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Alkusanat
Valtatie 26 ja maantie 387 muodostavat tieparina liikennekäytävän ja keskenään vaihtoehtoisen reitin Haminan
ja Lappeenrannan sekä laajemmin pääkaupunkiseudun ja
itäisen Suomen välillä. Matka-ajat Haminasta Lappeenrantaan ovat näillä reiteillä lähellä toisiaan ja pienetkin
muutokset väylien tie- ja liikenneolosuhteissa vaikuttavat
autoilijoiden reittivalintoihin. Mm. valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti–Lappeenranta ja valtatien 7 uuden
moottoritieosuuden valmistuminen välille Hamina–Vaalimaa ovat vaikuttaneet autoilijoiden reittivalintoihin Kaakkois- ja Itä-Suomen päätieverkolla. Osa henkilöautoliikenteestä on siirtynyt käyttämään maantietä 387 Vaalimaalle
asti ulottuvan moottoritien valmistumisen myötä.
Valtatie 26 on nykyään ja tulevaisuudessakin raskaan
liikenteen pääreitti Itä-Suomesta HaminaKotkan satamaan pääosin lyhyemmästä reitistä ja näin ollen raskaalle
liikenteelle nopeammasta matka-ajasta johtuen. Raskaan
liikenteen osuus tiellä onkin suuri ja tiellä on vain muutamia ohitusmahdollisuuksia. Myös tieparin liikenneturvallisuustilanne on erittäin huono teiden pysty- sekä vaakageometrian puutteiden ja tasoliittymien runsaan määrän
vuoksi. Valtatien 26 parantamisesta on vuosien saatossa
laadittu useita erillisiä selvityksiä ja suunnitelmia. Moniakaan ehdotetuista toimenpiteistä ei ole kuitenkaan toteutettu. Maantietä 387 koskevia suunnitelmia ja selvityksiä
sen sijaan on laadittu huomattavasti vähemmän.
Valtateiden 6 ja 7 parantamishankkeiden myötä heräsi
ajatus liikennekäytävän parantamisesta kokonaisuutena,
jolloin tieparia valtatie 26 ja maantie 387 olisi mahdollisista parantaa huomioiden sekä raskas- että henkilöajoneuvoliikenne. Tällöin hyödyt kohdistuisivat paikallisille tienkäyttäjille ja elinkeinoelämälle. Tieparin kehittämisessä
kokonaisuutena tavoitteena on lisätä erityisesti raskaan
liikenteen sujuvuutta ja molempien teiden liikenneturvallisuutta.
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Tiivistelmä
Valtatie 26 ja maantie 387 muodostavat liikennekäytävän ja keskenään vaihtoehtoisen reitin Haminan ja Lappeenrannan sekä laajemmin pääkaupunkiseudun ja itäisen Suomen välillä. Tiepari sijaitsee Haminan kaupungin,
Kouvolan kaupungin, Lappeenrannan kaupungin, Luumäen kunnan, Miehikkälän kunnan ja Virolahden kunnan sekä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueella.
Valtatie 26 on raskaan liikenteen pääreitti Itä-Suomesta
HaminaKotkan satamaan. Maantie 387 on palvellut pääasiassa paikallista seutuliikennettä.
Matka-aikojen erot Lappeenrannasta Haminaan tieparin vaihtoehtoisten reittien välillä ovat pienet varsinkin
valtateiden 6 ja 7 jo toteutuneiden kehittämishankkeiden
valmistuminen myötä. Näiden hankkeiden valmistuminen
onkin vaikuttanut autoilijoiden reittivalintoihin Kaakkoisja Itä-Suomen päätieverkolla. Valtatien 7 parantaminen
moottoritieksi Vaalimaalle asti on siirtänyt osan henkilöautoliikenteestä käyttämään maantietä 387, joka geometrialtaan on parempi valtatien 26 pienipiirteiseen geometriaan verrattuna. Myös valtatien 26 muutostöiden, kuten
päällystystöiden ja ohituskaistojen rakentamisen aikana
henkilöautoliikennettä on siirtynyt käyttämään maantietä 387. Valtateiden 6 ja 7 hankkeet eivät ole vaikuttaneet
merkittävästi raskaan liikenteen reittivalintoihin valtatien
26 reitin ollessa maantien 387 reittiä lyhyempi.
Tieparin muodostaman liikennekäytävän liikenneturvallisuustilanne on huono. Teiden pysty- ja vaakageometrioissa on puutteita ja liittymiä on paljon. Liittymänäkemät
ovat monissa kohdin heikot. Muutoksista tieympäristössä
johtuen nopeusrajoitukset vaihtelevat usein. Kyläosuuksilla nopeusrajoitukset laskevat 60 km/h:iin metsäosuuksilla nopeusrajoitusten ollessa 80 km/h tai 100 km/h.
Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet ovat vähäiset ja kapeat
pientareet tekevät jalankulun ja pyöräilyn teiden varrella
turvattomaksi.
Valtatien 26 merkittäviksi ongelmiksi lukeutuvat tien
geometria, poikkileikkaukset ja useat yksityistieliittymät.
Tiellä on lukuisia ongelmallisia geometriajaksoja, jossa
tien kaarresäteet, pyöristyskaaret tai kaltevuudet eivät
täytä nykyisiä ohjearvoja. Maantie 387 on geometrialtaan
valtatietä 26 huomattavasti paremmassa kunnossa. Ongelmalliset kohteet ovat pistemäisiä, pääasiassa yksittäisten liittymien näkemiin liittyviä rajoitteita. Tien pääasiallisiksi ongelmiksi voidaan lukea tasoliittymien määrä ja
päällysteen kunto.
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1. Prosessikuvaus
Valtatien 26 liikenne on vilkkainta tien eteläosassa, jossa
keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä (KVL) vaihtelee
noin 2 000–4 500 ajon/vrk välillä tieosan mukaan. Maantien 387 liikennemäärät ovat puolestaan suurimmat tien
pohjoisosassa, jossa keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on noin 3 500 ajoneuvoa vuorokaudessa, valtatien
6 eritasoliittymän läheisyydessä jopa yli 6 000 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Tien keskiosissa liikennemäärä on noin
2 500 ajoneuvoa, ja eteläosissa alle 1 500 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Valtatiellä 26 on seudullista julkista liikennettä vähän.
Pitkän matkan bussiliikenteelle tien merkitys sen sijaan
on tärkeämpi. Maantiellä 387 seudullista linja-autoliikennettä on vähän, läpikulkuliikennettä ei ollenkaan.
Tieparille ei ole aiemmin tehty yhteisiä suunnitelmia,
pois lukien vuoden 2017 selvitykset. Sen sijaan kummallekin tielle erikseen on laadittu useita suunnitelmia. Erityisesti valtatietä 26 koskevia suunnitelmia on viime vuosien aikana valmistunut useita.
Tieparin muodostaman liikennekäytävän kehittämiselle on asetettu hankekohtaiset tavoitteet, jotka ovat
ohjanneet suunnittelua ja toimenpiteiden valikoitumista.
Näiden tavoitteiden takana on kuitenkin myös alueiden
kehittämiselle, liikennejärjestelmille ja päätieverkolle asetut valtakunnalliset tavoitteet. Tavoitteiden asetannassa
on huomioitu myös maakuntaohjelmissa asetetut aluetavoitteet. Yleisiä tärkeimpiä tavoitteita ovat liikenneturvallisuuteen, kaikkien liikennemuotojen huomioimiseen ja
kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet.
Valtatietä 26 ja maantietä 387 suunnitellaan ja kehitetään yhtenä liikennekäytävänä, jolloin vaihtoehtoisille
reiteille asetetaan yhteiset yleis- ja palvelutasotavoitteet.
Tavoitteiden asettamisella pyritään parantamaan liikennekäytävää huomioiden kaikki liikennemuodot. Hankkeen yleistavoitteena on, että valtatien 26 ja maantien 387
muodostaman tieparin liikennekäytävää kehittämällä turvataan toimivat arjen matkat ja edistetään elinkeinoelämän, erityisesti vientikuljetusten, kilpailukykyä. Tavoitteena ovat sujuvat, matka-ajaltaan ennakoitavat, turvalliset,
ympäristöystävälliset, taloudelliset ja älykkäät matkat ja
kuljetukset.
Valtatietä 26 ja seututietä 387 kehitetään siten, että ne
muodostavat toiminnallisen tieparin yhteysvälille Hamina-Lappeenranta. Suunnittelualueelle ehdotetut toimenpiteet jakautuvat koko liikennekäytävää koskeviin toimenpiteisiin sekä kummallekin tielle yksittäin.

Tieparin muodostamaa liikennekäytävää esitetään jatkossa parannettavaksi liikenteen nykyistä koostumusta
ja kehityssuuntaa tukien. Raskaan liikenteen olosuhteita
kehitetään matkanopeutta tasaistaen vähentämällä nopeusrajoitusalueiden vaihteluita sekä polttoainetaloutta
parantaen korjaamalla tien geometriaa ongelmallisimmissa kohdissa. Henkilöajoneuvoliikenteen edellytyksiä
parannetaan kasvattamalla välityskykyä tasaisemman
ja paikoin kasvatetuin nopeusrajoitusaluein. Jalankulun
ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan kylien ja taajamien
kohdilla. Lisäksi kehitetään liikennekäytävän palveluita.
Toimenpiteet on jaoteltu pieniin, keskisuuriin sekä suuriin
toimenpiteisiin.
Toimenpidesuunnitelmassa esitetään toimenpidepolku valtatien 26 ja maantien 387 kehittämisestä toiminnalliseksi tiepariksi Haminan ja Lappeenrannan välille.
Tieparin kehittämisen toimenpidekorit koostuvat toimenpiteistä, jotka palvelevat Hamina–Lappeenranta -liikennekäytävän tavoitteiden täyttymistä kokonaisuutena. Korien
muodostuksessa on otettu huomioon toimenpiteiden kiireellisyys, tärkeys ja hyöty-kustannussuhteet. Toimenpidekorien lisäksi toimenpiteet on lajiteltu teemakohtaisiin
koreihin, joiden tarkoitus on auttaa viranomaisia löytämään toimenpiteitä teemoittain kulloinkin esillä olevan
valtion ja kuntien rahoitusteemaan sopiviksi kohteiksi.
Toimenpidesuunnitelman yhteydessä on laadittu hankearviointi, jossa on tarkasteltu toimenpiteiden vaikutuksia ja vaikuttavuuksia tienkäyttäjille ja kuljetuksille sekä
liikenneturvallisuuteen. Vaikutustarkastelujen perusteella
ehdotetut toimenpiteet ja toimenpidekokonaisuudet tukevat valtakunnallisia, seudullisia ja tieparille muodostettuja
tavoitteita.

Tieparin valtatie 26 ja maantie 387 liikennekäytävän toimenpidesuunnitelman tavoitteena on esittää toimenpiteet
ja kehittämispolku tieparin tehokkuuden ja sujuvuuden ja
liikenneturvallisuuden parantamiselle. Toimenpidesuunnitelmassa arvioitiin uudelleen jo suunniteltujen toimenpiteiden sisältö ja vaikutukset sekä määritettiin ne hankejoukot ja toimenpiteet, joilla tieparin palvelutaso voidaan
turvata käytettävissä olevilla resursseilla eri tarkasteluajankohtina.
Suunnittelua on ohjannut hankeryhmä, jossa ovat olleet
edustettuina Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lisäksi
Väylävirasto, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntaliitot sekä alueen kunnat ja kauppakamarit. Hankeryhmän
työskentelyyn ovat osallistuneet:
• Hannu Moilanen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, L-vas
tuualue, puheenjohtaja
• Jussi Kailasto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, L-vastuualue
• Tuomas Talka, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, L-vastuualue
• Antti Puhalainen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Yvastuualue
• Kauko Kellokoski, TL-InfRA
• Jukka Pasanen, Väylävirasto
• Pekka Ovaska, Väylävirasto
• Matti Konttinen, Kymenlaakson maakuntaliitto
• Sonja Tynkkynen, Etelä-Karjalan maakuntaliitto
• Simo Kaksonen, Haminan kaupunki
• Ritva Järvinen, Kouvolan kaupunki
• Erik Forsten, Luumäen kunta
• Markku Uski, Virolahden ja Miehikkälän kunnat
• Timo Kalevirta, Lappeenrannan kaupunki
• Marika Kirjavainen, Kymenlaakson kauppakamari
• Mika Peltonen, Etelä-Karjalan kauppakamari
• Lotta-Maija Salmelin, Ramboll Finland Oy
• Pietari Peltonen, Ramboll Finland Oy, sihteeri
Toimenpidesuunnitelman tilaajana on ollut KaakkoisSuomen ELY-keskus, jonka edustajana on toiminut projektipäällikkö Hannu Moilanen. Toimenpidesuunnitelma
on laadittu konsulttityönä Ramboll Finland Oy:ssä, jossa
projektipäällikkönä on toiminut Lotta-Maija Salmelin ja
projektisihteerinä Pietari Peltonen. Hankearvioinnin ovat
laatineet Kalle Syrjäläinen ja Jukka Ristikartano Ramboll
Finland Oy:stä. Ympäristöasiantuntijana on toiminut Emilia Vainikainen, Ramboll Finland Oy:stä.

2. Suunnittelun lähtökohdat
2.1. Tieparin muodostama liikennekäytävä
Valtatie 26 ja maantie 387 muodostavat liikennekäytävän ja keskenään vaihtoehtoisen reitin Haminan ja Lappeenrannan sekä laajemmin pääkaupunkiseudun ja itäisen Suomen välillä. Tiepari sijaitsee Haminan kaupungin,
Kouvolan kaupungin, Lappeenrannan kaupungin, Luumäen kunnan, Miehikkälän kunnan ja Virolahden kunnan sekä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueella.
Valtatie 26 on raskaan liikenteen pääreitti Itä-Suomesta
HaminaKotkan satamaan. Maantie 387 on palvellut pääasiassa paikallista seutuliikennettä.
Valtatie 26 ja maantie 387 eivät kuulu Suomen pääväyliin. Tiet kuitenkin yhdistävät TEN-T-verkkoon kuuluvat
valtatiet 6 ja 7 toisiinsa. Seututie 387 on osa Via Karelia
-matkailutietä (laajemmin osa Runon ja Rajan tietä, joka
kulkee Suomenlahdelta Lappiin).

moottoritieksi Vaalimaalle asti on siirtänyt osan henkilöautoliikenteestä käyttämään maantietä 387, joka geometrialtaan on parempi valtatien 26 pienipiirteiseen geometriaan verrattuna. Myös valtatien 26 muutostöiden, kuten
päällystystöiden ja ohituskaistojen rakentamisen aikana
henkilöautoliikennettä on siirtynyt käyttämään maantietä 387. Valtateiden 6 ja 7 hankkeet eivät ole vaikuttaneet
merkittävästi raskaan liikenteen reittivalintoihin valtatien
26 reitin ollessa maantien 387 reittiä lyhyempi.

2.2. Nykytila ja ongelmat
2.2.1. Tieparin muodostaman liikennekäytävän yleiset ongelmat

Kuva 1. Suunnittelualueet. Kuvassa esitettynä liikennekäytävä Haminasta Lappeenrantaan (Maanmittauslaitos, 2020)

Kuva 3. Suomen maanteiden pääväylät, 1.1.2019 alkaen (Väylävirasto,
2020)

Kuva 2. Eurooppatiet ja TEN-T-verkot Etelä-Suomessa (Liikennevirasto, 2017)

Matka-aikojen erot Lappeenrannasta Haminaan tieparin
vaihtoehtoisten reittien välillä ovat pienet varsinkin valtateiden 6 ja 7 jo toteutuneiden kehittämishankkeiden valmistuminen myötä. Näiden hankkeiden valmistuminen
onkin vaikuttanut autoilijoiden reittivalintoihin Kaakkoisja Itä-Suomen päätieverkolla. Valtatien 7 parantaminen

Tieparin muodostaman liikennekäytävän liikenneturvallisuustilanne on huono. Teiden pysty- ja vaakageometrioissa on puutteita ja liittymiä on paljon. Liittymänäkemät
ovat monissa kohdin heikot. Molemmilla teillä tieympäristö vaihtelee: osin tiet ovat metsäosuuksilla, osin kulkevat kylien läpi. Muutoksista tieympäristössä johtuen
nopeusrajoitukset vaihtelevat usein. Kyläosuuksilla nopeusrajoitukset laskevat 60 km/h:iin metsäosuuksilla nopeusrajoitusten ollessa 80 km/h tai 100 km/h. Jalankulun
ja pyöräilyn yhteydet ovat vähäiset ja kapeat pientareet tekevät jalankulun ja pyöräilyn teiden varrella turvattomaksi.
Molemmilla teillä puutteet on tiedostettu. Selvityksiä
ja suunnitelmia teiden palvelutason parantamiseksi on
vuosien saatossa tehty useita. Liikenteen jakautuessa
molemmille teille esitettyjen toimenpiteiden kustannustehokkuus on kuitenkin jäänyt alhaiseksi, jolloin parannustoimenpiteet ovat jääneet toteuttamatta. Tieparin
muodostaman liikennekäytävän kokonaisliikennemäärä
vastaa kuitenkin lähes valtatien 6 liikennemäärä välillä
Kouvola–Luumäki. Ilman merkittäviä toimenpiteitä kumpaakaan tietä ei pystytä parantamaan huomioiden sekä
raskaan liikenteen, että henkilöajoneuvoliikenteen tarpeita.
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2.2.2. Valtatie 26
Valtatie 26 on 46 kilometriä pitkä valtatieosuus Haminan
ja Luumäen välillä. Suunnittelualue ulottuu Kymenlaakson
maakunnassa Haminan ja Kouvolan kaupunkien, sekä Etelä-Karjalan maakunnassa Luumäen kunnan alueille. Tie
on Pahanlamminmäen ja Jokimäen ohituskaistaosuuksia
lukuun ottamatta kaksikaistainen yksiajoratainen tie. Valtatie 26 liittyy valtatiehen 7 Husulan eritasoliittymässä ja
risteää valtatiehen 6 kanssa Taavetin eritasoliittymässä.
Nopeusrajoitus vaihtelee 60 - 80 km/h välillä. Suurimmaksi osaksi nopeusrajoitus on 80 km/h. Valtatie 26 toimii keskeisenä raskaan liikenteen reittinä Itä-Suomesta
HaminaKotkan satamaan. Valtatie 26 on myös tärkeä
yhteys Haminan ja Lappeenrannan, sekä laajemmin Helsingin suunnan ja itäisen Suomen väliselle henkilö- ja tavaraliikenteelle. Paikallisesti valtatie 26 palvelee etenkin
Haminaan, mutta yhdessä valtatien 6 kanssa myös Lappeenrantaan suuntautuvaa liikennettä.
Valtatien 26 merkittäviksi ongelmiksi lukeutuvat tien
geometria, poikkileikkaukset ja useat yksityistieliittymät.
Tiellä on lukuisia ongelmallisia geometriajaksoja, jossa
tien kaarresäteet, pyöristyskaaret tai kaltevuudet eivät
täytä nykyisiä ohjearvoja. Ongelmallinen geometria huonontaa ajomukavuutta, mutta merkittävämmin linjauksen
puutteet vaikuttavat liikenteen sujuvuuteen, taloudellisuuteen ja turvallisuuteen. Aaltoileva ja mäkinen tie muodostaa näkemäesteitä monessa paikassa, mikä rajoittaa
esimerkiksi raskaan liikenteen ohittamista ja turvallisesti
liikenteeseen liittymistä. Tien suuntauksen lisäksi tien leveys on suureksi osaksi liian kapea.
Muutamia tien varrella olevia kyliä lukuun ottamatta
valtatien 26 ympäristö on pääosin metsää, peltoa, ja muuta luonnonympäristöä. Luumäen päässä tien läheisyydessä on myös pientaloaluetta. Tärkeimmät asutuskeskittymät ovat Haminan Myllykylä sekä Pyhältö ja Luumäen
Taavetti.
Valtatien 26 varrella on jonkin verran palveluita ja yritystoimintaa. Myllykylässä tien läheisyydessä on rautakauppa, vanhainkoti, kuntoutuskoti ja hautausmaa, Pyhällössä koulu, päiväkoti, ravintola ja päivittäistavarakauppa.
Tien varrelta löytyy muutama maanottopaikka. Luumäellä valtatien 26 läheisyydessä on yrityskeskittymä. Osa
yrityskeskittymän toimijoista käyttää valtatietä 26 kuljetusreittinä. Näitä toimijoita ovat mm. Lujabetonin betonielementtitehdas, Evonic Silica vesilasitehdas, Ansari (kasvihuone) sekä Lindström Oy Taavetin pesula ja Nurminen
Logistics.
Valtatiellä 26 on yhteensä 18 (/16) siltaa. Taitorakennerekisterin mukaan näistä tyydyttävässä kunnossa on
2 - 4 kappaletta, hyvässä 8 - 10 ja uudenveroisia 4 kpl. Sil8

tojen päällysrakenteet ovat pääosin hyvässä kunnossa
(10 - 11 kpl), uudenveroisia 4 ja tyydyttävässä kunnossa
olevia 1 - 2.
Valtatien 26 talvihoitoluokka on koko tien pituudelta Is,
jossa liukkaus torjutaan pääsääntöisesti ennakoivilla toimenpiteillä. Pyrkimyksenä on hyvä pito, mutta sään muutostilanteissa voi lievää liukkautta esiintyä. Tien päällysteiden ylläpitoluokka on Y1. Tieosuuden päällysteellä ei
ole todettuja korjaustarpeita.

2.2.3. Maantie 387
Maantie 387 on seututieksi luokiteltu 59 km pituinen tie
Virolahden Vaalimaan ja Lappeenrannan välillä. Kymenlaakson maakunnassa tie kulkee Virolahden ja Miehikkälän kuntien ja Etelä-Karjalassa Lappeenrannan kaupungin
alueella. Tie on peruspoikkileikkaukseltaan kaksikaistainen yksiajoratainen tie. Poikkeuksena on noin kilometrin
pituinen Lappeenrannan päässä oleva kaksiajoratainen
ja nelikaistainen osuus. Maantie 387 liittyy valtatiehen 7
Vaalimaan eritasoliittymässä ja risteää valtatien 6 kanssa
Mattilan eritasoliittymässä.
Maantiellä 387 nopeusrajoitus on suurilta osin
100 km/h, mutta paikoin nopeusrajoitusta on 80 km/h. Kylien kohdalla nopeusrajoitus laskee paikoin myös 60 km/
h:iin. Maantie 387:n ympäristö on pääosin metsää, peltoa,
ja muuta luonnonympäristöä. Tien varrella on Miehikkälän
kunnan Muurikkalan ja Hujakkalan sekä Lappeenrannan
Ylämaan kylät. Tien pohjoispää sijoittuu Lappeenrannan
taajama-alueelle.
Vaalimaan lähellä maatien 387 varrella on maaliikennekeskus sekä Ylämaan Massive Granite Oy:n tilat. Joutsenkoskella sijaitsee Joutsenkosken Mylly ja Voima Oy.
Tien varrelta löytyy muutama maanotto-, ja louhintapaikka. Ylämaan Graniitilla on tehdas Ylämaan kylän eteläpuolella. Ylämaan kylässä palveluita löytyy laajemmin; mm.
koulu, kirjasto, ruokakauppa, huoltoasema ja Ylämaan jalokivikylä. Simolasta löytyy koulu, urheilukenttä ja puutarhamyymälä.
Vaalimaalle rakennetaan parhaillaan uutta kauppakeskusta, johon tulee mm. päivittäistavarakauppa. Kauppakeskus on suunniteltu palvelemaan paikallisten asukkaiden lisäksi venäläisiä turisteja. Kauppakeskus valmistuu
aikataulun mukaan vuodenvaihteessa 2020–2021.
Geometrialtaan maantie 387 on valtatietä 26 huomattavasti paremmassa kunnossa. Ongelmalliset kohteet
ovat pistemäisiä, pääasiassa yksittäisten liittymien näkemiin liittyviä rajoitteita. Ajodynamiikkaa haittaavia, liian
jyrkkiä mutkia tai pyöristyskaaria esiintyy harvakseltaan.
Myös tien leveys on tiepariaan parempi. Tien pääasial-

lisiksi ongelmiksi voidaan lukea tasoliittymien määrä ja
päällysteen kunto.
Maantiellä 387 on 18 (16) taitorakennerekisteriin merkittyä siltaa. Siltojen keskimääräinen kunto on huonompi
kuin valtatiellä 26: yleiskunnoltaan uusia tai uudenveroisia siltoja on 2 kpl, hyväkuntoisia 6 kpl, tyydyttävän kuntoisia 5 kpl ja huonokuntoisia 3 kpl. Päällysrakenteiltaan
uusia tai uudenveroisia on 2 siltaa, hyväkuntoisia 8 kpl,
tyydyttävässä kunnossa 3 ja huonossa 3 kpl. Mt 387:lla
tie ylittää rautatien Simolan ylikulkusillalla ja puolestaan
alittaa rautatien Vaalimaantien alikulkusillan kohdalla.
Mt 387:n talvihoitoluokka on Vt 26:n tavoin Is, lukuun
ottamatta lyhyttä osuutta tien eteläpäässä, jossa se on I.
Tien päällysteiden ylläpitoluokka on Y2. Tieosuudella on
useita tierekisteriin merkittyjä päällysteen korjaustarpeita:
• Muurikkalan kylän etelä- ja pohjoispuolella useita pistemäisiä kohteita, sekä muutama usean kymmenen
metrin pituinen jakso
• Hujakkalan kylän kohdalla useita pistemäisiä kohteita
• Hujakkalan kylän pohjoispuolella noin paaluvälillä
16.0 - 16.5 km jakso
• Paaluvälillä 18.0-19.5 km useita pistemäisiä kohtia
• Noin paaluvälillä 19.5 - 19.9 km jakso
• Ylijärventien liittymän molemmin puolin useita pistemäisiä kohteita, noin paaluvälillä 23.0 - 25.3 km
Ruohiantien liittymästä pohjoiseen jakso noin paaluvälillä
48.8 - 49.5 km, josta Vihtolantien liittymään (54.2 km) asti
useita pistemäisiä kohteita
Maantiellä 387 päällystetään vuoden 2020 aikana kaksi kohdetta. Toinen kohteista on noin 21 km pitkä ja sijoittuu Muurikkalan ja Ylämaan välille (Ylämaa–Käyhkä).
Toinen kohde on pituudeltaan 11,5 km ja sijoittuu Simolan
ja Lappeenrannan välille (Hanhijärvi–Raippo).

2.3. Maankäyttö
2.3.1. Maakuntakaavat
Yleistä
Etelä-Karjalan maakuntakaava on valmistunut vuosien
2008–2009 aikana, hyväksytty maakuntavaltuustossa
2010 ja ympäristöministeriössä 2011. Kymenlaakson
maakuntakaava 2040 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 15.6.2020. Maakuntahallitus on 24.8.2020 MRL
201 § mukaisesti määrännyt maakuntakaavan tulemaan
voimaan ennen sen lainvoimaisuutta. Samalla aiemmat
maakuntakaavat on kumottu.

