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TIIVISTELMÄ

Valtatie 6 on osa yleiseurooppalaista TEN-tieverk-
koa yhdistäen Itäisen Suomen Etelä-Suomeen. 
Yhteys on tärkeä teollisuuden kuljetuksille sekä 
matkailulle. Kaakkois-Suomen tieverkon selkäran-
kana toimivalla valtatiellä 6 on tärkeä rooli seudul-
lisen ja osin myös paikallisen liikenteen välittäjänä. 
Paikallisuuden roolia korostaa vielä vuoden 2009 
alussa voimaan astunut kuntamuutos, jolloin koko 
suunnitteluosuus on yhden kunnan Kouvolan alu-
eella. Kansainvälisesti merkittävä valtatie välittää 
rajaliikennettä Nuijamaalta ja Imatralta eteläiseen 
Suomeen. Jo nykyisin suunnittelualueen raskaasta 
liikenteestä merkittävä osa on venäjälle suuntautu-
vaa tavaraliikennettä ja määrän arvioidaan kasva-
van vielä huomattavasti.

Valtatien 6 Kouvola – Imatra yhteysvälin kehittämis-
selvityksessä vuodelta 2002 on esitetty Tykkimäestä 
Uttiin tavoitteeksi nelikaistainen eritasoliittymin 
varustettu valtatie ja Utista Kaipiaisiin vastakkaiset 
ajosuunnat rakenteellisesti erotettu pääosin kana-
voiduilla kolmihaaraliittymillä varustettu valtatie. 
Nopeusrajoitus on 100 km/h. Utissa vaihtoehtoina 
on tien parantaminen nykyisellä paikallaan (80 
km/h) tai taajaman ohitus eteläpuolitse. Kehittä-
misselvityksessä esitetyt laadulliset tavoitteet ovat 
vielä hyvin voimassa, mutta niiden toteuttamiseksi 
tarvittavat parantamistoimenpiteet arvioidaan tässä 
yleissuunnitelmassa tarkemmin.

Yleissuunnitelman laatimisen lähtökohtana toimi 
vuonna 2007 valmistunut ympäristövaikutusten 
(YVA) arviointimenettely. Suunnittelualue alkaa 
Tykkimäestä Käyrälammen eritasoliittymän (vt 6) ja 
Tykkimäen tasoliittymän (mt 373) välistä ja päättyy 
Tirvantien (mt 14666) liittymän jälkeen Kaipiaisen 
kohdalle. Kokonaan Kouvolan kaupungin alueelle 
sijoittuvan suunnittelualueen pituus on noin 19 
kilometriä.

Nykytilanne ja ongelmat

Valtatien keskimääräinen vuorokausiliikenne vuon-
na 2007 oli 5300 – 9900 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Raskaan liikenteen määrä on suuri 1100 – 1500 ajo-
neuvoa vuorokaudessa (15-21 %). Arkisin raskaan 
liikenteen osuus on peräti 20-26 prosenttia. Liiken-
teen on arvioitu kasvavan vuoteen 2040 mennessä 
keskimäärin 54 prosenttia, jolloin suunnittelualueen 
liikennemääri olisi 8600 – 14800 ajoneuvoa vuoro-

kaudessa. Raskaan liikenteen määrä olisi 2100 – 
2800 ajoneuvola vuorokaudessa (18-24 %).

Suunnitteluosuudella on tehty useita pieniä paran-
tamistoimenpiteitä. Parantamisesta huolimatta val-
tatie ei suunnittelualueella täytä päätieverkolle ase-
tettuja tavoitteita ja laatutason puutteista aiheutuvat 
ongelmat niin kansainväliselle, valtakunnalliselle 
kuin paikallisellekin liikenteelle tulevat jo lähivuo-
sina lisääntymään voimakkaasti liikennemäärän 
kasvun myötä.

Tien nopeusrajoitus on erityisesti Utissa liian 
alhainen ja poikkeaa totutusta valtatietasosta. 
Sujuvuusongelmat näkyvät erityisesti suuresta 
liikennemäärästä johtuvina huonoina ohitusmah-
dollisuuksina sekä ongelmina liittyä sivusuunnista 
valtatieliikenteeseen. Valtatieliikenteessä vähintään 
tyydyttävän palvelutason osuus laskee nykytilan-
teen 91 prosentista vuoteen 2040 mennessä 71 
prosenttiin. Ruuhkautuminen häiritsee henkilöauto-
liikenteen lisäksi elinkeinoelämän kuljetuksia sekä 
joukkoliikennettä.

Liikenneturvallisuutta huonontavat ruuhkautuvuu-
den lisäksi useat tasoliittymät, joista monet ovat 
vielä nelihaaraliittymiä. Alhaisen ajonopeuden ai-
heuttamat ohitustarpeet yhdessä vastaantulevan 
liikenteen suuren määrän kanssa lisäävät vaarallisia 
ohitustilanteita erityisesti Tykkimäen ja Utin välillä. 
Suunnittelualueella on viime vuosina tapahtunut 
keskimäärin 4,8 henkilövahinkoon johtanutta onnet-
tomuutta vuosittain. Onnettomuuksissa on kuollut 
keskimäärin yksi henkilö vuosittain. Tieosuus on 
Suomen valtateiden keskiarvoa vaarallisempi.

Lähialueen asutus kärsii liikennemelusta. Nykyisin 
päivämelun (7-22) yli 55 dB:n alueella asuu 40 asu-
kasta, joista 4 altistuu yli 65 dB:n melulle.

Lisääntyvä liikenne aiheuttaa jatkuvan pilaantu-
misriskin tärkeälle pohjavesialueelle, jonka vettä 
käyttää 130 000 ihmistä.

Valtatien estevaikutus on suurimmillaan Utin kylän 
kohdalla.

Puutteelliset liittymät ja rinnakkaistien puute hanka-
loittavat maankäytön toimivuutta ja kehittämistä.

Valtatien pääsuunnan valinta

Yleissuunnittelun alkuvaiheessa tutkittiin valtatien 
pääsuunnaksi ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyssä tutkitut vaihtoehdot. Vaihtoehdossa 
1 valtatie parannetaan lähestulkoon nykyisellä 
paikallaan. Vaihtoehdossa 1A valtatietä siirretään 
Tykkimäen kohdalla pohjoisemmaksi. Vaihtoehto 
2 kulkee Hyppälän peltojen yli ja ohittaa Utin ky-
län radan varressa. Vaihtoehto 2A siirtyy radan 
varteen Lepolan hautausmaan jälkeen. Vaihtoehto 
2B palaa nykyiselle valtatielle Metson kohdalla ja 
vaihtoehto 2C lähellä Kaipiaista. Vaihtoehto 3 kulkee 
Utin kylän läpi ja jatkaa siitä vaihtoehdon 2B tai 2C 
mukaisesti.

Vaihtoehtojen vertailun jälkeen valtatie päätettiin 
parantaa nykyisellä paikallaan (ve1). Nykyisellä 
paikalla parantaminen turvaa Utin kylärakenteen ja 
palvelujen säilymisen ja on myös saanut ympäris-
tövaikutusten arvioinnin yhteydessä eniten paikal-
listen asukkaiden kannatusta. Samalla vältytään 
uuden tielinjan ihmisille, luonnolle ja maisemalle 
aiheuttamilta haitoilta. Nykyisellä paikallaan pa-
rantaminen mahdollistaa rakentamisen useassa 
vaiheessa.
 

Suunnitelman kuvaus

Valtatien 6 esitetään parannettavaksi seuraavin 
toimenpitein:

Valtatie 6 rakennetaan nelikaistaisena eri-• 
tasoliittymin varustettuna tienä Tykkimäestä 
Kaipiaisiin. Kuivalan mutkan oikaisun kohdalla 
valtatietä siirretään enimmillään noin 150 met-
riä nykyisen tien eteläpuolelle. Muualla valtatie 
parannetaan nykyisellä paikallaan.
Valtatielle voidaan asettaa nopeusrajoitus 100 • 
km/h lukuun ottamatta Utin linnakkeen ja Kuiva-
lan välistä noin 3,5 kilometrin mittaista osuutta 
sekä suunnittelualueen itäpäätä, joissa nope-
usrajoitus tulee olemaan 80 km/h.
Uuden valtatien poikkileikkaus on nelikais-• 
tainen keskikaiteellinen tie 2x9,5/7,0 metriä 
lukuun ottamatta Utin kohtaa, jossa valtatien 
alustava poikkileikkaus on noin 3,5 kilometrin 
matkalla nelikaistainen kapealla keskikaistalla 
varustettu tie 2x9,75/7,5 metriä.
Valtatielle rakennetaan eritasoliittymät Tykki-• 
mäkeen, Uttiin ja Metsoon.
Valtatielle järjestetään koko suunnittelualueelle • 
jatkuva rinnakkaistie maantienä. Tykkimäestä 
Pöllömäkeen rinnakkaistie sijoittuu pääsään-

Tutkitut pääsuuntavaihtoehdot. Jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin vaihtoehto 1.



töisesti uuteen maastokäytävään. Pöllömäes-
tä Kaipiaisiin rinnakkaistie hyödyntää nykyistä 
yksityistietä. Kaipiaisissa rinnakkaistie on ase-
makaava-alueella katu. Kevyt ja hidas liikenne 
kielletään valtatiellä. Valtatien 6 rakentamiseen 
kytkeytyvät muut maantie- ja katujärjestelyt ke-
vyen liikenteen väylineen tehdään yleissuunni-
telman periaatteiden mukaisesti.
Eritasoliittymät sekä valtatie Tykkimäen, Utin ja • 
Kaipiaisen kohdalla valaistaan.
Valtatielle rakennetaan pohjavedensuojaus yh-• 
teensä noin 14 kilometrin matkalle, josta osa 
on nykyisen suojauksen korvaamista uudella.
Meluesteitä rakennetaan yhteensä noin 4,7 ki-• 
lometrin matkalle.
Huolellisella tieympäristön käsittelyllä varmis-• 
tetaan tieratkaisujen sopivuus ympäristöönsä. 
Huomiota kiinnitetään erityisesti suojeltaviin ja 
uhanalaisiin lajeihin.
Valtatien molemmille puolille rakennetaan riista-• 
aita Tykkimäestä Tirvantien liittymään. Eläinten 
kulkuyhteyksin turvaamiseksi Kivistönmäkeen 
rakennetaan vihersilta.

Keskeisimmät vaikutukset

Tieosuuden parantaminen tukee pääteiden ke-
hittämisen toimintalinjojen mukaisten tavoitteiden 
toteutumista. Merkittävimpiä vaikutuksia ovat:

Sujuvuus on turvattu pitkälle tulevaisuuteen ja • 
matka-aikojen ennustettavuus paranee. Ras-
kaan liikenteen ja joukkoliikenteen toiminta-
edellytyksen paranevat.
Tieosuuden merkittävimmät liikenneturvalli-• 
suusongelmat poistuvat ja onnettomuuksien 
vakavuudet pienenevät. Henkilövahinko-on-
nettomuudet vähenevät 33 prosenttia ja liiken-
nekuolemat 45 prosenttia.
Järjestelyt turvaavat hyvät, selkeät ja turvalliset • 
yhteydet päätieltä asuin- ja työpaikka-alueille.
Rinnakkaistiestön kehittäminen parantaa pai-• 
kallisen liikenteen olosuhteita.
Pohjavesisuojaus vähentää valtakunnallisesti • 
merkittävän pohjavesialueen pilaantumisriskiä 
huomattavasti.

Liikenteen aiheuttamat meluhaitat vähenevät. • 
55 dB päivämelualueella (7-22) asuvien mää-
rä vähenee liikenteen voimakkaasta kasvusta 
huolimatta nykyisestä 40 asukkaasta 15 asuk-
kaaseen.
Liikenteen aiheuttamat este-, päästö- ja viihtyi-• 
syyshaitat vähenevät.
Utin kyläyhteisön säilyminen turvataan.• 
Luonnon monimuotoisuus säilyy luontokohtei-• 
den suojelun, kompensaation ja tieympäristön 
toimenpiteiden avulla.
Valtatien leventämisen ja uusien väylien raken-• 
tamisen alta joudutaan lunastamaan metsäta-
lousmaata. Erityisesti rinnakkaistien rakenta-
minen pirstoo jonkin verran metsäkiinteistöjä. 
Yhteyden valtatielle ja osittain myös valtatien 
poikki pitenevät jonkin verran.
Hankkeen kustannusarvio on 59,4 miljoonaa • 
euroa, josta lunastus-, korvaus- ja tietoimitus-
kustannusten osuus on 1,1 miljoonaa euroa 
(maku ind. 116,9; 2005=100). Hankkeen kus-
tannukset tulevat lähes kokonaan Tiehallinnon 
vastattavaksi.

Hanke on yhteiskuntataloudellisesti kannatta-• 
va. Hyötykustannussuhde on 1,6.
Hanke lisää elinkeinoelämän kuljetusten talo-• 
udellisuutta ja parantaa yritysten kilpailukykyä 
sekä tukee maankäytön ja elinkeinoelämän ke-
hittämistä alueella.

Ratkaisuehdotus valtatien 6 parantamiseksi Tykkimäen ja Kaipiaisen välillä.





ALKUSANAT

Valtatie 6 välillä Tykkimäki – Kaipiainen on osa 
yleiseurooppalaista TEN-tieverkkoa. Valtatie yhdis-
tää Itäisen Suomen Etelä-Suomeen toimien myös 
vetovoimaisena matkailutienä. Yhteys on tärkeä 
teollisuuden kuljetuksille. Kaakkois-Suomen tiever-
kon selkärankana toimivalla valtatiellä 6 on tärkeä 
rooli seudullisen ja osin myös paikallisen liikenteen 
välittäjänä. Paikallisuuden roolia korostaa vielä 
vuoden 2009 alussa voimaan astunut kuntamuu-
tos, jolloin koko suunnitteluosuus on yhden kunnan 
Kouvolan alueella. Kansainvälistä merkitystä lisää 
huomattavasti valtatien rooli välittää rajaliikennettä 
Nuijamaalta ja Imatralta eteläiseen Suomeen. Jo 
nykyisin suunnittelualueen raskaasta liikenteestä 
merkittävä osa on venäjälle suuntautuvaa tava-
raliikennettä ja määrän arvioidaan kasvavan vielä 
huomattavasti.

Yleissuunnitteluosuus sijoittuu kokonaan Kouvolan 
kaupungin alueelle. Suunnittelualue alkaa Tykkimä-
estä Käyrälammen eritasoliittymän (vt 6) ja Tykkimä-
en tasoliittymän (mt 373) välistä ja päättyy Tirvantien 
(mt 14666) liittymän jälkeen Kaipiaisen kohdalle. 
Suunnittelualueen pituus on noin 19 kilometriä.

Tieosuudelle on aiemmin laadittu useita suunni-
telmia ja selvityksiä. Yleissuunnitelman laatimisen 
merkittävänä lähtökohtana toimi vuonna 2007 
valmistunut ympäristövaikutusten (YVA) arviointi-
menettely.

Yleissuunnitelman laatiminen aloitettiin marraskuus-
sa 2007 ja se valmistui kesäkuussa 2009.

Suunnittelun tilaajana toimi Kaakkois-Suomen 
tiepiiri ja yleissuunnitelma laadittiin konsulttityönä 
Sito-yhtiöissä. Alikonsultteina luontoinventoinneissa 
ja –vaikutuksissa toimi Ympäristösuunnittelu Enviro 
Oy ja pohjavesiasiantuntijana GeoPex Oy.

Kouvolassa kesäkuussa 2009

Tiehallinto
Kaakkois-Suomen tiepiiri



PROSESSIKUVAUS

Aiemmat suunnitelmat ja päätökset

Valtatiestä 6 Kouvolasta Lappeenrantaan on 
laadittu useita suunnitelmia, joista merkittävin on 
pääsuunnasta moottoriväylänä vuonna 1996 tehty 
tarveselvitys. Tarveselvityksen perusteella ei ole 
tehty päätöstä valtatien pääsuunnasta.

Valtatien 6 Kouvola – Imatra yhteysvälin kehittämis-
selvityksessä vuodelta 2002 suunnitteluosuuden 
kehittämiselle on esitetty tavoitetila erikseen Utin 
molemmille puolille. Sen mukaan Tykkimäestä 
Uttiin tavoitteena on nelikaistainen eritasoliittymin 
varustettu valtatie, jonka nopeusrajoitus on 100 
km/h. Utissa vaihtoehtoina on tien parantaminen 
nykyisellä paikallaan (80 km/h) tai taajaman ohitus 
eteläpuolitse. Utista Kaipiaisiin tavoitteena on tie, 
jossa vastakkaiset ajosuunnat on erotettu raken-
teellisesti toisistaan. Nopeusrajoitus on 100 km/h 
ja liittymät ovat pääosin kanavoituja kolmihaaraliit-
tymiä. Kehittämisselvityksessä esitetyt laadulliset 
tavoitteet ovat vielä hyvin voimassa, mutta niiden 
toteuttamiseksi tarvittavat parantamistoimenpiteet 
arvioidaan tässä yleissuunnitelmassa tarkemmin.

Valtatien 6 osuudelle Tykkimäki – Kaipiainen 
valmistui vuonna 2007 ympäristövaikutusten ar-
viointimenettely (YVA). Arvioinnissa muodostettiin 
valtatien 6 pääsuunnalle useita vaihtoehtoja, joista 
varsinaiseen arviointiin valittiin kolme vaihtoehtoa 
alavaihtoehtoineen. Yhteysviranomainen toteaa 
lausunnossaan ympäristövaikutusten arviointiselos-
tuksesta 18.6.2007, että tutkitut kolme vaihtoehtoa 
ovat toteuttamiskelpoisia ja niiden valinta on perus-
teltu arviointiselostuksessa. Näistä vaihtoehdoista 
valittiin yleissuunnittelun alkuvaiheessa yksi, josta 
tämä yleissuunnitelma on laadittu.

Työtapa ja suunnitteluorganisaatio

Yleissuunnitelma on laadittu Tiehallinnon Kaakkois-
Suomen tiepiirin toimeksiannosta. Tiepiirissä työstä 
on vastannut Pekka Hämäläinen. Suunnittelun aikai-
sesta ohjauksesta ja päätöksenteosta on vastannut 
hankeryhmä, johon kuuluivat:

Pekka Hämäläinen Kaakkois-Suomen tiepiiri,  • 
   puheenjohtaja

Kari Halme  Kaakkois-Suomen tiepiiri• 
Anita Airaksinen Kaakkois-Suomen tiepiiri• 

Heikki Kauppi Anjalankosken kaupunki• 
Hannu Luotonen Kouvolan kaupunki• 
Kyösti Arola  Valkealan kunta• 
Kari Parjanne Valkealan kunta• 
Hannu Koverola Kouvolan seudun kuntayh- • 
   tymä

Antti Puhalainen Kaakkois-Suomen ympäris- • 
   tökeskus

Seppo Serola Kymenlaakson liitto• 
Jani Kortesluoma Utin Jääkärirykmentti• 
Juhani Lantto Puolustusvoimien pääesi- • 
   kunta

Hannu Salo  Finavia• 
Seija Väre  Sito• 
Matti Romppanen Sito• 
Martti Kokoi  Sito, sihteeri• 

Suunnittelun aikana on lisäksi kokoontunut useita 
työryhmiä, joissa on käsitelty mm. maankäyttö-, 
pohjavesi- ja luontoasioita.

Suunnittelun aikana on myös oltu yhteydessä 
useisiin muihin sidosryhmiin, kuten esimerkiksi 
Kouvolan Yritysmagneetti Oy:hyn, Linja-autoliittoon 
ja liikennöitsijöihin, museovirastoon, Kouvolan seu-
rakuntaan ja Ratahallintokeskukseen.

Suunnitelma on laadittu Sito-yhtiöissä, jossa työstä 
vastasi Matti Romppanen. Sitossa muita työhön 
osallistuneita henkilöitä olivat muun muassa Martti 
Kokoi (tiensuunnitelun vastuu), Edward Stratos 
(tiensuunnittelu), Heidi Roponen (tiensuunnittelu), 
Jani Liukkonen (tiensuunnittelu), Seija Väre (ym-
päristösuunnittelu ja –vaikutusten vastuu), Taina 
Klinga (maankäyttövaikutukset), Kaisa Niilo-Rämä 
(ympäristösuunnittelu, maisemavaikutukset), Mirka 
Härkönen (vuoropuhelu, ihmisiin kohdistuvat vaiku-
tukset), Jarno Kokkonen (meluselvitykset), Reijo 
Pitkäranta (pinta- ja pohjavesivaikutukset), Helena 
Korjus (geotekniikka), Esko Rechardt (siltasuun-
nittelu), Teuvo Leskinen (liikenteelliset vaikutukset, 
liikennetalous), Tapio Järvinen (tievalaistus), Laura 
Pöllänen (raportin taitto), Sami Luoma (virtuaalimal-
li), Tarja Paavola (virtuaalimalli) ja Rauno Tuominen 
(laadunvarmistus).

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arvioinnin 
laati Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, jossa työstä 
vastasi Markku Nironen. Pohjavesiasiantuntijana 
toimi GeoPex Oy:stä Pekka Vallius.

Suunnittelun aikainen tiedottaminen ja julkisuus
Tiedottamisessa tavoitteena oli mahdollisimman 
laaja ja kattava vuorovaikutus alueen asukkaiden, 
maanomistajien ja muiden hankkeesta kiinnostu-
neiden kanssa. Suunnittelun aikana järjestettiin 
kolme yleisötilaisuutta, kaksi työpajaa ja yksi 
maastokävely. Neljäs yleisötilaisuus järjestetään 
yleissuunnitelman valmistuttua. Lisäksi tiedotettiin 
aloituskuulutuksella, kuudella lehdistötiedotteella, 
hankkeen Internet-sivujen kautta sekä Utin liiken-
neaseman (ABC) tiedotuspisteen avulla.

Aloituskuulutus julkaistiin 7.1.2008. Samana päivä-
nä julkaistiin aloitustiedote, jossa kerrottiin suunnit-
telun käynnistymisestä, lähtökohdista, tavoitteista, 
aikataulusta, yhteyksistä maankäytön suunnitteluun 
sekä vuorovaikutuksesta. Seuraava tiedote julkais-
tiin 14.3.2008, kun pääsuuntavaihtoehto oli valittu. 
Tiedotteessa kerrottiin pääsuuntavaihtoehdon va-
linnasta ja tulevasta yleisötilaisuudesta.

27.3.2008 pidettiin kaikille avoin yleisötilaisuus Utti-
hallissa. Tilaisuudesta tiedotettiin alueen lehdissä 
ja hankkeen Internet-sivuilla. Yleisötilaisuudessa 
kerrottiin hankkeen taustoista ja tavoitteista, yleis-
suunnitteluun valitusta pääsuuntavaihtoehdosta ja 
valinnan perusteluista, suunnittelun aikataulusta ja 
vaikutusmahdollisuuksista. Tilaisuuteen osallistui 
noin 70 asukasta. Jaossa oli palautelomakkeita, 
joita palautettiin seitsemän. Palautetta tilaisuudessa 
ja lomakkeilla saatiin erityisesti rinnakkaisteistä, 
meluntorjunnasta ja eritasoliittymistä.

12.6.2008 järjestettiin vuorovaikutuspäivä, joka 
käsitti maastokävelyn, työpajan ja yleisötilaisuuden. 
Maastokävelylle ja työpajaan lähetettiin henkilökoh-
taiset kutsut työpajatyöskentelyyn ilmoittautuneille 
sekä YVA-vaiheessa työskentelyssä mukana olleille. 
Yleisötilaisuudesta tiedotettiin kutsulla alueen leh-
dissä ja lehdistötiedotteella. Vuorovaikutuspäivästä 
tiedotettiin myös hankkeen Internet-sivuilla. Päivän 
tarkoituksena oli kertoa suunnittelutilanteesta ja 
vaikutusmahdollisuuksista sekä esitellä suunnitel-
maluonnoksia. Maastokävelyllä tutustuttiin asuk-
kaiden kanssa Tykkimäki-Tyrri-osuuteen sekä Utin 
ABC-liikenne-aseman ympäristöön. Paikalla oli noin 
kymmenen asukasta. Maastokävelyn jälkeen pidet-
tiin työpaja, johon osallistui 12 asukasta. Työpajassa 
esiteltiin suunnittelutilannetta sekä työskenneltiin 
alueellisissa ryhmissä, joissa annettiin palautetta 

ja parannusehdotuksia suunnitelmaluonnoksiin. 
Työpajan jälkeen pidettiin kaikille avoin yleisötilai-
suus, johon osallistui 15 asukasta. Tilaisuudessa 
esiteltiin yleisesti suunnitelmaluonnoksia ja sen 
jälkeen annettiin palautetta kartoilla. Yleisötilaisuu-
dessa oli jaossa palautelomakkeita, joita palautettiin 
neljä. Päivän aikana saatiin palautetta erityisesti 
meluasioista, rinnakkaisteistä ja kevyen liikenteen 
yhteyksistä.

Toinen vuorovaikutuspäivä pidettiin 16.12.2008. 
Päivä sisälsi työpajan ja yleisötilaisuuden. Työpa-
jaan lähetettiin henkilökohtaiset kutsut ja yleisöti-
laisuudesta tiedotettiin kutsulla alueen lehdissä ja 
lehdistötiedotteella. Tilaisuuksista tiedotettiin myös 
hankkeen Internet-sivuilla. Päivän tarkoituksena oli 
kertoa suunnittelutilanteesta ja vaikutusmahdol-
lisuuksista sekä esitellä suunnitelmaluonnoksia. 
Työpajaan osallistui noin 20 ja yleisötilaisuuteen 
noin 75 asukasta. Ohjelmarunko oli samanlainen 
kuin edellisissä tilaisuuksissa. Tilaisuuksissa saa-
tiin palautetta erityisesti rinnakkaistien sijainnista, 
alikulkujen korkeudesta ja sijainnista, Tykkimäen 
eritasoliittymän paikasta, meluntorjunnasta ja yksi-
tyisteistä. Eniten keskustelua herätti rinnakkaistien 
sijainti Lepolan kohdalla. Tilaisuudessa ja tilaisuu-
den jälkeen saadun runsaan palautteen perusteella 
rinnakkaistie siirrettiin valtatien pohjoispuolelle 
aiemmin tutkittuun maastokäytävään.

Hankkeen Internet-sivut olivat käytössä koko 
suunnittelun ajan ja niitä päivitettiin säännöllisesti. 
Sivuille vietiin tietoa mm. muuttuneista ratkaisuista, 
vuorovaikutustapahtumista ja vaikutusmahdolli-
suuksista.

Hankkeella oli myös informaatiopiste Utin ABC-
palveluasemalla. Pisteellä esiteltiin hanketta ja siellä 
oli jaossa hanke-esitteitä ja palautelomakkeita, joita 
oli mahdollisuus jättää palautelaatikkoon. Viereisellä 
Tiehallinnon verkkopalvelupisteellä oli mahdollisuus 
tutustua hankkeen Internet-sivuihin. Pisteen esitte-
lymateriaali päivitettiin kerran suunnittelun aikana 
suunnitteluratkaisujen muuttuessa. Esittelypisteen 
kautta palautettiin neljä palautelomaketta, joiden 
palaute koski eritasoliittymien sijaintia ja kulkuyh-
teyksiä. Esitteitä meni pisteen kautta paljon.

Asukkaat ja maanomistajat olivat hankkeen aikana 
yhteydessä tiepiiriin ja konsulttiin puhelimitse, säh-



köpostitse ja kirjeitse. Palaute koski mm. melua, 
elinympäristön viihtyisyyttä, kulttuurihistoriallisia 
kohteita sekä Tyrrin alikulkua. Lisäksi asukkaat 
laativat vetoomuksen rinnakkaistien sijoittumisesta 
valtatien pohjoispuolelle Lepolan kohdalla. Vetoo-
muksessa oli noin 80 allekirjoitusta.

Alueen lehdet kirjoittivat hankkeesta melko ah-
kerasti. Suunnittelusta julkaistiin kymmenkunta 
artikkelia.

Vuorovaikutus hankkeen aikana oli onnistunutta ja 
siitä saatiin tarpeellista tietoa suunnitteluun ja vaiku-
tusten arviointiin. Merkittävämmin asukkailta saatu 
palaute vaikutti rinnakkaistien sijaintiin Lepolan 
kohdalla. Myös muualla rinnakkaistien ja erityisesti 
yksityisteiden sijaintiin sekä alikulkujen paikkoihin 
saadulla palautteella oli vaikutusta.

Kooste yleissuunnittelun aikana saadusta palaut-
teesta on esitetty liitteessä 5.

Jatkotoimenpiteet

Valmis yleissuunnitelma asetetaan maantielain 
mukaisesti yleisesti nähtäville ja suunnitelmasta 
voi esittää mielipiteensä. Lisäksi ennen yleissuun-
nitelman hyväksymisesityksen tekoa tiepiiri pyytää 
merkittävimmiltä sidosryhmiltä suunnitelmasta lau-
sunnot. Tavoitteena on viimeistään alkuvuodesta 
2010 laatia hyväksymispäätös, josta pystyy valit-
tamaan. Hyväksymispäätöksessä tehdään päätös 
tien sijainnista, poikkileikkauksesta ajoratojen 
ja kaistojen lukumäärän tarkkuudella sekä erita-
soliittymien paikoista. Yleissuunnitelman käsittely 
on esitetty yksityiskohtaisesti kappaleessa 3.9 ja 
luonnos hyväksymispäätösesityksen sisällöstä 
kappaleessa 3.10.

Valmiista yleissuunnitelmasta järjestetään esit-
telytilaisuus nähtävilläoloaikana syksyllä 2009. 
Tilaisuudesta tiedotetaan kutsulla alueen lehdissä, 
hankkeen Internet-sivuilla ja lehdistötiedotteella.

Hankkeen toteuttamisen ajankohta ei ole tiedossa. 
Rakentamisen edellyttämän tiesuunnitelman laati-
minen käynnistetään silloin, kun hankkeen toteutta-
minen näyttää todennäköiseltä. Tiesuunnitelmavai-
heessa ratkaisut suunnitellaan yksityiskohtaisesti ja 
suunnitteluun voivat vaikuttaa kaikki halukkaat.

Lisätietoja

Hankkeesta vastaa Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiiri
Kauppamiehenkatu 4, 45100 Kouvola

Yhteyshenkilö Kaakkois-Suomen tiepiirissä
Projektipäällikkö Pekka Hämäläinen
pekka.hamalainen@tiehallinto.fi
puh. 020 422 6527

Suunnittelukonsultti
Sito-yhtiöt
Projektipäällikkö Matti Romppanen
matti.romppanen@sito.fi
020 747 6740

Suunnitelmaan voi tutustua myös hankkeen internet-sivuilla:
www.tiehallinto.fi/vt6tykkimaki-kaipiainen
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1.1 Suunnittelualue ja tieverkko

Suunnittelun lähtökohtana on vuonna 2007 valmis-
tunut ympäristövaikutusten arviointi, jossa Tykkimä-
en ja Kaipiaisen välille on tutkittu useita valtatien 
pääsuuntavaihtoehtoja nykyisen valtatien ja Kou-
vola – Vainikkala rautatien välille. Yleissuunnittelua 
ohjannut hankeryhmä valitsi pääsuunnaksi valtatien 
kehittämisen kutakuinkin nykyisellä paikallaan. Va-
linta on kuvattu raportin luvussa 2.1.

Suunnittelukohde sijaitsee Kouvolan kaupungin 
alueella. Kehittävän valtatieosuuden pituus on 
noin 19 kilometriä. Lännessä suunnittelualue alkaa 
valtatien 15 ja Kouvolan itäisen sisääntulotien (mt 
373) väliltä ja idässä päättyy Tirvantien (mt 14666) 
liittymän jälkeen Kaipiaisen kohdalle.

Valtatie 6 on osa Suomen tärkeintä päätieverkkoa 
Porvoon Koskenkylästä Kouvolan, Lappeenrannan 
ja Joensuun kautta Kajaaniin. Valtatie yhdistää 
Itäisen Suomen Etelä-Suomeen toimien myös 
vetovoimaisena matkailutienä. Yhteys on tärkeä 
teollisuuden kuljetuksille.

Kaakkois-Suomen tieverkon selkärankana toimivalla 
valtatiellä 6 on tärkeä rooli seudullisen ja osin myös 
paikallisen liikenteen välittäjänä. Paikallisuuden 
roolia korostaa vielä vuoden 2009 alussa voimaan 
astunut kuntamuutos, jolloin koko suunnitteluosuus 
on yhden kunnan (Kouvolan) alueella.

Valtatien 6 osuus Kouvolasta Lappeenrantaan 
kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN-tieverkkoon. Kan-
sainvälistä merkitystä lisää huomattavasti valtatien 
rooli välittää rajaliikennettä Nuijamaalta ja Imatralta 
eteläiseen Suomeen. Jo nykyisin suunnittelualueen 
raskaasta liikenteestä merkittävä osa on venäjälle 
suuntautuvaa tavaraliikennettä ja määrän arvioi-
daan kasvavan vielä huomattavasti.
 
Tärkeimmälle päätieverkolle on liikenne- ja vies-
tintäministeriön asettaman työryhmän mietinnössä 
määritelty seuraavat tavoitteelliset ominaisuudet:

Tiellä on yhtenäinen ja korkea palvelutaso, • 
mikä tarkoittaa muun muassa:

 korkeahkoa tasaista nopeustasoa. Nope-• 
usrajoitus on pääosin 100 km/h ja 80 km/h 

1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

nopeusrajoitusta sallitaan vain poikkeusta-
pauksissa esimerkiksi kaupunkiseuduille 
sisään ajettaessa.
tiellä ei esiinny ruuhkia tavanomaisissa olo-• 
suhteissa.
tien hyvää palveluvarustusta (viitoitus, le-• 
vähdysalueet, telematiikka).

Tien turvallisuustaso on korkea. Kohtaamison-• 
nettomuuksia torjutaan rakenteellisesti keski-
kaitein.
Kehittämisratkaisuissa päätie priorisoidaan • 
vahvasti ja paikallisista liikkumistarpeista huo-
lehditaan erityisjärjestelyin. Paikallinen liityntä 
minimoidaan rinnakkaisjärjestelyjä kehittämäl-
lä.
Taajamissa ja tienvarsiasutuksen kohdilla ke-• 
vyellä liikenteellä on omat väylänsä. Muualla 
kevyt liikenne pyritään ohjaamaan ensisijaises-
ti muita väyliä pitkin.

Nykyinen valtatie 6 ei suunnittelualueella täytä pää-
tieverkolle asetettuja tavoitteita. Tien nopeusrajoitus 
on Utissa liian alhainen. Sujuvuusongelmat näky-
vät erityisesti suuresta liikennemäärästä johtuvina 
huonoina ohitusmahdollisuuksina sekä ongelmina 
liittyä sivusuunnista valtatieliikenteeseen. Liikenne-
turvallisuutta huonontavat ruuhkautuvuuden lisäksi 
useat tasoliittymät. Lähialueen asutus kärsii melu- ja 
päästöhaitoista. Valtatien estevaikutus on suurim-
millaan Utissa. Laatutason puutteista aihetutuvat 
ongelmat niin kansainväliselle, valtakunnalliselle 
kuin paikallisellekin liikenteelle tulevat jo lähivuosina 
lisääntymään voimakkaasti liikennemäärän kasvun 
myötä.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Kuva 1. Suunnittelualue. Kuva 2. Suunnittelukohteen sijainti.
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1.2 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset

Valtatieosuuden kehittämisestä on laadittu useita 
suunnitelmia ja selvityksiä. Viimeaikaisimmat niistä 
on esitelty sivulla 6 kappaleessa ”Prosessikuvaus”. 
Muita hankkeeseen liittyviä suunnitelmia ja selvityk-
siä on kuvattu seuraavassa.

Vuonna 2007 on laadittu valtatien 6 osuuden Kou-
vola – Lappeenranta levähdys- ja pysäköimisaluei-
den nykytilan selvitys, jossa on otettu kantaa mm. 
alueiden määrän riittävyyteen sekä varusteluun ja 
kuntoon.

Vuonna 2008 on laadittu valtatien 6 osuuden Kou-
vola – Lappeenranta yksityistieliittymäselvitys, jossa 
on esitetty valtatien varustamisen keskikaiteella 
edellyttämät yksityistiejärjestelyt.

Vuonna 1996 on laadittu yleissuunnitelma valtatien 
6 osuuden Hevossuo – Tykkimäki muuttamisesta 
moottoritieksi. Suunnitelmassa on esitetty valtatien 
siirtämistä uuteen maastokäytävään nykyisen valta-
tien pohjoispuolelle Käyrälammen itäpuolella.

Utin lentokentän lähestymisvalot tullaan uusimaan 
kiitoradan länsipäässä vuonna 2009, mikä tulee 
huomioida valtatien jatkosuunnittelussa.

1.3 Liittyminen muuhun suunnitteluun

Keskeisimmät muut liittyvät suunnitelmat koskevat 
kaavoitusta ja maankäytön kehittämistä ja ovat 
olleet yleissuunnitelman lähtökohtina. Suunnitte-
lualueeseen liittyy useita eritasoisia maankäytön 
suunnitelmia, jotka on esitelty kappaleessa 1.5 
Maankäyttö ja kaavoitus.

Maantielain 17 §:ssa on määritelty yleissuunnitel-
man suhde maankäytön suunnitelmiin. Yleissuun-
nitelmaa ei saa hyväksyä vastoin maakuntakaavaa 
tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Yleissuunnitelma 
voidaan hyväksyä vastoin voimassa olevaa asema-
kaavaa, jos kunta ja alueellinen ympäristökeskus 
sitä puoltavat.

Valtatien 6 parantamiseen liittyvät seuraavat kaa-
vat:

Kymenlaakson vaihemaakuntakaava ”taajamat ja 
niiden ympäristöt” on vahvistettu ympäristöministe-

riössä 28.5.2008. Kaavassa valtatie on Tykkimäestä 
itään merkitty uudeksi moottoritieksi. Kaava koskee 
suunnittelualuetta Tykkimäessä ja Kaipiaisissa. 
Ensimmäisen vaihekaavan ulkopuolisilla alueilla on 
toistaiseksi voimassa Kymenlaakson seutukaava 
(YM 19.6.2001). Seutukaavaan on merkitty valtatien 
6 linjaus ohjeellisena nykyisen valtatien ja Utin kylän 
eteläpuolelle.

Tekeillä olevassa toisessa vaihemaakuntakaavassa 
käsitellään maaseutualueita ja yhteysverkostoa. 
Tammi-helmikuussa 2009 nähtävillä olleessa kaa-
valuonnoksessa valtatie 6 Tykkimäestä itään on 
merkitty kaksioajorataisena valtatienä nykyisellä 
paikalla edenneen valtatien parantamisen yleis-
suunnitelman mukaisesti. Maakuntatason kaavoitus 
on kuvattu yksityiskohtaisesti kappaleessa 1.5.1.

Kouvolassa on voimassa oikeusvaikutteiset 
Tykkimäki-Tehola osayleiskaava vuodelta 2004 ja 
Käyrälämpi-Utunmäki osayleiskaava vuodelta 2006. 
Valkealassa ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa 
ja käynnissä oleva Utin osayleiskaavoitus on ollut 
pitkään keskeytyneenä. Kaipiaisten osayleiskaava 
on valtuuston vuonna1978 hyväksymä ns. ensim-
mäisen asteen vahvistamaton yleiskaava.

Kouvolan seudulla on valmisteltu seutukunnan 
yhteistä yleiskaavaa. Kuntien yhdistymisen jälkeen 
maankäytön kehittämisen lähtökohdat muuttuivat 
merkittävästi ja yleiskaavan laatiminen on tarkoitus 
käynnistää vuonna 2009. Yleiskaavoituksen tilanne 
on kuvattu yksityiskohtaisesti kappaleessa 1.5.2.

Tykkimäki-Saarenmaan alueelle on tehty kehittämis-
suunnitelma vuonna 2005, jossa on suunniteltu mat-
kailu- ja virkistystoimintojen laajentamista. Alueen 
kehittäminen vaikuttaa Tykkimäen eritasoliittymän 
ja siitä itään lähtevän rinnakkaistien suunnitteluun 
sekä tilantarpeensa että yhteystarpeiden ja saavu-
tettavuuden perusteella.

Muita valtatien parantamiseen liittyviä hankkeita 
ovat:

Kouvolan logistiikka-alueen suunnitelmaa laatii • 
Kouvolan Yritysmagneetti Oy, jolle yleissuun-
nittelun aikana on toimitettu kommentoitavak-
si suunnitelmaluonnoksia. Kouvola sijaitsee 
hyvien maantie- ja rautatieyhteyksien varrella. 
Liikenteellistä merkitystä lisäävät vielä lähellä 
toimivat suuret satamat ja Venäjän läheisyys. 

Logistiikka-alueelle kaavaillaan 200 uutta työ-
paikkaa vuonna 2009.
Kouvolan ratapihan laajentamissuunnitelmasta • 
vastaa Ratahallintokeskus. Valtatien pääsuun-
naksi valittiin yleissuunnitteluprosessin aikana 
nykyisen valtatien parantaminen, joten ratapi-
han suunnittelu ei käytännössä ole vaikuttanut 
valtatien 6 suunnitteluun.
Utin varuskunta-alueelle on laadittu maan-• 
käytön ja maisemanhoidon yleissuunnitelma 
vuonna 2000. Suunnitelmassa on esitetty mm. 
varuskunta-alueen kytkeytyminen sekä ajoneu-
voliikenteen että kevyen liikenteen verkkoon.

1.4 Nykyinen tieverkko ja sen ominaisuudet

1.4.1 Tieverkko

Nykyinen valtatie 6 on suunnittelualueella kaksi-
kaistainen sekaliikennetie. Tykkimäessä ajoradan 
leveys on 8,1 metriä ja siitä lähelle Metsoa 7,5 
metriä ja pientareiden leveys vaihtelee 1,0 ja 2,25 
metrin välillä. Läheltä Metsoa on suunnittelualueen 
loppuun saakka niin sanottu leveäkaistatie, jossa 
ajoradan leveys on 10,5 metriä ja pientareiden 
leveys 1,25 metriä.
 
Tie on linjaukseltaan ja tasaukseltaan hyvä lukuun 
ottamatta Utin ja Kuivalan kohtia, joissa valtatiellä 
on liian pienet vaakakaaret.

Nopeusrajoitus on vilkkaiden liittymien ja valtatien 
huonon suuntauksen vuoksi Utin kohdalla noin 1,4 
kilometrin matkalla 70 km/h. Leveäkaistaosuudella 

nopeusrajoitus on noin 10,4 kilometrin matkalla 100 
km/h. Muualla suunnittelualueella nopeusrajoitus 
on 80 km/h.

Kaikki liittymät ovat tasoliittymiä ja osa maanteiden 
ja yksityisteiden liittymistä on nelihaaraliittymiä. 
Liittymät on varustettu joko vasemmallekäänty-
miskaistoilla tai väistötiloilla kahta liittymää lukuun 
ottamatta. Lepolan Hautausmaan liittymässä on 
valtatiellä pelkästään oikeallekääntymiskaista. 
Tyrrintien ja vastapäisen yksityistien nelihaaraliitty-
mässä on yksityistien kohdalla väistötila valtatietä 
länteen ajavalle liikenteelle, mutta vasemmalle 
yksityistielle käännytään samalta kaistalta valtatietä 
suoraan ajavien kanssa. Näkemiltään valtatien liit-
tymät sijaitsevat pääsääntöisesti hyvillä paikoilla, 
mutta suuntaukseltaan hyvällä valtatiellä varsinkin 
nelihaaraliittymät ovat tienkäyttäjille monesti yllät-
täviä.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Kuva 4. Nykyisen päätien poikkileikkaus.Kuva 3. Leveäkaistaosuus Metsosta itään.
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1.4.2 Kevyen liikenteen yhteydet ja linja-
autopysäkit

Valtatien pohjoisreunassa on välikaistalla varustettu 
kevyen liikenteen väylä Tykkimäestä Kipparilantien 
(mt 14646) liittymään saakka. Muut kevyen liiken-
teen väylät ovat lyhyitä yhteyksiä alikulkujen ja 
linja-autopysäkkien yhteydessä.

Valtatiellä on suunnittelualueella yhteensä viisi 
kevyen liikenteen alikulkua. Kouvolan keskustasta 
valtatien pohjoisreunassa itään johtava kevyen lii-
kenteen väylä alittaa valtatien Tykkimäen liittymän 
länsipuolella. Jyrääntien ja Häkämäentien liittymän 
kohdalla on kevyen liikenteen alikulku. Lepolassa 
alikulku johtaa valtatien varren kevyen liikenteen 

väylältä hautausmaalle. Utissa alikulut ovat Utti-
Hirvelä maantien (mt 3751) liittymän itäreunalla ja 
Kuivalantien (mt 14645) liittymän itäreunalla.

Pikavuoropysäkit ovat Utin kohdalla. Vakiovuorojen 
pysäkkejä suunnittelualueella on noin 24. Pysäkeis-
tä neljä on varustettu katoksella.

1.4.3 Sillat

Käyrälammen ja Tykkimäen välisen risteyssillan 
kautta kulkee yksityistieyhteys Karjalankadulta val-
tatien pohjoispuoleisille soranottoalueille. Sillassa 
on varauduttu valtatien toiseen ajorataan. Sillan 
kohdalle on erikoiskuljetuksia varten rakennettu 
valtatien eteläreunalle alikulkukorkeudeltaan riittävä 
levike, jota käyttää molempien suuntien liikenne.

Tykkimäen huvipuiston ja leirintäalueen välillä on 
kevyen liikenteen ylikulkusilta, jossa on varauduttu 
valtatien toiseen ajorataan.

Kevyen liikenteen alikulkukäytäviä suunnittelualu-
eella on yhteensä viisi. Alikulkukäytävät sijaitsevat 
Tykkimäen, Häkämäen ja Lepolan kohdalla sekä 
Utin molemmin puolin.

Tiedot nykyisistä silloista on esitetty siltaluettelossa 
kappaleessa 3.1.6 taulukossa 3.

1.4.4 Liikenteen hallinta

Valtatie 6 välillä Tykkimäki – Kaipiainen kuuluu 
pääosin liikenteen hallinnan toimintaympäristöön 
”pääteiden runkoverkko”. Valtatiellä on kaksi liiken-
teen automaattista mittauspistettä (LAM). Toinen on 
Tykkimäen ja Häkämäen välillä ja toinen Metson 
liittymän länsipuolella. Tiesääasema ja kelikamera 
ovat Tykkimäen ja Häkämäen välillä.

Koko suunnittelualue kuuluu automaattisen nopeus-
valvonnan alueeseen.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Kuva 5. Päätien teknisiä ominaisuuksia.

Kuva 6. Kevyen liikenteen väylä on rakennettu leveäl-
lä välikaistalla.

Kuva 7. Erikoiskuljetukset on ohjattu yksityistiesillan 
ali erillisen levikkeen kautta.
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1.4.5 Tievalaistus

Valtatiellä on yhtenäinen valaistus Tykkimäen ja 
Kuivalan välillä noin 8,7 kilometrin matkalla. Sen 
lisäksi valaistus on Käyrälammen eritasoliittymän ja 
Metson tasoliittymän kohdilla sekä suunnittelualu-
een loppupäässä Tirvantien liittymästä Kaipiaisen 
kohdalle noin 1,9 kilometrin matkalla.

Valaistus on toteutettu suurpainenatriumvalaisimin 
ja törmäyksessä murtuvin puupylväin.

1.4.6 Pysäköinti- ja palvelualueet

Suunnittelualueella on pysäköintialueet Metson itä-
puolella molemmin puolin valtatietä. Pohjoispuolei-
nen pieni välikaistaton pysäköintialue on tarkoitettu 
lähinnä hetkelliseen pysähtymiseen. Eteläpuoleinen 
välikaistallinen alue soveltuu mitoitukseltaan hyvin 
raskaan liikenteen käyttöön.

Liikenneasema Utissa palvelee paikallisten asukkai-
den lisäksi myös pitkämatkaista liikennettä.

1.5 Maankäyttö ja kaavoitus 

1.5.1 Yhdyskuntarakenne

Hanke sijoittuu pohjoiseen Kymenlaaksoon, jonka 
maakunnallinen keskus on Kouvola. Alueen raken-
teen ja toiminnan ytimen muodostaa Kouvolan ja 
Kuusankosken, Valkealan ja Elimäen Korian muo-
dostama taajamarakenne. Kouvolan seudun kunnat 

Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kouvola, Kuusankoski 
ja Valkeala yhdistyivät uudeksi Kouvolan kaupun-
giksi 1.1.2009. Uuden kaupungin asukasmäärä noin 
90 000 asukasta.

Suunnittelukohde sijoittuu Kouvolan kaupunki-
alueen ja Kaipiaisten taajaman väliin. Kouvolan 
tiivis asutus rajoittuu itäsuunnassa valtatiehen 15. 
Tykkimäen-Käyrälammen alueella on runsaasti 
matkailuun ja virkistykseen liittyviä toimintoja, mm. 
Tykkimäen huvipuisto, leirintäalue ja moottoriurhei-
lukeskus. Valtatien eteläpuolella on Tornionmäen-
Kullasvaaran työpaikka- ja teollisuusalue sekä 
Kouvolan logistiikkakeskus. Valtatien eteläpuolella 
suunnittelualue rajoittuu Kouvola-Vainikkala rauta-
tiehen, joka on tavaraliikenteeltään maan vilkkaim-
min liikennöity rataosuus.

