
ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄIVÄT
10-VUOTISJUHLASEMINAARI 4.–5.11.2020

Kuopion alueen kauppakamarin 
kommenttipuheenvuoro 

VALTAKUNNALINEN 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA



Liikennejärjestelmäsuunnitelma - kiitokset

• Keskeistä pitkäjänteisyys 
• Visio 2050

• Tavoitteet: saavutettavuus, kestävyys ja tehokkuus

• Suunnitelma 12-vuotinen ja yli hallituskausien

• Alueiden tarpeiden tunnistaminen
• Kuitenkin liikennejärjestelmän nykytilassa Itä-Suomen osalta 

tarkennettavaa > teiden merkitys elinkeinoelämälle

• Perusväylänpidon rahoituksen tason nosto
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Itäisen Suomen toimiva ja kestävä infra 
edistää koko maan kilpailukykyä

• Keskeisimmät toimialat ovat metsä- ja maataloustuotanto, elintarviketeollisuus, 
energia-, teknologia- ja koneteollisuus. 

• Lisäksi alueella on merkittävää kaivostoimintaa ja kaivosteollisuuden 
mineraaliesiintymiä, kasvava terveys- ja hyvinvointiteknologian sektori, 
matkailupotentiaali sekä läheisyys Venäjän markkinoille

• Itäisen Suomen pääyhteydet edellyttävät investointeja
• Savon ja Karjalan ratojen perusparantaminen, Itäradan rakentaminen Porvoo/ Kouvola 
• Valtatie 5 ja 6, investoinnit palvelutasoon, poikittaisväylät sekä alemman asteen tieverkko
• Vesiväylät ja Saimaan kanava 
• Lentoliikenne

• Lisätalousarvio liikennesektorille yli 1,3 mrd. €, josta Pohjois-Savon (Kuopion 
ratapiha ja valtatie 23) osuus oli alle 50 milj. € 

Kesällä 55 kuljetusta/pvä, 200 milj. l/v

Etelä-Karjala 

Etelä-Savo 

Kainuu 

Pohjois-Karjala 

Pohjois-Savo

Kuva: Jukka Heiskanen

Kuva: Olvi

Vienti 2019 
5,35 mrd€  

yli 8 % 
Suomen 
viennistä
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VT5 EI TÄYTÄ MAANTEIDEN PÄÄVÄYLIEN PALVELUTASOA 

• merkittäviä sujuvuus- ja turvallisuuspuutteita

• tie on edelleen monin paikoin 

• kapea

• mäkinen

• mutkainen 

• monia vaarallisia tasoliittymiä

• nopeusrajoitukset ovat alhaisia ja 

muuttuvat useasti

• turvalliset ohitusmahdollisuudet puuttuvat

• Matka-aikojen ennakoimattomuus lisää 

logistiikkakustannuksia sekä liikennepäästöjä

Kuvan lähde: Savon Sanomat

Rambol: Tieliikenneonnettumuustilasto 2015-2019,  ka 13 henkeä/v

Suomalaiset liikkuvat ja kuljettavat pääosin tieverkolla
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Kasvu ja investoinnit Pohjois-Savo