Valtatie 26
Valtatien eteläinen osuus sijaitsee Kymenlaakson maakunnan alueella. Kymenlaakson maakuntakaavassa valtatie 26 on merkitty kehitettäväksi valtatieksi. Haminan
pohjoispuolelle on merkitty Hamina–Vaalimaa raideliikenteen yhteystarve, ja sen pohjoispuolelle Rannikon–itäisen
metsävyöhykkeen sini-viheryhteystarve (Kuva 4, kohta A).
Tien läheisyydessä on myös neljä kulttuuriympäristön tai
maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeää
aluetta. Tieosuuden yli kulkee Viipuri-Pernoonkoski pääsähkölinja. Tie kulkee pohjavesialueen läpi.
Pyhällön kohdalla (Kuva 4, kohta B), valtatie kulkee
pohjavesialueen yli. Tähän on myös merkitty ehdotus
vaihtoehtoiselle linjaukselle Hamina-Luumäki rautatieyhteydelle.
Ennen Etelä-Karjalan maakunnan rajaa (Kuva 4, kohta
C) tien ympäristöä on kaavoitettu maa- ja metsävaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.
Etelä-Karjalan maakuntakaavassa Luumäen kunnan
alueella (Kuva 4, kohta D) osa valtatietä 26 on merkitty
merkittävästi parannettavaksi tieksi. Kyseisen osuuden
ylitse kulkee myös pääsähkölinja. Valtatielle 26 on myös
merkitty tieliikenteen yhteystarve valtatieltä 6 (punainen
katkoviiva). Ennen Luumäen Taavetin taajamaa valtatie
26 sijaitsee maa-aineiston ottoon soveltuvalla alueella.
Ennen Taavetin taajamaa tien alittaa pääkaasulinja. Taavetin taajaman ympäristö on merkitty seutukeskuksen kehittämisvyöhykkeeksi. Tämän vyöhykkeen sisällä valtatie
26 alittaa radan. Vyöhykkeellä sijaitsee seudullinen henkilöliikenneasema, kuntakeskus, yhdyskuntateknisen huollon alue ja kaksi muinaismuistokohdetta. Valtatien 6 rinnalle on varaus polkupyöräreitille, joka ylittää valtatien 26.
Taavetin taajaman sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella.

Kuva 4.  Kymenlaakson maakuntakaava valtatie 26:n koh- Kuva 5. Etelä-Karjalan maakuntakaava valtatie 26:n kohdalla (Etelä-Karjalan liitto, 2011)
dalla (Kymenlaakson liitto, 2020b)

Maantie 387
Maantien 387 eteläinen osuus sijaitsee Kymenlaakson
maakunnassa Vironlahden ja Miehikkälän kuntien alueella. Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 maantie 387
on merkitty kehitettäväksi seututieksi. Kymenlaakson
maakuntakaavassa maantien 387 ympäristö on Vaalimaan (Kuva 6, kohta E) kohdalta merkitty työpaikka-alueeksi sekä rajapalveluiden ja kaupan kehittämisen kohdealueeksi. Maantie ylittää pohjavesialueen ja tien rinnalle
on esitetty ylimaakunnallista pyöräilyreittiä Eurovelo 10 ja
Eurovelo 13.
F-osuus sijaitsee Muurikkalan kylän kohdalla. Maantien
vieressä jatkuu jonkin matkaa pohjoista kohti suunniteltu
ylimaakunnallinen pyöräilyreitti. F-osuudella maantie ylittää pohjavesialueen.
Maantien 387 pohjoinen osuus sijaitsee Etelä-Karjalan maakunnassa, Lappeenrannan kaupungin alueella.
G-osuus sijaitsee Hujakkalan kylän kohdalla. Kyseisellä
osuudella maantie sijaitsee lähellä kahta muinaismuistokohdetta ja ylittää pohjavesialueen. Maankuntakaavassa
on osoitettu kaksi matkailun kehittämiskohdetta. Liittyvälle tielle on osoitettu matkailu- ja maisematie sekä ylimaakunnallinen pyöräilyreitti. Myös Mt 387 itsessään on merkitty kehitettäväksi matkailu- ja maisematieksi kohtaan H

asti. Maantien varrelle on merkitty laaja rakennuskivituotannon ja -palveluiden kehittämisen kohdealue sekä kaksi tuotantotoiminnan ja palveluiden aluetta. Tie kulkee
kahden maa- ja metsätalousvaltaisen alueen läpi, joista
toisella on erityisiä ympäristöarvoja ja toisella ulkoilun
ohjaamistarvetta. Maantien alitse on ehdotettu kansainvälistä öljyjohtoa Venäjältä, mutta merkintä on poistettu
tarpeettomana Kymenlaakson ja Uudenmaan ajankohtaisista maakuntakaavoista. Kaavaan on myös merkitty raideliikenteen yhteystarve Raippoon asti.
Etelä-Karjalan maakuntakaavassa maantiestä 387
(kohdassa H) erkanevaa tietä on esitetty kehitettäväksi
matkailu- ja maisematienä. Pohjoisemmassa, maantien
ylittää pääsähkölinja, jonka pohjoispuolelle on asetettu
kaksi viheryhteystarvetta/ekologista käytävää.
Raipossa (kohta I) maantie 387 risteää retkeilyreitin (E10) kanssa. Lisäksi pohjoisempana tie ylittää kehitettävän
vanhan pääradan ja risteää uuden ratavarauksen kanssa.
I-osuus on merkitty tuotantotoiminnan ja palveluiden alueeksi, johon on esitetty logistiikkakeskittymää sekä liikenneterminaalia/matkakeskusta. I-kohdan pohjoispuolella
tie alittaa pääsähkölinjan.

Kuva 6. Kymenlaakson maakuntakaava (vasen) (Lähde: Kymenlaaksonliitto, 2020b)

Maantien 387 pohjoisin osuus (J) sijaitsee Lappeenrannan keskustan lähistöllä. Maantien varteen on merkitty
noin kuusi muinaismuisto- ja kaksi luonnonsuojelukohdetta sekä yksi Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue.
Lisäksi tien vierellä sijaitsee historiallinen Salpalinja.
Maantie 387 ohittaa myös Hytin kylän ennen Lappeenrantaa, sekä risteää pääkaasulinjan ja vanhan merkittävästi kehitettävän radan kanssa. Hytin kylän kohdalta kohti
Lappeenrantaa tien vierellä kulkee tärkeä polkupyöräreitti. Lappeenrantaa lähestyttäessä maantien ympäristö on
suurimmaksi osaksi taajamatoimintojen ja kaivosteollisuuden aluetta, mutta lähistölle on merkitty myös puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalue sekä lentokenttä
lentoliikenteen alueineen. Maantien 387 ja valtatie 6:n risteyskohta on merkitty eritasoliittymäksi.

Kuva 7. Etelä-Karjalan maakuntakaavat seututie 387:n kohdalla (Lähde:
Etelä-Karjalan liitto, 2011)
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2.3.2. Yleiskaavat
Valtatie 26

risteyksen ympäristössä sijaitsee pientalovaltaista asuntoaluetta, suojaviheralue sekä virkistysalue.

Valtatien 26 osuudella on neljä voimassa olevaa yleiskaavaa: Haminan yleiskaava, Luumäen rantaosayleiskaava,
Taavetti-Jurvalan osayleiskaava sekä myöhemmin Haminan kanssa yhdistyneen Vehkalahden kunnan koko
järvialuetta koskeva rantayleiskaava. Kotka–Hamina seudun strateginen yleiskaava on Haminan kaupungin osalta
hyväksytty 11.12.2018, ja voimaan se on tullut 3.1.2019.
Valtatie 26 alkuosassa sijaitsee Haminan yleiskaavaalue, joka valtatien 26 kohdalla (Kuva 8, kohta K) on kaavoitettu enimmäkseen maa- ja metsätalousalueeksi sekä kyläalueeksi. Aiemman Vehkalahden kunnan laatima
rantayleiskaava kattaa ranta-alueet Haminan ja Kouvolan
välillä. Yleiskaavamerkinnät eivät ulotu tielle asti Lankilan
kohtaa lukuun ottamatta (kohta L). Kaavamerkinnät ovat
pääosin maa- ja metsätalouden sekä kyläkeskusten ja
loma-asuntojen alueita. Lisäksi Lankilan kohdalle tien välittömään läheisyyteen on merkitty maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja. Luumäellä valtatie 26 sijaitsee osin Luumäen
rantaosayleiskaava-alueella (kohta M).
Valtatien 26 pohjoisosassa valtatie sijaitsee TaavettiJurvala osayleiskaava-alueella (kohta N), joka on ollut voimassa vuodesta 2004 alkaen. Tien varsi on kaavoitettu
mm. maa- ja metsätalousalueeksi, teollisuusalueeksi ja
yhdyskuntateknisen huollon alueeksi. Valtateiden 6 ja 26

Maantie 387
Virolahdessa maantie 387 ohittaa kolme muinaismuistokohdetta, jotka sijaitsevat muinaismuistoalueella (kohta
O).
Miehikkälässä Käpälämäessä (kohta P) on kaavoitettu
maa- ja metsätalousaluetta sekä teollisuusaluetta ja palvelujen ja hallinon alue. Maantie jatkuu Muurikkalan kylän
läpi jossa tien varressa on maa- ja metsätalousaletta sekä asuinaluetta.
Hujakkalassa (kohta Q) tien varressa on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, pieni virkistysalue ja muutama
asuntoalue. Tien itäpuolella on erityispalvelualue, jossa
sijaitsee Joutsenkosken pato. Osalla tien viereisistä maaja metsätalousalueista on erityisiä ulkoilun ohjaamistarvetta.
Ylämaan kylän kohdalla (kohta R) tien varressa on
maa- ja metsätalousvaltaista aluetta sekä peltoa-aluetta.
Osa tiestä on suojaviheralueella. Ylämaantien risteyksessä on kaavoitettu lähipalveluiden alue, josta tällä hetkellä löytyy ravintola ja Ylämaan jalokivimuseo. Alueella on
myös asuin- ja virkistysalueeksi merkittyjä kohteita.
Heinosenmäen kylässä (kohta S) on tien varrella maaja metsätalousvaltaista ja asuinaluetta.
Raipossa (kohta T) seututie kulkee vesistön ja rautatien yli. Maa- ja metsätalousvaltaisen alueen lisäksi tien
varressa on myös julkisten palveluiden ja hallinon alue,

Kuva 8. Yleiskaava-alueet valtatiellä 26 ja seututiellä 387 (Pohjakartta:
Maanmittauslaitos, 2020)

Kuva 9. Asemakaava-alueet valtatiellä 26 ja seututiellä 387 (Pohjakartta: Maanmittauslaitos, 2020)
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asuinalue, sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden alue.
Lappeenrannan yleiskaavassa maantien 387 varsi on
(kohta U) kaavoitettu suojaviher-, maa- tai metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Lappeenrantaa lähestyessä tien itäpuolelle on kaavoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon
alue, lähivirkistysalue ja asuntoaluetta.

2.3.3. Asemakaava
Valtatie 26 ja maantie 387 sijaitsevat pääosin asemakaavoittamattomalla alueella. Valtatien 26 alkupäässä Haminassa (Kuva 9, kohta V) on valtatiehen 7 liittyvä asemakaava, jossa on osoitettu valtateiden 7 ja 26 välinen
eritasoliittymä sekä valtatielle 26 liikennealueen rajat. Eritasoliittymän läheisyydessä on maa- ja metsätalousaluetta, urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta sekä asuinaluetta. Haminan pohjoispuolella on rantakaava Virojärven
kohdalla. Valtatie 26 kulkee tämän alueen läpi (kohdassa
W). Tien kohdalle on merkitty maatalouden alue. Luumäen Taavetin taajama (kohta X) on asemakaavoitettu. Valtatien 26 osuu tälle asemakaava-alueelle osittain. Näiltä
osin Valtatielle 26 on osoitettu liikennealueen rajat.
Maantien 387 varteen on Miehikkälän kunnassa Muurikkalan kylässä asemakaavoitettu Vihreän logistiikkaalue (kohta Y). Asemakaava on pääosin maantien 387
länsipuolella, mutta ulottuu lyhyeltä osin myös maantien
itäpuolelle. Tältä osin maantielle 387 on osoitettu liikennealueen rajat. Lappeenrannan kaupungissa Hujakkalan
kylässä on Suurijärven kohdalla Hujakkalan rantakaava
(kohta Z). Lappeenrannan kaupungin Ylämaan taajama
(kohta Ä) on suurilta osin asemakaavoitettu, mutta asemakaava ei ulotu maantielle 387. Tien välittömään läheisyyteen on sijoitettu liikerakennusten korttelialue (Jalokivikylä) Lappeenrannan kaupungin keskustaajamassa ja
sen läheisyydessä (osuus Ö) maantien 387 ja sen lähialueet on asemakaavoitettu. Asemakaavoissa maantie 387
on esitetty liikennealueeksi valtatien 6 eritasoliittymään
asti. Eritasoliittymästä pohjoiseen maantien 387 on merkitty asemakaavassa katualueeksi. Tien läheiset alueet on
kaavoitettu pääasiassa pientalovaltaiseksi asuinalueeksi
ja puistoalueeksi. Tien varrella on myös sote-palveluiden
ja tehdastoimintojen alueita.

2.4. Liikenne
2.4.1. Nykyinen ajoneuvoliikenne
Valtatien 26 liikenne on vilkkainta tien eteläosassa, jossa
keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä (KVL) vaihtelee
noin 2 000–4 500 ajon/vrk välillä tieosan mukaan, ollen
suurin Haminan päässä, 4 500 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Tien keski- ja pohjoisosissa vuorokausiliikennemäärät
ovat noin 2 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Pohjoisosassa valtatien 6 eritasoliittymän läheisyydessä valtatien 26
liikennemäärä on lähes 4 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Valtatiellä 26 raskaan liikenteen osuus on varsinkin vastaavanlaisiin teihin verrattuna suuri.
Maantien 387 liikennemäärät ovat puolestaan suurimmat tien pohjoisosassa, jossa keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on noin 3 500 ajoneuvoa vuorokaudessa,
valtatien 6 eritasoliittymän läheisyydessä jopa yli 6 000
ajoneuvoa vuorokaudessa. Tien keskiosissa liikennemäärä on noin 2 500 ajoneuvoa, ja eteläosissa alle 1 500
ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteestä suurin osa suuntautuu Lappeenrantaan, mutta valtatien 7 jatkeena tie
muodostaa myös vaihtoehtoisen reitin eteläisen Suomen
ja Itä-Suomen välille.
Kuvassa 10 on esitetty vuoden 2018 keskimääräiset
vuorokausiliikennemäärät sekä teillä sijaitsevat liikenteen
automaattiset mittauspisteet (LAM-pisteet), ja Kuva 11
raskaan liikenteen vuoden keskimääräiset määrät.
Pitkämatkaisen liikenteen osuutta liikennevirroista on
arvioitu Valtakunnallisen henkilöliikennemallin (STRAMA) ja Tilastokeskuksen tavarakuljetustilaston (6 vuoden
keskiarvo) tavaravirta-arvioiden perusteella. Näiden perusteella henkilöautojen vuorokausiliikenteestä noin 200
ajoneuvoa/suunta ajaa koko välin Husulasta Lappeenrantaan ja kuorma-autoista noin 300 ajoneuvoa/suunta. Henkilöautojen osalta vaihtelu on suurta; erityisesti kesäviikonloppuisin pitkämatkaisia autoja on selvästi keskiarvoa
enemmän. Pitkämatkaisista kuorma-autoista suuri osa
on sataman kuljetuksia palvelevia yhdistelmäajoneuvoja,
ja pohjoisen suuntaan huomattava osa kuorma-autoista
palaa tyhjänä.

Kuva 10. Vuoden 2018 keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät (KVL) sekä LAM-pisteiden sijainnit tarkastelualueella. (Väylävirasto, 2019c)

Valtatiellä 26 sijaitsevan Saaramaan ja maantiellä 387 sijaitsevan Ylämaan LAM-pisteiden tietojen avulla voidaan
arvioida teiden liikennemäärien aiempaa kehitystä sekä
liikenteen koostumusta. Saaramaan LAM-pisteen vuoden
2018 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on 1 920
ajoneuvoa, josta raskasta liikennettä on 465 ajoneuvoa,
vastaten 24 % raskaan liikenteen osuutta. Ylämaan LAMpisteessä vastaavat luvut ovat 1 322 ja 144, jolloin raskaan liikenteen osuus on noin 11 %.
Saaramaan LAM-pisteessä kevyiden ajoneuvojen liikennemäärä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden
aikana noin 11 % noin 1 300 ajoneuvosta vajaaseen 1 500
ajoneuvoon vuorokaudessa. Raskaiden ajoneuvojen määrä on puolestaan laskenut noin 43 % yli 800 ajoneuvosta
nykyiseen 465 ajoneuvoon vuorokaudessa. Kokonaislii-

Kuva 11. Vuoden 2018 keskimääräiset raskaan liikenteen vuorokausiliikennemäärät (KVL) sekä LAM-pisteiden sijainnit tarkastelualueella. (Väylävirasto, 2019c)

kennemäärä on LAM-pisteessä laskenut kymmenen viime
vuoden aikana noin 10 %. Vuosien 2008 ja 2009 välisen
laskun jälkeen liikennemäärät ovat kuitenkin nousseet
noin 17 % prosenttia, vastaten vajaan 2 % keskimääräistä
vuosikasvua. Kuvassa 12 on esitetty liikennemäärien kehitys Saaramaan LAM-pisteessä.
Ylämaan LAM-pisteessä kevyiden ajoneuvon liikennemäärä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana
noin 21 % vajaasta 1 000 ajoneuvosta vajaaseen 1 200
ajoneuvoon vuorokaudessa. Raskaiden ajoneuvojen määrä on laskenut lähes 40 % noin 240 ajoneuvosta nykyiseen
144 ajoneuvoon vuorokaudessa. Kokonaisliikennemäärä
on LAM-pisteessä kasvanut kymmenen viime vuoden aikana noin 9 %. Kuvassa 13 on esitetty liikennemäärien kehitys Ylämaan LAM-pisteessä.
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2.4.2. Matka-ajat
Nopeusrajoitusten perusteella lasketut matka-ajat valtateiden 26 ja 7 haarautumiskohdasta valtatien 6 ja maantien 387 haarautumiskohtaan ovat henkilöautoilla kesänopeusrajoituksilla valtatien 26 kautta 57 minuuttia, ja
maantien 387 kautta 59 minuuttia. IVAR3.0-ohjelmistolla
lasketut, mm. muun liikenteen, tiegeometrian sekä liittymien vaikutukset huomioivat henkilöautojen keskimääräiset matka-ajat ovat valtatien 26 kautta 61 minuuttia, ja
maantien 387 kautta 68 minuuttia.
Kuorma-autoilla nopeusrajoitusten mukaiset laskennalliset ajoajat ovat valtatien 26 kautta 62 minuuttia ja
maantien 387 kautta 73 minuuttia. IVAR3.0-ohjelmistolla
lasketut vastaavat raskaan liikenteen ajoajat ovat 69 minuuttia ja 76 minuuttia.

2.4.3. Jalankulku ja pyöräily
Kuva 12. Liikennemäärien (KVL, KVL kevyet, KVL raskaat) kehitys Saaramaan LAM-pisteessä vuosina 2008–2018 (Väylävirasto, 2019b)

Jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuudet tieparin varrella
ovat vähäiset. Tieverkkoon kuuluvia jalankulun ja pyöräilyn väyliä löytyy Valtatiellä 26 seuraavasti:
• Husulan kohdalla valtatien 7 n yhteydessä parannetulla osuudella
• Myllykylän kohdalla noin 1,5 km pituinen tien suuntainen erillinen, tien vieressä kulkeva väylä
• Luumäellä Heimalan asutuskeskittymän kohdalta
Taavettiin kulkee tien vieressä erillinen jkpp-väylä, joka
noudattelee valtatien 26:n linjausta noin 2 km matkan
Maantiehen 387 kuuluvat tieverkon jalankulun ja pyöräilyn
väyliä:
• Noin 2 km pituinen osuus Rajamäentien ja Satulatien
välillä. Väylästä noin 1 km sijaitsee Virojoen puolella ja
1 km Miehikkälän puolella
• Ylämaan kohdalla tieltä kulkee Ylämaantien vieressä
jkpp-väylä taajamakeskukseen

Kuva 13. Liikennemäärien (KVL, KVL kevyet, KVL raskaat) kehitys Ylämaan LAM-pisteessä vuosina 2008–2018 (Väylävirasto, 2019b)
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Muilla osuuksilla jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on turvauduttava pientareella kulkemiseen, mikä on erityisesti
valtatien 26 varrella epäsuotuisa vaihtoehto tien ja sen
pientareiden kapeuden, näkemärajoitteiden sekä raskaan
liikenteen runsauden vuoksi.
Uusia jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä on suunniteltu
valtatielle 26 Husulan ja Myllykylän välille sekä Myllykylän
nykyisten jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien täydennykseksi. Lappeenrannassa ollaan parhaillaan rakentamassa
lisää jalankulun ja pyöräilyn väylää Sementtitien risteyksen uudelleenjärjestelyn yhteydessä.

Jalankulun ja pyöräilyn väylien lisäksi valtatiellä 26 on
seuraavat alikulut:
• Myllykylän alikulkukäytävä
• Myllykylän hautausmaan kohdan alikulku
• Pyhällön alikulkukäytävä
• Taavetin alikulkusilta
• Marttilan alikulkukäytävä
• Rusalan alikulkukäytävä
Alikulkuja maantiellä 387 on Muurikkalan kylän, tarkemmin Muurikkalantien ja Tohmonmäentien risteyksen kohdalla sekä Lappeenrannassa Simolantien alikulkukäytävä.

2.4.4. Joukkoliikenne
Valtatiellä 26 on seudullista julkista liikennettä vähän. Pitkän matkan bussiliikenteelle tien merkitys sen sijaan on
tärkeämpi.
Maantiellä 387 linja-autoliikennettä on vähän, Lappeenranta-Simola välillä liikennöi pari vuoroa suuntansa
koulupäivisin, Hujakkalaan asti Lappeenrannasta pääsee
kerran päivässä. (Lappeenrannan kaupunki, 2019) (Lappeenrannan joukkoliikenne, 2020)
Kaukoliikenne Lappeenrannasta
Valtatie 26 toimii yhtenä Lappeenrannan kaukoliikenteen
pikavuorojen reittinä. Reitti kulkee Lappeenrannan ja Haminan välillä. Matkoja on arkisin yksi päivässä suuntaansa. Matka-aika on noin 1,5 tuntia.
Maantiellä 387 ei kulje tällä hetkellä kaukoliikennettä. Lähiliikennelinjoja liikennöi kuitenkin valtatiellä 26 ja
maantiellä 387.
Haminan lähiliikenne
Hamina-Pyhältö välillä liikennöi arkisin viisi lähiliikennevuoroa Haminan suuntaan ja neljä vuoroa Pyhällön suuntaan. Koulujen loma-aikana lähtöjä on kaksi suuntaansa.
(Kotkan seudun joukkoliikenne, 2019)
Lappeenrannan lähiliikenne
Linja numero 610 liikennöi Lappeenranta–Simola–Rikkilä väliä. Linja liikennöi arkisin kolme lähtöä suuntaansa.
Linja ei liikennöi viikonloppuisin tai koulujen loma-aikana.
Linja 601 liikennöi Lappeenranta–Simola–Ylämaa–
Hujakkala väliä. Arkisin linja liikennöi neljä lähtöä suuntaansa, koulujen loma-aikana lähtöjä on yksi suuntaansa.
Linja 603 liikennöi Ylämaa–Villala–Säämälä–Lappeenranta -väliä, arkisin lähtöjä on yksi suuntaansa.

Kuva 14. Julkisen liikenteen palvelutasomäärittelyt Kotkan ja Haminan seudulla vuonna 2015 (Kymenlaakson liitto, 2015)

Kuva 15. Joukkoliikenneyhteydet tieparilla (Pohjakartta: Maanmittauslaitos, 2020)

2.4.5. Liikenneturvallisuus
Selvityksessä on tarkasteltu vuosina 2014–2018 tapahtuneita onnettomuuksia valtatiellä 26 sekä maantiellä 387.
Lisäksi on tarkasteltu valtatien 6 ja valtatien 7 onnettomuuksia selvitysalueen välisillä osuuksilla. Valtatiellä 6
tarkastelu on tehty tieosilla 209/0–301/0 ja valtatiellä 7
tieosilla 35/0–40/0.
Valtatien 7 on avattu vaiheittain liikenteelle vuosien
2017 ja 2018 aikana. Väli Lelu–Kattilainen (tieosa 36) on
avattu 10.2.2017, Kattilainen–Virojoki (tieosat 37 ja 38)
14.2.2018 ja viimeisenä väli Virojoki–Vaalimaa (tieosa

39) 1.3.2018.
Tieosa 35 valtatien 26 liittymästä Lelun liittymään on
valmistunut jo aiemmin. Tältä osuudelta onnettomuuksia
on tarkasteltu koko 5 vuoden tarkastelujaksolta.
Huomioitavaa on, että vuoden 2015 jälkeen poliisi ei
ole enää käynyt tarkistamassa omaisuusvahinkoon johtaneita peuraonnettomuuksia. Onnettomuuksien tilastoitu
määrä vuoden 2015 jälkeen voi näin ollen olla todellista
alhaisempi.
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Valtatie 6
Valtatiellä 6 on tapahtunut vuosien 2014–2018 aikana yhteensä 55 onnettomuutta, joista 18 oli henkilövahinkoon
johtaneita. Näistä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia
oli 2 kpl.
Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista suurin osa (33 %) oli yksittäisonnettomuuksia. Seuraavaksi
eniten tapahtui kohtaamisonnettomuuksia (28 %).
Valtatie 7
Valtatiellä 7 on tapahtunut onnettomuuksia tarkastelujakson aikana seuraavasti:
• Tieosalla 35 vuosina 2014–2018 yhteensä 5 onnettomuutta, joissa ei ole tapahtunut henkilövahinkoja
• Tieosalla 36 (Lelu–Kattilainen) vuosina 2017–2018
yhteensä 2 onnettomuutta, joista toinen henkilövahinkoon johtanut yksittäisonnettomuus
• Tieosilla 37 ja 38 (Kattilainen–Virojoki), vuonna 2018
yhteensä 3 onnettomuutta, joissa ei ole tapahtunut
henkilövahinkoja
• Tieosalla 39 (Virojoki–Vaalimaa) vuonna 2018 ei ole
tapahtunut onnettomuuksia

Valtatie 26
Valtatiellä 26 on tapahtunut tarkastelujaksolla vuosien
2014–2018 aikana yhteensä 78 onnettomuutta, joista 14
oli henkilövahinkoon johtaneita. Näistä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia oli 1 kpl.
Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista suurin osa (50 %) oli yksittäisonnettomuuksia. Seuraavaksi
eniten tapahtui kääntymisonnettomuuksia (29 %).
Valtatielle 26 rakennettiin kaksi ohituskaistaa vuoden
2018 aikana parantamaan etenkin raskaan liikenteen ohitusmahdollisuuksia. Toinen kaista (8/510–8/1700) on
pohjoisen suuntaan ajaville ja toinen (8/5900–8/7030)
etelän suuntaan ajaville.
Liikenneturvallisuustilanne valtatiellä 26 on huono. Valtatien 26 onnettomuusaste oli vuosina 2014–2018 keskimäärin 6,5 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta/100 milj. ajoneuvokilometriä. Onnettomuustiheys oli

keskimäärin 5,5 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta/100 km/vuosi.
Maantie 387
Maantiellä 387 on tapahtunut tarkastelujaksolla vuosien
2014–2018 aikana yhteensä 68 onnettomuutta, joista 16
oli henkilövahinkoon johtaneita. Tarkastelujaksolla ei ole
tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta.
Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista suurin osa (44 %) oli yksittäisonnettomuuksia. Seuraavaksi
eniten tapahtui hirvionnettomuuksia (29 %)
Maantien 387 onnettomuusaste oli vuosina 2014–
2018 keskimäärin 6,6 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta/100 milj. ajoneuvokilometriä. Onnettomuustiheys oli keskimäärin 6,1 henkilövahinkoon johtanutta
onnettomuutta/100 km/vuosi.

