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Yleistä

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus laatii yhteistyössä 
Varkauden kaupungin sekä 
Leppävirran, Heinäveden ja Liperin 
kunnan kanssa tiesuunnitelmaa 
valtatien 23 parantamiseksi välillä 
Varkaus - Viinijärvi.

Valtatie 23 on merkittävä poikittaisyhteys länsirannikolta 
Keski-Suomen kautta Itä-Suomeen. Tie palvelee koko 
yhteysvälin vaikutusaluetta valtakunnallisesti tärkeänä 
poikittaisena tieyhteytenä. Tieosuus Varkaudesta Viini-
järvelle valtateiden 9 ja 5 välillä on tärkeä reitti erityisesti 
Joensuun seudulta etelään ja länteen suuntautuville kul-
jetuksille. Kesäisin koko yhteysväli on tärkeä matkailutie. 
Osuus kuuluu myös suurten erikoiskuljetusten tavoitetie-
verkkoon.

Hankkeen lähtökohtana yhteysväliä koskevat vuonna 
2007 laaditut kehittämisselvitys ja tarveselvityksen päi-
vitys. Tiesuunnitelma käsittää aikaisempiin suunnitelmiin 
perustuen valtatien 23 parantamisen välillä Varkaus – Vii-
nijärvi. Suunnittelualue rajautuu Varkaudessa Kurolaan 
ja Liperissä valtatien 9 liittymään. Suunnittelualueeseen 
kuuluu n. 88 kilometrin osuus valtatien 23 parantamista.

Nykytilanne ja ongelmat

Tarkasteltava tieosuus on selkeästi kaksijakoinen. Var-
kaus – Karvio väli on geometrialtaan nykyvaatimuksiin 
nähden huono. Ohitus- ja liittymisolosuhteet ovat huonot 
näkemäpuutteiden takia. Liittymät ovat yleisesti nelihaa-
raliittymiä, joissa vastakkain ovat yleisen ja yksityisen 
tien liittymät.  Tieosuuden nopeusrajoitus on nykyisin 80 
km/h pois lukien Karvion kohta, jossa nopeusrajoitus on 
60 km/h.

Välillä Karvio – Viinijärvi tien luonne muuttuu. Tie on geo-
metrialtaan hyvää, liikennemäärät ovat pienempiä kuin 
alkuosuudella ja ohituspaikkoja on riittävästi. Liittymiä on 
paikoin tiheässä sekä liittymät ovat nelihaaraisia. Liitty-

mäolosuhteet ovat pääsääntöisesti hyvät. Tieosuuden 
nopeusrajoitus on nykyisin pääosin 100 km/h, mutta liit-
tymien kohdilla on myös pistekohtaisia 80 km/h nopeus-
rajoituksia. 

Valtatien 23 leveys on aivan suunnitteluosuuden alus-
sa 10/7 metriä maantien 468 (Kangaslammintie) liitty-
mään asti. Tästä eteenpäin Karvioon asti tien leveys on 
8/7 metriä. Karviosta Viinijärvelle tien leveys on 7,5/6,5 
metriä. Leveydet ovat aivan alkuosuutta lukuun ottamat-
ta puutteellisia, jos niitä verrataan valtateiltä nykyisten 
ohjeiden edellyttämiin leveyksiin. Varsinkin talvella tie 
koetaan kapeaksi. Reunaympäristö aiheuttaa liikenne-
turvallisuusriskejä mm. kapeiden kallioleikkausten, jyrk-
kien luiskien ja nykystandardiin nähden puutteellisten 
kaidepituuksien osalta.

Valtatien 23 liikennemäärät tarkastelujaksolla vaihtele-
vat välillä 1880 – 4360 autoa/vuorokausi (KVL 2012). 
Liikennemäärät ovat suurimmat Varkauden puoleisessa 
päässä ja pienimmät Karvion ja Ristinkylän välillä osuu-
den Viinijärven puoleisessa päässä. Raskaan liikenteen 
osuus tarkastelujaksolla on 10,5 %. 

Vuosina 2002 – 2012 tapahtui valtatien 23 suunnitte-
luosuudella 304 poliisintietoon tullutta liikenneonnet-
tomuutta, joista 56 johti henkilövahinkoon. Henkilöva-
hinko-onnettomuuksista seitsemän johti kuolemaan. 
Onnettomuuksista hirvionnettomuuksia oli 133 ja niistä 
yhdeksän johti henkilövahinkoon.

Toimenpiteet ja vaikutukset

Varsinkin suunnitteluosuuden alkuosa Varkaus - Karvio 
tarvitsee merkittäviä parannustoimenpiteitä. Jos tietä ei 
paranneta, aiheuttaa tien puutteellinen kunto valtatie-
standardeihin nähden merkittäviä ongelmia varsinkin 
raskaan liikenteen kuljetuksille sekä aiheuttaa kaikille 
tien käyttäjille vakavia liikenneturvallisuusriskejä. Liitty-
mien toimivuus ei sinänsä aseta kehittämistarpeita, sillä 
kaikki liittymät toimivat hyvin sekä nyky- että ennusteti-
lanteessa. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi on tar-
peen kuitenkin parantaa maanteiden liittymiä ja merkittä-
viä yksityistieliittymiä.
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Tien mäkisyys ja mutkaisuus haittaavat tien lii-
kennäitävyyttä ja heikentävät ohitusmahdollisuuk-
sia koko suunnittelualueella.



