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Tienpidon ja liikenteen suunnitelma
Tämä suunnitelma kattaa ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen toimialueen EteläSavon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Suunnitelmassa kuvataan tienpidon ja
liikennejärjestelmän tilaa, sen kehittämisen tavoitteita, käyttöömme osoitettua rahoitusta,
toimintamme painopisteitä sekä merkittävimpiä toimenpiteitä tehtäväalueittain vuonna 2022.
Suunnitelman ovat koonneet ELY-keskuksen asiantuntijat. Esitystapa ja sisältö on valittu tiiviiksi.
Tarkemmista taustatiedoista kiinnostuneille suunnitelmassa on linkkejä mm. liikenne- ja
viestintäministeriön (LVM) ja Väyläviraston sivuille.
Vuonna 2021 päätettiin kahdesta merkittävästä uudistuksesta: eduskunta hyväksyi kaikkien aikojen
ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) ja Kuopion seudun
kunnat solmivat valtion kanssa niin ikään ensimmäisen maankäytön, asumisen ja liikenteen –
sopimuksen (Kuopion seudun MAL-sopimus). Molemmat voivat toteutuessaan tuoda lisää rahoitusta
tärkeisiin liikennejärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen tarpeisiin.
Suunnitelman laadinnan loppuvaiheessa 24.2.2022 maailma kuitenkin muuttui hetkessä, kun Venäjä
hyökkäsi Ukrainaan. Sodan vaikutukset heijastuivat pian myös Suomeen, ja ne näkyvät myös ItäSuomessa lisääntyneenä epävarmuutena. Rakentamisen ml. tienpidon kustannusten nousu on
kiihtynyt ja materiaalien saatavuus heikentynyt. Liikennejärjestelmän kehittämisen sekä logistiikan
turvaamisen tavoitteita ja ratkaisuja on jouduttu arviomaan uudelleen.
Valtion julkisen talouden suunnitelman valmistelun perusteella Liikenne 12 -suunnitelmassa esitetyt
väylänpidon vuotuiset tavoiteltavat rahoitustasot eivät ole lähivuosina toteutumassa. Kun samalla
ostovoima heikkenee, on väylänpitäjällä edessään haastavia vuosia.
Kuopiossa 1. kesäkuuta 2022
Tommi Huttunen
johtaja
Pohjois-Savon ELY-keskus

Suunnitelman lukuohje
Tätä suunnitelmaa voi selata sivu kerrallaan tai käyttäen sisäänrakennettuja linkkejä:
Seuraavan sivun sisällysluettelosta
voit klikata haluttua aihepiiriä ja
siirtyä suoraan kyseiselle sivulle.

Kuva, jossa on kerrottu ohjeet tiedostossa liikkumiseen sivulta toiselle. Kuvassa seuraavan
dian sisällysluettelo, josta eri nimikkeitä klikkaamalla pääsee lukemaan kyseisestä aiheesta.

Sivujen yläkulmasta näet
missä kohtaa olet menossa ja
nuolesta klikkaamalla voit
palata sisällysluetteloon.

Oransseissa laatikoissa on
internet-linkkejä, joista
löytyy lisätietoa aiheesta!

Sinisissä katkoviivoin
ympäröidyissä laatikoissa
on hyödyllistä faktatietoa
aihepiiristä!
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Päämäärät ja tavoitteet
Itä-Suomen liikennestrategian päivitys on käynnissä ja
valmistuu syksyllä 2022
Tutustu tarkemmin Itä-Suomen
liikennestrategian päivitystyöhön (elykeskus.fi)!

Liikkuminen ja kuljettaminen on turvallista.

Elinkeinoelämän kuljetukset ovat kustannustehokkaita.
Liikkumistarpeiden tyydyttämiseen on realistisia
vaihtoehtoja.