Suunnittelualueen asutus on keskittynyt taajamiin ja 
kyliin valtatien ympärillä. Tykkimäen ja Utin välillä on 
pientaloasutusta, joka on sijoittunut teiden varsille. 
Utissa toimii Utin jääkärirykmentti ja toiminnot ovat 
rakentuneet varuskunnan ympärille. Varuskunta-
alueeseen kuuluu kasarmialue ja lentokenttä. Utin 

taajama on muodostunut varuskunnan ympärille ja 
siellä on noin 300 asukasta. Muita kyliä Utin lähei-
syydessä ovat Kuivala, Tyrri ja Ranta-Utti, joissa kai-
kissa on alle sata asukasta. Valtatien pohjoispuolella 
on järviä, joiden rannoilla on loma-asutusta. Utin 
ja Kaipiaisten välillä valtatien ympäristössä ei ole 
tievarsiasutusta lainkaan - varuskunnan toiminta ja 
maastot antavat leimansa alueelle. Suunnittelualue 
ulottuu Kaipiaisiin, joka on leimallisesti teollisuus-
taajama. Kaipiaisissa on noin 330 asukasta.

Muutoin suunnittelualue on suurimmaksi osaksi 
maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Suurin vil-
jelyalue on Hyppälässä. Alueella on myös maa-
aineisten ottoalueita ja turvetuotantoa.

1.5.2 Maakuntakaavoitus

Kymenlaakson liiton maakuntakaavoitus etenee 
vaiheittain. Ensimmäinen vaihekaava ”taajamat 
ja niiden ympäristöt” koskee nimensä mukaisesti 
vain taajama-alueita ja siten suunnittelualuetta 
vain vähäisesti Tykkimäessä ja Kaipiaisissa. Kaava 

on vahvistettu ympäristöministeriössä 28.5.2008. 
Kaavassa valtatie on Tykkimäestä itään merkitty 
uudeksi moottoritieksi. Valtatien eteläpuolella on va-
raus Kouvolan logistiikkakeskuksen laajennukselle. 
Valtatien pohjoispuoli on virkistysaluetta.

Ensimmäisen vaihekaavan ulkopuolisilla alueilla on 
toistaiseksi voimassa Kymenlaakson seutukaava 
(YM 19.6.2001). Seutukaavaan on merkitty valtatien 
6 linjaus ohjeellisena nykyisen valtatien ja Utin kylän 
eteläpuolelle.

Toisessa tekeillä olevassa vaihemaakuntakaavassa 
käsitellään maaseutualueita ja yhteysverkostoa. 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 19.1.–20.2.2009. 
Valtatie 6 Tykkimäestä itään on merkitty kaksioajo-
rataisena valtatienä nykyiselle paikalleen. Suunnit-
telumääräyksen mukaan ympäröivän maankäytön 
suunnittelussa tulee varautua siihen, että väylälle 
pääsy tapahtuu järjestettyjen liittymien kautta. Val-
tatietä ympäröivät erityistoimintojen aluevaraukset 
puolustusvoimille, turvetuotantoon sekä vedenot-
tamolle ja maa-ainestenottoon (EP, EO JA ET). 
Utin lentoliikenteen aluetta ympäröi liikennemelun 
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Kuva 8. Välikaistallinen pysäköintialue Metsossa.
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Kuva 9.  Asutus ja taajamat suunnittelualueella. 

Lähteet:  © Väestörekisterikeskus (Rakennus- ja huoneitorekisteri)  
  © Tilastokeskus (taajamat)
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vyöhyke. Tietä myötäilevät pohjavesialueen ja ar-
vokkaan geologisen muodostuman osoittavat viiva-
merkinnät, jotka on tehty POSKI -projektin tutkimus-
tuloksiin (Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon 

yhteensovittaminen).  Valtatien pohjoispuolinen alue 
Utin kohdalla on osoitettu maakunnallisesti merkit-
täväksi maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta 
vaalittavaksi alueeksi. Suunnittelualueella on myös 

maakunnallisia patikointi- ja pyöräilyreittejä. 

Maakuntakaavaprosessi voi kestää ainakin vuoteen 
2010 saakka. Hyväksyminen maakuntavaltuustossa 
näyttää lupaavalta, mutta vahvistamismenettelyn 
aikataulu on vielä avoinna. Seutukaava on voimassa 
kunnes maakuntakaava vahvistetaan.

1.5.3 Paikallinen maankäyttö

Entisen Kouvolan puolella on voimassa oikeus-
vaikutteiset Tykkimäki-Tehola osayleiskaava vuo-
delta 2004 ja Käyrälämpi-Utunmäki osayleiskaava 
vuodelta 2006. Valtatietä ympäröivät varaukset 
matkailupalveluille ja urheilualueelle. Etelämpänä 
on teollisuusaluetta, jolle on esitetty kaavassa laa-

jenemisvaraa. Alueelle on suunnitteilla merkittävä 
laajennus logistiikkakeskukseen.

Valtatien suunnittelun kannalta keskeisiä maan-
käytön kohteita on virkistysalue yhteyksineen sekä 
suunnitteilla oleva logistiikkakeskus. Tykkimäki-
Saarenmaan alueelle on tehty kehittämissuunnitel-
ma vuonna 2005, jossa on suunniteltu matkailu- ja 
virkistystoimintojen laajentamista. Alueelle on tutkit-
tu golfkentän, hyvinvointikeskuksen, kylpylähotelin 
sekä pysyvän ja vapaa-ajan asuntojen toteuttamis-
ta. Alueelle on tekeillä yleiskaava, johon sisältyy 
Tykkimäen eritasoliittymän ympäristö.

Valtatien alueella on asemakaavoitettua aluetta 
Tykkimäessä, asemakaavat rajoittuvat Kaskankaan-
tiehen ja Haapalantiehen valtatien ympäristössä. 
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Kuva 10. Ote Kymenlaakson seutukaavasta (YM 19.6.2001). 
Kuva 10. Ote Kymenlaakson vaihemaakuntakaavasta taajamat ja niiden ympäristöt (YM 28.8.2008). 
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Tykkimäki - Käyrälampi, virkistys- ja palvelualue 
on asemakaavoitusohjelmassa. Logistiikka-alueen 
laajennus asemakaavoitetaan aikanaan.

Entisen Valkealan alueella ei ole oikeusvaikutteista 
yleiskaavaa. Utin osayleiskaavoitus on toistaiseksi 
keskeytetty. Alustavassa luonnoksessa vuodelta 
2007 on otettu huomioon kaikki valtatien linjaus-
vaihtoehdot. Utin osayleiskaavassa on tavoittee-
na ratkaista pohjavesialueen suojavyöhyke ja 
pohjavesilaitoksen maankäyttötarpeet sekä Utin 
lentokentän asettamat korkeusrajoitukset alueen 
rakentamiselle. Utin kylässä on pieni asemakaava-
alue, jota mahdollisesti tarkistetaan ja laajennetaan 
pienimuotoisesti muun maankäytön suunnittelun 
myötä.

Lähtökohtaisesti voidaan todeta, että maankäytön 
suunnittelua Utin lähialueella rajoittaa merkittävästi 
melu. Alueelle on keskittynyt poikkeuksellisen paljon 
melulähteitä (lentokenttä, rata, valtatie ja ampuma-
alueet), joten uutta asutusta ei voida osoittaa näiden 
lähialueille. Suunnittelualue on luonteeltaan haja-
asutusaluetta, eikä paineita maankäytön laajene-
miseen ole. Pientä asuinalueen laajentamistarvetta 
on Kuivalan kylässä.

Voimassa olevien kaavojen lisäksi suunnittelualu-
eelle on laadittu oikeusvaikutukseton Kouvolan 
seudun yleiskaavallinen suunnitelma vuonna 2001. 
Ohjeellinen suunnitelma on kuntien yhteinen sopi-
mus maankäytön yleisistä suuntaviivoista. Suun-
nitelman perusteella on valmisteltu seutukunnan 
yhteistä yleiskaavaa. Kuntien yhdistymisen jälkeen 
maankäytön kehittämisen lähtökohdat muuttuivat 
merkittävästi ja maankäyttöä tarkistetaan uuden 
kaupungin näkökulmasta kokonaisuutena. Yleis-
kaavan laatiminen on tarkoitus käynnistää vuonna 
2009.

Kaipiaisten osayleiskaava on valtuuston vuonna 
1978 hyväksymä ns. ensimmäisen asteen vah-
vistamaton yleiskaava. Kaavassa on esitetty laaja 
teollisuusalue rautatien pohjoispuolella (ja Kaipiais-
tentien länsipuolella). Aluetta ei ole toteutettu, mutta 
se on ollut esillä useampien seudullisten hankkeiden 
mahdollisena sijoituspaikkana. Kaupunki on hankki-
nut alueelta laajasti maata omistukseensa. Alueella 
on myös asemakaavoitettua aluetta. Asemakaavoja 
on laadittu vuosina 1884–2004.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Kuva 13. Käyrälämpi-Utunmäki osayleiskaava (KV 24.4.2006). 
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1.6 Liikenne ja liikenneturvallisuus

1.6.1 Nykyinen liikenne

Nykyliikenteen kuvaus perustuu vuoden 2007 tie-
rekisteritietoihin sekä suunnittelualueen kahden 
liikenteen automaattisen mittauspisteen tietoihin.

Valtatien 6 keskimääräinen vuorokausiliikenne 
(kvl) vuonna 2007 oli Tykkimäen länsipuolella noin 
5300, Tykkimäen ja Utin välillä noin 9900, Utin koh-
dalla 8400 ja Utin ja Kaipiaisen välillä 7400 - 7600 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtatiehen liittyvistä 
vilkkaimmista maanteistä keskimääräinen vuoro-
kausiliikenne oli Kouvolan itäisellä sisääntulotiellä 
(mt 373) oli noin 3000, Jyrääntiellä (mt 14616) noin 
1200 ja Utti-Hirvelä maantiellä (mt 3751) noin 1200 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Muilla liittyvillä maanteil-
lä liikennemäärä oli 100-600 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Liikennemäärät on esitetty kuvassa 16.

Suunnittelualueen raskaan liikenteen osuus on 
rajaliikenteen ja Kaakkois-Suomen teollisuuden 
takia hyvin suuri. Raskaan liikenteen keskimääräi-
nen vuorokausiliikenne on 1100 – 1500 ajoneuvoa 
vuorokaudessa, mikä on 15 – 21 prosenttia koko 
liikennemäärästä. Arkivuokausiliikenteestä raskaan 
liikenteen osuus on vieläkin suurempi, 20 – 26 
prosenttia.

Viimeisen viiden vuoden aikana liikenne on kasva-
nut keskimäärin 1,8 prosenttia vuodessa. Raskaan 
liikenteen kehitys on ollut huomattavasti suurempaa. 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana raskaan lii-
kenteen määrä on kasvanut 45 prosenttia, eli lähes 
neljä prosenttia vuodessa.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
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Kuva 14. Tykkimäki-Tehola osayleiskaava (KV 31.5.2006). 
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Liikenteen kausivaihtelu on suunnittelualueella 
melko suuri. Kesällä liikenne on noin 30 prosenttia 
vuotuista keskiarvoa vilkkaampaa ja yli 60 prosent-
tia hiljaisinta talviaikaa vilkkaampaa. Raskaalla 
liikenteellä kausivaihtelu on paljon pienempää ja 
satunnaisempaa.

1.6.2 Joukkoliikenne

Joukkoliikenne käyttää suunnittelualueella valtatietä 
ja kulkee Kouvolan keskustaan itäistä sisääntulo-
tietä Karjalankatua pitkin. Pikavuoroja kulkee arkena 
kolme ja vakiovuoroja neljä vuorokaudessa.

1.6.3 Kevyt liikenne

Valtatien pohjoispuoleinen suuntaukseltaan ja kun-
noltaan hyvä kevyen liikenteen väylä Tykkimäen ja 
Utin välillä toimii myös virkistys- ja kuntoilukäytössä. 
Väylälle tullaan jopa kauempaa autolla rullaluiste-
lemaan ja –hiihtämään.

Tykkimäen ja Utin välillä valtatien eteläpuoleisen 
asutuksen tuottama kevyt liikenne käyttää paljon 
Hyppäläntietä. Kesällä kevyttä liikennettä suuntau-
tuu valtatien pohjoispuolelle Vennan uimarannalle 
Haukkajärven rantaan.

Utissa merkittävimmät valtatien läheisyydessä ole-
vat kevyttä liikennettä tuottavat toiminnot ovat va-
ruskunta ja liikenneasema. Varuskunnasta liikutaan 
mm. varuskunnan poliklinikalle, ampumaradalle ja 
valtatien ja Haukkajärven väliselle leirialueelle.

Utin ja Kaipiaisen välillä kevyttä liikennettä on hyvin 
vähän.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Kuva 15. Raskasta liikennettä leveäkaistaosuudella. 

Kuva 16. Nykyinen keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL 2007) ja raskaan liikenteen osuus (R %).
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Kuva 17. Liikenteen kehitys 2003-2007 Tykkimäen ja 
Häkämäen välillä.
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Liikenteen viikonpäivävaihtelussa näkyy valtatien 
rooli matkailuliikenteen välittäjänä. Heinäkuussa 
selvästi vilkkain viikonpäivä on perjantai ja toiseksi 
vilkkain sunnuntai. Syksylläkin selvästi vilkkain vii-
konpäivä on perjantai, mutta sunnuntain osuus on 
lähellä arkipäivien tasoa.
 

Kuva 18. Liikenteen kausivaihtelu vuonna 2007.
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1.6.4 Erikoiskuljetukset

Tieosuus kuuluu suurten erikoiskuljetusten tavoite-
tieverkkoon, jolla pitää turvata liikennöitävyys seit-
semän metriä korkeille ja seitsemän metriä leveille 
kuljetuksille. Tällä hetkellä valtatien suuntaisilla 
erikoiskuljetuksilla on suunnittelualueella vapaa 
liikennöitävyys Tykkimäen ylikulkusiltaa lukuun ot-
tamatta, jossa erikoiskuljetukset käyttävät valtatien 
viereistä erillistä levikettä. Suunnittelualueen ete-
läpuolella Käyrälammen eritasoliittymä joudutaan 
ohittamaan eteläisten ramppien kautta.

1.6.5 Vaarallisten aineiden kuljetukset

Valtatiellä kuljetetaan runsaasti palavia nesteitä 
sekä etupäässä VAK-luokkaan 8 (syövyttävät ai-
neet) kuuluvia puunjalostusteollisuuden tarvitsemia 
kemikaaleja.

1.6.6 Liikenne-ennuste ja sen perusteet

Liikenne-ennusteen lähtökohdat

Liikenne-ennuste on laadittu tavoitetilanteen vuoden 
2040 lisäksi vaikutustarkasteluissa ja vaiheittaisen 
rakentamisen määrittämisessä tarvittaville välivuo-
sille 2020 ja 2030. Valtatien parantamistarvetta sekä 
yleissuunnitelmaratkaisun liikenteellistä toimivuutta 
ja hankkeen yhteiskuntataloudellista kannattavuut-
ta on arvioitu myös perusennustetta pienemmällä 
minimiennusteella sekä suuremmalla maksimien-
nusteella.

Ennusteen lähtökohtana on käytetty Tiehallinnon 
valtakunnallista yleisennustetta, jonka perusteella 
valtatien 6 liikenne kasvaa suunnittelualueella vuo-
teen 2040 mennessä 31 prosenttia.

Yleisennuste perustuu merkittäviltä osin alueellisiin 
väestöennusteisiin, joten se kuvaa vain valtakunnan 
sisäisen liikenteen muutosta. Suunnittelualueen 
liikenteen kehitykseen vaikuttaa merkittävästi Vaa-
limaan, Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikkojen 
liikenteen kehitys, minkä suuruus on arvioitu ra-
janylityspaikkojen omia selvityksiä hyödyntäen. Ra-
jaliikenteen määrää kerralla merkittävästi lisäävän 
viisumivapauden on arvioitu tulevan voimaan ennen 
ensimmäisen väliennusteen vuotta 2020. Edellä 

kuvatun liikenteen yleisen kasvun (31%) lisäksi 
rajaliikenteestä aiheutuvan kevyen ajoneuvoliiken-
teen kasvuksi perusennusteessa vuoteen 2040 
mennessä on arvioitu 1200 ja raskaan liikenteen 
kasvuksi 700 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Valtatien 6 liikenteen arvioidaan perusennustees-
sa kasvavan suunnittelualueella vuoteen 2040 
mennessä keskimäärin 54 prosenttia. Kevyen 
ajoneuvoliikenteen kasvuodotus on 49 ja raskaan 
79 prosenttia. Arvioitu liikenteen kehitys on esitetty 
kuvassa 20.

Liikenne-ennusteisiin liittyvien epävarmuustekijöi-
den takia hankkeelle on mitoituksessa, toimenpi-
teiden ajoituksen määrittämisessä sekä kaikissa 
vaikutustarkasteluissa käytetyn perusennusteen 
lisäksi muodostettu minimiennuste sekä maksimi-
ennuste. Minimiennusteessa lähinnä alueellisiin vä-
estöennusteisiin perustuva yleinen liikenteen kasvu 
on 10 prosenttia pienempi kuin perusennusteessa ja 
yleisen kasvun lisäksi huomioitu rajaliikenteen kas-
vu 20 prosenttia pienempi kuin perusennusteessa. 
Vastaavasti maksimiennusteessa yleinen liikenteen 
kasvu on 10 prosenttia ja rajaliikenteen kasvu 20 
prosenttia suurempi kuin perusennusteessa. Lii-
kenteen kasvu eri liikenne-ennusteissa on esitetty 
kuvassa 21.

Liikenne-ennuste

Vuonna 2040 valtatien 6 keskimääräisen vuorokau-
siliikenteen arvioidaan perusennusteessa olevan 
Käyrälammen ja Tykkimäen välillä noin 8600 ja 
Tykkimäen ja Utin välillä noin 14 800 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Utin kohdalla liikemääräksi arvi-
oidaan noin 12 900 sekä Utin ja Kaipiaisen välillä  
11 600 – 11 800 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Raskaan liikenteen keskimääräinen vuorokausilii-
kenne vuonna 2040 on perusennusteessa Käyrä-

lammen ja Tykkimäen välillä noin 2100 ja Tykkimäen 
ja Kaipiaisen välillä 2600 – 2800 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa. Raskaan liikenteen osuus koko liikenne-
määrästä vaihtelee välillä 18 – 24 prosenttia.

Liikenteen perusennuste vuodelle 2040 on esitetty 
kuvassa 22.

Minimiennuste Tykkimäen ja Utin välille vuonna 
2040 on noin 13 200 ja maksimiennuste 16 500 
ajoneuvoa vuorokaudessa.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
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Kuva 20. Arvioitu valtatieliikenteen kehitys perusennusteessa. Kuva 21. Arvioitu valtatieliikenteen kehitys eri liikenne-ennusteissa.

Kuva 22. Liikenteen perusennuste vuodelle 2040 (keskimääräinen vuorokausiliikenne ja raskaan liikenteen osuus).
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1.6.7 Liikenteen sujuvuus

Liikenteen sujuvuutta on arvioitu Tiehallinnon IVAR-
ohjelmistolla tuotetuilla tunnusluvuilla. Liikenteellistä 
palvelutasoa kuvataan HCM-palvelutasolla, jossa 
luokat A-C tarkoittavat erittäin hyvää, hyvää tai tyy-
dyttävää palvelutasoa ja D välttävää palvelutasoa. 
Luokassa E palvelutaso on huono, liikennevirta on 
hyvin epätasainen ja ajonopeudet alenevat ruuhkau-
tumisen takia. Palvelutasolla F liikenne ruuhkautuu, 
liikennevirta on nykivää ja jonot pysähtelevät.

Nykytilanteessa Tykkimäen ja Utin välillä 89 % 
liikenteestä kulkee vähintään tyydyttävän palveluta-
son mukaisissa olosuhteissa (A-C), 10 % välttävissä 
(D) ja 1 prosentti huonoissa (E) olosuhteissa. Utin ja 
Kaipiaisen välillä 93 % liikenteestä kulkee vähintään 
tyydyttävän palvelutason mukaisissa olosuhteissa 
(A-C) ja 7 % välttävissä (D) olosuhteissa.

Ilman parantamistoimenpiteitä vuoden 2040 
ennustetuilla liikennemäärillä Tykkimäen ja Utin 
välillä 72,5 % liikenteestä kulkee vähintään tyydyt-
tävän palvelutason mukaisissa olosuhteissa (A-C),  
20% välttävissä (D), 6 prosenttia huonoissa (E) ja 
1,5 prosenttia erittäin huonoissa (F) olosuhteissa. 
Utin ja Kaipiaisen välillä 80,5 % liikenteestä kulkee 
vähintään tyydyttävän palvelutason mukaisissa olo-
suhteissa (A-C), 14 % välttävissä (D), 5 prosenttia 

huonoissa (E) ja 0,5 prosenttia erittäin huonoissa 
(F) olosuhteissa.

Liikenteen palvelutason kehittyminen perusennus-
teella on esitetty kuvassa 23.

Arvioitu palvelutason kehittyminen riippuu voimak-
kaasti liikenne-ennusteen suuruudesta. Vähintään 
tyydyttävän palvelutason mukaisissa olosuhteissa 
(A-C) kulkee perusennusteessa vuonna 2040 noin 
71 % liikenteestä. Maltillisempaan liikenteen kas-
vuun perustuvassa minimiennusteessa vähintään 
tyydyttävän palvelutason mukaisissa olosuhteissa 
vuonna 2040 kulkisi noin 79 % ja voimakkaan kas-
vun maksimiennusteessa noin 65 %.

Vähintään tyydyttävän (A-C) palvelutason osuuden 
kehittyminen eri suuruisissa liikenne-ennusteissa on 
esitetty kuvassa 24.

Kesäliikenne on nykytilanteessa noin 30 prosenttia 
vuoden keskimääräistä liikennettä suurempi. Tämä 
näkyy kesäisin valtatieliikenteen satunnaisena ruuh-
kautumisena erityisesti Tykkimäen ja Utin välillä. 
Liikenteen kasvaessa ruuhkat lisääntyvät ja niiden 
kestot pidentyvät.

Valtatien suuren liikennemäärän takia liittyminen 
valtatieliikenteeseen on erityisesti vasemmalle 

käännyttäessä hankalaa jo nykytilanteessa. Liiken-
teen kasvaessa liittyminen hankaloituu entisestään, 
mikä näkyy erityisesti kesäliikenteessä.

1.6.8 Liikenneturvallisuus

Tykkimäen ja Utin välillä on useita liittymiä, joista 
monet ovat vielä nelihaaraliittymiä. Tämä yhdessä 
suuren liikennemäärän kanssa muodostaa suuren 
riskin risteysajamiseen. Nelihaaraliittymissä voi-
daan helposti ajaa epähuomiossa sivusuunnassa 
suoraan valtatien yli. Pääsuunnassa vasemmalle 
kääntymistä odottamaan jouduttaessa peräänajon 
riski on suuri erityisesti huonon kelin aikaan.

Utin kohdalla alennetusta nopeusrajoituksesta 
huolimatta vilkkaat liittymät aiheuttavat riskitekijän. 
Erityisen riskialtis on Kuivalantien nelihaaraliittymä, 
josta on yhteys myös muun muassa varuskuntaan, 
lentokentälle ja liikenneasemalle. Utin molemmilla 
puolilla olevissa jyrkissä mutkissa on sekä suistumi-
sen että vastaantulijan kanssa kohtaamisen vaara 
erityisesti huonon kelin aikaan.

Suuren vastaantulevan liikennemäärän takia hou-
kutus riskialttiisiin ohituksiin on suuri erityisesti 
Tykkimäen ja Utin välillä. Utin ja Kaipiaisen välillä 
valtatien erittäin hyvän suuntauksen takia hiljaisen 
ja hyvän kelin aikaiset yksittäiset suuret ajonopeu-
det voivat olla yllättäviä sekä ohitustilanteessa että 
liityttäessä sivusuunnasta valtatielle.

Vuosien 2003 ja 2007 välisenä aikana valtatiellä 
tapahtui suunnittelualueella yhteensä 81 poliisin 
tietoon tullutta liikenneonnettomuutta, joista 24 
johti henkilövahinkoihin. Kolmessa kuolemaan 
johtaneessa onnettomuudessa kuoli yhteensä viisi 
henkilöä. Onnettomuusmäärien vuosivaihtelu on 
hyvin suuri, mikä voi satunnaisuuden lisäksi johtua 
muun muassa vaihtelevista keliolosuhteista.

Onnettomuusluokista selvästi yleisin oli yksittäison-
nettomuus, joita oli kaikista onnettomuuksista joka 
kolmas (28 kpl). Näistä 8 johti loukkaantumiseen. 
Seuraavaksi yleisimmät onnettomuustyypit olivat 
risteämisonnettomuus (13 kpl) ja hirvionnettomuus 
(10 kpl). Kaikki neljä kevyen liikenteen onnettomuut-
ta johtivat henkilövahinkoihin. Kuolemaan johtaneet 
kolme onnettomuutta olivat kääntymisonnettomuus 
Vennantien liittymässä, kohtaamisonnettomuus 
Hammassyrjänmäen kohdalla sekä risteämison-
nettomuus Metson liittymässä.

Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia on 
tapahtunut melko tasaisesti jakautuneena Tykkimä-
en ja Utin välillä sekä suunnittelualueen itäpäässä 
lähellä Kaipiaista. Selkeimmät onnettomuuskeskit-
tymät ovat Utin kohdalla sekä Tirvantien liittymän 
länsipuolella. Näiden välillä Metsossa on tapahtunut 
kolme henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, 
joista kaksi on johtanut kuolemaan. Näillä onnet-
tomuuksilla ei kuitenkaan ole selkeää yhteistä 
selittävää tekijää.

Liikenneturvallisuus suunnittelualueella on huo-
nompi kuin Suomen valtateillä keskimäärin. 
Suunnitteluosuuden onnettomuusriskiä kuvaava 
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henkilövahinko-onnettomuusaste on 8,3 onnetto-
muutta 100 miljoonaa ajoneuvokilometriä kohti, kun 
se Suomen valtateillä vuonna 2007 oli keskimäärin 
7,4. Suuresta liikennemäärästä johtuen henkilöva-
hinko-onnettomuustiheys 24,7 onnettomuutta 100 
tiekilometriä kohti on selvästi suurempi kuin Suomen 
valtateillä keskimäärin (15,5). Sekä tiheydellä että 
asteella mitattuna Utin ja Kaipiaisen väli on selvästi 
turvattomampi kuin Tykkimäen ja Utin väli, mikä 
pitkälti johtuu eroista osuuksien ajonopeuksissa 
ja siten onnettomuuksien vakavuusasteissa. Myös 
kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien tunnuslu-
vut ovat valtakunnallisia lukuja huonommat, mutta 
onnettomuuksien pienen määrän (3 kpl) takia niillä 
ei ole tilastollista merkitystä.

Liikenteen kasvaessa liikenneturvallisuus heikke-
nee entisestään ilman parantamistoimenpiteitä. 

Liittyminen sivusuunnasta valtatieliikenteeseen, 
kääntyminen pääsuunnassa vasemmalle sekä 
ohittaminen tulevat entistä hankalimmiksi, mikä hou-
kuttelee erityisesti huonon kelin aikaan vaarallisiin 
uhkarohkeisiin yrityksiin.

1.7 Ihmisten elinolot ja viihtyvyys

1.7.1 Asutus ja elinympäristö

Kokonaan Kouvolan kaupungin alueelle sijoittuva 
suunnittelualue on suurimmaksi osaksi maa- ja 
metsätalousvaltaista seutua. Suunnittelualueella 
on Kouvolan keskeisen kaupunkialueen itäiset osat, 
Utin ja Kaipiaisen taajamat sekä pieniä asutuskes-
kittymiä ja haja-asutusta. Asutus sijoittuu valtatien 
6 ja pienempien teiden varsille sekä vesistöjen lä-
heisyyteen. Valtatien pohjoispuolella olevien järvien 
rannoilla on loma-asutusta. Suunnittelualueella on 
noin 1600 asukasta, kun tarkastellaan kilometrin 
vyöhykettä valtatien ympärillä. Alueen palvelutar-
jonta on suppeaa ja pääosa palveluista haetaan 
Kouvolasta.

Entisten Kouvolan, Valkealan ja Anjalankosken 
kaupunkien väestöstä noin 15 % on lapsia (0-14-
vuotiaita), noin 65 % aikuisväestöä (15–64-vuotiaita) 
ja vajaa 20 % ikääntyneitä (yli 65-vuotiaita). Alueen 
asukkaita työllistää eniten palvelut. Myös teollisuus 
on tärkeä työllistäjä, erityisesti entisen Anjalankos-
ken alueella, jossa se työllistää yli kolmanneksen 
asukkaista. Metsä ja metsäteollisuuden tuotanto 
muodostavat alueella tärkeän elinkeinon. Entisen 

Valkealan kunnassa alueen yksi suurimmista työn-
antajista on Utin varuskunta.

Suunnittelualueen alussa Tykkimäessä on huvi-
puisto sekä Käyrälammen rannalla leirintäalue 
Tykkimäki Camping. Alueella on palveluja, loma-
mökkejä, vuokramökkejä ja matkailuvaunupaikko-
ja. Tykkimäessä on myös moottoriurheilukeskus. 
Käyrälammen rannalla on uimaranta ja erilaisia 
aktiviteettimahdollisuuksia. Talvella alueella on 
hiihtolatuja ja moottorikelkkailureittejä. Alueelle on 
suunnitteilla vuodeksi 2010 täysmittainen golfkenttä 
Tykkimäki Golf Club. Tykkimäen huvipuistossa on 
noin 215 000 kävijää vuodessa. Alueella käy paljon 
venäläisiä turisteja.

Tykkimäen ja Utin välillä on pientaloasutusta, joka 
on sijoittunut teiden varsille. Valtatien eteläpuolella 
on Kouvolan seurakunnan hautausmaa (Lepolan 
hautausmaa). Hautausmaalla on kaksi siunaus-
kappelia, joissa on yhteensä 140 istumapaikkaa. 
Hautausmaalle on haudattu noin 4 000 vainajaa 
(31.12.2006).

Suunnittelualueen keskiosassa sijaitsee Utin taaja-
ma, jossa on noin 320 asukasta. Taajama on muo-
dostunut varuskunnan ympärille ja varuskunta on 
selkeä osa seudun identiteettiä. Varuskunta-alueen 
laajuus on noin 750 hehtaaria ja alueella on muun 
muassa kasarmialue ja Ilmailulaitoksen lentokent-
tä, jota puolustusvoimat vuokraa. Utin varuskunta 
on valtakunnallinen maavoimien helikoptereiden 
päätukikohta.

Utin kylän asutus on keskittynyt radan ja varuskun-
nan väliselle alueelle. Lisäksi vanhojen maanteiden 
varressa on nauhamaista asutusta Hyppälässä ja 
Ranta-Utissa. Niissä asutuksen vähäinen kasvu 
ja alueiden tiivistyminen on tulevaisuudessa mah-
dollista. Utissa toimii ala-asteen koulu ja päiväkoti 
sekä varuskuntaa palveleva terveysasema. Lisäksi 
alueella on urheilukenttä ja liikuntahalli. Utissa on 
liikenneasema (ABC), jossa on huoltoasema, ra-
vintola ja elintarvikemyymälä. Liikenneasema on 
tärkeä Utin palvelutarjonnan kannalta. Utin alueella 
on myös Tyrrin ampuma-alue ja Utin leirialue. Utissa 
toimii maan toiseksi suurin laskuvarjokerho. Alueella 
on Utin linnoitus, joka toimii nähtävyyskäytössä.

Utin kohdalla valtatien pohjoispuolella on Haukka-
järvi, jossa on yleinen uimaranta. Vennan saaressa 
sijaitsee viisi lomakiinteistöä. Utin läheisyydessä 
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ovat Kuivalan, Tyrrin ja Ranta-Utin kylät, joissa 
kaikissa on alle sata asukasta. Utin ja Kaipiaisten 
välillä ei ole asutusta maantien tuntumassa. Metson 
kohdalla on valtatien varressa liikekiinteistö, joka on 
ollut viime aikoina pääosin käyttämättömänä.

Valtatien molemmilla puolilla on peltoalueita. Tie 
ei kuitenkaan kulje Kaipiaisten kohtaa lukuun ot-

1.7.2 Melu

Laskentamalli

Meluselvityksessä käytettiin yhteispohjoismaista 
tieliikennemelun laskentamallia. Melu-vyöhykkeet 
laskettiin SoundPlan 6.5 laskentaohjelmalla, joka 
sisältää pohjoismaisten laskentamallien viimeisim-
mät voimassa olevat versiot.

Maasto- ja melulähdemalli

Melutasojen laskenta tehtiin tätä selvitystä varten 
laaditussa kolmiulotteisessa akustisessa maas-
tomallissa. Se sisältää maaston korkeuskäyrät, 
teiden korkeudet sekä lisäksi rakennukset, esteet 
ja kaikkien ääntä heijastavien tai absorboivien 
pintojen akustiset pehmeydet. Käytetyn maastoai-
neiston korkeuskäyrien käyräväli on nykyisen tien 
lähialueella 0,5 m ja muualla selvitysalueella 2,5 m. 
Ennustetilanteen liikennetietoina on käytetty han-
ketta varten tehdyn liikenne-ennusteen tietoja. Las-
kennoissa on huomioitu vain päätien synnyttämät 
melutasot sekä rinnakkaistiestö ja eritasoliittymien 
rampit siltä osin kuin niiden melu on merkittävä. 
Raideliikenteestä ja Utin lentokenttätoiminnasta 
aihetuvan melun vaikutus kokonaismelutasoihin 
on tehty asiantuntija–arviona aiemmin tehtyjen sel-
vitysten pohjalta (Kokkonen ym 2007, Viinikainen 
ym 2003). Laskennat tehtiin käyttäen 10 x 10 m2 
suuruisia laskentaruutuja ja laskentapisteet olivat 
tavanomaiseen tapaan 2 m korkeudella maan-
pinnasta. Rakennusten ja esteiden heijastuksista 
otettiin mukaan 1. kertaluokka.

Suureet

Tässä työssä liikenteen melutasoja tutkittiin päivä-
aikaisissa (klo 7 – 22) melutilanteissa. Liikenteen 
jakautumisesta johtuen melutasot ovat yöllä noin 6,5 
dB pienemmät kuin päiväsaikaan. Tällöin päiväajan 
melutasot ovat nykyistä asutusta koskien yöajan (klo 
22 – 7) melutasoja määräävämpiä. Meluntorjuntaa 
mitoittavana ja ohjaavana melutaso-ohjearvona 
on tulkittu nykyistä asumista koskevaa päiväajan 
ulkomelutaso-ohjearvoa 55 dB ja loma-asutuksen 
sekä leirintäalueen osalta päiväajan ohjearvoa 45 
dB. Taulukossa 1 on esitetty valtioneuvoston ulko-
melutasoille määräämät ohjearvot (993/92).

Melutilanne nykyisillä tiejärjestelyillä

Nykytilanteessa nykyisillä esteillä yli 55 dB päivä-
melutasot ulottuvat keskimäärin 100 – 200 metrin 
etäisyydelle valtatiestä. Päiväohjearvon ylittävälle 
tieliikenteenmelulle altistuu nykytilanteessa noin 
40 asukasta. Nykytilanteessa on noin 15 loma-
asuntoa, joiden kohdalla ylittyy päiväajan ohjearvo 
45 dB. Osa loma-asunnoista sijaitsee muualla kuin 
loma-asuntoalueilla.

Vuoden 2040 perusennusteen mukaisilla liiken-
nemäärillä tehtyjen laskentojen mukaan yli 55 dB 
melulle altistuvia asukkaita on nykyisillä liikennejär-
jestelyillä ilman uutta meluntorjuntaa 52, joista neljä 
asuu yli 65 dB meluvyöhykkeellä. Liikenteen kasvu 
siis lisää melualueella olevien asukkaiden määrää 
12 asukkaalla. Vastaavasti vuonna 2040 melualu-

eella (45 dB) on 20 loma-asuntoa. Melualueella 
olevien asukkaiden määrät on esitetty taulukossa 
6 kappaleessa 3.4.4 ja meluvyöhykkeet liitteen 6 
kartoilla.

Suunnittelualueella tieliikenteen lisäksi muita 
merkittäviä melulähteitä ovat raideliikenteen melu 
(Kouvola – Luumäki -rataosa) sekä Utin lentokentän 
toiminnasta aiheutuva lentomelu. Raideliikenteen 
melulla ei ole merkittävää yhteisvaikutusta valta-
tien meluvyöhykkeen leveyteen. Suunnittelualueen 
länsiosuudella 55 dB meluvyöhykkeen raja siirtyy 
valtatien eteläpuolella enimmillään vain noin 20 – 
30 m, kun yhteismelutarkastelussa huomioidaan 
myös raideliikenteen melu. Utin lentokentän len-
totoiminnasta aiheutuvat 55 dB meluvyöhykkeet 
peittävät lentokentän ja valtatien välisen alueen, 
jossa sijaitsee myös muutama asuinrakennus. 
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Melun A-painotettu keskiäänitaso (ek-
vivalenttitaso), LAeq, enintään

Päivällä
klo 7-22

Yöllä
klo 22-7

Ulkona

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden 
välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat 
alueet

55 dB 45 - 50 dB
1) 2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet 
taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet

45 dB 40 dB
3)

Sisällä

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -

1)  Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.

2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.

3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luon- 
 non havainnointiin yöllä.

Taulukko 1. Melutason ohjearvot ulko- ja sisätiloissa (993/1992).

Kuva 29. Liikekiinteistö Metsossa.

tamatta peltoalueiden poikki. Suurin viljelyalue on 
suunnittelualueen alkupäässä Hyppälässä valtatien 
eteläpuolella. Utin kohdalla on valtatien puolelta 
toiselle tapahtuvaa viljelyliikennettä. Tien ylitykset 
tapahtunevat pääosin Tyrrin paikallistien ja Häkä-
mäen paikallistien kautta. Utin ja Kaipiaisten välissä 
valtatien eteläpuolella sijaitsevalle Metson pelto-
alueelle on jonkin verran viljelyliikennettä valtatien 
pohjoispuolelta. Myös Kaipiaisten alueella on jonkin 
verran viljelyliikennettä valtatien poikki. 

Suunnittelualue päättyy Kaipiaisiin. Kaipiainen on 
entisen Anjalankosken kunnan muusta rakentees-
ta hieman erillään oleva taajama, jossa on sekä 
asutusta että teollisia työpaikkoja. Kaipiaisissa 
on noin 330 asukasta. VR-Yhtymä sekä Ciba:n ja 
Rehuraision tuotantolaitokset työllistävät kylää ja 
lähialueita. Kaipiaisissa palvelut ovat vähentyneet, 
mistä johtuen taajaman elinvoimaisuus on heiken-
tynyt. Kaipiaisissa on kuitenkin peruspalvelut ja 
baari. Alueella on entisen Anjalankosken pohjoisen 
alueen ainoa koulu.
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Tieliikenteen melu on kuitenkin voimakkaampaa ja 
se myös koetaan häiritsevämmäksi kuin Utin len-
totoiminnasta aiheutuva melu. Myös valtaosassa 
Ranta – Utin loma-asuinaluetta loma-asutuksen 
päiväajan ohjearvo 45 dB ylittyy. Lentokentän lisäksi 
Utin alueella on kaksi vilkasta ampumarataa, joiden 
melualue peittää Töyrylän ja Utin välisen alueen 
valtatien 6 eteläpuolella (Pesonen 1991).

1.7.3 Tärinä

Yleensä tärinän kannalta maantieliikenteen on-
gelmana ovat pehmeikköalueet, korkeat töyssyt ja 
raskas rekka- tai bussiliikenne. Ajoväylän läheisyy-
dessä suurin tärinä ilmenee yleensä hienorakeisilla 
maapohjilla, kuten lieju-, turve-, savi- tai silttikerros-
tumissa. Kovissa kivennäismaalajeissa tärinäalue 
on pienempi. Pienin liikennetärinän vaikutusalue on 
kovissa karkearakenteisissa kivennäismaalajeissa 
(sora, hiekka) ja moreenimaalajeissa (silttimoreeni, 
hiekkamoreeni, soramoreeni) sekä kalliossa.

Saatavilla olevien maaperätietojen mukaan tielinja 
sijoittuu kokonaisuudessaan Salpausselän harjan-
teen alueelle, jossa maapohja on karkearakeista ja 
kantavaa hiekkaa, soraa ja moreenia. Asiantuntija-
arvion mukaan nykytilanteen tieliikenteestä ei ai-
heudu asukkaita häiritseviä tärinähaittoja.

Valtatiellä on nykyisellään paljon raskasta liikennet-
tä ja ennustetilanteessa raskaan liikenteen määrä 
tulee kasvamaan entisestään. Liikennemäärien kas-
vun ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan merkittävästi 
tärinän esiintymiseen.

1.7.4 Päästöt

Liikenteen aiheuttamiin pakokaasumääriin vaikut-
tavat muun muassa liikennemäärä, ajonopeudet, 
tien mäkisyys, ajoneuvojen ikä, ajoneuvojen ajo-
kilometrit, eri liikennevälineiden ominaispolttoai-
neiden koostumukset ja polttoaineen kulutus sekä 
ominaispäästöt. Liikenteen sujuvuus vaikuttaa 
päästömääriin ajonopeuksien ja polttoaineen kulu-
tuksen kautta.

Päästömäärät on arvioitu IVAR 2.3 – ohjelmalla, 
jonka päästömäärälaskennat perustuvat YTV:n 
laskentamalleihin. Näissä päästömalleissa on 
otettu huomioon autokannan kehittyminen muun 

muassa katalysaattorien yleistymisen ja tiukempien 
päästörajoituksien osalta. Hiilidioksidipäästöt las-
ketaan IVAR-ohjelmassa polttoaineen kulutuksen 
perusteella.

Vuonna 2007 liikenteen hiilidioksidipäästöt olivat 
noin 17 500 tonnia vuodessa. Liikenteen kasvaessa 
perusennusteessa oletetulla tavalla hiilidioksidi-
päästöjen arvioidaan vuonna 2040 olevan noin 23 
700 tonnia vuodessa. Suunnittelualueen pääosin 
hyvin tuulettuvilla aukeilla alueilla pitoisuuksien ei 
arvioida kohoavan haitallisen suuriksi.

1.8 Luonnonolot sekä pohja- ja pintavedet

YVA-menettelyssä tarkastelluilta vaihtoehdoilta teh-
tiin luontoselvitys vuonna 2006 (Vauhkonen 2006). 
Luontoselvitystä täydennettiin ja päivitettiin vuonna 
2008 yleissuunnitteluun valitun vaihtoehdon osalta. 
Vuoden 2008 luontoselvityksen aineisto, menetel-
mät ja tulokset on kuvattu tarkemmin yleissuunnitel-
man liitteenä olevassa luontoselvitysraportissa.

Vuoden 2008 luontoselvitykseen sisältyi tiedossa 
olevien liito-oravan reviirien ja lajille sopivien elinym-
päristöjen tarkistaminen suunnitellun tien lähialueel-
ta (etäisyys enintään 100 metriä). Inventointi tehtiin 
toukokuun alussa Sierlan ym. (2004) suositusten 
mukaisesti. Lisäksi tarkastettiin tiedossa olevien 
muiden merkittävien lajiesiintymien ja arvokkaiden 
luontokohteiden tilanne suunnitellun tien lähialu-
eella. Tätä varten tehtiin heinäkuussa 2008 kaksi 
maastokäyntiä. Syyskuussa 2008 tehtiin erillinen 
maastokäynti, jonka aikana selvitettiin palosirkan 
esiintymistä.

YVA:n yhteydessä arvioitiin, että nykyisen valta-
tien reunoilla on useita erityisesti suojeltavien ja 
uhanalaisten perhoslajien potentiaalisia esiinty-
misalueita. Näillä kohteilla tehtiin lisätyönä perhos-
selvitys kesä–syyskuussa 2008. Huomionarvoisia 
perhoslajeja inventoitiin yhdeksällä käyntikerralla 
kunkin lajin esiintymisen kannalta sopivaan aikaan. 
Perhosselvityksessä käytettiin lennosta pyydystä-
mistä, kasvillisuuden haavimista ja valopyyntiä.

Riistatiedot tarkistettiin riistahallinnon tiedoista ja 
haastattelemalla riistanhoitoyhdistyksiä.

Tiedot pohja- ja pintavesistä perustuvat enimmäk-
seen kartta- ja maastotarkasteluun, Suomen ym-

päristökeskuksen ylläpitämän Hertta-tietokannan 
aineistoon, vedenottajilta saatuihin tietoihin sekä 
aikaisemmin raportoituihin tutkimuksiin. Vedenhan-
kinnan kannalta tärkeimmälle Utin pohjavesialueelle 
asennettiin lisäksi kolme uutta pohjavesiputkea 
ja kartoitettiin nykyiset kunnossa olevat pohjave-
siputket. Kaikista kartoitetuista toimivista pohja-
vesiputkista mitattiin pohjavedenpinta ja mitattiin 
sähkönjohtavuus. Kerättyjen tietojen perusteella on 
arvioitu pohjaveden virtausolosuhteita Utin pohja-
vesialueella.

Suunnittelualueelle on eri aikoina asennettu lukuisia 
pohjavesiputkia, mutta osa putkista on myöhempien 
maastossa tapahtuneiden toimintojen myötä pois-
tunut tai muuten tuhoutunut. Osa putkista ei alun 
perinkään ole ulottunut pohjaveteen saakka, jolloin 
putki on jäänyt kuivaksi. Pohjaveden pinnan mää-
rittämistä vaikeuttaa paikoittainen orsivesikerrosten 
esiintyminen. Osa putkista on asennettu orsivesi- ja 
osa pohjavesikerrokseen, ja näiden erottaminen 
toisistaan ei ole yksiselitteistä.

Tie ei suunnittelualueella ylitä merkittäviä pintavesis-
töjä, mutta tieltä tulevat hulevedet tulee pääsääntöi-
sesti johtaa pois pohjavesialueilta, siten etteivät ne 
liiallisesti kuormita myöskään ympäröiviä järviä.

1.8.1 Arvokkaat luontokohteet

Suunnittelualueella ei ole Natura 2000 -suojelu-
alueverkostoon kuuluvia alueita. Valtakunnallisiin 
luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia kohteita tai luon-
nonsuojelualueita on suunnittelualueella vain yksi: 
Kaipiaisten lähdelehto. Tämä valtakunnalliseen leh-
tojensuojeluohjelmaan kuuluva kohde sijaitsee Kai-
piaisten taajaman pohjoispuolella noin 300 metriä 
nykyisestä valtatiestä pohjoiseen. Kaipiaisten lähde-
lehdon pinta-ala on 5,3 hehtaaria. Osa alueesta on 
rauhoitettu yksityismaan luonnonsuojelualueena ja 
osa on hankittu valtiolle luonnonsuojelualueeksi.

Luonnonmuistomerkkinä rauhoitettu Korpelan sipu-
limänty sijaitsee suunnittelualueen länsiosassa Hä-
kämäen länsipuolella. Rauhoitettu mänty sijaitsee 
nykyisen valtatien pohjoispuolella noin 40 metrin 
etäisyydellä tiestä.

Suunnittelualueella sijaitsee neljä arvokasta har-
jualuetta. Näistä valtakunnallisesti arvokkaaksi on 
luokiteltu Hammassyrjänmäki, joka sijaitsee Utin 

lentokentän itäpuolella nykyisen valtatien molemmin 
puolin. Maakunnallisesti arvokkaita harjualueita ovat 
Utin vallien ympäristö sekä Kivistönmäki ja Selkä-
päänmäki Kaipiaisten pohjois-luoteispuolella.

Kaavojen luontoselvityksissä on todettu lisäksi pai-
kallisesti arvokkaita luontokohteita, jotka eivät kui-
tenkaan sijaitse suunnitellun tien läheisyydessä.

1.8.2 Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit

Suunnittelualueelta tunnetaan useita liito-oravan 
esiintymisalueita, joista vain yksi sijaitsee suun-
nitellun tien välittömässä läheisyydessä. Tämä 
liito-oravan elinalue on Kouvolan Käyrälammen 
eteläpuolella ja rajoittuu nykyisen valtatien poh-
joisreunaan. Metsiköstä ei ole löydetty liito-oravan 
lisääntymis- tai levähdyspaikaksi sopivaa kolopuuta 
tai risupesää. Metsikön pohjoispuolisella leirintäalu-
eella on liito-oravalle sopiva kolohaapa, linnunpönt-
töjä ja rakennuksia.