• Pohjois-Savon n. 20 kärkiyrityksen investoinnit vuosina 2010-

2019 olivat lähes 1,517 miljardia €

• Henkilöstömäärä kasvoi yli 1900 henkeä

• Tulevat investoinnit vuosille 2020-2025 ennakoidaan olevan  

837 miljoonaa €

• Henkilöstön rekrytarve yli 1350 henkeä 

• Pääkuljetusmuoto on maatierahti, myös juna-, laiva- ja 

lehtorahtia hyödynnetään tuotteista ja toimialasta riippuen

• Pelkät lähtevät kuljetukset 5 302 000 tonnia vuodessa

Kuva: Keitele Group

Yhteensä 350 yhdistelmää päivässä

Alueen yritykset ovat sitoutuneet kasvuun, tuotekehitykseen ja kehittymiseen 

Elinkeinoelämä odottaa nyt vahvaa yhteiskunnan panostusta 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ukmuovi.fi%2Fimages%2Fkuvapankki%2FLogot%2FUKM-UK-MUOVI-OY.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ukmuovi.fi%2Findex.php%2Flogot&tbnid=DZuBRuUayeWhIM&vet=12ahUKEwik1dHu6tDpAhXt-SoKHe6ZBFQQMygAegUIARDaAQ..i&docid=p07gNglKngTRNM&w=1000&h=515&q=UK-muovi%20logo&hl=fi&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwik1dHu6tDpAhXt-SoKHe6ZBFQQMygAegUIARDaAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia-exp1.licdn.com%2Fdms%2Fimage%2FC560BAQGhT7Hvu4fvKg%2Fcompany-logo_200_200%2F0%3Fe%3D2159024400%26v%3Dbeta%26t%3DESrbhWlbHUmPWKbnlc8KRbnZogsJXQ2Op_SrLs4yXTU&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsuomivalimo-oy&tbnid=PyN82GtP6MrBfM&vet=12ahUKEwiInsrP7tDpAhVMsioKHdDjCSsQMygBegUIARDQAQ..i&docid=h-QtPA41ED-10M&w=200&h=200&q=suomivalimo%20logo&hl=fi&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwiInsrP7tDpAhVMsioKHdDjCSsQMygBegUIARDQAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.biospace.com%2Fgetasset%2Feae5fe80-8427-4367-b6d0-67e9e577c096%2F&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.biospace.com%2Femployer%2F399502%2Fcharles-river-laboratories%2F&tbnid=LfY8EA1gG_0GeM&vet=12ahUKEwiTqdnU79DpAhUWxCoKHRkvBr0QMygBegUIARDMAQ..i&docid=E1KDzRQwQBHFvM&w=360&h=180&q=charles%20river%20laboratories%20logo&hl=fi&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwiTqdnU79DpAhUWxCoKHRkvBr0QMygBegUIARDMAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fspotlessteabag.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2FMondi_rgb_large_jpg.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fspotlessteabag.com%2Fmondi-ja-spotless-tea-bag-solmivat-valmistus-ja-myyntisopimuksen%2F&tbnid=oNmbSByJLggIEM&vet=12ahUKEwjk1our8NDpAhVLsSoKHQsjBToQMygBegUIARDRAQ..i&docid=Y9OmCOJl5XzDwM&w=1656&h=709&q=mondi%20logo&hl=fi&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjk1our8NDpAhVLsSoKHQsjBToQMygBegUIARDRAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.genelec.fi%2Fsites%2Fdefault%2Fthemes%2Fgenelec2017%2Flogo.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.genelec.fi%2F&tbnid=EN-Aq1WvneBZOM&vet=12ahUKEwiT4--Y9NDpAhVLB3cKHUyGD7sQMygAegUIARDPAQ..i&docid=5YG5OAcELFt25M&w=1323&h=227&q=genelec%20logo&hl=fi&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwiT4--Y9NDpAhVLB3cKHUyGD7sQMygAegUIARDPAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.murtola.fi%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2Fponsse-logo-1.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.murtola.fi%2Fponsse-logo-2%2F&tbnid=ylepfZW_Z-WQcM&vet=12ahUKEwigjMej9NDpAhUXsCoKHSuEDdYQMygBegUIARDmAQ..i&docid=9K6ahl0TZ3RVTM&w=2772&h=2362&q=ponsse%20logo&hl=fi&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwigjMej9NDpAhUXsCoKHSuEDdYQMygBegUIARDmAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fjunttan.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2F13600_Junttan_logo_CMYK.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fjunttan.com%2Ffi%2Fmedia%2Fmateriaalipankki%2Flogot-tuotemateriaalit%2F&tbnid=DiWDn3dUnsplJM&vet=12ahUKEwinzdSN9dDpAhXOCHcKHYczAS0QMygBegUIARDRAQ..i&docid=nrQB66cmniOnWM&w=1644&h=256&q=junttan%20logo&hl=fi&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwinzdSN9dDpAhXOCHcKHYczAS0QMygBegUIARDRAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.savonvoima.fi%2Fglobalassets%2Fkuvat%2Flogot%2Fsv_logo_rgb.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.savonvoima.fi%2Fkonserni%2Ftietoa-meista%2Fmedialle%2F&tbnid=WQ8TXFvfQ9xTUM&vet=12ahUKEwielbf09tDpAhXIvCoKHfRfB7UQMygAegUIARDOAQ..i&docid=5IeqEKsmPqLaEM&w=800&h=193&q=savon%20voima%20logo&hl=fi&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwielbf09tDpAhXIvCoKHfRfB7UQMygAegUIARDOAQ


Väylien kehittämiseen tarvitaan rahoitusta

• Itäisen Suomen kauppakamarit ja maakuntaliitot vetoavat vahvasti riittävän rahoituksen 
saamiseksi alueen liikenteen pääväylien kehittämiseen 

• Pääväylien kuntoa ja palvelutasoa tulee kehittää systemaattisesti, pitkäjänteisesti ja 
vaiheittain

• Liikenneinvestoinnit parantavat merkittävästi alueiden saavutettavuutta, elinkeinoelämän 
kilpailukykyä ja vientiä sekä työssäkäyntialueiden toimivuutta 

• Toimivat infra- ja logistiikkaketjut edistävät liikenteen kestävyyttä ja tehokkuutta sekä 
vähentävät kustannuksia, liikennepäästöjä ja parantavat liikenneturvallisuutta.  

• Väylien kehittämisen tulee esittää enemmän rahoitusta 

• Valtion talousarviossa ja VLJS:n toimenpideohjelmassa

• EU:n elvytysvälineestä

• EU-rahoitusta tulee hyödyntää vielä tehokkaammin

• Itä-Suomen liikenteen pääväylät tulee saada laajasti osaksi EU:n TEN-T ydinverkkoa
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Maanteiden pääväylien investointitarpeet ovat n. 2-3 Mrd. euroa seur.10 v. aikana.

VT 5 Leppävirta – Kuopio 120 milj. €



Kaija Savolainen
toimitusjohtaja
@KaijaSavolaine
kaija.savolainen@kuopiochamber.fi

Kiitos
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