Kuva 16. Päätieverkon onnettomuusaste vuonna 2015, Keskeiset päätieverkon toimintalinjat (Liikennevirasto, 2017)

Lyhyen tilastojakson vuoksi valtatieltä 7 ei pystytty laskemaan henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuusastetta tai -tiheyttä. Liikenneonnettomuudet maanteillä
vuonna 2017 -julkaisun (Liikenneviraston tilastoja 9/2018)
mukaan moottoriteiden onnettomuusaste on keskimäärin
2,6 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta/100 milj.
ajon.km. Onnettomuustiheys moottoriteillä on keskimäärin 23,0 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta/100 km.
Kuva 18. Poliisin tietoon tulleet
onnettomuudet vuosina 2014–
2018 valtatiellä 26 ( Väylävirasto,
2019d)

Kuva 17. Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet vuosina 2014–2018
valtatiellä 6 (Väylävirasto, 2019d)
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Kuva 19. Poliisin tietoon tulleet
onnettomuudet vuosina 2014–
2018 maantiellä 387 (Väylävirasto,
2019d)

2.5. Ympäristö
2.5.1. Luonnonympäristö
Luonnonolot
Kymenlaakson alueella peruskallio koostuu rapakivigraniiteista ja kallioperää peittävät laajasti jääkautiset kerrostumat. Kymenlaakson pohjoisosaa halkovat jääkauden
reunamuodostumat (Salpausselät I ja II). Salpausselkien
eteläpuolella on myös laajoja siltti- ja savimaa-alueita. Kymenlaakson alueella pääosa luonnonalueista on metsiä.
Valtaosa metsistä on talouskäytössä ja ikärakenteeltaan
nuoria. Kallioperä on pääosin melko vähäravinteista ja hapanta, ja lehtometsiä esiintyy vähän (reilusti alle 1% pintaalasta). Soita on runsaasti, noin 15 % maakunnan pintaalasta. Kymenlaakso on järvistä seutua, mutta pääosa
järvistä sijoittuu Salpausselkien pohjoispuolelle.
Salpausselät I ja II halkovat myös Etelä-Karjalan maakunnan aluetta. Niiden pohjoispuolelle keskittyy Saimaan
ympäristön luonto ja vaihteleva maasto. Hankealue sijoittuu Salpausselkien eteläpuolelle, jossa peruskalliota peittävät jääkautiset kerrostumat. Etelä-Karjalan maapintaalasta suurin osa on eri-ikäisiä talousmetsiä. Turvemaita
on vähän ja suurimmat suoalueet sijoittuvat aivan Salpausselkien eteläpuolelle.

Peltolantien pohjoispuolella, Lankilan alueella on yksityisen maan suojelualue, Uusimäen kangasvuokot
(YSA051293). Esiintymä on Valtatien itäpuolella, noin 150
metrin etäisyydellä.

Valtatien 26 ympäristön luontoarvot
Luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet
Valtatien 26 eteläpäässä välittömästi Valtatien 7 liittymän
eteläpuolella on linnustollisesti arvokas Natura-alue, Kirkkojärvi, johon sisältyy myös Kirkkojärven pohjoinen luonnonsuojelualue.
Kirkkojärven Natura-alue on linnustoarvojensa vuoksi
suojeltu (FI0403001, SPA). Kohteen laajuus on 249 hehtaaria.
Yksityismaiden luonnonsuojelualue ”Kirkkojärven pohjoinen luonnonsuojelualue” (YSA202920), sijoittuu Natura-alueen pohjois- ja koillisosaan.
Kirkkojärvi sisältyy myös linnustonsuojeluohjelma-alueisiin (LVO050119). Kirkkojärvi on linnustoltaan kansainvälisesti arvokas (IBA) kansallisesti arvokas (FINIBA) ja
maakunnallisesti arvokas (MAALI) alue. IBA-alueeseen on
luettu Kirkkojärvi-Lupinlahti aluekokonaisuus.
Pohjoiseen mentäessä Valtatien 26 itäpuolella, noin
260 metrin etäisyydellä, on Palanneenmäen Natura-alue
(FI0403003, SCA). Alue sijoittuu Postinmäentien pohjoispuolelle. Se on vanhaa metsää sisältävä, monipuolinen
metsä- ja suoalue. Kaksiosaisen kohteen pinta-ala on yhteensä 38 hehtaaria.

Kuva 20. Valtatien 26 läheisyyteen sijoittuvat luontoarvot (Syke, 2019a)
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Arvokas lajisto
Husulan eritasoliittymän alueelle on rakennettu 2014 kaksi kosteikkoa, joiden on määrä toimia idänkirsikorennon
ja samalla muiden korentolajien elinympäristönä. Idänkirsikorennon on havaittu lisääntyvän kosteikolla 2016
ja 2018. Kosteikoilla on tavattu yhteensä 20 sudenkorentolajia. (Kymijoen vesi ja ympäristö ry, 2018) Idänkirsikorento on luontodirektiivin liitteen IV (a) -laji, joka on
luonnonsuojelulailla tiukasti suojeltu. Lajin lisääntymis- ja
levähdyspaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla. Poikkeamislupa
voidaan myöntää vain tietyin perustein, jotka on esitetty
luontodirektiivin artiklassa 16. Idänkirsikorento lisääntyi
aiemmin Haminan Lankamalmin allikossa, joka hävisi
Valtatien 7 rakennustöiden vuoksi. Varsinais-Suomen ELY
edellytti uuden elinympäristön perustamista lähialueelle.
Valtatien 26 lähialueilla on useammalla paikalla tavattu mm. luontodirektiivin liitteen IV (a) tiukasti suojeltua
liito-oravaa. Töytärin kohdalle sijoittuvilla metsäalueilla
lajia on havaittu tien molemmin puolin. (Suomen ympäristökeskuksen havaintotietokantaan merkityt havainnot
ovat vuosilta 2003 ja 2004). Liito-oravaa on havaittu 2003
myös pohjoisempana, Ojaniementien kohdalla, Vehkajoen
ja tien välisellä metsäalueella valtatien itäpuolella.
Valtatien länsipuolella, Saaramaantien eteläpuolella,
Pitkä-Valkialammen pohjois- ja länsipuolella on tavattu liito-oravaa 2010 sekä sirolampikorento, joka on rauhoitettu
ja luontodirektiivin liitteen IV (a) -laji.
Heimalan kohdalla valtatien pohjoispuolella liito-oravaa on tavattu pihapiirissä. Tien pientareella on lisäksi havaittu silmälläpidettävän ketoneilikan esiintymä.
Tien itäpuolella, noin 300 metrin etäisyydellä oleva
Mustajoen koskiosuus on rajattu maakunnallisesti arvokkaaksi linnustoalueeksi (MAALI). MAALI-kohteeseen on
rajattu Kirkkovuorentien alapuolinen koskiosuus, joka pysyy sulana talvella.
Tien itäpuolella on Jokimäentien liittymän eteläpuolella havaittu silmälläpidettävän lajin, kelta-apilan esiintymä,
noin 10 metrin etäisyydellä valtatiestä. Samoin Pavuntien ympäristössä on havaittu kelta-apilaa noin 80 metrin
etäisyydellä ja kangasajuruohoesiintymä noin 170 metrin etäisyydellä valtatiestä. Kangasajuruoho on useiden
uhanalaisten perhoslajien isäntäkasvi. Esiintymien ja tien
välillä on Sillanpäänjoen uoma.
Muita huomionarvoisia kohteita
Muut huomionarvoiset kohteet ovat pääasiasiassa metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.
Metsälaki ohjaa maankäyttöä maa- ja metsätalouskäyttöön tai vastaavaan osoitetuilla alueilla, joilla nämä kohteet tulee säilyttää luonnontilaisina.
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Edettäessä etelästä pohjoiseen tarkasteltavalla tiejaksolla, Vehkajoen itärannalla, noin 75 metrin etäisyydellä
Valtatiestä 26 kaakkoon on Metsäkeskuksen tietojen mukaan lehtoalue, joka on Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö.
Suuri-Uskin kohdalla, tien länsipuolella noin 70 metrin etäisyydellä, on Metsälain 10 §:n mukainen erityisen
tärkeä elinympäristö, vähäpuustoinen suo. Mäkiahontien
kohdalla noin 390 metriä tiestä itään on Metsälain 10 §:n
mukainen erityisen tärkeä elinympäristö, pienen lammen
ympärillä.
Tien länsipuolella Raitjärventien kohdalla noin 80 metrin etäisyydellä tiestä on Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö, puron ympäristö.

linen, maakunnallinen tai seudullinen merkitys.
Joillekin lajeille, kuten liito-oravalle, kymmenien metrien katkokset puustoyhteydessä voivat muodostaa merkittävän liikkumisesteen, mikä on huomioitava lajin esiintymisalueilla. Vedessä ja virtavesien myötäisesti liikkuvien
lajien kodalla tien alittavien putkien, rumpujen ja silta-aukkojen rakenne vaikuttaa tiealueen alittavan kulkuyhteyden
toimivuuteen.
Valtatien 26 alueella hirvieläinonnettomuuksia on viiden viimevuoden tietojen perusteella sattunut pääasiassa
yksittäin pitkin jaksoa. Joitakin useamman onnettomuuden keskittymiä on havaittavissa. Tiejaksot, joille onnettomuudet keskittyvät on pääosin merkitty hirvivaroituksin.

Kuva 21. Kuvaote Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportista
402/2018, jossa nähdään Husulan liittymään rakennettujen kosteikkojen sijainnit. (Kymijoen vesi ja ympäristö ry, 2018)

Valtatien eteläpuolella Uusaarentien liittymästä länteen
on Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö, puron ympäristö. Purokohteesta vajaa 2,5 km itään
on Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö, pienen lammen ympärillä, noin 130 metrin etäisyydellä valtatiestä.
Valtatie 26 liittyy Kuutostiehen koskiensuojeluohjelmaan kuuluvan valuma-alueen reunalla; Kivijärven reitti
(MUU050015).
Ekologiset yhteydet
Valtatien varressa ei nykytilassa ole hirviaitoja tai muita
merkittäviä kulkuesteitä pitkillä jaksoilla, joten lajisto pääsee tiealueen poikki. Kymenlaakson maakuntakaavassa
2040 on osoitettu Valtatien 26 läpäisevä sini-viheryhteystarve. Yhteys seuraa tien länsipuolella Vehkajärven pohjoisrantaa. Sini-viheryhteystarvemerkinnällä osoitetaan
virkistysalue- tai ekologiseen verkostoon liittyviä olemassa olevia tai tavoitteellisia yhteyksiä, joilla on valtakunnal-

Kuva 22. Hirvieläinonnettomuudet 2015-2019 sekä hirvivaroitusalueet
Valtavien 26 alueella. (Ramboll Finland Oy, 2020)

Maantien 387 ympäristön luontoarvot
Luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet
Edettäessä tarkasteltavalla tiejaksolla etelästä pohjoiseen, Maantien 387 länsipuolella on Pääköinniemen yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA230779). Se sijoittuu
noin 290 metrin etäisyydelle maantiestä, Pääkydöntien
liittymän pohjoispuolella.
Tuorusjärven linnustoltaan arvokas Natura-alue,
FI0414004, SPA sijoittuu maantiestä noin 750 m länteen.
Kohde on linnustoalueena myös kansallisesti (FINIBA)
sekä maakunnallisesti arvokas (MAALI) ja sisältyy linnustonsuojeluohjelma-alueisiin.
Kaislanen, linnustollisesti arvokas Natura-alue,
FI0411003, SPA, sijoittuu tien länsipuolelle. Lähin etäisyys maantiehen on noin 50 metriä. Alue on rajattu myös
kansallisesti arvokkaaksi linnustoalueeksi (FINIBA). Myös
läheiset Hanhijärvi ja Ritajärvi ovat linnustollisesti arvokkaita. Kaislanen ja Hanhijärvi on rajattu FINIBA -alueiksi.
Kaislanen ja Ritajärvi sisältyvät myös linnustonsuojeluohjelmaan.
Harlamäen luonnonsuojelualue (YSA052536) sijoittuu
noin 250 metrin etäisyydelle maantiestä itään.
Mattilan kohdalla, maantien 387 itäpuolella on Mäntylänniemen luonnonsuojelualue (YSA052388). Kohde on
lähimmillään noin 30 metrin etäisyydellä tiestä.
Arvokas lajisto
Tuorusjärven kohdalla on Maantien 387 länsipuolella havaittu jaloruskoyökköstä (vaarantunut). Nummelantien
liittymästä itään, on havaittu ketosukkulakoita (erittäin
uhanalainen). Suurijärven Parkainniemen kohdalla on tien
itälaidalla tavattu pohjanmasmaloa.
Parkainniemen kohdalla tien itäpuolella joen rannan
läheisyydessä on tavattu uhanalaisista jäkälälajeista sinikesijäkälä (vaarantunut) ja ruskopiilojäkälä (silmälläpidettävä).
Ylijärventien eteläpuolella lähellä maantietä on tavattu
tummakeltanosulkasta (vaarantunut).
Ennen Karjumäentien liittymää on maantien länsipuolella, noin 150 metrin etäisyydellä, tavattu kangasvuokkoa, joka on uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantunut.
Maantien länsipuolella, Vilajoen eteläpuolella on tavattu liito-oravaa. Esiintymisalue sijoittuu noin 170 metrin
etäisyydellä maantiestä.
Yksittäisiä uhanalaisia hyönteisiä sekä sammalia ja jäkäliä on tavattu paikoin maantiestä yli sadan metrin etäisyydellä
Maantien itäpuolella Hytintien varressa on tavattu liitooravaa noin 200 metrin etäisyydellä.
Mattilan alueen läheisyyteen on keskittynyt runsaasti

havaintoja uhanalaisesta lajistosta. Alueella esiintyy kalkkivaikutteista kasvillisuutta Partekin kaivoksen läheisyyden vuoksi. Maantien lähialueen arvokkaita kasvillisuusesiintymiä on osin selvitetty tarkoin mm. suunnitellun
melusuojauksen alueelta (Kotkansiipi 2014).
Mattilan kämmekkäselvityksessä 2014 on havaittu
useita kämmekkälajeja tien länsipuolella. (Partekin Kalkkivaikutusaluetta). Suunnitellun melusuojauksen alueelta
oli havaittu lehtoneidonvaippaa, soikkokaksikkoa, valkolehdokkia sekä kissankäpäläkasvustoja. Alueella esiintyi
myös uhanalaista tummaneidonvaippaa. Selvityksessä
tummaneidonvaippa oli ehdotettu siirrettäväksi tien itäpuolelle.

Kuvassa 24. on Mattilan kohdalla
Kuvassa 25. on esitetty uhanalaisten lajien havainnot Kaivosalueen, Mattilan ja Lappeenrannan keskustan
Maantien 387 länsipuolelle sijoittuva
ympäristössä. (SYKE, 2019b)
selvitysalue, jossa edellä mainitut kämmekkälajit havaittiin. (Kotkansiipi 2014)

Kuva 23. Maantien 387 läheisyyteen sijoittuvat luontoarvot. (Lähde: Syke, 2019a)
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Kuva 28. Hirvieläinonnettomuudet 2015–2019 sekä hirvivaroitusalueet
Maantien 387 alueella. (Ramboll Finland Oy, 2020)

Kuva 26. (vasen) ja Kuva 27. (oikea) Kuvaotteet liito-oravakohteiden sijainnista selvityksestä Lappeenrannan Eteläosan vaiheen 2 osayleiskaavan luontoselvitys, 2018. (Lähde: Pöyry Finland Oy, 2018)

Muita huomionarvoisia kohteita
Edettäessä etelästä pohjoiseen tarkasteltavalla tiejaksolla, maantien 387 eteläosassa tiedossa olevia luonnon
arvokohteita ovat muutamat Metsälain 10 §:n erityisen
tärkeät elinympäristöt. Tien itäpuolella, noin 1,5 km Valtatieltä 7 pohjoiseen, on rajattu kalliokohde. Se sijoittuu
noin 110 metrin etäisyydelle tiestä.
Ennen Jämpärintietä tien itäpuolella on noin 100 metrin etäisyydellä lähde.
Tallijärventien tasalta pohjoiseen mentäessä, maantien
molemmin puolin on Metsälain 10 §:n erityisen tärkeiksi
elinympäristöiksi rajattuja vähäpuustoisia soita, joista lähin suolaikku on vajaan 200 metrin etäisyydellä maantiestä.
Ylä-Kerätti järven itäpuolella, maantiehen 387 rajau18

tuu Metsälain 10 §:n erityisen tärkeänä elinympäristönä
rajattu vähäpuustoinen suo. Pienialaisempia rajauksia
on myös Sarkolammen pohjoispuolella, lähimmillään 40
metriä tiestä. Yleisesti pienialaisia metsälain suokohteita
on siellä täällä tiejakson varrella. Myös muutama pienialainen kalliokohde löytyy.
Poikki–Sarkanen -järven ja Lehmijärven ympäristössä
on useita laajempia suoalueita, jotka muodostavat kokonaisuuden, joka on esitetty lisättäväksi soidensuojeluohjelmaan. Kohdekokonaisuudesta Kangassuo rajautuu
osittain maantien itäreunaan.
Maantie ylittää Kotijärven, jonka pohjoisrannalla, tien
läheisyydessä, on Metsälain 10 §:n erityisen tärkeänä elinympäristönä rajattu tulvaniitty/luhta. Myös pohjoisempana, Sarvijoen varressa on tien läheisyydessä luhta-aluetta.

Ekologiset yhteydet
Maantien varressa ei nykytilassa ole hirviaitoja tai muita merkittäviä kulkuesteitä pitkillä jaksoilla, joten lajisto
pääsee kulkemaan tiealueen poikki. Etelä-Karjalan maakuntakaavassa on osoitettu Maantien 387 läpäiseviä viheryhteystarpeita Lappeenrannan alueella rata- ja tiealueen poikki Hanhijärventien pohjoispuolella, Hyypiälän
pohjoispuolella sekä Ruokonen järven lähistöllä järven
etelä ja pohjoisrannan tasalla. Merkinnällä osoitetaan virkistysalue- tai ekologiseen verkostoon liittyviä olemassa
olevia tai tavoitteellisia valtakunnallisia, maakunnallisia
ja seudullisia yhteystarpeita. Suunnittelumääräys ohjaa
huomioimaan sekä ihmisen liikkumismahdollisuudet että
lajiston kulkuyhteyksien jatkuvuuden. Sen mukaan arvokkaiden luontokohteiden säilyminen ja lajiston liikkumis-

mahdollisuudet myös väylien suhteen on otettava huomioon. Paikallisesti katko metsäalueessa voi muodostaa
katkoksia kulkuyhteyksiin joillekin lajeille. Myös tien alittavien vesialueiden osalta rakenteelliset ratkaisut vaikuttavat vesistön ja sen rantojen muodostamien yhteyksien
toimivuuteen.
Maantien 387 alueella hirvieläinonnettomuuksia on viiden viimevuoden tietojen perusteella sattunut pääasiassa
yksittäin pitkin jaksoa. Joitakin useamman onnettomuuden keskittymiä on havaittavissa. Useita tiejaksoja on
merkitty hirvivaroituksin.

2.5.2. Maisema ja kulttuuriympäristö
Valtatie 26
Valtatie 26 kulkee maisematilallisesti melko pienipiirteisessä vaihtelevassa peltomaisemassa koillis-lounaissuuntaisen murroslaakson itäpuolella. Tielinjaus
myötäilee suurmaiseman suuntautuneisuutta ja myös tarkemmin tarkasteluna tien linjaus on maiseman suhteen
pienipiirteinen ja kiertää monin paikoin kalliohuippuiset
kukkulat ja pienet järvet.
Valtatien 26 eteläpäähän sijoittuu Kymenlaakson liiton
voimassa olevassa maakuntakaavassa osoitettu maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä Myllykylä-Ohanmaa alue.
Tielinjaus läpäisee maisema-alueen Myllykylässä ja rajaa
alueen itäpuolta Ihanmaalla. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 -kaavassa kyseinen maisema-aluerajaus on
poistunut.
Tien ympäristöön sijoittuu joitakin arvokkaita kulttuuriympäristön kohteita. Valtatien 26 välittömässä läheisyydessä sijaitsevat seuraavat muinaisjäännökset:
• Myllykylä Puustelli, kiinteä muinaisjäännös (muinaisjäännöstunnus 1000011325), kohteen etäisyys
tielinjasta on yli 10 m.
• Myllykylä Leirinkangas, kiinteä muinaisjäännös (muinaisjäännöstunnus 1000008314), kohteen etäisyys
tielinjasta on yli 10 m.
• Paijärvi (Paiyervi) Pakkanen, kiinteä muinaisjäännös
(muinaisjäännöstunnus 1000008178), kohde rajautuu
tiehen.
• Ihamaa (Ihaxama) Harju, kiinteä muinaisjäännös
(muinaisjäännöstunnus 1000011325), kohde rajautuu
tiekäytävän ulkopuolelle.
• Lamminsuo, muu kulttuuriperintökohde (muinaisjäännöstunnus 1000019352), kohde sijoittuu tien molemmin puolin.
• Kurvila, kiinteä muinaisjäännös (muinaisjäännöstunnus 1000017318) ja Kurvi, kiinteä muinaisjäännös
(muinaisjäännöstunnus 441010007), kohde ei ole tielinjan välittömässä läheisyydessä, mutta jatulintarhat
huomioitava jatkosuunnittelussa.

Maantie 387
Maantie 387 kulkee maastonmuodoiltaan erittäin vaihtelevassa, mutta suhteellisen alavassa maastossa. Järvet
ja joet suuntaavat tien kanssa ristiin luoteesta kaakkoon,
mutta maiseman pienipiirteisyys pehmentää leikkaavaa vaikutelmaa. Vanha tielinjaus korostaa maiseman
pienipiirteisiä muotoja mutkittelun ja lyhyiden näkymien kautta. Etelä-Karjalan maakuntakaavassa tie on osin
osoitettu polkupyöräreittinä ja kehitettävänä matkailu- ja
maisematienä. Simolan kohdalla merkintä liittyy lisäksi
itä-länsisuuntaiseen retkeily- ja ulkoilumerkintään. Lisäksi Joutsenkosken alue on maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Joutsenkosken myllypaikan rakennukset ovat
valmistuneet 1914. Joutsenkosken myllymaisemassa on
myös erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.
Kuten valtatien 26 ympäristössä, myös maantien 387
varrella on useita peltojaksoja, joista laajimmat sijaitsevat
etelässä Muurikkalan alueella ja pohjoisessa Lappeenrannan eteläosassa. Kulttuurihistoria näkyy myös Museoviraston kulttuuriympäristörekistereiden suojelemien
kohteiden kautta. Maantien välittömään läheisyyteen sijoittuvat seuraavat muinaisjäännökset:
• Kanssoinvuoren linnoitteet, muu kulttuuriperintökohde (muinaisjäännöstunnus 1000014426), tie kulkee
alueen läpi.
• Kiiskilä, muu kulttuuriperintökohde (muinaisjäännöstunnus 1000019244), kohde ei ole tielinjan välittömässä läheisyydessä.
• Kumpula, kiinteä muinaisjäännös (muinaisjäännöstunnus 1000010926), kohde rajautuu tielinjaan.
• Muurikkalan (Murola by) Niittyinmäki, kiinteä muinaisjäännös (muinaisjäännöstunnus 1000011289),
kohteen etäisyys tielinjaan on alle 10 m.
• Muurikkalan (Murola by) Husunpää, kiinteä muinaisjäännös (muinaisjäännöstunnus 1000011286), tie
kulkee alueen läpi.
• Joutsenkosken linnoitteet, muu kulttuuriperintökohde
(muinaisjäännöstunnus 1000019749), kohteen etäisyys on alle 10 m tielinjaan.
• Peltola 2, kiinteä muinaisjäännös (muinaisjäännöstunnus 1000017367) ja Peltola 3, kiinteä muinaisjäännös
(muinaisjäännöstunnus 1000017368), muinaisjäännöksiä alueella tien molemmin puolin, mutta ne eivät
sijaitse välittömässä läheisyydessä.
• Useita muinaisjäännöksiä Karhunkylän (KaislanenHanhijärvi) ympäristössä, mutta ei tielinjan välittömässä läheisyydessä.

Kuva 29. Museoviraston kulttuuriympäristörekistereiden suojellut kohteet.
(Museovirasto, 2019) (Pohjakartta ja rinnevarjostus: Maanmittauslaitos 2019b)
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2.5.3. Pintavedet
Salpausselkien eteläpuolella on pieniä järviä ja Suomenlahteen laskevien jokien latvavesiä. Salpausselän eteläpuolella pintavedet ovat sameampia kuin Salpausselkien
pohjoispuoliset karut, kirkasvetiset järvet ja joet.
Valtatie 26
Valtatie 26 sijoittuu pääosin Vehkajoen valuma-alueelle.
Tie myös ylittää joen tai sen haaroja useita kertoja. Järvistä tie viistää Sydänmaan Ruokejärven itäistä lahtea, jolloin pieni vesialue on jäänyt myös tien itäpuolelle.
Vehkajoen taimenkantaa on pyritty tukemaan kunnostamalla uomaa ja rakentamalla uomaan useille jaksoille
kutusoraikkoja. Haminan alueelle, Myllykoskelle, on vireillä kalatien rakentaminen. Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle luvan 2019 (päätös ESAVI/10562/2018).
Maantie 387
Maantie 387 ulottuu viiden joen valuma-alueelle, jotka
ovat Vaalimaan-, Urpalan-, Vila-, Terva- ja Hounijoen valuma-alueet. Nykyinen maantie ylittää joitakin vesistöjä,
kuten Suurijärven ja Väkevänjärven välisen virran sekä Vilajoen. Muita ylitettäviä pintavesialueita on Mustalampi,
jonka tie ylittää penkereellä. Tie viistää Sarolammen sekä
Pokki-Sarkasen kaakkoisosaa. Maantie ylittää myös Kotijärven penkereellä.