1.8.3 Erityisesti suojeltavat ja uhanalaiset 
lajit

Luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojeltavaksi 
säädettyjä hyönteislajeja tavattiin vuoden 2008 
selvityksissä kolme: Kallioiskätkökääriäinen esiintyi 
Utin vallien ja Kipparilan tienhaaran välisellä alueella 
valtatien reunalla sekä Pöllömäen kohdalla. Lajin 
toukat elävät karvaskallioisella. Ahopukinjuurella 
elävä aholattakoi tavattiin samoin Pöllömäen koh-
dalla valtatien pohjoisreunan leikkauksessa.

Erityisesti suojeltava palosirkka tavattiin syys-
kuussa 2008 läheltä Mankin tienhaaraa. Valtatien 
pohjoisreunalla on lajin elinympäristöksi sopivaa 
puoliavointa kangasmaastoa vähintään kahden 
kilometrin matkalla.

Luonnonsuojeluasetuksella uhanalaiseksi säädetty-
jä perhoslajeja tavattiin vuoden 2008 selvityksessä 
kaksi: Käpälälattakoi tavattiin Pöllömäen kohdalla 
olevasta leikkauksesta. Lajin toukkien ravintokasvi 
on kissankäpälä. Päivänkakkaralla elävä ahokent-
täkääriäinen tavattiin puolestaan Utin lentokentän 
koillispuolelta valtatien eteläreunalta.

Suunnitellun tien läheisyydessä esiintyy kaksi uhan-
alaista kasvilajia, kangasvuokko ja hietaneilikka. 
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Kuva 30. Luonnonolojen kannalta arvokkaat alueet ja pohjavesialueet.
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Lähimmät kangasvuokon esiintymät sijaitsevat 
yli sadan metrin päässä valtatiestä. Hietaneilikka 
tavattiin vuonna 2008 viidestä paikasta Kipparilan 
ja Mankin tienhaarojen väliseltä alueelta. Lajin yk-
silöitä tai mättäitä laskettiin yhteensä 355. Kaikki 
hietaneilikan kasvupaikat sijaitsivat nykyisen val-
tatien pohjoisreunalla. Lähimmät yksilöt sijaitsivat 
kaikissa esiintymissä 2,5–5 metrin päässä nykyisen 
päällysteen reunasta.

1.8.4 Eläinten kulkureitit

Nykyinen tielinjaus sijaitsee Salpausselän harjun 
päällä. Pohjoispuolelle avautuu Järvi – Suomen 
alue, jossa vesistöjen osuus on paikoin suurempi 
kuin kuivan maan osuus. Harjun eteläpuoli taas 
kuuluu Kymenlaakson savikkoalueeseen, jossa 
topografiaa ja maisemakuvaa hallitsevat laajat 
peltoalueet ja suot ja soistuneet kuusimetsät. Har-
ju on ohjannut eläimiä niiden siirtyessä alueelta 
toiselle erityisesti levittäytymisliikkumisen aikana. 
Talvialueet ovat sijainneet rauhallisilla metsäalueilla 
rannikkoalueen sisämaassa ja Salpausselän poh-
joispuolella. Kesälaitumet ja lisääntymisalueet ovat 
vesistöjen ja kosteikkojen ympärillä ja lähes kai-
kenlaisissa metsissä. Säännöllinen vuodenaikoihin 
liittyvä laiduntenvaihto aiheuttaa liikkumista valtatien 
ylitse. Valkealan ja Sippolan riistanhoitoyhdistysten 
riistatietojen mukaan hirvien talvikanta on noin 400 
hirveä. Kymijoen itäpuolella noin 20 km säteellä 
tiealueesta, potentiaalisella liikkumisetäisyydellä 
elää tästä määrästä ehkä puolet. Valkohäntäkauris 

Tarkastelualueen kohdalla Salpausselän pohjois-
puolella maasto ja vesistöjen pinnat laskevat loivasti 
idästä länteen. Idässä oleva Rautjärvi on tasossa 
+67,2 metriä merenpinnan yläpuolella. Rautjärvi 
on lähimmillään 750 metrin päässä valtatiestä 6. 
Rautjärven pohjoispuolella oleva Immasenjärvi 
on samalla tasolla ja yli 3,5 kilometrin etäisyydellä 
valtatiestä. Immasenjärven alapuolella on padon 
erottamana ja noin viisi metriä alempana Tirvan-
järvi. Tirvanjärvestä laskee Kiurinvirta-Mankinvirta 
Kepsunjärveen, joka on lähes samassa tasossa 
Tarhajärven, Rapojärven ja Haukkajärven kanssa 
(+61,9 – +61,7 metriä). Haukkajärven alapuolella 
on vielä Karhulanjärvi (~+ 61,6 metriä), josta laskee 
Jyräänjoki Käyrälampeen (+58,1 metriä). Käyrälam-
pi on edelleen Käyräjoen kautta yhteydessä pohjoi-
sempana olevaan Lappalanjärveen (+56,1 metriä). 
Tirvanjärven ja Karhulanjärven väliset vesistöt ovat 
suunnilleen 1 – 2,5 kilometrin etäisyydellä valtaties-
tä. Käyrälammen etäisyys siitä on lähimmillään 180 
metriä ja Lappalanjärven noin 4,5 kilometriä.

Vesistöistä Tirvanjärveä, Rapojärveä, Haukkajärveä, 
Käyrälampea ja Jyräänjokea on tarkkailtu useiden 

vuosien ajan, muita satunnaisemmin. Mainittujen 
järvien ja jokien vesien tila on hyvä.

Salpausselän vedenjakajan eteläpuolelta pintave-
det johtuvat pintavaluntana ja ojia myöden laajoille 
suoalueille, joista osa on turvetuotantoalueena. 
Salpausselän etelä- ja pohjoisreunojen suoalueilla 
on useita runsasantoisia lähteitä, joista pohjavettä 
purkautuu maanpintaan ja edelleen pintavesistöi-
hin.

Pohjavesialueet

Tarkasteltavalla alueella valtatie 6 sijaitsee koko-
naan ensimmäisen Salpausselän reunamuodos-
tumalla, jossa maa-aines on enimmäkseen vettä 
hyvin johtavaa soraa ja hiekkaa. Aines on paikoin 
lohkareista (kuvat 32 ja 33), mutta kerrostumassa 
on myös hienojakoisempia kerroksia sekä mo-
reenia (kuvat 34 ja 35), jotka ohjailevat pohjave-
den virtauksia. Paikoin esiintyy myös orsivesiä. 
Maakerrospaksuus vaihtelee paljon: paikoin kallio 
nousee maanpintaan, paikoin kerrospaksuus on yli 
60 metriä. Pohjavedenpinta on pääosin syvällä, kes-
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Kuva 31. Hietaneilikka.

ja metsäkauriskanta ovat alueella vähäiset. Kymijoki 
todennäköisesti estää levittäytymisen itään.

Nykyinen tielinjaus muodostaa estevaikutuksen 
eläinten liikkumiselle pohjois-eteläsuuntaisesti Sal-
pausselän poikki. Eläinten kulkureitit eli ekologiset 
yhteydet alueella väistävät Kouvolan taajama-
aluetta. Merkittävin reittiyhteys on metsäalueella 
Utin ja Kaipiaisten välillä.

1.8.5 Pintavedet ja pohjavesialueet

Pintavedet

Suunniteltava tieosuus sijaitsee kokonaisuudes-
saan ensimmäisellä Salpausselällä, jonka harjanne 
on pintavesien päävedenjakaja. Salpausselkä toimii 
nimensä mukaisesti vesistöjen salpaajana: selänne 
toimii pohjoispuolella olevien järvien patona estäen 
niiden levittäytymistä selänteen eteläpuolelle. Sekä 
lukumääräisesti että pinta-alallisesti järviä on Sal-
pausselän pohjoispuolella huomattavasti enemmän 
kuin eteläpuolella. 

Kuva 32. Noin 20 metriä korkeassa leikkauksessa Kaipiaisten Selkäpäänmäessä ai-
nes on karkeaa ja vettä hyvin johtavaa, enimmäkseen soraista hiekkaa.

Kuva 33. Salpausselän pohjoisrinteen puolella (ns. proksimaalipuoli) aines on paikoin 
lohkareista ja myös moreenia esiintyy. Vedenläpäisevyys on kuitenkin pää-
osin hyvä. Kuva Kivistönmäen maa-ainesten ottoalueelta.
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kimäärin 15 – 30 metrin syvyydessä. Salpausselät 
ovat hyvin merkittäviä pohjavesivarastoja ja niissä 
sijaitsevat Suomen mittavimpiin lukeutuvat pohja-
vesialueet. Tarkasteltavalla alueella Salpausselän 
leveys on 1 – 3 kilometriä ja korkeus ympäristöstä 
20 – 50 metriä. Selänteessä on myös lyhyitä ma-
talia, ympäristöstä heikosti erottuvia kohtia. Kuten 
pintavesien osalta, Salpausselän harjanne toimii 
myös pohjavesien päävedenjakajana: harjanteen 
pohjoisrinteen puolella pohjavesi virtaa pohjoiseen 
ja eteläpuolella etelään.

Suunniteltavalla tieosuudella sijaitsee kolme ve-
denhankinnan kannalta tärkeää eli I-luokan poh-
javesialuetta: Tornionmäki, Utti ja Kaipiainen (ks. 
Taulukko 2). Lisäksi Utin pohjavesialueen itäpääs-
sä on vedenhankintaan soveltuva Kivistönmäen 
II-luokan pohjavesialue. Kivistönmäen itäosa on 
Kymenlaakson pohjavesien suojelun ja kiviai-

neshuollon yhteensovittamisselvityksessä poistettu 
pohjavesialueluokituksesta vähäisen pohjaveden 
muodostumisen vuoksi (POSKI-projekti, Keskitalo 
ym. 2004).

Tornionmäki

Valtatie 6 sivuaa suunnittelualueen länsipäässä 
olevaa Tornionmäen pohjavesialueen koilliskulmaa 
1,2 kilometrin matkalla. Pohjavesialueen pinta-ala 
on 6 km2 ja tulkittu pohjaveden muodostumisalue 
4,61 km2. Arvioitu antoisuus on 3000 m3/vrk. 
Sora- ja hiekkakerrostuman paksuus on paikoin 30 
metriä. Pohjoisreunalla aines on karkeampaa kuin 
eteläreunalla, jossa aines on pääasiassa hiekkaa 
ja silttiä. Kerrostumassa on vettä heikosti johtavia 
moreeni- ja silttivälikerroksia. Pohjavesi virtaa val-
tatien 6 kohdalla pohjoisen suuntaan.

Tornionmäen pohjavesialueella on Viilansuon ja 
Käyrälammen vedenottamot sekä Valio Oy:n kaksi 
ottamoa. Vuonna 2006 Viilansuon vedenottamon 
keskimääräinen ottomäärä oli 740 m3/vrk, Käyrä-
lammen vedenottamon 1 060 m3/vrk sekä Valion 
vedenottamon 650 m3/d. Viilansuon vedenottamo 
on 1,3 kilometrin ja Valio Oy:n kaivot noin kilometrin 
etäisyydellä suunnittelualueen länsipäästä eivätkä 
ne ole suunniteltavan tieosuuden vaikutuspiirissä. 
Käyrälammen vedenottamo on noin 200 metrin 
etäisyydellä valtatiestä. Vesi ottamolle kerääntyy 
sekä Salpausselältä että rantaimeytymisenä Käy-
rälammesta.

Tornionmäen pohjavesialueen määrällinen tila on 
hyvä, mutta kemiallinen tila huono. Alueella on 
tällä hetkellä runsaasti taajamatoiminnoista sekä 
maantie- ja rautatieliikenteestä johtuvia riskejä 
sekä valtakunnallisessa saastuneiden maiden sel-
vitysprojektissa (SAMASE) todettuja mahdollisia 
maaperäkunnostusta vaativia kohteita.

Alueen kloridipitoisuutta ja sähkönjohtavuutta on 
seurattu 1980-luvulta lähtien. Kloridipitoisuudet 
ovat olleet selkeästi koholla ja ovat Käyrälammen ja 
Valion ottamoilla luokkaa 40 – 50 mg/l ja Viilansuon 
ottamolla enimmäkseen alle 15 mg/l.

Utti

Suunnittelualueen keskeisin Utin pohjavesialue 
sijaitsee Salpausselän reunamuodostuman laa-
jentumalla Utin taajaman molemmin puolin. Poh-
javesialueen pinta-ala on 22,7 km2 ja pohjaveden 
muodostumisalueen pinta-ala 15,4 km2. Pohjavettä 
arvioidaan muodostuvan 12 600 m3/vrk. Nykyinen 
valtatie 6 sijaitsee Utin pohjavesialueella 12,4 kilo-
metrin matkalla.

Pohjavesialueella pohjavedenpinta on pääosin 
20 – 30 metrin syvyydellä maanpinnasta. Orsivettä 
esiintyy paikoin 5 – 15 metrin syvyydellä. Veden 
pinta Häkämäen ja Utinvallien välillä on pääosin 
tasoilla +68 – +84 metriä, Utinvallien ja Kuivalan 
ottamon välillä +69 – +82 metriä ja Kuivalan ottamon 
itäpuolella +72 - +84 metriä. Suurehkot korkeuserot 
pinnoissa viittaavat siihen, että osa mitatuista pin-
noista on orsivesitasoja (kuva 36).
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Kuva 35. Yleistetty poikkileikkaus ensimmäiseltä Salpausselältä Utin seudulta. Kuvassa näkyy Salpausselille tyypillistä 
jäätikön reunan puskun aiheuttamaa häiriörakennetta sora- ja hiekkakerrostumissa sekä jäätikön kasaamaa 
moreenia. Moreenia esiintyy sekä välikerroksina että etenkin pohjoispuoleisella rinteellä muinaisen jäätikön 
reunan kontaktissa. Sorainen/hiekkainen rantakerrostuma verhoaa muita kerroksia. Alla olevalle rapakivelle 
on tyypillistä toisaalta pinnanmyötäinen ja toisaalta pysty- ja vaakarakoilu. Rapakivi voi paikoin olla kuitenkin 
hyvin ehjärakenteista.

Kuva 34. Noin 25 metriä korkeassa leikkauksessa Utin 
Lempaalanmäessä Salpausselän etelärin-
teellä (ns. distaalipuoli) aines on hiekkaval-
taista ja myös savisia silttikerroksia esiintyy.

Pohjavesialueen nimi 
ja luokka

Pohjavesi-
aluenumero

Koko ala / pohjaveden 
muodostumisalue  
(km2)

Arvioitu antoisuus  
(m3/vrk)

Valtatien 6 osuus 
pohjavesialueella 
(km)

Tornionmäki (I) 0528601 6 / 4,61 3 000 1,2

Utti (I) 0590906 22,7 / 15,4 12 600 12,4

Kaipiainen (I) 0575401 4,58 / 3,39 2 200 3,0

Kivistönmäki (II) 0590952 A 1,16 / 0,82 530 0,8

YHTEENSÄ 34,44 / 24,21 18 330 17,4

Taulukko 2. Tykkimäki – Kaipiainen tien parannustöiden suunnittelualueella olevat pohjavesialueet.
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Salpausselän pohjoisreunalla aines on karkeampaa 
kuin eteläreunalla, jossa suhteellisen hienorakeiset 
hiekkalajitteet vallitsevat. Heikosti vettä johtavia 
kerroksia, silttiä ja moreenia, esiintyy kerrostumassa 
(kuva 35). Haukkajärven ja Haukkasuon välillä on 
kallioperän painanne, jonka laajuuden toteamiseksi 
tutkimustietoa tarvittaisiin lisää. Kallionpinta tällä 
alueella laskee paikoin alle +40 metriä, kun se 
ympäristössä on yleisesti tasolla +60 – +80 metriä. 
Kalliopinta Utin lentokentän keskiosan ja valtatien 
välissä nousee paikoin noin +86 metriin, joten poh-
javesikerros tällä osalla on vain muutamia metrejä 
paksu.

Pohjaveden vedenjakajat ovat Utin pohjavesialueel-
la vaikeasti määriteltävissä. Vedenjakajat saattavat 
sateisuuden ja vedenoton seurauksena ajoittain siir-
tyä. Alueella esiintyy lisäksi orsivesiä, mikä edelleen 
vaikeuttaa vedenjakajien paikantamista. Oikeampi 
termi on vedenjakajavyöhyke, joka voi olla 100 – 200 
metriä leveä. Vedenjakajavyöhykkeet ja pohjaveden 
pääasialliset virtaussuunnat on hahmoteltu kuvaan 
36. Vedenjakajavyöhykkeet asettuvat suunnilleen 
samoille kohdille kuin pintavedenjakajat.

Utin pohjavesialueella on kaksi aktiivisessa toimin-
nassa olevaa talousvedenottamoa, Haukkajärvi ja 
Kuivala. Molemmat ovat tekopohjavesilaitoksia ja 
ne käyttävät Haukkajärven vettä, johon sekoittuu 
myös Utin pohjavesialueen vettä. Noin 700 metriä 
valtatien eteläpuolella sijaitseva Kouvolan entinen 
seurakunnan vedenottamo (porakaivo) on nykyään 
yksityiskäytössä eikä sitä käytetä juomavedeksi. 
Ranta-Utissa sijaitseva entinen varuskunnan ottamo 
ei ole tällä hetkellä käytössä.

Kouvolan Haukkajärven imeytysaltaat ovat 300 
- 600 metrin ja Kuivalan imeytysalue ja -altaat 
200 – 700 metrin etäisyydellä suunniteltavan tien 
pohjoispuolella. Lisäksi Multasenmäen alueella 
valtatien pohjoispuolella tutkitaan lisävedenotto-
paikkoja. Hammassyrjänmäen alueella on tutkittu 
myös kalliopohjaveden hyödyntämismahdollisuutta 
(Tikkanen 2001). Kuivalan ottamon kaukosuojavyö-
hykettä ollaan laajentamassa itään Metso-Tuohikotti 
–tiehen saakka. Kaukosuojavyöhykkeen etelärajana 
on valtatie 6.

Kymenlaakson vesihuollon kehittämissuunnitelmas-
sa Kuivalan ja Haukkajärven ottamot on suunniteltu 

liitettäväksi toisiinsa yhdysvesijohdolla, ja yhteys 
rakennettaisiin myös Selänpäänkankaalle rakennet-
tavaan uuteen vedenottamoon. Myös Haukkajärven 
tekopohjavesilaitoksen kapasiteettia on suunniteltu 
lisättäväksi. Toteutuessaan suunnitelmat lisäävät 
vesihuollon varmuutta Kymenlaakson alueella.

Utin pohjaveden määrällinen ja kemiallinen tila ovat 
hyviä, mutta alueella on myös runsaasti riskitoimin-
toja (korjaamo- ja romuttamotoimintaa, polttoaineen 
jakelupisteitä, puuteollisuutta, taimitarha, lentokent-
tä, ampumarata, liikenne ja tienpito, hautausmaa, 
maa-ainesten ottoalueita, maa- ja metsätalous, asu-
tus). Tienvarren havaintoputkissa on paikoin mitattu 
kohonneita kloridipitoisuuksia, enimmäkseen 10 - 30 
mg/l. Vedenottamoilla kloridipitoisuus on kuitenkin 
yleisimmin alle 10 mg/l.

Kouvolan Vesi jakaa Haukkajärven tekopohjavesi-
laitokselta vettä noin 30 000 ihmiselle ja Kymenlaak-
son Vesi Oy Kuivalan tekopohjavesilaitokselta lähes 
100 000 ihmiselle. Lisäksi Utin pohjavesialueella on 
useita yksityiskaivoja. Kaivot sijaitsevat suhteellisen 
kaukana, 100 – 600 metrin etäisyydellä tielinjasta 
pohjaveden muodostumisalueen reuna-alueilla, 
missä esiintyy myös lähteitä.

Utin pohjavesialueen länsiosaan on rakennettu poh-
javeden suojausrakenteet Haukkajärven ja Kuivalan 
ottamoiden kohdille kolmessa vaiheessa vuosina 
1995, 1996 ja 2000. Pohjaveden suojaukset ovat 
asteittain vähentäneet veden kloridipitoisuuksia, 
joten ne toimivat odotetulla tavalla. Yleissuunnit-
teluvaiheessa pohjavesialueelle asennettiin kolme 
uutta syvälle ulottuvaa pohjavesiputkea.

Kaipiainen

Suunnittelualueen itäpäässä olevan Kaipiaisten 
I-luokan pohjavesialueen pinta-ala on 4,58 km2 ja 
tulkittu pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala 
3,39 km2. Arvioitu pohjaveden muodostuminen on 
2200 m3/vrk. Pohjavedenpinta on 3 – 17 metrin 
syvyydellä maanpinnasta. Pohjavedenpinta on 
korkeimmillaan alueen lounaisosassa. Pohjaveden 
virtausta tapahtuu valtatien 6 kohdalta Kaipiaisten 
vedenottamon suuntaan. Koko alueelta pohjavesi 
muutenkin purkautuu ensisijaisesti pohjoisrinteen 
suuntaan. Pohjoisreunalla on havaittu myös tiivis 
silttinen kerros, jonka alla pohjavesi on paineellis-
ta. Valtatien 6 osuus pohjavesialueella on noin 3 
kilometriä.

Kaipiaisten pohjavesialueella sijaitsevat Kaipiaisten 
vanha ja uusi vedenottamo (kuva 37) sekä Raision 
vedenottamo. Kaipiaisten ottamolta otettiin vettä 
vuonna 2007 keskimäärin 461 m3/vrk. Kaipiaisten 
taajama ja teollisuus saavat käyttöveden ottamol-
ta. Alueella on myös yksityisiä kaivoja. Raision 
vedenottamon vettä käytetään tehtaan jäähdytys-
vedeksi.
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Kuva 36. Mitattujen pohjavesipintatietojen mukaan hahmotellut pohjavesien virtaussuunnat (nuolet) ja pohjavedenja-
kajat (vihreä katkoviiva) Utin Pohjavesialueen länsiosassa. Harmaat alueet ovat mahdollisia orsivesialueita. 
Harmaiksi merkityillä alueilla saattaa esiintyä myös moreenia, mikä heikohkosti vettä johtavana mahdollistaa 
suurehkot pohjavedenpinnan korkeuserot. Kuvaan on merkitty nykyiset tiet.

Kaipiaisten vedenottamot (vanha ja uusi) sijaitsevat 
valtatien pohjoispuolella noin 350 metrin ja Raision 
ottamo valtatien eteläpuolella yli kilometrin etäisyy-
dellä tiestä. Pohjaveden virtausta tapahtuu valtatien 
kohdalta Kaipiaisten vedenottamon suuntaan. Rai-
sion vedenottamon suuntaan virtausta ei tapahdu, 
koska vedenottamo sijaitsee alueen lounaisosassa, 
jossa pohjavedenpinta on korkeammalla kuin tien 
kohdalla.

Kaipiaisten vanhemman vedenottamon kloridipi-
toisuuksissa on ollut loivaa laskua vuodesta 1985 
lähtien. Ottamolla kloridipitoisuus on viime aikoina 
laskenut tasolle alle 20 mg/l. Sähkönjohtavuusarvot 
ovat seurailleet kloridipitoisuusvaihteluja.

Kaipiaisten pohjavesialueen kohdalle valtatien 6 
varteen on rakennettu pohjaveden suojausrakenteet 
vuonna 2006. Suojauksen pituus on 2 560 metriä. 
Liikenteen ohella pohjavesialueella on myös muita 
riskitoimintoja: ratapiha, polttoaineen jakelupistei-
tä, metalli-, kemian- ja rehuteollisuutta, korjaamo, 

Kuva 37. Kaipiaisten uusi vedenottamo sijaitsee noin 
350 metrin etäisyydellä valtatiestä 6, Sal-
pausselän harjanteen pohjoisreunalla.
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yhdyskuntajätteen kaatopaikka. Ratapihan vaiku-
tusta pohjaveden tilaan ja riskeihin on tarkasteltu 
erillisessä raportissa, jossa on tietoa myös alueen 
pohjavesiolosuhteista (Petäjä-Ronkainen 1995).

Kivistönmäki

Kivistönmäen II-luokan pohjavesialueen pinta-ala 
on 1,16 km2 ja tulkittu pohjaveden muodostumis-
alue 0,82 km2. Arvioitu antoisuus on 530 m3/vrk. 
Pohjavesialue rajautuu länsiosastaan Utin poh-
javesialueeseen ja itäosastaan kalliokohoumiin. 
Kalliokohoumat katkaisevat hydraulisen yhteyden 
itään.

Tällä pinta-alaltaan ja antoisuudeltaan pienehköllä 
pohjavesialueella ei ole vedenottoa. Siltä kuitenkin 
valuu vettä Suurlähteensuolle, jonka reunalla on 
yksi Suomen ympäristökeskuksen valtakunnallisista 
pohjaveden tarkkailuasemista, joista vedenpinta- 
ja laatuanalyysejä on tehty vuodesta 1975 lähtien 
(ks. Soveri ym. 2000). Pohjavesiasemalle valuvien 
vesien laatu pyritään pitämään mahdollisimman 
luonnontilaisena. Pohjavettä purkautuu myös muu-
alle selänteen reunoille.

Pohjaveden suojeluun liittyviä selvityksiä

Tornionmäen ja Utin pohjavesialueille on laadittu 
pohjavesialueiden suojelusuunnitelma vuonna 1998 
ja ne sisältyvät myös Kouvolan-Valkealan kansan-
terveystyön kuntayhtymän vuonna 2003 laatimaan 
suojelusuunnitelmaan. Tornionmäen pohjavesialu-
eella olevalle Käyrälammen pohjavedenottamolle on 
laadittu erillinen suojelusuunnitelma vuonna 2004. 
Kaipiaisten ja Kivistönmäen pohjavesialueilla ei ole 
suojelusuunnitelmaa. Tornionmäen ja Kaipiaisten 
pohjavesialueet ovat mukana Ratahallintokeskuk-
sen ja Ramboll Finland Oy:n laatimassa rataverkon 
pohjavesialueille aiheuttaman riskin arvioinnissa 
(Ratahallintokeskus 2008). Tornionmäellä todettiin 
olevan vähäisiä ja Kaipiaisissa kohtalaisia pohjave-
siriskejä pääasiassa näillä alueilla olevista ratapi-
hoista ja niissä olevista toiminnoista johtuen. Utin 
ja Kivistönmäen pohjavesialueilla ei ole rautatietä. 
Pohjavesialueiden tilaa on käsitelty myös Kymen-
laakson pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon 
yhteensovittamishankkeessa eli POSKI-projektissa 
(Keskitalo ym. 2004).

Tarkastelualueen pohjavesialueilla on tehty kloridi-
seurantaa paikoin jo 1970-luvulta lähtien ja tuloksia 

on myös raportoitu (esimerkiksi Soveri ym. 1991, 
Kellokoski 1996, Nystén ym. 1999). Lisäksi Kai-
piaisten ja Tornionmäen pohjavesialueet kuuluvat 
valtakunnalliseen, Suomen ympäristökeskuksen, 
alueellisten ympäristökeskusten sekä Tiehallinnon 
organisoimaan tiesuolauksen seurantaohjelmaan. 
Molemmilla pohjavesialueilla on kaksi erityisseuran-
nan tarkkailupistettä (Tidenberg ym. 2007).

Rapakivestä johtuen alueen pohjavesissä fluoridipi-
toisuudet ovat koholla. Fluoridipitoisuus on paikoin 
yli 2 mg/l, mikä ylittää Sosiaali- ja terveysministeriön 
(461/2000) asettaman enimmäismäärän 1,5 mg/l.

1.9 Maisema, kaupunkikuva ja 
kulttuuriperintö

Suunnittelualueen maisemarakenteen perusrun-
kona toimii Salpausselkä, joka sijoittuu keskelle 
suunnittelualuetta etelä-pohjoissuunnassa. Se toimii 
rajana pohjoisessa olevalle Itäisen Järvi-Suomen 
maisemamaakunnalle ja sen eteläpuolelle jäävälle 
Eteläisen rantamaan maisemamaakunnalle. Itäisen 
Järvi-Suomen maisemamaakunnassa alue kuuluu 
Lounais-Savon järviseutuun, jolle tyypillistä on ruh-

jelaaksojen muovaama moreenipeitteinen maa sekä 
kumpuilevat kalliokkoalueet. I ja II Salpausselän 
väliin jäävät Iitin, Jaalan ja Valkealan savikkoalueet, 
joille sijoittuvat suurimmat peltoalueet. Järvet ovat 
verrattain pieniä, soita on vähän ja metsät ovat 
reheviä. Asutus on keskittynyt vesireittien varsille 
ja laakso- ja rantapeltojen yhteyteen. Eteläisen 
rantamaan maisemamaakunnassa alue kuuluu 
Kaakkoiseen viljelyseutuun, jolle tyypillistä on alava, 
mutta mäkinen, karujen kalliokkojen ja vaihtelevien 
viljelyalueiden sekä pienten soiden ja järvien muo-
dostama mosaiikki. Rapakivigraniitti, kulmikkaat 
avokalliot ja louhikot ovat yleisiä toisin kun harjut, 
joita ei alueella juuri ole. Kasvillisuus on muuhun 
Etelä-Suomeen verrattuna karua, pellot rikkonaisia 
ja melko pienialaisia. Asutus on keskittynyt viljely-
maiden tuntumaan viljelyalueita halkovien teiden 
varsille ryhmä- ja nauhakyliksi.

Salpausselkä kohoaa paikoin yli 30 metriä ympä-
röivää maastoa korkeammalle. Nykyinen valtatie 
sijaitsee sen laella koko suunnittelualueelle sijoit-
tuvalla tieosalla. Salpausselän rinteet ovat suun-
nittelualueella melko jyrkkiä ja metsäisiä. Alueelle 
tyypillisintä onkin kuiva tai tuore kangasmetsä. Aivan 
suunnittelualueen länsipäässä on myös kuusikkoa. 
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Kuva 39. Valtatien ympäristö on pääosin kuivaa kan-
gasmetsää.

Kuva 38. Maiseman perusrunko.

Utin lentokentän kohdalla muutoin kapea Salpa-
usselkä levittäytyy tasaiseksi deltaksi. Kouvola ja 
Utin välillä alueen eteläpuolella avautuvat laajat 
peltoaukeat Hyppälän kylässä. Muuten peltoalueet 
ovat pirstaleisia ja melko kapea-alaisia kuten Met-
son kylässä lentokentän kaakkoispuolella. Alueen 
pohjoispuolella moninaiset vesialueet sijoittuvat 
Salpausselän rinteen läheisyyteen.



29Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kaipiainen, Yleissuunnitelma
LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

 Kolkkala

Auvokosken 
silta

Vanha 
kylänpaikka

Kuivalan 
seurantalo

Virranniemi 
ja Paavola

Utin taistelun 
muistomerkki

Kaipiaisten asema

Hyppälän peltoalue

Vanha
kylänpaikka

Utin 
varuskunta

Utin asema 
ja ympäristö

Utin linnoitus

Käyrälampi, 
kivikautinen 
asuinpaikka

Kaupinmäki,
ajoittamaton 
kiviröykkiö

Heikkilä ja Heikkilänranta, 
Rautakautinen löytöpaikka
ja kivikautinen asuinpaikka

Kuoppalan 
Linnavuori, 
rautakautinen tai
keskiaikainen
muinaislinna

Maari, 
varhaismetallikautinen

hautaröykkiö
Toukolahti, 
pronssi- ja/tai 
rautakautinen 
asuinpaikka

Kuivala, Kiperinmäki
hautausmaa

Väliväylä

Kustaan sodan 
vanha taistelupaikka

0 1 000 2 000 3 000 4 000500
m

Merkinnät 
Valtakunnallisesi arvokas kultt.hist. ympäristö
Maakunnallisesti arvokas alue
Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö (VAT-ehdotus*)
Kiinteä muinaisjäännös
Mahdolliset muinaisjäännöskohteet
Maakunnallisesti arvokas rakennuskohde
Maisemallisesti tärkeä alue
Panssarieste (VAT-Ehdotus*)

Kuva 40. Kartta suunnittelualueen kulttuurihistoriallisesti merkittävistä kohteista.

Lähteet:  © Museovirasto
* Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistuksen yhteydessä tehty rakennetun 
kulttuuriympäristön kohteiden tarkistus, luonnos
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ja sen ympärillä olevat juoksuhaudat. Varuskunnan 
vanhoista rakennuksista on jäljellä suurin osa. 
Näistä vain muutama on erittäin huonokuntoisia. 
Suurin osa rakennuksista on puuverhoiltuja ja kel-
taiseksi, punaiseksi tai vihreäksi maalattuja. Utin 
lentokenttä on Suomen ilmavoimien ensimmäinen 
lentoasema. Utin vanha kasarmialue ja lentokentän 
länsipää ovat ehdolla valtakunnallisesti arvok-
kaaksi kulttuuriympäristöksi. Uttiaukiolla on kolme 
muistomerkkiä. Kotkapatsas on v. 1997 pystytetty 
muistomerkki kaikille ilmailun parissa henkensä tai 
terveytensä menettäneille. Muistomerkin taakse 
on v. 2000 lisätty muistolaatat sotien 1939-44 len-
toturmien uhreille. Lasivitriinissä on Messerschmitt 
Bf 109 hävittäjälentokone, joka tuotiin paikalle v. 
1954 kyseisen konetyypin kanssa työskennelleiden 
muistoksi. Lisäksi aukiolla on v. 1988 pystytetty DC 

3:n muistomerkki 3.10.1978 Rissalassa sattuneen 
lentoturmassa menehtyneiden muistolle. Valtatien 
molemmin puolin on Kuivalan mutkan itäpuolella 
muistomerkit 18.6.1937 kahden hävittäjäkoneen 
törmäyksessä menehtyneiden lentäjien muistolle. 
Arvo Kankkusen muistokivi on tien pohjoispuolella 
ja Yrjö Karan muistokivi eteläpuolella.

Utissa sijaitsevien kohteiden lisäksi Tykkimäessä 
moottoriradan pohjoispuolella on vuonna 1789 
käydyn taistelun aloituspaikka. Moottoriradasta 
noin kilometri itään on juoksuhautoja Härkäojantien 
läheisyydessä.

Muita alueella olevia kulttuurihistoriallisesti merkittä-
viä kohteita ovat: Vanhat tielinjat; kaksi suunnittelu-
aleen reunalla sijaitsevaa kivikautista asuinpaikkaa 
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päristöön. Merkittävin kohde on valtakunnallisesti 
arvokas Utin linnake. Linnake rakennettiin venäläis-
ten toimesta vuosien 1791 ja 1792 aikana osaksi 
Suvorovin syvyysportaista puolustusjärjestelmää 
suojelemaan Pietaria ruotsalaisten toistuvilta hyök-
käyksiltä. Puolibastionein varustetun säännöllisen 
tähden muotoisen ja kivimuurirakenteisen linnoituk-
sen etelä- ja pohjoispuolilla on patterit, joista johtaa 
traverssit (=katvetiet / poikkivallit) päälinnoitukseen. 
Linnoituksen rakentamisen jälkeen Ylinen Viipurintie 
kohti Lappeenrantaa kulki linnoituksen pohjoispuo-
lelta. Linnoituksen pohjoispuolella olevat soratiet 
ovatkin osittain historiallisia jäänteitä.

Muita sotilaalliseen toimintaan liittyviä kohteita Utin 
alueella ovat: Utin taistelun muistomerkki, joka on 
pystytetty Utissa vuonna 1789 käydyn taistelun ruot-
salais-suomalaisten joukkojen sankarien muistoksi 
vuonna 1931; Utin varuskunnan 20-luvulla rakennet-
tu vanha varuskunta-alue; kivistä tehty panssarieste 

Asutus on keskittynyt suunnittelualueella lähinnä 
Utin, Ranta-Utin, Kuivalan ja Metson kyliin sekä Här-
käojantien ja Hyppäläntien varteen Utin ja Kouvolan 
välille. Utin kylässä Hyppäläntietä ja Härkäojantietä 
lukuun ottamatta asutus on maaseutumaista ja väl-
jää. Härkäojan- ja Hyppäläntiellä eri-ikäiset asuin-
rakennukset sijoittuvat nauhamaisesti tien varteen. 
Utin kylässä asutus on melko tiivistä pientaloaluetta 
sijoittuen Utintien molemmille puolille. Maisema on 
peltoaukeita lukuun ottamatta suljettua. Nykyiseltä 
valtatieltä ei avaudu näkymiä laajemmalle ympä-
röivään maisemaan. Maakunnallisesti arvokkaita 
pienmaisemia on alueella yksi. Haukkajärven 
ympäristö vanhoine kylänpaikkoineen ja viljeltyine 
rantoineen muodostaa maisemakokonaisuuden 
suunnittelualueen pohjoisosan keskivaiheille len-
tokentän luoteispuolelle.

Suunnittelualueella on useita kulttuurihistoriallisesti 
merkittäviä kohteita, joista pääosa sijoittuu Utin ym-

Kuva 41. Hyppälän peltoaukeat valtatien eteläpuolella muodostavat maisemallisesti tärkeän elementin.

Kuva 42. Kartta Utin kulttuurihistoriallisesti merkittävistä kohteista.
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ja uuteen aikaan sijoittuva hautapaikka; vanhat 
kylänpaikat ja yksittäistalot (Virranniemi, Paavola, 
Kolkkala) Haukkajärven rannoilla; Utin rautatie-
asema ympäristöineen 1920-luvulta; Kuivalan 
seurantalo vuodelta 1957; vuonna 1972 rakennettu 
Auvosenkosken silta; uittoreittinä Saimaalta Kymi-
jokeen vuosina 1890-1962 toiminut Väliväylä, sekä 
valtakunnallisestikin arvokas 1860-luvun lopulta ole-
va Kaipiaisten asema ympäristöineen. Kaipiainen oli 
Riihimäki–Pietari -radan tärkeimpiä asemapaikkoja. 
Asemarakennus sahattiin kahtia vuonna 1921 ja 
toinen osa siirrettiin Uttiin korvamaan palanut ase-
marakennus. Asema-alueella on tiilinen vesitorni, 
varastorakennuksia, vaunuliiteri ja puisto. Asema-
rakennuksen ympärille rakentunut tiivis asuinalue 
eri-ikäisine rakennuksineen muodostaa aseman 
kanssa erityisen kokonaisuuden.

1.10 Maaperä- ja pohjaolosuhteet

Tutkimukset

Alueella on tehty yleissuunnitelmaa varten maas-
totutkimuksia lokakuun 2008 ja tammikuun 2009 
välisenä aikana. Suunnittelualueelta on tehty pai-
nokairauksia ja puristinheijarikairauksia sekä otettu 
häiriintyneitä maanäytteitä.

Maaperäolosuhteet

Tielinja sijoittuu kokonaisuudessaan Salpausselän 
harjanteen alueelle, jossa maapohja on karkea-
rakeista ja kantavaa hiekkaa, soraa ja moreenia. 
Salpausselän pohjoisreunalla aines on karkeampaa 
kuin eteläreunalla, jossa on suhteellisen hienora-
keisia hiekkalajitteita. Tykkimäen ja Utin välillä on 
silttinen/hienohiekkainen noin 200 metriä pitkä ma-
tala painanne.  Painanteen silttinen/hienohiekkainen 
alue jatkuu tielinjalta pohjoiseen. Tielinjan pohjois-
puolella, ennen Jyrään maantietä, on soistuneita 
alueita (Pitkäsuo, Rantinsuo). Suunnittelualueen 
loppupuolella, Kivistönmäen länsiosassa kallio nou-
see pintaan myös noin 200 metrin matkalla. Maaker-
rospaksuus on yleisesti suuri, 20 – 50 metriä. Kallion 
pinta vaihtelee kuitenkin voimakkaasti ja nousee 
paikoin lähelle maanpintaa. Maaperä on varsinkin 
pohjoisrinteen puolella paikoin hyvin lohkareista (ks. 
kuva 33). Osa lohkareista on huomattavan suuria, 
jopa useiden metrien läpimittaisia. Ennen Metson 
liittymää, päätien linjan pohjoispuolella, on valtavia 
siirtolohkareita. Painokairaukset suunnittelualueella 
ovat jääneet mataliksi, vain muutaman metrin sy-
vyyteen maanpinnasta. Puristinheijarikairauksilla on 
päästy kymmenien metrien syvyyteen.

Suunnittelujakson alkupuolella Hyppälään asti, noin 
päätien paalulle 5000, pohjamaa on pääosin löyhää 
hiekkamoreenia. Hiekkamoreeni on routivaa tai lie-
västi routivaa. Noin päätien paaluvälillä 1400-1700 
pohjamaa on pintaosastaan noin 3-4 metrin syvyy-
teen löyhää tai keskitiivistä silttiä ja erittäin routivaa. 
Lepolan hautausmaan jälkeen pohjamaa muuttuu 
karkeammaksi ja on routimatonta keskitiivistä tai 
tiivistä hiekkaa ja hiekkamoreenia aina suunnittelu-
alueen loppuun, Kaipiaisten liittymään asti. Paikoin 
routimattoman hiekan ja moreenin seassa on ohuita 
silttisempiä routivia maakerroksia. Noin päätien plv 
15880-16130 on avokalliota ja nykyinen tie kulkee 
osin kallioleikkauksessa. 

Kuva 43. Utin taistelun muistomerkki, Utin linnake, panssarieste ja varuskunta-alue. Kuva 44. Utin ja Kaipiaisen asemat.
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Tykkimäen risteyssillan S2 kohdalla, noin päätien 
pl 1250, pohjamaa on löyhää/ keskitiivistä hiekka-
moreenia. Hiekkamoreeni on routivaa.

Häkämäentien risteyssillan S3 kohdalla, noin pää-
tien pl 3060, pohjamaa on pintaosastaan routima-
tonta keskihiekkaa ja noin neljän metrin syvyydeltä 
kahdeksan metrin syvyyteen tiivistä/keskitiivistä 
routivaa silttiä ja silttistä hiekkaa, syvemmällä rou-
timatonta keskihiekkaa ja moreenia. 

Lepolan yksityistien risteyssillan S4 kohdalla, noin 
päätien pl 4000, pohjamaa on tiivistä tai keskitiivistä 
hiekkamoreenia. Hiekkamoreeni on routivaa.

Utin risteyssillan S7 kohdalla, noin päätien pl 7000, 
pohjamaa on tiivistä tai keskitiivistä keskihiekkaa ja 
hiekkamoreenia. Pohjamaa on routimatonta.

Metson risteyssillan S11 kohdalla, noin päätien pl 
13820, pohjamaa on tiivistä tai keskitiivistä soraista 
hiekkaa, keskihiekkaa ja hiekkamoreenia. Pohja-
maa on routimatonta.

1.11 Tavoitteet

Hankeryhmässä asetettiin hankkeelle ja yleissuun-
nittelulle seuraava tavoitteet.

Hankkeen tavoitteet

Valtakunnalliset tavoitteet:

Valtatie 6 tieosalla Tykkimäki – Kaipiainen täyt-• 
tää runkotieverkolle asetetut laatutavoitteet si-
ten, että kasvavat turvallisuus- ja sujuvuuson-
gelmat merkittävästi vähenevät.
Hanke on toteuttamiskustannuksiltaan mahdol-• 
lisimman edullinen ja yhteiskuntataloudellisesti 
mahdollisimman kannattava. Hankkeen hyödyt 
suhteessa kustannuksiin on optimoitava liiken-
teen ja tienpidon kannalta mahdollisimman te-
hokkaasti.
Valtakunnallisesti merkittävät pohjavesialueet • 
suojataan parhaalla mahdollisella menetelmäl-
lä ja pohjaveden pilaantumisriskiä pienenne-
tään merkittävästi. Suojauksen rakentaminen 
aloitetaan vedenottamoiden kannalta tärkeim-
miltä alueilta.
Seuraavat valtakunnalliset alueiden käyttöta-• 
voitteet (VAT):

Toimiva aluerakenne• 
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympä-• 
ristön laatu
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö • 
ja luonnonvarat
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto.• 

Seudulliset tavoitteet:

Valtatie 6 luo turvallisen ja sujuvan seudullisen • 
ajoneuvoliikenteen yhteyden.
Seutu- ja maakuntakaavoituksen mukaiset ta-• 
voitteet toteutuvat.

Paikalliset tavoitteet:

Tien parantamisesta aiheutuvat ympäristöhai-• 
tat torjutaan (esim. pohjavesi ja melu) ja kas-
vavan liikenteen aiheuttamat haitat hallitaan ja 
niitä vähennetään.
Hankkeen toteuttaminen turvaa Utin helikop-• 
tereiden päätukikohtapäätöksen mukaisen 
varuskunnan toiminnan, kehittymisen ja harjoi-
tusalueet.
Hankkeen toteuttaminen tukee maankäytön • 
suunnittelua ja toteutusta. Utin kohdalla tavoit-
teena on säilyttää elinvoimainen kyläyhteisö 
palveluineen ja elinkeinoineen.
Hanke aiheuttaa mahdollisimman vähän hait-• 
taa kiinteistöjen omistajille.
Alueen kuntien, puolustusvoimien sekä työpa-• 
jassa (15.3.06 Utin koululla) paikallisten järjes-
töjen ja asukkaiden edustajat pitivät tärkeimpi-
nä tavoitteina seuraavia:

Kasvavan liikenteen aiheuttamat haitat hal-• 
litaan ja vähennetään (melu, asumisviihty-
vyyden väheneminen).
Liikenneturvallisuutta parannetaan.• 
Tiestä aiheutuvat ympäristöhaitat torjutaan • 
(mm. pohjavesiriski).
Hankkeen toteuttaminen turvaa Utin heli-• 
koptereiden päätukikohtapäätöksen mukai-
sen varuskunnan toiminnan, kehittymisen 
ja harjoitusalueet.
Hankkeen toteuttaminen tukee kuntien • 
maankäytön suunnittelua ja toteutusta. Utin 
kohdalla tavoitteena on säilyttää elinvoimai-
nen kyläyhteisö palveluineen ja elinkeinoi-
neen.
Hanke aiheuttaa mahdollisimman vähän • 
haittaa kiinteistöjen omistajille, asukkaille ja 
elinkeinojen harjoittamiselle.

Yleissuunnittelun tavoitteet

Yleissuunnittelutyön tavoitteena on määrittää 
yhteisesti hyväksyttävä ja hankkeen tavoitteet 
mahdollisimman hyvin täyttävä ratkaisu valtatien 6 
parantamiseksi. Erityisenä haasteena on valtatien 
laatutason turvaaminen mahdollisia toteutusvaiheita 
määriteltäessä sekä huomioida vuoden 2009 alussa 
yhdistyvien suunnittelualueen kuntien nykyisen ja 
erityisesti tulevan maankäytön vaikutukset suunni-
telmaratkaisuun.

1.12 Selvitys tien parantamisen 
tarpeellisuudesta

Valtatie 6 on osa Suomen tärkeintä päätieverkkoa 
Porvoon Koskenkylästä Kouvolan, Lappeenrannan 
ja Joensuun kautta Kajaaniin. Valtatie yhdistää 
Itäisen Suomen Etelä-Suomeen toimien myös 
vetovoimaisena matkailutienä. Yhteys on tärkeä 
teollisuuden kuljetuksille.

Kaakkois-Suomen tieverkon selkärankana toimivalla 
valtatiellä 6 on tärkeä rooli seudullisen ja osin myös 
paikallisen liikenteen välittäjänä. Paikallisuuden 
rooli korostuu vielä vuoden 2009 alussa voimaan 
astuneessa kuntamuutoksessa, jolloin koko suun-
nitteluosuus on yhden kunnan Kouvolan alueella.

Valtatien 6 osuus Kouvolasta Lappeenrantaan 
kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN-tieverkkoon. Kan-
sainvälistä merkitystä lisää huomattavasti valtatien 
rooli välittää rajaliikennettä Nuijamaalta ja Imatralta 
eteläiseen Suomeen.

Tärkeimmällä päätieverkolla tulee liikenne- ja vies-
tintäministeriön asettaman työryhmän mietinnön 
mukaan olla yhtenäinen ja korkea palvelutaso sekä 
korkea turvallisuustaso. Kehittämisratkaisuissa pää-
tien liikenne priorisoidaan vahvasti ja paikallisista 
liikkumistarpeista huolehditaan erityisjärjestelyin. 
Taajamissa ja tienvarsiasutuksen kohdilla kevyellä 
liikenteellä on omat väylänsä. Muualla kevyt liiken-
ne pyritään ohjaamaan ensisijaisesti muita väyliä 
pitkin.

Valtatien 6 Kouvola – Imatra yhteysvälin kehittämis-
selvityksessä vuodelta 2002 suunnitteluosuuden 
kehittämiselle on esitetty tavoitetila erikseen Utin 
molemmille puolille. Sen mukaan Tykkimäestä 
Uttiin tavoitteena on nelikaistainen eritasoliittymin 

varustettu valtatie, jonka nopeusrajoitus on 100 
km/h. Utissa vaihtoehtoina ovat tien parantaminen 
nykyisellä paikallaan (80 km/h) tai taajaman ohitus 
eteläpuolitse. Utista Kaipiaisiin tavoitteena on tie, 
jossa vastakkaiset ajosuunnat on erotettu raken-
teellisesti toisistaan. Nopeusrajoitus on 100 km/h 
ja liittymät ovat pääosin kanavoituja kolmihaaraliit-
tymiä. Kehittämisselvityksessä esitetyt laadulliset 
tavoitteet ovat vielä hyvin voimassa, mutta niiden 
toteuttamiseksi tarvittavat parantamistoimenpiteet 
arvioidaan tässä yleissuunnitelmassa tarkemmin.
Suunnitteluosuudella on tehty useita pieniä pa-
rantamistoimenpiteitä. Liittymiä on kanavoitu ja 
varustettu väistötiloilla sekä kevyen liikenteen väyliä 
ja alikulkuja on rakennettu. Osa pohjavesialueista 
on suojattu ja Lepolan hautausmaan kohdalle on 
rakennettu meluvalli. Myös valtatien nopeusrajoi-
tusta on alennettu ja tieosuus kuuluu automaattisen 
nopeusvalvonnan alueeseen.