Suunnitelmassa esitettävät toimenpiteet ovat pääpiirteis-
sään seuraavat:

Koko välillä Varkaus – Viinijärvi parannetaan

• Reunaympäristöjen pehmentäminen, tehdään väy-
läympäristöä avartavia toimenpiteitä parantamaan tur-
vallisuutta. 

• Nelihaaraliittymien porrastaminen, parannetaan liiken-
teen turvallisuutta ja sujuvuutta rakentamalla merkittä-
viin liittymiin väistötilat. 

• Yksityistiejärjestelyt, yksityisteiden liittymiä karsitaan 
yhdistämällä yksityisteitä.

• Linja-autopysäkkipareja parannetaan, pika-vuoropy-
säkkien odotustiloja levennetään.

Välillä Varkaus – Karvio parannetaan lisäksi 

• Vaaka- ja pystygeometrian parantaminen vastaamaan 
valtatien vaatimuksia, tehdään tarvittavia leikkauksia 
ja pengerryksiä jotta näkemät ja pituuskaltevuudet pa-
ranevat. Nopeusrajoitus nousee parannettavilla osuuk-
silla 100 km/h.

• Rakennetaan kolme keskikaiteellista ohituskaistakoko-
naisuutta: Sarkamäki (2 x 2+1), Alakylä (2+2) ja Kypä-
räjärvi (2+2). Ohituskaistoilla taataan turvalliset ohitus-
mahdollisuudet. 

• Poikkileikkauksen leventäminen muilla parannettavilla 
osuuksilla 9/7 metriin, piennarta levennetään 1 metriin 
ajokaistan pysyessä nykyisessä leveydessään 3,5 m.

• Valaistus rakennetaan yhtenäisenä Kurolasta Alaky-
lään asti. Lisäksi maanteiden liittymäalueet ja ohitus-
kaistat valaistaan. 

• Karvion silta parannetaan leventämällä nykyistä siltaa 
kevyen liikenteen väylää varten. Lisäksi rakennetaan 3 
uutta siltaa kevyen liikenteen tarpeisiin ja 1 vesistösilta. 

Välillä Karvio – Viinijärvi parannetaan lisäksi

• Rakennetaan uusi 3 km pitkä kevyen liikenteen väylä 
Ristinkylään.  

• Valaistus rakennetaan maanteiden liittymäalueille ja ke-
vyen liikenteen väylälle.
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Lisätietoja hankkeesta antaa Jari Kuokkanen Pohjois-Savon ELY-Keskus  p. 040 585 1061  
jari.kuokkanen@ely-keskus.fi ja suunnittelukonsultti FINNMAP Infra Oy:stä Lauri Harjula  
p. (09) 8565 3832 lauri.harjula@finnmap-infra.fi 

Rakentamiskustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 
43,3 milj. euroa (Mr-indeksi 127,7; 2005=100).

 Aikataulut ja jatkotoimenpiteet

Hankkeen tielain mukainen käsittely käynnistyy alkuvuo-
desta 2013. Tiesuunnitelma on tällöin kuukauden ajan 
yleisesti nähtävillä muistutusten jättämistä varten. Tavoit-
teena on, että tiesuunnitelma on hyväksytty kesään 2013 
mennessä ja rakennussuunnitelman laatiminen voidaan 
aloittaa tämän jälkeen. 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus
Kallanranta 11
PL 2000, 70101 Kuopio
Puh: 0295 026 500
www.ely-keskus.fi
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Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 55 M€. (MAKU2010=100; 135).
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Tekstiruutu
Tiesuunnitelma valtatie 23:n parantamiseksi välillä Varkaus - Viinijärvi on hyväksytty Liikennevirastossa lukuun ottamatta Karvion kohtaa.Hankkeen toteutusajankohdan on arvioitu sijoittuvan aikavälillä 2013 - 2020. Hankkeen toteuttamiseen on saatu 5 miljoonan euron määräraha vuosille 2013 - 2015. Hankkeessa rakenne-taan ohituskaistapari Alakylän kohdalle tarvittavine yksityistiejärjestelyineen. Alakylän ohituskaistojen ra-kentamisen kokonaiskustannukset ovat noin 5 milj. euroa. Urakoitsijana hankkeella toimii Destia Oy. Urak-ka valmistuu elokuussa 2015.Hankkeen toteuttamiseen on saatu 7 miljoonan euron määräraha vuosille 2015 - 2016. Hankkeessa rakenne-taan ohituskaistapari Kypäräjärven kohdalle tarvittavine yksityistiejärjestelyineen. Muilta osin hankkeen to-teuttamisesta ei ole tehty päätöstä. Kypäräjärven ohi-tuskaistojen rakentamisen kokonaiskustannukset ovat noin 7 milj. euroa. Rakentaminen käynnistyy loppu-kesästä 2015.
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