2.5.4. Pohjavesialueet
Valtatie 26
Hamina-Luumäki välillä kehitettävän valtatien 26 nykyisen
linjauksen läheisyyteen sijoittuu muutamia pohjavesialueita. Tielinja kulkee Haminan kaupunkialueen laidalla noin
650 metriä Husulan 1-luokan pohjavesialueen (0591702)
itäpuolella. Husulan pohjavesialueen hiekka- ja sorakerrostumat jatkuvat todennäköisesti pohjavesialueen eteläpuolelle. Husulan pohjavesialueella sijaitsee Haminan
Veden Husulan vedenottamo.
Koilliseen edetessä tielinja halkoo Myllykylän pohjavesialuetta (0591705), joka on matala, kivinen harjumuodostuma. Pohjavesialueella pohjaveden pinta on lähellä
maanpintaa, Sudenharjunmäen itäpuoleisilla alueilla noin
1-3 metrin syvyydellä maanpinnasta. Muodostuma purkaa pohjavettä ympäristöönsä, pääasiassa Matosuon ja

Kuva 30. Museoviraston kulttuuriympäristörekistereiden suojellut kohteet.
(Museovirasto) (SYKE, 2019a) (Pohjakartta ja rinnevarjostus: Maanmittauslaitos 2019b)
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Tillisuon kautta Vehkajokeen. Myllykylän pohjavesialueella, 400-500 metrin etäisyydellä tiestä sijaitsee kaksi poissa käytöstä olevaa vedenottokaivoa.
Edelleen koilliseen edetessä, Turkian alueella, tie halkoo Letkonkankaan pohjavesialuetta (0591735), joka on
pohjois-eteläsuuntainen, kalliomäkien väliin sijoittuva pitkittäisharju. Pohjaveden pinta sijaitsee alueen keskiosassa noin 3 metrin syvyydellä maanpinnasta. Pohjavesi purkautuu alueelta itäpuolelle sijaitseville suoalueille sekä
paikoin länsipuolen pienemmille suoalueille. Molemmat
pohjavesialueet on luokiteltu 2-luokkaan, eli ne ovat sellaisia pohjavesialueita, jotka soveltuvat yhdyskunnanvedenhankintaan, mutta ne eivät tällä hetkellä ole vedenhankintakäytössä. Niiden määrällinen ja kemiallinen tila
on hyvä. Kummastakaan pohjavesialueesta ei ole laadittu
suojelusuunnitelmaa.
Luumäen lounaispuolella noin 600 metriä nykyisen
tielinjauksen länsipuolella sijaitsee Heimalan I-luokan
pohjavesialue. Hiekkavaltaiset maaperäkerrokset ovat
pohjavesialueen eteläosissa osin hienorakeisemman
maa-aineksen peittämiä. Pohjaveden virtaussuunta on
etelään ja pohjavesi purkaa alueelta pääosin eteläpuolisiin ojiin. Pohjavesialueella sijaitsee Heimalan vesiosuuskunnan vedenottamo.
Luumäen kunnan alueella valtatie 26 halkoo Taavetin
(0544101) I-luokan vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta. Suojelusuunnitelman (Ympäristökonsultointi
Niemeläinen Oy, 2017) mukaan alueen uuden luokan arvioidaan olevan 1E, sillä pohjavesialueen koillisosassa on
pohjavedestä riippuvaisia maa- ja pohjavesiekosysteemejä. Pohjavesialueella on todettu vuonna 2016 toteutetussa tarkastelussa kaksi suoraan pohjavedestä riippuvaista
pintavesi- ja/tai maaekosysteemialuetta; Ruostekorpi sekä Ruostekorven eteläpuoleinen raviini.
Taavetin pohjavesialue on osa ensimmäiseen Salpausselkään kuuluvaa reunamuodostamaa, jota leikkaa
pohjois-etelä-suuntainen harjujakso. Pohjavesialueen rajauksen selvitystyö on käynnissä. Pohjaveden pinta on yli
7 metrin ja suurimmillaan 15 metrin syvyydellä maanpinnasta. Pohjavesi purkautuu Kivijärveen ja kallioruhjeita
pitkin etelään Taavetin vedenottamolle. Pohjavesialueella, noin 40 metrin etäisyydellä valtatiestä 26 sijaitsee Luumäen kunnan Taavetin vedenottamo. Pohjavesialueelle
vedenottamon läheisyyteen tien kohdalle on rakennettu
pohjavesisuojaus (bentoniittimatto ja muovi). Alue sijaitsee Taavetin taajama-alueella sekä sen koillispuolella ja
suurin osa pohjavesialueesta on taajama- ja tiealuetta
(Ympäristökonsultointi Niemeläinen Oy, 2017). Taavetin
pohjavesialue on vesienhoidossa arvioitu kemiallisen tilan osalta riskialueeksi, mutta kemiallinen tila on hyvä ja
alueelle on laadittu suojelusuunnitelma.

2.5.5. Melu
Liiallisella melulla on useita haittavaikutuksia ihmisten
terveyteen ja hyvinvointiin. Tärkeimmät tieliikenteen melun aiheuttamat haittavaikutukset ovat häiritsevyys, unen
häiriintyminen sekä sydän- ja verisuonitauteihin (mm. sydäninfarkti) sairastumisen riskin kasvu.
Melutason ohjearvot on annettu valtioneuvoston päätöksessä 993/92. Niitä sovelletaan maankäytön suun-

nittelussa ja rakentamisen lupamenettelyssä. Ohjearvot
on annettu Taulukko 1 ja ne ovat päivä- ja yöajan keskimääräisiä melutasoja. Tiehankkeiden arviointiohjeessa
(Liikenneviraston ohje 13/2013) suositellaan käyttämään
raja-arvona päivämelun 55 dB melualtistusta, kun arvioidaan melulle altistuvien ihmisten määrää.

Taulukko 1. Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset melutason ohjearvot. (Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), LAeq enintään) (Valtioneuvosto, 1992)

Valtioneuvoston päätöksen (993/1992)mukaiset melutasojen ohjearvot

HUOM

Päivällä
klo 7–22

Yöllä
klo 22–7

Mikäli melu on luonteeltaan iskumaista
tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista annettuun ohjearvoon

≤ 55 dB

≤ 45–50
dB

Uusilla alueilla melutason yöohjearvona
on 45 dB.
Yöohjearvoa ei sovelleta oppilaitoksia
palvelevilla alueilla.

≤ 45 dB

≤ 40 dB

Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin
yöllä

Asiuin-, potilas- ja majoitushuoneet

≤ 435 dB

≤ 35 dB

Opetus- ja kokoontumishuoneet

≤ 35 dB

-

Liike- ja toimistohuoneet

≤ 45 dB

-

Ulkona
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet
taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä
sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet
Loma-asutukseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja
luonnonsuojelualueet
Kuva 31. Karttaote Taavetin pohjavesialueesta (Ympäristökonsultointi Niemeläinen Oy, 2017)

Maantie 387
Virolahti-Lappeenranta välillä kehitettävän maantien 387
läheisyyteen sijoittuu muutamia pohjavesialueita. Tielinja halkoo Miehikkälän kunnan alueella Merikankaan
(0548903) 1-luokan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, joka on moreenimuodostuma, jonka päälle
on kerrostunut ohuelti hiekkaa ja soraa. Pohjavesialueella
sijaitsee Merikankaan vedenottamo, joka on liitetty Miehikkälän kunnan runkolinjaan ja se toimii varavedenottamona. Lisäksi tielinja halkoo Muurikkalan (0548902 A)
1-luokan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen,
joka on osa luode-kaakkosuuntaista pitkittäisharjujaksoa.
Vedenpinta on alueella noin 7 metrin syvyydellä maanpinnasta. Pohjavesialueella sijaitsee Miehikkälän kunnan
Muurikkalan vedenottamo, joka on ollut käytössä vuodesta 1986. Molempien pohjavesialueiden kemiallinen tila on
hyvä. Merikankaan pohjavesialueelta ei ole laadittu suojelusuunnitelmaa, mutta Muurikkalan pohjavesialueelta

suojelusuunnitelma on valmis.
Lappeenrannan kaupungin alueella tie halkoo Hirvihaudankankaan (0597804) vedenhankintaan soveltuvaa
aluetta (II-luokka), joka on luode-kaakkosuuntainen pitkittäisharju. Pohjavesialueen kemiallinen tila on hyvä. Alueelta ei ole laadittu suojelusuunnitelmaa. Hirvihaudankankaan pohjavesialueen lisäksi tie sivuaa Lappeenrannan
alueella Monolan (0540507) vedenhankintaan soveltuvaa
aluetta (II-luokka), joka on hiekkainen reunamuodostuma.
Muodostuman kerrospaksuudet ovat erityisesti pohjavesialueen länsiosassa lähellä maantietä 387 hyvin ohuet.
Monolan pohjavesialueen kemiallinen tila on hyvä. Alueelta ei ole laadittu suojelusuunnitelmaa.
Lähimmillään noin kilometrin etäisyydellä tien linjauksen itäpuolella sijaitsee Hanhikempin (0540502) I-luokan
pohjavesialue, jolla on yksi vedenottamo ja tekopohjavesilaitos. Vedenottamolla on vahvistettu lähisuoja-alue, jonka raja on 1 kilometrin etäisyydellä tiestä.

Sisällä

Valtatielle 26 ja maantielle 387:lle ei ole tehty kattavia
meluselvityksiä (melumallinnuksia). Vt 26 Husula–Taavetti esiselvityksen (2007) mukaan tien liikennemelualueella asuu yksittäisissä kohteissa jonkin verran asukkaita. Meluntorjuntakohteita on Koivumäellä, Myllykylässä,
Paijärvellä, Kurvissa, Heimalassa ja Marttilassa. Kohteet
ovat yksittäisiä ja toteuttamisen kannalta niissä ei saada
merkittäviä hyötyjä suhteessa rakentamiskustannuksiin,
joten meluntorjunta kannattanee tehdä vasta tien kattavamman parantamisen yhteydessä.
Koivumäen, Myllykylän ja Paijärven kohteet voidaan toteuttaa muiden toimenpiteiden yhteydessä, kun huolehditaan, että meluntorjunta palvelee myös tavoitetilannetta.

Ihamaan ja Kurvin meluntorjunta kannattanee tehdä vasta
kun tie parannetaan tavoitetilaan. Heimalassa ja Marttilassa olevien kohteiden meluntorjuntatarve muuttuu, mikäli Taavettiin tehdään ohitustie. Meluntorjunta parantaa
asuinmukavuutta tien varrella. Tavoitteena on, että kehittämishankkeiden yhteydessä suojataan yli 55 dB:n kohteet. Kiireellisimpinä suojataan yli 65 dB:n kohteet.
Valtatien 26 varressa on yksi tiemelueste, Haminan
Kustaanmäessä Brandstakantien liittymän pohjoispuolella, tien länsipuolella oleva n. 770 m pitkä melukaide (Kuva
32).

21

2.5.6. Pilaantuneet maat
Tiedossa olevat pilaantuneiden maiden kohteet on tarkistettu Suomen ympäristökeskuksen Matti-rekisteristä.

Happamat sulfaattimaat
Valtatien 26 eteläosissa on paikoin kohtalaisen korkea riski happamien sulfaattimaiden esiintymiselle. Kohtalainen
esiintymistodennäköisyys rajautuu Töytärin paikkeille, sekä Myllykylän pohjoispuolelle. Paijärven eteläpuolella on
syytä varautua happamien sulfaattimaiden esiintymiseen.
Mikäli riskialueille kohdistuu toimenpiteitä, on esiintymistä tarpeen selvittää tarkemmin ja varautua toimenpiteisiin
rakentamisvaiheessa.
Sulfidisavimaiden mahdollinen esiintyminen parannettavien tiejaksojen läheisyydessä on tarkastettu GTK:n
paikkatietoaineistoista.

Kuva 32. Melukaiteen sijainti Kustaanmäen kohdalla. (Maanmittauslaitos, 2019)

Valtatien 26 varressa voidaan arvioida olevan joitain kymmeniä asuinrakennuksia, joiden kohdalla melutaso ylittää
päiväajan melun ohjearvon 55 dB.
Maantien 387 osalta Lappeenrannan päässä Mattilan
asuinalueen kohdalla on tierekisteriin merkitty meluvalli
Mattilantien liittymästä pohjoiseen n. 800 m matkalla, sekä Kuuselan alueen kohdalla Lappeenrannan kaupungin
rakentama meluvalli (kiinteistöllä 405-13-9903-0). Kaupungin rakentama valli ei sijaitse tiealueella, joten sitä ei
löydy tierekisteristä. Muilla kohdin melulle alttiita asuinrakennuksia on tien varressa yksittäin sekä kyläkeskusten
kohdalla. Rakennuskeskittymiä on ainakin Vanuskassa,
Muurikkalassa, Hujakkalassa, Hytissä ja Karhunkylässä.
Tiesuunnitelmassa Maantie 387 (Vaalimaantie) Nordkalkin eteläportin tieyhteyden liittymä- ja kevytliikennejärjestelyt on laadittu erillinen meluselvitys. Kohdalla on
60 km/h nopeusrajoitus, ja liikennemäärä 5 000–6 000
ajoneuvoa/vrk, sekä raskaan liikenteen osuus n. 10 %.
55 dB:n melualueen leveys ulottuu enimmillään 75–100 m
tien reunasta. Ennusteliikenteellä v. 2030 sen arvioidaan
kasvavan 90–150 metriin. Tiesuunnitelmassa ei esitetty
meluntorjuntaa.
Maantien 387 varressa voidaan arvioida olevan joitain
kymmeniä asuinrakennuksia, joiden kohdalla melutaso
ylittää päiväajan melun ohjearvon 55 dB.

Kuva 33. Kuvaote SYKE:n Matti-rekisteriin tallennetut pilaantuneiden maiden kohdetiedot tarkastelualueelta. (SYKE, 2019c)

Kuvassa 33 on esitetty kohdenumerot sadan metrin säteelle tiestä sijoittuvien mahdollisten pilaantuneiden maiden kohteiden kohdalla. Kohdekohtaiset tiedot on saatu
Suomen ympäristökeskukselta 2020. Pääosa kohteista
on käytöstä poistuneita jakeluasemia, sekä muita alueita,
joilla toiminnanharjoittaja on käsitellyt tai varastoinut ympäristölle potentiaalisesti haitallisia aineita, lisäksi kahdessa kohteessa on sattunut öljyvahinko. (SYKE, 2020)

Esiintymisen todennäköisyys
Suuri
Kohtalainen
Pieni
Hyvin pieni
Kuva 34. Sulfidisavimaiden mahdollinen esiintyminen. (GTK, 2019)
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2.6. Maaperä- ja pohjaolosuhteet
Maaperäkuvaus perustuu pääosin GTK:n maaperäkarttoihin. Kairaustietoa on ollut käytettävissä valtateiden
26 ja 7 sekä 26 ja 6 risteysalueilla, sekä maantien 387
ja valtatien 6 sekä 387 7 risteysalueilla. Alueen maaperä
vaihtelee paikoitellen hyvin pienipiirteisesti. Tässä suunnitteluvaiheessa ei ole selvitetty olemassa olevia pohjanvahvistuksia.

2.6.1. Valtatie 26
Paaluväli 0–10.9 km
Paalulta 0 n. 400 m matkan pohjoisen maaperä on liejua
ja liejuista savea. Tästä pohjoiseen paalulle 1.6 km asti
maaperä on savea. Paaluväli 1.6–2.2 km on Töytärin kohdalla ja maaperä on kallioista ja osittain hiekkamoreenia.
Paaluvälillä 2.2–3.3 km on savea ja liejuista savea. Osuuden läheisyydessä itäpuolella on liejuinen alue ja länsipuolella hiekkamoreenia sisältävä kerrostuma. Paaluvälillä 3.3–3.7 km maaperä on kalliota. Myllykylän kohdalla,
paaluvälillä 3.7–6 km, maaperä vaihtelee pienipiirteisesti
hiekan, hiekkamoreenin ja kallion välillä. Paijärven kohdalla, paalulta 6 paalulle 7.3 km, maaperä on pääosin savea,
mutta kalliopinta nousee paikoitellen lähelle maan pintaa.
Paaluvälillä 7.3–10.9 km alussa 1 km matkan maaperä
vaihtelee pienipiirteisesti hiekan, hiekkamoreenin ja kallion välillä. Tästä eteenpäin maaperä on kalliota paalulle
10.9 km asti.
Paaluväli 10.9–19.1 km
Osuuden ensimmäinen kilometri on liejuista savea ja savea. Tästä eteenpäin Ihamaan kohdalla paaluvälillä 12.0–
14.7 km maaperä vaihtelee pienipiirteisesti liejun, saven,
kallion ja hiekan välillä. paaluvälillä 14.7–15.7 km maaperä on turvetta, mutta keskellä turvealuetta maaperä on
kalliota ja hiekkaa. Paaluvälillä 15.7–17.5 km maaperä
vaihtelee hiekkamoreenin, hiekan ja kallion välillä. Paalulta 17.5 paalulle 19.1 km maaperä vaihtelee saven, kallion,
hiekan ja liejun välillä.
Paaluväli 19.1–41.5 km
Pyhällön ja Heimalan välillä maaperä vaihtelee hyvin pienipiirteisesti pääosin hiekan, hiekkamoreenin, moreenin ja
kallion välillä. Osuudella on pieniä osuuksia turvepehmeiköillä paaluilla 21 km, 24 km, 25 km, 27.2 km, 34.4 km ja
38.5 km kohdilla.

Paaluväli 41.5–46.0 km
Maaperä osuudella Heimalasta Luumäelle vaihtelee pääosin siltin, hiekan, kallion ja moreenin välillä. Paaluvälillä
43.6–43.9 km maaperä on turvetta. Paalujen 45.2 km ja
46.0 km välillä maaperä on hiekkaa.

2.6.2. Maantie 387
Paaluväli 0–10.0 km
Osuuden ensimmäiset 100 metriä ovat maaperältään kalliota, jonka jälkeen osuudella on noin 50 m pituinen savitai turvepehmeikkö. Paaluvälillä 0.15–1.5 km maaperä on
pääosin hiekkamoreenia. Paalujen 1.5 km ja 3.5 km välillä
maaperä on pääosin kalliota, savea ja turvetta. Turvepehmeiköt osuvat paaluille 2.0–2.1 km ja 2.2–2.4 km. Paaluvälillä 3.5–6.0 km välillä maaperä vaihtelee pienipiirteisesti pääosin hiekan, hiekkamoreenin ja kallion välillä.
Savipehmeiköitä on välillä 4.2–4.7 km. Paaluväli 6.0–8.0
km on Muurikkalan kohdalla, jossa maaperä on pääosin
kalliota. Paalulta 8.0 km paalulle 10 km maaperä vaihtelee pienipiirteisesti hiekan, siltin, hiekkamoreeni, kallion ja
turpeen välillä. Turvepehmeiköt ovat paaluväleillä 8.5–8.7
km ja 9.4–9.5 km.
Paaluväli 10.0–20.0 km
Paaluvälillä 10.0–11.6 km maaperä on pääosin kalliota ja
moreenia. Paalulta 11.6 km paalulle 12.0 km maaperä on
turvetta. Tästä eteenpäin paalulle 13.7 km asti maaperä
on kalliota ja hiekkaa. Paalujen 13.7 km ja 15.3 km väli on
Joutsenkosken ja Hujakkalan välillä. Osuuden maaperä
vaihtelee saven, hiekan ja kallion välillä. Paaluvälillä 15.3–
16.2 km maaperä on pääosin moreenia. Tästä eteenpäin,
paalulle 17.0 km asti maaperä on turvetta. Paaluvälillä
17.0–19.0 km maaperä vaihtelee hyvin pienipiirteisesti hiekan, moreenin, siltin ja kallion välillä. Paalulta 19.0
paalulle 20.0 km maaperä on turvetta.
Paaluväli 20.0–36.5 km
Osuuden ensimmäisen 3 km matkalla maaperä on hiekkaa. Paaluvälillä 23.0–23.7 km maaperä on turvetta.
Tästä eteenpäin paalulle 25.5 km asti maaperä vaihtelee
kallion ja hiekkamoreenin välillä. Ylämaan etelä- ja itäpuolelta maantie ohittaa paalulukeman 25.5–27.5 kohdalla,
jossa maaperä vaihtelee saven, turpeen ja siltin välillä.
Myös pienet kallioalueet ja moreenialueet ovat mahdollisia. Paalulta 27.5 km paalulle 36.5 km asti maaperä on
pääosin kalliota ja moreenia. Paaluvälillä on lyhyitä turveosuuksia noin paaluilla 28.5 km, 29.7–30.2 km, 30.6 km
ja 31.0 km.

Paaluväli 36.5–56.0 km
Syrjälän kohdalla, paaluvälillä 36.5–38 km maaperä on
savea ja silttiä. Säämälän ja Kälvelän kohdalta Lappeenrantaan asti, paalulta 38 km paalulle 56 km, maaperä vaihtelee erittäin pienipiirteisesti siltin, hiekan, moreenin ja
kallion välillä. Paaluvälillä on turvepehmeiköitä noin paaluilla 39 km, 42.2 km, 44.0 km, 46.5–47.0 km, 49.5–49.7
km, 50.1–50.2 km, 52.3–53.0 km ja 55.1–55.6 km.

2.7. Aikaisemmat suunnitelmat ja
päätökset
Tieparille ei ole aiemmin tehty yhteisiä suunnitelmia, pois
lukien vuoden 2017 selvitykset. Sen sijaan kummallekin
tielle erikseen on laadittu useita suunnitelmia. Erityisesti
valtatietä 26 koskevia suunnitelmia on viime vuosien aikana valmistunut useita.
Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387
palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä (Linea
Konsultit, 2017)
Selvityksessä laadittiin ehdotuksia kummankin tien parantamistoimenpiteistä. Ehdotukset valtatien 26 parantamistoimenpiteiksi:
• Tien leventäminen (9/7), rakenteen parantaminen
sekä pysty- ja vaakageometrian parantaminen useissa
kohdissa.
• Ohitustien rakentaminen ainakin Pyhällön kohdalla ->
80 km/h.
• Keskikaiteelliset ohituskaistaparit (1- 4 kpl).
• Liittymien parantaminen ja liittymätiheyden pienentäminen (väistötila, kanavointi sekä yksityistie- ja rinnakkaistiejärjestelyt) (mm. Töytäri, Myllykylä, Kylämäki,
Postinmäki, Paijärvi, Pyhältö, Hainuksentie, Purho,
Heimala (maantie 384), Taina).
• Kevyen liikenteen väylien rakentaminen ja pienet turvallisuustoimenpiteet kyläasutuksen kohdalla.
• Valaistuksen täydentäminen.
• Kaiteiden rakentaminen ja kunnostaminen.
• Pysäkkijärjestelyt.
• Tieinfrastruktuuritoimenpiteiden lisäksi
» liikenteen hallinta
» riittävä tiesääasemien verkko tiesään ja kelin arviointiin
» liikennetiedotus: vaihtuvat liikenneopasteet ja häiriötilanteesta tiedottaminen valtateille 6 ja 7
» automaattinen nopeusvalvonta; Myllykylä ja Pyhältö
» näkemäraivaukset
» laadukas ja monipuolinen koulutus-, valistus- ja
tiedotustoiminta.

Ehdotukset Maantien 387 parantamistoimenpiteistä:
• Tien leventäminen (9/7), rakenteen parantaminen
useissa kohdissa sekä suuntauksen parantaminen
välillä Joutsenkoski–Muurikkala (noin 11 km).
• Tien leventäminen (9/7) välillä Simola-Lappeenranta
(13 km).
• Liittymien parantaminen ja liittymätiheyden pienentäminen (väistötila, kanavointi sekä yksityistie- ja
rinnakkaistiejärjestelyt) (mm. Muurikkala, Ylijärventie,
Ylämaa (mt 3864), Rummuntie, Hytti).
• Kevyen liikenteen väylien rakentaminen ja muut turvallisuustoimenpiteet kyläasutuksen kohdilla.
• Valaistuksen täydentäminen.
• Kaiteiden rakentaminen ja kunnostaminen.
• Tieinfrastruktuuritoimenpiteiden lisäksi:
» talvihoidon taso nostetaan I-luokkaan
» liikenteen hallinta
» riittävä tiesääasemien verkko tiesään ja kelin arviointiin
» liikennetiedotus: vaihtuvat liikenneopasteet ja häiriötilanteesta tiedottaminen valtateille 6 ja 7
» automaattinen nopeusvalvonta: Mattila ja Muurikkala
» näkemäraivaukset
» laadukas ja monipuolinen koulutus-, valistus- ja
tiedotustoiminta.
Tiesuunnitelma: Lappeenranta, Vaalimaantie
Sementtitien risteyksen kohta (Destia Oy, 2016)
”Nykyinen Ihalaisen teollisuusalueelle johtavan Sementtitien ja Kuuselan asuntoalueelle johtavan Rinnetien muodostama nelihaarainen tasoliittymä maantiellä 387 esitetään porrastettavaksi siten että Sementtitien liittymää
siirretään noin 300 metriä Vaalimaan suuntaan.
Sementtitie on jatkossa ainoa Ihalaisen teollisuusalueelle johtava ajoneuvoliikenteen tieyhteys. Puomeilla ja
valo-ohjauksella varustetun teollisuusraiteen nykyisen
tasoristeyksen ja maantien välinen uusi yksityistieosuus
varustetaan lisäksi erillisellä raskaan liikenteen odotuskaistalla, johon mahtuu kahdeksan (8) täysperävaunuyhdistelmää. Maantien risteysalueet valaistaan ja varustetaan keskikorokkeella erotetuin kääntymiskaistoin.
Tiesuunnitelmassa on tarkennettu risteysalueeseen
liittyvän kevyen liikenteen väyläverkon yksityiskohtia. Ihalaisen teollisuusalueen kevyt liikenne ohjataan liittymään
suojatien ja keskisaarekkeen kautta maantien 387 yli Kuuselan alikulkusillan kautta Mäntyläntien / Kurjentien nykyiseen raittiyhteyteen uutta raittiyhteyttä pitkin. Kyseinen
raittiyhteys liittyy maantien länsipuolella edelleen Rinnetiehen ja Vaalimaan suuntaan. Raittiyhteys palvelee siten
jatkossa myös Kuuselan ja Mäntylän/Mattilan asuntoalu23

eiden välistä yhteystarvetta.
Maantien 387 ja uuden yksityistieosuuden väliin on esitetty näkösuojavallin rakentamista.”
Hanke on valmistunut 2019.
Valtatien 26 parantaminen rakentamalla kevyen
liikenteen väylä välille Husula–Myllykylä, Hamina (Sito
Oy, 2014b)
”Tiesuunnitelma käsittää valtatien 26 välillä Kustaanmäki–Myllykylä. Suunnitteluvälille tulee uusi kevyen liikenteen väylä Kustaanmäen ja Myllytien liittymän sekä Myllykylän hautausmaan ja Kylänmäki-liittymän välille. Töytärin
liittymän yhteyteen valtatielle tulee uusi kevyen liikenteen
alikulkukäytävä. Töytärin liittymää parannetaan muuttamalla liittymä porrastetuksi liittymäksi. Liittymäalueella
uusi Töytärin alikulkukäytävä parantaa oleellisesti kevyen
liikenteen turvallisuutta. Suunnitteluosuuden puolivälissä,
nykyisen kevyen liikenteen väylän kohdalta katkaistaan
Myllykylän palvelukeskukselle johtava liittymä. Liittymä
korvataan uudella yksityistieyhteydellä nykyisen Korpi-liittymän kautta. Suunnitteluosuuden lopussa valtatielle tulee silmukkakäännös lisäämään turvallisuutta valtatieltä
vasemmalle, Kylänmäki-tielle, käännyttäessä.”
Tiesuunnitelma Valtatie 26 Husula–Taavetti; Paijärven
liittymä, Pahanlamminmäen ja Jokimäen ohituskaistat
(Sito Oy, 2014a) (+ päivitykset 2017, 2018) ja
hyväksymispäätös 2018
”Tiesuunnitelma käsittää valtatien 26 välillä Paijärvi–Jokimäki. Tiesuunnitelman tavoitteena on parantaa alueen
liikenneturvallisuutta ja valtatien 26 liikennöitävyyttä parantamalla liittymiä ja valtatien liikenteen sujuvuutta rakentamalla ohituskaistoja. Suunnitteluosuuden alussa
Paijärvellä katkaistaan Kylänmäentien liittymä. Liittymä
korvataan uudella yksityistieliittymällä n. 110 metriä Luumäen suuntaan. Valtatielle tulee silmukkakäännös lisäämään turvallisuutta valtatieltä vasemmalle, Kylänmäki
tielle, käännyttäessä. Kaksi linja-autopysäkkiä siirretään
uuteen paikkaan ja samalla ne suurennetaan valtatietason vaatimuksia vastaaviksi. Suunnitteluosuuden loppuun
Pahanlamminmäelle ja Jokimäelle tulee reilun kilometrin
pituiset keskikaiteelliset ohituskaistat, jotka oleellisesti
parantavat turvallisuutta ja sujuvoittavat liikennettä. Pahanlamminmäellä Ruokkeenkujan liittymä katkaistaan.
Liittymä korvataan uudella yksityistieyhteydellä nykyisen
yksityistieliittymän kautta, nykyisestä liittymästä noin 430
metriä Luumäen suuntaan. Jokimäellä Koivuniementien
ja Jokimäentien liittymät katkaistaan. Liittymät korvataan
uudella yksityistieyhteydellä, joka yhtyy Valtatiehen uuden
liittymän kautta noin 100 metriä ohituskaistan päättymiskohdasta Haminan suuntaan. Molemmille ohituskaistoille
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tulee tievalaistus koko ohituskaistojen matkalle. Tiesuunnitelmaan sisältyy seuraavat toimenpiteet:
Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksessä (20.3.2018)
hyväksyttiin Pahanlamminmäen ja Jokimäen ohituskaistat. Samalla todettiin, että Paijärven liittymä pysyy ennallaan.