Parantamisesta huolimatta nykyinen valtatie ei täytä 
tieosuudelle asetettuja tavoitteita. Tien nopeusrajoi-
tus on liian alhainen lukuun ottamatta leveäkaista-
osuutta Utin itäpuolella. Erityisesti Utin kohdan 70 
km/h rajoitus poikkeaa totutusta valtatietasosta. 
Sujuvuusongelmat näkyvät erityisesti suuresta 
liikennemäärästä johtuvina huonoina ohitusmah-
dollisuuksina sekä ongelmina liittyä sivusuunnista 
valtatieliikenteeseen. Liikenneturvallisuutta huonon-
tavat ruuhkautuvuuden lisäksi useat tasoliittymät. 
Lähialueen asutus kärsii melu- ja päästöhaitoista. 
Lisääntyvä liikenne aiheuttaa jatkuvan pilaantu-
misriskin tärkeälle pohjavesialueelle, jonka vettä 
käyttää 130 000 ihmistä. Valtatien estevaikutus 
on suurimmillaan Utissa. Puutteelliset liittymät ja 
rinnakkaistien puute hankaloittavat maankäytön 
toimivuutta ja kehittämistä.

Laatutason puutteista aiheutuvat ongelmat niin kan-
sainväliselle, valtakunnalliselle kuin paikallisellekin 
liikenteelle sekä paikalliselle maankäytölle tulevat 
jo lähivuosina lisääntymään voimakkaasti liiken-
nemäärän kasvun myötä. Erityisesti tämä näkyy 
sujuvuuden ja turvallisuustason alentumisena.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää valtatieosuu-
den parantamista. Kiireellisintä se on Utin kohdalla, 
jossa parantamistoimenpiteisiin tulee ryhtyä mah-
dollisimman pikaisesti. Tykkimäki-Utti osuuden 
parantamiseen tulee varautua heti. Osuudella Utti-
Kaipiainen parantamistarpeen kehittymistä tulee 
seurata.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
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2. VAIHTOEHTOTARKASTELUT

2.1 Valtatien pääsuuntavaihtoehto

2.1.1 Pääsuuntavaihtoehtojen kuvaus

Pääsuuntavaihtoehtojen vertailun lähtökohtana 
olivat ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä 
muodostetut vaihtoehdot, joita tarkennettiin vaiku-
tusten kannalta oleellisimmissa kohdissa huomi-
oiden ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 
saadut lausunnot ja mielipiteet sekä yleissuunnit-
telun alussa tarkistetut hankkeen tavoitteet.

Vaihtoehto 1 noudattaa nykyisen valtatien linjausta 
lukuun ottamatta jyrkän mutkan oikaisua Kuivalan 
kohdassa. Utin kohdalle on valtatien vaakageomet-
rian vuoksi jätettävä nopeusrajoitukseksi 80 km/h, 
kun kaikkien muiden vaihtoehtojen nopeusrajoitus 
on koko suunnittelualueella 100 km/h. Eritasoliitty-
mät ovat Tykkimäessä, Utissa ja Metsossa. Vaihto-
ehto on aivan suunnittelualueen molemmissa päissä 
kaikkien muiden vaihtoehtojen tavoin 1. luokan 
pohjavesialueilla (Tornionmäki ja Kaipiainen) sekä 
kulkee Utin 1. luokan pohjavesialueen läpi.

Vaihtoehto 1A kulkee Tykkimäessä nykyisen valta-
tien pohjoispuolella noin kolmen kilometrin matkalla 
(ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa vaih-
toehto 3) ja on muutoin vaihtoehdon 1 kaltainen.

Vaihtoehto 2 erkanee Tykkimäen eritasoliittymästä 
valtatien eteläpuolelle kulkien Hyppälän peltojen 

yli rautatien varteen. Tykkimäen jälkeen seuraa-
van eritasoliittymän pitäisi verkollisin perustein olla 
Utissa, mutta tilanpuutteen vuoksi sitä ei sinne ole 
esitetty, eli vaihtoehdossa 2 on yksi eritasoliittymä 
vähemmän kuin muissa vaihtoehdoissa. Vaihtoehto 
väistää kokonaan Utin pohjavesialueen.

Vaihtoehto 2A erkanee valtatien eteläpuolelle Lepo-
lan hautausmaan länsipuoleisesta Utin eritasoliitty-
mästä ja yhtyy vaihtoehdon 2 linjaukseen rautatien 
varressa Utin kylän kohdalla. Vaihtoehto on lähes 
koko matkalla Utin pohjavesialueella.

Utin kylän jälkeen vaihtoehto 2B nousee takaisin 
Utin pohjavesialueelle ja liittyy nykyisen valtatiehen 
Metson eritasoliittymän kohdalla.

Utin kylän jälkeen vaihtoehto 2C kulkee Utin pohja-
vesialueen eteläpuolella ja liittyy nykyiseen valtatie-
hen Kivistönmäen eritasoliittymän kohdalla lähellä 
suunnittelualueen loppua.

Vaihtoehdot 3A ja 3B erkanevat valtatien eteläpuo-
lelle Utin eritasoliittymästä ja kulkevat Utin kylän läpi 
urheilukentän eteläosaa sivuten. Utin kylän jälkeen 
vaihtoehto 3A yhtyy vaihtoehdon 2B linjaukseen ja 
vaihtoehto 3B vaihtoehdon 2C linjaukseen. Utin 
kylän jälkeen molemmat vaihtoehdot tulevat pois 
Utin pohjavesialueelta ja vaihtoehto 3A nousee 
sinne takaisin vaihtoehdon 2B tavoin.

Tutkitut pääsuuntavaihtoehdot on esitetty kuvassa 
45. Tykkimäen kohdalla vaihtoehto 1A on ympäris-
tövaikutusten arviointiselostuksessa vaihtoehto 3.

2.1.2 Pääsuuntavaihtoehdon valinta

Vaihtoehto valittiin karsimalla yksi päävaihtoehto 
kerrallaan pois. Karsimisien välissä tarkennettiin 
jäljelle jääneitä vaihtoehtoja ja erityisesti vaikutusten 
arviointia ja vaihtoehtojen vertailua.

Ensimmäisessä hankeryhmän kokouksessa hy-
lättiin vaihtoehdot 3A ja 3B erityisesti niiden Utin 
kylälle aiheuttaminen haittojen vuoksi. Vaihtoehdot 
pirstovat Utin kylää ja korkeine penkereineen kylä-
maisemaa sekä aiheuttavat merkittävän estevai-
kutuksen kylällä. Asumisviihtyvyys laskee melun, 
meluesteiden ja pakokaasujen myötä ja asuntojen 
arvon koetaan alentuvan. Vaihtoehto sijoittuu uu-
teen maastokäytävään, jonka välittömässä lähei-
syydessä ovat liikuntahalli ja urheilukenttä. Lisäksi 
ampumaratatoiminnot joudutaan siirtämään uuteen 
paikkaan.

Toisessa hankeryhmän kokouksessa hylättiin vaih-
toehto 2-2C erityisesti siksi, että se ei tue nykyistä 
maankäyttöä eikä sitä voi rakentaa vaiheittain. Eri-
tasoliittymät ovat vain Tykkimäessä ja Kaipiaisen 
lähistöllä, joten rinnakkaistieksi jäävällä nykyisellä 
valtatiellä olisi paljon liikennettä. Utin kylä palvelui-
neen jää syrjään valtatieliikenteestä ja sen myön-
teisistä seurannaisvaikutuksista. Tielinjaus sijaitsee 
uudessa maastokäytävässä ja pirstoo paikallisesti 
arvokasta Hyppälän peltoaukeaa. Vaihtoehdon mer-
kittävin etu olisi ollut, että se sijaitsee suurimmalta 
osaltaan pohjavesialueen ulkopuolella.

Kolmannessa hankeryhmän kokouksessa valittiin 
valtatien pääsuunnaksi vaihtoehto 1 seuraavin 
perustein:

turvataan Utin kylärakenteen ja palvelujen säi-• 
lyminen
vaihtoehto 1 on saanut paikallisilta asukkailta • 
eniten kannatusta ympäristövaikutusten arvi-
oinnin yhteydessä
vältytään uuden tielinjan ihmisille, luonnolle ja • 
maisemalle aiheuttamilta haitoilta
tuetaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-• 
teiden periaatetta, jossa liikenneyhteyksiä ke-
hitetään tukeutuen nykyisiin väyliin.
vaihtoehto 2A leikkaa harjualuetta ja aiheuttaa • 
estevaikutuksen sekä meluhaittaa Härkämä-
entien asutuksen keskellä
vaihtoehto 1 on tarvittaessa mahdollista raken-• 
taa useassa vaiheessa ja ensimmäisen vai-

heen pienet parantamistoimenpiteet (0+) ovat 
kohtuullisesti hyödynnettävissä lopputilantees-
sa.

Koska valittu vaihtoehto 1 sijaitsee lähes koko 
matkalla vedenhankinnan kannalta erittäin tärkeillä 
1. luokan pohjavesialueilla, tulee pohjaveden suo-
jaukseen kiinnittää erityistä huomiota.

Hankeryhmän 4. kokouksessa valittiin valtatien 
pääsuunnaksi Tykkimäen kohdalla nykyinen linjaus 
(ve1), koska siinä eritasoliittymä on tarvittaessa 
rakennettavissa ilman valtatien siirtoa eikä vaihtoeh-
dossa 1A ollut mitään oleellisia hyötyjä vaihtoehtoon 
1 verrattuna.

2.2 Valtatien poikkileikkaus

2.2.1 Vaihtoehtojen kuvaus ja vaikutukset

Päätien tavoitepoikkileikkaukseksi on tutkittu erik-
seen Tykkimäki – Utti ja Utti – Kaipiainen -osuuksille 
kolmea erilaista vaihtoehtoa:

keskikaiteellinen ohituskaistatie• 
2-ajoratainen keskikaiteellinen tie• 
2-ajoratainen kapealla välikaistalla varustettu • 
tie.

Tutkitut vaihtoehdot on esitetty kuvassa 46.

Tarkasteluvuotena on käytetty vuotta 2040. Vertailun 
tunnusluvut on laskettu Tiehallinnon IVAR-ohjelmis-
tolla. Liikenneturvallisuusvaikutukset on arvioitu 
Tiehallinnon Tarva-ohjelmistolla. Tunnusluvut on 
laskettu tutkittavien poikkileikkausvaihtoehtojen 
lisäksi nykyiselle tielle nykyliikenteellä sekä vuoden 
2040 ennustetulla liikenteellä.

VAIHTOEHTOTARKASTELUT

Kuva 45. Tutkitut pääsuuntavaihtoehdot.



34 Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kaipiainen, Yleissuunnitelma

Palvelutaso

Tykkimäki – Utti osuudella kulkee nykytilanteessa 
vähintään tyydyttävässä palvelutasoluokassa (erit-
täin hyvä, hyvä tai tyydyttävä) noin 89 prosenttia 
liikenteestä ja ruuhkautuneen liikenteen (palvelu-
taso huono tai erittäin huono) osuus on noin yksi 
prosentti. Nykyisellä tiellä ennustevuoden 2040 
liikenteellä vähintään tyydyttävässä palvelutaso-
luokassa kulkevan liikenteen osuus laskee noin 
73 prosenttiin ja ruuhkautuneen liikenteen osuus 
kasvaa noin 8 prosenttiin.

Tykkimäki – Utti -osuudella keskikaiteellisena ohi-
tuskaistatienä vähintään tyydyttävässä palveluta-
soluokassa kulkisi noin 83 prosenttia liikenteestä 
ja ruuhkautuneen liikenteen osuus olisi noin 6 pro-
senttia. Molemmissa 4-kaistaisissa vaihtoehdoissa 
vähintään tyydyttävässä palvelutasoluokassa kulkisi 
noin 99 prosenttia liikenteestä ja liikenne ei ruuh-
kautuisi ollenkaan.

Utti – Kaipiainen -osuudella kulkee nykytilanteessa 
vähintään tyydyttävässä palvelutasoluokassa (erit-
täin hyvä, hyvä tai tyydyttävä) noin 93 prosenttia 
liikenteestä ja liikenne ei ruuhkaannu ollenkaan. 
Nykyisellä tiellä ennustevuoden 2040 liikenteellä 
vähintään tyydyttävässä palvelutasoluokassa kul-
kevan liikenteen osuus laskee noin 81 prosenttiin 
ja ruuhkautuneen liikenteen osuus kasvaa noin 5 
prosenttiin.

Utti – Kaipiainen -osuudella keskikaiteellisena 
ohituskaistatienä vähintään tyydyttävässä palvelu-
tasoluokassa kulkisi noin 88 prosenttia liikenteestä 
ja ruuhkautuneen liikenteen osuus olisi noin yhden 
prosentin. Molemmissa 4-kaistaisissa vaihtoehdois-
sa kaikki liikenne kulkisi vähintään tyydyttävässä 
palvelutasoluokassa.

Liikenteen palvelutasot eri vaihtoehdoissa on esi-
tetty kuvissa 47 ja 48.

VAIHTOEHTOTARKASTELUT

Kuva 46. Tutkitut pääsuuntavaihtoehdot.
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Liikenneturvallisuus

Ohituskaistatien rakentaminen vähentää henkilöva-
hinkoon johtavia onnettomuuksia noin 32 prosenttia. 
Kuolemaan johtavat onnettomuudet vähenevät 
Tykkimäki – Utti -osuudella 46 ja Utti – Kaipiainen 
-osuudella 50 prosenttia.

Molemmat nelikaistaiset poikkileikkausvaihtoehdot 
vähentävät henkilövahinkoon johtavia onnettomuuk-
sia 43 prosenttia. Kuolemaan johtavat onnettomuu-
det vähenevät Tykkimäki – Utti -osuudella 57 ja Utti 

– Kaipiainen -osuudella 67 prosenttia.

Päästöt

Hiilidioksidipäästöt kasvavat nykyisellä tiellä vuo-
teen 2040 mennessä noin 35 prosenttia. Kaikki 
tutkittavat uudet poikkileikkausvaihtoehdot lisäävät 
päästöjä hyvin vähän. Ajonopeuksien kasvu lisää 
päästöjä, mutta vastaavasti ruuhkautuvuuden vä-
hentyessä ajonopeuksien vaihtelun pieneneminen 
vähentää päästöjä.

Hiilidioksidipäästöjen määrät on esitetty kuvissa 
49 ja 50.

Ajokustannukset

Liikenteen ajokustannukset kasvavat nykyisellä 
tiellä liikennemäärän kasvun myötä vuoteen 2040 
mennessä noin 52 prosenttia. Merkittävimmin kas-
vavat ajoneuvo- ja aikakustannukset.

Ohituskaistatien rakentaminen vähentää ajokus-
tannuksia noin 6 prosenttia. Säästö tulee erityisesti 

aikakustannuksista. Molemmat nelikaistaiset poik-
kileikkausvaihtoehdot vähentävät ajokustannuksia 
noin 16 prosenttia. Säästö tulee lähinnä aika- ja 
onnettomuuskustannuksista.

Ajokustannusten kehittyminen on esitetty kuvissa 
51 ja 52.

Investointikustannukset

Kustannusvertailu on tehty vertailukustannuksilla 
siten, että molempia 4-kaistaisia vaihtoehtoja on 
verrattu halvimpaan ohituskaistatiehen.

Tykkimäki-Utti -välillä 4-kaistainen keskikaiteellinen 
poikkileikkaus on 1,43 ja 4-kaistainen välikaistalli-
nen 3,29 miljoonaa euroa kalliimpi kuin ohituskais-
tatie. Utti-Kaipiainen -välillä 4-kaistainen keski-
kaiteellinen poikkileikkaus on 1,18 ja 4-kaistainen 
välikaistallinen 3,20 miljoonaa euroa kalliimpi kuin 
ohituskaistatie.

Yhteensä Tykkimäki-Kaipiainen -välillä 4-kaistainen 
keskikaiteellinen poikkileikkaus on 2,61 ja 4-kaistai-
nen välikaistallinen 6,49 miljoonaa euroa kalliimpi 
kuin ohituskaistatie. Nelikaistaisista poikkileikkaus-
vaihtoehdoista välikaistallinen on 3,88 miljoonaa 
euroa keskikaiteellista kalliimpi, mikä on arviolta 6-8 
prosenttia koko hankkeen kustannusarviosta.

VAIHTOEHTOTARKASTELUT
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Kuva 47. Liikennesuoritteen jakaantuminen eri palvelutasoluokkiin välillä Tykkimäki - 
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Kuva 48. Liikennesuoritteen jakaantuminen eri palvelutasoluokkiin välillä Utti - Kaipiai-
nen.
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2.2.2 Vaihtoehtojen vertailu ja valinta

Palvelutasoltaan selvästi parhaita ovat molemmat 
4-kaistaiset vaihtoehdot. Ohituskaistatien palvelu-
taso ei ole riittävä erityisesti Tykkimäki-Utti -osuu-
della.

Ohituskaistatie parantaa liikenneturvallisuutta, 
mutta molemmat 4-kaistaiset vaihtoehdot selkeästi 
enemmän.

Pohjaveden suojaaminen on helpompi toteuttaa 
molemmissa välikaistattomissa vaihtoehdoissa kuin 
4-kaistaisessa kapean välikaistan vaihtoehdossa.

Päästöissä vaihtoehtojen välillä ei ole suurta eroa.

Ajokustannusten kannalta molemmat 4-kaistaiset 
vaihtoehdot ovat parempia kuin ohituskaistatie.

Rakentamiskustannuksiltaan ohituskaistatie on 
edullisin ja 4-kaistainen kapealla välikaistalla varus-
tettu kallein. Keskikaiteellisen 4-kaistatien ja ohitus-
kaistatien ero ei ole kovin suuri (2,61 M€ eli arviolta 
4-5 % koko hankkeen investointikustannuksista).

Keskikaiteellinen 4-kaistatie vie 3,5 metriä ja väli-
kaistallinen 4-nelikaistatie 8 metriä enemmän tilaa 
kuin ohituskaistatie. 4-kaistaisten vaihtoehtojen ero 
on 4,5 metriä. Suunnittelualueen valtatien varsi on 
pääosin talousmetsää, mutta muutaman asuin-
rakennuksen kohdalla leveyserot ovat erityisesti 
meluntorjunnan kannalta merkittäviä.

Kapea poikkileikkaus säästää luonnonympäristöä, 
millä on merkitystä lähinnä muutaman perhosalueen 
kohdalla.

Ohituskaistatie hylättiin erityisesti sen huonon liiken-
teenvälityskyvyn vuoksi. Liikenneturvallisuudeltaan 
ja ajokustannuksiltaankin se on 4-kaistaisia vaihto-
ehtoja huonompi eivätkä sen rakentamiskustannuk-
set ole merkittävästi keskikaiteellista 4-kaistatietä 
pienemmät.

Koska 4-kaistaisissa vaihtoehdoissa valtatien varus-
tamisesta kapealla välikaistalla ei saada merkittäviä 
hyötyjä ja se on keskikaiteellista vaihtoehtoa kalliim-
pi, valittiin suunnittelun lähtökohdaksi 4-kaistainen 
keskikaiteellinen valtatie, joka teknisten ratkaisujen 
edellyttäessä voidaan lyhyillä osuuksilla muuttaa 
kapealla välikaistalla varustetuksi.

2.3 Tykkimäen eritasoliittymä

2.3.1 Vaihtoehtojen kuvaus ja vaikutukset

Tykkimäen eritasoliittymässä liittyvät idästä tuleva 
valtatien rinnakkaistie sekä Kouvolan keskustan 
itäinen sisääntulotie Karjalankatu. Mahdollisesti 
toteutettava Käyrälammen golfkenttähanke on 
huomioitu tarkasteluissa. Jo lähitulevaisuudessa 
mahdollisesti kasvava logistiikka-alue on merkittävä 
raskaan liikenteen tuottaja. Liittymän välittömässä 
läheisyydessä on moottorirata, joka tulevaisuudes-
sa voi siirtyä muualle. Kaikissa vaihtoehdoissa on 
säilytetty moottoriradan ja Karjalankadun välissä 
olevat muutamat asuinrakennukset, joiden asuk-
kaille aiheutuu jo nykyisinkin meluhaittaa valtatien, 
Karjalankadun sekä moottoriradan liikenteestä.

Vaihtoehdosta riippuen 1600-2000 metrin päässä 
lännessä olevan Käyrälammen eritasoliittymän 
itäiset rampit vaikuttavat Tykkimäen eritasoliittymän 
ramppijärjestelyihin sekä valtatiellä tarvittaviin kais-
tajärjestelyihin.

Vaihtoehto 1

Eritasoliittymä sijaitsee nykyisen Kouvolan sisään-
tulotien ja valtatien 6 tasoliittymän länsipuolella. 
Rinnakkaistie ylittää valtatien. Käyrälammen erita-
soliittymän läheisyyden vuoksi ainakin eritasoliitty-
mien eteläiset rampit on yhdistettävä. Tykkimäen 
eritasoliittymän etelänpuoleiset rampit ja idästä tu-
leva valtatien eteläpuoleinen yksityistie yhdistetään 
kiertoliittymään. Yhteys golf – kentälle järjestetään 
rinnakkaistieltä. Nykyinen yksityistieyhteys valtatien 
yli on esitetty varauksena. Vaihtoehdon vertailukus-
tannusarvio on 3,8 miljoonaa euroa.

VAIHTOEHTOTARKASTELUT

Tykkimäen kävelysillassa on varaus toiselle ajo-
radalle, mutta ei enää ramppien yhdistämisestä 
aiheutuvalle lisäkaistalle.

Käyrälammen ja Tykkimäen eritasoliittymien lähei-
syyden vuoksi valtatielle muodostuu sekoittumis-
alue, mikä häiritsee hieman liikenteen sujuvuutta 
ja turvallisuutta. Opastusväli jää lyhyeksi.

Tiejärjestelyt tulevat lähemmäksi kolmea moottori-
radan pohjoispuolella sijaitsevaa asuintaloa, joissa 
asuinviihtyvyys heikentyy. Toisaalta penkereelle 
rakennettava yksityistie suojaa taloja valtatieliiken-
teen melulta. Vaihtoehto säilyttää moottoriradan 
alueen nykyisellään. Vaihtoehto palvelee Käyrä-
lammen golfkentän ja muiden virkistystoimintojen 
liikennettä.

Tiealueen leveneminen heikentää liito-oravien 
lisääntymis- ja levähdysaluetta Käyrälammen koh-
dalla.

Vaihtoehdolla ei ole merkittäviä vaikutuksia luon-
nonoloihin.

Vaihtoehdolla ei ole merkittäviä vaikutuksia mai-
semaan ja kulttuuriympäristöihin. Eritasoliittymän 
eteläpuoliset rampit sijoittuvat Kustaan sodan taiste-
lupaikalle ja siten mahdollisten jäänteiden päälle.

Vaihtoehto 2

Eritasoliittymä on muista vaihtoehdoista poiketen 
ns. haarauma, jossa on ainoastaan idän suuntaan 
erkanemis- ja liittymisramppi. Erkanemisramppi ylit-
tää valtatien sisääntulotien ja valtatien 6 nykyisen ta-
soliittymän kohdalla. Rampit ja maankäytön liittymät 
yhdistetään valtatien eteläpuolella kiertoliittymään. 

Rinnakkaistie on linjattu nykyistä yksityistieyhteyttä 
pitkin golfkentän läpi ratojen välistä. Vaihtoehdon 
vertailukustannusarvio on 5,4 miljoonaa euroa.

Kouvolan keskustan saavutettavuus idästä on 
erittäin hyvä, mutta vastaavasti läntisen ramppien 
puuttuminen huonontaa Tykkimäen ja erityisesti 
valtatien pohjoispuolisen Käyrälammen yhteyksiä 
länteen.

Tiejärjestelyt tulevat lähemmäksi kolmea moottori-
radan pohjoispuolella sijaitsevaa asuintaloa, joissa 
asuinviihtyvyys heikentyy.

Vaihtoehdon rinnakkaistie sijoittuu yleiskaavassa 
esitetylle urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle (VU) 
ja saattaa heikentää sen käyttöarvoa. Yleiskaavaan 
on merkitty yhteydet eri sijaintiin kuin esitetty rinnak-
kaistie. Vaihtoehto saattaa vaatia yleiskaavan muu-
tosta. Ratkaisu vie tilaa tulevalta golfkentältä, kun 
rinnakkaistie tie kulkee golfratojen läpi. Vaihtoehto 
palvelee huonosti golfkenttää lännestä tultaessa.

Vaihtoehdolla ei ole merkittäviä vaikutuksia luon-
nonoloihin.

Maiseman ja kulttuuriympäristöjen osalta vaikutuk-
set jäävät pieniksi. Rinnakkaistie tulee lähelle virkis-
tysalueita ja lisää siten melua virkistysalueilla.

Vaihtoehto 3

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mu-
kaisessa vaihtoehdossa eritasoliittymä sijaitsee 
Kouvolan sisääntulotien ja valtatien 6 nykyisen 
tasoliittymän itäpuolella. Etelä- ja pohjoispuoleiset 
rampit ovat suoria. Rinnakkaistie ylittää valtatien 
ja on linjattu moottoriradan katsomorinteen päälle. 

Kuva 53. Tykkimäen eritasoliittymä, vaihtoehto 1. Kuva 54. Tykkimäen eritasoliittymä, vaihtoehto 2. Kuva 55. Tykkimäen eritasoliittymä, vaihtoehto 3.
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yhteys yhdistetään kiertoliittymään. Nykyinen yk-
sityistieyhteys valtatien yli on esitetty varauksena. 
Vaihtoehdon vertailukustannusarvio on 4,1 miljoo-
naa euroa.

Eritasoliittymä on ajettavuudeltaan selkeä ja yllä-
tyksetön. Valtatien pohjoispuolisista järjestelyistä 
saadaan kiertoliittymän ansiosta selkeämmät ja 
vähemmän tilaa vievät kuin vaihtoehdossa 3.

Tiejärjestelyt tulevat lähemmäksi kolmea moottori-
radan pohjoispuolella sijaitsevaa asuintaloa, joissa 
asuinviihtyvyys heikentyy.

Eritasoliittymä sijoittuu maankäytön kannalta luon-
tevaan kohtaan. Ratkaisun myötä moottoriradan 
alueesta osa jää tiejärjestelyjen alle (E-1). Rata-
alueen pohjoisin pieni erillinen rata menetetään, 
mutta muihin ratoihin tiejärjestelyillä ei ole vaiku-
tusta. Katsomo lienee huolellisella jatkosuunnitte-
lulla jätettävissä kutakuinkin nykyiselleen. Mikäli 
katsomo menetetään, muuttanee se merkittävästi 
moottoriradan toiminnan muotoa. Ratkaisu muuttaa 
yleiskaavan osoittamaa maankäyttöä, mikäli moot-
torirata ei voi jatkaa toimintaansa, mutta yleiskaavan 
muutosta ei tarvittane.

Vaihtoehdolla ei ole merkittäviä vaikutuksia luon-
nonoloihin.

Vaihtoehdolla ei ole merkittäviä vaikutuksia maise-
maan tai kulttuuriympäristöihin. Nykyiset maaston-
muodot tukevat rinnakkaistien linjausta ja ramppien 
sijaintia.

2.3.2 Vaihtoehtojen vertailu ja valinta

Vertailu

Eritasoliittymät ovat kaikissa vaihtoehdoissa toimi-
via, mutta vaihtoehto 4 soveltuu raskaalle liiken-
teelle muita huonommin rinnakkaistien mennessä 
valtatien ali. Saavutettavuuden kannalta vaihtoehto 
2 on selkeästi huonoin idän suuntaisen kulkuyhte-
yden puuttuessa. Valtatieliikenteen kannalta vaih-
toehto 1 on huonoin Käyrälammen eritasoliittymän 
läheisyyden takia. Liikennöitävyydeltään parhaat 
ovat vaihtoehdot 3 ja 5.

Rakentamisen kannalta vaihtoehto 1 on huonoin 
ylikulkusiltojen, leirintäalueen ja suuren leikkauk-

sen kohdalla tarvittavien lisäkaistan tai -kaistojen 
takia.

Vertailukustannusarvioltaan vaihtoehto 2 on 1,3 
– 1,6 miljoonaa euroa kalliimpi kuin muut vaihto-
ehdot.

Kaikki vaihtoehdot mahdollistavat urheilu- ja mat-
kailupalveluiden kehittämisen valtatien pohjoispuo-
lelle. Vaihtoehto 2 heikentää kuitenkin VU-alueen 
käyttötarkoitusta. Vaihtoehto 4 tarjoaa parhaat 
yhteydet Tykkimäen kaakkoispuolen maankäytön 
laajenemiselle. Vaihtoehdot 5 ja 3 ovat huonoimpia 
moottoriradan säilymisen kannalta.

Vaihtoehdoilla ei ole merkittäviä eroja ihmisten 
elinolojen kannalta. Kuitenkin alueella sijaitsevien 
kolmen asuintalon kannalta vaihtoehdot 3 ja 5 ovat 
huonoimmat, koska talot jäävät kahden tien väliin.

Kaikissa vaihtoehdoissa eritasoliittymä sijaitsee 
pohjavesialueen ulkopuolella.

Luontovaikutusten suhteen vaihtoehto 1 on huo-
noin, koska se kaventaa liito-oravien lisääntymis- ja 
levähdysaluetta. Muiden vaihtoehtojen välillä ei ole 
merkittäviä eroja.

Valinta

Vaihtoehto 1 hylättiin Käyrälammen eritasoliittymän 
läheisyydestä aiheutuvien ongelmien takia. Vaihto-
ehto 2 hylättiin läntisen ajosuunnan puuttumisesta 
aiheutuvien haittojen sekä suurien rakentamiskus-
tannusten takia. Vaihtoehto 4 hylättiin erityisesti 
ramppien tasauksista raskaalle liikenteelle aiheutu-
vien haittojen takia. Jäljelle jääneet vaihtoehdot 3 ja 
5 eroavat toisistaan vain valtatien pohjoispuolisilta 
liittymä- ja ramppijärjestelyiltä. Vaihtoehto 5 valit-
tiin viimeisteltäväksi yleissuunnitelmaratkaisuksi 
selkeämpien liittymäjärjestelyjen ja pienemmän 
tilantarpeen takia.

VAIHTOEHTOTARKASTELUT

uuden katuyhteyden. Yhteys golfkentälle järjeste-
tään rinnakkaistieltä. Nykyinen yksityistieyhteys 
valtatien yli on esitetty varauksena. Vaihtoehdon 
vertailukustannusarvio on 4,1 miljoonaa euroa.

Liikennevirrat joutuvat kulkemaan yhden tai kahden 
kiertoliittymän kautta, mutta muuten eritasoliittymä 
on ajettavuudeltaan selkeä. Raskaan liikenteen 
kannalta rinnakkaistien johtaminen valtatien ali on 
huono ratkaisu, koska valtatielle joudutaan liitty-
mään nousevia ramppeja pitkin. Tämä lisää myös 
liikenteen melu- ja pakokaasupäästöjä.

Tiejärjestelyt tulevat lähemmäksi kolmea moottori-
radan pohjoispuolella sijaitsevaa asuintaloa, joissa 
asuinviihtyvyys heikentyy.

Eritasoliittymä sijoittuu maankäytön kannalta 
luontevaan kohtaan. Eteläpuoleinen kiertoliittymä 
mahdollistaa tarvittaessa Tykkimäen mahdollisesti 
kehittyvän maankäytön sujuvan kytkemisen pää-
tieverkkoon.

Vaihtoehdolla ei ole merkittäviä vaikutuksia luon-
nonoloihin.

Vaihtoehdolla ei ole merkittäviä vaikutuksia maise-
maan tai kulttuuriympäristöihin. Härkäojantiehen 
liittyvän uuden yksityistien alle saattaa jäädä van-
hoja juoksuhautoja.

Vaihtoehto 5

Eritasoliittymä eroaa vaihtoehdosta kolme siten, että 
pohjoisen puoleinen erkanemisramppi on silmukka. 
Rampit ja maankäytön liittymät yhdistetään valta-
tien eteläpuolella rinnakkaistiehen tasoliittyminä. 
Pohjoispuolella rampit, rinnakkaistie ja golfkentän 

Kuva 56. Tykkimäen eritasoliittymä, vaihtoehto 4. Kuva 57. Tykkimäen eritasoliittymä, vaihtoehto 5.

Rampit ja maankäytön liittymät yhdistetään rinnak-
kaistiehen tasoliittyminä. Yhteys golfkentälle järjes-
tetään rinnakkaistieltä. Nykyinen yksityistieyhteys 
valtatien yli on esitetty varauksena. Vaihtoehdon 
vertailukustannusarvio on 3,9 miljoonaa euroa.

Eritasoliittymä ja siihen liittyvät muut järjestelyt ovat 
ajettavuudeltaan selkeitä.

Eritasoliittymä sijoittuu maankäytön kannalta luon-
tevaan kohtaan. Ratkaisun myötä moottoriradan 
alueesta osa jää tien alle (E-1). Ratkaisu muuttaa 
yleiskaavan osoittamaa maankäyttöä, mikäli moot-
torirata ei voi jatkaa toimintaansa, mutta yleiskaavan 
muutosta ei tarvittane.

Tiejärjestelyt tulevat lähemmäksi kolmea moottori-
radan pohjoispuolella sijaitsevaa asuintaloa, joissa 
asuinviihtyvyys heikentyy.

Vaihtoehdolla ei ole merkittäviä vaikutuksia luon-
nonoloihin.

Vaihtoehdolla ei ole merkittäviä vaikutuksia maise-
maan tai kulttuuriympäristöihin. Nykyiset maaston-
muodot tukevat rinnakkaistien linjausta ja ramppien 
sijaintia.

Vaihtoehto 4

Eritasoliittymä sijaitsee Kouvolan sisääntulotien ja 
valtatien 6 nykyisen tasoliittymän itäpuolella. Etelän- 
ja pohjoisenpuoleiset erkanemisrampit ovat suoria 
ja liittymisrampit silmukoita. Rinnakkaistie muista 
vaihtoehdoista poiketen alittaa valtatien. Rampit, rin-
nakkaistie, sisääntulotie ja maankäytön liittymät yh-
distetään kiertoliittymiin. Eteläiseen kiertoliittymään 
voi tarvittaessa yhdistää tulevaisuudessa etelästä 



38 Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kaipiainen, Yleissuunnitelma

2.4 Utin eritasoliittymä

2.4.1 Vaihtoehtojen kuvaus ja vaikutukset

Utin kylä liittyy valtatiehen Utintien (mt 3751) väli-
tyksellä. Utin länsipuolella valtatiehen liittyy Tyrrintie 
(mt 14643). Itäpuolella Ranta-Utin ja Kuivalan yh-
distää valtatiehen Kuivalantie (mt 14645) ja vähän 
kauempana Kipparila yhdistyy Kipparilantien (mt 
14645) kautta valtatiehen.

Keskeisimmällä paikalla oleva liikenneasema liittyy 
sekä valtatiehen että Utintiehen. Lentokenttä oheis-
toimintoineen sekä varuskunta liittyvät tieverkkoon 
liikenneaseman yhteyksien kautta.

Edellisten lisäksi merkittävä lähtökohta liikennejär-
jestelyjen suunnitteluun on Tyrrintien ja Utintien vä-
lillä eteläistä poikkivallia lukuun ottamatta kokonaan 
valtatien pohjoispuolelle sijoittuva valtakunnallisesti 
arvokas Utin linnake, jonka eteläinen poikkivalli 
ulottuu valtatien eteläpuolelle.

Vaihtoehto 1

Eritasoliittymä on mahdollista rakentaa Utintien 
ja valtatien nykyisen liittymän kohdalle kahdessa 
vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan perus-
verkon eritasoliittymä johtamalla poikittaisyhteys 
valtatien ali. Rampit tehdään kaksiajosuuntaisina 
suuntaisliittymäramppeina ja valtatielle tehdään 
ramppien erkanemis- ja kiihdytyskaistat. Rampit 
liitetään muuhun tieverkkoon kiertoliittymillä. Ny-
kyiset valtatien tasoliittymät Tyrrintien liittymästä 
Kipparilantien liittymään saakka poistetaan ja yhteys 
liikenneasemalle, lentokentälle ja varuskuntaan 
sekä läheisiin kyliin on eritasoliittymän kautta.

Toisessa vaiheessa valtatien nelikaistaistamisen yh-
teydessä rampit muutetaan ns. vauhtirampeiksi.

Ensimmäisen vaiheen vertailukustannusarvio on 
3,2 miljoonaa euroa. Täydentäminen toiseen vai-
heeseen maksaa 1,3 miljoonaa euroa. Vertailukus-
tannuksissa ei ole mukana pohjavedensuojausta 
eikä meluesteitä.

Vaihtoehto on hyvin rakennettavissa kahdessa 
vaiheessa. Toisessa vaiheessa hyödynnetään 
ensimmäisestä vaiheesta kaikki muut järjestelyt 

paitsi rampit.

Liittymäjärjestelyt ovat toimivat niin ensimmäises-
sä kuin toisessakin vaiheessa. Liikenneasemalta, 
lentokentältä ja varuskunnasta sekä Kuivalan ja 
Kipparilan suunnasta yhteydet itään pidentyvät 
nykyisestä.

Maankäytön kannalta ratkaisu vie tutkituista vaih-
toehdoista vähiten tilaa. Vaihtoehto rajaa pois osan 
varuskunnan alueesta, vaikka kokonaisuutena 
varuskunnan toiminta helpottuu valtatien paran-
tamisen vuoksi. Eritasoliittymän sijainti on Utin 
kylään nähden keskeinen, mutta Utin ympäristöön 
ei ole odotettavissa merkittävämpää maankäytön 
kehittämistä.

Vaihtoehdon välittömässä läheisyydessä ei ole 
asutusta, joten vaihtoehdolla ei ole merkittäviä vai-
kutuksia ihmisten elinoloihin.

Vaihtoehdon 1. ja 2. vaiheessa tiejärjestelyt ja poh-
javedensuojaus hävittävät suurimman osan Utin 
perhosalueesta.

Vaihtoehto sijaitsee pohjavesialueella.

Eritasoliittymän sijoittaminen Utin linnoituksen ja 
kasarmialueen väliin hajottaa toisiinsa teemallisesti 
liittyvät kulttuurihistorialliset maisemaelementit (ra-
kennettu ympäristö). Alikulku sulautuu ympäröivään 
maisemaan ylikulkua paremmin ja siksi maisemalli-
set vaikutukset ovat vähäiset. Eritasoliittymän rampit 
ovat osittain Utin linnoituksen suoja-alueella. Yksi 
kasarmialueen rakennus joudutaan mahdollisesti 
purkamaan tai ainakin se jää lähelle vilkasta ajo-
väylää. Koko massiivinen eritasojärjestely vaikuttaa 
heikentävästi linnoituksen ja kasarmialueen ympä-
ristöön. Yksityistie kulkee kivisen panssariesteen 
läpi (muinaismuistolain suojelema) linnoituksen 
pohjoispuolella.

Vaihtoehto 2

Eritasoliittymä on mahdollista rakentaa kahdessa 
vaiheessa siten, että ensimmäisen vaiheen erita-
soliittymä sijaitsee liikenneaseman koillispuolella 
ja toisen vaiheen eritasoliittymä Utintien ja valtatien 
nykyisen tasoliittymän kohdalla.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan perus-
verkon eritasoliittymä johtamalla poikittaisyhteys 

VAIHTOEHTOTARKASTELUT

Kuva 58. Utin eritasoliittymä, vaihtoehto 1, vaihe 1.

hun tieverkkoon kiertoliittymillä. Nykyiset valtatien 
tasoliittymät Tyrrintien liittymästä Kipparilantien liitty-
mään saakka poistetaan ja yhteys liikenneasemalle, 
lentokentälle ja varuskuntaan sekä läheisiin kyliin 
on eritasoliittymän kautta.

valtatien ali liikenneaseman koillispuolella. Rampit 
tehdään kaksiajosuuntaisina suuntaisliittymäramp-
peina liikenneaseman ja Kuivalantien nykyisen 
liittymän kohdalle ja valtatielle tehdään ramppien 
erkanemis- ja kiihdytyskaistat. Rampit liitetään muu-



39Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kaipiainen, Yleissuunnitelma

Toisessa vaiheessa valtatien nelikaistaistamisen 
yhteydessä rakennetaan uusi eritasoliittymä Utintien 
kohdalle vaihtoehdon 1 lopullisen tilanteen mukai-
sesti. Ensimmäisen vaiheen eritasoliittymän silta 
jatketaan toisen ajoradan takia ja rampit puretaan.

Ensimmäisen vaiheen vertailukustannusarvio on 
3,1 miljoonaa euroa. Täydentäminen toiseen vai-
heeseen maksaa 4,5 miljoonaa euroa. Vertailukus-
tannuksissa ei ole mukana pohjavedensuojausta 
eikä meluesteitä.

Vaihtoehdossa ensimmäisen ja toisen vaiheen 
eritasoliittymät sijaitsevat eri paikoissa, joten väli-
aikaista rakentamista tulee paljon eikä vaihtoehto 
siten ole vaiheittaisen rakentamisen kannalta kus-
tannustehokas.

Liittymäjärjestelyt ovat toimivat niin ensimmäises-
sä kuin toisessakin vaiheessa. Liikenneasemalta, 
lentokentältä ja varuskunnasta sekä Kuivalan ja 
Kipparilan suunnasta on 1. vaiheessa hyvät yhte-
ydet valtatielle molempiin suuntiin, mutta toisessa 

VAIHTOEHTOTARKASTELUT

Kuva 59. Utin eritasoliittymä, vaihtoehto 1, vaihe 2. Kuva 60. Utin eritasoliittymä, vaihtoehto 2, vaihe 1.
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vaiheessa yhteydet idän suuntaan pidentyvät kuten 
vaihtoehdossa 1. Vastaavasti Utin kylältä matka 
Kouvolan keskustan suuntaan pidentyy 1. vai-
heessa, mutta toisessa vaiheessa kylältä on hyvät 
yhteydet valtatietä molempiin suuntiin.

Liittymäjärjestelyt vievät paljon tilaa. Maankäytön 
kannalta on ongelmallista, että ensimmäisen vai-
heen ja toisen vaiheen tilatarpeet ovat eri alueilla. 
Vaihtoehto rajaa pois osan varuskunnan alueesta, 
vaikka kokonaisuutena varuskunnan toiminta hel-
pottuu valtatien parantamisen vuoksi.

Vaihtoehdossa 2 molemmissa vaiheissa tiejärjes-
telyt ja pohjavedensuojaus hävittävät suurimman 
osan Utin perhosalueesta. Vaihtoehto sijaitsee 
pohjavesialueella.

Eritasoliittymän sijoittaminen Utin linnoituksen ja 
kasarmialueen väliin hajottaa toisiinsa teemallisesti 
liittyvät kulttuurihistorialliset maisemaelementit (ra-
kennettu ympäristö). Alikulku sulautuu ympäröivään 
maisemaan ylikulkua paremmin ja siksi maisemalli-
set vaikutukset ovat vähäiset. Eritasoliittymän rampit 
ovat osittain Utin linnoituksen suoja-alueella. Yksi 
kasarmialueen rakennus joudutaan mahdollisesti 
purkamaan tai ainakin se jää lähelle vilkasta ajo-
väylää. Koko massiivinen eritasojärjestely vaikuttaa 
heikentävästi linnoituksen ja kasarmialueen ympä-
ristöön. Yksityistie kulkee kivisen panssariesteen 
läpi (muinaismuistolain suojelema) linnoituksen 
pohjoispuolella. Verrattuna ensimmäiseen vaih-
toehtoon maisema muuttuu selvästi laajemmalla 
alueella.

Vaihtoehto sijoittuu liikenneaseman koillispuolella 
lähelle muutamaa valtatien varressa sijaitsevaa 
asuintaloa, joiden elinoloja se heikentää erityisesti 
ensimmäisessä vaiheessa, jolloin uusi yhteys toi-
miessaan osana eritasoliittymään on hyvin vilkas. 
Lisäksi vaihtoehto sijoittuu melko lähelle Ranta-Utin 
itäreunan asutusta, jossa elinolot heikentyvät.

Vaihtoehto 3

Vaihtoehdossa 3 eritasoliittymä on muuten kuin 
vaihtoehdossa 1, mutta poikittainen yhteys ylittää 
valtatien, rampit tehdään pääosin lopputilanteen 
mukaisina suorina vauhtiramppeina jo ensimmäi-
sessä vaiheessa ja ramppiliittymiin ei tule kierto-
liittymiä. Kertoliittymä rakennetaan eritasoliittymän 
itäpuolelle Utintielle vaihtoehtojen 1 ja 2 mukaisesti 

nykyiset valtatien tasoliittymät Tyrrintien liittymästä 
Kipparilantien liittymään saakka poistetaan ja yhte-
ys liikenneasemalle, lentokentälle ja varuskuntaan 
sekä läheisiin kyliin on eritasoliittymän kautta.

Toisessa vaiheessa valtatien nelikaistaistamisen 
yhteydessä muutetaan rampit tarvittavilta osin.

Ensimmäisen vaiheen vertailukustannusarvio on 
3,2 miljoonaa euroa. Täydentäminen toiseen vai-
heeseen maksaa 1,0 miljoonaa euroa. Vertailukus-
tannuksissa ei ole mukana pohjavedensuojausta 
eikä meluesteitä.

Vaihtoehto on hyvin rakennettavissa kahdessa 
vaiheessa. Toisessa vaiheessa hyödynnetään en-
simmäisestä vaiheesta kaikki muut järjestelyt paitsi 
ainakin toisen puolen ramppien valtatien puoleiset 
päät.

Liittymäjärjestelyt ovat toimivat niin ensimmäises-
sä kuin toisessakin vaiheessa. Liikenneasemalta, 
lentokentältä ja varuskunnasta sekä Kuivalan ja 
Kipparilan suunnasta yhteydet itään pidentyvät 
nykyisestä.

Ratkaisu leikkaa varuskunnan alueesta eniten 
tutkituista vaihtoehdoista - kokonaisuutena varus-
kunnan toiminta helpottuu valtatien parantamisen 
vuoksi. Liikenneaseman, lentokentän ja varus-
kunnan yhteydet idän suuntaan ovat huonommat 
kuin vaihtoehdossa 2. Myös liikenneaseman saa-
vutettavuus autolla Kuivalasta on huonompi kuin 
vaihtoehdossa 2.

Tiejärjestelyt ja pohjavedensuojaus hävittävät suu-
rimman osan Utin perhosalueesta.

Eritasoliittymän sijoittaminen Utin linnoituksen ja 
kasarmialueen väliin hajottaa toisiinsa teemallisesti 
liittyvät kulttuurihistorialliset maisemaelementit (ra-
kennettu ympäristö). Ylikulku erottuu ympäröivästä 
maisemasta alikulkua selvästi paremmin ja siksi 
maisemalliset vaikutukset ovat merkittävät. Vaiku-
tukset Utin linnoitukseen ovat edellisiä vaihtoehtoja 
lievemmät. Yksi kasarmialueen rakennus joudutaan 
purkamaan ja kaksi jää lähelle vilkasta ajoväylää. 
Koko massiivinen eritasojärjestely vaikuttaa hei-
kentävästi linnoituksen ja kasarmialueen ympä-
ristöön. Yksityistie kulkee kivisen panssariesteen 
läpi (muinaismuistolain suojelema) linnoituksen 
pohjoispuolella.

VAIHTOEHTOTARKASTELUT

Kuva 61. Utin eritasoliittymä, vaihtoehto 2, vaihe 2.
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2.4.2 Vaihtoehtojen vertailu ja valinta

Vertailu

Liittymäjärjestelyt ovat kaikissa vaihtoehdoissa 
toimivia. Vaihtoehdossa 3 poikittaisyhteyden men-
nessä valtatien yli pääsee valtatielle liittyvä raskas 
liikenne kiihdyttämään alamäkeen, mutta poikit-
taisyhteyden jyrkähkö pituuskaltevuus aiheuttaa 
vastaavasti ongelmia erityisesti talvella.

Utin kylän saavutettavuus on paras vaihtoehdoissa 
1 ja 3 sekä toisessa vaiheessa myös vaihtoehdossa 
2. Vastaavasti liikenneaseman, lentokentän, va-
ruskunnan ja Kuivalan suunnan saavutettavuus on 
paras vaihtoehdossa 2, mutta vain ensimmäisessä 
vaiheessa.

Vertailukustannusarvioltaan vaihtoehdot ovat en-
simmäisessä vaiheessa samansuuruiset. Täyden-
täminen toiseen vaiheeseen on selvästi kalleinta 
vaihtoehdossa 2.

