
 
 

 

 
  

 

Kaupunginjohtajan puhe valtatie- ja elinvoimaseminaarissa 6.9.2021 Mikkelin Mika-
elissa 
 
 

Hyvää huomenta, arvoisat läsnäolijat ja kuulijat! 
 
Tervetuloa valtatie- ja elinvoimaseminaariin Mikkelin Mika-
eliin.  
 
Seutumme liikenneturvallisuus ja -sujuvuus parantuvat uuden 
Viitostien myötä erittäin merkittävällä tavalla. Uusi 37 kilomet-
rin pituinen yhteysväli Mikkelistä Juvalle on tärkeä satsaus 
myös elinvoiman kannalta. Hyötyjänä eivät ole pelkästään 
Mikkeli, Juva ja Etelä-Savo vaan koko itäinen Suomi. 
 
Alueellinen kehitys on paljolti riippuvaista liikenneyhteyksistä. 
Mikkelin maantieteellinen sijainti on hyvä. Olemme sopivan 
matkan päässä pääkaupunkiseudusta ja välimatkat muihin 
merkittäviin maakuntakeskuksiin ovat suhteellisen lyhyet.  
 
Nyt pohjoiseen suuntautuva nelikaistainen Viitostie-osuus hel-
pottaa kaikin puolin liikennettämme. Tieosuudella kulkee ma-
teriaalia, yritysten tuotteita, työmatkaliikennettä, matkailijoita 
ja tietenkin vapaa-ajan asukkaita. Päivittäin osuudella ajaa 
suurimmillaan jopa yli 13 000 ajoneuvoa. Tieosuuden liikenne-
määrän ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan. Vuonna 2040 
sen arvioidaan olevan jopa yli 17 000 ajoneuvoa vuorokautta 
kohden. 
 
Sujuvampi liikenne heijastuu pitkälle Mikkelin ulkopuolellekin. 
Vanhan tien ongelmat eli liikenteen huono sujuvuus, turvatto-
muus ja haitat maankäytölle ovat nyt ohi; tämä koskee erityi-
sesti Visulahden aluetta, jonne nousee uutta merkittävää liike-
toimintaa. Ensimmäinen suuri toimija, joka Visulahteen saa-
puu, on Biltema.  
 
Kokonaisuuden kannalta on ollut hienoa huomata sekin, että 



 
 

 

 
  

Mikkelin kaupunkikeskustan läheisyydessä oleva kevyen liiken-
teen verkosto on kohentunut uuden tielinjauksen myötä. Vii-
tostien vieressä kulkeva pyörätie ja tärkeisiin solmukohtiin 
tehdyt alikulut palvelevat itäisen Mikkelin asukkaita mainiolla 
tavalla.  
 
Hanke ei suinkaan ole ollut pelkästään tien rakentamista, vaan 
myös siltojen, joita on tehty peräti 35 ja melusuojien, joita on 
tehty kahdentoista kilometrin edestä. Puhumattakaan hank-
keen työllisyysvaikutuksista, jotka täytyy aina muistaa, kun pu-
hutaan näin massiivisista, positiivisista muutoksista. 
 
Hyvä seminaariväki,  
 
Kun puhutaan Viitostiestä ja sen merkityksestä, puhumme yh-
destä Suomen valtateistä. Kyseessä on väylä, joka yhdistää 
sekä Helsingin että Pietarin metropolialueet Järvi-Suomeen, 
Kainuuseen ja aina Lappiin saakka.  
 
Koko Viitostien vaikutusalueella on noin 400 000 asukasta ja 
20 000 yritystä. Hanke maksaa yhteensä 121 miljoonaa euroa 
ja hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,82, eli hankkeeseen 
investoitava raha saadaan tällä kertoimella yhteiskunnalle ta-
kaisin sillä saavutettujen hyötyjen kautta. 
 
Mikkeli–Juva-osuus on yksi tärkeä rajapyykki, jonka jälkeen on 
hyvä lähteä miettimään kaikkea sitä, mitä uusi tie voi mahdol-
listaa Mikkelin seudun ja Etelä-Savon elinvoiman kannalta.  
 
Pidetään hyvällä yhteistyöllä ja edunvalvonnalla itäinen Suomi 
liikkeessä jatkossakin.  
 
Toivotan kaikille antoisaa seminaaria ja turvallisia kilometrejä! 


