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TIEN MERKITYS
Valtatie 22 on Pohjois-Pohjanmaan maakunta-
keskuksen Oulun ja Kainuun maa-
kuntakeskuksen Kajaanin välinen valtatie. Val-
tatie 22 on myös tärkeä poikittaisyhteys Ruotsin
Haaparannan, Oulun, Kajaanin ja Venäjän Kos-
tamuksen välillä.

Tiellä on tärkeä merkitys sen varrella olevan
asutuksen, teollisuuden ja maatalouden elin-
voimaisuudelle.

ONGELMAT
Mustikkakankaantie on nykyisin alkupäästään
alueen teollisuuslaitoksen käytössä. Teollisuus-
alueelle menevät raskaat kuljetukset saattavat
ruuhkauttaa Mustikkakankaantien liikenteen.
Alueelle on myös asemakaavoitettu lisää teolli-
suustontteja, mikä tulee lisäämään Mustikka-
kankaantien liikennettä. Vt22, Putaalantien ja
Mustikkakankaantien liittymän toimivuus 4-
haaraliittymänä sekä jalankulun ja pyöräilyn tur-
vallisuus vaarantuu teollisuusalueen laajetessa.

AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT JA
PÄÄTÖKSET
Liittymän parantamisesta on tehty selvitys Uta-
järven kunnan ja Plaana Oy:n toimesta vuonna
2013. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen toi-
mesta on laadittu toimenpideselvitys Valtatien
22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani vuonna
2011.

TIESUUNNITELMAN RAJAUS JA TA-
VOITTEET

Suunnitelma rajautuu uuden ja nykyisen Mus-
tikkakankaantien liittymän alueelle Valtatiellä
22 Utajärven taajaman itäpuolella.
Mustikkakankaan kohdan liikennejärjestelyjen
tavoitteena on ollut Mustikkakankaan liiken-
teen sujuvoittaminen Kajaanintien ja Utajär-
ven taajaman suuntaan sekä Valtatien 22 lii-
kenteen sujuvoittaminen ja liikenneturvalli-
suuden parantaminen.

UUDET LIIKENNEJÄRJESTELYT
Merkittävimmät toimenpiteet ovat:

· Nykyisen Mustikkakankaantien liittymän
katkaiseminen ja muuttaminen jalan-
kulku- ja pyörätieksi

· Uuden Mustikkakankaan liittymän ra-
kentaminen n. 600 m päähän nykyisestä
liittymästä.

· Väistötilan ja oikealle kääntymiskaistan
rakentaminen valtatielle 22 uuden Mus-
tikkakankaan liittymän kohdalle

· Valaistuksen rakentaminen uuden ja ny-
kyisen liittymän väliselle alueelle.

· Linja-autopysäkin parantaminen nykyi-
sessä Mustikkakankaantien ja Putaalan-
tien risteyksessä. Pysäkki varustetaan
odotustilalla.

·
YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT TOI-
MENPITEET
Tiealueelta joudutaan poistamaan puustoa ra-
kentamisen johdosta.

VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN
Liittymän porrastaminen, väistötila ja oikealle
kääntymiskaista sekä valaistuksen rakentami-
nen parantavat liikenteen toimivuutta sekä lii-
kenneturvallisuutta. Nykyisen Mustikkakankaan-
tien liittymän kaventaminen jalankulku- ja pyö-
räilyväyläksi parantaa jalankulun ja pyöräilyn
turvallisuutta.

VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
Tieratkaisut ja liikennemäärät eivät muutu nyky-
tilanteesta merkittävästi, joten suunnitelmalla ei
ole lisäävää vaikutusta liikennemeluun eikä
päästöihin.

Tiesuunnitelmassa esitettyjen ratkaisujen joh-
dosta takia joudutaan poistamaan puustoa
maantien varrelta.

Suunnitelmaratkaisut perustuvat nykyiseen pin-
takuivatukseen ja laskuojiin, joten vaikutuksia
pinta- ja pohjavesiin ei ole.

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat
noin 0,6 M€ (ALV 0%, Mr-indeksi 120 / 2015
=100).
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SUUNNITELMAN LAATIJAT
Tiesuunnitelman on laatinut Utajärven kunnan
toimeksiannosta Ramboll Finland Oy.
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