Vuoden 2015 strategian
päämäärät ja tavoitteet

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma
vuosille 2021-2034 (Liikenne12 –suunnitelma)
valmistui vuonna 2021
Lisätietoja Liikenne 12 -suunnitelmasta
(valtioneuvosto.fi)

Painopisteet 2022
Toimintamme painopisteitä
• Tienpidossa painopiste on maanteiden ja siltojen
päivittäisessä hoidossa ja korjauksissa
• Päivitämme Itä-Suomen liikennestrategian ja
käynnistämme sen toteuttamisen
• Laadimme Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelman yhdessä toimijoiden kanssa
• Pyrimme tukemaan asiakkaiden tarpeisiin vastaavan
joukkoliikenteen palvelutason säilymistä
• Kehitämme kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita lisäämällä
vähäpäästöisen liikkumisen mahdollisuuksia erityisesti
kuntataajamissa
• Jatkamme yksityistiekuntien kannustamista
parantamishankkeiden toteuttamiseen

Väyläviraston asettamat tulostavoitteet 2022
Mittari

Pohjois-Savon
ELY-keskus

Kansalaisten tyytyväisyys maanteiden
palvelutasoon (vähintään asteikolla 1-5)

3,0

Henkilövahinkoon johtaneiden
onnettomuuksien määrä (lkm. enintään)

211

Raskaan liikenteen tyytyväisyys maanteiden
palvelutasoon (vähintään asteikolla 1-5)

2,6

Päällystettyjen teiden kunto vilkkaasti
liikennöidyllä verkolla PK1
(huonokuntoisia enintään km)

100

Päällystettyjen teiden kunto muulla verkolla
PK2 (huonokuntoisia enintään km)

185

Päällystettyjen teiden kunto alimmalla verkolla
PK3 (huonokuntoisia enintään km)

980

Painorajoitteiset sillat (enintään kpl)

53

Huonokuntoiset sillat (enintään kpl)

110

Liikennejärjestelmän tila 2022
Teiden kunto
• Väylävirasto on laskenut maantieverkon korjausvelaksi noin 1600 M€ ja
korjausvelan ennustetaan kasvavan edelleen
• Itä-Suomen vilkkaasta päällystetystä tieverkosta huonokuntoista on 4,9% (noin
95 km) ja vähäliikenteisestä päällystetystä tieverkosta 15,8% (noin 1145 km)
• Alueella on 91 huonokuntoista ja 50 painorajoitettua siltaa
• Sorateiden kantavuudessa ja kulutuskerroksessa on puutteita ja kelirikkoa
ilmenee sekä keväällä että syksyllä.
Joukkoliikennepalvelut
• Koronapandemia on vähentänyt säännöllistä joukkoliikenteen käyttöä
• Polttoaineiden hinnan nousu vaikuttaa merkittävästi
joukkoliikennepalvelujen järjestämiseen
• Joukkoliikenteelle asetetun palvelutason ylläpitäminen on haasteellista
muuttuneen toimintaympäristön ja riittämättömän rahoituksen vuoksi
Liikenneturvallisuus
• Liikenteessä loukkaantuneiden ja menehtyneiden määrät ovat laskeneet
2000-luvulla
• Itä-Suomen tieliikenteessä menehtyi 21 henkilöä vuonna 2021.
• Loukkaantuneita oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuun 2021 loppuun
mennessä 318.

Tutustu asiakastutkimustietoon!
Tienkäyttäjätyytyväisyys –
tutkimukset (ely-keskus.fi):
Kesä 2021, yksityishenkilöt
Kesä 2021, raskas liikenne
Talvi 2022
Itä-Suomen koulumatkakyselyn
tulokset (sttinfo.fi)

Pohjois-Savon ELY-keskuksen
toimialueella on 8430 km päällystettyä
tiestöä, 7600 km sorateitä, 786 km
kävely- ja pyöräteitä ja 2247 siltaa.
ELY-keskus hankkii noin
900 bussivuoroa, joissa vuosittain noin
1,8 milj. matkustajaa ja 6,5 milj. ajo-km.

Liikennejärjestelmän rahoitus
Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoitus, tilanne 2/2022

Kuvan lähde: Väyläviraston Väylänpidon perussuunnitelma 29.3.2022

ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen tehtävien rahoitus

ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen rahoituksen käyttö

Väylänpidon rahoitus päätetään valtion budjetissa vuosittain. Liikenneja viestintäministeriö (LVM) osoittaa väylänpidon rahoituksen
Väylävirastolle, joka puolestaan ohjaa tienpidon rahoituksen alueellista
tienpitotehtävää hoitaville ELY-keskuksille. Vastaavasti liikenne- ja
viestintävirasto (Traficom) osoittaa joukkoliikenteen ja yksityisteiden
avustusten rahoituksen ELY-keskuksille.

