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Esitykset Kainuun edunajamisen hankeluetteloon 2018
M aantieyhteydet
Runkoverkot

M aakunt auudist uksen t akia uusit t ava maant ielaki t ulee ant amaan Liikenne- ja viest int äminist eriölle
t oimivallan päät t ää siit ä, milt ä osin valt a- ja kant at iet kuuluvat valt akunnallisest i merkit t ävään
runkoverkkoon. Valt akunnallisest i merkit t ävällä runkoverkolla on olt ava yht enäinen ja korkea pit kämat kaisen liikent een palvelut aso.
Tavoit t eet edunvalvont aan:
Kainuun alueella kulkevat valt at iet ja kant at iet t ulee vähint ään saada sisällyt et t yä valt akunnallisest i
merkit t ävään maant eiden runkoverkkoon.
VT 22 Oulu-Kajaani-Vartius yhteysvälin kehittäminen

Toimivat liikenneyht eydet ovat t ärkein alueiden kilpailukykyt ekijä. VT 22 kehit t äminen koko yht eysvälillä
Oulu-Kajaani-Vart ius on keskeinen osa Pohjois-Suomen päät ieverkon parant amist a. Pohjois-Suomessa
korost uvat yht eydet kasvukeskus Ouluun sanalla t avalla kuin Et elä-Suomessa yht eydet pääkaupunkiseut uun. VT 22 on maan t ärkeimpiä poikit t aisia t ieyht eyksiä sekä Pohjois-Suomen t ärkein kansainvälinen
t ieyht eys Venäjälle Vart iuksen raja-aseman kaut t a.
Uudessa Pohjois-Suomen liikenne- ja logist iikkast rat egiassa VT Oulu-Kajaani-Vart ius yht eysväli on mukana
kehit et t ävänä ylimaakunnallisena yht eysvälinä. Se on ollut mukana liikennepoliit t isessa selont eossa jo
kahdella hallit uskaudella. Hankkeen käynnist yksen rahoit us 45 M € sisält yi Kat aisen/ St ubbin hallit uksen
liikennepoliit t isen selont eon invest oint eihin, mut t a sit ä leikat t iin 2015 t alousarviossa 30 M €, joka siirt yi
muiden väylähankkeiden rahoit ukseen.
o Hanke sisält yy Kajaanin kaupunkist rat egiaan.
Tavoit t eet valt akunnallisiin liikenneinvest oint eihin ja edunvalvont aan:
1. VT 22 Oulu-Kajaani-Vart ius yht eysvälin 1. vaiheen t ot eut t aminen t äysimääräisenä
edellisen liikennepoliit t isen selont eon 45 M € suuruisena hankkeena. Siirret t y 30 M €
määrärahaosuus t ulee osoit t aa hankkeen t ot eut ukseen valt ion t alousarvioissa t ällä
hallit uskaudella.
2. Yht eysvälin 2. ja 3. vaiheen sisällyt t äminen keskipit kän ja pit kän aikavälin hankkeina
nykyisen hallit uskauden jälkeisiin liikenneinvest oint eihin: 2. vaihe M uhoksen ohit ust ie ja 3.
vaihe Oulujärven maisemat ie, vuoden 2011 VT 22 esiselvit yksen mukaisest i.
3. Valt at ien 6 jat kaminen Ouluun nost amalla valt at ien 22 t ieluokit ust a ja varaamalla VT 22
luokit us Vart iukseen vievälle kant at ien 89:lle, kun sen t ieluokit us voidaan nost aa nykyisest ä
kant at iet asost a valt at iet asoiseksi
4. Yht eysvälin kehit t ämisen vieminen mukaan uuden Pohjois-Suomen liikenne- ja
logist iikkast rat egian mukaiseen yht eiseen Pohjois-Suomen edunvalvont aan, joka t apaht uu
Pohjois-Suomen neuvot t elukunnan kaut t a.
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VT 5 pohjois-eteläsuuntaisen pääväylän kehittäminen