Valtatie 26 Taavetti–Husula raskaan liikenteen
ohituspaikat Esiselvitys (Kaakkois-Suomen tiepiiri,
2008)

Valtatien 26 toimenpidesuunnitelma (Kaakkois-Suomen
ELY-keskus, 2012)
”Toimenpidesuunnitelma on laadittu vuonna 2012. Selvityksessä tutkittiin priorisointilistauksen mukaisten Jokimäen ja Pahalamminmäen raskaan liikenteen ohituspaikkojen toteuttamista ja Paijärven liittymän turvallisuuden
parantamista.”
Valtatie 26 Husula–Taavetti kehittämistoimenpiteiden
priorisointi (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2011)
”Työssä tarkasteltiin valtatielle 26 Husulan ja Taavetin
välille suunniteltujen toimenpiteiden tehokkuutta turvallisuuden, sujuvuuden ja teknistaloudellisen kokonaisuuden
kannalta. Työn lähtökohtana olivat yhteysvälille vuosina
2005, 2007 ja 2008 tehdyt kehittämis- ja esiselvitykset.
Tehtyjen tarkastelujen perusteella voidaan tehdä suosituksia toimenpiteiden toteutusjärjestyksestä. Ilmeistä
on, että noin 2 M€:n kustannuspuitteella kannattaa toteuttaa yksi ohituspaikkapari. Kohteiksi sopivat parhaiten
Pahanlamminmäen ja Jokimäen ohituspaikat, jotka ovat
vaikutusten kannalta edullisimmissa paikoissa. Pahanlamminmäen ohituspaikan eri vaihtoehtojen välillä ei ollut merkittäviä eroja, joten ratkaisu näiden välillä voidaan
tehdä tiesuunnittelun yhteydessä. Jos kustannuspuite
mahdollistaa kahden ohituspaikkaparin rakentamisen,
tulee toisena kohteena kysymykseen Kankaanmäen ja
Vuorisenmäen ohituspaikat. Tätä valintaa voi perustella
sillä, että ne sijaitsevat kauimpana ensisijaisesti toteutettavista ohituspaikoista ja lisäksi niiden kohdalle on suunnitteilla myös varsinaiset ohituskaistat, jolloin ne voidaan
myöhemmin täydentää ohituskaistoiksi.
Raskaan liikenteen ohituspaikkojen lisäksi suunniteltavat toimenpiteet kannattaa valita ennen kaikkea turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen, koska siten voidaan
turvata riittävä vaikuttavuus myös turvallisuuden näkökulmasta. Kohteet voivat käsittää tällöin kustannuksiltaan
pienimpiä toimenpiteitä, valaistustoimenpiteitä, kevyen
liikenteen järjestelyjä, liittymäjärjestelyjä tai taajamatoimenpiteitä.”

Kuva 35. Valtatie 26 Taavetti–Husula raskaan liikenteen ohituspaikat.
Esiselvitys 2008 (Kaakkois-Suiomen tiepiiri, 2008)

Valtatie 26 Husula–Taavetti Esiselvitys (Sito Oy, 2007)
Esiselvityksessä toimenpiteet tähtäävät siihen, että vuonna 2030 valtatie 26 väli Husula–Taavetti on pääosin kaksikaistainen 10,5/7 metrin levyinen päätie ja (valtatiellä 7)
Summa–Husula väli on rakennettu moottoritieksi. Lisäksi
yhteysvälillä on ohituskaistaosuuksia. Nelihaaraiset pääliittymät ovat väistötilalla varustettuja tai kanavoitutuja Tliittymiä. Marttilan liittymä on eritasoliittymä. Kevyen liikenteen olosuhteita on parannettu rakentamalla kevyen
liikenteen alikulkuja sekä kevyen liikenteen väyliä. Meluntorjunta on toteutettu ja tärkeät pohjavesialueet on suojattu.
Valtatien 26 Husula-Taavetti Esiselvityksessä (2007)
ehdotetut toimenpiteet on jaettu kolmeen kiireellisyysluokkaan:
Ensimmäisessä kiireellisyysluokassa ehdotetaan toteutettaviksi automaatio- ja järjestelmäpäivityksiä: kahden muuttuvan opasteen ohjausjärjestelmä, nopeuden

automaattivalvonta Pyhältöön ja Myllykylään sekä lisää
tie- ja liikenneinformatiikkaa. Lisäksi ensimmäisessä kiireellisyysluokassa ehdotetaan neljää raskaan liikenteen
ohituspaikkaa, jalankulku- ja pyöräilyliikenteen väylien parantamista väleillä Husula–Myllykylä ja Leirikangas–Housunpuntti, yksityistiejärjestelyitä, ongelmallisten liittymien
parantamista, seututien 387 hoitoluokan nostamista, varoitusmerkkien ja reunapaalujen lisäämistä, sekä tievalaistusta väleille Husula–Myllykylä ja Myllynkylä–Paijärvi.
Toisen kiireellisyysluokan toimenpiteiksi esitetään Pyhällön ohitustie ja siihen liittyvien järjestelyiden parantamista, uusia ohituskaistoja liittymäjärjestelyineen ja
hirviaitoineen sekä tieyhteyden parantamista välillä Pyhältö–Lankila.
Kolmannessa kiireellisyysluokassa esitetään toteutettavaksi Taavetin ohitustie valtatielle 6 ohituskaistoineen,
muun tieosuuden leventäminen ja geometrian parantaminen vastaamaan valtatien tavoitteita sekä liittyvien järjestelyiden parantaminen.
Valtatie 26 Hamina–Lappeenranta yhteysvälin
kehittämisselvitys (Sito Oy, 2005)
Yhteysvälin kehittämisen tavoitteita ovat ohjanneet silloiset pääteiden kehittämistä ohjaavat yleiset tavoitteet:
• Turvallisuus: Pääteillä kuolleiden määrä vähenee
selvästi. Kaikkia kehittämistoimenpiteitä ohjaa tavoite
tieliikenteen turvallisuuden ja liikennejärjestelmän inhimillisen virheen sietokyvyn jatkuvasta parantamisesta.
• Ympäristö: Pääteiden tienpidon ja liikenteen aiheuttamat pohjavesien pilaantumisen riski ja meluhaitat
vähenevät selvästi. Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset otetaan huomioon kaikessa pääteiden kehittämisen suunnittelussa. Tekniset ratkaisut suunnitellaan
sellaisiksi, että ympäristöön kohdistuvat haitat ovat
mahdollisimman vähäiset.
• Toimivuus: Pääteiden liikenteellinen toimivuus pysyy
seuraavan 30 vuoden ajan vähintään nykyisellä tasolla. Kehittämisen suunnittelussa otetaan huomioon
väestön ja elinkeinoelämän tarpeet eri tavoin kehittyvillä alueilla. Joukko- ja kevyen liikenteen palvelutaso
paranee selvästi.
• Taloudellisuus: Tienpidon toimet kohdennetaan ja
mitoitetaan tehokkaiksi ja taloudellisiksi.
Selvityksessä yhteysvälille määritellyt tavoitteet:
• Liikenneturvallisuuden parantaminen.
• kevyen liikenteen yhteyksien ja olosuhteiden parantaminen erityisesti taajamien ja tienvarsiasutuksen
kohdilla.
• Joukkoliikenteen sujuvuuden ja laatutason turvaaminen.

• Turvallinen ja sujuva liikenne.
• Pääliittymien kanavointi tai muuttaminen väistötilaisiksi kolmiharaliittymiksi sekä poistuvien liittymien
korvaaminen tiejärjestelyillä.
• Pohjavesialueiden suojaus.
• Tarvittavien kohteiden melusuojaus.

HaminaKotka sataman toimintaedellytysten
kehittäminen (Kymenlaakson liitto & ELY-keskus, 2011)
Sataman toimintojen kannalta tärkeiksi hankkeiksi todettiin:
• Rajaliikenteen sujuvoittaminen Vaalimaalla.
• Valtatie 26 Hamina–Taavetti.

Tavoitetilassa Husula–Taavetti -välillä:
• Tie on kaksikaistainen sekaliikennetie, jolla on yksittäisiä ohituskaistoja.
• Nopeusrajoitus 100 km/h, taajamissa ja tienvarsiasutusten kohdilla 80 km/h.
• Poikkileikkaus 10,5/7,5 metriä.
• Pyhällön ja Lankilan ohitustiet sekä mahdollisesti
Taavetin ohitustiet.
• Kevyt liikenne ohituskaistojen ja tienvarsiasutuksen
kohdilla omilla väylillään tai rinnakkaisteillä ja risteämiset vilkkaimmissa kohdissa eri tasoissa.

Kaakkois-Suomen liikenteen hallinnan ydinsuunnitelma,
(Sito Oy, 2010)
Työn tuloksena tehtiin ehdotukset Kaakkois-Suomen liikenteen hallinnan kehittämiseksi seuraavin toimenpitein:
• Tieliikennekeskuksen perustaminen Lappeenrantaan,
toiminta alkaa 2014.
• Valtatielle 26 Hamina-Taavetti vaihtuva ohjaus.
• Joukkoliikenneinformaatio ja liityntäpysäköintiselvitys
ja palvelutasoselvitys.

2.8. Liittyminen muuhun suunnitteluun
HaminaKotka sataman maaliikenneyhteydet –
Kehittämistoimenpiteiden vaikutusten arviointi (Berg &
Kivari, 2013)
Työssä ei laadittu varsinaisia suunnitelmia tieparia koskien, mutta tuotiin esille sataman kannalta tärkeitä vaikutuksia:
Valtatien 26 osalta keskeisiä tavoitteita ovat:
• Rekkaliikenteen nopeuden ja ennakoitavuuden paraneminen
• Liikenteen sujuvuuden ohitusmahdollisuuksien ja liikenneturvallisuuden paraneminen, samalla liikenteen
kustannusten myönteinen kehittyminen
• Yhdyskuntarakenteen kehitysmahdollisuuksien parantaminen
• Maantietä 387 koskevat tavoitteet ovat:
• Tien nopeustason nouseminen
• E18-tien laaja-alaisemman käytön parantaminen, rajanylityspaikkojen kapasiteetin tasaaminen
• Haja-asutusalueiden tavoitettavuus ja maankäyttömahdollisuudet huomattava parantaminen.
Suosituksena jatkotoimenpiteeksi annettiin Valtatien 26
ja maantien 387 tieverkollinen ja aluerakenteellinen analyysin toteuttaminen, jossa fokuksena alue- ja yhdyskuntarakenteellinen merkitys.
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3. Suunnittelua ohjaavat tavoitteet

Taulukko 2 Hankkeen tavoitteet ja nykytila

Matka-aika

3.1. Yleistä
Tieparin muodostaman liikennekäytävän kehittämiselle
on asetettu hankekohtaiset tavoitteet, jotka ovat ohjanneet suunnittelua ja toimenpiteiden valikoitumista. Näiden tavoitteiden takana on kuitenkin myös alueiden kehittämiselle, liikennejärjestelmille ja päätieverkolle asetut
valtakunnalliset tavoitteet. Tavoitteiden asetannassa on
huomioitu myös maakuntaohjelmissa asetetut aluetavoitteet. Yleisiä tärkeimpiä tavoitteita ovat liikenneturvallisuuteen, kaikkien liikennemuotojen huomioimiseen ja kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet.

3.2. Tieparin muodostaman liiken
nekäytävän kehittämiselle
asetetut tavoitteet
Valtatietä 26 ja maantietä 387 suunnitellaan ja kehitetään
yhtenä liikennekäytävänä, jolloin vaihtoehtoisille reiteille
asetetaan yhteiset yleis- ja palvelutasotavoitteet. Tavoitteiden asettamisella pyritään parantamaan liikennekäytävää huomioiden kaikki liikennemuodot. Eri liikennemuotojen palvelutaso ei kuitenkaan ole välttämättä samalla
tasolla eri teillä. Liikenneturvallisuuteen, ympäristöön ja
ihmisiin liittyvät palvelutasot ovat kummallakin tiellä yhtenevät. Liikenneturvallisuus sekä myös muut keskeiset
palvelutaso-ongelmat pyritään ratkaisemaan vuoteen
2030 mennessä.
Hankkeen yleistavoitteena on, että valtatien 26 ja
maantien 387 muodostaman tieparin liikennekäytävää
kehittämällä turvataan toimivat arjen matkat ja edistetään elinkeinoelämän, erityisesti vientikuljetusten, kilpailukykyä. Tavoitteena ovat sujuvat, matka-ajaltaan ennakoitavat, turvalliset, ympäristöystävälliset, taloudelliset ja
älykkäät matkat ja kuljetukset.
Valtatie 26 pysyy jatkossakin raskaan liikenteen pääreittinä HaminaKotka-sataman ja Lappeenrannan sekä
laajemmin Itä-Suomen välillä. Maantien 387 liikenteellinen merkitys on kasvamassa ja se on muuttumassa henkilöautoliikenteen pääreitiksi Haminan ja Lappeenrannan
välille. Tavoitteilla pyritään vahvistamaan tukemaan näitä
luonnollisesti muodostuneita suuntautumisia.
Jotta hankkeen yleisiä tavoitteita ja niiden toteutumista voidaan seurata, on asetettu mitattavissa olevat tavoitteet, joita ovat:
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• Matka-aika:
» Hamina ja Lappeenrannan välisen matka-ajan minimointi ja ennakoitavuuden parantaminen
» liikenteellinen HCM-palvelutaso C (tyydyttävä) 100.
huipputunnin tilanteessa.
• Tieluokan nosto:
» maantien 387 tieluokka nostetaan kantatieksi.
• Yhteysmahdollisuus:
» parannetaan jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön edellytyksiä
» tienkäyttäjät saavat reitinvalinnan tueksi luotettavaa
ja ajantasaista tietoa liikenteestä ja olosuhteista
päätelaitteisiinsa.
• Kuljetusten kustannustehokkuus:
» kuljetusten kustannustehokkuuden parantaminen
ja raskaan liikenteen polttoainekulutuksen vähentäminen.
• Liikenneturvallisuus:
» onnettomuusaste on alle 5 hvjo/100 milj. km.
• Ympäristö:
» pohjavesien laatu on vähintään yhtä hyvä kuin nykyisin
» ratkaisuilla pyritään lisäämään turvallisuutta myös
asukkaiden ja kevyen liikenteen kannalta
» luontoarvot ja eläinten kulkuyhteydet huomioidaan
ja turvataan
» maisema- ja kulttuuriperintöarvot huomioidaan ja
turvataan
» turvallisuuden parantamisella vähennetään myös
ympäristövahingon riskiä
» pyritään ilmasto- ja päästötavoitteiden toteutumista
edistäviin ratkaisuihin.
• Liikenteen päästöt:
» liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät valtatien
26 ja maantien 387 varressa.
• Ihmiset:
» valtioneuvoston periaatepäätöksen 993/1992
mukaiset melun ohjearvot eivät ylity hankkeen vaikutusalueen asuin- ja vapaa-ajankiinteistöillä eikä
virkistys- ja luonnonsuojelualueilla (55 dB/45 dB).
• Maankäyttö ja kaavoitus:
» valtatietä 26 ja maantietä 387 kehitetään tieparina
nykyisessä liikennekäytävässä
» tunnistetaan ja kehitetään elinkeinoelämälle tärkeitä osuuksia ja liittymiä.

Hankkeen tavoitteet
• Nopeusrajoitus 80 km/h.
• Nykyiset 100 km/h nopeusrajoitukset säilytetään
ja nykyiset 60 km/h pyritään nostamaan 80 km/h
tai ainakin lyhentämään 60 km/h -rajoituksia (liittymät).

Nykytila
• Henkilöautojen keskimääräinen
matka-aika vt 26 kautta 61 min, mt
387 kautta 68 min.
• Raskaan liikenteen keskimääräinen
matka-aika vt 26 kautta 69 minuuttia, mt 387 kautta 76 minuuttia.

Tieluokan nosto

• Mt 387 tieluokka nostetaan kantatieksi ja talvihoi- • Valtatie 26.
toluokkaa nostetaan
• Seututie 387.

Matka-ajan ennakoitavuus

• Liikenteellinen HCM-palvelutaso C (tyydyttävä)
100. huipputunnin tilanteessa.

• Vt 26 huipputunnin (100.) palvelutaso B-C.
• Mt 387 huipputunnin (100.) palvelutaso A-B (muutamalla osuuksista C).

Yhteysmahdollisuus

• Parannetaan jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön edellytyksiä.
• Tienkäyttäjät saavat reitinvalinnan tueksi luotettavaa ja ajantasaista tietoa liikenteestä ja olosuhteista päätelaitteisiinsa.

• Jalankulku- ja pyöräväyliä toteutettu suurimpien kyläkeskittymien
kohdille.

Kuljetusten kustannustehokkuus

• Kuljetusten aika- ja ajoneuvokustannustehokkuus
paranee.

• Vt 26:lla paljon kuljetusten kustannustehokkuutta heikentävää mäkisyyttä ja mutkaisuutta.

Liikenneturvallisuus

• Onnettomuusasteen laskeminen alle 5 hvjo/ 100
milj. autokm eli 25 % KAS-ELY:n pääteiden nykyistä keskitasoa parempi.

• Vt 26 onnettomuusaste nykyisin
pääosin alle 6,5 hvjo/100 milj.
autokm, muutamia ongelmallisia
osuuksia.
• Mt 387 onnettomuusaste nykyisin
yli 6,6 hjvo/100 milj. autokm.

Ympäristö

• Pohjavesien laatu on vähintään yhtä hyvä kuin
nykyisin.
• Pohjavesien pilaantumisriski pienenee.
• Ratkaisuilla pyritään lisäämään turvallisuutta
myös asukkaiden ja kevyen liikenteen kannalta.
• Luontoarvot ja eläinten kulkuyhteydet sekä maisema- ja kulttuuriperintöarvot huomioidaan ja
turvataan.
• Turvallisuuden parantamisella vähennetään myös
ympäristövahingon riskiä.
• Pyritään ilmasto- ja päästötavoitteiden toteutumista edistäviin ratkaisuihin.

Liikenteen päästöt

• Liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät vt 26 ja
mt 387 varressa.

Ihmiset

• Valtioneuvoston periaatepäätöksen 993/1992
mukaiset melun ohjearvot eivät ylity hankkeen
vaikutusalueen asuin- ja vapaa-ajankiinteistöillä
eikä virkistys- ja luonnonsuojelualueilla (55 dB
/45 dB).

Maankäyttö ja kaavoitus

• Vt 26 ja mt 387 kehitetään tieparina nykyisessä
liikennekäytävässä.

• Tiet on osoitettu kaavoissa, osin
parannettavina matkailuteinä.

3.3. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvoksen 1.4.2018 voimaan tulleet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat maakäytön suunnittelua. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on pyritty
huomioimaan myös toimenpidesuunnitelmassa. Toimenpidesuunnitelma ottaa tavoitteet huomioon seuraavasti:
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen:
• Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa
ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle.
• Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen.
• Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan
alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien
kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden
kehittämistä.
Tehokas liikennejärjestelmä:
• Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti
olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä
varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja
-palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle.
• Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien jatkuvuus ja
kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoasemien ja
rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet.
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö:
• Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
• Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien
toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai
riskit hallitaan muulla tavoin.
• Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset
kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet.

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat:
• Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta.
• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta
arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä.
• Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä
edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.
Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden säilymisestä.
Uusiutumiskykyinen energianhuolto:
» Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja
sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin.
Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti
usean voimalan yksiköihin.
Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen. Liikenneonnettomuuteen joutumisen
riskiä pyritään vähentämään ja onnettomuuksien seurauksia lieventämään parantamalla liikenneympäristöä.

3.4. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma
Liikenne- ja viestintäministeriö on vuonna 2019 aloittanut
valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun. Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistellaan vuosille 2021–2032 ja tavoite
on, että siitä voidaan päättää keväällä 2021. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman piiriin tulee kuulumaan liikenneverkot, tukitoimet, liikkumisen ja kuljettamisen palvelut ja liikennejärjestelmää tukeva infrastruktuuri.
Suunnitelmalla tähdätään liikkumisen ja kuljetusten sujuvuuteen, turvallisiin matka- ja kuljetusketjuihin sekä ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen.
Liikenne- ja viestintäministeriö antoi 21.11.2018 asetuksen pääväylistä ja niiden palvelutasosta (Liikenne- ja
viestintäministeriö, 2018). Suunnittelukohteista kumpikaan ei lukeudu pääväyliin, mutta valtatie 26 on esitetty
osana muita valta- ja kantateitä.

3.5. Pääteiden valtakunnalliset
palvelutasotavoitteet
Väylävirasto on koonnut pääteiden palvelutasotavoitteet
sekä tulevaisuuden tarpeet 5.11.2019 julkaistuun raporttiin (Väylävirasto, 2019a). Raportin mukaan Väyläviraston
päämäärät ja tavoitteet pääteiden palvelutasolle ja suunnitteluperiaatteille ovat:
1. Toimivuus. Pääteiden liikenteellinen toimivuus edistää matkojen ja kuljetusten sujuvuutta ja parantaa
alueiden välistä saavutettavuutta sekä kaupunkiseutujen ja alueiden sisäistä saavutettavuutta.
2. Turvallisuus. Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Pääteiden liikenneympäristö tukee turvallista ajamista ja liikkumista.
Ammattikuljettajille päätie on turvallinen työympäristö, ja kuljetusten turvallisuusriskit ovat siellä pienet.
3. Kestävyys. Pääteiden kehittäminen ja kunnossapito
perustuvat yhteiskuntataloudellisesti tehokkaisiin valintoihin ja omaisuuden hallintaan. Pääteiden liikenneympäristö tukee taloudellista ajotapaa, tehokasta
kaluston käyttöä ja tehokkaita logistisia toimintatapoja. Tieliikenteen ja tienpidon ympäristöhaitat ovat
mahdollisimman pienet. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutokseen varautuminen
otetaan huomioon tienpidossa. Tienpidon ratkaisuilla
edistetään ympäristön kannalta kestävää maankäyttöä ja yhdyskuntarakennetta. Pääteiden liikenneympäristö tukee kestäviä kulkutapa-, ajoneuvo- ja ajotapavalintoja.
Liikenne- ja viestintäviraston asetuksen mukaan valtatie 26 ja maantie 387 eivät kuulu maanteiden pääväyliin.
Valtatie 26 on määritelty muuksi päätieksi. Pääteiden valtakunnallisen palvelutasotavoitteen mukaan muilla pääteillä on liikennemäärään, liikkumisympäristöön ja alueellisiin tarpeisiin sovitettu hyvä matkojen ja kuljetusten
palvelutaso. Päätie on vilkasliikenteinen, jos KVL on yli
6 000 ajoneuvoa vuorokaudessa tai yli 600 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtatie 26 voidaan katsoa vilkasliikenteiseksi Haminan osuudella, sillä raskaita ajoneuvoja kulkee osuudella lähes 600 ajon/vrk.
Tavoitteen mukaan kaikilla pääteillä liikenneturvallisuuden tulee parantua jatkuvasti. Pääteillä kuntoa tai palvelutasoa parantavilla toimenpiteillä tulee olla myönteisiä
turvallisuusvaikutuksia ja henkilövahinkojen riskin tulee
pienentyä pitkällä aikavälillä jatkuvasti.

Kuva 36. Maanteiden pääväylät ja muut valta- ja kantatiet 1.1.2019
alkaen. (Väylävirasto, 2019a)

Tavoitteena on, että pääteiden tienpidossa tehdään ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullisia valintoja, jolloin päätieverkon liikenteen melulle altistuminen vähenee kaupunkiseuduilla. I lk. pohjavesialueiden pilaantumisriski
pienenee ja päätiet on sovitettu maisema- ja kulttuuriympäristöihin. Teiden, tienpidon ja tieliikenteen haitat luonnonympäristölle ovat mahdollisimman pienet. Pääteiden
maankäyttö tukeutuu olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja
liittyy päätiehen turvallisesti ja sujuvasti. Tienpidossa otetaan huomioon hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoite
ja ilmastonmuutokseen varautuminen.
Pääteiden tienpito on tavoitteen mukaan yhteiskuntataloudellisesti tehokasta, jota edesauttaa pääteiden
kunnosta oleva ajantasainen ja hyvälaatuinen tieto. Päätieomaisuuden elinkaarikustannukset pyritään pitämään
mahdollisimman alhaisina oikea-aikaisella ja oikein kohdistetulla kunnossapidolla. Pääteiden parantamisratkaisut ovat yhteiskuntataloudellisesti kannattavia.
Pääteiden nopeustavoitteen lähtökohtana on turvata
jatkuva vähintään 80 km/h nopeus. Tavoitteen mukaan
muillakin pääteillä tavoitellaan 100 km/h nopeutta aina
kun se on yhteiskuntataloudellisesti perusteltua. Nykyiset
100 km/h on tavoiteltavaa säilyttää koko päätieverkolla.
Pitkämatkaisen linja-autoliikenteen kannalta tärkeillä jaksoilla nopeustavoitteena on kesällä 100 km/h. Turvallinen
ohitusmahdollisuus tulee olla säännöllisin välein. Mahdolliset ohituskaistat toteutetaan aina keskikaiteellisina.
Uusia leveäkaistateitä ei tehdä ja nykyisiä muutetaan turvallisemmiksi.
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Tason I pääväylillä liittymien on oltava sellaisia, että ne
eivät merkittävästi haittaa pääsuunnan liikennettä.
Maaseudulla perusratkaisu on 3-haarainen valo-ohjaamaton tasoliittymä tai eritasoliittymä. Uusia 4-haaraliittymiä ei tehdä ja nykyisiä muutetaan turvallisemmiksi.
Kiertoliittymä tai valo-ohjattu liittymä ei sovi tason I pääväylien liittymäratkaisuksi, ja muullakin pääverkolla niitä
voidaan käyttää vain poikkeustapauksissa. Suunnittelussa noudatetaan Väyläviraston toimintalinjoja kiertoliittymien käytöstä pääteillä. Yksittäisten asuinkiinteistöjen
liittymiä sekä maa- ja metsätalousliittymiä vähennetään.
Seudullisen liikenteen osalta varmistetaan turvallinen ja
sujuva päätielle liittyminen kustannustehokkaalla liittymäratkaisulla.
Kaavoituksessa säilytetään päätien kehittämisen mahdollisuus nykyisessä maastokäytävässä kaikissa toimintaympäristöissä.
Maaseudulla tienvarsiasutuksen kohdilla jalankulku- ja
pyöräilyliikenne erotellaan tarvittaessa omille väylilleen
tai rinnakkaisverkolle. Seudullisen ja kaupunkiliikenteen
jaksoilla tienvarsiasutuksen kohdilla paikallinen liikenne
ja jalankulku- ja pyöräilyliikenne pyritään erottelemaan
rinnakkaiselle verkolle. Risteämiset tehdään turvallisiksi.
Väylävirasto määrittää tiestön hoitoluokituksen, joka
on yhtenäinen koko maassa. Hoitotason muutoskohdista
tiedotetaan. Tien ja siltojen kunto on vähintään tyydyttävä. Korjausvelkaa ei kerry. Pääteillä ei ole painorajoitettuja siltoja eikä uusia alle 5,0 metrin alikulkukorkeuksia.
Tiedotusta, varoituksia, vaihtuvia nopeusrajoituksia ja liikenteen vaihtuvaa ohjausta käytetään erityisissä ongelmakohdissa ja koko E18-käytävässä voimassa olevien
linjausten mukaisesti. Markkinaehtoisilla toimijoilla on
mahdollisuus tarjota raskaan liikenteen käyttöön riittävät
tauko- ja lepopaikat kuljetusketjujen oikeissa kohdissa.
Markkinaehtoisilla toimijoilla on mahdollisuus tuoda saataville vaihtoehtoisia puhtaita polttoaineita.
Suunnittelussa otetaan huomioon tien ja liikenteen
ominaisuudet, olosuhteet ja erityispiirteet. Valtakunnalliset toimintalinjat eivät sisällä standardiratkaisuja. Erikoiskuljetusten, HCT-rekkojen sekä eri toimialojen kuljetusreittien vaatimusten mukaiset erityistarpeet otetaan
huomioon suunnitteluratkaisuissa.
Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus on keskeinen valintakriteeri kaikissa ratkaisuissa. Yhteysvälisuunnittelussa asetetaan toimenpiteet kiireellisyysjärjestykseen sen
mukaan, perustuuko toimien kannattavuus nykyisten ongelmien poistamiseen vai liikenteen kasvun myötä tulevien ongelmien poistamiseen. Nykyisten ongelmien poistaminen on perusteltua, vaikka liikennemäärät eivät enää
kasvaisi.
Yhteysvälien pitkän aikavälin suunnitelmat (varautu28

minen) määritetään vastaamaan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, näiden toimintalinjojen sekä
alueellisten pitkän aikavälin tavoitteiden (liikennejärjestelmäsuunnitelmissa ja maakuntakaavoissa ilmaistua)
suuntaa. Päätien tavoitetilan teknisiä ratkaisuja on perusteltua tutkia eri skenaarioissa. Tavoitetilaa ei pidä määritellä liian niukaksi.
Liikennejärjestelmäsuunnittelun ja -työn keinoja käytetään vähentämään paikallisen liikenteen tarpeita ja määrää päätiellä – ja toisaalta täsmentämään päätien rooli
alueen liikennejärjestelmässä. Jos päätie on perusteltua
parantaa palvelemaan myös paikallista liikennettä ja/tai
maankäyttöä, on tästä kaupungille koituva hyöty otettava huomioon investoinnin rahoitusosuuksissa. Päätien
suunnittelussa puolestaan otetaan mahdollisuuksien
mukaan huomioon paikallisen liikenteen ja maankäytön
tavoitteet. Pääteiden suunnitelmien yhteensopivuus eri
toimijoiden suunnitelmien ja päätösten kesken varmistetaan suunnittelun aikaisella yhteistyöllä ja osana jatkuvaa
liikennejärjestelmätyötä.

