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Nykyliikenne haastaa vanhan tien

Valtatie 14 Juva–Parikkala on 117 kilometriä pitkä Itä-Suo-
men poikittaisyhteys valtateiden 5 ja 6 välillä. Se on kapea 
kaksikaistainen sekaliikennetie lukuun ottamatta Savonlin-
nan kohdan lyhyttä nelikaistaista osuutta. Valtatie on raken-
nettu pääosin 1960- ja 1970-luvuilla.

Liikennemäärä valtatiellä 14 on keskimäärin 4 000 ajoneu-
voa vuorokaudessa, Savonlinnan kohdalla selvästi enem-
män. Kausivaihtelu on suurta, kun tie on suosittu kesämat-
kailun väylä. Pitkämatkainen liikenne hallitsee Savonlinnan 
ja Juvan välillä. Nopeusrajoitus on nyt pääosin 80 km/h ja 
nopeusrajoitusten runsas vaihtelu sekä vähäiset ohitus-
mahdollisuudet tekevät ajamisesta epämukavaa. Valtatien 
14 liikenneturvallisuuden taso on huonompi kuin vastaavilla 
pääteillä ja henkilövahinko-onnettomuudet ovat vähentyneet 
selvästi muuta maata hitaammin. Parikkalan kansainvälisen 
raja-aseman avautuminen vuonna 2024 ja teollisuuden kas-
vavat kuljetusmäärät tuovat lisäliikennettä valtatielle 14. 

Monia toimenpiteitä tarvitaan  
tavoitetilan saavuttamiseksi

Tavoitteet valtatien 14 kehittämiselle pohjautuvat alueellisiin 
ja valtakunnallisiin strategisiin suunnitelmiin. Sujuvat arjen 
matkat ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen edel-
lyttävät valtatien 14 tieteknisen tason selvää nostamista. 
Keskeisiä toimia tieinfrastruktuurin parantamiseksi ovat tien 
leventäminen, tiegeometrian parantaminen, ohituskaistojen 
rakentaminen, kaksiajorataisen osuuden jatkaminen Savon-
linnassa sekä liittymien parantamiset. Tavoitetilan saavutta-
miseksi tarvitaan myös monia muita toimia, kuten liikenteen 
hallinnan keinoja sekä aktiivista maankäytön ja liikenteen 
suunnittelun yhteistyötä.

Tieinfrastruktuurin parantamistoimenpiteiden kokonaiskus-
tannusarvio on noin 111,4 miljoonaa euroa. Kiireellisimmät 
toimenpiteet (27,4 M€) on ajoitettu I-koriin ”Saavutettavuus”.

Vaikutuksia erityisesti saavutettavuuteen 
ja turvallisuuteen

Valtatien 14 kehittämistoimenpiteiden myötä sen rooli alu-
eensa keskeisenä yhteytenä vahvistuisi. Itä-Savon ja muun 
Suomen välinen saavutettavuus kohenisi. Valtatien kehittä-
mistoimien myötä ajonopeus olisi jatkossa tasainen ja no-
peusrajoitus voitaisiin nostaa pääosin 100 km/h:ssa. Koko 
yhteyden matka-aika lyhenisi noin seitsemän minuuttia. 

Infrastruktuurin parantamistoimenpiteet pienentäisivät on-
nettomuusriskiä lähes 20 prosentilla. Lisäksi tarvitaan ene-
nevässä määrin liikenneturvallisuuden koulutus-, valistus- ja 
tiedotustoimintaa sekä ajoneuvoteknologian ja lainsäädän-
nön kehittämistä. Tien kehittämis- ja ylläpitoinvestoinnit se-
kä liikenteen hallinnan toimenpiteet tehostaisivat tienpitoa ja 
tieomaisuuden arvon säilymistä. 

Kohden toteutusta

Tarpeet valtatien 14 kehittämiseksi on tunnistettu. Tulokset 
toimivat jatkosuunnittelun, alueellisen liikennejärjestelmä-
työn ja tienpidon ohjelmoinnin pohjana. Ensimmäiset kehit-
tämistoimenpiteet kohdistetaan Juvan ja Savonlinnan välin 
palvelutason nostamiseen sekä pieniin ja tehokkaisiin liiken-
neturvallisuustoimiin koko yhteysvälillä.



Joulukuu 2019

1

2

3
4

5
6

7

10

11

12

13
14

15

16

17
18

19 20

8

9

Kori 1

Kori 2

Kori 3

21 23

24

22

25
26

27

29
28

30
31

32

33
34

35

36

40

37
38

39

41

42 

43

44

Tien leventäminen
Ohituskaistaparin/ -tien rakentaminen
Tien nelikaistaistaminen
Liittymän parantaminen
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Yksityistiejärjestelyt
Riista-aidan rakentaminen
Valaistuksen rakentaminen
Pohjavedensuojaus

