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Valtatien 9 yhteysväli Kuopiosta Joensuuhun (126 km) 
on maakuntakeskusten välinen maanteiden pääväylä 
ja osa valtakunnallisesti tärkeää poikittaisyhteyttä Tu-
rusta Niiralan raja-asemalle. Tieosuus kuuluu katta-
vaan TEN-verkkoon ja pääväylien II tasoluokkaan. 
Tieosuuden liikennöitävyyttä haittaa tasoliittymien 
turvallisuuspuutteet ja liikenteen sujuvuuspuutteet. 

NYKYTILA 

Suunnittelukohde sijaitsee valtatie 9:llä Ylämyllyn taajaman 
alueella, Liperin kunnassa. Suunniteltava tieosuus on pituudel-
taan 6 km. Tieosuus alkaa Honkalammen liittymästä ja päättyy 
Joensuun suuntaan ennen Hirsiniemen eritasoliittymää. Suun-
nittelualueen keskellä sijaitsee mt 476 Liperintien tasoliittymä. 
 
Valtatie 9 on hankealueella yksiajoratainen keskikaiteeton tie. 
Lisäksi valtatiellä on ohituskaistaosuus Liperintien liittymästä 
Kuopion suuntaan. Valtatie on moottoriliikennetie Liperintien 
liittymästä Joensuun suuntaan Hirsiniemen eritasoliittymään 
(Polvijärventie) saakka, liittyen nykyiseen moottoritiehen. Kes-
kimääräinen vuorokauden liikennemäärä on hankealueen itä-
päässä noin 12200 ajoneuvoa.  Liperintien liittymästä länteen 

liikennemäärä on noin 7700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ras-
kaan liikenteen osuus on 7–8 prosenttia. 
 
Teosuuden liikennöitävyyttä haittaavat erityisesti Liperintien 
tasoliittymän välityskyvyn ja liikenneturvallisuuden puutteet. 
Ylämyllyn taajaman liikennemäärät kasvavat maankäytön li-
sääntyessä. Liittymän kohdalla on 80 km/h nopeusrajoitus. 
Honkalammen kohdalla on valtatiellä Ylämyllyntien kadun ta-
soliittymä. Valtatie sijoittuu lähes koko osuudella I-luokan poh-
javesialueelle. Valtatielle ei ole tehty pohjaveden suojauksia. 
Valtatietä sivuaa sen pohjoispuolella luonnonsuojelualueet. 
Nykyinen valtatien läheisyydessä oleva asutus on pääosin me-
lualueella ja suojauksia ei ole toteutettu. 

HANKE JA TAVOITTEET 

Liperintien liittymään suunnitellaan eritasoliittymä suorin ram-
pein. Valtatie suunnitellaan 2+2 keskikaiteelliseksi tieksi, jossa 
on 100 km/h nopeusrajoitus. Honkalammen liittymään suun-
nitellaan eritasoratkaisu suuntaisliittymin.  
 
Suunnitteluratkaisut tukevat Liperin kunnan maankäytön ja lii-
kenteen sujuvuuden pitkän aikavälin tavoitteita. Valtatielle 
suunnitellaan risteyssiltoja ja pohjavesi- sekä melusuojauksia. 
 
Hankkeen tavoitteena on parantaa pitkämatkaisen tavara- ja 
henkilöliikenteen sujuvuutta, toimintavarmuutta sekä matka-
aikaa ja sen ennustettavuutta. Suunnitelluilla toimenpiteillä 
parannetaan työ- ja asiointimatkojen sujuvuutta ja turvalli-
suutta. 

AIKATAULU 

• Hankkeen tiesuunnitelma "Vt 9 parantaminen välillä Väli-
kangas–Honkalampi, Liperi" valmistuu keväällä 2023. 

• Hanke sisältyy Väyläviraston laatimaan investointiohjel-
maan vuosille 2023–2030. 

KUSTANNUKSET 

Hankkeen kustannusarvio on noin 49 M€ (MAKU 140, 
2015=100). 
 
 
  

 

Suunnittelukohde 

 VAIKUTUKSET  

  Tasoliittymien poistamiset ja eritasoliitty-
mien rakentaminen parantavat merkittä-
västi liikenneturvallisuutta sekä liikenteen 
sujuvuutta 

 Valtatieosuus keskikaiteellisena nelikais-
taisena tienä parantaa liikenteen suju-
vuutta ja nopeusrajoitus on mahdollista 
nostaa 100 km/h. 

 Suunnitteluratkaisut tukevat Liperin kun-
nan liikenteen ja maankäytön tavoitteita 
alueella. 

 Melu- ja pohjavesisuojauksilla paranne-
taan alueen ympäristöolosuhteita. 

 

 Hankkeella on vähäisiä vaikutuksia luon-

nonsuojelualueiden rajauksiin. 

 

 

   