3.6. Seudulliset tavoitteet
3.6.1. Maakuntaohjelmat
Kymenlaakson maakuntaohjelma (Kymenlaakson liitto,
2017) on hyväksytty 4.12.2017 ja se on laadittu vuosille
2018–2021. Uuden Kymenlaakson maakuntaohjelman
laadintatyö on käynnistetty syksyllä 2020 ja se on tarkoitus hyväksyä 2021 lopulla. Maakuntaohjelmassa alueen
liikennejärjestelmän kehittämisessä pääfokus on HaminaKotkan sataman toimintaedellytysten kehittämisessä erityisesti Kouvolan suuntaan. Maakuntaohjelmassa
valtatie 26 ja maantie 387 ovat yhteiskunnan toimintojen
kannalta keskeisiä teitä. Ohjelmassa tavoitteeksi on kirjattu, että valtatien 26 ja maantien 387 kehittämistoimenpiteiden koordinointia ja toteutusta tulee tarkastella kokonaisuutena. Tavoitteena on myös, että teiden roolit tulee
tunnistaa. Kymenlaakson maakuntaohjelmassa 2018–
2021 valtatie 26 on nimetty puukuljetusten runkoreitiksi.
Valtatielle 26 on tavoitteena saada toteutettua jalankulku- ja pyöräilyväylähanke välille Töytäri–Myllykylä. Hanke
on osa jalankulkua, pyöräilyä, muuta arkiliikuntaa ja joukkoliikennettä edistävien toimitapojen ja toimenpiteiden
edistämisen keinoja.
Strategisella tasolla Kymenlaakson maakuntaohjelma
sisältää seuraavia suunniteltavia teitä koskevia liikenneyhteyksien ja liikennejärjestelmän kehitystoimenpiteitä:
• kansainvälisten matkaketjujen kehittäminen
• työpaikkojen ja palvelukeskittymien saavutettavuuden

parantaminen asukkaiden ja matkailun näkökulmasta
• jalankulkua, pyöräilyä, muuta arkiliikuntaa ja joukkoliikennettä edistävien toimintatapojen ja toimenpiteiden
edistäminen
• puukuljetusten pullonkaulakohteiden parantaminen
• aiemman tieverkon kunnostus ja hoito
• uudet digitaaliset palvelut ja avoimen datan hyödyntäminen liikennejärjestelmässä
• palvelutason ja kapasiteetin parantaminen.
Etelä-Karjalan maakuntaohjelma (Etelä-Karjalan liitto,
2017) on hyväksytty 18.12.2017 ja se on laadittu vuosille
2018–2021. Maakuntaohjelmassa pidetään tärkeänä Venäjältä Suomeen suuntautuvan matkailuliikenteen merkitystä alueen elinkeinotoiminnalle. Etelä-Karjalan sisäisen
liikkuvuuden kehittämisessä keskitytään raideyhteyksien
tehostamiseen.
Maakuntaohjelman yhtenä tavoitteena on valtatien 26
Taavetti−Hamina ja maantien 387 Lappeenranta‒Vaalimaa muodostaman liikennekäytävän kehittäminen edistämään elinkeinoelämän kilpailukykyä ja turvaamaan
arjen turvalliset, ympäristöystävälliset ja sujuvat matkat
molemmilla teillä.
Maakuntaohjelmassa esitetyt strategiset, tässä suunnittelutyössä huomioitavat, tavoitteet ovat:
• Edistetään liikenteen ja liikkumisen digitalisaatiota,
kokeilukulttuuria ja norminpurkua. Tavoitellaan kokeiluilla innovatiivisia liikenneratkaisuja sekä kasvihuonepäästöjen vähentämistä muuta maata nopeammin.
• Toteutetaan Etelä-Karjalassa kuljetusjärjestelmä, jossa eri kuljetusmuotojen ja liikennevälineiden älykkäällä
yhdistämisellä tuotetaan sujuvia matkaketjuja asiakkaille sekä merkittäviä kustannussäästöjä kunnille ja
muille julkisen sektorin toimijoille.
• Etelä-Karjalan matkailu- ja pyöräilyreittien kehittäminen ja digitalisointi sekä pyöräilymahdollisuuksien
lisääminen osana asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä ja matkailutarjontaa.
• Hyödynnetään ja kehitetään Etelä-Karjalan erityisasemaa EU:n ja Venäjän sarana-alueena.
• Tuetaan Venäjän rajan ylittävää kanssakäymistä ja
aiemmista kehittämishankkeista saatujen hyvien käytäntöjen levittämistä.

3.6.2. Kaakkois-Suomen liikennestrategia
Kaakkois-Suomen liikennestrategia (Kymenlaakson liitto,
2020a) on päivitetty versio vuonna 2015 valmistuneesta
liikennestrategiasta, ja se on hyväksytty maakuntahal-

lituksessa 15.6.2020 . Liikennestrategian päätavoitteet
ovat:
1. Kehittämistarpeet kohdistuvat erityisesti TEN-T -verkolle ja pääväylälle.
2. Etelä-Karjala ja Kymenlaakso ovat itäisen Suomen sekä Suomen ja Venäjän välisen liikenteen välittäjämaakuntia, joiden liikennejärjestelmä on osa globaalia logistiikkajärjestelmää.
3. Kaakkois-Suomi on maailman merkittävin metsäteollisuuskeskittymä – mittavia investointeja on toteutettu 2014–2020 ja edelleen suunnitteilla. Valtatie 26 ja
maantie 387 liikennekäytävän toimenpiteet on merkitty liikennestrategian kärkitoimenpiteiden alle.
TEN-T -ydinverkkoon kuuluvat E18-tie, Helsinki–Lahti–Kouvola–Luumäki–Vainikkala-ratayhteys, Kouvolan
rautatie- ja maantieterminaali, HaminaKotka-satama,
satamaan johtava Kouvola–Kotka/Hamina-ratayhteys,
Saimaan vesiväylät sekä Vaalimaan ja Vainikkalan rajaasemat. Tulevaisuudessa määrittelyn piiriin pyritään saamaan myös Imatran ja Nuijamaan raja-asemat.
Kaakkois-Suomen liikennestrategiassa kehittämistavoitteeksi on nostettu:
• Kestävän liikkumisen edistäminen
» työpaikkojen, palvelukeskittymien ja matkailukohteiden saavutettavuuden parantaminen kestävillä ja
vähäpäästöisillä kulkutavoilla
» erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvan ja tukevan
joukkoliikenteen käytön edistäminen seutujen välisessä työ- ja opiskeluliikenteessä
» jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä ja uusia
liikenteen palveluita edistävien toimintatapojen ja
toimenpiteiden edistäminen kaupungeissa ja kehittyvissä taajamissa.
• Kilpailukyvyn kehittäminen ja aluekehityksen vahvistaminen
» elinkeinoelämän kannalta tärkeiden satamien,
terminaalien ja raja-asemien saavutettavuuden parantaminen sekä kuljetusketjujen ja niihin liittyvien
maa- ja vesiliikenteen reittien sujuvuuden ja kustannustehokkuuden kehittäminen
» kansainvälisten yhteyksien ja rajatoimintojen
sujuvuuden ja luotettavuuden parantaminen ottaen
huomioon myös Suomen ulkopuolella tapahtuvat
liikennejärjestelmän muutokset.
» pääväylien sekä yhteiskunnan toimintojen kannalta
keskeisen alemman verkon toimivuuden varmistaminen.
• Yhteiskunnan tavoitteiden edistäminen:
» turvallisuus: Liikkuminen on vastuullista ja turvallis-

ta. Liikennekuolemien ja vakavasti loukkaantuneiden määrä puolitetaan ja kaikkien loukkaantuneiden
määrä vähenee neljänneksen.
» Ympäristö:
- liikenteestä aiheutuvia ilmastopäästöjä ja muita
haittoja vähennetään valtakunnallisten ja maakunnallisten tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti.
- kehittämisessä otetaan huomioon liikenteestä ja
kuljetuksista aiheutuvat ympäristö- ja muut riskit
- luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon
suunnittelussa, ylläpidossa ja hankkeiden toteutuksessa.
- parannetaan liikennehankkeiden resurssitaloutta
ja edistetään palveluistumista ja jakamistaloutta.
» Yhdyskuntarakenne: Tuetaan erityisesti kaupunkikeskustojen uudistumista ja joukkoliikenteeseen
sekä kävelyyn ja pyöräilyyn tukeutuvien taajamien
kehittymistä.
» Taloudellisuus:
- hyödynnetään digitalisaation ja liikenteen automatisaation mahdollisuudet liikennejärjestelmän
kehittämisessä
- toimenpiteiden valinnassa otetaan aiempaa
voimakkaammin huomioon niiden tehokkuus eri
toimintaympäristöissä
- parannetaan taloudellisuutta yhteistyömalleja ja
uusia toteutusmalleja kehittämällä.

3.6.3. Kymenlaakson liikennestrategia
Kymenlaakson liikennestrategia valmistui vuonna 2015.
Kymenlaakson liikennestrategiassa painotuksena on
tuoda esille kaupunkien ja kuntien aktiivinen toiminta liikennejärjestelmän kehittämisessä. Työssäkäyntialueen
sisäisen liikenteen toimivuus ja lähiliikkumisen edellytykset ovat tärkeitä maakunnan menestykseen ja houkuttelevuuteen vaikuttavia tekijöitä. Kymenlaakson liikennestrategian uudistamisen erityisenä tavoitteena on suunnata
käytännön tason liikennejärjestelmätyötä kunta- ja käyttäjätasolle. (Kymenlaakson liitto, 2015)
Kaakkois-Suomen liikennestrategiassa nimetyt seudullisesti tarkennettavat kehittämisteemat ovat:
• liikenneturvallisuuden parantaminen
• yhdyskuntarakenteen eheyttäminen kestävän liikkumisen edellyttämiseksi
• liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen
• taloudellisuuden lisääminen yhteistyötä, koordinointia
ja priorisointia parantamalla.

Toisena tavoitteena on ollut tarkentaa Kaakkois-Suomen
liikennestrategiassa Kymenlaaksoon esitettyjen toimenpiteiden perusteluja toimintaympäristöön liittyvien riskien ja
mahdollisuuksien näkökulmasta sekä tunnistaa toimenpiteiden toteutusvalmiuden parantamiseen liittyvät vaiheet
ja tarvittavat päätökset.
Tavoitteena on ollut myös osoittaa uuden teknologian
mahdollisuuksia liikenteen ja liikennetarpeiden hoitamisessa. Kymenlaakson liikennestrategiassa digitalisaatiota on käsitelty eri kehittämisteemoja läpileikkaavana
asiana. Digitalisaation liittyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää alueen toimijoilta aihepiirin aktiivista
seurantaa sekä valmiutta käynnistää kokeiluja ja pilotteja
parhaiten Kymenlaaksoon sopivien ratkaisujen löytämiseksi.

3.6.4. Etelä-Suomen liikennestrategia
Etelä-Suomen liikennestrategia on hyväksytty 14.8.2020.
Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Varsinais-Suomen liittojen yhteisessä liikennestrategiassa
esitellään maakuntien tavoitteet valmistelussa olevaan
valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan eli
Liikenne 12 -suunnitelmaan. Neljän maakunnan strategia
koostuu kolmesta visiosta sekä liikennejärjestelmän kehittämisen strategisista painopisteistä. Visiot ovat, aluerakennevisio, joukkoliikennejärjestelmävisio ja logistiikkajärjestelmävisio. (Varsinais-Suomen liitto; Uudenmaan
liitto; Päijät-Hämeen liitto; & Kymenlaakson liitto, 2020)
Keskeisimmät linjaukset Etelä-Suomen liikennejärjestelmätyölle:
• Hillitään ilmastonmuutosta edistämällä käyttäjälähtöisiä matka- ja kuljetusketjuja, kestävää liikennettä ja
maankäyttöä sekä tukemalla tietoliikenneyhteyksien
kehittämistä.
• Kehitetään kansainvälisiä liikenneyhteyksiä, HelsinkiVantaan lentoaseman, vähintään maakunnallisesti
merkittävien satamien ja valtakunnallisesti merkittävien logistiikan solmukohtien toimintaedellytyksiä.
• Tie- ja rataverkkoa ylläpidetään ja kehitetään niin, että
olemassa oleva infra hyödynnetään täysimääräisesti
ja korjausvelka vähenee.
• Uutta rataverkkoa rakennetaan kestävän maankäytön lisäämisen ja saavutettavuuden tarpeet edellä.
Tieverkkoa kehitetään niin, että joukkoliikennepalvelut
ja kotimaan kuljetukset sekä satama- ja lentokenttäyhteydet turvataan.
• Edistetään sekä nopeasti toteutettavia pieniä parannustoimenpiteitä että pitkällä aikavälillä toteutettavia

väylähankkeita.
• Hyödynnetään EU-rahoitus TEN-T-ydinverkkokäytävien
ja -solmujen kehittämisessä.

3.6.5. Maakuntakaavoissa esitetyt tavoitteet
Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 Maakuntakaavan keskeisiä tavoitteita liikenteen osalta ovat:
• Kehitetään elinkeinoelämän kannalta tärkeiden kuljetusketjujen ja niihin liittyvien pääväylien sujuvuutta.
• Vahvistetaan maakunnan logistista asemaa parantamalla kansainvälisiä yhteyksiä ja rajatoimintoja.
• Varmistetaan yhteiskunnan toimintojen kannalta keskeisen alemman verkon toimivuus.
• Edistetään arjen kestävää liikkumista
Valtatie 26 on esitetty tärkeäksi liikenneyhteydeksi ja suurin osa valtatiestä kuuluu kaupungin kehysalueeseen tai
kaupungin läheiseen maaseutuun. Tie on myös merkitty
kehitettäväksi valtatieksi. Hamina–Luumäki rautatieyhteydelle on maakuntakaavassa esitetty kaksi vaihtoehdollista yhteyttä, jotka risteävät valtatien 26 kanssa.
Maantien 387 seutu on esitetty ydinmaaseutualueeksi tai harvan asutuksi maaseuduksi. Itse tie on esitetty
kehitettäväksi kantatieksi. Vaalimaan alueelle on esitetty rajapalveluiden ja kaupan kehittämisen kohdealuetta.
Tähän alueeseen kuluvat myös Vaalimaan työpaikka-alue
ja Muurikkalan yritysalue, jotka olisivat Valtakunnan rajan läheisyyttä hyödyntäviä työpaikkatoimintojen alueita.
Maantietä 387 on esitetty maakuntakaavassa ylimaakunnalliseksi pyöräilyreitiksi.
Etelä-Karjalan maakuntakaava on vahvistettu 2015.
Maakuntakaavan laadinnassa on tunnistettu, että EteläKarjalan kilpailukyvyn kannalta keskeisiä teemoja ovat
sujuvat, toimivat ja tehokkaat liikenneyhteydet sekä matka- ja kuljetusketjut, sujuvat rajaliikenneyhteydet ja toimiva kaupunkiliikennejärjestelmä. Tärkeinä on pidetty myös
liikenneympäristön palveluita ja kehittyneitä tavarakuljetuksia ja monipuolista kuljetusverkostoa.
Etelä-Karjalan maakuntakaavan teemakohtaisista tavoitteista tätä työtä ohjaavat seuraavat tavoitteet:
• Etelä-Karjalan elinkeinoelämän ja kilpailukyvyn vahvistaminen
» liikenteen pullokaulojen ja ruuhkautumisen vähentäminen
» logististen keskittymien ja yhteyksien kehittäminen
» erityisesti rajanylityspaikkojen läheisyyteen tarvitaan erilaisia elinkeinoelämän ja palveluiden
varauksia.

• Liikenteen sujuvuus
» maankäytön sekä liikenteen yhteensovittaminen ja
haitallisten vaikutusten vähentäminen
» liikenteen pullokaulojen ja ruuhkautumisen vähentäminen
» liikenneratkaisuilla pyritään tukemaan myös Helsingin ja Pietarin välisen vuorovaikutuksen tiivistymistä ja Pohjoisen kehityskäytävän vahvistumista.
• Yleinen teema
» luonnon ja maiseman sekä kulttuuriympäristön
arvoja vaalitaan ja niiden vaikutuksia arvioidaan.
Etelä-karjalan voimassa olevassa maakuntakaavassa valtatie 26 on osin merkitty merkittäväksi parannettavaksi
tieksi. Maakuntakaavassa on myös esitetty tarve uudelle
tieliikenteen yhteydelle valtatieltä 6 valtatielle 26. Luumäen kylän ympäristö on merkitty seutukeskuksen kehittämisvyöhykkeeksi. Valtatien 6 rinnalle on varaus polkupyöräreitille, joka ylittää valtatien 26.
Maantiellä 387 on varaus kahdelle tuotantotoiminnan
ja palveluiden alueelle, sekä suurempi rakennuskivituotannon ja -palveluiden kehittämisen kohdealue. Simolan
kohdalla on merkintä tuotantotoiminnan ja palveluiden
alueesta, johon on esitetty logistiikkakeskittymää sekä liikenneterminaalia/matkakeskusta. Maakuntakaavassa on
myös varaus uudelle Luumäki–Vainikkala -ratayhteydelle,
joka risteää maantien kanssa. Maakuntakaavassa on esitetty myös raideliikenteen yhteystarve maantien 387 rinnalla välille Ylämaalta–Simola.
Maantie 387 on merkitty kehitettäväksi matkailu- ja
maisematieksi Säämälään asti, minkä lisäksi Hujakkalassa on osoitettu kaksi matkailun kehittämiskohdetta. Tien
linjausta noudatteleva ylimaakunnallinen pyöräilyreitti jatkuu Etelä-Karjalan puolella.
Huomioitavaa myös, että maantien alitse on ehdotettu kansainvälistä öljyjohtoa Venäjältä. Samaa varausta ei
ole Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040.

3.6.6. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma (2013)
Kaakkois-Suomen ELY-keskus laati vuonna 2013 liikenneturvallisuussuunnitelman, jonka toimenpideohjelma
oli esitetty toteutettavaksi vuosien 2014-2020 aikana. Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena oli jalkauttaa
valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon.
(Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2013) Liikenneturvallisuustyöhön kirjattiin seuraavat painopistealueet vuoteen
2020 asti:
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• Liikenneturvallisuustyön perusta kuntoon
» yhteistyön kautta toiminta aktiiviseksi ja näkyväksi
» päättäjät mukaan liikenneturvallisuustalkoisiin
» laadukasta ja monipuolista liikennekasvatus- ja
tiedotustyötä
» turvallisen liikkumisen edellytykset lähtökohdaksi
kaavoissa ja liikennesuunnitelmissa.
• Viisasta liikkumista pienestä pitäen
» ajokunto ja -terveys tarkempaan syyniin
» päihdekuljettajista ja rattinukkumateista eroon.
• Kävelyn, pyöräilyn ja mopoilun liikenneturvallisuuden
parantaminen
» huolehditaan ikäautoilijoiden ajokunnosta
» ajonopeudet turvalliselle tasolle
» turvallisesti tien yli
» lisää panostusta kävely- ja pyöräteiden laatuun
» turvallisesti mopolla.
• Pääteiden liikenneturvallisuuden parantaminen
» kohtaamisonnettomuuksien määrän vähentäminen
» valtatie 26 Hamina-Taavetti 1-vaihe: 2+1-ohituskaistat (2kpl)
» pääteiden riskiliittymien ja onnettomuuskasaumien
määrän vähentäminen
» kasvavan kansainvälisen liikenteen turvallisuuden
varmistaminen.
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4. Toimenpidesuunnitelma
4.1. Tieparin kehittämisen keinot
4.1.1. Hamina–Lappeenranta yhteysväli
Valtatietä 26 ja seututietä 387 kehitetään siten, että ne
muodostavat toiminnallisen tieparin yhteysvälille Hamina–Lappeenranta. Suunnittelualueelle ehdotetut toimenpiteet jakautuvat koko liikennekäytävää koskeviin toimenpiteisiin sekä kummallekin tielle yksittäin. Kaikki tässä
työssä esitetyt toimenpiteet tähtäävät koko liikennekäytävän kehittämiseen, mutta niitä on jaettu myös sen mukaan, kumpaa tietä ne erityisesti hyödyttävät.
Liikennekäytävää koskevat toimenpiteet keskittyvät teiden muodostaman toiminnallisen kokonaisuuden kehittämiseen. Nykytila-analyysitarkastelun ja tavoitemäärittelyn
perusteella ongelmakohtiin kuuluvat erityisesti sujuvuutta
ja turvallisuutta huonontavat kohdat. Sujuvuuden kannalta merkittävimmät ongelmakohdat ovat ennen kaikkea
nopeusrajoitusalueiden vaihtelut. Tasaisen nopeuden tärkeys korostuu erityisesti raskaassa liikenteessä, jossa nopeuden vaihteluiden vaikutukset ovat polttoainetaloudelle
henkilöautoliikennettä merkittävämpiä. Turvallisuutta heikentäviä tekijöitä ovat pääasiassa heikot näkemät, runsas
liittymien määrä ja puutteelliset tiegeometriat, jotka ovat
ongelmallisia myös raskaan liikenteen polttoainetalouden
kannalta.
Yhteysvälin puutteellisia osia kehitetään kahdella eri
tavalla:
• Yksittäisillä toimenpiteillä, jotka sijoittuvat valtateiden
26 ja maantien 387 alueelle.
• Yksittäisille teille tehtävistä toimenpiteistä poimitaan
kokonaisuuksia, jotka palvelevat liikennekäytävän
tavoitteiden toteutumista.
Tieparin muodostamaa liikennekäytävää esitetään jatkossa parannettavaksi liikenteen nykyistä koostumusta
ja kehityssuuntaa tukien. Raskaan liikenteen olosuhteita
kehitetään matkanopeutta tasaistaen vähentämällä nopeusrajoitusalueiden vaihteluita sekä polttoainetaloutta
parantaen korjaamalla tien geometriaa ongelmallisimmissa kohdissa. Henkilöajoneuvoliikenteen edellytyksiä
parannetaan kasvattamalla välityskykyä tasaisemman
ja paikoin kasvatetuin nopeusrajoitusaluein. Jalankulun
ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan kylien ja taajamien
kohdilla. Lisäksi kehitetään liikennekäytävän palveluita.

Tieparille suunnitellut toimenpiteet sisältävät lisäksi:
• Tiealueen perusväylänhoidon, jolla mm. varmistetaan
riittävät näkemät kasvuston siistimisellä.
• Liikenteen seurannan ja sitä kautta liikenteen ohjaamisen ja hallinnan kehitystoimenpiteitä, kuten esimerkiksi tiedonkeruun matkapuhelinten sijaintidatasta sekä
muuttuvat opasteet yhteysvälille.
• Automaattisen nopeusvalvonnan kehittäminen.
• Talvikunnossapidon kohdekohtaisen tehostamisen
kehittäminen.
• (Raskaan liikenteen) palvelualueiden kehittäminen.
• Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkon kehittäminen.
• Liityntäpysäköintijärjestelyt, joiden tarkempi suunnittelu suositellaan tehtäväksi osana laajempaa joukkoliikenteen kehittämistä.

4.1.2. Valtatie 26
Tien sijainnin vuoksi valtaosa Haminan ja Lappeenrannan
välisestä tavaraliikenteestä kulkee valtatien 26 kautta, sillä se on raskaan liikenteen reittinä nopein. Toimenpiteet
tiellä keskittyvät parantamaan nykyisiä olosuhteita siten,
että erityisesti raskaan liikenteen sujuvuus ja polttoainetalous paranevat. Parannustoimenpiteet perustuvat nopeuden tasaisena pitämisen mahdollistamiseen:
• Nykyiset 80 km/h nopeusrajoitusalueet säilytetään.
• Nykyiset alemman nopeusrajoituksen alueet nostetaan 80 km/h:iin parantamalla tiejärjestelyjä ensisijaisesti nykyisillä sijainneillaan, tarvittaessa tien uusiksi
linjauksella.
• Liittymien määrää tiellä pienennetään ylimääräisiä
liittymiä sulkemalla ja yksityistiejärjestelyin.
• Nykyisten liittymien sujuvuutta parannellaan esimerkiksi porrastamalla, kanavoimalla tai väistötiloin.
• Nykyisten liittymien turvallisuutta parannetaan ensisijaisesti sujuvuutta parantavien toimenpiteiden lisäksi
esimerkiksi liittymävalaistuksella ja näkemien parantamisella.
• Polttoainetalouden, ajodynamiikan ja turvallisuuden
kannalta geometrian ongelmallisimpia kohtia parannetaan tasauksen muutoksilla ja/tai tietä uusiksi linjaamalla.
• Kylien kohdalla varmistetaan turvalliset ja sujuvat
jalankulku- ja pyöräily-yhteydet.

• Nykyiset ohituskaistaosuudet säilytetään. Ohitustarpeet pyritään minimoimaan, mutta ohitusmahdollisuuksia järjestetään kohtiin, jossa tietä on tarpeen
parantaa muistakin syistä.
• Pyhällön kohdalla yksityistietä parannetaan paikallisliikenteen pääasialliseksi reitiksi.
• Tieosuuksille, jossa tiegeometrian parannustoimet
ovat kustannustehokkuuden kannalta kannattamattomia, ehdotetaan asennettavaksi ajorataheijastimet
optisen ohjauksen tehostamiseksi.
• Pohjaveden suojausta rakennetaan pohjavesialueilla
tien parannustoimenpiteiden yhteydessä.
• Tarkempien kustannusarvioiden ja kannattavuuslaskelmien perusteella tietä levennetään siten, että tien
poikkileikkaus on yksiajorataisilla osuuksilla 9/7.