Väylävirasto ohjaa ELY-keskusta tienpidon määrärahojen käytössä ja
asettaa ELY-keskukselle tulostavoitteita, joita määrärahoilla vuosittain
pyritään toteuttamaan (vrt. sivu Painopisteet 2022).

Päätökset vuoden 2022 määrärahoista ELY-keskukset saivat tammikuussa 2022. Vuosien 2023– määrärahat tarkentuvat vuosittain osana
valtion talousarviota.

Traficom seuraa ja ohjaa joukkoliikennerahojen ja yksityistieavustusmäärärahojen käyttöä. Yksityistieavustuksia ELY-keskus myöntää
hakemusten perusteella yksityisteiden avustuskriteerien mukaisesti.

Itä-Suomessa on avustuskelpoisia yksityisteitä yli 10 000 km.
Tietoa yksityistieavustuksista ELY-keskusten sivuilla (ely-keskus.fi).

Hankesuunnittelu
Maantiehankkeiden suunnittelun vaiheet
Maantiehankkeen toteuttamiseen tarvitaan rahoituksen lisäksi lakisääteinen, hyväksytty
tiesuunnitelma. Yleensä ennen tiesuunnitelmaa tehdään esiselvitys, merkittävimmistä
hankkeista lisäksi lakisääteinen yleissuunnitelma. Yleis- ja tiesuunnitelma ei saa olla
lainvoimaisen kaavan vastaisia.
Suunnitteluvaiheisiin tarvittava kokonaisaika riippuu hankkeen koosta ja vaikutuksista ollen
pienissä hankkeissa vähintään 1-2 vuotta, suuremmissa hankkeissa 4-10 vuotta.
Pitkäjänteisen ja tehokkaan liikennejärjestelmän kehittämisen edellytys on, että väylänpitäjä
pystyy ylläpitämään riittävää suunnitelmavarantoa.

Suunnittelukohteiden tietoja voit hakea
hankehaulla (vayla.fi) (valitse alue).
Samalta sivulta voit myös tarkastella
suunnittelukohteita kartalla.

Merkittävimmät suunnittelukohteet 2022–2024
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vt 5 Savilahden silta, Mikkeli (tiesuunnitelma)
Vt 5 Leppävirran kohta (tiesuunnitelma)
Vt 5 Leppävirta–Palokangas (tiesuunnitelman tarkistus)
Vt 5 Palokangas–Humalajoki (tiesuunnitelman tarkistus)
Vt 5 Siilinjärvi–Pöljä–Alapitkä (yleissuunnitelma)
Vt 5 Valkeinen–Taipale, Lapinlahti (tiesuunnitelma)
Vt 9 Lotteinen–Jännevirta, Siilinjärvi (tiesuunnitelma)
Vt 9 Vartiala–Riistavesi, Kuopio (tiesuunnitelma)
Vt 9 Välikangas–Honkalampi, Liperi (tiesuunnitelma)
Vt 23 parantaminen Karvion kohdalla, Heinävesi (tiesuunnitelma)
Kt 73 Lieksanjoen silta, Lieksa (tiesuunnitelma)
Mt 15123 Hätinvirran lossin korvaaminen sillalla, Puumala (tiesuunnitelma)

Valmiita suunnitelmia (tilanne 1.6.2022)

• Vt 5 Hietanen–Pitkäjärvi, Mikkeli (yleissuunnitelma)
• Vt 9 Onkamo–Niirala, Tohmajärvi (yleissuunnitelma)
• Vt 23 Varkaus–Viinijärvi (tiesuunnitelma)

Tarkempaa tietoa hankkeiden suunnittelusta ja
kohteista (vayla.fi)