Utin maankäytön kannalta vaihtoehtojen 1 ja 3 
sijainti on keskeisin, mutta eritasoliittymään tukeu-
tuvaa maankäyttöä ei ole ainakaan toistaiseksi 
suunnitteilla. Vaihtoehto 2 on maankäytön kehittä-
miselle ongelmallinen, kun eritasoliittymä sijaitsee 
ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa eri paikoissa. 
Vaihtoehdoista eniten tilaa vie vaihtoehto 3, erityi-
sesti varuskunnan alueelta.

Vaihtoehto 2 aiheuttaa suuremmat haitat ihmisten 
elinoloihin kuin vaihtoehdot 1 ja 3, koska se sijoittuu 
lähelle muutamaa valtatien eteläpuolella sijaitsevaa 
asuintaloa sekä Ranta-Utin itäreunan asutusta.

Luontoon kohdistuvissa vaikutuksissa vaihtoehtojen 
välillä ei ole merkittäviä eroja. Pohjaveden suojaus 
on helpoin toteuttaa vaihtoehdossa 3, jossa poikit-
taisyhteys johdetaan valtatien yli.

Valinta

Vaihtoehto 1 on toteutettavissa hyvin vaiheittain ja 
on kokonaistaloudellisesti edullinen. Poikittaisyhtey-
den tasaus on hyvä, mutta ramppien tasaukset eivät 
suosi päätieltä erkanemista ja päätielle liittymistä.

Vaihtoehto 2 tukee huonosti vaiheittaista rakenta-
mista. Investointi on selvästi kallein ja maankäytön 
kehittämistä häiritsee eritasoliittymän sijainti en-

VAIHTOEHTOTARKASTELUT

Kuva 62. Utin eritasoliittymä, vaihtoehto 3, vaihe 2.

simmäisessä vaiheessa eri paikassa kuin toisessa 
vaiheessa. Poikittaisyhteyden tasaus on hyvä, mutta 
ramppien tasaukset eivät suosi päätieltä erkanemis-
ta ja päätielle liittymistä. Ensimmäisessä vaiheessa 
Utin kylän saavutettavuus Kouvolan keskustan 
suunnasta on vaihtoehdoista huonoin.

Vaihtoehto 3 on toteutettavissa hyvin vaiheittain ja 
on kokonaistaloudellisesti edullinen. Poikittaisyh-
teyden pituuskaltevuus on raskaalle liikenteelle 
huonohko, mutta vastaavasti ramppien tasaukset 
ovat valtatieltä erkanemisen ja valtatielle liittymisen 
kannalta hyvät. Eritasoliittymän sijoittaminen Utin 
linnoituksen ja kasarmialueen väliin johtamalla poi-
kittaisyhteys valtatien yli hajottaa toisiinsa teemalli-
sesti liittyvät kulttuurihistorialliset maisemaelementit. 
Tiejärjestelyt vievät vaihtoehdoista eniten tilaa.

Edellä mainittujen syiden perusteella vaihtoehto 1 
valittiin viimeisteltäväksi yleissuunnitelmaratkaisuk-
si. Vaihtoehtojen maisemavaikutukset oli merkittävä 
valintaperuste.
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2.5 Metson eritasoliittymä

2.5.1 Vaihtoehtojen kuvaus ja vaikutukset

Metsossa valtatiehen liittyy valtatieltä 15 mm. Mau-
non, Rasin ja Pasin kylien kautta kulkeva Pasintie 
(mt 3772). Pasintien vastapäätä lähtee Utintielle 
lentokentän eteläpuolelta kulkeva Metsontie. Noin 
100 metriä valtatien eteläpuolella kulkee sen kanssa 
samansuuntainen yksityistie.

Liittymän luoteiskulmassa on liikerakennus ja ete-
läpuolella yksityistien takana Metsontien molemmin 
puolin yksi asuinrakennus.

Vaihtoehto 1

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esite-
tyssä vaihtoehdossa 1 poikittaisyhteys johdetaan 
valtatien ali nykyisen liittymän itäpuolella. Länteen 
lähtevä ramppi on silmukka ja muut suoria. Yhteys 
liikerakennukseen on Mankkiin vievältä yksityis-
tieltä.

Liittymäjärjestelyt ovat sujuvat. Valtatielle liittyvä 
liikenne joutuu kiihdyttämään ylämäkeen. Erikois-
kuljetukset pääsevät valtatietä pitkin. Valtatien 
pohjoispuoleisen linja-autopysäkin sijoittaminen 
on hankalaa. Yksi vaihtoehto olisi sijoittaa se län-
teen johtavan kiihdytyskaistan kohdalle, mistä voi 
aiheutua häiriötä valtatietä suoraan kulkevalle ja 
erityisesti sille liittyvälle liikenteelle.

Vaihtoehto heikentää liikerakennuksen yhteyksiä. 
Rinnakkaistie on sijoitettu kahden asuintalon väliin, 
mikä heikentää viihtyvyyttä.

Nykyisen liittymän länsipuolella olevat uhanalaisen 
kasvilajin elinalueet jäävät päätien leventämisen ja 
pohjavedensuojauksen alueelle. Liittymäalue on 
laaja ja se aiheuttaa laajat pohjavedensuojaukset.

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöihin 
jäävät vähäisiksi. Alikulku muuttaa tiemaisemaa 
ylikulkua vähemmän.

Vaihtoehto 2

Vaihtoehdossa 2 poikittaisyhteys viedään valtatien 
yli nykyisen liittymän itäpuolella ja eritasoliittymä 
varustetaan suorilla rampeilla. Yhteys liikeraken-
nukseen on Pasintieltä.

Liittymäjärjestelyt ovat sujuvat. Valtatielle liittyvä 
liikenne kiihdyttää alamäkeen. Erikoiskuljetukset 
käyttävät molempiin suuntiin suoria ramppeja. 
Linja-autopysäkit saadaan saavutettavuudeltaan ja 
turvallisuudeltaan hyvillä paikoille lähtevien ramp-
pien alkuun.

Liikekiinteistöön on hyvä kulkuyhteys.

Nykyisen liittymän länsipuolelle olevat uhanalaisen 
kasvilajin elinalueet jäävät päätien leventämisen, 
ramppien ja pohjavedensuojauksen alueelle. Poh-
javedensuojaustarve on vähäisempi. Pohjavesisuo-
jaus on helpompi toteuttaa kuin vaihtoehdossa 1.
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöihin 
jäävät vähäisiksi. Ylikulku muuttaa tiemaisemaa 
alikulkua enemmän.

2.5.2 Vaihtoehtojen vertailu ja valinta

Yleissuunnitelmaksi viimeisteltäväksi vaihtoehdoksi 
valittiin vaihtoehto 2 erityisesti parempien pysäkki-
järjestelyjen ja liikekiinteistön paremman yhteyden 
takia. Myös pohjavedensuojauksen toteuttaminen 
on valitussa vaihtoehdossa helpompaa.

VAIHTOEHTOTARKASTELUT

Kuva 63. Metson eritasoliittymä, vaihtoehto 1.  
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2.6 Jyrääntie

2.6.1 Vaihtoehtojen kuvaus ja vaikutukset

Valtatieltä 15 alkava Jyränkosken kautta kulkeva 
Jyrääntie (mt 14616) liittyy valtatiehen Häkämäes-
sä muodostaen Häkämäentien (mt 14613) kanssa 
nelihaaraliittymän. Jyrääntien kautta oikaistaan 
valtatieltä 6 valtatielle 15, mistä aiheutuu haittaa 
tienvarren maankäytölle.

Vaihtoehto 1

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukai-
sessa ratkaisussa Jyrääntie yhdistetään Tykkimä-
en eritasoliittymään uutta maastokäytävää pitkin. 
Häkämäentie johdetaan valtatien ali ja liitetään 
nykyistä Jyrääntietä hyödyntäen uuteen Jyrääntien 
linjaukseen. Valtien pohjoispuolelle rakennetaan 
Jyrääntien ja Häkämäentien välille yksityistie.

Jyräänkosken suunnasta maantieyhteys Kouvolan 
keskustaan lyhenee ja vastaavasti Häkämäentien 
suunnasta pidentyy. Häkämäen suunnasta tullaan 
kuitenkin osittain oikaisemaan uutta pohjoispuoleis-
ta rinnakkaista yksityistietä tai todennäköisemmin 
nykyistä valtatien eteläpuoleista Härkäojantietä 
pitkin. Ratkaisu ei todennäköisesti vähennä val-
tateiden 6 ja 13 välillä Jyrääntien kautta oikovaa 
liikennettä.

Vaihtoehto sijoittuu uuteen maastokäytävään ja 
halkoo maa- ja metsätalousaluetta. Tien läheisyy-
dessä ei ole lainkaan asutusta. Jyrääntienä lakkaa-
va osuus rauhoittuu merkittävästi. Härkäojantiellä 
mahdollisesti lisääntyvä liikenne aiheuttaa hieman 
ongelmia läheiselle asutukselle.

Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia luontokohteisiin.
Muutokset maisemaan ovat suuremmat kuin vaihto-
ehdossa 2 eikä vaikutuksia kulttuuriympäristöihin.

Vaihtoehto 2

Vaihtoehdossa 2 Häkämäentie johdetaan valtatien 
ali uuteen rinnakkaistiehen ja Jyrääntie liitetään 
rinnakkaistiehen porrastaen Häkämäentien kanssa. 
Lännessä rinnakkaistie liittyy Tykkimäen eritasoliit-
tymään.

Yhteydet Kouvolan keskustaan eivät juurikaan 
pidenny. Oikomista Häkämäentieltä Härkäojantien 

kautta tapahtuu huomattavasti vähemmän kuin vaih-
toehdossa 1. Järjestely estää tehokkaasti Jyrääntien 
kautta oikomisen valtatien 6 ja valtatien 15 välillä.

Vaihtoehto hyödyntää olemassa olevaa tieyhteyttä 
ja halkoo vain pieneltä osin metsätalousaluetta. Val-
tatien pohjoispuolella on muutama asuintalo, joiden 
lähelle rakennettava maantietasoinen rinnakkaistie 
on vilkkaampi kuin vaihtoehdossa 1 rakennettava 
yksityistie.

Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia luontokohteisiin eikä 
maisemaan ja kulttuuriympäristöihin.

2.6.2 Vaihtoehtojen vertailu ja valinta

Vaihtoehto 2 poikkeaa nykytilanteesta verkollisesti 
vähemmän kuin vaihtoehto 1, joten liikenteen kier-
tohaitat, siitä aiheutuvat haitat paikalliselle maan-
käytölle sekä uusien maastokäytävien tarve ovat 
vähäisemmät. Lisäksi vaihtoehdossa 2 Jyrääntie ei 
toimi enää oikaisuna valtateiden 6 ja 15 välillä.

Edellä mainituin perustein vaihtoehto 2 valittiin vii-
meisteltäväksi yleissuunnitelmaratkaisuksi.

VAIHTOEHTOTARKASTELUT

Kuva 64. Metson eritasoliittymä, vaihtoehto 2.
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2.7 Rinnakkaistie välillä Tykkimäki – Utti

2.7.1 Vaihtoehtojen kuvaus ja vaikutukset

Tykkimäen ja Tyrrintien välillä on nykyisin valtatien 
eteläpuolella rinnakkainen yhtenäinen yksityistieyh-
teys – Häkämäentien länsipuolella Härkäojantie ja 
itäpuolella Hyppäläntie. Yksityistie on päällystetty 
ja sivuaa useassa kohdassa pihapiirejä. Tyrrintieltä 
on ampumaradan eteläpuolelta yhteys Utinsuotien 
kautta Utintielle.

Yksityistien varressa, erityisesti sen eteläpuolel-
la, on paljon asutusta. Lepolassa yksityistien ja 
valtatien välissä on hautausmaa, jolle on liittymä 
valtatieltä sekä kevyen liikenteen alikulku valtatien 
pohjoispuolelta. Valtatien pohjoispuolella on muuta-
ma yksittäinen asuinrakennus. Lepolan kohdalla on 
puolustusvoimien leirikenttä, jonka kautta on kulku 
Haukkajärven rantaan Vennan uimarannalle. Tyrrin-
tien ja Utintien välillä on pääsääntöisesti valtatien 
pohjoispuolelle sijoittuva valtakunnallisesti arvokas 
Utin linnake, jonka eteläinen poikkivalli ulottuu val-
tatien eteläpuolelle.

Vaihtoehto 1

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukai-
sessa vaihtoehdossa 1 rinnakkaistie on Tykkimäen 
ja Utin välillä koko matkalla valtatien pohjoispuolel-
la. Utin linnoitus kierretään suoja-alueen reunalta 
pohjoisen poikkivallin pohjoispuolelta. Jyrääntie ja 
Häkämäentie liitetään rinnakkaistiehen porrastaen. 
Tyrrintie johdetaan rinnakkaistiehen valtatien ali 
linnoituksen länsipuolella.

Lepolan hautausmaalle järjestetään valtatien ali 
ajoneuvoliikenteen yhteys rinnakkaistieltä.

Tykkimäestä Utin linnakkeeseen saakka rinnakkais-
tie saadaan linjatuksi luontevasti suhteellisen tasai-
seen maastoon. Linnoituksen pohjoispuolella rin-
nakkaistie sijoittuu hyvin poikkikaltevaan maastoon 
ja väylän tasausta joudutaan käyttämään alhaalla. 
Ranta-Utista tuleva nykyinen yhteys jouduttaneen 
katkaisemaan, mistä aiheutuu kiertohaittaa rinnak-
kaistietä käyttäville Ranta-Uttilaisille.

Vaihtoehto sijoittuu pääosin metsätalousmaalle 
valtatien pohjoispuolelle, jossa on muutamia asuin-
taloja. Asuintalot ovat hyvin epäedullisella paikalla 
kahden tien välissä ja rinnakkaistie heikentää niiden 

elinoloja. Muissa kohdin tie sijoittuu melko etäälle 
asutuksesta. Ratkaisu sivuaa puolustusvoimien 
harjoitusaluetta.

Vaihtoehdolla ei ole merkittäviä vaikutuksia luon-
tokohteisiin.

Linjaus Utin linnoituksen pohjoispuolella hyvin poik-
kikaltevassa maastossa aiheuttaa leikkauksineen 
ja ennen kaikkea pengerryksineen selkeän maise-
mahaitan. Muualla vaihtoehdolla ei ole merkittäviä 
vaikutuksia maisemaan. Utin linnoitus jää kahden 
tien väliin, jolloin vaikutukset kulttuuriympäristöille 
ovat merkittävät. Utin taistelun muistomerkki jou-
dutaan siirtämään.

Vaihtoehto 2

Vaihtoehdossa 2 rinnakkaistie on Tykkimäen ja 
Utin linnoituksen välillä valtatien pohjoispuolella, 
jonka jälkeen se vaihtuu valtatien ali eteläpuolelle. 
Rinnakkaistie linjataan Utintielle Utin linnoituksen 
suoja-alueen kautta eteläisen poikkivallin etelä-
kärjen ja vanhan tiepohjan kohdalta. Jyrääntie ja 
Häkämäentie liitetään rinnakkaistiehen porrastaen. 
Tyrrintie johdetaan rinnakkaistiehen linnoituksen 
lounaispuolella.

Lepolan hautausmaalle järjestetään valtatien ali 
ajoneuvoliikenteen yhteys rinnakkaistieltä.

Tykkimäestä Utintielle saakka rinnakkaistie saadaan 
linjatuksi luontevasti suhteellisen tasaiseen maas-
toon. Rinnakkaistie liittyy Utintiehen samalla puolella 
valtatietä kuin palvelut sijaitsevat eikä palveluihin 
tarvitse kulkea vilkkaan eritasoliittymän kautta.

Vaihtoehto sijoittuu pääosin metsätalousmaal-
le valtatien pohjoispuolelle, jossa on muutamia 
asuintaloja. Asuintalot ovat epäedullisella paikalla 
kahden tien välissä ja rinnakkaistie heikentää niiden 
elinoloja. Muissa kohdin tie sijoittuu melko etäälle 
asutuksesta. Ratkaisu sivuaa puolustusvoimien 
harjoitusaluetta.

Vaihtoehdolla ei ole merkittäviä vaikutuksia luonto-
kohteisiin eikä maisemaan.

Utin linnoituksen alue säilyy lähes nykyiselleen, 
jolloin vaikutukset kulttuuriympäristöille ovat vaihto-
ehtoa 1 vähäisemmät. Utin taistelun muistomerkki 
joudutaan siirtämään.

VAIHTOEHTOTARKASTELUT

Kuva 66. Jyrääntie, vaihtoehto 2.  

Kuva 65. Jyrääntie, vaihtoehto 1.  
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Kuva 67. Rinnakkaistie Tykkimäki-Utti, vaihtoehto 1.

Vaihtoehto 3

Vaihtoehdossa 3 rinnakkaistie lähtee Tykkimäes-
tä valtatien pohjoispuolella ja johdetaan Lepolan 
hautausmaan länsipuolella valtatien ali hautaus-
maan ja Häkämäentien varren asutuksen väliin. 
Rinnakkaistie linjataan Utintielle Utin linnoituksen 
suoja-alueen kautta eteläisen poikkivallin etelä-
kärjen ja vanhan tiepohjan kohdalta. Jyrääntie ja 
Häkämäentie liitetään rinnakkaistiehen porrastaen. 
Tyrrintie johdetaan rinnakkaistiehen linnoituksen 
lounaispuolella.

Lepolan hautausmaalle järjestetään ajoneuvoliiken-
teen yhteys rinnakkaistieltä. Vennan uimarannalle 
järjestetään uusi yhteys puolustusvoimien leirialu-
een länsipuolelta.

Valtatien pohjoispuoliselle osuudelle rinnakkaistie 
saadaan linjatuksi luontevasti suhteellisen tasai-
seen maastoon. Valtatien eteläpuolella rinnakkaistie 
linjataan jyrkän etelään viettävän rinteen yläreunaan 
ja muutamassa kohdassa rinnakkaistien etelä-
puoleinen luiska voi ulottua kauas alarinteeseen. 
Rinnakkaistie liittyy Utintiehen samalla puolella 
valtatietä kuin palvelut sijaitsevat eikä palveluihin 
tarvitse kulkea vilkkaan eritasoliittymän kautta.

Vaihtoehto 3 sijaitsee osan matkaa ainoana tut-
kituista vaihtoehdoista valtatien eteläpuolella eli 
samalla puolella asutuksen kanssa. Koulukuljetuk-
set käyttäisivät todennäköisesti nykyiseen tapaan 
Häkämäentietä. Mikäli tulevaisuudessa osuudelle 
tulisi paikallisliikenteen vuoroja, voisivat ne rinnak-
kaistietä käyttäen kulkea asutuksen lähellä. Häkä-
mäentien varren asutukselta ei kuitenkaan saada 
sujuvia kevyen liikenteen yhteyksiä rinnakkaistien 
varren linja-autopysäkeille, koska asutus sijaitsee 
huomattavasti rinnakkaistietä alempana.

Vaihtoehdolla ei ole merkittäviä vaikutuksia luon-
tokohteisiin.

Valtatien pohjoispuolella vaihtoehto sijoittuu pääosin 
metsätalousmaalle, jossa on muutamia asuintaloja. 
Asuintalot ovat epäedullisella paikalla kahden tien 
välissä ja rinnakkaistie heikentää niiden elinoloja. 
Valtatien eteläpuolella tielinjaus pirstoo metsätalo-
uskäytössä olevia kiinteistöjä. Hautausmaan lou-
naiskulmassa rinnakkaistien ja Hyppäläntien välisel-
le kapeahkolle kaistalle jää kaksi asuinrakennusta, 
joissa elinolot hieman heikkenevät. Rinnakkaistien 

Kuva 68. Rinnakkaistie Tykkimäki-Utti, vaihtoehto 2.

VAIHTOEHTOTARKASTELUT

Kuva 69. Rinnakkaistie Tykkimäki-Utti, vaihtoehto 3.
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sijainti rauhoittaa varuskunnan harjoitusalueen ul-
kopuoliselta liikenteeltä.

Vaihtoehdolla ei ole merkittäviä vaikutuksia maise-
maan. Utin linnoituksen alue säilyy lähes nykyisel-
leen, jolloin vaikutukset kulttuuriympäristöille ovat 
vaihtoehtoa 1 vähäisemmät. Utin taistelun muisto-
merkkiä ei jouduta siirtämään.

2.7.2 Vaihtoehtojen vertailu ja valinta

Vaihtoedossa1 rinnakkaistien tasaus Utin linnoi-
tuksen pohjoisosassa on rinteeseen sijoittamisen 
takia huonohko. Muualla rinnakkaistie on kaikissa 
vaihtoehdoissa suuntaukseltaan ja tasaukseltaan 
hyvä.

Vaihtoehdossa 1 on huonoimmat ajoneuvoliikenteen 
yhteydet Hyppäläntien varren asutuksesta Utin 
kylälle sekä Ranta-Utin asutuksesta rinnakkais-
tielle länteen. Vaihtoehdoissa 2 ja 3 rinnakkaistie 
liittyy Utintiehen palvelujen kanssa samalla puolen 
valtatietä.

Vaihtoehdossa 3 rinnakkaistien ja Hyppäläntien 
väliselle kapealla kaistaleelle jää kaksi asuinraken-
nusta, mistä aiheutuu viihtyvyyshaittoja. Vaihtoeh-
doissa 1 ja 2 Hyppäläntien asukkaiden kulkuyhte-
ydet linja-autopysäkeille pitenevät rinnakkaistien 
sijaitessa valtatien pohjoispuolella, mutta toisaalta 
vaihtoehdossa 3 lyhyemmistä yhteyksistä tulee 
pituuskaltevuudeltaan hyvin jyrkät.

Vaihtoehdot 1 ja 2 sivuavat puolustusvoimien 
harjoitusaluetta. Vaihtoehto 3 pirstoo metsätalous-
käytössä olevia kiinteistöjä valtatien eteläpuolella 
Lepolassa.

Vaihtoehdossa 1 rinnakkaistien sijoittaminen hyvin 
poikkikaltevaan maastoon aiheuttaa Utin linnoi-
tuksen pohjoispuolella selkeän maisemahaitan. 
Samoin Utin linnoitus jää kahden tien väliin, jolloin 
vaikutukset kulttuuriympäristöille ovat merkittävät. 
Vaihtoehdoissa 1 ja 2 joudutaan siirtämään Utin 
taistelun muistomerkki.

Valtatien eteläpuolen asukkaat vastustavat vaihto-
ehtoa 3 voimakkaasti.

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella vaihtoehto 2 
valittiin viimeisteltäväksi yleissuunnitelmavaihtoeh-

doksi. Vaihtoehdon 1 merkittävimmät hylkäyspe-
rusteet ovat Utin linnoituksen kierrosta aiheutuvat 
väylägeometria-, maisema- ja saavutettavuushaitat. 
Vaihtoehdon 3 merkittävimmät hylkäysperusteet 
ovat rinnakkaistien sijainnista maankäytön kanssa 
samalla puolen valtatietä aiheutuvat haitat sekä 
ennen kaikkea alueen asukkaiden hyvin voimakas 
vastustus.

VAIHTOEHTOTARKASTELUT
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3. YLEISSUUNNITELMA

3.1 Liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut

Yleissuunnitelmassa esitetyt tie- ja liittymäjärjestelyt 
sekä muut tekniset ratkaisut ovat yleispiirteisiä ja 
kuvaavat likimääräisesti liikenneväylien tarvitseman 
alueen. Tässä luvussa kuvatut ratkaisut on esitetty 
periaatetasolla kuvassa 70 ja yksityiskohtaisemmin 
suunnitelmapiirustuksissa raportin loppuosassa. 
Vaiheittaisen rakentamisen periaatteet on esitetty 
kappaleessa 3.8.

3.1.1 Ajoneuvoliikenteen järjestelyt

Valtatie 6

Valtatie 6 esitetään parannettavaksi nelikaistaisena 
eritasoliittymin varustettuna tienä Tykkimäestä lähel-
le Kaipiaista, minkä kohdalla valtatie kavennetaan 
nykyiseen 2-kaistaiseen poikkileikkaukseen. Poik-
kileikkauksen leventäminen aloitetaan Käyrälam-
men eritasoliittymän itäisten ramppien jälkeen ja 
leventäminen päätetään ennen Tirvantien liittymää 

Kaipiaisen kohdalla (kuva 72). Tieosuuden pituus 
on noin 18 940 metriä.

Valtatie parannetaan nykyisellä paikallaan lukuun 
ottamatta noin 1,5 kilometrin pituista oikaisua Kui-
valan mutkan kohdalla. Valtatien leventämispuoli 
ratkaistaan tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä. 
Leventämisen suunnittelussa tulee huomioida mm. 
liito-oravan esiintymisalue Käyrälammen kohdalla 
sekä Utin linnakkeen ja Mankintien liittymän väliselle 
osuudelle sijoittuvat erityisesti suojeltavat ja uhan-
alaiset lajit (kappale 1.8.1). Jatkosuunnittelun alussa 
tulee harkita luontoinventointien päivittämistä.

Valtatiellä on nykyisin hyvä tasaus koko suunnitte-
lualueella eikä siihen esitetä muutoksia.

Valtatien mitoitusnopeus on 100 km/h lukuun otta-
matta Utin linnakkeen ja Kuivalan välistä noin 3,5 
kilometrin mittaista osuutta, jossa mitoitusnopeus 
on vaakageometrian takia 80 km/h sekä suunnitte-
lualueen itäpäätä, jossa mitoitusnopeus on esitet-
tävän porrastetun tasoliittymän takia 80 km/h. Utin 
kohdalla vaakageometrian parantamista rajoittaa 
erityisesti valtakunnallisesti arvokas Utin linnake.

Parannettu nelikaistainen valtatie on Utin kohtaa 
lukuun ottamatta varustettu keskikaiteella. Poikki-
leikkaus on 2x9,5/7,0 metriä ja välikaistan leveys on 
2,0 metriä. Utin kohdalla valtatie varustetaan tiukan 
vaakakaaren kohdalla pintakuivatuksen järjestämi-
sen varmistamiseksi kapealla keskikaistalla noin 3,5 
kilometrin matkalla. Poikkileikkaus on 2x9,75/7,0 
metriä ja keskikaistan leveys on 4,0 metriä. Valtatien 
poikkileikkaukset on esitetty kuvassa 71. Uusi tiealu-
een leveys on keskimäärin 35-45 metriä kohdissa, 
joissa ei ole pohjaveden suojausta ja 45-55 metriä 
kohdissa, jossa on molemmilla puolilla pohjaveden 
suojaus. Lepolan kohdalla noin 70 metrin levyisessä 
samassa tiealueessa ovat valtatie, rinnakkaistie 
ja kevyen liikenteen väylä. Nykyisellä valtatiellä 
tiealueen leveys on pääsääntöisesti 30-50 metriä. 
Suoja-alueen leveys on 30 metriä mitattuna lähim-
män ajoradan keskilinjasta. Tienpitäjällä on oikeus 
poistaa suoja-alueelta liikennettä häiritsevät kohteet 
ja suoja-alueelle rakentamiselle tulee rajoituksia. 
Esitetyt tien poikkileikkaukset ovat alustavia ja ne 
tarkentuvat jatkosuunnittelussa.

Liittymät

Kaikki nykyiset tasoliittymät poistetaan suunnitte-
lualueelta ja valtatiehen liitytään rakennettavien 
kolmen eritasoliittymän kautta lukuun ottamatta 
suunnittelualueen itäpäätä, jossa nykyinen Tirvan-
tien (mt 14666) ja Kaipiaistentien nelihaaraliittymä 
parannetaan kanavoiduksi ja porrastetuksi tasoliit-
tymäksi.

Tykkimäen eritasoliittymä yhdistää Kouvolan itäi-
sen sisääntulotien Karjalankadun (mt 373) sekä 
idästä tulevan valtatien pohjoispuoleisen uuden 
rinnakkaistien valtatiehen. Eritasoliittymään kytke-
tään myös Käyrälammen alueen mahdollinen uusi 
maankäyttö. Pohjoinen ramppiliittymä varustetaan 
kiertoliittymällä.

Utin eritasoliittymässä valtatien rinnakkaistie 
vaihtuu lännestä tultaessa valtatien eteläpuolelta 
valtatien pohjoispuolelle. Eteläpuolella eritasoliit-
tymään kytkeytyvät myös Utintie (mt 37519) sekä 
varuskuntaan, lentoasemalle ja liikenneasemalle 
johtava yksityistie. Pohjoispuoleiseen ramppiliitty-
mään kytketään yksityistien Y18 kautta lähialueen 

YLEISSUUNNITELMA

Kuva 70. Ratkaisuehdotuksen periaatteet.
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Kuva 72. Poikkileikkaus kavennetaan nykyiseen ennen Tirvantien liittymää.

Kuva 73. Ramppien poikkileikkaus.

Kuva 71. Valtatien poikkileikkaukset.
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maankäyttö. Molemmat ramppiliittymät varustetaan 
kiertoliittymillä (kuva 74).

Metson eritasoliittymässä valtatiehen liittyvät poh-
joispuolelta valtatieltä 15 tuleva Pasintie (mt 3772) 
sekä eteläpuolelta Utintieltä tuleva Metsontie (mt 
14661).

Ramppien poikkileikkaus on esitetty kuvassa 73.

Tirvantien (mt 14666) ja Kaipiaistentien nykyinen 
nelihaaraliittymä porrastetaan siirtämällä Tirvantien 
liittymää noin 190 metriä länteen ja kanavoimalla 
liittymäpari (kuva 75).

Rampeilla sekä risteävillä ja liittyvillä teillä suoja-
alue on 20 metriä tien keskilinjasta.

Rinnakkaistie

Valtatielle 6 järjestetään koko suunnittelualueelle 
jatkuva rinnakkaistie maantienä. Päällystetty poik-
kileikkaukseltaan 8/7 metrinen rinnakkaistie alkaa 
Tykkimäen eritasoliittymästä ja jatkuu Kuivalan 
jälkeen Kipparilantienä. Pääsuunta on valittu Kippa-
rilantien verkollisen aseman perusteella. Kipparilan-
tieltä päällystämätön 6 metrin levyinen rinnakkaistie 
kulkee Kaipiaisiin, jossa se asemakaava-alueelle 
tultaessa liittyy katuna Kaipiaistentiehen.

Tykkimäestä Utin linnakkeen kohdalle rinnakkaistie 
on valtatien pohjoispuolella ja Utin linnakkeen länsi-
reunalla rinnakkaistie vaihtuu valtatien eteläpuolelle, 
jossa se liittyy Utin eritasoliittymän eteläpuolella 
Utintiehen (mt 3751). Utin eritasoliittymän pohjoi-

sesta ramppiliittymästä rinnakkaistie jatkuu itään 
päin muuttuen Kipparilantieksi. Kipparilantiestä 
itään rinnakkaistie kulkee valtatien pohjoispuolella 
ja vaihtuu Pöllömäen kohdalla valtatien eteläpuo-
lelle, jossa se jatkuu Kaipiaisiin saakka valtatien 
eteläpuolella nykyistä yksityistietä hyödyntäen. 
Kaipiaisessa rinnakkaistie sijoittuu asemakaavan 
mukaisesti nykyisen yksityistien pohjoispuolelle.

Rinnakkaistien mitoitusnopeus on pääsääntöisesti 
60 km/h. Mitoitusnopeus tarkentuu jatkosuunnittelun 
yhteydessä.

Keskimääräinen lunastettavan alueen leveys on 
25-35 metriä Tykkimäen ja Utin sekä Kuivalantien 
ja Kipparilantien välillä, joissa rinnakkaistien varteen 
rakennetaan kevyen liikenteen väylä (kuva 76). 

Utin kohdalla keskimääräinen lunastettavan alueen 
leveys on 20-25 metriä (kuva 77). Rinnakkaistien 
suoja-alueen leveys ulottuu 20 metrin etäisyydelle 
tien keskilinjasta.

Muut maantiet

Kouvolan keskustan itäinen sisääntulotie Karjalan-
katu (mt 373) linjataan Tykkimäen eritasoliittymään 
nykyisen Karjalankadun eteläpuoleisten asuinra-
kennusten eteläpuolella olevaa harjannetta pitkin 
ainakin osittain moottoriradan katsomon päältä.

Häkämäentie (mt 14613) ja Jyrääntie (mt 14616) lin-
jataan liittymän porrastamisen yhteydessä hieman 
nykyisiltä paikoiltaan sivuun (kuva 78).

Kuva 74. Utin eritasoliittymässä  maankäyttö kytketään kiertoliittymiin. Kuva 75. Suunnittelualueen loppupäässä nelihaaraliittymä porrastetaan siirtämällä Tiervantietä länteen.
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Tyrrintie (mt 14643) linjataan hieman nykyiseltä pai-
kaltaan itään liitettäessä tie rinnakkaistiehen. Utintie 
(mt 3751) linjataan Utin eritasoliittymän rakenta-
misen yhteydessä hieman nykyiseltä paikaltaan 
lounaaseen ja johdetaan valtatien 6 ali.

Valtatien mutkan oikaisun kohdalla Kuivalassa ny-
kyinen valtatie 6 kavennetaan ja muutetaan osaksi 
rinnakkaistietä.

Pasintie (mt 3772) ja Metsontie (mt 14661) yh-
distetään Metson eritasoliittymään linjaamalla ne 
nykyisen sijaintinsa itäpuolelle.

Tirvantie (mt 14666) linjataan nykyisen sijaintinsa 
länsipuolelle liittymän porrastamisen yhteydessä.

Maanteiden mitoitusnopeutena on käytetty 50-60 
km/h.

Maanteillä keskimääräisen lunastettavan alueen 
leveys on 20-25 metriä. Suoja-alue ulottuu 20 metrin 
etäisyydelle tien keskilinjasta.

Kadut

Tehontien linjausta ja tasausta muutetaan lyhyellä 
matkalla sen liittyessä hieman siirtyvään Karjalan-
katuun.

Rinnakkaistie toteutetaan Kaipiaisissa katuna ase-
makaavan mukaiseen paikkaan nykyisen yksityis-
tien pohjoispuolelle noin 740 metrin matkalla.

Yksityistiet

Yksityisteiden järjestelytarpeet aiheutuvat erityisesti 
valtatien tasoliittymien poistamisesta sekä rinnak-
kaistien rakentamisesta. Seuraavassa on esitetty 
niistä verkollisesti merkittävimmät. Alustavat yksi-
tyistiejärjestelyt on esitetty raportin lopussa olevilla 
suunnitelmakartoilla.

Karjalankadulta valtatien yli Käyrälammen itäpuo-
lelle johtavan nykyisen yksityistien silta puretaan 
sen erikoiskuljetuksille aiheuttaman haitan takia. 
Korvaavan alikulkukorkeudeltaan korkeamman 
sillan toteuttaminen ratkaistaan alueen maankäytön 
suunnittelun yhteydessä.

Härkäojantien sijaintia muutetaan nykyistä eteläm-
mäksi lännessä Tykkimäen eritasoliittymän rampin 
ja idässä Häkämäentien valtatien 6 ali johtamisen 
takia.

Käyrälammen alueen mahdollisen uuden maan-
käytön kytkeminen Tykkimäen eritasoliittymään on 
esitetty yksityistiellä. Yhteys muuttuu mahdollisesti 
kaavoituksen kautta kaduksi.

Kuva 76. Rinnakkaistien poikkileikkaus Tykkimäen ja Utin sekä Kuivalantien ja Kipparilantien välillä.

Kuva 77. Muiden maanteiden poikkileikkaus.

Kuva 78. Häkämäentien ja Jyrääntien liittymä rinnakkaistiellä porrastetaan.
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Kuva 80. Yksityisteiden poikkileikkaus.

Hyppäläntie linjataan länsipäässä nykyistä ete-
lämmäksi Häkämäentien valtatien 6 ali johtamisen 
takia. Hyppäläntie katkaistaan tilanpuutteen takia 
Hyppälässä kohdassa, jossa se on lähimmillään 
valtatietä 6. Kohdassa valtatien leventämisen lisäksi 
tilaa tarvitaan meluesteen rakentamiselle. Hyppä-
läntie liitetään Lepolan hautausmaan länsipuolella 
valtatien alitse rinnakkaistiehen.

Ajoneuvoliikenteen yhteys Lepolan hautausmaalle 
järjestetään Hyppäläntieltä hautausmaan länsipuo-
lelta.

Utin eritasoliittymän pohjoispuoleinen maankäyttö 
kytketään ramppiliittymään yksityistien kautta. Va-
ruskunta, lentoasema ja liikenneasema kytketään 
Utin eritasoliittymään yksityistien kautta.

Mankintien liittymä valtatiellä katkaistaan ja Man-
kintie johdetaan Pasintiehen (mt 3772).
Yksityisteiden mitoitusnopeus on 30-50 km/h ja yk-
sityisteiden leveys vaihtelee väylien toiminnallisen 
merkityksen mukaan 5 ja 8 metrin välillä.

Seuraavassa suunnitteluvaiheessa yksityistiejär-
jestelyt tarkentuvat ja täydentyvät siten, että kaikille 
kiinteistöille osoitetaan kulkuyhteys. Yksityistiejär-
jestelyjä ei hyväksytä valtatien 6 yleissuunnitel-
massa. Yksityisteiden liittymien paikat maanteillä 
hyväksytään myöhemmin laadittavassa tiesuun-
nitelmassa ja lopulliset yksityistiejärjestelyt sen 
jälkeen suoritettavassa tietoimituksessa. 

Kuva 79. Hyppäläntie yhdistetään valtatien alitse rinnakkaistiehen.

3.1.2 Kevyen liikenteen järjestelyt

Valtatien suuntaiselle kevyelle liikenteelle järjeste-
tään nykyiseen tapaan erillinen yhteys Tykkimäestä 
Utin ohi Kipparilantielle saakka. Kipparilantieltä 
Kaipiaisiin kevyt liikenne käyttää rinnakkaistietä. 
Uusia erillisiä kevyen liikenteen ali- tai ylikulkuja ei 
valtatielle esitetä, mutta joistakin uusista ajoneu-
voliikenteen alituksista ja ylityksistä hyötyy myös 
kevyt liikenne.

Yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä selvitet-
tiin, että Tykkimäen eritasoliittymästä on mahdollista 
toteuttaa valtatien pohjoispuolelle kevyen liiken-
teen väylä länteen Käyrälammen eritasoliittymän 
suuntaan. Väylän tarve ja toteutustapa selvitetään 
tarvittaessa myöhemmin alueen maankäytön suun-
nittelun yhteydessä.

Tykkimäen eritasoliittymästä Uttiin saakka nykyinen 
valtatien pohjoispuoleinen kevyen liikenteen väylä 
jää valtatien leventämisen ja meluasteiden alle ja 
se korvataan rinnakkaistien varteen rakennettavalla 
uudella kevyen liikenteen väylällä. Utista Kippa-
rilantielle kevyen liikenteen väylä säilyy pääosin 
nykyisellä paikallaan.

Tykkimäessä kevyen liikenteen yhteys siirtyy 
valtatien alikulusta eritasoliittymän risteyssillalle. 
Häkämäessä erillisen kevyen liikenteen alikulun 
kautta kulkeva kevyen liikenteen yhteys siirretään 
alittamaan valtatie Lepolan yksityistien risteyssillan 
kautta. Lepolan hautausmaan länsipuolella kevyt 
liikenne voi alittaa valtatien Hyppäläntielle raken-
nettavan yksityistien alikulun kautta. Utin linnakkeen 
länsipuolella kevyen liikenteen väylä alittaa valtatien 
yhdessä rinnakkaistien kanssa. Hammassyrjänmä-
essä kevyt liikenne voi alittaa valtatien rinnakkais-
tien alikulun kautta. Metsossa kevyt liikenne ylittää 
valtatien eritasoliittymän risteyssillan kautta erillistä 
kevyen liikenteen väylää pitkin.

TSV

5.00 - 8.00 m

1:2 1:2 1:21:2

Yksityistiet Lepolan hautausmaan kohdalla jatketaan yhtä ja 
Utin kohdalla kahta nykyistä kevyen liikenteen ali-
kulkukäytävää valtatien leventämisen yhteydessä. 
Lepolan hautausmaan kohdan alikulkukäytävä ei 
ole verkollisesti välttämätön. Mikäli sen jatkaminen 
osoittautuu jatkosuunnittelussa hyvin kalliiksi, tulee 
alikulun poistamista harkita.

Muut rakennettavat kevyen liikenteen järjestelyt ovat 
kevyen liikenteen väylästön yhdistämistä muuhun 
liikenneverkkoon sekä pysäkkiyhteyksiä.

3.1.3 Joukkoliikenteen järjestelyt

Valtatietä käyttävälle linja-autoliikenteelle on esi-
tetty pysäkit eritasoliittymien sekä porrastettavan 
Tirvantien liittymän yhteyteen. Utin eritasoliittymän 
kaakkoispuolelle on esitetty pysäkkipari Utintielle 
palvelemaan mahdollista Uttin suuntautuvaa lii-
kennettä.

Rinnakkaistielle on tarvittaessa mahdollista raken-
taa pysäkit. Pysäkkien tarve ja sijoitus tulee selvittää 
jatkosuunnittelun yhteydessä.

3.1.4 Tieliikenteen palvelualueet

Metson itäpuolella olevat nykyiset kaksi pysäköin-
tialuetta poistetaan. Utin liikenneasema säilyy 
kohtalaisten liikenneyhteyksien päässä valtatiestä. 
Uusia erillisiä levähdys- tai palvelualueita ei ole 
esitetty. Tarvittaessa ne on mahdollista rakentaa 
Tykkimäen ja Metson eritasoliittymien yhteyteen.

3.1.5 Alustavat pohjanvahvistustoimenpiteet

Suunnittelualueen tiestö sijoittuu kokonaan kan-
tavalle pohjamaalla, jossa maa-aines on pääosin 
soraa, hiekkaa sekä moreenia. Pohjanvahvistuksia 
ei alustavan arvion mukaan tarvita.

3.1.6 Tärkeät sillat

Hankkeessa on 13 siltapaikkaa. Sillat ovat tyypiltään 
betonisia laatta- tai palkkisiltoja.

Suunnitteluosuuden merkittävin silta on Kivistönmä-
en vihersilta, jossa alikulkukorkeus erikoiskuljetus-
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ten takia on 7,0 metriä. Silta esitetään alustavasti 
toteutettavaksi 1-holvisena jännitettynä betonisena 
palkkisiltana (jBp). 2-aukkoinen silta edellyttäisi 
keskikaistan rakentamista valtatielle. Toteutustapa 
ja vihersillan tarve selvitetään jatkosuunnittelun 
yhteydessä.

Eritasoliittymien risteyssiltoja sekä muita maantei-
den risteyssiltoja on yhteensä 6 kappaletta. Niissä 
alikulkukorkeus on 4,8 metriä. Lepolan yksityistien 
risteyssillan alikulkukorkeus on 4,8 metriä. Kolme 
nykyistä kevyen liikenteen alikulkua jatketaan val-
tatien leventämisen yhteydessä.

Karjalankadulta valtatien yli Käyrälammen itäpuo-
lelle johtava ylikulkukäytävä puretaan sen erikois-
kuljetuksille aiheuttaman haitan takia. Korvaavan 
alikulkukorkeudeltaan korkeamman sillan toteutta-
minen ratkaistaan alueen maankäytön suunnittelun 
yhteydessä. Häkämäen alikulkukäytävä puretaan 
ja korvaava kevyen liikenteen yhteys järjestetään 
Häkämäentien risteyssillan kautta.

Siltojen ominaisuudet on esitetty taulukossa 3. 
Kivistönmäen vihersillan luonnos on esitetty piirus-
tuksessa Y4-1 ja kuvasovitus kuvassa 81.

3.1.7 Liikenteen hallinnan järjestelmät

Valtatie 6 välillä Tykkimäki – Kaipiainen kuuluu 
pääosin liikenteen hallinnan toimintaympäristöön 
”pääteiden runkoverkko”. Tiejaksolla on erityisen 

paljon raskasta liikennettä, joka koostuu pääosin 
rajaliikenteestä ja Kaakkois-Suomen teollisuuden 
kuljetuksista. Tavoitetilanteessa tiejakso on neli-
kaistainen keskikaiteellinen tie.

Lappeenrannan ja Imatran väliseltä tiejaksolta on ra-
kenteilla osuus Kärki – Mattila – Muukko. Tiejaksolle 
toteutetaan muuttuva liikenteen ohjausjärjestelmä, 
joka sisältää vaihtuvat nopeusrajoitukset ja varoi-
tukset. Tiejaksolle Taavetti – Lappeenranta ollaan 
laatimassa yleissuunnitelmaa, jossa liikenteen hal-
linnan toteutukselle esitetään perusratkaisuna viran-
omaispalvelujen edellyttämää seurantaa sekä poi-
kittaissuuntaisia putkituksia mahdollisiin liikenteen 
ohjauslaitteiden toteutuskohteisiin. Laajennettuna 
perusratkaisuna esitetään putkitusvarauksia koko 
tiejaksolle, jolla varauduttaisiin laajemmin muuttu-
van liikenteen ohjausjärjestelmän toteutukseen.

Koskenkylä – Kouvola välille on leveäkaistatien 
rakennussuunnitelman yhteydessä laadittu muuttu-
van liikenteen ohjausjärjestelmän suunnitelma, joka 
sisältää vaihtuvat nopeusrajoitukset ja varoitukset. 
Tien rakennusvaiheessa toteutettiin seurannan kan-
nalta tärkeät liikenteenmittaus-, kamera- ja tiesää-
asemapisteet, osa logiikkakeskuksista, tiedonsiirron 
kuitukaapeli koko välille sekä osa poikittaisista 
putkitusvarauksista. 

Valtatietä 6 tulee kehittää liikenteen hallinnan 
osalta kokonaisuutena. Ottaen huomioon nykyiset 
suunnitelmat ja toteutukset, esitetään valtatielle 6 
välille Tykkimäki – Kaipiainen liikenteen hallinnan 

perusratkaisuiksi viranomaispalvelujen vaatimaan 
liikenteen ja kelin seurantaa sekä varautumista 
mahdollisen muuttuvan liikenteen ohjausjärjestel-
män toteutukseen.

Liikenteen ja kelin seurannan osalta tavoitetilanne 
on seuraava:

kaksi liikenteen mittauspistettä (yksi Tykkimä-• 
en ja Utin eritasoliittymien välillä ja yksi Utin ja 
Metson eritasoliittymien välillä)
yksi kamera Tykkimäen eritasoliittymässä ja• 
yksi tiesääasema Tykkimäen ja Utin eritasoliit-• 
tymien välillä (nykyisen päivitys).

YLEISSUUNNITELMA

Taulukko 3. Siltojen ominaisuudet.

Kuva 81. Kivistönmäen vihersilta.

Sillan nimi Siltapaikka-
luokitus

Luonnos Rist. väylät 
(yli/ali)

Tyyppi hl 
(nykyinen)

jm (va) ak Perust. Kust.arvio 
(M€)

Huom!

S1 Ylikulkukäytävä - 40 000 nykyinen silta puretaan
S2 Tykkimäen risteyssilta III M1 / Vt6 jBjp 15,25 1,5+9+25+9+1,5 4,80 m 630 000
S3a Häkämäentien alikulkukäytävä 20 000 nykyinen silta puretaan
S3b Häkämäentien risteyssilta IV Vt6 / M4 Bjul 19,50 1,5+8+19+8+1,5 4,80 m 670 000
S4 Lepolan yksityistien risteyssilta IV Vt6 / Y11 Blk II 19,50 6,0 4,20 m 180 000
S5 Alikulkusilta IV Vt6 / Jx Blk II 19,50 6,0 2,80 100 000 nyk. kehää jatketaan 10 m
S6 Tyrrin risteyssilta IV Vt6 / M2 Bjl 13,50 + 13,50 15,5+15,5+8,0 4,80 m 950 000
S7 Utin risteyssilta IV Vt6 / M6 jBul 13,50 + 13,50 2,5+22,0+2,5 4,80 m 660 000
S8 Utin akk IV Vt6 / J Blk II 19,50 6,0 2,80 100 000 nyk. kehää jatketaan 8 m
S9 Kuivalan Akk IV Vt6 / J Blk II 19,50 6,0 2,80 100 000 nyk. kehää jatketaan 8 m
S10 Hammassyrjänmäen risteyssilta IV  Vt6 / M9 jBul 19,50 2,5+24,0+2,5 4,80 m 510 000
S11 Metson risteyssilta III M10 x / Vt6 jBjp 11,75 1,5+8,0+25,0+8,0+1,5 4,80 m 470 000
S12 Kivistönmäen vihersilta III x Y x / Vt6 jBp 50,0 37,0 7,00 k 1 670 000 vihersilta, erikoiskuljetusreitti
YHTEENSÄ 6,7 M€
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suuntiin sekä Kaipiaisen ja Metson eritasoliittymän 
välille länteen päin.

Keskikaistan ylityskohtiin toteutetaan manuaalisesti 
avattavat puomit. Nykyinen tiejakson automaattival-
vonta puretaan.

Liikenteen hallinnan periaatteet on esitetty kuvassa 
82.

