Uusi tie valmistui –
Mikkelin kaupunki tuli
lähemmäksi meitä

Anita Jokinen kiittää "vitostien" rakentajia Siikakosken eritasoliittymällä.
Täältä on turvallista lähteä töihin
Mikkeliin.
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Valtatien 5 tien varrella olevat asukkaat ovat odottaneet uuden tien
valmistumista Mikkelin ja Juvan välille jo monta vuosikymmentä.
Vuonna 2018 alkanut tien rakentamisprojektin ensimmäinen
vaihe Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä avattiin liikenteelle
kokonaisuudessaan marraskuussa.
Loppuvuodesta 2021 avataan rakentamisprojektin toinen vaihe Nuutilanmäki
– Juva välinen osuus liikenteelle. Silloin
on valmiina noin 37 km keskikaiteella
varustettua 2-ajorataista valtatietä.
Koskentaipaleella asuva Heidi Kaipainen on erittäin tyytyväinen uuden tieosuuden valmistuttua liikenteelle. Hän on
asunut perheensä kanssa yli 11 vuotta ”vitostien” läheisyydessä ja kulkenut päivittäin työmatkat Mikkeliin. Vanha ”vitostie”
oli kyllä todella vaarallinen reitti kulkea
suuren liikennemäärän ja erittäin mutkaisen ja liittymiä täynnä olevan tieosuuden
matkalta. Varsinkin pimeällä syyssäällä
ei aina ollut kivaa lähteä seikkailemaan

Heidi lähdössä kotoaan töihin iloisena
uudesta tiestä.
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liikenteen sekaan. Onneksi siitä selvittiin
hengissä, toteaa Heidi lähtiessään töihin
uutta väylää pitkin. Nyt ei työmatkalla ole
kuin muutaman kilometrin pituinen osuus
kinttupolkua Koskentaipaleelta Huuhanahon eritasoliittymään, jonka rampilta
pääsen uudelle tielle, Heidi kertoo iloisena. Lisäksi perheellisenä kahden nuoren

Huuhanahon eritasoliittymän rampilta alkaa Heidin matka uutta tieosuutta
pitkin kohti Mikkeliä.

Heidi kiittää tien
rakentajia hyvin
toteutetusta työstä
ja aina joskus
sieltä työn teon
lomasta on
moikattukin meitä
tienkäyttäjiä
hymyssä suin.

Kiitos siltamestari, kun teit tukevan
sillan käyttööni.
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pojan äitinä on helpottavaa tietää, että
kun pojat sitten täysi-ikäisenä ovat auton
kanssa liikenteessä, ei heillä ole sellaisia
autojonoja tiellä, kuten minulla ja miehelläni on ollut. Heidi kiittää tien rakentajia
hyvin toteutetusta työstä ja aina joskus
sieltä työn teon lomasta on moikattukin
meitä tienkäyttäjiä hymyssä suin.
Anita Jokinen on asunut Nuutilanmäen Kuosmalan kylässä yli 38 vuotta
ja hän on myös erittäin otettu uuden tieosuuden avaamisesta liikenteelle. Hän on
nähnyt tienvarrella monta onnettomuutta
ja läheltä piti tilannetta näiden vuosien
aikana. Liikennemäärät ovat olleet jatkuvasti kasvussa ja varsinkin suuret rekat
olivat pelottavia mutkaisella tieosuudella
pimeän aikaan. Nyt on turvallista lähteä
työpaikalle Mikkeliin, kun on tasainen
uusi tie käytössä. Ja se on todella hyvä,
että pyöräilijät, jalankulkijat ja hitaat
ajoneuvot eivät tule uudelle tieosuudelle
vaan ne jäävät rinnakkaiselle vanhalle
vitostielle. Varsinkin traktorit ja työkoneet olivat melkoinen hidaste ja vaaran
aiheuttaja vanhan tien aikaan. Tie- ja
sillanrakentajista Anitalla on kerrottavaa
pelkää positiivista palautetta. He ovat ystävällisesti auttaneet selviytymään välillä
vähän sokkeloisten liikennejärjestelyiden
seassa turvallisesti työn edistyessä. Ja ainahan sitä on mukava saada omalle kylälle
vähän vipinää.
”Niin siinä sitten kävikin, että yksi
destialainen siltamies rakensi sillan minun
elämääni. Eli sain uuden tien ja miehen”
toteaa Anita iloisena.
Molemmat naiset tuumaavat lopuksi,
että työmatka lyheni ainakin puolella
verrattuna vanhaan tiehen. ”Joten ei mene
kuin kymmenen minuuttia, niin ollaan
Mikkelissä. Eli meistä tuli melkein laitakaupungin asukkaita” rouvat tuumivat
hymyssä suin.
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Anita ja onnellinen destialainen.
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