Investointiohjelma
Maantieverkon kehittämishanke-esitykset 2022-2029
Investointiohjelmaan sisältyvien kehittämishankkeiden rahoituksesta päätetään vuosittain
valtion talousarviossa. Seuraavat Pohjois-Savon ELYn toimialueen hankkeet ovat mukana
investointiohjelman hankekoreissa, mutta niiden käynnistämisestä ei ole vielä tehty päätöksiä.
• Vt 5 Savilahden silta, Mikkeli
• Vt 6 Syrjäsalmen silta, Kitee
• Vt 9 parantaminen ja mt 562 Lentokentäntien liikennejärjestelyt, Siilinjärvi ja Kuopio
• Vt 9 parantaminen Ylämyllyn kohdalla, Liperi
• Vt 23 Karvion kanavan kohdalla, Heinävesi
• Kt 73 Lieksanjoen silta, Lieksa
• Mt 15123 Hätinvirran lossin korvaaminen sillalla, Puumala

Valtion väyläverkon investointiohjelma on
Väyläviraston asiantuntijanäkemys uusien
rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden
toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista.
Investointiohjelma on osa valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne
12) toimeenpanoa.
Väyläviraston päivittää investointiohjelman vuosittain.

Maantieverkon perusväylänpidon parantamishankkeet 2022-2029
ELY-keskus kohdentaa perusväylänpidon parantamisrahoitusta investointiohjelmassa nimettyjen parantamishankkeiden toteutukseen
vuosittaisen rahoituskehyksen puitteissa. Vuonna 2022 toteutetaan:
• Vt 5 liikenneturvallisuustoimenpiteet välillä Siilinjärvi-Lapinlahti
• Mt 479 parantaminen Punkaharju-Purujärvi
Vuosina 2023-2029 toteutettaviksi on suunniteltu 5 hanketta. Toteutuminen edellyttää kuitenkin riittävää tienpidon rahoitusta.
• Vt 9 Suonenjoen eritasoliittymän parantaminen, Suonenjoki
• Vt 9 Noljakan eritasoliittymän parantaminen, Joensuu
• Vt 14 parantaminen välillä Tuusmäentie–Kolkonrannantie, Juva ja Rantasalmi
• Vt 23 parantaminen välillä Rantala–Lajunlahti, Heinävesi
• Mt 455 ja mt 15323 liittymäjärjestelyt, Joroinen

Rakentamishankkeet
Alueelliset liikenneväylien parantamisinvestoinnit
Valtaosa ELY-keskuksen alueellisista investoinneista toteutuu erillisrahoituksen (esimerkiksi
perusväylänpidon jakovararahoituksen tai MAL-rahoituksen) mahdollistamana. Myös kunnat ovat
merkittäviä yhteistyökumppaneita hankkeiden toteutuksessa ja rahoituksessa.

Rakenteilla ja rahoituksen saaneita ovat seuraavat hankkeet:
• Vt 5 parantaminen välillä mt 16255 – mt 5585, ohituskaistat, Lapinlahti (2021–2022)
• Mt 553 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Lapinmäentie–Kurkimäentie, Kuopio (2021–2022)
• Mt 5661 parantaminen kevyen liikenteen järjestelyineen Muuruvedellä, Kuopio (2022)
• Mt 16165 ja mt 16173 kevyen liikenteen järjestelyt välillä vt 27 – Punahovintie, Iisalmi (2021–2022)
• Kt 71 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Toroppala–Kerimäki, Savonlinna (2023)

Rakentamiskohteiden tietoja voit hakea
Väyläviraston hankekartalta (vayla.fi)
valitsemalla kohteet alla olevan kuvan
mukaisesti.

Kartan kohteista saat tarkempia tietoja
klikkaamalla.