3.1.8 Erikoiskuljetusten reitit ja järjestelyt

Tieosuus kuuluu suurten erikoiskuljetusten tavoi-
tetieverkkoon, jolla pitää turvata liikennöitävyys 
seitsemän metriä korkeille ja seitsemän metriä 
leveille kuljetuksille.

Erikoiskuljetukset käyttävät nykyiseen tapaan val-
tatietä. Karjalankadulta valtatien yli Käyrälammen 
itäpuolelle johtava ylikulkukäytävä puretaan, jolloin 
nykyisestä valtatien viereen rakennetusta erillisestä 
levikkeestä voidaan luopua. Tykkimäen eritasoliit-
tymässä itään menevät erikoiskuljetukset käyttävät 
eritasoliittymän ramppeja. Länteen meneville eri-

Liikenteen seuranta toteutetaan pistemittausverkon 
avulla. Verkko on alustavasti suunniteltu niin, että se 
palvelee erityisesti seurannan ja tilastoinnin tarpeita. 
Pisteitä voidaan tarpeen vaatiessa hyödyntää myös 
mahdollisten vaihtuvien opasteiden ohjauksessa.

Liikenteen ja kelin seurannan lisäksi varaudutaan 
muuttuvan liikenteen ohjausjärjestelmän toteutuk-
seen. Varautumisen vähimmäistasona ovat tien poi-
kittaissuuntaiset putkitukset mahdollisiin vaihtuvien 
opasteiden sijoituspaikkoihin. Vuonna 2007 ilmes-
tyneessä toimenpidesuunnitelmassa ”Kaakkois-
Suomen rajaliikenteen hallintajärjestelmä” välille 
Utti – Taavetti on esitetty rajanylityspaikkakohtaista 
(Imatra, Nuijamaa) tienvarsipysäköintialuetta. Lii-
kenteen hallintajärjestelmän mahdollisessa tarke-
massa suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa 
huomioon koko välin Kouvola – Lappeenranta 
tarpeet sekä erityisesti rajaliikenteen asettamat vaa-
timukset (mm. rajaliikenteen opastus ja tiedotus). 
Rajaliikenteen kokonaisuuden hallinnan kannalta 
suunnittelujaksoa lähinnä oleva tärkein liittymä 
on valtatien 15 ja valtatien 6 liittymä, joka toimii 
vaihtoehtoisen reitin valintapisteenä. Alustavasti 
tiedotusopasteet on ajateltu sijoitettavaksi valtatien 
15 ja Tykkimäen eritasoliittymien välille molempiin 

koiskuljetuksille rakennetaan puomilla varustettu 
erillinen ramppi valtatieltä rinnakkaistielle, josta 
erikoiskuljetukset pääsevät risteyssillan jälkeen 
suoran rampin kautta takaisin valtatielle. Metson 
eritasoliittymässä risteyssilta ohitetaan molempiin 
suuntiin suorien ramppien kautta.

3.1.9 Valaistavat tiekohteet ja valaistuksen 
periaatteet

Nykyinen valaistus puretaan suunnitelma-alueella ja 
sen mahdollinen käyttö alemmalla tieverkolla selvi-
tetään tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Nelikaistaisen keskikaiteellisen tien valaistuksen 
kannattavuus tarkastellaan ”Tievalaistuksen toimin-
talinjat” – julkaisun taulukon (KVL, ajon/d) mukaan, 
jossa on esitetty moottoritien liikennemäärät. Taulu-
kossa esitetyt liikennemäärävaatimukset eivät täyty 
valtatiellä 6 edes v. 2040 ennusteissa.

Valtatien keskikaiteellinen osuus valaistaan kaksiri-
visenä reunasijoituksena nykyiseen Käyrälammen 
eritasoliittymän kohdan pienpainenatriumvalais-
tukseen liittäen paaluvälillä -400 – 2100 perus-
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tuen valaistujen liittymävälien etäisyyteen. Em. 
eritasoliittymäalueen pienpainenatriumvalaistus 
tullaan korvaamaan suurpainenatriumvalaistuksella 
seuraavan saneerauksen yhteydessä.

Utin eritasoliittymän kohdalla valaistaan noin plv 
6000 - 8400 perustuen Utin lentoaseman läheisyy-
teen ja sen valoisaan ympäristöön. Utin kohdalla 
valtatiellä on kapea keskikaista ja valaistustyyppi 
on kaksirivinen keskikaista-asennus. Valaistus 
ulotetaan Utin kohdalla noin 500 metriä normaalirat-
kaisua pidemmälle, koska lähellä päätietä on rinnak-
kaisen maantien häiritsevä valaistus. Lentokentän 
kiitotien läheisyydestä ja sen suunnasta johtuen 
osalla tiejaksoa joudutaan käyttämään matalampaa 
asennuskorkeutta. Tämä tulee ottaa huomioon tie-
suunnitelman alustavaa pylvässijoittelua tehtäessä 
ja kustannusarviota laadittaessa.

Metson eritasoliittymän kohdalla valaistaan rampit 
ja ylimenevä tie.

Suunnitelman loppupäässä valtatien valaistus aloi-
tetaan ennen nelikaistaisen keskikaiteellisen tiejak-
son loppua ja liitetään nykyiseen valaistukseen.

Kuva 82. Liikenteen hallinnan periaatteet.
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Valtatien valaistusluokka on AL3 (1,0 cd/m2). Vaa-
timukset täyttyvät, kun valaisimen asennuskorkeus 
on 12 metriä, valaisimissa on 250 W suurpainenat-
riumlamput ja pylväsväli on noin 50 – 60 metriä.

Tykkimäen ja Utin eritasoliittymässä ramppien 
valaistusluokka on AL4a (1,0 cd/m2) sekä Metson 
eritasoliittymän ramppien valaistusluokka AL4b 
(0,75 cd/m2). Maanteiden valaistusluokka on ta-
pauskohtaisesti joko AL4a (1,0 cd/m2) tai AL4b 
(0,75 cd/m2).

Rinnakkaista maantietä ei ole perusteltua valaista 
kuin tapauskohtaisesti liittymäalueiden laajuudelta. 
Tien arvioitu keskivuorokausiliikenne on noin 1000 
ajon/vrk.

Ramppien ja maanteiden valaisimien asennuskor-
keus on 10 metriä. Valaisimien valonlähteenä on 
150-250 W suurpainenatriumlamput ja pylväsväli 
noin 43 – 54 metriä valaistusluokasta riippuen.

Erilliset kevyen liikenteen väylät valaistaan Utin 
eritasoliittymän alueella valaistusluokan K4 mukaan 
(5lx). Asennuskorkeus on 6 metriä ja valonlähteenä 
50-70 W suurpainenatriumlamput, jolloin pylväsväli 
on noin 35 – 40 metriä.

Kaikki valaistukset toteutetaan puupylväin ja il-
majohdoin ottaen huomioon tien kaarteisuudet ja 
niistä syntyvät johtokulmat. Poikkeuksena on Utin 
kohta, jossa päätiellä on metallipylväät keskikaista-
asennuksena ja maakaapelein.

Mahdolliset tievalaistuksen ja kunnossapidon vas-
tuun siirrot kaupungilta Tiehallinnolle tulee selvittää 
tiesuunnitelman yhteydessä.

Tievalaistusta ohjataan niin, että luminanssi muuttuu 
vallitsevien liikenne- ja tieolojen mukaan.

Valaistuksen yleiskartta on esitetty liitteissä 7.

3.1.10 Merkittävät johtojen ja laitteiden siirto- 
ja suojaustoimenpiteet

Suunnittelualueella on Kouvolan kaupungin vesijoh-
toja ja viemäreitä, Gasum Oy:n ja Valkeakaasu Oy:n 
maakaasujohtoja, KSS Energian ja Kymenlaakson 
sähkön sähkökaapeleita sekä Elisan, Soneran ja 
TDC:n telekaapeleita.

Merkittävimmät johtosiirrot aiheutuvat Kotkaan me-
nevälle Kuivalan syöttövesijohdolle (ø700) sekä Utin 
siirtoviemärille. Syöttövesijohto kulkee Kuivalasta 
Uttiin valtatien pohjoispuolella, alittaa valtatien Utin 
eritasoliittymän läntisten ramppien kohdalla ja jatkaa 
Utin linnakkeen eteläisen poikkivallin eteläpuolella 
rinnakkaistien läheisyydessä Tyrrintien varteen. 
Siirtotarvetta on todennäköisesti leikkaukseen 
tulevien ramppien kohdalla sekä mahdollisesti 
linnakkeen suoja-alueen lounaisosassa Tyrrintien 
itäpuolella. Siirtoviemäri kaartaa Utintien varresta 
Utin linnakkeen eteläisen poikkivallin eteläkärkeen, 
alittaa valtatien linnakkeen suoja-alueella ja jatkaa 
valtatien pohjoispuolella Häkämäentien varteen. 
Siirtotarvetta saattaa olla rinnakkaistien kohdalla 
Häkämäentien alikulkukäytävän pohjoispuolella 
sekä Lepolan yksityistien risteyssillan pohjoispuo-
lella, joissa rinnakkaistie on alikulkujen takia leik-
kauksessa. Kohteiden välissä siirtoviemäri sijaitsee 
valtatien pohjoisreunassa noin 600 metrin matkalla 
ja viemärin siirtotarve selviää valtatien leventämisen 
suunnittelun yhteydessä.

Valkeakaasu Oy:n kaasuputkea (ø160) Utintien 
varrella joudutaan mahdollisesti siirtämään lyhy-
ellä matkalla liikenneasemalle johtavan yhteyden 
eteläpuolella.

Suunnittelualueella on joitakin vesijohtoja ja viemä-
reitä sekä sähkö- ja telekaapeleita, joiden siirtotar-
ve ja toteutustapa määritellään jatkosuunnittelun 
yhteydessä.

3.1.11 Meluntorjunta

Meluntorjuntaa ehdotetaan nykyisen asutuksen 
suojaamiseksi yhteensä noin viiden kilometrin 
matkalle. Meluesteiksi ehdotetaan meluvalleja, 
-aitoja ja -kaiteita. Ensisijaisena meluestetyyppinä 
on käytetty meluvallia. Melusuojauksen alustavas-
sa mitoituksessa on tilatarpeen lisäksi huomioitu 
maastonmuodot. Oheisessa taulukossa on esitetty 
meluesteiden tiedot kohteittain. Meluesteiden sijainti 
on esitetty liitteen meluvyöhykekartoilla. 

Meluesteet muodostavat tärkeän osan tieympä-
ristöä. Ne voimistavat tilantunnetta ja kertovat 
asutuksen läheisyydestä. Meluvalleja pyritään 
käyttämään siellä, missä se on tilallisesti mahdol-
lista. Meluvallien käsittely tehdään tien jaksotus 
huomioiden ja sovittaen meluvallit mahdollisimman 

luontevasti ympäristöön läheinen asutus huomioi-
den. Meluaitoja ja kaiteita käytetään silloin, kun tila 
ei riitä meluvallin rakentamiseen. Myös meluvallin ja 
-aidan yhdistelmän käyttö on mahdollista. Meluaidat 
rajaavat tietilaa voimakkaasti ja ovat visuaalisesti 
merkittäviä maisemassa. Meluaidat suunnitellaan 
kyseinen tiejakso huomioiden ja tien yhtenäistä 
värimaailmaa käyttäen. Läpinäkyviä meluaitoja voi-
daan käyttää maisemallisesti tärkeissä kohteissa. 
Jatkosuunnittelussa erityistä huomiota on kiinnitet-
tävä meluaitojen ulkonäköön ja niiden ympäristöön 
sovittamiseen.

3.1.12 Pohjaveden suojaus

Valtatie 6 kuuluu kunnossapitoluokkaan Is eli tie py-
ritään pitämään sellaisessa kunnossa, etteivät lumi 
ja jää vaikuta liikenteen sujuvuuteen. Tie pidetään 
paljaana koko talven, mikä edellyttää usein toistu-
vaa suolan käyttöä. Tierekisterin mukaan talvisuo-
lauksen määrä valtatiellä 6 on 1980-luvulta lähtien 
vaihdellut välillä 5,3–15,9 tn/km vuodessa.

Valtatie 6 Kouvolan ja Lappeenrannan välillä kuuluu 
vaarallisten aineiden kuljetusreitteihin. Vaarallisia ai-
neita kuljetetaan yli 100 000 tonnia vuodessa, mutta 
tarkkoja määriä ei ole saatavissa. Kaakkois-Suomen 
tiepiirin vuonna 1996 tekemän tarveselvityksen ”Val-
tatien kehittäminen välillä Kouvola–Lappeenranta” 
yhteydessä on arvioitu, että valtatiellä 6 kuljetetaan 
palavia nesteitä (lk3) vuodessa noin 200 000 tonnia. 
Nykyään määrät ovat jonkin verran kasvaneet.

Tiehallinnon ohjeen ”Pohjaveden suojaus tien koh-
dalla” mukaan pohjaveden suojaus on tarpeellinen, 
kun pohjavesialueella on käytössä oleva vedenotta-
mo tai suunniteltu vedenottoalue, pohjaveden virta-
us suuntautuu tieltä vedenottamolle tai suunnitellulle 
vedenottoalueelle, tien suolaus tulee olemaan yli 8 
tn/km/v tai vaarallisten aineiden kuljetuksia tulee 
olemaan yli 100 000 tn/v. Erityisissä tilanteissa myös 
muita kriteerejä pohjaveden suojaustarpeelle voi-
daan soveltaa. Suunnittelualueen pohjavesialueilla 
esitetyt kriteerit pääosin toteutuvat.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen, Kymen-
laakson Vesihuolto Oy:n, Kymen Vesi Oy:n ja 
Kouvolan Veden kanssa käydyissä neuvotteluissa 
on päädytty ratkaisuun, jonka mukaan Tornion-
mäen ja Kaipiaisten pohjavesialueille sijoittuvat 
valtatieosuudet ja liittymien alueet esitetään tässä 
suunnitteluvaiheessa suojattavaksi kokonaan. 
Utin pohjavesialue tulisi suojata noin kymmenen 
kilometrin matkalta (sisältää myös nykyisin jo suo-
jatun osuuden). Suojattavaksi tieosuudeksi kertyy 
kaikkiaan lähes neljätoista kilometriä. Kivistönmäen 
II-luokan pohjavesialueen suojaamista ei tässä 
vaiheessa katsota välttämättömäksi.

Rakentamisvaiheessa olemassa olevien suojausten 
kunto tarkistetaan Utin ja Kaipiaisten pohjavesialu-
eilla ja suojauksia säilytetään niin paljon kuin mah-
dollista. Nykyiset suojaukset kattavat kaikkiaan noin 
kahdeksan kilometrin matkan. Uusien suojauksien 
laajuutta tulee tarkentaa myöhemmissä suunnittelu-
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Taulukko 4. Ehdotetut meluesteet kohteittain lännestä 
itään.

Vt 6 paaluväli Esteen tyyppi Korkeus (m)
-400  –  (-330) vas. Meluaita TSV +3,0
-200  –  0 vas. Meluaita TSV +3,5
0 – 280 vas. Meluaita TSV +4,0
Tykkimäki etl R1 170 – 420 Meluvalli TSV +3,0
1560 – 1700 oik. Meluaita TSV +3,5
1680 – 1770 oik. Meluvalli TSV +4,0
2080 – 2360 vas. Meluaita TSV +4,0
2310 – 2410 oik. Meluvalli TSV +4,0
2390 – 2470 oik. Meluaita TSV +3,5
2460 – 2720 oik. Melukaide TSV +1,4
2710 – 2770 oik. Meluaita TSV +3,0
2760 – 2970 oik. Meluvalli TSV +4,0
3320 – 3500 oik. Meluvalli TSV +4,0
3490 – 3720 oik. Meluaita TSV +3,0
3710 – 3860 oik. Melukaide TSV +1,4
3740 – 3880 vas. Meluaita TSV +3,5
3840 – 3940 oik. Meluaita TSV +3,5
3930 – 4000 oik. Meluvalli TSV +4,0
7620 – 7680 oik. Melukaide TSV +1,4
7650 – 7850 oik. Meluaita TSV +3,5
7690 – 8140 vas. Meluaita TSV +2,5
8140 – 8470 vas. Meluaita TSV +3,0
8460 – 9330 vas. Meluvalli TSV +4,0
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vaiheissa, kun tutkimustietoa pohjavesiolosuhteista 
saadaan lisää.

Mikäli suojauksia rakennetaan jo ennen varsinaisia 
tien parannustoimenpiteitä, kiireellisimmin suojatta-
vat kohdat ovat Tornionmäen pohjavesialueen kohta 
sekä Utin pohjavesialueella nykyisen suojauksen 
laajentaminen Kipparilan tien kohdasta itään noin 
viisi kilometriä, noin 800 metrin päähän Utin pohja-
vesialueen itäpäästä. Suojaukset on jo rakennettu 
Häkämäeltä Kipparilan tienristeykseen ja myös 
Kaipiaisten pohjavesialue on suojattu.

Tieluiskien suojaukset tulisi toteuttaa merkittävien 
vedenottoalueiden vuoksi vaativan kloridisuojauk-
sen mukaisena bentoniittimaton tai bentoniittimaan 
ja muovikalvon yhdistelmärakenteena, joka suojaa 
pohjavesiä myös vaarallisten aineiden kuljetusten 
onnettomuustapauksissa. Suojaus tulee toteuttaa 
rakentamisen aikaisten uusimpien vaatimusten 
mukaisesti. Suojattavilta alueilta tieluiskien ja 
ajoradan sade- ja sulamisvedet tulee johtaa put-
kessa tai suojatussa avo-ojassa pois pohjaveden 
muodostumisalueelta, ensisijaisesti Salpausselän 
eteläpuolelle, jossa ei ole vedenottoa. Purkuojia tai 
–putkia tulee olla riittävästi, jotta purkupaikoilla ei 
tapahdu tulvimista ja maan eroosiota.

Koska suojattavien alueiden sade- ja sulamisvedet 
kerätään pitkältä matkalta, aiheuttaa tämä kloridipi-
toisuuksien kasvua purkupaikkojen läheisyydessä. 
Onnettomuustilanteiden varalta ja pintavesikuormi-
tuksen tasaamiseksi vedet tulee johtaa sulkuventtii-
lein varustetuin erotuskaivoin sekä hidastusaltaiden 
kautta maastoon.

Yleissuunnitelmassa ”Valtatien 6 rakentaminen 
moottoritieksi välillä Hevossuo-Tykkimäki tiejär-
jestelyineen” (Tielaitos, Kaakkois-Suomen tiepiiri 
1996) moottoritien rakentamisen Käyrälammen 
liittymän alueella ja sen itäpuolella ei ole katsottu 
lisäävän Käyrälammen vesistökuormitusta eikä 
haittaavan Käyrälammen vedenottamon toiminta-
edellytyksiä. Koska vedenoton lisäksi Käyrälampi 
on Kouvolan seudulla tärkeä uinti- ja virkistyskohde, 
on yleissuunnitelmassa varauduttu johtamaan tieltä 
Käyrälampeen menevät kuivatusvedet suljettavan 
erotuskaivon kautta.

Normaalien tien parannustoimien myötä tapahtuvan 
liikenneturvallisuuden lisääntymisen ja pohjavesi-
suojausten lisäksi pohja-, samoin kuin pintavesille 

kohdistuvia riskejä voidaan vähentää myös muilla 
toimilla. Näitä voivat olla esimerkiksi varoitusmer-
kit, ohitus- tai nopeusrajoitukset, valaistuksen 
tehostaminen, tiemerkintöjen pitäminen selkeinä, 
kaiteiden asentaminen sekä hallittu suolauksen 
vähentäminen.

3.1.13 Riista-aita

Valtatien molemmille puolille rakennetaan riista-aita 
nykyisestä Tykkimäen huvipuiston ja leirintäalueen 
välisestä kevyen liikenteen ylikulkusillasta Tirvantien 
liittymään saakka. Riista-aita yhdistetään rakennet-
taviin meluaitoihin sekä lentokentän suoja-aitaan.

3.2 Olennaiset maa-ainesasiat

Hankkeessa syntyvät maa-ainekset voidaan käyt-
tää rakentamisessa hyödyksi. Pohjamaa on lähes 
koko suunnittelualueella penkereeseen kelpaavaa 
maa-ainesta. Pintamaiden osalta saattaa tulla mas-
saylijäämää, koska pohjavesialueella pintamaiden 
käyttö on rajoitettua. Mahdollisia ylijäämäpintamaita 
varten on varauduttava läjitysalueisiin.

Hankkeessa ei synny sellaisia määriä kallio- tai 
muita rakennekerroksiin kelpaavia massoja, että 
hankkeen tieosien rakennekerrokset saataisiin 
rakennettua hankkeesta saatavilla massoilla. Ra-
kennekerroksiin tarvittavia massoja täytyy tuoda 
ulkopuolelta.

Pintamaat

Pintamaita kertyy levennettävältä tieosalta sekä ra-
kennettavien ramppien ja uusien yhteyksien osalta. 
Pintamaita voidaan käyttää pohjavesisuojauksen 
luiskaverhouksissa sekä pohjavesialueen ulkopuo-
lella tieluiskissa ja meluvalleissa.

Leikkausmassat

Leikkausmassoja hankkeessa syntyy lähinnä 
alikulkujen ja siltojen kaivannoista. Päätie kulkee 
pääosin matalalla penkereellä, syviä leikkauksia 
ei ole. Hankkeessa syntyvät maamassat voidaan 
hyödyntää penkereisiin ja meluvalleihin.

Kalliomassat

Vihersillan kohdalla tulee louhittavaksi arviolta 
kymmenisen tuhatta kuutiota kalliota. Syntyvä louhe 
voidaan käyttää läheisen Metson eritasoliittymän 
penkereissä.

3.3 Tieympäristön käsittelyn periaatteet

Tieosan ympäristö on pääasiassa kuivaa kangas-
ta, jonka kenttäkerros on hyvin vähäravinteista ja 
aluskasvillisuus köyhää. Pohjamaa on hiekkaa ja 
moreenia ja puusto pääasiassa mäntyä.

Nykyinen puusto säilytetään mahdollisimman 
laajasti. Poistuvat tiet ja liittymät metsitetään 
mäntyvaltaisesti. Pensasistutuksissa suositaan 
luonnonvaraisesti Suomessa kasvavia lajeja, kuten 
tuomipihlaja ja terttuselja. Lepolan hautausmaalle 
johtavan tien varteen sähkölinjan alle istutetaan 
katajia ryhmiin. Kapeille ramppien, kevyen liikenteen 
väylien ja valtatien välisille alueille istutetaan havu-
puuryhmiä jättäen alueet kuitenkin puoliavoimiksi. 
Liittymien näkemäalueille istutetaan mäntyjä muu-
taman puun ryhmiin. Valtatien ja rinnakkaistien väli-
sen alueen metsänhoito suoritetaan säännöllisesti. 
Nykyiset avoimet ja puoliavoimet alueet hoidetaan 
edelleenkin avoimina ja puoliavoimina. Lentokentän 
läheisyydessä hoitotoimenpiteissä huomioidaan 
lentoturvallisuuteen liittyvät tekijät.

Utin linnoituksen ympäristö ja varuskunta-alue hoi-
detaan puoliavoimena mäntymetsänä. Ramppien 
ja valtatien välisen alueen maastonmuotoiluun 
kiinnitetään erityishuomio linnakkeen läheisyydes-
sä. Metson eritasoliittymässä ramppien ja valtatien 
väliset alueet metsitetään mäntyvaltaisiksi ja niitä 
hoidetaan säännöllisesti aluskasvillisuutta poista-
malla.

Pohjavedensuojauksesta muodostuvat luiskat ja 
vastapenkereet sekä meluvallien tienpuoleiset luis-
kat käsitellään niittymäisinä ympäröivään kuivaan 
kangasmetsään liittyen. Luiskiin voidaan istuttaa 
myös varpukasveja. Meluvallien metsänpuoleiset 
luiskat metsitetään mäntyvaltaisiksi ja tienpuolei-
set luiskat käsitellään niittymäisinä muualla kuin 
perhosalueilla.

Perhosalueilla tien luiskat ja osin myös tien reuna-
alueet rakennetaan samantyyppisiksi kuin nykyiset 

elinalueet ovat. Rakennettavalta alueelta kerätään 
pintahumus talteen ennen rakentamista ja raken-
tamisen jälkeen se levitetään uusiin luiskiin. Liito-
orava-alueella metsänhoidossa suositaan kuusia, 
haapoja sekä jalopuita. Kolopuut pyritään säilyttä-
mään, mikäli niistä ei ole vaaraa alueella liikkujille.
Vihersillan rakenne- ja suojakerrosten päälle levite-
tään kerros talteen kerättyä ja varastoitua metsähu-
musta. Sillalle istutetaan kuivalla paikalla menesty-
vää mäntyä ja ravintoa tarjoavaa pihlajaa ja katajaa. 
Sillan ulkopuolelle voidaan sijoittaa maakumpuja 
tai kivikasoja. Lähialueen metsät olisi hyvä saada 
hoidetuksi mahdollisimman luonnontilaisina.

Hietaneilikat siirretään tierakentamisen yhteydessä 
mahdollisimman lähelle vanhaa kasvupaikkaa uu-
teen luiskaan. Kipparilantien niittyaluetta voidaan 
käyttää myös siirtoalueena.

Ympäristön käsittelyn periaatteet on esitetty piirus-
tuksessa 3.

3.4 Vaikutukset ja haitallisten vaikutusten 
vähentäminen

3.4.1 Liikenteelliset vaikutukset
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Hankkeelle asetettiin seuraavat liikennettä kos-
kevat tavoitteet:

Turvataan Suomen tärkeimpiin pääteihin kuu-• 
luvan valtatien liikenteen turvallisuus ja suju-
vuus koko suunnitteluosuudella.
Vähennetään liikennekuolemien ja henkilöva-• 
hinko-onnettomuuksien määrää.
Turvataan paikallisen ajoneuvoliikenteen ja • 
kevyen liikenteen turvallisuus ja sujuvuus.
Parannetaan raskaan liikenteen toimintaedel-• 
lytyksiä ja kuljetusaikojen ennustettavuutta.
Luodaan joukkoliikenteelle hyvät toiminta-• 
edellytykset.
Turvataan valtatien läheisyyteen sijoittuvien • 
työpaikka- ja palvelualueiden yhteydet.
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Verkolliset vaikutukset

Tykkimäen ja Kaipiaisen välin rakentaminen tavoite-
tilan mukaisella tavalla parantaa lähes 20 kilometrin 
pituisen verkollisesti merkittävän valtatieosuuden 
vastaamaan pääteille asetettuja tavoitteita. Kes-
keiseltä osuudelta poistetaan kaikki tasoliittymät ja 
valtatieltä on tavoitetilanteessa mahdollista kieltää 
sekä kevyt että hidas liikenne.

Koko suunnitteluosuuden pituinen rinnakkaistie 
muine tiejärjestelyineen siirtää paikallista liikennettä 
pois valtatieltä. Pitkämatkainen liikenne jää koko-
naan valtatielle. Rinnakkaistien liikennemäärä riip-
puu merkittävästi jatkosuunnittelussa päätettävistä 
tiejärjestelyistä sekä erityisesti paikallisen maankäy-
tön kehittymisestä. Ilman voimakasta maankäytön 
lisääntymistä rinnakkaistien keskimääräiseksi 
vuorokausiliikenteeksi arvioidaan Tykkimäen ja Hä-
kämäen välillä noin 2000, Häkämäen ja Utin välillä 
400-600, Utin ja Kipparilan välillä 400-800 sekä 

Kuivalan ja Kaipiaisen välillä 100-200 ajoneuvoa 
vuorokaudessa.

Jyrääntien liittymän poistuessa valtatieltä 6 yhteys 
ei enää toimi oikaisevana reittinä valtatien 6 ja val-
tatien 15 välillä.

Vaikutukset liikenteen sujuvuuteen

Yleissuunnitelmaratkaisu tarjoaa valtatieliikenteelle 
sujuvat liikkumisolosuhteet ja ratkaisu kestää erittäin 
hyvin arvioitua suuremmankin liikenteen kasvun. 
Perusennusteen mukaisella liikenteen kasvulla 
vuonna 2040 vähintään tyydyttävän palvelutason 
mukaisissa olosuhteissa (A-C) kulkee 99,0 % lii-
kenteestä. Maksimiliikenne-ennusteen mukaisella 
liikenteen kasvulla vuonna 2040 vähintään tyydyt-
tävän palvelutason mukaisissa olosuhteissa kulkee 
vielä 98,3 % liikenteestä.

Vaikutukset joukkoliikenteen olosuhteisiin

Joukkoliikenne hyötyy valtatien parantamisesta val-
tatien sujuvuuden ja ajonopeuksien nousun myötä. 
Uudet pysäkit sijaitsevat eritasoliittymissä ja ovat 
näin sekä sujuvia että turvallisia käyttää.

Mikäli pysäkit tulevat vain eritasoliittymiin ja linja-
autot käyttävät vain valtatietä, kasvavat kevyen 
liikenteen matkat pysäkeille monin paikoin merkit-
tävästi. Mahdolliset pysäkkitarpeet ja toteutustavat 
eritasoliittymien välillä sekä rinnakkaistiellä tulee 
selvittää jatkosuunnittelun yhteydessä yhteistyössä 
liikennöitsijöiden kanssa.

Vaikutukset kevyen liikenteen olosuhteisiin

Tykkimäen ja Kuivalan välillä on jo nykyisinkin 
hyvät kevyen liikenteen olosuhteet ja ne säilyvät 
yleissuunnitelmaratkaisun myötä vähintään samalla 
tasolla. Valtatien suuntainen kevyt liikenne pystyy 
käyttämään erillistä kevyen liikenteen väylää sekä 
valtatien eteläpuoleista yksityistä rinnakkaistiestöä. 
Alikulkujen määrä valtatiellä lisääntyy kahdella. Ke-
vyt liikenne pystyy alittamaan valtatien Hyppäläntien 
kanssa samasta alikulusta Lepolan hautausmaan 
länsipuolella. Tyrrintien kohdalla rinnakkaistie ja se 
vierellä kulkeva kevyen liikenteen väylä vaihtavat 
valtatien ali puolta.

Kuivalan ja Kaipiaisen välillä kevyt liikenne voi käyt-
tää yhtenäistä maantieksi muutettavaa rinnakkais-

tietä, mikä parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta 
merkittävästi. Kevyt liikenne risteää valtatien kanssa 
eritasossa rinnakkaistien alikulussa Hammassyrjän-
mäessä sekä Metson eritasoliittymässä.

Vaikutukset raskaalle liikenteelle ja erikoiskuljetuk-
sille

Valtatien parantaminen luo raskaalle liikenteelle su-
juvat ja tasalaatuiset olosuhteet, mikä parantaa kul-
jetusten toimintavarmuutta, lyhentää matka-aikoja 
ja parantaa matka-aikojen ennustettavuutta. Ajono-
peuksien tasoittuminen vähentää raskaan liikenteen 
polttoaineen kulutusta ja parantaa näin kuljetusten 
taloudellisuutta sekä vähentää päästöjä.

Erikoiskuljetukset käyttävät valtatietä sekä Tykkimä-
en ja Metson eritasoliittymissä suoria ramppeja. Tyk-
kimäen ylikulkusillan poistamisen ansiosta valtatien 
viereen erikoiskuljetuksille rakennetusta erillisestä 
levikkeestä voidaan luopua, mistä erikoiskuljetukset 
hyötyvät erityisesti liikenteen kasvun myötä.

Liikenteen hallinnan vaikutukset

Suunnitteluosuudelle esitetään liikenteen ja kelin 
nykyisten seurantalaitteiden siirtoa ja päivitystä. 
Tykkimäkeen esitetään uutta liikennekameraa, 
mikä parantaa viranomaispalvelujen laatua. Tien 
hoidon toimenpiteet voidaan mitoittaa täsmällisesti 
ja tienkäyttäjiä voidaan tarvittaessa tiedottaa tiellä 
vallitsevista olosuhteista, mitkä parantavat liikenne-
turvallisuutta ja matkustusmukavuutta.

Vaikutukset liikenneturvallisuuteen

Suunnittelualueella tapahtui valtatiellä 6 vuosina 
2003-2007 keskimäärin 4,8 henkilövahinkoon 
johtanutta onnettomuutta vuodessa, joissa kuoli 
keskimäärin yksi henkilö vuodessa. Ilman valtatien 
parantamista henkilövahinko-onnettomuuksia ar-
vioidaan vuonna 2040 perusennusteen mukaisella 
liikenteen kasvulla tapahtuvan keskimärin 7,4 vuo-
dessa ja liikennekuolemia 1,5 vuodessa.

Yleissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden 
vaikutukset liikenneturvallisuuteen on laskettu 
Tiehallinnon Tarva 4.9 ohjelmalla (Turvallisuusvai-
kutusten arviointi vaikutuskertoimilla). Toimenpiteet 
vähentävä henkilövahinkoon johtavia onnettomuuk-
sia laskennallisesti 33 prosenttia (1,7 onnettomuutta 
vuodessa). Liikennekuolemat vähenevät 45 pro-

senttia (0,3 kuolemaa vuodessa).

Merkittävimmät liikenneturvallisuutta parantavat 
toimenpiteet ovat vastakkaisten ajosuuntien erot-
taminen kaiteella sekä tasoliittymien korvaaminen 
eritasoliittymillä. Riista-aita yhdessä vihersillan 
kanssa vähentää eläinonnettomuuksia erittäin te-
hokkaasti.

Toimenpiteiden vaikutuksesta onnettomuusriskiä 
kuvaava henkilövahinko-onnettomuusaste laskee 
Suomen valtateiden keskiarvoa pienemmäksi. 
Parannetun valtatien 6 arvioitu henkilövahinko-
onnettomuusaste suunnittelualueella on noin 5,5 
onnettomuutta 100 miljoonaa ajoneuvokilometriä 
kohti, kun se Suomen valtateillä vuonna 2007 oli 
keskimäärin 7,4. Turvallisuustilanteen merkittä-
västä parantumisesta huolimatta henkilövahinko-
onnettomuustiheys jää hieman Suomen valtateiden 
keskiarvoa suuremmaksi suunnittelualueen suuren 
liikennemäärän takia. Parannetun valtatien 6 arvioi-
tu henkilövahinko-onnettomuustiheys on noin 16,5 
onnettomuutta 100 tiekilometriä kohti, kun se Suo-
men valtateillä vuonna 2007 oli keskimäärin 15,5.
Suunnittelualueen sekä Suomen valtateiden kes-
kimääräiset onnettomuustiheydet ja –asteen on 
esitetty taulukossa 5.
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Liikenteelliset tavoitteet toteutuvat hankkeessa 
erittäin hyvin:

Valtatien 6 parantaminen turvaa liikenteen • 
turvallisuuden ja sujuvuuden suunnittelu-
osuudella pitkälle tulevaisuuteen. Sujuvuus-
ongelmien poisto palvelee raskaan liikenteen 
toimintaedellytyksiä ja aikataulujen pitävyyttä 
sekä lyhentää matka-aikoja.
Tieosuuden nykyiset liikenneturvallisuuson-• 
gelmat poistuvat. Henkilövahinko-onnetto-
muudet vähenevät 33 prosenttia ja liikenne-
kuolemat 45 prosenttia.
Valtatieliikenteen ruuhkaisuus poistuu lähes • 
kokonaan.
Rinnakkaistiestön kehittäminen parantaa pai-• 
kallisen liikenteen olosuhteita.
Uudet järjestelyt mahdollistavat linja-autoreit-• 
tien järjestelyn hyvin lyhytmatkaista koululais- 
ja asiointiliikennettä palveleviksi.
Tasaiset ajonopeudet ja eritasoliittymien yh-• 
teydessä olevat sujuvat pysäkkijärjestelyt pa-
rantavat valtatietä käyttävän joukkoliikenteen 
toimintaedellytyksiä ja matka-aikojen ennus-
tettavuutta.
Työ- ja asiointiliikenteen turvallisuus paranee. • 
Turvalliset eritasoliittymäjärjestelyt sekä kat-
tavat rinnakkaistieyhteydet palvelevat hyvin 
olemassa olevia palvelualueita ja yrityksiä.



57Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kaipiainen, Yleissuunnitelma

3.4.2 Vaikutukset maankäyttöön, 
yhdyskuntarakenteeseen ja 
aluekehitykseen

Valtakunnalliset kehittämistavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäy-
tön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon - ja 
niiden toteuttamista on edistettävä - kaavoituksessa 
ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valtakunnal-
lisiin alueidenkäyttötavoitteisiin kuuluu seuraavia 
asiakokonaisuuksia:

toimiva aluerakenne• 
eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön • 
laatu
kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja • 
luonnonvarat 
toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto• 
luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset alue-• 
kokonaisuudet.

Valtatien parantaminen edistää valtakunnallisia alu-
eiden käyttötavoitteita muun muassa seuraavasti:

Suunnitelma turvaa olemassa olevan valtakun-• 
nallisesti merkittävän valtatien jatkuvuuden.
Merkittävän pohjavesialueen pilaantumisriski • 
pienenee liikenneturvallisuuden parantamisen 
myötä ja uusien pohjavesisuojausten ansiosta.
Valtatien parantaminen edistää tavoitteiden • 
mukaista monikeskuksista ja verkottuvaa alue-
rakennetta, joka perustuu hyviin liikenneyhte-
yksiin. Valtatie palvelee sekä asutusta että elin-
keinoelämän kuljetuksia.
Suunnitelma parantaa merkittävästi liikenne-• 

turvallisuutta, mihin tulee kiinnittää erityistä 
huomiota liikennejärjestelmän suunnittelussa.
Suunnitelmalla edistetään matka- ja kuljetus-• 
ketjujen toimivuutta sekä turvataan edellytykset 
julkiselle liikenteelle sekä eri liikennemuotojen 
yhteistyön kehittämiselle.
Valtatien suunnittelu vastaa yleistavoitetta, että • 
tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan ke-
hittämällä ensisijaisesti olemassa olevia päälii-
kenneyhteyksiä ja verkostoja.

Yleissuunnitelmaratkaisulla on välittömiä ja välillisiä 
osavaikutuksia, jotka ovat valtakunnallisten alu-
eidenkäyttötavoitteiden mukaisia – toisaalta kaikki 
vaikutukset eivät edistä valtakunnallisia alueiden 
käyttötavoitteita ja ovat osin ristiriidassa niiden 
kanssa. Vaikutuksia peilataan näihin tavoitteisiin eri 
osa-alueiden arvioinneissa. 

Maakunnalliset kehittämistavoitteet ja yhdyskun-
tarakenne 

Valtatien parantaminen tukee maakunnallisia kehi-
tystavoitteita Kymenlaaksossa, kun tarkastellaan 
hanketta osana valtatieyhteyden kehittämistä. Val-
tatie 6 on myös merkittävä ylimaakunnallinen yhteys 
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan välillä. Turvallinen 
ja sujuva valtatieyhteys palvelee elinkeinoelämän 
kuljetuksia ja henkilöliikenteen liikkumistarpeita.

Valtatien 6 parantaminen yleissuunnitelman mu-
kaisesti on Kymenliiton maankäytön suunnitelmien 
mukainen. Seutukaavassa valtatie 6 on esitetty 
nykyisellä paikallaan sekä ohjeellisena käytävänä 
valtatien eteläpuolelle. Nykyiselle valtatielle ei ole 
osoitettu eritasoliittymiä. Valtatien parantaminen 
nykyisellä paikallaan ei ole ristiriidassa seutukaavan 
kanssa, sillä seutukaavan tarkoittama parannettava 
valtatieyhteys toteutuu. Maaseutualueen maakunta-
kaavoitus on tekeillä ja maakuntakaavaluonnokseen 
8.12.2008 on merkitty valtatie 6 yleissuunnitelman 
periaatteiden mukaisesti eritasoliittymineen.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ovat laajoja 
ja luonteeltaan välillisiä – suoria seurauksia ei 
voida osoittaa ja vaikutusaluetta ei voi määritellä 
yksiselitteisesti. Varsinaisen suunnitteluosuuden 
Tykkimäki-Kaipiainen parantamisen yhdyskunta-
rakenteelliset vaikutukset ovat pieniä, sillä Utin 
suunta ei ole Kouvolan laajenemisaluetta. Kouvolan 
seutu kasvaa melko hitaasti, eikä alueella varau-
duta nopeampaan kasvuun tulevaisuudessakaan. 

Siksi merkittävin maankäyttöä koskeva kehitys tällä 
suunnitteluosuudella on odotettavissa puolustus-
voimien toiminnoissa. Ympäristöhäiriöiden vuoksi 
suunnittelualueen lähialueita ei kehitetä Kouvolan 
laajenemisalueina.

Valtatien läheisyydessä on valtatiehen ja liittymiin 
tukeutuvia uusia työpaikka-alueita Tykkimäessä. 
Tykkimäessä on suunnitteilla maakunnallisesti mer-
kittävän logistiikkakeskuksen rakentaminen, jonka 
toimintaedellytyksenä on toimiva valtatieyhteys. 
Sujuva yhteys luo paremmat mahdollisuudet uusi-
en teollisuus- ja työpaikka-alueiden kehittämiselle 
esimerkiksi Kaipiaisiin.

Valtatien parantaminen saattaa välillisesti myös 
hajauttaa yhdyskuntarakennetta. Yhteyksien mer-
kittävä parantuminen edistää väljää pientaloasu-
miseen ja autoiluun perustuvaa elämäntapaa. Se 
myös lisää myös haja-asutusalueiden vetovoimaa 
asuinpaikkana. Tähän kehitykseen voidaan vaikut-
taa maankäytön ohjauksella.

Vaikutukset paikalliseen maankäyttöön

Välittömät vaikutukset maankäyttöön ovat luonteel-
taan paikallisia ja niiden voidaan katsoa vaikuttavan 
suunnittelualueen maankäyttöön, erityisesti valtatien 
ja sen rinnakkaisteiden alueella. Valtatien paranta-
minen saattaa vaikuttaa asutuksen, työpaikkojen 
ja kaupallisten palveluiden sijoittumiseen. Valtatien 
parantaminen tarjoaa mahdollisuuksia maankäytön 
kehittämiselle - kuitenkin tuleva maankäyttö ja val-
tatien parantamisen seurannaisvaikutukset esim. 
taajamarakenteeseen ja asutukseen ovat kiinni Kou-
volan maankäytön suunnittelusta ja ohjauksesta.

Tykkimäen eritasoliittymä sijoittuu pääosin 
yleiskaavan ulkopuolelle (kuva 83). Tiejärjestelyt 
sijaitsevat osittain moottoriradan alueella, joka on 
esitetty yleiskaavassa E-1-merkintänä. Moottorirata 
voi kuitenkin jatkaa toimintaansa, joten yleiskaavan 
esittämä maankäyttö ei muutu valtatien yleissuun-
nitelman vuoksi. Kaupungin näkemyksen mukaan 
yleiskaavaa ei tarvitse muuttaa. Moottorirata-alue 
on siirtymässä muualle ja Tykkimäen maankäyttö 
suunnitellaan uuden tilanteen mukaisesti aikanaan. 
Yleiskaavassa on esitetty yleissuunnitelman mukai-
set yhteydet.

Valtatien parantaminen tukee Tykkimäen erita-
soliittymän ympäristön maankäytön kehittämistä. 

YLEISSUUNNITELMA

Nykyinen valtatie 6 
(vuosina 2003-2007)

Valtatiellä 6
parantamisen jälkeen

Valtatiet keskimäärin 
(vuonna 2007)

Onnettomuustiheys (onnettomuutta/100 tie-km)

Henkilövahinko-onnettomuudet 24,7 16,5 15,5

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 3,1 1,7 1,4

Onnettomuusriski (onnettomuutta/100 milj.auto-km)

Henkilövahinko-onnettomuudet 8,3 5,5 7,4

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 1,0 0,6 0,7

Taulukko 5. Onnettomuustiheydet ja –riskit valtatiellä 6 suunnitteluosuudella sekä Suomen valtateillä keskimäärin.

Hankkeelle asetettiin seuraavat maankäyttöä, 
yhdyskuntarakennetta ja aluekehitystä koskevat 
tavoitteet:

Valtatie 6 luo turvallisen ja sujuvan seudulli-• 
sen ajoneuvoliikenteen yhteyden.
Seutu- ja maakuntakaavoituksen mukaiset ta-• 
voitteet toteutuvat.
Hankkeen toteuttaminen turvaa Utin helikop-• 
tereiden päätukikohtapäätöksen mukaisen 
varuskunnan toiminnan, kehittymisen ja har-
joitusalueet.
Hankkeen toteuttaminen tukee maankäytön • 
suunnittelua ja toteutusta.

Maankäyttöä, yhdyskuntarakennetta ja aluekehi-
tystä koskevat tavoitteet toteutuvat lähes kaikilta 
osin hyvin:

Valtatien 6 parantaminen turvaa liikenteen • 
turvallisuuden ja sujuvuuden suunnitteluosuu-
della pitkälle tulevaisuuteen.
Ratkaisuehdotus vastaa maankäytön suunni-• 
telmia ja tavoitteita sekä maakuntatasolla että 
kuntatasolla.
Valtatien parantaminen tukee maankäytön • 
kehittämistä laajenemisalueilla ja parantaa 
alueella keskeisen Utin varuskunnan toimin-
tamahdollisuuksia kokonaisuutena.



58 Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kaipiainen, Yleissuunnitelma

Tykkimäen ja radan välisellä alueella toimii logis-
tiikkakeskus, jonka odotetaan laajenevan tulevina 
vuosina. Lisäksi alueella on tarve ratapihatoiminto-
jen laajentamiseen Kullasmäessä. Ratkaisu mah-
dollista urheilu- ja virkistyspalvelujen kehittämisen 
Käyrälammen ympäristöön, jonne on hyvät yhteydet 
eritasoliittymän kautta.

Rinnakkaistie Tykkimäen ja Utin välillä sijoittuu 
pääosin metsätalousalueelle. Uuden tien alle jää 
metsää jonkin verran, mutta rinnakkaistien sijainti 
lähellä valtatietä lieventää metsäkuvioiden pirs-
toutumista. Rinnakkaistien ja valtatien väliin jää 
muutamia asuintaloja epäedulliselle paikalle. Rin-
nakkaistie sivuaa puolustusvoimien harjoitusaluetta, 
mutta ei vaikeuta sen käyttöä. Härkäojantien ja Hyp-
päläntien asutus on valtatien takana melko kaukana 
rinnakkaistiestä, mutta asukkaiden näkemyksen 

mukaan tämä ei ole ongelma liikkumisen kannalta. 
Jyrääntien parantamisessa tukeudutaan pääosin 
nykyisen tieyhteyteen, mutta tien uusi osuus halkoo 
noin 250 metrin matkalla metsätalousmaata.

Utin eritasoliittymä sijoittuu maankäytöllisesti 
keskeiselle paikalle (kuva 84), mutta alueelle ei 
ole suunnitteilla maankäytön kehittämistä. Erita-
soliittymä ramppeineen täyttää lähes kokonaan 
Utin linnoituksen ja varuskunnan toimintojen väliin 
rajautuvan alueen. Utin jääkärirykmentin varus-
kunta sekä maavoimien lentotukikohtana toimiva 
Utin lentokenttä muodostavat suunnittelualueen 
keskeisimmän toimijan. Eritasoliittymä muuttaa 
jonkin verran varuskunnan toimintoja, mutta koko-
naisuutena ratkaisu parantaa varuskunnan toimin-
taedellytyksiä. Varuskunnan toiminnan kannalta 
yleissuunnitelmaratkaisu on hyvä, koska alikulkuja 

on esitetty alueelle riittävästi ja varuskunnan toimin-
not helpottuvat, kun nykyisen tien liikenteen kanssa 
risteäminen päättyy.

Utin liikenneaseman (ABC) säilyminen on mahdol-
lista yleissuunnitelman mukaisessa ratkaisussa. 
Yhteys valtatieltä liikenneasemalle pitenee jonkun 
verran. Liikenneaseman tarjoamat palvelut on 
merkittävä yksittäinen tekijä Utin kylä-asutukselle 
ja sen tulevaisuudelle. Utin kylän asutusta radan 
ja varuskunnan väliselle alueelle voidaan tiivistää 
vähäisesti, kun ratkaisu valtatien sijoittumisesta on 
saatu yleissuunnitelman myötä. Asutusta voidaan 
tiivistää tarvittaessa nykyisillä asuinalueilla Hyppä-
lässä ja Ranta-Utissa, mutta valtatien parantami-
sella ei ole merkittävää vaikutusta tähän. Yhteydet 
Kouvolan suuntaan paranevat kuitenkin jonkun 
verran. Utin ja sen lähiympäristön maankäytön ke-
hittäminen riippuu Kouvolan kaupungin maankäytön 
tavoitteista.

Metson eritasoliittymä sijoittuu maankäytön 
kannalta luontevaan sijaintiin metsäiselle alueelle. 
Eritasoliittymässä on liikekiinteistö, jolle muodostuu 
edullinen sijaintipaikka ja hyvä kulkuyhteys. Erita-
soliittymän läheisyydessä on kaksi asuintaloa. Eri-
tasoliittymän sijainnin hyödyntämistä maankäytön 
kehittämisessä rajoittaa sen sijoittuminen I-luokan 
pohjavesialueelle.

