen alentaminen 50
km/h

St 482 / 15666 liittymä
(terveyskeskuksen liittymä)

St 482, liittymien 15571 - 15666 väli
(Kirkkotie - Terveyskeskuksentie)

St 484, Kompakka

St 484, Kompakka

Mt 15558, Pyssysalo

Mt 15561 / 15562 Pötsönlahti

60 km/h nopeusrajoituksen
laajentaminen 400 m etelään
Sintsintien liittymän siirto n. 150 m
Niemisen suuntaan

Mt 15562, Salokylä

St 484 / mt 15583 liittymä

Mt 15561/15559, Sangenlahti

Väistötila

Toimenpiteet

St 482 / 4821 liittymä
(Paksuniementie)

Kohde

HAJA-ASUTUSALUEELLE ESITETYT TOIMENPITEET

50

0,5

0,5

0,003

0,002

0,004

0,060

4,000

8,000

0,000

2

1

1

1

0,000

1

1

3

2

2

Kiireellisyysluokka

0,5

0,226

0,008

0,047

0,314

0,200

Tehokkuus
(hvjo /M€/v)

1

0,007

0,002

0,016

0,011

Onn.vähenemä
(hvjo/v)
0,006

5

31

250

340

35

Kustannukset
(1 000 €)
30

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Vastuutaho

Toteutettu

hajaasutus
alue

125

124

123

122

121

hajaasutus
alue
hajaasutus
alue
hajaasutus
alue
hajaasutus
alue
hajaasutus
alue

Sijainti

120

Nro

0,5
0,5

Nopeusrajoituksen alentaminen 50
km/h
Nopeusrajoituksen laajentaminen 900
m pohjoiseen
Hirvivaroalue poistetaan
Hirvivaroalue poistetaan
Täsmähoito

Mt 15577, Nieminen

St 482, Oravisalo

Hirvivaroalueet, st 482, Jaaman
liittymästä Liperiin päin
Hirvivaroalueet, mt 15558, Pyssysalo

Mt 15583 Sintsintie

0,5

0,5

1

Nopeusrajoituksen 60 km/h
jatkaminen molempiin suuntiin 200 m

St 484, Kompakka

Kustannukset
(1 000 €)
0,5

Nopeusrajoituksen alentaminen 50
km/h

Toimenpiteet

St 484, Rasivaara

Kohde

0,001

0,001

0,006

Onn.vähenemä
(hvjo/v)
0,005

2,000

2,000

6,000

10,000

Tehokkuus
(hvjo /M€/v)

1

1

1

1

1

1

1

Kiireellisyysluokka

T

T

T

T

T

T

T

Vastuutaho

Toteutettu

2

Korotettu suojatie (loivapiirteinen)

Valaistus

Väistötila

Muu toimenpide

Nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset

Valaistus ja kevyen liikenteen väylä

Päällysteen uusiminen

Vinoparkin järjestely

Suojatien lisäys

Suojatiemerkkien lisäys

suojatiejärjestelyjä

Näkemäraivaus

Toimenpidenumero

Keski-Karjalan liikennesuunnitelma
Rääkkylän taajaman
parantamistoimenpiteet
16

11

110

9

10

2

8
7

13

14

15

112

3
4

1

5

12

119
122

125

123

K1
114

113

121
120
K3

111

115

K4

118
49

116

40
51

47

117

50

48

87

K6

46
43

54
71

42

52
K2

53 44

K5

68

41

77

66

75
67

K12 70 73 88 84
79
62
76
63
96
97

86

61

74
72 85 83

78

99

K11
60 69

80
81

64
65

K17

82

98
94
100
92

105
K16
102

104
93

91

103
95

12

Toimenpide

K2

Koulun lähiympäristön toimenpiteet
Nopeusrajoitusten muutosesitys

K15
101

106

Keski-Karjalan liikennesuunnitelma
Haja-asutusalueiden
parantamistoimenpiteet

90

Kevyen liikenteen väylä
Valaistus
Valaistuksen uusiminen
Päällysteen purkaminen/uusiminen
Täsmähoito

©Genimap Oy, Lupa L4356

Keski-Karjalan liikennesuunnitelma
Hirvivaroitusalueiden muutokset
Nykyinen hirvivaroalue
Uusi/muutettava hirvivaroalue
Hirvivaroalueen poisto/lyhentäminen
Vuosina 1997-2006 poliisin
tietoon tullut hirvionnettomuus
©Genimap Oy, Lupa L4356
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