VT 5 on Kainuun t ärkein pohjois-et eläsuunt ainen liikenneväylä ja maakunnan Et elä-Suomeen yhdist ävä
maant ieyht eys. Valt at ie on t avarakuljet ust en ja henkilöliikent een runkoväylä It ä-Suomessa. VT 5
mat kailullinen merkit ys on suuri. Edunvalvonnassa VT 5 osalt a on keskeist ä alueen omien hankkeiden lisäksi
edunvalvont ayht eist yö Savon maakunt ien ja kunt ien kanssa VT 5 pullonkaulojen poist amiseksi ja liikent een
nopeut t amiseksi valt akunnallisina liikenneinvest oint eina t ieväleillä. M ikkeli – Juva –välin parant aminen on
saanut rahoit uksen ja käynnist yy, seuraavat perusparannet t avat osuudet ovat :
- Leppävirt a – Kuopio
- Hurus - Hiet anen
- Siilinjärvi – Iisalmi
o Hanke sisält yy Kajaanin kaupunkist rat egiaan.
Kajaani - Sotkamo seudullisen yhteysvälin parantaminen

Kainuun kunt arakenneselvit yksen mukaan Kajaani – Sot kamo - (Kuhmo) on maakunnan kasvuakseli ja
kasvuvyöhyke. Kajaani ja Sot kamo ovat laat ineet yht eisen rakennemallin, jossa linjat aan vyöhykkeen
kehit t ämist avoit t eit a. Kunt ien välinen kehit yskäyt ävä muodost uu Nuasjärven et eläpuolelle. Sen ydin on
valt at ie 6:n ja kant at ie 76:n muodost ama liikenneväylä ja yht eysväli, joka on kaupunkiseudun keskeisin
t yömat ka- ja vapaa-ajan liikent een väylä. Kunnat ja laaja joukko elinkeinoelämän t oimijoit a ja yrit yksiä on
t ehnyt yht eysvälin kehit t ämisest ä yht eisen kannanot on, joka on luovut et t u POP Elylle.
o Hanke sisält yy Kajaanin kaupunkist rat egiaan.
Tavoit t eet valt akunnallisiin ja maakunnallisiin t ienpidon invest oint eihin:
1. vaihe: VT 6/ KT 76 Nuasjärven et eläpuolen seudullinen yht eysväli Kajaani – Sot kamo
- Kahden keskikait eellisen ohit uskaist an rakent aminen koht aan
Korholanmäki/ Hyyrönmäki: Kust annusarvio: 4 M €
- Tievalaist us välille Kajaani – Eevala – Vuokat t i: Kust annusarvio 1 M €
- M t 870 Kont injoen kevyen liikent een väylä ja silt a, t ievalaist us, alikulkukäyt ävät :
Kust annusarvio 2,5 M €
2. vaihe ST 899/ YT 8990 seudullinen Nuasjärven pohjoispuolen yht eysväli Kajaani – Sot kamo
- Tien levent äminen ja t ievalaist us välille Kulunt alaht i – Vuokat t i
KT 89 Paltamo – Vartius kansainvälisen tieyhteyden kehittäminen

Vart iuksen rajanylit yspaikalle joht ava KT 89 on kansainväliselle rajaylit yspaikalle joht ava t ieyht eys ja
merkit t ävä puut avaran kuljet usreit t i. Se mahdollist aa asioint iliikent een Kost amuksen alueelt a ja myös
kauempaa Kainuuseen. Vart iuksest a rajan yli t ulevan asioint iliikent een merkit ys on suuri myös
maakunt akeskus Kajaaniin suunt aut uvalle ost ovoimalle. POP ELY on saanut korjausvelkaohjelman
rahoit uksest a 1,7 M € muut a t iet ä selkeäst i kapeampien huonokunt oist en jaksojen korjaamiseen.
o Hanke sisält yy Kajaanin kaupunkist rat egiaan.
Tavoit t eet valt akunnallisiin ja maakunnallisiin t ienpidon invest oint eihin:
- Vart iuksen rajanylit yspaikan kehit t äminen
- Tieyht eyden parant aminen Kost amukseen saakka Liikennevirast on ja Karjalan t asavallan
liikenneminist eriön yht eist yönä
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Rautatieyhteydet
Ratayhteyden Ylivieska–Iisalmi–Kontiomäki parantaminen