Kaipiaisten taajaman yhteydet paranevat Kouvolan 
suuntaan ja Kouvolan palveluiden saavutettavuus 
paranee. Kaipiaisten taajamassa ei ole toistaiseksi 
konkreettisia maankäytön laajentamissuunnitelmia, 
vaikka alue on ollut esillä seudullisten toimintojen 
sijoituspaikkana. Valtatien parantaminen tukee 
Kaipiaisten maankäytön kehittämismahdollisuuksia 
tähän suuntaan.

Valtatien parantamisella ei ole suurta vaikutusta 
alueen maa- ja metsätaloudelle ja turvetuotannolle, 
jos poikittaiset yhteydet turvataan riittävän korkeilla 
ja leveillä alikuluilla jatkosuunnittelussa. Uudet tie-
järjestelyt pirstovat jonkin verran talousmetsää.

3.4.3 Vaikutukset kiinteistöihin

YLEISSUUNNITELMA

Kuva 83. Tykkimäen eritasoliittymä.

Hankkeelle asetettiin seuraava kiinteistöjä kos-
keva tavoite:

Hanke aiheuttaa mahdollisimman vähän hait-• 
taa kiinteistöjen omistajille.

Kiinteistöjä koskeva tavoite toteutuu hankkeessa 
kokonaisuutena hyvin:

Hankkeen haitallisia vaikutuksia kiinteistöjen • 
omistajille, asukkaille ja elinkeinojen harjoitta-
miselle pystytään minimoimaan.
Valtatien leventäminen pienentää tienvarsi-• 
kiinteistöjen pinta-aloja.
Erityisesti uudet rinnakkaistieyhteydet pirsto-• 
vat jonkin verran metsäkiinteistöjä.
Yhteydet valtatielle ja osittain myös valtatien • 
poikki pitenevät jonkin verran.

Osana yleissuunnitelmaa on tehty kiinteistövai-
kutusten arviointiselvitys (KIVA), joka on koko-
naisuudessaan esitetty liitteessä 8. Selvityksessä 
on tiehankkeesta kiinteistörakenteelle aiheutuvia 
haittoja arvioitaessa otettu huomioon lähinnä yleis-
suunnitelmassa hyväksyttävät toimenpiteet valtatien 
parantaminen sekä eritasoliittymät. KIVA-selvitystä 
tarkennetaan tiesuunnitelmavaiheessa.

Kokonaisuutena valtatien parantamisen vaikutukset 
kiinteistöihin sekä maa- ja metsätalousliikenteeseen 
jäävät kohtuulliseksi. Parannuksesta aiheutuu 
pieniä kiertohaittoja, mutta niitä voidaan lieventää 
tilusjärjestelyin. Yleissuunnitelman mukaisessa 
ratkaisussa tiealue levenee jonkin verran, mutta 
varsinaista uutta kiinteistöjen pirstoutumista ei 
tapahdu.

Valtatie ei suunnittelualueella kulje peltoalueiden 
keskellä. Maatalousliikenteelle parantaminen ei 
aiheuta suuria muutoksia. Joidenkin myös viljely-
teinä käytettyjen yhteyksien poistaminen pidentää 
viljelyliikenteen kulkumatkoja, mutta matkojen lisäys 
ei ole merkittävä. Suunnitellut ali- tai ylikulut sijaitse-
vat nykyisten myös viljelyliikenteeseen käytettyjen 
paikallisten teiden kohdalla. Myös muu tieverkosto 
nivoutuu hyvin valtatien ali- ja ylikulkuihin. Viljely-
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liikenteessä kulkumatkan pidentyminen aiheuttaa 
maantietoimitusvaiheessa kustannuksia (ns. etäi-
syys/kiertohaittakorvaukset). Tilusjärjestelyin ja 
vuokrajärjestelyin on paikoin mahdollista vähentää 
valtatien yli tapahtuvaa viljelyliikennettä, jos siihen 
löytyy viljelijöiden keskuudessa halukkuutta. Tie-
hanke sinällään ei aiheuta suuria tarpeita laajempiin 
peltotilusjärjestelyhankkeisiin.

Valtatien parantamiseen liittyvä rinnakkaistie ja muut 
yhteydet aiheuttavat jonkin verran metsäkiinteistö-
jen pirstoutumista. Pisin näistä uusista yhteyksistä 
on Tykkimäestä Hammassyrjänmäkeen ulottuva 
rinnakkaistieosuus. Tien leventäminen pienentää 
tienvarsikiinteistöjen pinta-aloja ja saattaa paikoin 
aiheuttaa tarvetta järjestellä pieniä jäännöskiin-
teistöjä viereisiin kiinteistöihin. Eritasoliittymien ja 
alikulkujen kohdalla pienet metsäkiinteistöt tulevat 

liitettäviksi viereisiin kiinteistöihin tai hankittavaksi 
Tiehallinnolle. Suoria liittymäyhteyksiä nykyiseltä 
valtatieltä metsäpalstoille katkeaa ja kulkumatkat 
paikoin pitenevät. Kuitenkin nykyinen rinnakkais-
tiestö ja suunnitellut uudet yksityistiet pitävät kulku-
matkat kohtuullisina. Utin eritasoliittymän alueella on 
merkittävästi valtatien puolelta toiselle tapahtuvaa 
viljelyliikennettä, joka voi käyttää puolenvaihtoon eri-
tasoliittymää sekä mahdollisesti myös rinnakkaistien 
alikulkua Utin linnakkeen länsireunalla.

Eritasoliittymien ja poikittaisten yhteyksien kohdalla 
pieniä kiinteistöjä tai kiinteistöjen itsenäisiä palstoja 
tulee hankittavaksi kokonaan Tiehallinnolle joko 
kaupoin tai lunastuksin. Tykkimäen eritasoliittymän 
läheisyydessä sijaitsee asuinkiinteistöjä. Jatkosuun-
nittelussa selviää eritasoliittymän ja muiden tiejär-
jestelyjen kiinteistöille aiheuttama mahdollinen niin 

merkittävä arvon aleneminen, että kiinteistöt tulisivat 
maantietoimituksessa lunastettaviksi.

Tien varrella Utissa on runsaasti Puolustusvoimien 
käytössä olevia alueita tien molemmin puolin. Näille 
alueille liikennöinti ei juurikaan muutu toimenpitei-
den myötä eikä alueilla ole yksityisten kiinteistöjen 
liikenteen kannalta merkitystä. Esimerkiksi nykyisten 
liittymien poistot eivät vaikuta muiden kiinteistöjen 
käyttöön lukuun ottamatta Haukkajärven Vennan 
saaren lomakiinteistöjen ja läheisen uimarannan 
liikennettä.

3.4.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja liikkumiseen

Koska tielinjaus noudattaa pääosin nykyistä val-
tatietä, uuden tien haitat kohdistuvat samoille 
asukkaille kuin nykyisen tien. Kuivalan kohdassa 
tietä oikaistaan, jolloin tie siirtyy hieman kauemmas 
Kuivalan asutuksesta. Asutusta tien läheisyydessä 
on seuraavissa kohdissa:

Tykkimäen eritasoliittymän kohdassa valtatien • 
eteläpuolella (muutama asuintalo)
Härkäojantien varrella valtatien eteläpuolella • 
(n. 20 asuintaloa)
Suunnilleen em. kohdassa valtatien pohjois-• 
puolella (muutama asuintalo)
Ennen Lepolan hautausmaata molemmilla • 
puolilla tietä (muutama asuintalo)
Ranta-Utin ja Kuivalan kohdalla muutamassa • 
kohdassa molemmin puolin tietä, erityisesti 
pohjoispuolella (yhteensä n. 15 asuintaloa)
Metson eritasoliittymän kohdassa (kaksi asuin-• 
taloa).

Tien parantaminen heikentää em. kohdissa asuin-
viihtyvyyttä tiealueen tullessa lähemmäs asutusta. 
Suurimpia vaikutukset ovat Tykkimäen eritasoliitty-
män kohdassa ja valtatien pohjoispuolella Tykkimä-
ki-Hyppälä -välillä, joissa asuintalot jäävät kahden 
tien väliin. Toisaalta jälkimmäisessä kohdassa rin-
nakkaistien sijoittumisella lähelle valtatietä on myös 
myönteisiä vaikutuksia, koska tällöin se halkoo 
mahdollisimman vähän metsätalousalueita.

Melun suhteen tilanne paranee lähes kaikilla suun-
nittelualueen asukkailla suunniteltujen meluntor-
juntatoimenpiteiden ansiosta. Kahdessa kohdassa 
(valtatien pohjoispuolella Tykkimäen ja Lepolan 
hautausmaan välissä, yhteensä kolme asuintaloa) 
ei kuitenkaan päästä meluntorjunnan jälkeenkään 
melun ohjearvioihin (55 dB). Näissäkin kohdissa 
tilanne kuitenkin paranee nykytilanteeseen verrat-
tuna. Ehdotetun meluntorjunnan jälkeen yksikään 
asukas ei altistu yli 60 dB melulle. Meluvaikutuksista 
on kerrottu tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

Suunnittelualueen asukkaat hakevat pääosin pal-
velut Kouvolasta. Asukkaiden jokapäiväinen liik-
kuminen ja asioiminen nopeutuu ja sujuvoituu tien 
parantamisen myötä ja liikenneturvallisuus paranee 
mm. eritasoliittymien ansiosta. Myös kevyen liiken-
teen olosuhteet ja turvallisuus paranevat kevyen 
liikenteen väylien ja alikulkujen myötä.

YLEISSUUNNITELMA

Kuva 84. Utin eritasoliittymässä kohtaavat tieverkko ja maankäyttö.

Hankkeelle asetettiin seuraavat ihmisten elinoloja 
koskevat tavoitteet:

Tien parantamisesta ja kasvavasta liikentees-• 
tä aiheutuvat haitat elinympäristön laadulle, 
asuinviihtyvyydelle ja virkistyskäytölle halli-
taan ja niitä vähennetään (esim. meluhaitat).
Hanke aiheuttaa mahdollisimman vähän hait-• 
taa kiinteistöjen omistajille, asukkaille ja elin-
keinojen harjoittamiselle.
Utin kohdalla säilytetään elinvoimainen ky-• 
läyhteisö palveluineen ja elinkeinoineen.

Ihmisten elinoloja koskevat tavoitteet toteutuvat 
hankkeessa pääsääntöisesti erittäin hyvin:

Tien parantamisesta ja kasvavasta liikentees-• 
tä aiheutuvat haitat hallitaan ja niitä pystytään 
vähentämään. Melun suhteen tilanne para-
nee lähes kaikilla suunnittelualueen asukkail-
la suunniteltujen meluntorjuntatoimenpiteiden 
ansiosta. Joissakin kohdin asuinviihtyvyys 
heikkenee tiealueen tullessa lähemmäs asu-
tusta tai asutuksen jäädessä valtatien ja rin-
nakkaistien väliin. Virkistysalueet ja –reitit sekä 
niiden kulkuyhteydet säilyvät ja melutilanne 
alueilla paranee.
Hankkeen haitalliset vaikutukset kiinteistöjen • 
omistajille, asukkaille ja elinkeinojen harjoitta-
miselle pystytään minimoimaan.
Utin kyläyhteisön säilyminen turvataan. Ny-• 
kyiset palvelut jäävät hyvin saavutettaviksi. 
Suunnitelmaratkaisulla ei huononneta alueen 
sisäisiä ajoneuvoliikenteen eikä kevyen liiken-
teen yhteyksiä.
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Uusi tie aiheuttaa kuitenkin myös estevaikutuksia 
tien puolelta toiselle liikkumiselle. Maatalousliiken-
teen matka pitenee Kuivalan/Ranta-Utin ja Tyrrin 
välillä, kun valtatien poikki ei ole Ranta-Utintien ja 
Tyrrintien yhdistävää alikulkua. Rinnakkaistien sijoit-
tuminen Lepolan hautausmaan kohdalla valtatien 
pohjoispuolelle pidentää eteläpuolen asutuksen 
matkoja rinnakkaistien linja-autopysäkeille. Asuk-
kaat ovat kuitenkin vahvasti toivoneet rinnakkais-
tietä valtatien pohjoispuolelle.

Virkistysalueita suunnittelualueella on Käyrälam-
men matkailualue ja Vennanrannan uimaranta. 
Kulkuyhteydet Käyrälammelle pysyvät ennallaan ja 
melun suhteen tilanne paranee suunnitellun melun-
torjunnan ansiosta. Myös yhteydet Vennanrannan 
uimarannalle säilyvät. Kulkuyhteydet suunnittelu-
alueen alkupäässä sijaitsevaan Tykkimäen huvi-
puistoon pysyvät ennallaan. Valtatietä pitkin kulkee 
valtakunnallinen pyöräilyreitti, jonka jatkuvuus on 
turvattu suunnitelmassa.

Rakentamisen aika heikentää tien tuntumassa 
sijaitsevan asutuksen viihtyvyyttä. Lisäksi se voi 
vaikeuttaa jokapäiväistä liikkumista ja heikentää 
liikenneturvallisuutta.

Meluvaikutukset

Hankkeen suunnittelun tavoitteena oli tien varren 
asutukselle aiheutuvien meluhaittojen torjuminen 
ja vähentäminen. Tavoitteeseen päästään raken-
tamalla meluesteitä. Liikenteen aiheuttaman melu 
on olennainen tekijä asukkaiden viihtyvyyden kan-
nalta. Liikenteen lisääntyessä meluhaitat kasvavat. 
Selvitysalue on melko harvaan astuttua jolloin myös 
melulle altistuvat asuvat harvassa.

Nykytilanteessa yli 55 dB melulle altistuvia asukkaita 
on suunnittelualueella 40. Voimakkaan melun (yli 
65 dB) vyöhykkeellä asuvia on neljä. Vuoden 2040 
liikennemäärillä tehtyjen laskentojen mukaan yli 55 
dB melulle altistuvia asukkaita on nykyisillä liiken-
nejärjestelyillä ilman uutta meluntorjuntaa 52, joista 
neljä asuu yli 65 dB meluvyöhykkeellä. Nykytilantee-
seen verrattuna altistuvien määrä lisääntyy noin 20 
asukkaalla. Yleissuunnitelman mukaisella tieratkai-
sulla ilman uutta meluntorjuntaa melulle altistuvien 
asukkaiden määrä lisääntyy noin yhdeksällä, vaikka 
melutilanne paikoin hiukan paraneekin. 

Meluntorjunnalla saadaan altistuvien asukkaiden 
määrä vähenemään merkittävästi. Ehdotetulla 
meluntorjunnalla yli 55 dB melulle altistuu vain 
15 asukasta. Nykytilanteeseen verrattuna mää-
rä vähenee 25 asukkaalla. Ennustetilanteessa 
suunnittelualueen yli 45 dB melualueella on noin 
20 loma-asuntoa. Yleissuunnitelman melunsuo-
jausratkaisulla melulle altistuvien loma-asuntojen 
lukumäärä saadaan pienennettyä neljännekseen, 
eli noin viiteen loma-asuntoon.

Tärinä

Tielinjauksen pysyessä pääosin nykyisellään ei 
tieliikenteestä aiheutuvan tärinän arvioida merkit-
tävästi lisääntyvän nykytilanteeseen verrattuna. 
Tielinja sijoittuu kantavalle karkearakeiselle maa-
pohjalle, joka koostuu hiekasta, sorasta ja moree-
nista. Tielinjauksen muutoksilla arvioidaan olevan 
vaikutuksia tärinähaittoihin enimmillään kohdissa, 
joissa ajorata siirtyy lähemmäksi asuinrakennusta. 
Tällöinkin tärinähaitan lisääntymiseksi merkittävästi 
asuinrakennuksen ja ajoradan välisen etäisyyden 
tulee olla todella pieni (muutamia metrejä).

Myöskään liikennemäärien kasvun ei arvioida vai-
kuttavan merkittävästi tärinän esiintymiseen. Valta-
tiellä on nykyiselläänkin paljon raskasta liikennettä 
ja ennustetilanteessa raskaan liikenteen määrä 
tulee kasvamaan entisestään.

Päästöt ja pitoisuudet

Liikenteen tuottamien epäpuhtauksien määrään vai-
kuttavat muun muassa liikennemäärä, ajoneuvojen 
ikäjakauma, ajetut kilometrit, eri liikennevälineiden 
ominaispolttoaineiden koostumukset ja kulutus 
sekä ominaispäästöt. Liikenteen sujuvuus vaikut-
taa ajonopeuteen, polttoaineen kulutukseen sekä 
päästömääriin.

Päästömäärät on arvioitu IVAR 2.3.0 ohjelmalla, 
jonka päästömäärien laskenta perustuu YTV:n mal-
leihin. Näissä päästömalleissa on otettu huomioon 
autokannan kehittyminen muun muassa katalysaat-
torien yleistymisen ja tiukempien päästörajoitusten 
osalta. Hiilidioksidipäästöt IVAR laskee polttoaine-
kulutuksen perusteella.

Tieosuuden parantaminen lisää hieman päästömää-
riä ajonopeuksien nousun myötä. Toisaalta liiken-
teen sujuvuuden paraneminen vähentää päästöjä, 
mutta kokonaisuudessaan typen oksidien (NOx), 
hiilimonoksidin (CO) ja hiukkasten määrät nousevat 
suunnittelualueella jonkin verran. Hiilivetyjen (HC) 
määrään tien parantamisella ei ole merkittävää 
vaikutusta. Edellä mainittujen päästöjen määrä 
ennustetilanteessa on kuitenkin selvästi nykyistä 
pienempi moottoritekniikan kehittymisen ansiosta. 
Liikenteen aiheuttaman hiilidioksidin (CO2) mää-
rään tien parantamisella ei ole merkittävää vaiku-
tusta. Mallit eivät ota täysimääräisesti huomioon 
liikenteen ruuhkautumisesta aiheutuvaa päästö-
määrien nousua, mikä näkyy erityisesti nykyisen 
tien päästömäärissä.

Liikenteen aiheuttamien päästöjen pitoisuudet eivät 
näillä liikennemäärillä aiheuta välittömiä haitallisia 
terveys- tai ympäristövaikutuksia.

3.4.5 Ympäristövaikutukset
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Tilanne 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB yli 70dB yhteensä yli 55 dB

Nykytilanne 24 12 4 0 40

Ennustevuosi 2040, nykyinen tielinja, 
ei meluntorjuntaa

27 21 4 0 52

Ennustetilanne 2040, ei meluntorjun-
taa

43 14 4 0 61

Ennustetilanne 2040, suunniteltu 
meluntorjunta

15 0 0 0 15

Taulukko 6. Melulle altistuvat asukkaat (ekvivalentti päivämelutaso klo 7-22).

Nykyinen 
tie 2007

Nykyinen 
tie 2040

Parannettu 
tie 2040

NOx (t/v) 97,1 18,1 18,8

HC (t/v) 24,4 8,4 8,0

CO (t/v) 148,3 67,3 88,4

Hiukkaset 
(t/v)

2,6 2,2 2,3

CO2 
(1000 t/v)

19,0 28,4 28,2

Taulukko 7. Päästömäärät.

Hankkeelle asetettiin seuraavat ympäristöä kos-
kevat tavoitteet:

Valtakunnallisesti merkittävät pohjavesialu-• 
eet suojataan parhaalla mahdollisella mene-
telmällä ja pohjaveden pilaantumisriskiä pie-
nennetään merkittävästi. Pohjavedensuojaus 
toteutetaan aloittaen merkittävimmistä koh-
teista.
Tien parantamisen aiheuttamat ympäristöhai-• 
tat torjutaan.

Ympäristöä koskevat tavoitteet toteutuvat hank-
keessa hyvin:

Valtakunnallisesti merkittävän, yhdyskunnan • 
vedenkäytölle erittäin merkittävän pohjavesi-
alueen suojelemiseksi ja pilaantumisriskin vä-
hentämiseksi hankkeen alueella toteutetaan 
kattava pohjavesialueiden suojaus.
Valtakunnallisten ja maakunnallisten kulttuu-• 
riympäristöjen suojelun tavoitteet on otettu 
huomioon suunnittelussa.
Luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus • 
on hankkeessa otettu huomioon luontokohtei-
den suojelun, kompensaation ja tieympäristön 
toimenpiteiden esim. luiskien käsittelyn, lajis-
ton siirtämisen avulla.
Eläinten liikkumisen edistämiseksi rakenne-• 
taan vihersilta tiealueen ylitse.
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Ympäristöselvitysten täydentäminen ja vuoden 
2007 ympäristövaikutusten arvioinnin huomioon 
ottaminen

Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu vuonna 
2007 valmistuneessa YVA-menettelyssä. Yhteys-
viranomaisena toiminut Kaakkois-Suomen ympä-
ristökeskus antoi lausuntonsa YVA-selostuksesta 
18.6.2007. Lausunto on esitetty liitteessä 4.

Yhteenvetona arvioinnissa yhteysviranomainen 
totesi, että ympäristövaikutusten arviointiselostus 
on hyvin laadittu ja sen perusteella saa selkeän kä-
sityksen hankkeen toteuttamisvaihtoehtojen eroista 
ympäristövaikutusten suhteen. Kansalaisten tiedon-
saanti ja osallistuminen ovat yhteysviranomaisen 
näkemyksen mukaan olleet keskeisessä roolissa 
arviointimenettelyn aikana. Arviointiselostus on 
tehty arviointiohjelman sekä yhteysviranomaisen 
arviointiohjelmasta antaman lausunnon mukaisesti 
ja se vastaa YVA-lain ja asetuksen vaatimuksia.

Taulukossa 8 on esitetty yhteysviranomaisena 
lausunnosta asiat, jotka yhteysviranomainen totesi 
jollain tasolla puutteelliseksi, täydennettäväksi tai 
yleispiirteisiksi. Lisäksi taulukkoon on lausunnon 
kohdat, joissa oli maininta, että asia on otettava 
huomioon jatkosuunnittelusta.

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön

Nelikaistaisen tien rakentamisella ei ole haitalli-
sia vaikutuksia kaukomaisemaan, koska tieosa 
on metsän reunustama koko suunnittelualueella. 
Lähimaisemaa tien parantaminen muuttaa eniten 
eritasoliittymien ympäristössä, joissa tien rakenteet 
(sillat ja rampit) nousevat kiintopisteiksi erottuen 
metsäisestä ympäristöstään. Tieosan varrella on 
nykyisin verrattain vähän rakennettua ympäristöä ja 
siksi tien parantaminen muuttaa nykyistä metsäistä 
tiemaisemaa oleellisesti varsinkin Tykkimäessä ja 
Metsossa, joissa uusia näkyviä rakenteita tulee eni-
ten. Rinnakkaistien kulkiessa lähellä valtatietä koko 
tieosuudella liikenteen viemä tila lähimaisemassa 
levenee nykyisestä paikoin huomattavasti. Pai-
kallisliikenteen yhteystarpeita palvelevat ratkaisut 
ovat kaikki alikulkuja, jolloin ne sulautuvat harjun 
laella kulkevan tien ympäristöön hyvin eivätkä siten 
aiheuta suuria muutoksia tiemaisemassa.

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta Yleissuunnitelma
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta puuttuu kattava ja havainnollinen kulttuuriympäristöjen, 
yksittäisten rakennusten ja muiden kohteiden esille tuominen, kartoin ja tekstein. Puutteena on pidet-
tävä myös sitä, ettei mahdollisten tieympäristöjen kaikkia rakennuksia ole inventoitu (asiayhteyteen 
sopivalla tasolla) eikä näin ollen vaikutuksia ole selvitetty rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja 
maisema-analyyttisesti

Yleissuunnitelmassa on pyritty selvittämään alueen kulttuuriympäristöt sekä maiseman kannalta 
tärkeät alueet aikaisempaa tarkemmin varsinkin valitun tielinjauksen vaikutuspiirissä. Valitun tielinjan 
läheisyydessä olevat rakennukset on inventoitu, mutta rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita ei 
löytynyt. Muistomerkit ja muut yksittäiset kohteet on esitetty kartoilla aikaisempaa kattavammin.

Hankkeen jatkosuunnittelussa on oltava yhteydessä Kymenlaakson maakuntamuseoon, jotta kult-
tuurihistorialliset kohteet tulee asianmukaisesti huomioitua.

Suunnittelun aikana on oltu tiiviisti yhteydessä sekä maakuntamuseoon että museovirastoon ja vii-
meisimmät inventoinnit on huomioitu suunnittelussa.

Arviointiselostuksen liitteessä 2 kuvatut meluvyöhykkeet VE2:ssa Hyppälän pellon kohdalla ovat 
herättäneet ihmetystä. Teknisen tarkastelun mukaan tien pinta on peltoalueella selvästi maan pinnan 
yläpuolella, siitä huolimatta melu ei näyttäisi leviävän kovinkaan kauas, vaikka kyseinen kohta on 
avointa peltoaukeaa. Melulaskennasta saatuja melukäyrien oikeellisuus tulisi varmistaa tältä osin.

Yleissuunnitelmassa on tehty täysin uudet melulaskelmat valitusta yleissuunnitelmaratkaisusta 
tarkentuneen tielinjauksen ja liikenne-ennusteiden pohjalta. Yleissuunnitelmassa esitetään myös 
meluesteiden paikat yleissuunnitelman tarkkuudella. 

Vaikutuksia pinta- ja pohjaveteen ja niiden suojaustarvetta on tarkasteltu normaaliolosuhteiden 
osalta. Mahdolliset poikkeustilanteet tai onnettomuuksista aiheutuvat vaikutukset pohja- ja pintave-
siin ovat jääneet vähemmälle tarkastelulle. Arviointiselostuksessa olisi pitänyt tarkemmin arvioida 
myös onnettomuuksien todennäköisyyttä, niiden seurauksia ja vaikutusten palautuvuutta erityisesti 
suhteessa Kuivalan vedenottoon. Pohjavesisuojausten toimivuus jää epäselväksi mm. tieltä suis-
tumisonnettomuuksissa.

Yleissuunnitelmassa on selvitetty pohjaveden virtausolosuhteita vesihuollon kannalta merkittä-
vimmällä Utin pohjavesialueella. Selvityksen avulla voidaan ennakoida pohjaveden virtaussuuntia 
mahdollisissa onnettomuustapauksissa ja kohdentaa pelastustoimia tehokkaammin. Pohjaveden 
likaantumiseen johtavien onnettomuuksien todennäköisyyttä, samoin kuin niiden seurauksia ja vai-
kutusten palautuvuutta, on käytännössä erittäin vaikea arvioida, koska vaikuttavia tekijöitä on hyvin 
paljon. Utin alueella tällaisia onnettomuuksia ei ole tapahtunut. Normaalisti pohjavesisuojaukset vas-
tapenkereineen ehkäisevät ajoneuvojen suistumisen suojausten yli. Arimpiin kohtiin on mahdollista 
asentaa esimerkiksi lisäkaiteita. Ratkaisut vesihuollon poikkeustilanteisiin on esitetty Kymenlaakson 
vesihuollon kehittämissuunnitelmassa.

Suunnitteluratkaisuja haettaessa on pyritty ottamaan huomioon ratkaisujen taloudellinen, sosiaalinen 
ja ekologinen kestävyys.

Yleissuunnitelman ratkaisuissa on ollut lähtökohtana haitallisten vaikutusten ehkäisy.

Meluntorjunnan suunnittelussa on osin puutteita, jotka tulee korjata hankkeen jatkosuunnittelun 
aikana. 
Selkein puute liittyy tie- ja ratahallinnon erilaisiin käytäntöihin ja yhteistyön puutteeseen meluntor-
junnassa. Molemmat hallinnon kuuluvat saman ministeriön alaisuuteen, joten kansalaisten kannalta 
olisi kohtuullista, että samalla hankealueella suojausperiaatteet olisivat yhtenevät.

Yleissuunnitelmassa on tehty tarkennettu meluselvitys suunnitelmaratkaisusta. Yleissuunnitelman 
mukaisessa ratkaisussa maantien ja radan yhteismelulla ei ole merkitystä. Meluntorjunnan lähtökoh-
tana on ollut kaikkien melulle altistuvien asukkaiden suojaaminen.

Ihmisiin ja alueen maankäyttöön kohdistuvien haitallisten vaikutusten lieventämiseksi on tärkeää, 
että lopullinen päätös valitusta vaihtoehdosta tehdään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja 
siitä tiedotetaan alueen asukkaille. 

Yleissuunnitelmassa on panostettu ajantasaiseen tiedottamiseen ja päätös valitusta vaihtoehdosta 
julkaistiin heti lehdistötiedotteessa. Lisäksi yleissuunnittelussa on jatkettu yvan aikaista laajaa vuo-
rovaikutusta yleisötilaisuuksissa ja asukastyöpajoissa. 

Riippumatta hankkeen toteutusajankohdasta tulisi maankäytön suunnitelmiin sisällyttää vain yksi 
valittu linjausvaihtoehto.

Yhteysviranomaisen näkemys on kunnan ja maakuntaliiton tiedossa. Kymenlaakson Vaihemaakun-
takaavaa on laadittu samanaikaisesti valtatien suunnittelun kanssa. Maakuntakaavaehdotuksessa 
8.12.2008 on esitetty vain nykyisen valtatien linjaukseen pohjautuva valtatien parantaminen. 

Arviointiselostuksessa esitetään seurattavaksi hankkeen vaikutuksia pohjaveteen. Seurannan 
laajuus riippuu valittavasta vaihtoehdosta. Kaakkois-Suomen tiepiiri neuvottelee Kaakkois-Suomen 
ympäristökeskuksen kanssa pohjaveden laadun seurannan yksityiskohdista, kun yleissuunnittelu 
valitusta vaihtoehdosta käynnistyy. Tarkoituksena on kehittää seurantaohjelma, jonka mukaan kai-
vojen, lähteiden, pohjavesiputkien, vedenottamoiden ja purkupaikkojen veden laatua seurataan.

Pohjavesien seurantaohjelmaa ei ole sisällytetty yleissuunnitelman laatimiseen. Se voidaan laatia 
myöhemmässä suunnitteluvaiheessa, esimerkiksi tiesuunnitelman yhteydessä.

Yleissuunnitelmavaiheeseen valitun tielinjauksen maastokäytävästä tehdään tarkistusinventoinnit 
liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen muutosten seuraamiseksi ennen rakentamisen 
aloittamista ja sen aikana. 
Lepakoiden ja kirjoverkkoperhosen elinympäristöjä saattaa myös esiintyä suunnittelualueella. 
Valitun maastokäytävä vaihtoehdon osalta tulee erikseen tarkastella, vaarantaako tien linjaus le-
pakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi sopivia kohteita ja tarvittaessa tehdä kohteista erillinen 
lepakkoselvitys. 
Mikäli VE 1 valitaan toteutettavaksi vaihtoehdoksi, on perhosten kannalta arvokkailla alueella hyvä 
tehdä tarkemmat lajistoselvitykset.

Yleissuunnitteluun valitun linjauksen läheltä tunnettujen liito-oravan esiintymisalueiden nykytilanne 
tarkastettiin keväällä 2008. Käyrälammen liito-oravaesiintymän seurantaa tulee jatkaa tiesuunnittelun 
ja rakentamisvaiheen aikana.
Vuonna 2008 tehtiin perhosselvitys, jossa ei tavattu kirjoverkkoperhosta nykyisen valtatien reuna-
alueilta. Yleissuunnitelman mukaisilla tiealueilla ei arvioitu olevan lepakoiden lisääntymis- ja leväh-
dyspaikoiksi sopivia kohteita, joten erillinen lepakkoselvitys ei ole tarpeen.
Nykyisen valtatien reunoilla sijaitsevilta perhosten kannalta arvokkailta alueilta tehtiin lajistoselvitykset 
vuonna 2008.

Taulukko 8. Yhteysviranomaisen YVA-lausunnossa esitettyjen asioiden huomioon ottaminen yleissuunnitelmassa.
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Metson eritasoliittymän kohdalla tiejärjestelyt jäävät 
melko huomaamattomiksi ramppeja ja ylikulkusiltaa 
lukuun ottamatta. Ramppien ja valtatien välinen alue 
metsitetään, jolloin rampitkaan eivät korostu tar-
peettomasti tiemaisemassa. Metson eritasoliittymä 
katkaisee pitkän monotonisen metsäjakson ja siksi 
sen vaikutukset tiemaisemassa voivat olla myös 
positiivisia. Ympäristötaiteen sijoittamista eritasoliit-
tymään esim. siltarakenteisiin tulisikin harkita.

Kaipiaisten asemaan ja sen ympäristöön ei tien 
parantamisella ole vaikutuksia toimenpiteiden jää-
dessä etäälle asemasta. Liittymäjärjestelyt säilyvät 
maanpinnan tasossa, jolloin ne eivät aiheuta suuria 
vaikutuksia maisemaan.

Vaikutukset luonnonoloihin

Hankkeen tavoitteena on luonnon kannalta arvok-
kaiden ja monimuotoisten alueiden säilyttäminen. 
Luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämisen tavoitteet on hankkeessa otettu huo-
mioon luontokohteiden suojelun, kompensaation ja 
erityistoimenpiteiden avulla. Kompensaatio tehdään 
siirtämällä uhanalaiset kasvilajit, hietaneilikat, uu-
teen kasvupaikkaan tarvittaessa väli-istutusalueen 
kautta ja käsittelemällä tien luiskat perhosalueiden 
kohdalla siten, että alueelle sukkession myötä ha-
keutuu perhosten toukkien ravintokasveja. Asiaa 
voidaan edistää ottamalla karvaskallioisen siemeniä 
talteen ennen rakentamista ja kylvämällä ne luis-
kaan, joka on jätetty hiekalle.

Arvokkaat luontokohteet

Suunnitellun tien läheisyydessä sijaitsevia arvok-
kaita luontokohteita ovat Korpelan sipulimänty 
(luonnonmuistomerkki), Kaipiaisten lähdelehto 
(lehtojensuojeluohjelman kohde, osin luonnonsuo-
jelualuetta) sekä harjuinventoinnissa luonnon- ja 
maisemansuojelun kannalta arvokkaiksi luokitellut 
alueet.

Yleissuunnitelmalla ei ole välittömiä tai välillisiä 
vaikutuksia Korpelan sipulimäntyyn ja Kaipiaisten 
lähdelehtoon. Korpelan sipulimänty jää valtatien 
ja rakennettavan rinnakkaistien väliselle alueelle. 
Kaipiaisten lähdelehto sijaitsee noin 300 metrin 
päässä valtatiestä.

Valtatien parantaminen ja siihen liittyvät yleissuun-
nitelman mukaiset järjestelyt sijoittuvat Utin ja 

Kaipiaisten välillä suurelta osin valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti arvokkaille harjualueille. Vaikutuk-
set alueiden luonnonoloihin jäävät vähäisiksi, sillä 
valtatietä ei paranneta ko. alueilla uuteen maasto-
käytävään. Merkittäviä vaikutuksia kohdistuu kuiten-
kin harjualueilla sijaitseviin erityisesti suojeltavien ja 
uhanalaisten lajien esiintymiin (ks. jäljempänä).

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit

Ainoa suunnitellun tien lähellä sijaitseva liito-ora-
van tunnettu elinalue on Kouvolan Käyrälammen 
eteläpuolella. Yleissuunnitelman mukainen tien 
parantaminen pienentää liito-oravan elinaluetta, 
mutta ei todennäköisesti hävitä tai heikennä liito-
oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Jos uuden 
tien pohjoispuolelle rakennetaan kevyen liikenteen 
väylä, saattaa metsikkö pienentyä liito-oravalle 
sopimattomaksi. Liito-oravat eivät todennäköisesti 
liiku Käyrälammen eteläpuolella nykyisen valtatien 
yli, sillä tien eteläpuolella ei ole niille sopivaa elin-
ympäristöä. Liito-oravien tarvitsema puustoinen 
kulkuyhteys ympäröiville alueille säilyy Käyrälam-
men rantoja pitkin.

Lepakoiden esiintymistä suunnitellun tien läheisyy-
dessä ei ole selvitetty. Yleissuunnitelman mukaisilla 
uusilla tiealueilla ei kuitenkaan sijaitse lepakoiden 
lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi sopivia kohteita 
(rakennukset, kolopuut yms.). Tämän perusteella 
voidaan arvioida, että hanke ei todennäköisesti 
hävitä tai heikennä lepakoiden lisääntymis- ja le-
vähdyspaikkoja.

Vuoden 2008 perhosselvityksessä ei tehty havain-
toja kirjoverkkoperhosesta. Alueelta ei myöskään 
ole tiedossa aiempia havaintoja lajista, joten tien 
parantaminen ei todennäköisesti hävitä tai heikennä 
kirjoverkkoperhosen lisääntymis- ja levähdyspaik-
koja.

Erityisesti suojeltavat ja uhanalaiset lajit

Nykyisen valtatien reuna-alueilta tavattiin vuoden 
2008 selvityksessä kaksi luonnonsuojeluasetuksella 
erityisesti suojeltavaksi säädettyä perhoslajia (kal-
lioiskätkökääriäinen ja aholattakoi) ja kaksi muuta 
uhanalaiseksi säädettyä perhoslajia (käpälälatta-
koi ja ahokenttäkääriäinen). Samoilla piennar- ja 
leikkausalueilla esiintyi myös kaksi silmälläpidet-
täväksi luokiteltua perhoslajia (kallioispussikoi ja 
kärsämölaikkukääriäinen). Lajit ja niiden esiintymät 

on esitelty tarkemmin yleissuunnitelman liitteenä 
olevassa luontoselvitysraportissa.

Valtatien parantaminen ja siihen liittyvät järjestelyt 
(kevyenliikenteen väylän siirtäminen, yksityistien 
rakentaminen) todennäköisesti hävittävät em. 
perhosten esiintymisalueet tai ainakin pääosan 
niistä. Lajien säilyminen rakentamisvaiheen yli on 
epävarmaa. Pohjavesisuojauksen mahdollinen 
toteuttaminen Utista itään päin jo ennen valtatien 
parantamista voi hävittää osan alueista.

Pöllömäen itäpuolella tehtiin havainto erityisesti 
suojeltavasta palosirkasta. Tien parantaminen hä-
vittää palosirkan nykyisen esiintymispaikan. Lajin 
lähin tunnettu esiintymä on Kaipiaisten itäpuolella 
Selkäharjun kohdalla. Palosirkka pystyy todennäköi-
sesti levittäytymään takaisin Pöllömäen alueelle, jos 
Selkäharjulla säilyy lajin elinvoimainen populaatio 
ja uuden tien reunoilla on palosirkalle sopivaa elin-
ympäristöä.

Suunnitellun tien läheisyydessä esiintyy kaksi 
uhanalaista kasvilajia: kangasvuokko ja hietanei-
likka. Kaksi kangasvuokon kasvupaikkaa sijaitsee 
Lepolan hautausmaan pohjoispuolella hyvin lähellä 
suunniteltua rinnakkaistietä. Tien rakentamisella ei 
todennäköisesti ole vaikutuksia kangasvuokkoihin, 
jos kasvupaikat huomioidaan jatkosuunnittelussa ja 
merkitään maastoon rakentamisvaiheen ajaksi.

Hietaneilikkaa tavattiin vuonna 2008 viidestä pai-
kasta Kipparilan ja Mankin tienhaarojen väliseltä 
alueelta nykyisen valtatien pohjoisreunalta. Kaikki 
hietaneilikat kasvavat 2,5–8 metrin päässä nykyisen 
päällysteen reunasta. Tien parantaminen toden-
näköisesti hävittää hietaneilikan esiintymät lukuun 
ottamatta läntisintä kasvupaikkaa. Säilyvä läntisin 
kasvupaikka ei kuitenkaan ole hietaneilikan kannalta 
suotuisa ja ainoa havaittu yksilö todennäköisesti hä-
viää alueelta muiden kasvilajien kilpailun johdosta. 
Pohjavesisuojauksen mahdollinen toteuttaminen 
Utista itään päin jo ennen valtatien parantamista 
voi hävittää hietaneilikan esiintymät.

Vaikutukset ekologisiin yhteyksiin

Moottoritielle rakennetaan riista-aita, joka aiheuttaa 
estevaikutuksen eläinten liikkumiselle. Nykyisin 
liikkuminen tapahtuu vapaasti tiealueen ylitse ai-
heuttaen liikenneturvallisuusongelmia. Tiejaksolle 
rakennetaan vihersilta tiealueen ylitse Utin kenttä-
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Pohjaveden suojaus ulottuu lähes koko tieosuudelle. 
Suojausrakenteina toimivat korkeat vastapenkereet 
estävät tien luonnollisen liittymisen ympäristöönsä 
rajaten tiealuetta. Myös melukaiteet, -vallit ja –aidat 
rajaavat tiemaisemaa useissa kohdissa.

Tykkimäen eritasoliittymän kohdalla merkittävimmät 
vaikutukset kohdistuvat valtatien tiemaisemaan, 
joka muuttuu metsäisestä ja kapeasta tiekäytävästä 
rakennetuksi liikenteelliseksi solmukohdaksi. Uusia 
tierakenteita tulee laajalle alueelle. Ylikulkusilta 
myötäilee kuitenkin hyvin nykyisiä maastomuotoja, 
jolloin rakenteet sulautuvat ympäristöönsä melko 
hyvin. Kulttuuriperintöön eritasoliittymällä ei ole 
vaikutuksia.

Lepolassa sijaitsevaa Utin taistelun muistomerkkiä 
joudutaan siirtämään hieman pohjoisemmaksi. Jos 
rakenteet mahdollistavat siirtämisen muistomerkkiä 
vahingoittamatta, ei siirrolla ole merkittäviä vaiku-
tuksia tähän kulttuuriperintökohteeseen.

Utin eritasoliittymän kohdalla uusien tierakenteiden 
vaikutukset tiemaisemaan ja kulttuuriperintöön 
ovat tieosan voimakkaimmat. Eritasoliittymä sijoit-
tuu kahden arvokkaan kulttuuriympäristön, Utin 
linnakkeen ja vanhan varuskunta-alueen väliin. 
Eritasoliittymässä on alikulku, joka näkyy tiemai-
semassa suhteellisen vähän. Ramppien väliset 
alueet säilytetään metsäisinä tai metsitetään ja 
maastonmuotoiluun kiinnitetään erityistä huomiota, 
jotta maisemaan kohdistuvat haitalliset vaikutukset 
saadaan mahdollisimman vähäisiksi. Tien paranta-
mistoimenpiteiden vaikutukset Utin linnakkeeseen 
on pyritty minimoimaan. Tien leventäminen tapahtuu 
linnoituksen kohdalla etelään, jolloin tie ei tule ny-
kyistä lähemmäs päälinnoitusta. Osa etelänpuolei-
sesta katvekäytävästä jää kuitenkin tierakenteiden 
alle. Rinnakkaistie kulkee etelänpuoleisen patterin 
eteläpuolelta, jolloin patteriin ei kohdistu raken-
teellisia vaikutuksia. Haitallisia vaikutuksia voidaan 
vielä vähentää noudattamalla huolellisuutta raken-
nusaikana ja pysymällä mahdollisimman kapealla 
alueella. Utin varuskunnan vanhaan osaan tien 
parantaminen vaikuttaa vähäisesti. Tiealue ulottuu 
nykyistä lähemmäs rakennuksia, mutta yhtään ra-
kennusta ei jouduta välttämättä purkamaan. Ainoa 
varuskuntaan johtavan tien lähellä oleva rakennus 
ei ole arvokas eikä keskeinen osa kokonaisuutta, 
joten jos se tien rakennusvaiheessa joudutaan 
poistamaan, eivät vaikutukset koko alueeseen ole 
huomattavat.
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alueen itäpuolelle. Vihersilta vahvistaa ekologisen 
yhteyden toimintaa, mahdollistaa tien turvallisen 
ylityksen ja ohjaa eläimiä pois taajama alueelta. 
Metsästysyhdistyksen arvion mukaan silta on hir-
vireitteihin nähden oikealla kohdalla.

Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin

Tien parannustoimet lisäävät liikenteen sujuvuutta 
ja parantavat liikenneturvallisuutta, mikä samalla 
vähentää pohja- ja pintavesiin kohdistuvia riskejä. 
Tien uudistamisen yhteydessä asennetaan uusia 
pohjaveden tieluiskasuojauksia, mikä estää entistä 
laajemmalla alueella sekä tiesuolan että mahdolli-
sissa onnettomuuksissa valuvien haitta-aineiden 
pääsyä pohjaveteen. Pohjaveden suojausalueelta 
kerääntyvät hulevedet voidaan johtaa saostus- ja 
öljynerotuskaivojen kautta, mikä vähentää myös 
pintavesikuormitusta tiealueen ulkopuolella. Tien 
geometria paranee ja tie siirtyy kauemmaksi Kuiva-
lan tekopohjavesilaitokselta. Onnettomuusalttiiden 
tasoristeysten määrä vähenee.

Vedenoton kannalta merkittävimmällä Utin pohjave-
sialueella pohjaveden virtaus valtatieltä 6 ei selvi-
tysten mukaan näyttäisi tapahtuvan Haukkajärven, 
eikä pääosin myöskään Kuivalan ottamon suuntaan. 
Havaintojen mukaan Haukkajärven kohdalla tie 
sijaitsee pohjavedenjakajavyöhykkeen eteläpuo-
lella, josta pohjavesi virtaa pääasiassa selänteen 
eteläpuolelle, ottamosta pois päin. Kuivalan ottamon 
kohdalla pohjavedenpinta on hieman korkeammalla 
kuin tielinjalla, mikä estää veden suoran virtauksen 
ottamolle. Kuivalan ottamolla vedenpintaa kohottaa 
järviveden imeyttäminen maaperään. Näitä havain-
toja tukee myös se, että kummallakaan ottamolla 
kloridipitoisuudet eivät ole kovin korkeita.

Tornionmäen pohjavesialueella valtatien suunnasta 
virtaa pohjavettä Käyrälammen ottamon suuntaan, 
mikä ilmenee myös kohonneina kloridipitoisuuksina. 
Rakennettavat pohjaveden suojaukset tulevat pa-
rantamaan veden laatua Käyrälammen ottamolla. 
Suunnittelualueelta pohjavedet eivät virtaa Viilan-
suon ja Valion ottamoiden suuntiin.

Myös Kaipiaisten uuden ja vanhan ottamon klo-
ridipitoisuudet ovat koholla valtatien suolauksen 
johdosta. Jo toteutettujen suojausten ansiosta klo-
ridipitoisuudet tulevat vähitellen laskemaan. Tien 
parannustoimet eivät aiheuta kloridikuormituksen 
lisääntymistä ottamoilla.

Eritasoliittymissä onnettomuusriski on suurempi 
kuin liittymättömillä tieosuuksilla. Havaintojen 
mukaan kahden suuren vedenottamon välissä ole-
valta Utin liittymäalueelta ei tapahdu pohjaveden 
virtausta Haukkajärven ja Kuivalan ottamoiden 
suuntaan, vaan virtaus selvitysten mukaan tapahtuu 
todennäköisesti tällä kohdalla selänteen eteläpuo-
lelle, Haukkasuon suuntaan. Utin liittymäalueen 
ramppeihin ehdotetaan rakennettavaksi pohjave-
den suojaukset. Pohjaveden virtausolosuhteet ja 
rakennettavat suojaukset varmistavat sen, että liit-
tymäalue ei vaaranna vedenottamoiden käyttämän 
veden laatua.

Tykkimäen, Utin ja Metson eritasoliittymien eri vaih-
toehdoilla ei pohjavesien kannalta ole ratkaisevan 
suuria eroja. Paras ratkaisu on sellainen, joka on 
liikenneturvallisin. Utin alueella liittymän olisi hyvä 
olla mahdollisimman kaukana Kuivalan ottamosta. 
Härkämäen kohdalla rinnakkaistie olisi pohjaveden 
kannalta edullisinta sijoittaa valtatien eteläpuolelle, 
kauemmaksi Haukkajärven imeytysalueesta.

Paksut, suodattavat maakerrokset pohjavedenpin-
nan päällä hidastavat ja paljolti myös ehkäisevät 
haitallisten aineiden pääsyn pohjavesikerokseen 
ja antavat aikaa pelastustoimien suorittamiseen 
mahdollisissa onnettomuustapauksissa.
Mikäli pohjavedenjakajavyöhykkeet seurailevat 
pintavedenjakajia, ei valtatieltä tapahdu pohjave-
den virtausta Utin pohjavesialueelle suunnitellun 
Multasenmäen vedenottoalueen suuntaan. Samoin 
myös Kivistönmäen pohjavesialueella vedet toden-
näköisesti valuvat tiealueen kohdalta selänteen 
eteläpuolelle, joten vaikutuksia Suurlähteensuon 
pohjavesiaseman vedenlaatuun ei välttämättä ole. 
Nämä asiat pitäisi tarkistaa myöhemmissä suun-
nitteluvaiheissa, koska tällä on merkitystä myös 
pohjavesisuojausten toteutukseen.

