Maantien 14821 kevyen liikenteen järjestelyt
välillä Talpionmäentie - Latutie, Lappeenranta

Suunnittelukohde 1/2021

HANKEKORTTI

KUSTANNUSARVIO

KAS ELY-keskus on laatinut yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa tie- ja rakennussuunnitelman kevyen liikenteen yhteyden toteuttamiseksi
maantien 14821 varteen välille Talpionmäentie - Latutie, Lappeenrannan kaupungin alueella.

•

ESITETTÄVÄT TOIMENPITEET
Lappeenranta - Vainikkala maantien 14821, pohjoisreunaan
rakennettavan, pääosin erillisen kevyen liikenteen väylän
(poikkileikkaus 3,50/3.0) kokonaispituus on 1648 metriä.

Hankkeen kustannusennuste on noin 0,9 milj. euroa
(MAKU 2010; 130). Johtojen ja laitteiden omistajien
kustannusosuus on alustavasti noin 0,06 milj. euroa.

VAIKUTUKSET
•

Parantaa tieosan jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita ja
liikenneturvallisuutta sekä selkeyttää tieosuuden yleistä
liikennöitävyyttä etenkin talviolosuhteissa ja kauttakulkevan raskaan liikenteen osalta.
Koulun risteysalueen ylikulku- ja pysakkijärjestelyjen
liikenneturvallisuuden merkittävä paraneminen.
Kunnossapitokustannukset kasvavat väyläpituuden kasvamisen johdosta.
Tienvarsikiinteistöjen maa-alueita joudutaan lunastamaan tiealueeksi.

•
•

Hankkeeseen sisältyy myös Kasukkalan koulun kohdalla tarvittavat suojatiesaareke- ja pysäkkijärjestelyt. Ko. osakohde
päällystetään koko leveydeltään hankeen toteutuksen yhteydessä.

•

HANKEKOHTEEN ONGELMAT

ALUSTAVA TOTEUTUSAIKATAULU

•

•

•
•
•

kevyen liikenteen olosuhteet ovat puutteelliset kylätaajaman nauhamaisen tienvarsiasutuksen kohdalla.
erityisesti Kasukkalan koulun kohdalla liikenneturvallisuus on heikko tien ylittämistarpeen osalta.
kohteen kautta kulkee raskasta liikennettä (maa-aines- ja
raakapuukuljetuksia).
kohde koetaan turvattomaksi erityisesti alakoulua käyvien
lapsiperheiden palautteessa.

Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen on osoitettu valtion budjetissa 11.12.2020 ns. vuoden 2021 jakovarana
370 000 euron rahoitusosuus.
Rahoitusosuus mahdollistaa osaltaan Kasukkalan koulun
kohdalla tarvittavien tiejärjestelyjen toteuttamisen ns. erillisenä LITU-hankkeena.
Täysimääräisen rahoitusosuuden varmistuminen mahdollistaisi hankkeen toteutuksen käynnistämisen lainvoimaisen tiesuunnitelman perusteella aikaisintaan vuoden
2021 lopussa ja koko hankeosuuden toteutuksen valmistumisen vuoden 2022 syksyyn mennessä.

•
•

HANKKEEN TAVOITTEET
•
•

Liikenneturvallisuuden parantaminen koko kylätaajaman
alueella ja erityisesti Kasukkalan koulun kohdalla.
Jalankulun ja pyöräilyn edistäminen Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisesti.

HANKKEEN MUUT TIEDOT
KVL2019:

HANKKEEN TILANNE
•
•
•

Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely alkaa 2/2021.
Rakennussuunnitelma valmistuu 3/2021.
Traficomin hyväksymispäätös saataneen kesällä 2021.

kaikki ajoneuvot 637 (ajon/vrk),
raskaat ajoneuvot 29 (ajon/vrk)
arvoitu kevyen liikenteen määrä 60-80 kpl/vrk
onnettomuudet 2015 -2019; ei tiedossa
tieosan nopeusrajoitukset 50-60 km/h
tievalaistus rakennettu 1988, omistaja Lpr:n
kaupunki

tierekisteritunnus 14821/4/575 - 2225

LISÄTIETOA HANKKEESTA
•

Lisätietoja:

https://vayla.fi/mt14821-kevyen-liikenteen-jarjestelyt-valilla-talpionmaentie-latutie-lappeenranta
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