Rat ayht eyden parant aminen ja sähköist ys 90 M € sisält yi Kat aisen/ St ubbin hallit uksen liikennepoliit t isen
selont eon hallit uskauden aikaisiin invest oint eihin, mut t a valt ion t alousarvion 2015 käsit t elyn yht eydessä
hanke siirret t iin myöhemmäksi ja ilmoit et t iin, et t ä hanke t arvit see myös uudelleen arvioint ia. Rat ayht eys
on mukana kehit t ämist oimenpit eenä uudessa Pohjois-Suomen liikenne- ja logist iikkast rat egiassa.
o Hanke sisält yy Kajaanin kaupunkist rat egiaan.
Tavoit e:
Ylivieska–Iisalmi–Kont iomäki rat ayht eyden parant amishankkeen t ot eut us t äysimääräisest i syyskuussa 2014
valmist uneen uuden rat asuunnit elman mukaisest i.
Savonradan kehittäminen valtakunnallisena ratahankkeena

Raut at ieyht eyksien merkit ys t ulee kasvamaan pit källä t äht äimellä. Savonrat a on Pohjanmaan radan ohella
maan t oinen et elä-pohjoissuunt ainen päärat a. Kaksoisraiderat kaisuilla ja muilla parannust oimenpit eillä
radan nopeut t a ja välit yskykyä pyst yt ään nost amaan merkit t äväst i. Radan osalt a edunajamisen
päät avoit t eena on saada Savonradan kehit t äminen seuraavaksi pit käjänt eiseksi valt akunnalliseksi
rat ahankkeeksi Pohjanmaan radan valmist umisen jälkeen.
o Hanke sisält yy Kajaanin kaupunkist rat egiaan.
Tavoit t eet :
- Lyhyen aikavälin t avoit t eena Kouvola – Kajaani - Kont iomäki parant aminen nopeaa junaliikennet t ä
vart en, mm. rat arakent eiden parant aminen 25 t onnin junille, t asorist eyst en poist o Sukeva Kont iomäki välilt ä, liikennepaikkojen kehit t äminen
- Savonradan sisällyt t äminen pit kän aikavälin valt akunnallisena rat ahankkeena seuraavan hallit uksen
liikennepolit iikkaan
Oulu-Kontiomäki-Vartius ratayhteyden parantaminen

Rat ayht eys on keskeinen osa kansainvälist ä liikenneyht eyt t ä Norjast a ja Pohjois-Ruot sist a Suomen kaut t a
Luot eis-Venäjälle. Rat ayht eyden merkit ys on suuri t avaraliikent eelle mm. t ulevaisuudessa kasvavan
t ransit oliikent een ja Perämeren sat amiin suunt aut uvien raut at iekuljet ust en t akia. Rat averkon heikko kunt o
ja pit kät liikennepaikkavälit hidast avat merkit t äväst i t avara- ja henkilöliikennet t ä. Liikennevirast o on saanut
korjausvelkaohjelman rahoit uksest a 18,8 M € välin Arola-Vart ius kiskojen uusimiseen.
o Hanke sisält yy Kajaanin kaupunkist rat egiaan.
Tavoit t eet :
Liikennöint iedellyt yst en parant aminen ja henkilöliikent een nopeuden nost o, mm rat arakent eiden
parant aminen akselipainolt aan 25 t onnin junille (t ot eut et t u Kont iomäki-Kivesjärvi ), t asorist eyst en poist o
Oulu - Kont iomäki välilt ä, liikennepaikkojen kehit t äminen.