4.1.3. Seututie 387
Maantietä 387 kehitetään ensisijaisesti henkilöliikenteelle
houkuttelevammaksi. Seudullisen liikenteen lisäksi maantielle 387 pyritään ohjaamaan myös pitkän matkan henkilöliikennettä. Tavoitteiden saavuttamiseksi tien tulee näkyä tavalliselle tienkäyttäjälle nopeana, ruuhkattomana tai
muuten houkuttelevana vaihtoehtona:
• Tieluokka nostetaan kantatieksi vastaamaan tien merkitystä reittinä Haminan ja Lappeenrannan välillä.
• Nopeustaso pidetään korkealla (korkeampana kuin
valtatiellä 26): nykyiset 100 km/h ja 80 km/h alueet
säilytetään ja nykyiset 60 km/h nopeusrajoitusalueet pyritään nostetamaan 80 km/h:iin ensisijaisesti
nykyisillä sijainneillaan tietilaa parantamalla. 80 km/h
alueita voidaan parantaa 100 km/h alueiksi, mikäli
toimenpide on kustannustehokkuudeltaan kannattava.
• Yksittäisiä ongelmallisia geometriarajoitteita korjataan korkeamman nopeusrajoituksen mahdollistamiseksi, mikäli toimenpide on kustannustehokkuudeltaan kannattava.
• Ongelmallisia liittymiä kehitetään turvallisuuden
parantamiseksi sekä mahdollistamaan korkeammat
nopeusrajoitukset pääsuunnalla liittymän porrastuksella, kanavoinnilla tai väistötiloin sekä paikoin
valaistuksella.
• Liittymätiheyttä pienennetään yksityistiejärjestelyin
sekä liittymiä sulkemalla nopeusrajoitusten edellyttämälle tasolle sekä turvallisuuden parantamiseksi.

• Tietä parannetaan matkailutienä; varmistetaan tien
maisemallisuus, kehitetään pyöräilymatkailun edellytyksiä, kehitetään matkailua ja henkilöliikennettä
tukevia palveluja.
• Tien suuripiirteisen linjauksen oikaiseminen matkan ja
matka-ajan lyhentämiseksi.
• Pohjaveden suojausta rakennetaan pohjavesialueilla
tien parannustoimenpiteiden yhteydessä.
• Jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä kehitetään kylien ja
taajamien kohdalla sekä osana maakunnallista pyöräilymatkailureittiä.
• Tarkempien kustannusarvioiden ja kannattavuuslaskelmien perusteella tietä levennetään siten, että tien
poikkileikkaus on yksiajorataisilla osuuksilla 9/7.
• Huonokuntoiset sillat korjataan tai uusitaan. Hyypiälän ylikulkusilta muunnetaan viheryhteydeksi.
• Mattilan eritasoliittymän pohjoisten ramppien tasoliittymä muutetaan kiertoliittymäksi.

4.2. Yksittäiset toimenpiteet
Liikennekäytävän kehittämistä toiminnalliseksi tiepariksi
toteutetaan yksittäisillä toimenpiteillä. Jotkin toimenpiteet palvelevat myös paikallisen liikenteen tarpeita. Toimenpiteet on jaoteltu pieniin, keskisuuriin sekä suuriin toimenpiteisiin. Jaottelu perustuu toimenpiteen laajuuteen,
arvioituun työmäärään ja kustannusarvioon.
Kustannusarviot on laadittu asiantuntija-arviona referenssejä hyödyntäen. Yksittäisen toimenpiteen sisältöön
on laskettu pelkän toimenpiteen lisäksi myös mahdollisesti tarvittavat pohjanvahvistukset sekä toteuttamiseksi
vaativat järjestelyt tiehen liittymisen järjestämiseksi. Toimenpiteen osille on määritetty yksikkökustannukset, joita
hyödyntäen on muodostettu toimenpiteen kokonaishinta
summaamalla osatekijät yhteen.
Kustannusarvioiden MAKU-indeksinä on käytetty arvoa
103,9 (2015=100).

4.2.1. Pienet toimenpiteet
Pieniin toimenpiteisiin on jaoteltu toimenpiteet, joiden
toteutuskustannusten on arvioitu jäävän maltillisiksi, tai
toimenpide ei muuten vaadi mittavia valmisteluja tai järjestelyjä kuten lupakäsittelyjä ja yksityiskohtaista suunnit31

telua, vaan toimenpiteen toteuttaminen voidaan aloittaa
nopeastikin toteuttamispäätöksen tekemisestä. Toimenpiteiden kustannusarviot ovat keskimäärin noin 100 000
– 300 000 €, mutta listasta löytyy myös halvempia ja kalliimpia toimenpiteitä.
Taulukko 3 Pienet toimenpiteet

Kohde- Tie
numero

Kohde (kunta)

1.1

Myllykylän kohta (Hamina)

Vt 26

Sijainti paalutuksen mukaan
(km)
3,0-4,0

Toimenpide

Kustannusarvio
(M€)

Tietilan parantaminen (parempi erotus
ympäristöstä), liittymien väistötilat ja
kanavoinnit, nopeusrajoituksen nosto
60-80

0,46

Kohde- Tie
numero

Kohde (kunta)

Sijainti paalutuksen mukaan
(km)

1.56

Mt 387 Pirsasintien risteys (Miehikkälä)

11,5

1.57

Mt 387 Joutsenkoski (Lappeenranta)

12,5-14,4

1.58

Mt 387 Ylisenjärventien liittymä
(Lappeenranta)

1.59

Toimenpide

Kustannusarvio
(M€)

Väistötila, näkemäraivaukset

0,09

Yksityistiejärjestelyt, näkemäraivaukset,
nopeusrajoituksen nosto 60-80

1,34

23,7

Liittymän parannus väistötilalla

0,76

Mt 387 Peräkorventien liittymä
(Lappeenranta)

34,3

Liittymän parantaminen; väistötila ja näkemäraivaukset

0,09

1.2

Vt 26

Sopentien tasoliittymä
(Hamina)

6,3

Tasoliittymän parantaminen

0,08

1.3

Vt 26

Paijärvi (Hamina)

7,1

Yksityistie(liittymä)järjestelyt, valaistuksen jatkaminen, länsipuolen liittymän
sulkeminen

0,12

1.4

Vt 26

Ihamaa (Hamina)

12,5-13,3

Liittymätiheyden pienentäminen liittymiä
sulkemalla/yhdistämällä

0,11

1.60

Mt 387 Rummuntien risteys
(Lappeenranta)

36,8

Liittymän kanavointi, valaistus, näkemäraivaukset

0,25

1.5

Vt 26

Suur-Uski-Hietamäki
(Hamina)

16,0-17,5

Riista-aita

0,08

1.61

Mt 387 Kanalammentien risteys
(Lappeenranta)

46,8

Liittymän parantaminen; väistötila ja näkemäraivaukset

0,44

1.6

Vt 26

Lankila (Hamina)

24,2-24,7

Liittymätiheyden pienentäminen liittymiä
sulkemalla/yhdistämällä

0,34

1.62

Mt 387 Ruohiantien risteys (Lappeenranta)

48,9

Liittymän parantaminen väistötilalla, näkemäraivaukset

0,09

1.7

Vt 26

Salo-Turkia (Hamina)

Liittymän kanavointi/väistötilat

0,10

1.63

Mt 387 Kangasmuukontien risteys (Lappeenranta)

51,3

Liittymäparin porrastus sulkemalla
Kauskilantien nykyinen liittymä

0,20

1.8

Vt 26

Kurvila-Venäläinen (Luumäki)

Riista-aita

0,28

1.64

Mt 387 Hanhikempintien liittymä (Lappeenranta)

54,9

Väistötila, näkemäraivaukset

0,09

1.9

Vt 26

Taavetti (Luumäki)

43,5

Tehtaan liittymän väistötilat

0,17

1.65

55,9

Liittymän parantaminen, Jkpp-yhteys

1.10

Vt 26

Taavetti (Luumäki)

45,0

Nopeusrajoitusalueen siirtäminen pohjoisemmaksi

Mt 387 Sementtitie
(Lappeenranta)

1.66

Mt 387 Mt387

koko tie

Ylimääräisten liittymien sulkeminen

0,07

1.11

Vt 26

Vt26

koko tie

Ylimääräisten liittymien sulkeminen

0,07

1.67

Mt 387 Kälvelä (Lappeenranta)

35,0-42,0

Riista-aita

0,21

1.12

Vt 26

Kärppämäki (Hamina) –
Loveslampi (Kouvola)

29,0-32,0

Riista-aita

0,14

1.68

Mt 387 Lipiäaho-Hytti (Lappeenranta)

45,0-49,0

Riista-aita

0,143

1.50

Mt 387 Kiiskilä (Virolahti)

1,4

Rajamäentien liittymän parantaminen

0,17

1.51

Mt 387 Laisniemi (Miehikkälä)

4,5-5,1

Liittymien vähentäminen yksityistiejärjestelyin, nopeusrajoitus 80km/h

0,39

1.52

Mt 387 Lavosenpään liittymien
harvennus (Miehikkälä)

6,0-7,2

Liittymien vähentäminen yksityistiejärjestelyin, nopeusrajoituksen nosto 60-80

0,66

1.53

Mt 387 Lavosenpää (Miehikkälä)

5,9-7,3

Liittymien vähentäminen yksityistiejärjestelyin, nopeusrajoituksen nosto 60-80

0,76

1.54

Mt 387 Muurikkalan kohdan yhteydet (Miehikkälä)

7,5-8,5

Liittymien vähentäminen yksityistiejärjestelyin, Jkpp-yhteyksien parantaminen

0,47

1.55

Mt 387 Nurmelantien risteys
(Miehikkälä)

Liittymän näkemien parantaminen

0,08

32

26,7
34,0-37,0

10,0-10,1

4.2.2. Keskisuuret toimenpiteet
Keskisuuriin toimenpiteisiin on jaoteltu toimenpiteet, joiden alustava kustannusarvio, työmäärä, luvanvaraisuus,
tarkempi suunnittelutarve tai muut järjestelyt ovat vaativammat kuin pienten toimenpiteiden, muttei kuitenkaan
yhtä laajat kuin suurilla toimenpiteillä. Toimenpiteisiin
lukeutuu muun muassa uusia usean kilometrin jalankul-

ku- ja pyöräilyväyliä, tien geometrian korjausta tasausta
parantamalla ja huonokuntoisten siltojen korjaamista.
Halvimmat toimenpiteet ovat noin 200 000 € suuruisia,
kalliimmat keskimäärin noin 1,5 M€, jotkin toimenpidekokonaisuudet muutaman miljoonan euron suuruusluokkaa.

Taulukko 4. Keskisuuret toimenpiteet.

Kohde- Tie
numero

Kohde

2.1

Vt 26

Töytärin risteys
(Hamina)

2.2

Vt 26

Husula–Myllykylä (Hamina)

2.3

Vt 26

Myllykylä (Hamina)

2.4

Vt 26

2.5

Sijainti paalu- Toimenpide
tuksen mukaan
(km)
1,8

Kustannusarvio
(M€)

Kohde- Tie
numero

Kohde

Sijainti paalu- Toimenpide
tuksen mukaan
(km)

Kustannusarvio
(M€)

2.17

Vt 26

Hietamäki (Hamina)

17,4–18,2

Pystygeometrian parantaminen raskaan
liikenteen sujuvuuden ja liittymäturvallisuuden parantaminen

2,02

2.18

Vt 26

Pyhältö (Hamina)

19,0–20,0

Tietilan parantaminen, nopeusrajoituksen
nosto 60-80

2,23

2.19

Vt 26

Letkonmäki (Hamina)

21,0–22,0

Pystygeometrian parantaminen

0,56

2.20

Vt 26

Letkonkangas (Hamina)

22,–22,5

Pystygeometrian parantaminen

0,56

2.21

Vt 26

Haasianmäki (Hamina)

23,3–23,9

Pystygeometrian parantaminen raskaan
liikenteen sujuvuuden parantamiseksi

1,05

2.22

Vt 26

Vehkajoki, Lankila (Hamina)

24,5

Vehkajoen sillan uusiminen

0,46

2.23

Vt 26

Lankila (Hamina)

24,5–25,2

Pysty- ja vaakageometrian parantaminen
kaiken liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi

1,98

2.24

Vt 26

Hitonharjunmäki (Hamina)

25,4–26,6

Pystygeometrian parantaminen raskaan liikenteen sujuvuuden parantamiseksi ja SaloTurkian-tien turvallisuuden parantamiseksi

1,34

Liittymän porrastus, alikulku nopeusrajoituksen nosto 60–80, Jkpp–Husula–Myllykylä

2,60

Jkpp-väylä, maantiellä nopeusrajoituksen
nosto 60–80 km/h

1,41

3,8–5,0

Pohjaveden suojaus

0,64

Myllykylän pohjoispuoli
(Hamina)

5,0–6,0

Liittymien parantaminen, tasauksen oikaisu,
nopeusrajoituksen nosto 60–80 km/h

1,46

Vt 26

Myllykylä–Paijärvi (Hamina)

5,0–7,3

Jkpp-väylä

1,10

2.25

Vt 26

Loveslampi (Kouvola)

31,1–31,9

Tiegeometrian tasoittaminen ohitusmahdollisuuksien parantamiseksi

1,15

2.6

Vt 26

Myllykylä–Paijärvi (Hamina)

5,0–7,3

Tievalaistus

0,17

2.26

Vt 26

Vehkolamminmäki
(Luumäki)

32,0–32,5

Pystygeometrian parantaminen raskaan
liikenteen sujuvuuden parantamiseksi

0,39

2.7

Vt 26

Paijärven risteys
(Hamina)

7,3

Liittymän porrastaminen, näkemäleikkaukset, pystygeometrian parantaminen

1,63

2.27

Vt 26

Kurvila (Luumäki)

34,1–34,5

Pystygeometrian parantaminen raskaan
liikenteen sujuvuuden parantamiseksi

0,54

2.8

Vt 26

Paijärven risteys
(Hamina)

7,3

Liittymäalueen parantaminen silmukkakäännöksellä (TS 2014)

0,46

2.28

Vt 26

Moitjärvi (Luumäki)

35,5–37,0

0,67

2.9

Vt 26

Paijärven risteys
(Hamina)

7,3

Kevyen liikenteen alikulku

0,84

Geometrian parantaminen, yksityistiejärjestelyt, taukolevikkeiden parantaminen, nopeusrajoituksen nosto 60-80 km/h

2.29

Vt 26

Makianojanmäki (Luumäki)

38,2–40,0

Pystygeometrian parantaminen raskaan
liikenteen sujuvuuden parantamiseksi

1,68

2.30

Vt 26

Heimala (Luumäki)

40,9–41,3

Tiegeometrian parantaminen

0,53

Tien pystygeometrian parantaminen raskaan liikenteen sujuvoittamiseksi

0,67

0–3,3

2.10

Vt 26

Paijärvi–Ihamaa
(Hamina)

8,5–12,5

Riista-aidat

0,20

2.11

Vt 26

Juurikorvenmäki (Hamina)

9,5–10,5

Pystygeometrian oikaisu, liittymien parantaminen, yksityistiejärjestelyt

1,86

2.31

Vt 26

Heimala (Luumäki)

42,0–42,5

2.12

Vt 26

Kaurala (Hamina)

11,0–12,0

Pystygeometrian oikaisu ohituspaikan mahdollistamiseksi

0,90

2.32

Vt 26

Kulmala (Luumäki)

43,8

Ongelmallisen liittymän parantaminen, kevyen liikenteen alikulku, valaistus

0,99

2.13

Vt 26

Kaurala (Hamina)

11,1–12,3

Liittymien parantaminen väistötiloin, näkemäraivaukset, valaistus

0,68

2.33

Vt 26

Taavetti (Luumäki)

45,4

Kiertoliittymä

4,00

2.14

Vt 26

Ihamaa (Hamina)

12,8–13,3

Pystygeometrian parantaminen ajodynamiikan ja liittymäturvallisuuden parantamiseksi

0,86

2.34

Vt 26

Heimala (Luumäki)

40,8–42,0

Melusuojausta

2.35

Vt 26

Vasara (Luumäki)

34,9–35,1

Melusuojausta

2.15

Vt 26

Ihamaa (Hamina)

13,0–14,0

Pystygeometrian parantaminen

1,23

2.36

Vt 26

Letkonmäki (Hamina)

21,0–22,8

Pohjavedensuojaus

1,16

2.16

Vt 26

Ihamaan pohjoispuoli
(Hamina)

15,5–16,8

Pystygeometrian parantaminen raskaan
liikenteen sujuvuuden ja liittymäturvallisuuden parantaminen

1,59

2.50

Mt 387 Vanuska (Miehikkälä)

4,5–5,5

Pohjaveden suojaus

0,64

2.51

Mt 387 Muurikkalan liittymä
(Miehikkälä)

7,3–7,5

Tasauksen nosto, liittymän kanavointi, nopeusrajoituksen nosto 60-80 km/h

0,43
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Kohde- Tie
numero

Kohde

Sijainti paalu- Toimenpide
tuksen mukaan
(km)

Kustannusarvio
(M€)

4.2.3. Suuret toimenpiteet
Suuret toimenpiteet ovat mittavia hankkeita, jotka vaativat tarkempaa, osa jopa usean eri vaiheen suunnittelua
ja esimerkiksi vaikutusarviointeja sekä laajempia lupaprosesseja ja rahoituksen varmistamista. Toimenpiteitä on
myös jaoteltu suuriin toimenpiteisiin puhtaasti alustavan
kustannusarvion perusteella. Osa suuriksi toimenpiteiksi
luokiteltavista ehdotuksista on uusia tieosuuksia, joilla

ohitetaan moniongelmaisia nykyisiä tieosuuksia. Kokoluokkaan on luettu myös toimenpiteitä, jossa tietä parannetaan nykyisellä paikallaan, mutta parannustoimenpide
on huomattavan laaja tai kallis. Kaikkien toimenpiteiden
kustannusarviot ovat useiden miljoonien luokkaa, tosin
tien leventämistoimenpiteitä on voitu jakaa pienempiin
osiin.

2.52

Mt 387 Muurikkala (Miehikkälä)

8,3–8,8

Pohjaveden suojaus

0,23

2.53

Mt 387 Likalahden mutka
(Miehikkälä)

8,5–10,5

Ongelmallisen geometrian korjaukset

5,15

2.54

Mt 387 Muurikkala-Hujakkala
(Miehikkälä)

7,8–14,8

Jkpp-yhteys

1,53

2.55

Mt 387 Lylynkorven mutka
(Miehikkälä)

11,5–12,0

Ongelmallisen geometrian korjaukset

2,70

2.56

Mt 387 Väkeväläntien liittymän
parantaminen (Lappeenranta)

14,9

Liittymän kanavointi, valaistus, tasauksen
korjaukset, nopeusrajoituksen nosto, nopeusrajoituksen nosto 60–80 km/h

0,84

Kohde- Tie
numero

Kohde

2.57

Mt 387 Husun mutkan laventaminen (Lappeenranta)

16,0–17,0

Tien kaarresäteen kasvattaminen

5,60

3.1

Vt 26

Paijärven pohjoispuoli
(Hamina)

7,3–10,5

Ohituskaistapari

4,40

2.58

Mt 387 Perämäentien risteys
(Lappeenranta)

17,0–17,3

Tien pystygeometrian parantaminen

0,64

3.2

Vt 26

Töytäri-Pahanlamminmäki (Hamina)

1,8–27,0

10,68

2.59

Mt 387 Ylämaan kohta (Lappeenranta)

23,5–26,0

Tien uusiksi linjaus

4,61

Tien sekä Vehkajoen sillan (Kas-78), Pyhällön alikulkukäytävän (Kas-909), Korkeussilta II:n (Kas-77), Leirinkankaan alikulkukäytävän (Kas-905), Sahasillan (Kas-73)
leventäminen

2.60

Mt 387 Ylämaantien risteys
(Lappeenranta)

26,0

Liittymän kanavointi, nopeusrajoituksen
nosto 80–100 km/h

0,46

3.3

Vt 26

Pyhältö (Hamina)

18,5–22,1

Uusi ohitustie, nopeusrajoituksen nosto 6080/100 km/h

6,11

2.61

Mt 387 Mustalampi (Lappeenranta)

31,5

Mustalammen sillan (KaS-5050) kunnostus
ja levennys

0,02

3.4

Vt 26

Lankila (Hamina)

23,3–25,5

Uusi ohitustie

5,30

2.62

Mt 387 Hytti (Lappeenranta)

47,1

Hyypiälän ratasillan kunnostus ja muunto
viheryhteydeksi

0,30

3.5

Vt 26

Kärppämäki (Hamina)

28,2–29,5

Tasauksen parantaminen raskaan liikenteen sujuvuuden parantamiseksi

1,82

2.63

Mt 387 Hytti-Karhunkylä

48,5–51,5

Tievalaistus

0,24

3.6

Vt 26

Kärppämäki – Vehkolamminmäki (Hamina)

28,5–32,5

Tien leventäminen

10,68

2.64

Mt 387 Hytti-Mäntylä Jkpp-yhteys (Lappeenranta)

48,0–55,0

Jkpp-yhteys

1,92

3.7

Vt 26

Taavetin ohitus (Luumäki)

35,0–45,0

Uusi tie (taajamien) ongelmakohtien ohittamiseksi

7,10

2.65

Mt 387 Mattilan ETL (Lappeenranta)

58,0

Risteyksen muuntaminen kiertoliittymäksi

1,12

3.8

Vt 26

Kurvila-Taavetti (Luumäki)

34,0–44,0

Tien leventäminen

1,40

2.66

Mt 387 Ylämaa (Lappeenranta)

27,0

Vilajoen sillan (KaS-757) korjaus ja levennys

0,26

3.9

Vt 26

Heimalan ohitus (Luumäki)

40,4–24,7

Asutuskeskittymän ja ongelmallisten tiegeometriakohteiden ohitus

4,34

2.67

Mt 387 Ylämaa (Lappeenranta)

22,3

Kylmäojan (Myllyojan) (KaS-5129) sillan
kunnostus ja levennys

0,04

3.50

Mt 387

Lötsänmäen ohitus
(Miehikkälä)

3,5–7,3

Ongelmallisen ja hitaan osuuden ohitus
uudella tieosuudella

5,94

2.68

Mt 387 Simola (Lappeenranta)

42,1

Kotijärven sillan (KaS-5037) uusiminen ulokelaattasillaksi

0,19

3.51

Mt 387

Husun kohdan oikaisu
(Lappeenranta)

16,2–21,5

12,24

2.69

Mt 387 Simola (Lappeenranta)

42,5

Kotijärven sillan (KaS-5037) uusiminen ulokelaattasillaksi

0,17

Husun mutkan ohitus, tien uusiksi linjaus,
vanha tie jää rinnakkaisyhteydeksi, vesistönylityssilta

2.70

Mt 387 Lavosenpää (Miehikkälä)

5,1–7,1

Ongelmallisten mutkien ohitus, nopeusrajoitus 60–80km/h

3,04

3.52

Mt 387

Husu-Simola (Lappeenranta)

18,0–41,0

Tien sekä Tervajoensillan (KaS-5259) leventäminen

3,58

3.53

Mt 387

Simolan kohta (Lappeenranta)

41,8–42,8

Raipontien risteyksen parantaminen, tasauksen nostaminen, siltojen korjaus/uudelleensijoittelu, nopeusrajoituksen rajoitus
80-100 km/h

4,18
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Taulukko 5. Suuret toimenpiteet.

Sijainti paalutuksen mukaan (km)

Toimenpide

Kustannusarvio
(M€)

4.2.4. Toimenpide-ehdotukset, joiden suuruusluokkaa ei määritetä tässä suunnitteluvaiheessa

Tähän osioon on sijoitettu toimenpide-ehdotukset, joiden
suuruusluokkaa on hankala arvioida tässä suunnitteluvaiheessa. Toimenpiteitä, kuten liityntäpysäköintijärjestelyjä
on tarpeen arvioida laajemmin omassa selvityksessään,
jonka yhteydessä tehdään esimerkiksi tarkempia liikkumisanalyysejä ja väestönkehitysennusteita yhteistyössä
maankäytön suunnittelun kanssa järkevien sijoittelujen
varmistamiseksi. Myös esimerkiksi vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkoston kehittäminen vaatii useita
eritasoisia vaihtoehtovertailuja teknisistä järjestelmistä
maantieteellisiin sijainteihin. Koululaisliikenteen sujuvuu-

den ja turvallisuuden kehittäminen vaativat myös strategisia ratkaisuja, joiden perusteella tieympäristöä voidaan
muokata sopivaksi.
Liikenteen sähköiset palvelut on koottu kokonaisuutena yhden toimenpiteen alle. Ne sisältävät muuttuvien
opasteiden käytön tehostamisen liikenteen hallinnan ja
ohjaamisen mahdollistamiseksi, liikenteen seurannan kehittämisen perustuen esimerkiksi matkapuhelimiin sekä
liikennetiedon viestintäteknologian kehittämisen. Palveluiden kehittäminen avaa mahdollisuuksia myös järjestelmän laajenemiselle ja edelleen kehittämiselle.

Taulukko 6. Toimenpiteet, joiden suuruusluokkaa ei määritetä tässä suunnitteluvaiheessa.

Kohde- Tie
numero

Kohde

Sijainti paalutuksen mukaan (km)

Toimenpiteet

Kustannusarvio
(M€)

4.1

Tiepari

Tiepari

4.2

Vt 26

Husula–Paijärvi (Hamina)

4.3

Vt 26

Paijärvi (Hamina)

4.4

Vt 26

Paijärvi–Kaurala (Hamina)

4.5

Vt 26

Ihamaa (Hamina)

4.6

Tiepari

Tiepari

4.7

Vt 26

Pyhältö (Hamina)

19,0–20,0

Liityntäpysäköintijärjestelyt

4.8

Vt 26

Pyhältö–Pahanlamminmäki (Hamina)

20,5–27,0

Ajorataheijastimet

0,03

4.9

Vt 26

Kurvi–Venäläinen (Luumäki)

33,5–38,0

Ajorataheijastimet

0,02

4.10

Tiepari

Tiepari

Automaattivalvonnan kehittäminen

4.11

Tiepari

Tiepari

Talvikunnossapidon kehittäminen

4.12

Tiepari

Tiepari

(Raskaan liikenteen) nykyisten palvelualueiden pienet, nopeat kehitystoimenpiteet

4.13

Tiepari

Tiepari

Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkon kehittäminen

4.50

Mt 387

Muurikkala (Muurikkala)

7,5

Liityntäpysäköintijärjestelyt

4.51

Mt 387

Hujakkala (Lappeenranta)

15,0

Liityntäpysäköintijärjestelyt

4.52

Mt 387

Ylämaa (Lappeenranta)

26,0

Turvalliset yhteydet koululle

Liikenteen sähköiset palvelut (Muuttuvat
opasteet, liikenteen seuranta…)
0,0–7,0
7,0
7,5–11,0
12,5

Koululaisliikennepysäkkien sujuvuuden
parantaminen
Liityntäpysäköintijärjestelyt
Ajorataheijastimet (2m välein=1850e/km)

0,01

Liityntäpysäköintijärjestelyt
Perusväylänhoito (mm. näkemäraivaukset)

Kohde- Tie
numero

Kohde

Sijainti paalutuksen mukaan (km)

4.53

Mt 387

Ylämaa (Lappeenranta)

26,0

Liityntäpysäköintijärjestelyt

4.54

Mt 387

Syrjälä (Lappeenranta)

36,8

Liityntäpysäköintijärjestelyt

4.55

Mt 387

Simola (Lappeenranta)

42,5

Liityntäpysäköintijärjestelyt

4.56

Mt 387

Mt387

Tieluokan nosto kantatieksi

4.57

Mt 387

Mt387

Pyöräilymatkailureittien ja matkailuvalmiuden kehittäminen

4.58

Mt 387

(Pyhältö, Hamina)

Raskaan liikenteen palvelualue, ajoaikojen ja taukojen sijoitus satamakuljetuksiin
nähden, keskinäinen koordinointi

4.3. Teemakohtaiset toimenpidekokonaisuudet
Toimenpidesuunnitelmassa esitetään toimenpidepolku
valtatien 26 ja maantien 387 kehittämisestä toiminnalliseksi tiepariksi Haminan ja Lappeenrannan välille. Tämän
lisäksi toimenpiteet on lajiteltu teemakohtaisiin koreihin,
joiden tarkoitus on auttaa viranomaisia löytämään toimenpiteitä teemoittain kulloinkin esillä olevan valtion ja
kuntien rahoitusteemaan sopiviksi kohteiksi. Esimerkiksi
keväällä 2020 hallitus esitti lisämäärärahaa kävelylle ja
pyöräilylle sekä perusväylänpidolle. Teemakorien avulla
viranomaiset voivat tehdä esityksiä parannettavista kohteista nopeallakin aikataululla. Kunkin teemakorin yhteydessä on esitetty viisi asiantuntija-arvioon perustuvaa
tärkeintä toimenpidettä. Arviossa on huomioitu nykytilaanalyysin tulokset, tienkäyttäjien käyttäjäkokemusperäiset kyselytutkimustulokset, sekä IVAR-ohjelmiston laskemat vaikutukset sekä hyöty-kustannussuhteet.

