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Ko
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svälillä, joka on
osa
a valtakunna
allista poikitta
aisyhteyttä Jo
oensuun kau
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Tavoitteena on myös varrmistaa yhtey
ydet idästä le
entoasemalle ja poistaa avattttavan sillan aiheuttamat
pelasa
tusajoneuvojjen riskit.
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arensa loppuvaiheessa ja
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Siilinjärvelle joh
htaa syväväyylä, josta erk
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Jännevirran sillalle asetettiiin keväällä 2015 pysyvä 65
ton
nnin ajoneuvvoyhdistelmän painorajoittus ja 40 km//hnopeusrajoitus. Kesällä 201
15 tehdyn errillistarkastukksen
mu
ukaan sillasssa on runsaasti täydellistä
ä peruskorjau
usta
edellyttäviä vau
urioita.
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Hankkeen ku
ustannusarv io on 43,212
2 M€ (MAKU-- ind
130, 2010 =100).
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an (pituus 60
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atien uudelleen rakentamista
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n1
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nnusta, joista
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k
sekä seitsemän taalousrakennu
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Maise
ema muuttuuu korkean silllan ja penkereid
den vuoksi
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Sillalle on asetettuu toukokuuss
sa 2015 65
tonnin
n painorajoituus.
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kulkukorkeuddeltaan puuttteelliset sillat.
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Hankkeen tilanne
Hankkeen yleissuunnitelma on hyväksytty 24.2.2015.
Tiesuunnitelma on valmistunut 12/2015. Rakennussuunnittelu on käynnissä ja suunnitelma valmistuu
8/2016. Rakentamisen aloitusvalmius on syksyllä
2016.
Tammikuussa 2015 kääntösillan jumiutumisen takia oli
sekä tie- että vesiliikennekatko. Tieliikennekatko kesti
muutamia tunteja, mutta vesiliikennekatko oli noin 10
tuntia, jona aikana odottanut laiva jäätyi kiinni ja irroittamiseen tarvittiin murtajakalustoa.
Huhtikuussa 2015 Langer- palkin yhden teräksinen
vetotangon huomattiin olevan poikki. Liikennettä ohjattiin liikennevaloilla vuoronperään suuntaansa. Vilkkaamman liikenteen aikana syntyi yli 1 km mittaisia
jonoja ja merkittävää viivytystä.
Jännevirran sillalle asetettiin keväällä 2015 pysyvä 65
tonnin ajoneuvoyhdistelmän painorajoitus ja 40 km/hnopeusrajoitus. Kesällä 2015 tehdyn erillistarkastuksen
mukaan sillassa on runsaasti täydellistä peruskorjausta
edellyttäviä vaurioita.

Kustannusarvio
Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 43, 212
M€, sisältäen rakennuskustannuksien lisäksi laitesiirtokuluja 0,5 M € sekä lunastus-, korvaus- ja tietoimituskustannuksia 1,1 M€ (MAKU- ind 130, 2010=100.

Hankkeen muut tiedot
Syväväylän säännölliset käyttäjät ovat Yara Oy ja Sibelco Nordic Oy. Jos uutta siltaa ei rakenneta, avausten määrän on ennustettu kasvavan nykyisestä 500:sta
noin 700:aan avaukseen laivauskaudessa. Yara on
ilmoittanut lisäävänsä laivakuljetuksia tulevina vuosina.
Siilinjärven kunta on laatinut yleissuunnittelun kanssa
samanaikaisesti alueelle osa-yleiskaavan. Jännevirta
on lentomelualueella, johon ei osoiteta uutta asuinrakentamista.
Tien alle jäävät purettaviksi Jännevirran entiset koulukiinteistöt, jotka toimivat kyläläisten harrastustilana ja
päiväkodin tiloina. Kunta etsii uudet toimitilat ennen
hankkeen aloittamista.
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