Muiden lähivuosien alueellisten investointien toteuttaminen riippuu käytettävissä olevasta
rahoituksesta. Ehdokkaita toteutukseen vuoden 2022 jälkeen ovat mm. seuraavat:
• Mt 486 Puhoksentien jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä mt 4870 – mt 4880, Kitee
• Mt 551 Tervon taajaman kevyen liikenteen järjestelyt, Tervo
• Mt 5821 Heinäahontien jk+pp välillä Kukkurantie–Lahdenperäntie, Lapinlahti
• Mt 16194 Jalkalantien ja Kuopiontien kiertoliittymä, Suonenjoki
• Mt 16275 Kumpusentien jk+pp välillä Köörtintie – kt 77, Siilinjärvi

Väyläverkon kehittämishankkeet
Väyläverkon kehittämishankkeet toteuttaa Väylävirasto, ja niiden rahoituksen osoittaa eduskunta
valtion talousarviossa, käynnissä on kolme hanketta:
• Vt 5 Mikkeli– Juva (2018–2022)
• Vt 5 Hurus– Hietanen; Hirvensalmi, Mikkeli (2022–2023)
• Vt 23 Varkaus– Viinijärvi, toteuttamattomia kohteita (2022–2023)

Ajankohtaisin tieto hankkeista
Väyläviraston nettisivuilla (vayla.fi)

Päällysteet
Päällystetyn tieverkon kunnon ylläpitäminen
• Päällysteiden kunnon kehittymistä (vayla.fi) seurataan mittauksilla ja inventoinneilla.
• Päällystystyöt kohdennetaan mm. kuntotietojen perusteella (vayla.fi)
painottaen vilkkaimmin liikennöityjä teitä ja elinkeinoelämän merkittävimpiä kuljetusreittejä.
• Vuoden 2022 päällystysohjelma on 353 km, päällysteiden ja tiemerkintöjen ylläpitoon käytetään noin 36 M€
• Vuoden 2022 päällystystöistä tietoa myös ELY-keskuksen sivuilla: Tiedote 2.3.2022 (sttinfo.fi)
• Päällystystöiden kustannukset ovat nousseet noin 30% vuodesta vuonna 2021, minkä vuoksi
päällystysohjelma jäin noin 60 km lyhyemmäksi kuin olisi jäänyt ilman kustannusnousua.

Vuoden 2022 päällystysohjelma
(paallysteet-itasuomi.sito.fi)
Päällystyskohteista saa lisätietoja klikkaamalla kohdetta
kartalla

Vilkkaasta päällystetystä tieverkosta huonokuntoista on 4,9% (noin 95 km)
ja vähäliikenteisestä päällystetystä tieverkosta 15,8% (noin 1145 km)

Haluatko tutkia päällysteiden kuntoa eri
puolilla Suomea? Tutustu Väyläviraston
karttapalveluun (vayla.fi)

Sillat
Sillasto

Korjausohjelma 2022

• ELY alueella on 2249 siltaa, joista 539 teräsputkisiltoja ja 149 sillassa päärakennusmateriaalina puu
• 91 huonokuntoista siltaa
• 50 painorajoitettua siltaa

SK-347 Pohjoisjoen silta Vesanto
SK-771 Luikonlahden ylikulkusilta II Kaavi
SK-772 Luikonlahden ylikulkusilta I Kaavi
SK-2224Siilinsalmen silta Pieksämäki
SK-2287 Hiesumyllyn silta Savonlinna
SK-2292Hirvisilta Savonlinna
SK-2408 Naarajärven ylikulkusilta Pieksämäki
SK-2450Laukansaaren ylikulkusilta Savonlinna
SK-2459Tuunaansalmen silta Savonlinna
SK-5096Ventojoen silta Kuopio
SK-5097 Pentinpuron silta Vesanto
SK-5110 Säyneenpuron silta Kuopio
SK-5112 Veneheiton silta II Tuusniemi
SK-5135 Pihlaisenpuron silta Kuopio
SK-5140Patajoen silta Kuopio
SK-5172 Särkijoen silta Leppävirta
SK-5355 Uimaharjun putkisilta Joensuu
SK-5357 Honkajoen raittisilta Joensuu
SK-5571 Kurkisuonojan silta Pieksämäki
SK-5587 Pihlajalahden silta Savonlinna
SK-5627 Huosiosjoen silta Juva
SK-5639Kivikkosalmen silta Rantasalmi
SK-5660Naarangin putkisilta Mikkeli

Siltojen tarkastukset
• Vuositarkastukset tehdään jokaiselle sillalle
vuosittain alueurakassa
• Yleistarkastukset tekee taitorakenteiden
tarkastajan pätevyyden saanut tarkastaja
joka 5. vuosi
• Erikoistarkastuksia tehdään tarvittaessa
(sillan kunnon sitä edellyttäessä)

Siltojen korjaukset
• Siltoja korjataan rahoituksen puitteissa
• Vuosittain peruskorjataan tai uusitaan
keskimäärin 20-30 siltaa
• Lisäksi tehdään pienempiä korjauksia noin
30-60 sillalle.

