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Hankekortissa esitetään suunnitelmavalmiuden puo-
lesta vuonna 2023-2024 käynnistettävissä olevia, te-
hokkaimpia ja pieniä, pääasiassa alle 5 miljoonan eu-
ron liikenneinvestointeja. Hankkeita on yhteensä 6 
kappaletta ja niiden yhteenlaskettu kustannusarvio on 
noin 11 M€. (Huom. kohteiden numerointi on kartta-
numerointi, ei hankkeiden prioriteetti).  
 

HANKKEET JA TAVOITTEET 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nro 1 /Hankkeen nimi:  
Valtatie 6 parantaminen välillä Tykkimäki - Kuivala, 
Kouvola (Linkki) 

Kustannusarvio: 2,98 M€ 
Maanrakennuskust. indeksi: MAKU 140, 2015=100 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: 0 

Suunnitelmavalmius: 
Tiesuunnitelma valmis, hyväksymispäätös saatavissa syk-
syllä 2022, vaatii rakennussuunnittelun, toteutusvalmius 
2023. 

Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
• toimenpidesuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä pa-

rannetaan varsinkin liittymien turvallisuutta ja vähen-
netään päätien liittymien määrää 

• suunnitteluvälille esitettyjen toimenpiteiden johdosta 

tieosan sujuvuusongelmat eivät lisäänny 

Suunnittelukohde 

Nro 2 /Hankkeen nimi:  
Valtatien 26 parantaminen rakentamalla kevyen lii-
kenteen väylä välille Husula-Myllykylä, Hamina 
(Linkki) 

Kustannusarvio: 2,72 M€ 
Maanrakennuskust. indeksi: MAKU 140, 2015=100 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: 0,26 M€ 

Suunnitelmavalmius: 
Tiesuunnitelma valmis, hyväksymispäätös saatavissa vuo-
den 2022 lopulla, toteutusvalmius 2023. 

Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Hanke parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuh-
teita ja liikenneturvallisuutta. Hanke täydentää nykyistä 
väyläverkkoa. Valtatiellä 26 on runsaasti raskasta liiken-
nettä, 450-600 ajon./vrk. 

https://vayla.fi/vt-6-tykkimaki-kuivala
https://vayla.fi/vt-26-parantaminen-rakentamalla-kevyen-liikenteen-vayla-valille-husula-myllykyla-hamina
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Nro 3 /Hankkeen nimi:  
Maantien 14928 parantaminen rakentamalla ke-
vyen liikenteen väylä välille Änkiläntie-Pitkäjär-
ventie, Simpele, Rautjärvi (Linkki) 

Kustannusarvio: 1,4 M€ 
Maanrakennuskust. indeksi: MAKU 140, 2015=100 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: 0 M€ 

Suunnitelmavalmius: 
Tiesuunnitelman laatiminen aloitettu, suunnitelma valmis-
tuu vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Hankkeen tavoitteena on luoda uusi turvallinen kulkureitti 
jalankulkijoille ja pyöräilijöille nykyisen teollisuusalueen lä-
vitse kulkevan reitin tilalle. 

Nro 4 /Hankkeen nimi:  
Maantien 380 parantaminen rakentamalla jalan-
kulku- ja pyöräilyväylä välille Iitiä - Juuresaho, 
Lappeenranta ja Lemi (Linkki) 

Kustannusarvio: 1,88 M€ 
Maanrakennuskust. indeksi: MAKU 140, 2015=100 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: Ei vielä sovittu 

Suunnitelmavalmius: 
Tiesuunnitelman laatiminen aloitettu, suunnitelma valmis-
tuu vuoden 2023 kesään mennessä. 

Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Hankkeen tavoitteena on luoda uusi turvallinen kulkureitti 
jalankulkijoille ja pyöräilijöille noin 4,2 km pituiselle mat-
kalle maantien 380 varteen. Jatkossa Lemin kuntakeskus 
ja Kuukanniemen alue kytketään osaksi Etelä-Karjalan 
pyöräilyreittiä. 

Nro 5 /Hankkeen nimi:  
Maantien 14871 kevyen liikenteen järjestelyt Pato-
tie/Kaljaniementie, Imatra ja Ruokolahti 

Kustannusarvio: 0,43 M€ 
Maanrakennuskust. indeksi: MAKU 140, 2015=100 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: 0 M€ 

Suunnitelmavalmius: 
Hanke perustuu Väylän selvitykseen 33/2022 (Linkki) 
matkailua palvelevana kevyen liikenteen väylähankkeena. 
Tarkoituksena on suunnitella raittitarpeen 1. vaihe, jossa 
väliaikaisella koeratkaisulla toteutetaan noin 1,3 km pitkä, 
pääosin yksikaistatie Saimaan ylittävälle pengertieosuu-
delle välille Rantaportintie – Laurniementie. 
 
Tiesuunnitelman laatiminen voidaan aloittaa vuoden 2023 
alussa. Suunnitelma valmistuisi vuoden 2023 loppuun 
mennessä. 

Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Hankkeen tavoitteena on parantaa jalankulun ja pyöräilyn 
turvallisuutta Saimaan ylittävällä pengertieosuudella.  

Nro 6 /Hankkeen nimi:  
Valtatien 15 parantaminen Lautaron liittymän koh-
dalla, Kouvola, tiesuunnitelma 

Kustannusarvio: 1,62 M€ 
Maanrakennuskust. indeksi: MAKU 140, 2015=100 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: 0 M€ 

Suunnitelmavalmius: 
Tiesuunnitelman laatiminen aloitettu, suunnitelma valmis-
tuu alkuvuodesta 2023. Vaatii rakennussuunnittelun, to-
teutusvalmis 2024. 

Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja 
liikenteen sujuvuutta nykyisen liittymän porrastamisella. 
Lisäksi valtatien nopeusrajoitusta saadaan yhtenäistettyä. 

https://vayla.fi/mt-14928-parantaminen-valilla-ankilantie-pitkajarventie-simpele-rautjarvi
https://vayla.fi/mt-380-parantaminen-rakentamalla-jkppvayla-valille-iitia-juuresaho
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/185041/vj_2022-33_978-952-317-970-7.pdf?sequence=5