Tien rakentamisen suurimmat vaikutukset ja riskit 
liittyvät itse rakennusvaiheeseen. Rakennus-
vaiheessa tehdään runsaasti maansiirtotöitä ja 
poistetaan pohjavettä suojaava maannos isolta 
alalta. Maannoksen poisto nopeuttaa pohjaveden 
korkeustason ja laadun ajallisia vaihteluita. Vaikutus 
on periaatteessa sama kuin maa-ainesten otossa, 
mutta lievempi, koska maata ei kaiveta syvälle 
ja kyseessä ovat mittavat pohjavesialueet, jotka 
yleensäkään eivät ole herkkiä nopeille laatu- ja mää-
rävaihteluille. Rakentamisvaiheessa maastossa on 
runsaasti raskaita maansiirtokoneita, joista kaluston 

rikkoutumisen tai tankkauksen yhteydessä voi valua 
öljytuotteita maaperään. Maansiirtotyöt voivat aihe-
uttaa myös väliaikaista kiintoaineksen lisääntymistä 
pintavesistöissä sateisina kausina.

Koska tien parannustoimet kohdistuvat pääosin 
nykyisen tien maastokäytävään, rakentamisen yhte-
ydessä joudutaan tekemään poikkeavia väliaikaisia 
liikennejärjestelyitä, mikä saattaa lisätä onnetto-
muusriskiä ja siten myös päästöjä maaperään sekä 
pohja- ja pintavesiin. Rakentamisen aikana liikenne 
ja muu toiminta tapahtuu hieman laajemmalla alu-
eella kuin tien valmistuttua.

Parannustoimien myötä tiepinta-ala kasvaa. Poh-
javeden suojausalueella tieltä valuvat vedet joh-
detaan pois pohjavesialueelta, joten pohjavedeksi 
suotautuva vesimäärä vähenee hieman. Vastaavasti 
lähiympäristössä pintavesien määrä kasvaa. Muu-
tos on kuitenkin niin pieni, ettei sillä ole käytännön 
merkitystä alueen vesitaseisiin.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset ja varsinkin 
riskit voidaan paljolti välttää huolellisella, ympä-
ristönäkökohdat huomioon ottavalla toiminnalla. 
Pääasia on, että toiminnot järjestetään niin, ettei 
haitallisia aineita pääse valumaan maastoon. Kai-
ken kaikkiaan tien parannustoimet parantavat sekä 
pohja- että pintavesien suojelun tilaa verrattuna 
nykytilanteeseen.
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Pohja- ja pintavesien kannalta hyvä 
vaikutus

Pohja- ja pintavesien kannalta huono 
vaikutus

Nykytilanteen jatkuminen 
(Ve 0)

+ rakennustöistä johtuvia riskitekijöitä 
ei synny (maankaivu, koneet, liikenteen 
vaarantuminen poikkeusjärjestelyissä)

- onnettomuusriski ja siten myös pohja- ja pin-
tavesiin kohdistuva riski kasvaa
- olemassa olevat pohjavesisuojaukset van-
henevat ja menettävät tehoaan
- uusia pohjavesisuojauksia ei rakenneta, jolloin 
pohjavesi altistuu tiesuolalle ja onnettomuuksis-
sa mahdollisesti tapahtuville vuodoille
- tien geometria pysyy epäedullisena Kuivalan 
tekopohjavesilaitoksen kohdalla
- tien kuivatusvedet valuvat sellaisenaan ym-
päristöön

Yleissuunnitelmaratkaisu 
(Ve 1)

+ liikenneturvallisuus paranee, jolloin 
myös pohja- ja pintaveteen kohdistuvat 
riskit vähenevät
+ uudet pohjavesisuojaukset lisäävät 
pohjaveden suojelun tilaa 
+ pohjavesisuojausten alueella myös 
pintavedet hallitaan paremmin (voidaan 
johtaa selkeytys- ja öljynerotuskaivojen 
kautta)
+ tien geometria on turvallisempi ja tie 
kulkee kauempana Kuivalan tekopohja-
vesilaitokselta

- kaivutoiminta lisää rakentamisen aikaisia poh-
ja- ja pintavesiin kohdistuvia riskejä (suojaavan 
maannoksen poisto, vuodot koneista ja niiden 
tankkauksista, poikkeavat liikennejärjestelyt)
- tien pinta-ala kasvaa, jolloin pohjaveden 
imeytyminen vähenee ja pintavesien määrä 
lisääntyy hieman (käytännössä vaikutus hyvin 
vähäinen)

Taulukko 9. Yhteenveto tien parannustöiden myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista pohja- ja pintavesiin.
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Pohjavesialueet 
+  Liikenneturvallisuus paranee, mikä 
    vähentää phjaveden pilaantumisriskiä.
+  Tie siirtyy kauemmaksi Kuivalan ottamolta.
+  Pohjavesisuojauksia uusitaan ja laajennetaan.
+  Hankkeen yhteydessä saadaan uutta tietoa 
    pohjavesiolosuhteista.
-   Rakentamisvaiheessa maansiirtotyöt ja poikkeavat
    liikennejärjestelyt aiheuttavat riskejä pohjavedelle.   

Utin vallit ja Utin varuskunta
- Heikentää valtakunnallista kulttuuri-
  historiallisesti arvokasta kohdetta
  Utin vallit ja Utin varuskunta.Rinnakkaistie Tykkimäki-Utti

+ Vain vähän asutusta.
-  Neljän asuintaloa jää rinnakaistien ja valtatien
   väliin. Näiden viihtyvyys heikkenee. Melutilanne 
   kuitenkin paranee meluntorjunnan ansiosta, 
   mutta ohjearvoa (alle 55 dB) ei saavuteta. 
-  Halkoo metsätalousaluetta, mutta haittojen 
   vähentämiseksi on sijoitettu lähelle valtatietä.

Utti
+  Liikenneaseman säilyminen on mahdollista. 
-   Yhteydet idän suuntaan pitenevät. 
+  Varuskunnan toiminnot helpottuvat 
    kokonaisuudessaan.
-   Muuttaa maisemaa rakennetummaksi.
    Tiestä tulee merkittävä elementti 
    nykyisin metsäisessä maisemassa 
+  Eritasoliittymän sijainti keskeinen, 
    mahdollistaa maankäytön kehittämisen.
    Maankäytön muutoksia ei ole 
    kuitenkaan suunnitteilla.  

Tornionmäen pohjavesialue 
- Sijoittuu tärkeälle I-luokan pohjavesialueelle,
  lisää pohjaveden pilaantumisriskiä.
>Suojauksilla riskiä voidaan pienentää. 

Tykkimäen eritasoliittymä
-  Karjalankadun asuintalot jäävät vanhan
   tien ja rampin väliin. Asuintalojen 
   elinympäristö muuttuu ja viihtyvyys heikkenee.
   Lähinnä ramppia sijaitsevien talojen
   melu vähenee nykytilanteesta?
-  Leikkaa osan moottoriradan alueesta 
   (yleiskaavassa E-1).  Ei vaadi yleiskaavan 
   muutosta, koska toimenpide ei estä
   moottoriradan toimintaa.
-  Moottorirata siirtynee muualle.
+ Tukee Kouvolan logistiikkakeskuksen
   kehittämistä hyvällä yhteydellä.
+ Hyvät yhteydet virkistys- 
   ja matkailutoimintojen alueille.

Utin perhosalue 
- Toimenpiteet hävittävät suurimman osan 
  alueesta, jossa esiintyy yksi erityisesti suojeltava 
  ja kaksi silmälläpidettävää perhoslajia. Lajien 
  säilyminen rakentamisvaiheen yli on epävarmaa.
>Uuden tien ja kevyenliikenteen väylän reunoille
  tulee suunnitella ko. perhoslajeille ja niiden 
  ravintokasveille sopivaa paahteista hiekka- 
  tai sorapintaista ympäristöä. Perhosten  
  ravintokasveja voidaan palauttaa ja levittää 
  siemenkylvöjen avulla. 

Hietaneilikka 
- Todennäköisesti hävittää hietaneilikan 
  esiintymät yhtä lukuun ottamatta.
  Pohjavesisuojaus voi hävittää esiintymät 
  jo aikaisemmin.
> Uuden tien reunalle tulee suunnitella 
  paahteista hiekka- tai  sorapintaista ympäristöä. 
  Hietaneilikkaa voidaan palauttaa ja levittää 
  siemenkylvöjen avulla.

Käyrälammen liito-orava 
-  Liito-oravan elinalue pienenee, 
+ Tie ei todennäköisesti hävitä tai heikennä 
   liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 
-  Jos uuden tien pohjoispuolelle rakennetaan 
   kevyenliikenteen väylä, saattaa metsikkö 
   pienentyä liito-oravalle sopimattomaksi.
>Tien reunapuustoa on säästettävä 
  mahdollisimman paljon. Kevyenliikenteen väylä 
  tulisi sijoittaa liito-oravametsikön pohjoispuolelle 
  nykyisen ulkoilureitin kohdalle.

Lepolan kangasvuokot
- Ei todennäköisesti vaikuta 
  uhanalaisen kangasvuokon 
  kasvupaikkoihin. 
>Kangasvuokot on huomioitava 
  jatkosuunnittelussa ja 
  rakentamisen aikana.

Utin taistelun muistomerkki
- Rinnakkaistien vuoksi 
  muistomerkki 
  joudutaan siirtämään.

Maisema ja kulttuuriympäristö,
Tykkimäki-Utti
+ tie säilyy nykyisellä paikallaan, 
  jolloin maisema ei muutu oleellisesti
- Eritasoliittymät muuttavat tiemaisemaa 
  paikallisesti rakennetummaksi.

Härkäojantien länsipää 
-  Asuintalon lähiympäristö muuttuu
   ja viihtyvyys heikkenee.
   Melutilanne kuitenkin paranee 
   meluntorjunnan ansiosta. 

Jokapäiväinen liikkuminen
-   Parannustoimenpiteet aiheuttavat 
    kiertohaittoja.
+  Liikkumisen turvallisuus paranee.

Hyppälän liito-orava
+ Ei vaikutuksia liito-orava-
   alueeseen.

-  Poikittainen kulkuyhteys pidentyy.
> Asukkaat toivovat Tyrrintien 
   Ranta-Utintien yhdistävää alikulkua. 

Tykkimäen 
eritasoliittymä

Utin
eritasoliittymä

Kuva 85. Keskeiset ympäristövaikutukset.
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Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne
+ Tukee valtakunnallisia alueiden-
    käyttötavoitteita, kun tie säilyy nykyisessä 
    käytävässä. 
+  Tukee maakunnallisia kehitystavoitteita, 
    osa maakunnallisesti merkittävän yhteys-
    välin parantamista. 
+  Varsinkaan suunnittelualueen 
    itäosassa ei ole asutusta tai 
    muuta toimintoja. 

Metson eritasoliittymä
+ Luonteva paikka eritasoliittymälle
   metsäisessä kohdassa.
+ Liikekiinteistölle hyvä yhteys ja edullinen  
   sijainti eritasoliittymässä. 
+ Liittymä toimii selkeänä maamerkkinä 
   muuten yksitoikkoisessa tiemaisemassa

Hammassyrjän perhosalue 
- Tien parantaminen todennäköisesti hävittää 
   alueen, jossa esiintyy yksi uhanalainen ja 
   kaksi silmälläpidettävää perhoslajia. 
   Mahdollinen pohjavesisuojaus voi hävittää 
  esiintymät jo aikaisemmin.
> Uuden tien reunalle tulee suunnitella 
   ko. perhoslajeille ja niiden ravintokasveille 
   sopivaa paahteista hiekka- tai sorapintaista
   ympäristöä. Perhosten ravintokasveja 
   voidaan palauttaa tai siirtää ja levittää 
   siemenkylvöjen avulla. 

Pöllömäen perhosalue 
-  Tien parantaminen todennäköisesti hävittää 
   alueen, jossa esiintyy yksi uhanalainen ja 
   kaksi silmälläpidettävää perhoslajia. 
   Pohjavesisuojaus voi hävittää 
   esiintymät jo aikaisemmin.
> Uuden tien reunalle tulee suunnitella 
   sopivaa paahteista hiekka- tai sorapintaista
   ympäristöä. Perhosten ravintokasveja 
   voidaan palauttaa ja levittää siemenkylvöjen
   avulla. 

Palosirkka
- Tien parantaminen hävittää palosirkan
   nykyisen esiintymispaikan.
> Uuden tien reunalle tulee suunnitella 
   palosirkalle sopivaa paahteista hiekka- 
   tai sorapintaista ympäristöä, johon laji 
   voi levitä takaisin rakentamisvaiheen jälkeen.

Vaikutukset kiinteistöihin
-  Tiealue levenee jonkin verran.
-  Rinnakkaistiet ja muut yhteydet aiheuttavat 
   metsäkuvioiden pirstoitumista.  
+ Valtatie toimenpiteineen ei kulje 
   peltoalueiden kohdalla,  
+ Maatalousliikenteelle ei aiheudu suuria 
   muutoksia.
-  Tien leveneminen pienentää 
   tienvarsikiinteistöjen pinta-aloja 
   ja saattaa paikoin aiheuttaa 
   tarvetta järjestellä jäännöskiinteistöjä. 

> Haittoja voidaan lieventää tilusjärjestelyin.
> Jatkossuunnitelussa on otettava huomioon 
   maa- ja metsätalousliikenteen poikittainen 
   liikkumistarve.  

Kaipiainen 
+ Tukee kaavassa osoitetun 
   mahdollisen teollisuusalueen
   kehittämistä. 

Maisema ja kulttuuriympäristö,
Utti-Kaipiainen
+  Tiealue säilyy nykyisellä paikallaan, 
    joten muutokset maisemaan ovat vähäisiä.
+  uudet tierakenteet eivät ulotu lähelle 
    arvokkaita kulttuuriympäristöjä, joten 
    niihin ei kohdistu vaikutuksia.

+ Vihersilta vähentää tien
   estevaikutusta. 

Metson
eritasoliittymä

Paikkatietoaineistot: © SYKE, 
©Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 
© Museovirasto

0 1 000 2 000500
m

Pohjakartta: © Maanmittauslaitos 

Merkinnät 
Luonnonsuojelualue
Suojeluohjelma
Natura 2000 -alue rajat
Luonnonsuojelualue
luontotyyppialueet
I-luokan pohjavesialue
II-luokan pohjavesialue
Erityisesti suojeltava laji
Luontodirektiivin liitteen IV(a) laji
Silmälläpidettävä laji
Uhanalainen laji

!( Erityisesti suojeltava laji
!( Luontodirektiivin liitteen IV(a) laji
!( Uhanalainen laji
!( Useita erityisesti suojeltavia ja uhanalaisia laje

o Luonnonmuistomerkki

Perhosalue, useita lajeja
Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö (VAT-ehdotus*)
Valtakunnallisesi arvokas kultt.hist. ympäristö

!!!!!!!
!!!!!!

!
!
! Maakunnallisesti arvokas alue

k Kiinteä muinaisjäännös
k Mahdolliset muinaisjäännöskohteet
") Maakunnallisesti arvokas rakennuskohde

Maisemallisesti tärkeä alue
Salpalinja (VAT-Ehdotus*)k

(Kuva 85. Keskeiset ympäristövaikutukset.)
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3.5 Tieverkon hallinnolliset muutokset

Parannettaessa valtatie nykyiselle paikalleen 
muuttaa hanke vain vähän tieverkon hallinnollista 
ja toiminnallista luokitusta. Ehdotus hallinnollisista 
muutoksista on esitetty kuvassa 86. Luokitus täs-
mentyy tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä. 
Keskeisimmät hallinnolliset muutokset ovat:

Vesarontiestä (yksityistie) Hammassyrjänmäen • 
ja Kaipiaisen välillä tulee valtatien rinnakkaistie. 
Hammassyrjänmäestä Kaipiaisiin asemakaa-
va-alueen rajalle yksityistiestä tulee maantie.
Kaipiaissa asemakaava-alueella Vesarontiestä • 
tulee katu.
Rakennettaessa Metson eritasoliittymä nykyi-• 
sen tasoliittymän itäpuolelle Metsontiestä (mt 
14661) tulee syrjään jäävällä osuudella yksi-
tyistie ja Pasintiestä (mt 3772) lyhyellä matkal-
la yksityistie.

Maanteiden varrella olevista kevyen liikenteen 
väylistä tulee maanteiden osia. Tiejärjestelyjen 
yhteydessä syrjään jäävät maanteiden osat lakkau-
tetaan ja ne muutetaan yksityisteiksi tai puretaan. 
Kaikki maantiet tulevat Tiehallinnon, kadut Kouvo-
lan kaupungin ja yksityistiet yksityistiehoitokuntien 
ylläpidettäviksi.

3.6 Alustava kustannusarvio

Rakentamiskustannukset on arvioitu hankeosalas-
kelmalla lukuun ottamatta siltoja, pohjaveden suo-
jausta, tievalaistusta ja liikenteen hallinnan järjes-
telmiä, jotka on arvioitu erikseen. Kustannuksissa 
on mukana valtatien parantamiseen liittyvät tie- ja 
katujärjestelyt, ympäristövaikutusten lieventämis-
toimet ja sillat. Rakentamiskustannukset on arvioitu 
hintatasossa, jossa maanrakennuskustannusin-
deksi on 116,9 (2005=100). Yhteiskustannusten 
osuudeksi on arvioitu 12 prosenttia kokonaisraken-
nuskustannuksista ja riskivarauksena on käytetty 15 
prosenttia. Maantielain 5. luvun mukaiset lunastus-, 
korvaus- ja tietoimituskustannukset on alustavina 
arvioitu erikseen.

Yleissuunnitelmaratkaisun alustava kustannusarvio 
on 59,4 miljoonaa euroa, josta lunastus-, korvaus- 
ja tietoimituskustannusten osuus on 1,1 miljoonaa 
euroa.

Tiehallinnon ja kuntien välinen kustannusvastuu 
määräytyy kuntien ja valtion sopimien yleisperiaat-
teiden mukaisesti. Hankeen kustannukset tulevat 
lähes kokonaan Tiehallinnon vastattavaksi. Kus-
tannusjako sovitaan tiesuunnitelman laatimisen 
yhteydessä.

Kuva 86. Ehdotus tieverkon hallinnollisista muutoksista.

3.7 Hankearviointi

Tässä kappaleessa on esitetty hankkeen yhteiskun-
tataloudellinen kannattavuus. Hankkeen vaikutta-
vuuden ja toteutettavuuden arviointia on käsitelty 
kappaleessa 3.4.

Kohde Kustannus 
M€

Nykyisen valtatien parantaminen 27,9

Eritasoliittymien rampit 2,1

Muut maantiet 6,2

Kadut 0,2

Yksityistiet 0,8

Kevyen liikenteen väylät 0,8

Sillat 6,7

Meluesteet 3,9

Pohjavedensuojaus 6,1

Valaistus 0,5

Johto- ja laitesiirrot 3,0

Rakentamiskustannukset yhteensä 58,3

Lunastus-, korvaus- ja tietoimituskus-
tannukset

1,1

Hanke yhteensä 59,4

Taulukko 9. Ratkaisuehdotuksen alustava kustan-
nusarvio hankeosittain (maku ind. 116,9; 
2005=100).

Hankkeelle asetettiin seuraavat yhteiskuntatalou-
dellista kannattavuutta koskevat tavoitteet:

Hanke on toteuttamiskustannuksiltaan mah-• 
dollisimman edullinen.
Hanke on yhteiskuntataloudellisesti mahdolli-• 
simman kannattava.
Hankkeen hyödyt suhteessa kustannuksiin on • 
optimoitava liikenteen ja tienpidon kannalta 
mahdollisimman tehokkaasti.

Yhteiskuntataloudellista kannattavuutta koskevat 
tavoitteet toteutuvat hankkeessa hyvin:

Hanke on yhteiskuntataloudellisesti kannatta-• 
va, laskennallinen hyötykustannussuhde on 
1,6.
Tien rakentamisella sekä uusilla tiejärjestelyil-• 
lä on monia yhteiskuntatalouteen ja elinkei-
noelämään kohdistua positiivisia vaikutuksia, 
joita ei voida mitata rahallisilla arvioilla. Hanke 
lisää elinkeinoelämän kuljetusten taloudelli-
suutta ja parantaa yritysten kilpailukykyä sekä 
tukee maankäytön ja elinkeinoelämän kehittä-
mistä seudulla.
Hanke voidaan tarvittaessa toteuttaa vaiheit-• 
tain käytettävissä olevan rahoituksen perus-
teella.

Yhteiskuntataloudellinen kannattavuus perusen-
nusteella

Hankkeen yhteiskuntataloudelliset hyödyt on las-
kettu vuosilta 2010-2040. Laskennan perustana on 
käytetty oletusta, että hanke on valmis ja liikenteelle 
avattu vuoden 2010 alusta lukien. Tarkastelu on 
tehty kappaleessa 1.6.6 kuvatulla liikenteen kas-
vun perusennusteella. Hankkeen jäännösarvona 
laskenta-ajan lopussa on käytetty 25 prosenttia 
investoinnin arvosta. Vuosittaiset hyödyt, kustan-
nukset ja jäännösarvo on diskontattu 5 prosentin 
laskentakorolla hankkeen avaamisvuoden 2010 
arvoon.
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Ajokustannukset sekä päästökustannukset on 
arvioitu Tiehallinnon IVAR-ohjelmistolla. Melukus-
tannukset on määritetty laskemalla eri melualueille 
jäävien asukkaiden määrät.

Hankkeen suurimmat hyödyt saadaan aika- ja 
onnettomuuskustannussäästöistä. Kasvavien ajo-
nopeuksien seurauksena kevyiden ajoneuvojen ajo-
neuvokustannukset kasvat hieman, mutta raskailla 
ajoneuvoilla tasaisemmat ajonopeudet alentavat 
myös ajoneuvokustannuksia.

Hyötykustannussuhde on 1,6 eli hanke on yhteis-
kuntataloudellisesti kannattava.

Hankkeen hyötykustannusanalyysi on esitetty tau-
lukossa 10.

Taloudellisen kannattavuuden herkkyystarkastelu

Hankkeen yhteiskuntataloudelliselle kannatta-
vuudelle on laadittu herkkyystarkastelu erilaisilla 
liikenteen kasvuodotuksella, investointikustannuk-
silla sekä vaihtoehtoisella menetelmällä määritellä 
onnettomuuskustannussäästöt.

Jos liikenne kehittyy minimiennusteen mukaisella 
kasvuodotuksella, on hankkeen hyötykustannus-
suhde 1,4. Vastaavasti maksimiennusteen mukai-
sella liikenteen kasvulla hyötykustannussuhde on 
1,7.

Mikäli hankkeen investointikustannukset ovat 20 
prosenttia arvioitua pienemmät, on hyötykustan-
nussuhde 2,0. Vastaavasti 20 prosenttia arvioitua 
suuremmalla investointikustannuksella hankkeen 
hyötykustannussuhteeksi tulee 1,3.

Yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden riippu-
vuus liikenne-ennusteen ja investointikustannuksen 
tasosta on esitetty kuvassa 87.

Hankkeen yhteiskuntataloudellinen kannattavuus 
on arvioitu myös vaihtoehtoisella tavalla määritellä 
onnettomuuskustannussäästöt. Menetelmässä on 
huomioitu, että suunnitteluosuudella lähivuosina 
tapahtuneet onnettomuudet ovat seuraamuksiltaan 
olleet keskimääräistä vakavampia. Tällä mene-
telmällä perusennusteen mukaisella liikenteen 
kasvuodotuksella laskettuna hankkeen hyötykus-
tannussuhteeksi tulee 1,8.

Kuva 87. Hankkeen yhteiskuntataloudellisen kannat-
tavuuden riippuvuus liikenne-ennusteen ja 
investointikustannusten tasosta. 
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Taulukko 10. Hankkeen hyötykustannusanalyysi.

Tutkittu vaihtoehto: Poikkileikkaus kapea 2+2, keskikaide (Utin kohdalla kapea keskikaista)
Liikennemäärät kehittyvät perusennusteen mukaisesti

Laskelman lähtötiedot Laskenta-ajanjakso 30 vuotta
Käyttöönottovuosi 2010
Rakentamisaika 2 vuotta
Investointikustannus (maku-indeksi 116,9;  2005=100) 59,4 M€
Investointikustannus 2005 tasossa (maku 100,0; 2005=100) 50,8 M€
Laskentakorko 5 %
Kuoletusaika 40 vuotta
Jäännösarvo 25 %

Laskelmaan sisältyvät hyödyt ja haitat 1)

Väylänpitäjän hyödyt / kustannukset

Kunnossapitokustannukset -1,5 M€

Väylän käyttäjien hyödyt / kustannukset

Ajoneuvokustannukset
    - Henkilöliikenne -2,7 M€
    - Tavaraliikenne 1,4 M€

Aikakustannukset
    - Henkilöliikenne 34,3 M€
    - Tavaraliikenne 9,0 M€

Onnettomuuskustannukset 40,4 M€

Ulkopuolisten hyödyt / kustannukset

Ympäristökustannukset / melu 0,6 M€
Ympäristökustannukset / päästöt -0,3 M€

Jäännösarvo / diskontattuna 30 v 12,70 2,9 M€

Hyödyt / kustannukset yhteensä 84,2 M€

Laskelmaan sisältyvät investointikustannukset

Rakentamiskustannukset (indeksikorjattu hyötyjen kustannustasoon / 2005; maku = 116,7) 50,8 M€
Rakentamisen aikaiset korot 2,5 M€

H-K -laskelmassa käytettävä investointi 53,3 M€

Tunnusluvut

H-K -suhde 1,6

1) plus-merkkinen luku tarkoittaa hyötyä (säästöä), miinus-merkkinen kustannuksien lisäystä
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3.8 Kehittämispolku

3.8.1 Neliporrasperiaatteen soveltaminen

Neliporrasperiaatteen soveltamisen tavoitteina on 
muun muassa tutkia muitakin keinoja ongelmien 
ratkaisuun kuin investointia sekä pyrkiä mahdolli-
sissa investoinneissa vaiheittaiseen toteuttamiseen 
siten, että investointi vastaa kulloinkin todelliseen 
kehittämistarpeeseen ja ylilaadun järjestämiseltä 
vältytään. Neliporrasajatuksen periaate on esitetty 
kuvassa 88.

1. porras

Ensimmäisellä portaalla pyritään vaikuttamaan 
liikenteen kysyntään ja kulkutapoihin esimerkiksi 
seuraavilla toimenpiteillä:

vaihtoehtoisten kulkutapojen edistäminen• 
maankäyttöön ja kaavoitukseen vaikuttaminen• 
tienkäyttömaksut.• 

Ensimmäisen portaan toimenpiteet ovat riippuvai-
sia yleisestä ajattelutavan muutoksesta ja vaativat 
osittain myös koko yhteiskuntaa koskevia päätöksiä 
ja lakimuutoksia. Toimenpiteillä voisi olla vaiku-
tusta valtatien liikenteeseen, mutta Tiehallinnon 
vaikutusmahdollisuudet asiaan ovat vähäiset eikä 

niiden toteutumista voida pitää valtatien tavoitetilan 
määrittämisen lähtökohtana.

Maankäytöllä ja kaavoituksella voidaan vaikuttaa 
paikallisiin ratkaisuihin, mutta koko valtatien kehit-
tämistarpeeseen niiden merkitys on tien paranta-
mistarpeen ajoitus huomioiden vähäinen.

2. porras

Toisen portaan toimenpiteillä pyritään tehostamaan 
nykyisen liikennejärjestelmän käyttöä. Toimenpiteitä 
voivat olla esimerkiksi:

hoidon ja ylläpidon tehostaminen• 
varoitus- ja reunapaalujen lisääminen• 
nopeusrajoitusten laskeminen• 
vaihtuvat nopeusrajoitukset• 
automaattinen nopeusvalvonta• 
häiriöhallinnan tehostaminen• 
tiedottaminen• 
liikenteen ja kelin seurannan tehostaminen.• 

Näistä toimenpiteistä lähes kaikki toteuttamiskel-
poiset ja ongelmiin nähden riittävän tehokkaat 
toimenpiteet on jo tehty.

Kuva 88. Neliporrasperiaate.

3. porras

Kolmannen portaan toimenpiteillä parannetaan 
olemassa olevaa liikenneinfrastruktuuria sekä pal-
veluiden kuntoa ja laatua. Toimenpiteitä voivat olla 
esimerkiksi:

väylien ja siltojen kuntotason parantaminen tai • 
säilyttäminen
pienet laajennusinvestoinnit• 
pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet• 
meluntorjunta ja pohjavesien suojaus• 
uudet kevyen liikenteen väylät.• 

Näistä toimenpiteistä lähes kaikki toteuttamiskelpoi-
set ja ongelmiin nähden riittävän tehokkaat toimen-
piteet on jo tehty lukuun ottamatta meluntorjuntaa ja 
pohjavesien suojausta, joilla ei kuitenkaan saavu-
tettaisi liikenteellisesti pahimpiin ongelmiin (mm. lii-
kenneturvallisuus ja sujuvuus) ratkaisua. Hankkeen 
kehittämispolun yhteydessä kappaleessa 3.8.2 on 
esitetty joitakin pieniä laajennusinvestointeja sekä 
liikenneturvallisuustoimenpiteitä.

4. porras

Neljännen portaan mukainen toimenpide valtatien 
järeä parantaminen on esitelty hankkeen kehittä-
mispolun yhteydessä kappaleessa 3.8.2. Selvitys 
tien parantamisen tarpeellisuudesta on esitetty 
kappaleessa 1.12. Valittu pääsuunta on perusteltu 
kappaleessa 2.1 ja valtatien poikkileikkaus kappa-
leessa 2.2.

3.8.2 Hankkeen kehittämispolku

Koko hankkeen toteuttaminen kerralla

Merkittävimpien ongelmien poistamiseksi, mah-
dollisimman yhtenäisten olosuhteiden luomiseksi 
sekä hankinnan tehokkuuden varmistamiseksi 
hanke ehdotetaan toteutettavaksi kokonaisuutena. 
Koko hankkeen kustannusarvio on 59,4 miljoonaa 
euroa.

Tykkimäki – Kipparila osuuden parantaminen lop-
putilanteen mukaiseksi

Mikäli rahoituksen järjestyminen koko hankkeelle 
kestää kohtuuttoman kauan ja vilkkaimman osuu-
den Tykkimäki – Utti ongelmat kasvavat liian suurik-
si, ehdotetaan toteuttavaksi lopputilanteen mukaista 

ratkaisua Tykkimäestä Kipparilantien liittymän ohi 
valtatien paalulle 9700. Samalla ehdotetaan rinnak-
kaistien M9 rakentamista Kipparilantieltä valtatien 
toiselle puolelle Vesarontielle, jolloin valtatielle muo-
dostuu jatkuva rinnakkaistie Tykkimäestä Kaipiaisiin 
saakka. Vesarontien (yksityistie) muuttamista maan-
tieksi tulee harkita huomioiden mm. hitaan ja kevyen 
liikenteen mahdollinen kieltämistarve valtatiellä.

Toteutusvaiheen kustannusarvio on noin 37 miljoo-
naa euroa.

Utin kohdan parantaminen

Mikäli rahoituksen järjestyminen edellä kuvatun 
Tykkimäki – Kipparila osuuden parantamiselle 
kestää kohtuuttoman kauan ja ongelmat Utin koh-
dalla muodostuvat hyvin suuriksi, ehdotetaan Utin 
kohdan parantamista ennen valtatien laajempaa 
parantamista. Ratkaisussa valtatieltä poistetaan 
kaikki tasoliittymät Tyrrintien ja Kuivalantien väliltä. 
Valtatielle rakennetaan Utintien kohdalle eritasoliit-
tymä, johon yhdistetään myös Kuivalantie. Valta-
tien poikkileikkausta ei levennetä ja eritasoliittymä 
suunnitellaan siten, että toisen puolen rampit ovat 
suoraan lopputilanteen mukaisia. Eritasoliittymän 
länsipuolelle joudutaan rampin R4 varteen rakenta-

Kuva 89. Periaateratkaisu Utin kohdan parantamisesta 
omana rakentamisvaiheenaan.
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Pienet parantamistoimenpiteet

Mikäli valtatien parantaminen Metson kohdalla 
siirtyy kauas tulevaisuuteen, ehdotetaan Metson 
nykyisen nelihaaraliittymän porrastamista siirtä-
mällä Metsontietä (mt 14661) itään lähelle tulevan 
eritasoliittymän mukaista paikkaansa ja tekemällä 
valtatien kanavointiin tarvittavat muutokset. Pe-
riaateratkaisu on esitetty kuvassa 90. Ratkaisun 
kustannusarvio on noin 0,30 miljoonaa euroa.

Mikäli valtatien parantaminen Kaipiaisen kohdalla 
siirtyy kauas tulevaisuuteen, ehdotetaan Tirvantien 
(mt 1466) nykyisen nelihaaraliittymän porrastamista 
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maan väliaikainen kevyen liikenteen väylä. Tyrrintie 
yhdistetään Utintiehen rakentamalla osa lopputi-
lanteen mukaista rinnakkaistietä. Ramppiliittymiin 
rakennetaan kiertoliittymät lopputilanteen mukaisille 
paikoilleen ja rakennetaan tarvittavat yksityistiet, 
kevyen liikenteen väylät ja linja-autopysäkit sekä 
pohjavedensuojaus. Periaateratkaisu on esitetty 
kuvassa 89.

Toteutusvaiheen kustannusarvio on 3,8 miljoonaa 
euroa.

Kuva 90. Periaateratkaisu Metson nelihaaraliittymän porrastamisesta.

yleissuunnitelmaratkaisun lopputilanteen mukaisesti 
siirtämällä Tirvantietä noin 200 metriä länteen ja te-
kemällä valtatien kanavointiin tarvittavat muutokset. 
Ratkaisun kustannusarvio on noin 0,22 miljoonaa 
euroa.

Mikäli Tykkimäki – Utti osuuden parantamisen ei 
nähdä tapahtuvan lähitulevaisuudessa, ehdotetaan 
uimarannalle johtavan Vennantien liittymän kana-
vointia rakentamalla lännestä uimarannan suuntaan 
vasemmalle kääntyville erillinen kääntymiskaista. 
Nykyisin liittymässä on kapeahko väistötila, mikä 
vilkasliikenteisellä valtatiellä ei ole turvallinen ratkai-
su. Liittymän kanavoinnin kustannusarvio on noin 
0,12 miljoonaa euroa.

Pohjavedensuojaus

Valtatielle rakennetaan pohjavedensuojaus alus-
tavasti vuonna 2012 erillisellä rahoituksella noin 4 
kilometriä Kuivalasta itään. Suojauksen suunnitte-
lussa tulee huomioida muun muassa tuleva valta-
tien leventäminen. Mikäli suojausta rakennetaan 
tulevan valtatien mutkan oikaisun kohdalle Kuivalan 
kohdalla, ei suojausta voida siltä osin hyödyntää 
lopputilanteessa. Tien parantamisen viivästyessä 
on erityisesti pidettävä huolta nykyisten pohjaveden-
suojausten toimivuudesta ja varauduttava täyden-
tämään niitä huolimatta siitä, että osa rakenteista 
joudutaan muuttamaan vielä lopullisen valtatien 
parantamisen yhteydessä.

3.9 Jatkotoimenpiteet

Maantielain mukainen yleissuunnitelman käsittely

Yleissuunnitelma on maantielain mukaan käsitel-
tävä suunnitelma, jonka Tiehallinto tai liikenne-
ministeriö hyväksyy kuultuaan lausunnonantajia 
ja asianosaisia. Kaakkois-Suomen tiepiiri pyytää 
yleissuunnitelmasta lausunnot Kouvolan kaupun-
gilta, Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselta, 
Kymenlaakson liitolta, Utin Jääkärirykmentiltä, 
Ilmailulaitos Finavialta, Museovirastolta, Suomen 
Kuorma-autoliitolta, Linja-autoliitolta sekä Kymen-
laakson Vesi Oy:ltä.

Lausuntoaikana yleissuunnitelma asetetaan ylei-
sesti nähtäville Kouvolan kaupungissa 30 vuoro-
kauden ajaksi, jolloin ne, joiden etua tai oikeutta 
suunnitelma koskee, voivat esittää yleissuunni-

telmasta mielipiteensä. Suunnitelma on nähtävillä 
syksyllä 2009 ja Kouvolan kaupunki kuuluttaa siitä 
paikallisissa lehdissä. Suunnitelmaan voi tutustua 
myös Tiehallinnon internet-sivuilla.

Kaakkois-Suomen tiepiiri käsittelee saadut lausun-
not ja muistutukset yleissuunnitelman hyväksy-
misesityksessään, jonka se lähettää Tiehallinnon 
keskushallinnolle. Tavoitteena on, että yleissuun-
nitelman hyväksymispäätös saadaan viimeistään 
alkuvuodesta 2010. Hyväksymispäätös siihen 
liittyvine asiakirjoineen lähetetään Kouvolan kau-
pungille, joka laittaa sen nähtäville. Samaan ai-
kaan lausunnonantajille ja tarvittaessa muillekin 
viranomaisille muistutuksen jättäneille lähetetään 
ilmoitus hyväksymispäätöksestä. Hyväksymispää-
tös saa lainvoiman, jollei siitä valitusajan kuluessa 
ole tehty valitusta. Yleissuunnitelman hyväksymis-
päätös raukeaa, ellei tiesuunnitelman laatimista ole 
aloitettu kahdeksan vuoden kuluessa sen vuoden 
päättymisestä, jona hankkeesta laadittu yleissuun-
nitelma on hyväksytty.

Hyväksymispäätöksessä päätetään valtatien 6 
kehittämishankkeen liikenteelliset ja tekniset pe-
riaateratkaisut ja ne ovat ohjeena hankkeen jat-
kosuunnittelulle. Niistä ei voi olennaisesti poiketa 
tiesuunnitelmaa laadittaessa. Hyväksymispäätös 
edellyttää, että yleissuunnitelma on yhdenmukainen 
alueen oikeusvaikutteisten maankunta- ja yleiskaa-
vojen kanssa.

Jatkosuunnittelu

Valtatien 6 osuuden Tykkimäki – Kaipiainen paran-
taminen ei tällä hetkellä sisälly mihinkään toteutta-
misohjelmiin. Rakentamisen aloittaminen edellyttää 
tiesuunnitelman laatimista. Tiesuunnitelman laatimi-
nen aloitetaan silloin, kun hankkeen toteuttaminen 
näyttää todennäköiseltä. Rakentaminen kestää 
kahdesta kolmeen vuotta.

Liikennejärjestelyjen periaatteet tullaan tarken-
tamaan ja mahdollisesti osin myös tarkistamaan 
Kouvolan osayleiskaavaa laadittaessa.

Jatkosuunnittelussa huomioon otettavat asiat

Yleissuunnitelman ja siitä saatujen lausuntojen ja 
muistutusten perusteella päätetään keskeiset teiden 
sijaintiin ja niiden järjestelyihin liittyvät periaatteet. 
Monissa ratkaisuissa yleissuunnitelma toimii sel-
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keänä lähtökohtana, mutta lopulliset toimenpiteet 
päätetään vasta yleissuunnitelmaa tarkemman 
tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä. Jatkosuun-
nittelussa kaikki esitetyt periaateratkaisut tulevat 
tarkentumaan. Seuraavassa on näkökohtia, jotka 
erityisesti tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa 
ja mahdollisesti myös ohjelmoinnissa:

Rakenteisiin kelpaamattomille ylijäämämassoil-• 
le tulee osoittaa läjitysalueet tai kohteet, jossa 
niitä voidaan hyötykäyttää. Jatkosuunnittelus-
sa on myös tarkennettava tielinjalta louhittavan 
kallioaineksen soveltuvuus tierakenteisiin.
Johtosiirtojen tarpeet on tarkistettava ja siirrois-• 
ta tulee laatia suunnitelmat.
Meluesteiden rakentamisen edellyttämät luvat • 
on selvitettävä.
Rakentamisen vaikutusalueella olevat talous-• 
vesikaivot tulee kartoittaa.
Linja-autopysäkkien tarpeet ja tarkat sijainnit • 
tulee selvittää.
Yksityistiejärjestelyt tulee suunnitella tilakohtai-• 
sesti.
Joidenkin kiinteistöjen lunastamistarve tulee • 
selvittää. Osa kiinteistöistä voi yleissuunnitel-
man mukaisella ratkaisulla sopia jäämään en-
nalleen, mutta jatkosuunnittelussa tulee arvi-
oida aiheuttaako olosuhteiden heikkeneminen 
lunastustarpeen.
Pohjaveden suojaus tulee toteuttaa parhaalla • 
käytettävissä olevalla tekniikalla. Mikäli valta-
tien parantamisen aikataulu näyttää siirtyvän, 
tulee harkita pohjaveden suojauksen rakenta-
mista erillisenä toimenpiteenä.

Ympäristön osalta erityisesti seuraavat näkökohdat 
tulee huomioida jatkosuunnittelussa:

Käyrälammen liito-oravametsikön kohdalla on • 
pyrittävä säästämään tien reunapuustoa mah-
dollisimman paljon. Kevyen liikenteen väylä 
tulisi sijoittaa liito-oravametsikön pohjoispuolel-
le nykyisen ulkoilureitin kohdalle. Jos kevyen 
liikenteen väylä sijoitetaan parannettavan val-
tatien rinnalle sen pohjoispuolelle, saattaa met-
sikkö pienentyä liito-oravalle sopimattomaksi. 
Liito-oravan esiintymistä alueella on seuratta-
va jatkosuunnittelun ja rakentamisvaiheen ai-
kana.
Lepolan hautausmaan pohjoispuolella sijaitse-• 
vat kangasvuokon kasvupaikat tulee huomioi-
da jatkosuunnittelussa. Kangasvuokot tulee 

merkitä maastoon rakentamisvaiheen ajaksi, 
koska ne sijaitsevat hyvin lähellä suunniteltua 
rinnakkaistietä ja saattavat muuten tuhoutua 
rakentamisen aikana.
Yleissuunnitelman mukaiset ratkaisut johtavat • 
todennäköisesti nykyisen valtatien reunoilla si-
jaitsevien erityisesti suojeltavien ja uhanalais-
ten perhoslajien sekä uhanalaisen hietaneilikan 
esiintymien häviämiseen. Jatkosuunnittelus-
sa tulee erityisesti tutkia, voidaanko edes osa 
esiintymisalueista säilyttää tai voidaanko lajien 
säilymisen todennäköisyyttä lisätä esimerkiksi 
rakentamista vaiheistamalla. Tarkastelu tulee 
tehdä jo Utista itään päin tehtävän pohjavesi-
suojauksen suunnittelun yhteydessä, sillä en-
nen valtatien parantamista mahdollisesti toteu-
tettava pohjavesisuojaus on uhka esiintymien 
säilymiselle.
Uuden tien reunoille voidaan suunnitella pa-• 
losirkalle, perhosille, niiden ravintokasveille 
ja hietaneilikalle sopivia paahteisia hiekka- tai 
sorapintaisia ympäristöjä. Tien reunaluiskat 
voidaan jättää sora- tai hiekkapintaisiksi eikä 
niihin kylvetä heinien tms. kasvien siemeniä. 
Perhosten ravintokasveja ja hietaneilikkaa voi-
daan sen sijaan palauttaa ja levittää siemen-
kylvöjen avulla. Tiesuunnittelun yhteydessä 
tehdään näiden luontoarvojen säilyttämistä ja 
palauttamista koskeva erillinen tarkastelu ja 
suunnitelma työselostuksineen.
Huomionarvoisten perhos- ja kasvilajien leviä-• 
minen takaisin uuden tien reunoille on mah-
dollista, jos niiden elinvoimaiset populaatiot 
säilyvät lähialueella rakentamisvaiheen yli. 
Utin lentokenttä ja Kaipiaisten ratapiha ovat 
ko. lajien kannalta tärkeimmät alueet lähiseu-
dulla. Tiedot Utin lentokentän perhoslajistosta 
ovat 1990-luvulta eikä käyttökelpoista tietoa eri 
lajien populaatioiden runsaudesta ja elinvoi-
maisuudesta ole. Jatkosuunnittelun yhteydes-
sä tehtävä luontoarvoja koskeva suunnitelma 
edellyttänee lisäselvitysten tekemistä ainakin 
Utin lentokentällä, jotta voidaan arvioida onko 
lajien palaaminen valtatien reunoille mahdollis-
ta tai todennäköistä.
Valtatien parantamiseen tulee liittää rakenta-• 
misvaiheen aikana ja sen jälkeen tehtävä seu-
ranta, joka kohdistuu edellä mainittuihin erityi-
sesti suojeltavien ja uhanalaisten perhos- ja 
kasvilajien esiintymiin.

3.10 Hyväksymisesitys

Yleissuunnitelman hyväksymispäätöksessä käsi-
tellään kaikki tiehankkeen merkittävät periaatteet. 
Hyväksymispäätöksessä tehdään päätös tien 
yleispiirteisestä linjauksesta sekä tiejärjestelyjen 
periaatteista kuten esimerkiksi eritasoliittymien pai-
kat. Edelleen päätetään, tuleeko tiestä moottoritie, 
moottoriliikennetie tai esimerkiksi sekaliikennetie 
sekä tien leveys ajoratojen ja kaistojen määrän tark-
kuudella. On syytä huomata, että yleissuunnitelman 
perusteella ei päätetä muun muassa yksityistie-
järjestelyistä, liittymien kaistajärjestelyistä, teiden 
tarkoista poikkileikkausmitoista, meluntorjunnasta, 
kevyen liikenteen väylistä, pysäkkien sijainnista ja 
pysäkkijärjestelyistä tai ympäristön hoidon periaat-
teista. Näiden osalta päätökset tehdään tiesuunni-
telman yhteydessä.

Seuraavassa on luonnos hyväksymispäätösesityk-
sen sisällöstä. Saatuaan lausunnot yleissuunnitel-
masta Kaakkois-Suomen tiepiiri käsittelee lausunnot 
ja laatii varsinaisen päätösesityksen.

Kaakkois-Suomen tiepiiri esittää valtatien 6 paran-
tamisen yleissuunnitelman välillä Tykkimäki – Kai-
piainen hyväksyttäväksi jatkosuunnittelun pohjaksi 
seuraavasti:

Valtatie 6 rakennetaan yleissuunnitelman mu-• 
kaisesti nelikaistaisena eritasoliittymin varus-
tettuna tienä Kouvolan Tykkimäestä Kouvolan 
Kaipiaisiin noin 19 kilometrin matkalla. Kuiva-
lan mutkan oikaisun kohdalla valtatietä siirre-
tään enimmillään noin 150 metriä nykyisen tien 
eteläpuolelle. Muualla valtatie parannetaan ny-
kyisellä paikallaan.
Valtatien mitoitusnopeus on 100 km/h lukuun • 
ottamatta Utin linnakkeen ja Kuivalan välistä 
noin 3,5 kilometrin mittaista osuutta sekä suun-
nittelualueen itäpäätä, joissa mitoitusnopeus 
on 80 km/h.
Uuden valtatien alustava poikkileikkaus on • 
nelikaistainen keskikaiteellinen tie 2x9,5/7,0 
metriä välikaistan leveyden ollessa 2,0 metriä 
lukuun ottamatta Utin kohtaa, jossa valtatien 
alustava poikkileikkaus on noin 3,5 kilometrin 
matkalla nelikaistainen kapealla keskikaistalla 
varustettu tie 2x9,75/7,5 metriä välikaistan le-
veyden ollessa 4,0 metriä.
Valtatielle rakennetaan eritasoliittymät Tykki-• 
mäkeen, Uttiin ja Metsoon. Valtatielle järjeste-

tään koko suunnittelualueelle jatkuva rinnak-
kaistie maantienä. Tykkimäestä Pöllömäkeen 
rinnakkaistie sijoittuu pääsääntöisesti uuteen 
maastokäytävään. Pöllömäestä Kaipiaisiin 
rinnakkaistie hyödyntää nykyistä yksityistietä. 
Kaipiaisissa rinnakkaistie on asemakaava-
alueella katu. Kevyt ja hidas liikenne kielletään 
valtatiellä. Valtatien 6 rakentamiseen kytkeyty-
vät muut maantie- ja katujärjestelyt kevyen lii-
kenteen väylineen tehdään yleissuunnitelman 
periaatteiden mukaisesti.
Valtatielle rakennetaan pohjavedensuojaus yh-• 
teensä noin 14 kilometrin matkalle, josta osa 
on nykyisen suojauksen korvaamista uudella.
Meluesteitä rakennetaan yhteensä noin 4,7 • 
kilometrin matkalle. Tieympäristö käsitellään 
yleissuunnitelman periaatteiden mukaisesti.

Yleissuunnitelmassa esitetyt tieverkon hallinnolliset 
järjestelyt sekä katujen ja yksityisteiden järjestelyt 
ovat alustavia ja ne ratkaistaan yksityiskohtaisesti 
jatkosuunnittelun yhteydessä.

Kustannukset

Hankkeen alustava kustannusarvio on 59,4 mil-
joonaa euroa (maku.ind. 116,9; 2005=100), josta 
lunastus-, korvaus- ja tietoimituskustannukset ovat 
1,1 miljoonaa euroa. Hanke ehdotetaan rakennetta-
vaksi kerralla yhtenä kokonaisuutena Tykkimäestä 
Kaipiaisiin. Hanke sisältää valtatien rakentamiseen 
liittyvät tie-, katu- ja yksityistiejärjestelyt. Hanke on 
taloudellisesti kannattava, hyötykustannussuhde 
on 1,6.

Hankkeen kustannukset tulevat lähes kokonaan 
Tiehallinnon vastattavaksi.