Tietoa siltojen ja taitorakenteiden hallinnasta
(vayla.fi) ja siltojen kuntotiedot kartalla
(arcgis.com)

Maanteiden hoito
Maanteiden hoito toteutetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella 15 alueellisessa
urakassa: kartta (vayla.fi). Urakat ovat monivuotisia palvelusopimuksia. ELY-keskus
määrittää työt ja laatutason Väyläviraston määrittämien toimintalinjojen mukaisesti.
Urakoitsija organisoi työt, valitsee työmenetelmät, hankkii materiaalit ja koneet sekä vastaa
laadusta. ELY-keskus tarkastaa laadun pistokoeluontoisesti.
Maanteiden hoitotasot ovat samanlaisilla teillä
samat koko maassa ja perustuvat valtakunnallisiin
laatuvaatimuksiin. Hoidon taso määräytyy tien
merkityksen ja liikennemäärän mukaan.
Tarkemmin maanteiden hoidosta (vayla.fi).
Maanteiden hoito on laaja kokonaisuus. Talvella suurin työ on lumen auraus ja liukkauden
torjunta, kesällä sorateiden hoito ja liikenneympäristön hoito. Pohjois-Savon ELYn alueella
hoidettavaa tiestöä noin 16 000 km, mistä sorateitä noin 7 500 km.
Tarkemmin maanteiden talvihoidosta (vayla.fi).
Sorateiden korjaus toteutetaan pääasiassa hoitourakoissa. Kulutuskerroksia uusitaan
sorastamalla, sivuojia perataan ja tien profiilia korjataan noin 15 vuoden välein. Äkillisiä
kelirikkovaurioita korjataan tarpeen mukaan. Raskaampia korjauksia voidaan tehdä vain
rajallisesti ja niiden lisääminen edellyttäisi lisärahoitusta. 2000-luvulla rahoitus ei ole riittänyt
kaikkiin tarpeisiin ja soratiestön kunto on heikentynyt. Uudet sorateiden kunnossapidon
toimintalinjat otetaan käyttöön 6/2022. Tarkemmin sorateiden kunnossapidosta (vayla.fi).

Tietoa liikennetilanteesta
tieverkolla (fintraffic.fi):
• Tieliikenteen häiriöt
• Tietyöt
• Painorajoitukset
• Ajokeli
• Kelikamerat
• Tiesääasemat
• Talvikunnossapito
• Muuttuvat opasteet
• Liikennemäärät
• Jäätiet
Täältä voit katsoa YouTube-videoita
maantien aurauksesta, polanteen
poistosta, sohjo-ojien tekemisestä ja
liukkauden torjunnasta

Talvihoitoluokat kartalla (vayla.fi).
Maanteiden talvihoitotasojen
ajantasaisuus tarkastetaan urakoiden
kilpailutuksien yhteydessä.

Liikennejärjestelmätyö
Liikennejärjestelmätyö - suunnitelmallista yhteistyötä
asukkaiden ja elinkeinoelämän hyväksi

•

•
•

•
•
•

Laadimme kaupunkien ja kuntien kanssa Kuopion seudulla ja
Joensuun seudulla liikennejärjestelmäsuunnitelmat sekä
liikennejärjestelmän kehittämisen aiesopimukset Pielisen
Karjalan, Savonlinnan ja Keski-Karjalan seuduilla
Osallistumme seudullisten kävelyn ja pyöräilyn
edistämisohjelmien laadintaan ja ohjelmoimme kävelyn ja
pyöräilyn edistämisohjelman Mikkelin seudulle
Pyrimme muodostamaan yhdessä alueen toimijoiden yhteistä
tilannekuvaa toimintaympäristön äkillisen muutoksen
aiheuttamista tavaraliikenteen muutoksista ja niiden
vaikutuksista
Edistämme yhteistyön kautta useita paikallisia
kehittämistoimia
Toteutamme Itä-Suomen seudullisen liikkumiskyselyn syksyllä
2022 yhdessä kuntien kanssa
Viestimme aktiivisesti kestävän liikkumisen toimenpiteistä