19  Ensola, liittymän parantaminen 
      (porrastaminen), 0,3 M€
20  Rengastie, liittymän parantaminen 
      (kanavointi), 0,3 M€
21  Miekkoniemi, liittymän parantaminen 
      (liikennevalot), 0,1 M€
22  Miekkoniemi–Nojanmaa,  
      tien nelikaistaistaminen (1,6 km), 5,6 M€
23  Mertala, liittymän parantaminen 
      (liikennevalot), 0,1 M€
24  Nojanmaa, liittymän parantaminen 
      (eritasoliittymä), 6,2 M€
25  Johtokatu/Kiesitie, liittymän parantaminen 
      (kanavointi), 0,6 M€
26  Lähteelä–Anttola, ohituskaistaparin (2+1)  
      rakentaminen, 2,3 M€
27  Anttola, liittymän parantaminen 
      (porrastaminen), 0,5 M€
28  Anttola–Kulenoinen, kevyen liikenteen 
      väylän rakentaminen (7,1 km), 2,4 M€
29  Anttolantie (kt 71), liittymän parantaminen (eritasoliittymä), 5,0 M€
30  Anttolantie (kt 71)–Sihvola, tien leventäminen (2,0 km), 0,7 M€
31  Sihvola–Kulenoinen, valaistuksen 
      rakentaminen (4,9 km), 0,5 M€
32  Sihvola–Kulenoinen, ohituskaistatien (2+2) rakentaminen, 7,3 M€
33  Sihvola–Kulenoinen, riista-aidan rakentaminen (5,5 km), 0,3 M€
34  Kulenoinen–Tuunaansaarentie, tien leventäminen (6,9 km), 2,4 M€
35  Tuunaansalmi, pohjavedensuojaus (0,7 km), 0,7 M€
36  Harjutie–Harjutie, tien leventäminen (6,3 km), 2,1 M€
37  Kuikonniemi, pohjavdensuojaus (1,2 km), 1,1 M€
38  Harjutie–Tuunaansalmen silta, kevyen liikenteen
      väylän rakentaminen (0,6 km),1,1 M€ 
39  Punkaharju, pohjavedensuojaus (0,8 km / 2 jaksoa), 0,8 M€
40  Kirkkotie, liittymän parantaminen (kanavointi), 0,3 €
41  Palomäentie–valtatie 6, tien leventäminen (21,5 km), 7,3 M€
42  Putikko, valaistuksen rakentaminen  (0,5 km), 0,1 M€
43  Särkisalmi, kevyen liikenteen väylän rakentaminen (0,6 km), 0,2 M€
44  Kuutostie (vt 14), liittymän  parantaminen (kaistajärjestelyt), 0,3 M€
45  Kuntien liikenneneurvallisuussuunnitelmissa esitetyt pienet 
      toimenpiteet, 0,2 M€
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1   Yhdystien kiertoliittymä, liittymähaaran 
     lisääminen ja alikulkukäytävän rakentaminen, 0,6 M€
2   Juvantien itäinen liittymä, liittymän parantaminen 
     (kiertoliittymä), 0,6 M€
3   Sulkavantie (mt 434)–Kiiskiläntie (mt 15182), kevyen 
     liikenteen väylän rakentaminen (4,9 km), 1,7 M€
4   Sulkavantie (mt 434)–Tuusmäentie (mt 15338), 
     tien leventäminen, tiegeometrian parantaminen, 
     reunaympäristön pehmentäminen (14,6 km), 14,6 M€
5   Härkäläntien liittymät (mt 15186), 
     liittymien parantaminen (saarekkeet), 0,1 M€
6   Härkälä (väli Tuusmäentie–Kolkonrannnatie), 
     ohituskaistaparin (2+1) rakentaminen, 2,5 M€
7    Härkälä–Kolkonlahti, tien leventäminen, 
      tiegeometrian parantaminen, reunaympäristön 
      pehmentäminen (3,9 km), 3,9 M€
8    Kolkonlahti–Parkumäentie, tien leventäminen, 
      tiegeometrian parantaminen, reunaympäristön 
      pehmentäminen (14,3 km), 14,3 M€
9    Parkumäentie–Kallislahti, tien leventäminen, 
      tiegeometrian parantaminen, reunaympäristön 
      pehmentäminen (5,9 km), 5,9 M€
10  Massilanmäki–Kallislahti, 
      valaistuksen rakentaminen (4,8 km), 0,5 M€
11  Massilanmäki, yksityistiejärjestelyt (1,8 km), 0,3 M€
12  Massilanmäki–Aholahti, kevyen liikenteen
      väylän rakentaminen (12,9 km), 4,4 M€
13  Kallislahti–Aholahti, 
      riista-aidan rakentaminen (11,5 km), 0,8 M€
14  Kallislahti, 
      valaistuksen rakentaminen (0,6 km), 0,1 M€
15  Kallislahti–Marjomäki, ohituskaistatien (2+2) 
      rakentaminen, 3,9 M€
16  Marjomäki–Loikansaarentie, tien leventäminen, 
      tiegeometrian parantaminen, reunaympäristön 
      pehmentäminen (2,7 km), 2,7 M€
17  Loikansaarentie–Luhtisentie, 
      ohituskaistatien (2+2) rakentaminen, 3,9 M€
18  Luhtisentie–Aholahti, tien leventäminen 
      (5,2 km), 1,8 M€
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