Lentoyhteydet
Helsinki – Kajaani reittilentoyhteyden säilyttäminen ja kehittäminen

Kainuu sijait see kaukana pääkaupunkiseudust a, jot en säännöllinen reit t ilent oyht eys Helsinki-Vant aan
lent okent älle jat koyht eyksineen on alueen kilpailukyvylle ja yrit yst oiminnan edellyt yksille keskeinen t ekijä.
Kajaanin lent oaseman kot imaan liikent een mat kust ajamäärä nousi vuonna 2016 84.000 mat kust ajaan.
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M at kust ajarakenne jakaut uu puoliksi t yömat kust uksen ja mat kailun/ vapaa-ajan mat kust uksen kesken.
Ulkomaan jat kolent ojen osuus on noussut , mikä parant aa reit in verkost oarvoa.
M at kust ajamäärien kasvat t amiseen t äht äävät t oimenpit eet ovat olennaisin keino kannat t avaan
reit t ilent oliikent eeseen ja sit en reit t ilent oyht eyden säilymiseen ja kehit t ymiseen. Kansallisen
liikennepolit iikan t oimenpit eillä voidaan kuit enkin halut essa t ukea kot imaan lent oliikennet t ä. Lent okent ät
ovat osa kansallist a liikenneinfrast rukt uuria ja kuuluvat valt ion ylläpit ämiksi.
o Hanke sisält yy Kajaanin kaupunkist rat egiaan.
Tavoit t eet :
- Kajaanin ja muiden maakunt alent oasemien säilyt t äminen lent oliikennest rat egian mukaisest i
Finavian lent oasemaverkost ossa kehit t ämällä lent omat kust ust a yht eist yössä Finnairin kanssa
- Kansainvälisen mat kailun kasvat t aminen eri t oimenpit eillä t avoit t eena ulkomaist en mat kailijoiden
merkit t ävä lisäys Helsinki-Kajaani reit t ilent oliikent eessä

Henkilöjunayhteydet
Kajaanin kaut t a välillä Kuopio-Oulu (Rovaniemi) kulkee päivit t äin 5 VR:n kaukojunavuoroa (molempiin
suunt iin). Ne kaikki ovat LVM :n ost oliikennet t ä. M arkkinaeht oisia henkilöjunayht eyksiä ovat vain 6:33
et elään läht evä juna ja 22:20 et eläst ä saapuva juna. VR:n yksinoikeussopimuksen piiriin kuuluvaa
velvoit eliikennet t ä Kuopio-Oulu välillä ei ole. LVM on päät t änyt pit ää ost oliikent een voimassa Kuopio-Oulu
välillä vuoden 2018 loppuun saakka nykyisellä vuorot iheydellä. Raideliikent een avaaminen kilpailulle t ulee
t odennäköisest i vaikut t amaan Kajaanin henkilöjunayht eyksiin ainakin pidemmällä aikavälillä.
Tavoit t eet :
Kajaanin kaukojunaliikent een säilyt t äminen nykyisen vuorot arjonnan t asolla vaikut t amalla edunvalvonnalla
LVM :n rat kaisuihin ost oliikent een jat kamisest a vuoden 2018 jälkeen.

Tietoliikenneyhteydet
Kajaanin kaukainen sijaint i on hait t a uusille invest oinneille mm. dat akeskust oimint aan. Sijaint ihait t aa
voidaan vähent ää parant amalla nopeit a dat averkkoyht eyksiä. LVM :n selvit yksiin perust uvan Koillisväylän
merikaapelin rakent aminen ja sen reit it yksen saaminen kulkemaan Suomessa myös it äisen Suomen ja
Kajaanin kaut t a voisi merkit t äväst i parant aa Kajaanin houkut t elevuut t a nopeisiin t iet oliikenneyht eyksiin
perust uvan liiket oiminnan sijaint ipaikkana.
Tavoit e:
Vaikut t amalla edunvalvonnalla LVM :n linjauksiin Koillisväylän merikaapelin reit it yksest ä Suomessa sit en,
et t ä reit it ys on kahdennet t u sisämaan reit it yksen kulkiessa Kajaanin kaut t a. Samalla on vaikut et t ava siihen,
et t ä Pohjois-Suomessa t arvit t avat t iet overkkoyht eysinvest oinnit t ot eut uvat valt ion rahoit uksen t urvin.
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