Seudullinen liikennejärjestelmätyö on kattava yhteistyön
toimintamalli
Työ pohjautuu Itä-Suomen liikennestrategiaan
ja alueellisiin liikennejärjestelmäsuunnitelmiin.
Liikennejärjestelmätyöhön kuuluu olennaisesti yhteistyö
maankäytön suunnittelun, liikenneturvallisuustyön, joukkoja muun henkilöliikenteen suunnittelun sekä elinkeinojen
edistämisen kanssa.

Itä-Suomen kahdeksalla työssäkäyntialueella toimivat
säännöllisesti kokoontuvat
seudulliset liikennejärjestelmätyöryhmät.
Työryhmissä ovat mukana ELY-keskuksen ja kuntien lisäksi
mm. maakuntien liitot, elinkeinotoimijoita, sotekuntayhtymiä, Liikenneturva, Liikenne- ja viestintävirasto
(Traficom) ja Väylävirasto.

Liikenneturvallisuus
Itä-Suomen liikenneturvallisuustyö elää yhteistyöstä
• Itä-Suomen liikenneturvallisuusryhmä koordinoi alueen liikenneturvallisuustyötä;
• Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija -hankkeen tavoitteena on kuntien aktivoiminen
ja yleinen liikennekäyttäytymisen parantaminen ja pyrkiä vähentämään
liikennekuolemia ja vakavia loukkaantumisia;
• Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelman 2022 –2026 päivitystyö aloitetaan
syksyllä 2022. Edellinen suunnitelma Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma v.
2012-2014 (doria.fi)
• Taustalla valtakunnallinen Liikenneturvallisuusstrategia 2022 - 2026
• Kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat päivitetään 4-5 vuoden välein
Suunnitelmat (itatoimija.fi): Etelä-Savo I Pohjois-Savo I Pohjois-Karjala
• Liikenneturvallisuustyön tavoitteena on onnettomuuksien vähentäminen
valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti

Uudet liikennemerkit 1.6.2020
alkaen (vayla.fi)

Nopeusrajoituksia asetetaan
liikenneturvallisuuden
parantamiseksi, liikenteen
sujuvuuden lisäämiseksi sekä
liikenteen ympäristöhaittojen vähentämiseksi.

Koulumatkakyselyn tulokset
(sttinfo.fi)

Teiden automaattivalvontakartta (vayla.fi)
Tietoa liikenteestä (liikennetilanne.fi)

Uusi tieliikennelaki (traficom.fi)
astui voimaan 1.6.2020

Tutustu Itätoimijan internet-sivuihin
(itatoimija.fi)

Valtakunnallinen liikenneturvallisuustavoite
(lvm.fi) on asetettu EU:n nollaskenaarion
mukaisesti; nolla vuotuista kuolemaa
liikenteessä vuoteen 2050 mennessä sekä
loukkaantuneiden määrän
puolittaminen vuoden 2020
tasosta vuoteen 2030 mennessä.
Onnettomuuskehitys v. 2016-2021 (ely-keskus.fi)
Maakuntien onnettomuustietoja v. 2005 – 2021
(ely-keskus.fi)

Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat mm.
• Liikenneympäristön turvallisuus
• Hirviaidat ja -nauhat
• Näkemäalueet (ely-keskus.fi)

Joukkoliikenne
Joukkoliikennepalvelut ovat ilmastoteko
•
•
•
•

Tarjoamme mahdollisuuden käyttää joukkoliikennettä arjen ja vapaa-ajan matkoilla
Olemme aktiivisia toimijoita työmatkaliikennekokeiluissa
Edistämme joukkoliikennekaluston uudistumista ilmastotavoitteiden mukaiseksi
Lisäämme viestinnällä tietoa liikkumisen vaikutuksesta hiilijalanjälkeen
Suomen ympäristökeskuksen ilmastodieettilaskuri (ilmastodieetti.ymparisto.fi)

Yhteistyöllä toimivia joukkoliikenneyhteyksiä asiakkaille
• Hankimme toimivaltaisena joukkoliikenneviranomaisena Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa
ja Pohjois-Karjalassa noin 550 maaseutuliikenteen bussivuoroa ja lisäksi lähes 350
paikallisliikennevuoroa Iisalmen, Pieksämäen ja Varkauden kaupungeissa
• Teemme hankintayhteistyötä kaikkien alueen kuntien kanssa joukkoliikenteen
palvelutasotavoitteiden toteuttamiseksi
• Edistämme lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuutta, jotta voisimme tarjota
asiakkaille yhteiskäyttöisiä ja edullisia lipputuotteita
• Laajennamme Joukkis-matkalipun (ely-keskus.fi) käyttöä Itä-Suomessa
• Otamme käyttöön mobiililiput Iisalmen, Pieksämäen ja Varkauden paikallisliikenteissä
• Kehitämme liityntäyhteyksiä ja -pysäkkejä osana matkaketjuja

Nopea reagointi toimintaympäristön muutoksiin
• Hankimme bussivuoroja korvaamaan lakannutta markkinaehtoista liikennettä
• Turvaamme liikenteenharjoittajien toimintaedellytyksiä kompensoimalla koronapandemiasta aiheutuneita lipputulomenetyksiä ja polttoaineen hinnannousua

ELY-keskuksen järjestämän
joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet
Itä-Suomessa 2021-2025 (ely-keskus.fi)

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen vähentää päästöjä ja lisää hyvinvointia
•
•
•
•

•

Edistämme kävelyä ja pyöräilyä tienpidossa, liikennejärjestelmätyössä,
alueidenkäytön suunnittelussa sekä kuntien liikenneturvallisuustyössä
Edistämme uusien väylien rakentamista ja vanhojen laadun parantamista
Osallistumme kuntien ja kaupunkien kävelyn ja pyöräilyn edistämisen hankkeisiin
Tuemme pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön lisääntymistä kehittämällä
pyöräliityntäpysäköintiä.
Selvitämme ja edistämme eri rahoituskanavien tehokasta hyödyntämistä

Toimenpiteitä vuonna 2022
•
•
•
•
•
•

Laadimme kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelman
Teemme alueellisia kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmia yhdessä kuntien
ja kaupunkien kanssa Ylä-Savon, Keski-Karjalan, Savonlinnan, Kuopion ja Pielisen
Karjalan seuduilla
Määritämme pääpyöräreitit yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa
Pohdimme pyöräpysäköinnin periaatteet maanteiden pysäkeillä
Toteutamme pyöräilyn pääreittien viitoituksen Kuopion kaupunkiseudulla ja
suunnittelemme viitoitusta Joensuun seudulla
Tarkistamme jalankulku- ja pyöräilyväylien kunnossapitoluokat ELY-keskuksen
alueurakoiden kilpailutusten yhteydessä

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on
järkevää niin liikennejärjestelmän
toimivuuden, ilmastonmuutoksen
torjunnan kuin väestön terveyden ja
hyvinvoinninkin vuoksi.
Kävelyn ja pyöräilyn merkittävä
lisääminen edellyttää toimenpiteitä ja
pitkäjänteistä yhteistyötä eri
toimijoiden välillä.
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on
paljon muutakin kuin pelkkää infran
rakentamista.

Kuinka kävelyä ja pyöräilyä
edistetään? Tutustu kansalliseen
edistämisohjelmaan
(julkaisut.valtioneuvosto.fi)!

Yhteystiedot, lisätiedot ja palautekanavat
Lisätietoja suunnitelmasta saa PohjoisSavon ELY-keskuksen liikenne ja
infrastruktuuri -vastuualueelta:
Tommi Huttunen
johtaja
puh. 0295 026 655

Terhi Nissinen
liikennejärjestelmäyksikön päällikkö
puh. 0295 026 748
Mirko Juppi
tienpidon suunnitteluyksikön päällikkö
puh. 0295 026 720
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Suunnitelma löytyy osoitteesta:
www.ely-keskus.fi/pohjois-savo >
OIKOPOLUT