Toimenpiteet

Kustannusarvio
(M€)

ohituskaistoiksi liikenteen tarpeiden muuttuessa.
Viisi henkilöajoneuvoliikenteen kannalta tärkeintä toimenpidettä:
• 1.1 Tietilan parantaminen Myllykylän kohdalla sekä
nopeusrajoituksen nosto
• 1.50 Rajamäentien liittymän parantaminen
• 2.51 Muurikkalan liittymän kanavointi, tasauksen nosto sekä nopeusrajoituksen nosto
• 2.56 Väkeväläntien liittymän kanavointi, valaistus,
tasauksen nosto sekä nopeusrajoituksen nosto
• 2.60 Ylämaantien risteyksen kanavointi.

4.3.2. Turvallisuus

4.3.1. Henkilöajoneuvoliikenteen sujuvuus

Tieparin turvallisuutta parannetaan usein erityyppisin
toimenpitein. Turvallisuuden toimenpidekokonaisuuteen
luettavat toimenpiteet keskittyvät ensisijaisesti parantamaan teiden liikenneturvallisuutta, mutta voivat samalla parantaa myös sujuvuutta. Toimenpiteisiin lukeutuvat
mm. näkemien parantaminen ja liittymätiheyden pienentäminen (yksityistiejärjestelyt).

Henkilöajoneuvoliikenteen sujuvuuden kori sisältää toimenpiteitä, joilla edistetään erityisesti teiden henkilöliikenteellistä sujuvuutta ja tasaisuutta. Toimenpiteiden
tarkoituksena on varmistaa tasainen ja tehokas matkanopeus sekä toimivat liittymisjärjestelyt. Toimenpiteillä
poistetaan tarve alle 80 km/h nopeusrajoitusalueille ja parannetaan liittymien sujuvuutta. Toimenpidekoriin kuuluu
myös ohituspaikkojen mahdollistaminen suorilla osuuksilla tasausta muuttamalla. Tasaukseltaan parannettuja
ohituspaikkoja voidaan myöhemmin parantaa edelleen

Turvallisuuden kannalta tärkeimmät toimenpiteet:
• 1.11 ja 1.66 Ylimääräisten liittymien sulkeminen teillä
26 ja 387
• 2.23 Lankilan kohdan geometriakorjaukset
• 1.60 Rummuntien liittymän kanavointi, valaistus sekä
näkemäraivaukset
• 2.65 Mattilan eritasoliittymän liikennevaloliittymän
muuntaminen kiertoliittymäksi
• 1.64 Hanhikempintien liittymän parantaminen väistötilalla sekä näkemäraivauksin.
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Edullisena toimenpiteenä turvallisuuden parantamiseksi
voidaan harkita myös ajorataheijastimien asennusta mutkaisimmille osuuksille optisen ohjauksen tarjoamiseksi.
Ajorataheijastimien turvallisuusvaikutuksista on kuitenkin
saatu monenlaisia tuloksia, joten toteutuspäätöksessä tulee huomioida heijastimien mahdollisesti aiheuttama virheellisen turvallisuuden tuntu.

4.3.3. Jalankulku ja pyöräily
Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita kehitetään alueilla,
jossa on todettu puutteita tai kehitystarpeita jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuudessa ja kulkuyhteyksissä. Yhteyksiä kehitetään kylien ja taajamien välille. Vilkkaimpien risteyksien kohdalla tien puolen vaihto
tapahtuu alikulun kautta.
Jalankulun ja pyöräilyn teemakokonaisuuden toimenpiteistä kannattavimmaksi on arvioitu valtatiellä 26 Paijärven risteyksen alikulku. Hyöty-kustannusarviot vaikuttavat
kuitenkin olevan epätarkkoja jalankulku- ja pyöräilyväylien
osalta, joten toimenpiteiden kannattavuutta tulee arvioida
tarkemmin tapauskohtaisesti. Ehdotus jalankulun ja pyöräilyn kehittämistoimenpiteiden tärkeysjärjestyksestä:
• 2.2 Jkpp-väylä valtatielle 26 välille Husula–Myllykylä
(toteutetaan yhdessä 2.1 Töytärin tasoliittymän parannuksen kanssa)
• 4.52 Turvalliset yhteydet koululle (maantiellä 387
Ylämaan kohdalla)
• 2.9. Valtatiellä 26 Paijärventien risteyksen alikulku
(koululaisliikenteen turvallisuutta varten). Toimenpide
kannattaa toteuttaa yhdessä toimenpiteen 2.7. liittymän parantaminen kanssa.
• 2.64 Jkpp-väylä maantielle 387 välille Hytti–Mäntylä
• 2.5 Jkpp-väylä valtatielle 26 välille Myllykylä–Paijärvi.

4.3.4. Kunnossapito ja hoito/ylläpito
Kunnossapito ja hoidon/ylläpidon kori koostuu toimenpiteistä, jotka eivät suoraan muuta tien järjestelyjä, mutta
muutoin parantavat tien liikennöitävyyttä, sujuvuutta ja
turvallisuutta. Toimenpiteisiin lukeutuu esimerkiksi talvikunnossapidon kehittäminen ongelmallisilla osuuksilla, tien reuna-alueiden näkemärajoitteiden (kasvuston ja
puuston) siistiminen ja huonokuntoisten siltojen korjaus
tai uusiminen. Kunnossapidon toimenpiteisiin on luettu
myös valtatiellä 26 Ihamaan kohdalla olevat pystygeometriakorjaukset, sillä ongelmat tien geometriassa ovat
pienipiirteisiä ja lieviä, mahdollisesti tien paikoittaisesta
painumisesta aiheutuneita puutteita.
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Kummankin tien nykyinen talvihoitoluokka on niiden rooleihin ja liikennemääriin nähden riittävä. Sen sijaan talvikunnossapitoa ja liukkaudentorjuntaa teillä voitaisiin
tehostaa ongelmallisimmissa kohdissa. Myös uudenlaisten menetelmien kehittäminen voisi ratkaista ongelmia
erityisesti valtatiellä 26, missä runsaan raskaan liikenteen
tehokas ja turvallinen liikennöinti edellyttää tehokasta
talvikunnossapitoa, mutta tien nykyiset luokitukset eivät
puolla talvihoitoluokan nostoa.
Kunnossapidon ja hoidon kannalta tärkeimmiksi nostettavat toimenpiteet:
• 4.6 Tiealueen perusväylänhoito (ml. näkemäraivaukset)
• 2.61 Huonokuntoisen Mustalammensillan (KaS-5050)
korjaus ja levennys
• 2.68 Huonokuntoisen Kotijärven sillan (KaS-5037)
uusiminen ulokelaattasillaksi
• 4.11 Talvikunnossapidon (kohdekohtainen) kehittäminen
• 2.66, 2.67, 2.69, Kohtuukuntoisten siltojen (Vilajoen
silta (KaS-757), Kylmäojan (KaS-5129) ja Simolan
ylikulkusillan (KaS-739)) kunnostus siltojen kunnossapito-ohjelman mukaisesti sekä Vilajoen sillan ja
Kylmäojan sillan levennys.

4.3.5. Elinkeinoelämä ja palvelut
Elinkeinoelämä ja palvelut -kori koostuu toimenpiteistä,
joiden tärkeimpänä tavoitteena on edistää yritysten kilpailukykyä. Toimenpiteet edistävät ennen kaikkea tavaraliikenteen kuljetusten sujuvuutta ja kustannustehokkuutta
sekä ennakoitavuutta, mitkä perustuvat ajonopeuden tasaisena pitämiseen. Näitä osa-alueita parannetaan enimmäkseen valtatien 26 geometriakorjauksin.
Elinkeinoelämän ja palveluiden kannalta tärkeimmät
toimenpiteet ovat:
• 2.1. Töytärin risteyksen porrastus sekä nopeusrajoituksen nosto
• 2.28 Moitjärven kohdan parantaminen sekä nopeusrajoituksen nosto
• 4.12, 4.57, 4.58 Palveluiden parantaminen (tavara-,
henkilö- ja matkailuliikenne)
• 2.12 Kauralan pystygeometrian oikaisu kuljetusten
polttoainetalouden parantamiseksi ja ohitupaikan
mahdollistamiseksi
• 2.18 Pyhällön kohdan parannukset nopeusrajoituksen
nostamisen mahdollistamiseksi.
Pyhällön kohdan tietilan parantamisessa ei ole huomioitu meluntorjunnan kustannuksia; melusuojaustarpeet ja

-ratkaisut tulee määritellä tarkemmassa selvityksessä.
Ratkaisujen ja kustannusten täsmentyessä toimenpiteen
hyöty-kustannussuhde voi muuttua.
Esitettyjen toimenpiteiden hyöty-kustannussuhteissa
huomioitavaa on, että toimenpiteiden kokonaishyötykustannussuhdeluvut ovat raskaan liikenteen vastaavia
arvoja korkeammat, mikä tarkoittaa, että kyseisiä toimenpiteitä voidaan perustella myös hyödyillä muille liikennemuodoille ja turvallisuudelle.
Geometriakorjaustoimenpiteiden lisäksi suositellaan
raskaan liikenteen palvelualueiden kehittämistä, vähintäänkin kehittämistarvearviointia. Raskaan liikenteen
taukomahdollisuuksien järjestämistä on tutkittu valtakunnallisesti jo aiemmin, mutta erityisesti laajempien kehityshankkeiden osana tulee arvioida raskaalle liikenteelle tarkoitettujen palvelujen tarvetta, etenkin valtatiellä 26. Myös
reaaliaikaisen sataman kuljetusten jonotusjärjestelmien
kehittämistä suositellaan, jolloin lepoajat on mahdollista sovittaa muuttuvien tilanteiden mukaan jo esimerkiksi
matkan varrelle, sopivien palveluiden keskittymäalueelle.
Maakuntakaavojen mukaisesti teitä kehitetään valtaja seututeinä (myöh. kantatienä), minkä lisäksi maantietä
387 kehitetään matkailu- ja maisematienä sekä ajoneuvoille että pyöräilijöille. Tieparin arki- ja työmatkoja tukevien palvelujen lisäksi maantielle 387 suositellaan matkailua tukevien palvelujen kehittämistä.

4.3.6. Liikenteen sähköiset palvelut
Nykyiset muuttuvat opasteet Valtatiellä 7 voidaan ottaa
käyttöön tieparin liikennehäiriöistä, matka-ajoista ja kelitiedoista tiedottamiseksi. Muuttuvat opasteet kannattaa
sijoitta myös Valtatielle 6. Tiepariin perustuvan liikennekäytävän toiminnallisuutta esitetään kehitettäväksi myös
tietotekniikkaa uusilla tavoilla hyödyntävillä ratkaisuilla.
Perinteisen liikennetiedon viestimisen lisäksi tieparin
toiminnallisuutta voidaan kehittää erityisesti keräämällä
tietoa tienkäyttäjistä esimerkiksi matkapuhelinpaikannukseen perustuvalla järjestelmällä, jolloin voidaan muodostaa reaaliaikaista tietoa tieparin liikenneolosuhteista
ja matka-ajoista. Matka-ajan mittaus voi perustua tiesegmenteiltä kerättyyn todelliseen ajoaikaan hyödyntäen
matkapuhelinten lisäksi myös navigaattoreiden tai muiden operaattoreiden keräämää tietoa. Lisäksi palveluiden
tuottajat voivat hyödyntää pistekohtaista mittaustietoa
ajoneuvojen nopeuksista.
Teemakorilla kehitetään ja tarkennetaan tiedonkeruuta
ja liikenteen seurantaa, jolloin liikenteestä, tienkäyttäjistä
ja käytetyistä reiteistä saadaan enemmän tietoa. Näillä
tiedoilla voidaan löytää myös uusia kehityskohteita. Tien-

käyttäjille tarjotaan tukea reittivalinnan päätöksentekoon
matkan aikana mm. muuttuvien opasteiden avulla, mutta
liikenteen häiriötietoja on saatavissa myös ajoneuvonavigaattoreihin ja niistä tiedotetaan myös Traffic Managementin sähköisessä palvelussa. Tulevaisuudessa on
mahdollista toteuttaa myös matka-aikapalvelu, joka onkin jo käytössä Suomessa rajatusti. Matka-aikatieto voi
olla ennakkotietoa ennen matkaa tai tosiaikaista matkan
aikana saatavaa tietoa.
Liikenteen sähköisiin palveluihin on listattuna myös
automaattisen nopeusvalvonnan kehittäminen. Nopeusvalvontapisteitä voidaan hyödyntää liikenne- ja nopeustiedon keräämiseksi, mutta nopeusvalvonnalla on myös
turvallisuutta lisäävä vaikutus.

4.3.7. Kestävän kehityksen toimenpiteet
Kestävän kehityksen toimenpidekorin sisältö koostuu toimenpiteistä, jotka edistävät kestävän kehityksen tavoitteiden täyttymistä. Toimenpiteillä taataan ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen sekä kulttuurisen kestävyyden
toteutuminen. Ekologisen kestävyyden osalta keskitytään
pohjaveden suojauksiin sekä viheryhteyksien toteuttamiseen. Tärkeiden luontokohteiden koskemattomuus varmistetaan myöhemmissä suunnitteluvaiheissa sekä rakentamisen aikana.
Osana ekologista kestävää kehitystä on esitetty vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkoston kehittäminen
tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi. Sosiaalinen ja
kulttuurinen kestävyys huomioidaan merkittävien kulttuurikohteiden säilyttämisellä.
Konkreettisia toimenpiteitä ovat (muiden tienparannustoimenpiteiden yhteydessä tehtävät) pohjaveden suojaukset ja Hyypiälän ratasillan kunnostus viheryhteydeksi.
Laajempia, tarkempia tarveselvityksiä vaativia toimenpiteitä ovat liityntäpysäköintijärjestelyt sekä edellä mainittu
vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkostojen kehittäminen.
Tärkeimmiksi nostettavat toimenpiteet:
• 2.62 Hyypiälän ratasillan kunnostus ja muunto viheryhteydeksi (nousee tärkeäksi myös sillan huonon
kunnon takia)
• Pohjavedensuojaukset rakennustoimenpiteiden
yhteydessä (2.3 Myllykylä) (2.36 Letkonmäki) (2.52
Muurikkala)
• Liityntäpysäköintijärjestelyt kokonaisuutena (tarkempi
selvitys)
• 4.13 Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkon
kehittäminen.

4.3.8. Mittavat toimenpiteet
Mittaviin toimenpiteisiin kuuluu nimensä mukaisesti suurempia toimenpiteitä ja toimenpidekokonaisuuksia. Toimenpiteet on luokiteltu tähän koriin ensisijaisesti kustannusarvionsa perusteella, mutta myös toimenpiteen
laajuus on vaikuttanut sijoittamiseen. Toimenpiteet parantavat omalta osaltaan joko turvallisuutta, sujuvuutta,
ympäristön suojelua tai useampia mainituista osa-alueista. Tähän koriin kuuluvat uudet ohitustiet ja pitkäjaksoiset
tien levennykset sekä Simolan kohdan suuri toimenpidekokonaisuus, jossa parannetaan tien geometriaa ja kunnostetaan vanhoja siltoja.
Mittavista toimenpiteistä tärkeimmät ovat:
• 3.50 Lötsänmäen ohitustie
• Teiden ja siltojen leventämistoimenpiteet usealla
jaksolla (3.2, 3.6, 3.8, 3.52)
• 3.1 Paijärven pohjoispuolen ohituskaistat
• 3.9 Heimalan ohitustie
• 3.3 Pyhällön ohitustie (mikäli uusi ohitustie koetaan
järkevämmäksi kokonaisratkaisuksi kuin parantaminen nykyisellä sijannilla).

4.4. Tieparin kehittämisen toimenpidekorit
Tieparin kehittämisen toimenpidekorit koostuvat toimenpiteistä, jotka palvelevat Hamina–Lappeenranta -liikenne
käytävän tavoitteiden täyttymistä kokonaisuutena. Korien muodostuksessa on otettu huomioon toimenpiteiden
kiireellisyys, tärkeys ja hyöty-kustannussuhteet. Kiireellisyys ja tärkeys on määritetty nykytila-analyysien, aiempien suunnitelmien suositusten, kyselytutkimusten ja
asiantuntija-arvioiden perusteella. Lopputuloksena on
muodostettu vaiheistettuja koreja, jotka keskittyvät tietyn
kokonaisuuden ympärille kiireellisyyden mukaan. Meluntorjuntatarpeet määritellään tarkemmin myöhemmissä
suunnitteluvaiheissa, eikä niiden kustannuksia ole näin
ollen huomioitu toimenpiteiden kustannusarvioissa.

4.4.1. I vaiheen toimenpidekori
Välttämättömät nopeasti toteutettavat toimenpiteet
Vaiheen I toimenpidekoriin on valikoitu toimenpiteet,
joiden toteuttaminen koetaan tarpeelliseksi tai kannattavaksi välittömästi. Toimenpiteillä korjataan teiden turvallisuutta ja palvelutasoa eniten haittaavia, helposti korjattavia ongelmakohtia. Koriin on valittu toimenpiteitä,

joiden toteuttaminen ei edellytä laajempaa suunnittelua
tai lupaprosessia, vaan toimeen voidaan ryhtyä nopeasti.
Tärkeimpänä toimenpiteenä on väylien kunnossapito ja
hoito; erityisesti liittymissä ja jyrkimpien tien kaarteiden
sisäkaarteissa näkemärajoitteena olevat tien reuna-alueiden kasvustot siistitään turvallisuuden parantamiseksi. Paikoin myös maanleikkauksena toteutettavan näkemäleikkaukset ovat tarpeen. Kasvillisuutta ja puustoa
suositellaan poistettavaksi tien vierialueelta tien luokan
ja nopeustason vaatiman turvaetäisyyden mukaiselta
matkalta törmäysturvallisuuden ja näkemäolosuhteiden
varmistamiseksi, myös paikoissa, joissa on merkittävä
hirvieläinonnettomuusriski. Kohteisiin voidaan harkita
myöhemmin myös riista-aitojen rakentamista, mikäli tieosuuden liittymätiheys ei heikennä aitojen tehokkuutta.
Maantien 387 luokitus nostetaan seututiestä kantatieksi, jolloin tielle on perustellumpaa ehdottaa lisätoimenpiteitä. Nykyiset huonokuntoiset sumutolpat ja kaiteet ym.
tien varusteet korjataan. Sumutolppien korjauksen vaihtoehtona voidaan harkita ajorataheijastimien asennusta
testijaksoille. Huonokuntoisimmat sillat korjataan tai uusitaan. Teiden talvikunnossapitoa tehostetaan erityistä
huomiota vaativissa kohdissa. Ylimääräiset yksityistie- ja
tonttiliittymät, joilla on jo olemassa parempi, vaihtoehtoinen yhteys tielle, suljetaan. Tarvittaessa tehdään pienimuotoisia yksityistiejärjestelyjä. Tienkäyttäjiltä saatujen
palautteiden mukaisesti Taavetissa 60 km/h nopeusrajoitusalueen siirretään pohjoiseen päin, mikäli muutos todetaan tarkemman tarkastelun perusteella turvalliseksi.
Nykyisten levähdysalueiden palvelutasoa nostetaan kevyehköillä toimenpiteillä, jotka voidaan toteuttaa nopeasti ja
helposti.
• 4.6. Väylänhoito (sis. näkemäraivaukset) tieparilla
• 4.56 Maantien 387 tieluokan nosto kantatieksi
• 1.10 Nopeusrajoitusalueen siirtäminen pohjoisemmaksi Taavetissa
• 1.11 & 1.66 Ylimääräisten liittymien sulkeminen
• 4.11 Talvikunnossapidon erityistä huomioita vaativien
kohtien kehittäminen
• 4.12 (Raskaan liikenteen) nykyisten palvelualueiden
pienet, nopeat kehitystoimenpiteet.
Huonokuntoisten siltojen kunnostus tehdään siltojen kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Siltarekisterin kuntotietojen perusteella seuraavat huonokuntoiset sillan suositellaan kunnostettavaksi mahdollisimman pian:
• 2.61 Mustalammen sillan kunnostus ja levennys
• 2.62 Hyypiälän sillan kunnostus (sekä mahdollisesti
muunto viheryhteydeksi tarkempien selvitysten perusteella, täydennys riista-aidoilla vaiheessa II)
• 2.68 Kotijärven sillan uusiminen ulokelaattasillaksi.

Lisäksi harkinnan mukaan (jatkettu I+ kori) testijaksoille:
• 4.4 Ajorataheijastimet välille Paijärvi–Kaurala
• 4.8 Ajorataheijastimet välille Pyhältö–Pahanlamminmäki
• 4.9 Ajorataheijastimet välille Kurvi–Venäläinen.
Toimenpiteiden alustava toteutusaikataulu: 2021–2023.

4.4.2. II vaiheen toimenpidekori
Elinkeinoelämän (tavaraliikenteen kuljetusten) suju
vuutta sekä liikenneympäristön turvallisuutta parantavat
ensisijaiset toimenpiteet n. 13,1 M€ (n. 16,7 M€)
II-vaiheen toimenpidekorissa keskitytään elinkeinoelämän, ts. tavaraliikenteen kuljetusten, tehokkuutta, sujuvuutta ja ennakoitavuutta haittaavien ongelmakohtien
sekä yleisesti liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisten kohteiden korjaamiseen. Koriin on valittu toimenpiteitä, jotka on arvioitu kiireellisyydessä toteutettavaksi
mahdollisimman pian. II-vaiheessa suositellaan myös toteutettavaksi jo suunniteltuja kohteita, joille ei kuitenkaan
ole vielä tehty toteuttamispäätöstä
• 2.23 Lankilan geometriakorjaukset valtatiellä 26 ja 1.6
(Lankilan kohdan) liittymien harvennus
• 1.7 Salo-Turkian liittymän parantaminen ja 2.24 Hitonharjunmäen geometriakorjaukset valtatiellä 26
• 2.1 Töytärin risteyksen porrastus, alikulku ja nopeusrajoituksen nosto 60-80 sekä jalankulku- ja (2.2) polkupyöräilyväylä välille Husula-Myllykylä valtatiellä 26
• 2.28 Moitjärven 60 km/h alueen parantaminen 80
km/h:ksi valtatiellä 26
• 4.1 Liikenteen sähköiset palvelut (matka-ajat, häiriötilanteen hallinta…) ja 4.10 automaattivalvonnan
kehittäminen
» nopeuden automaattivalvontapisteiden sijainnit tule
määrittää tarkemmin omana selvityksenään.
• 1.60 Rummuntien liittymän parantaminen maantiellä
387
• 1.57 Joutsenkosken kohdan järjestelyt ja 2.56 Väkeväläntien liittymän parantaminen sekä nopeusrajoituksen nosto 60-80 km/h maantiellä 387
• 1.62 Ruohiantien risteyksen parantaminen maantiellä
387
• 2.7 Paijärven tasoliittymän parantaminen ja 2.9 kevyen liikenteen alikulku valtatiellä 26
• 4.2 & 4.52 Koululaisliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden kehittäminen
• 2.12 Kauralan kohdan tasauksen parantaminen polttoainetehokkuuden ja ohitusmahdollisuuksien parantamiseksi valtatiellä 26

• 1.2 Sopentien tasoliittymän parantaminen valtatiellä
26
• 1.59 Peräkorventien tasoliittymän parantaminen
maantiellä 387.
Tarkempien selvitysten ja toteutusmahdollisuuksien niin
puoltaessa, suositellaan Hyypiälän viheryhteyssiltaa täydennettäväksi riista-aidoilla, jotta havaitut hirvieläinten
kulkureitit ohjautuisivat uuden viheryhteyden kautta. Jatkettu II+ kori:
• 1.68 Hyypiälän kohdan riista-aitajärjestelyt maantiellä
387.
II-korin toimenpiteistä erittäin tärkeäksi arvioitu Lankilan
kohdan geometriakorjaukset suositellaan kustannusten
perusteella tehtäväksi nykyisellä sijainnilla, mutta alustavan hyöty-kustannussuhdetarkastelun perusteella Lankilan kohdan ohitustie on hyvä vaihtoehto, mikäli tien
parantaminen nykyisellä sijainnilla on hankalaa. Tällöin
Toimenpiteet 2.23 ja 1.6 korvataan toimenpiteillä (kori IIB):
• 3.4 Lankilan uusi ohitustie sekä 2.22 uusi Vehkajoen
ylittävä silta.
Aikajana sis. suunnittelu ja toteutuksen: 2023–2028.

4.4.3. III vaiheen toimenpidekori
Tieparin roolien vahvistaminen n. 25,5 M€ (n. 48,3 M€)
III-vaiheen korin toteuttamisen alkaessa merkittävimmät
turvallisuus- ja sujuvuushaitat on korjattu (II-vaiheen korin toimenpiteillä). Liikennekäytävän toiminnallisuuden
kehittämistä jatketaan tieparin roolien vahvistamisella;
elinkeinoelämän kilpailukykyä kehitetään tavaraliikenteen
kuljetusten tehokkuutta kasvattamalla, henkilöliikenteen
sujuvuutta parannetaan ja matka-aikaa lyhennetään. Valtatiellä 26 jatketaan toimenpiteillä, jotka vähentävät raskaalle liikenteelle epäedullisia nopeusrajoitusten vaihteluita. Maantiellä 387 toteutetaan toimenpiteitä, joilla
nopeustasoa (ts. henkilöliikenteen välityskykyä) voidaan
nostaa. Lisäksi parannetaan jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä asutuskeskittymien välillä.
• 2.51 Muurikkalan liittymän parannus, jonka kanssa
suositellaan toteutettavaksi samaan aikaan 3.50 Lötsänmäen ohitustie maantiellä 387, jotta nopeustaso
saadaan nostettua 60–80
• 1.50 Rajamäentien liittymän parantaminen maantiellä
387
• 2.53 Likalahden mutkien geometriakorjaukset maantiellä 387
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• 1.54 Jkpp-väylä Muurikkalaan ja 2.52 pohjavedensuojaus
• 2.64 Jkpp-väylä välille Hytti-Lappeenranta
• 1.64 Hanhikempintien risteyksen parantaminen maantiellä 387
• 1.63 Kangasmuukontien liittymäparin porrastus maantiellä 387
• 1.1 Myllykylän tietilan parantaminen ja 2.4 Myllykylän
pohjoispuolen liittymäparannukset sekä tasauksen
korjauksen, nopeusrajoituksen nostaminen 60-80 ja
2.3 pohjaveden suojaus valtatiellä 26
• 2.27 Kurvilan pystygeometrian parantaminen raskaan
liikenteen sujuvoittamiseksi valtatiellä 26
• 2.60 Ylämaantien risteyksen kanavointi maantiellä
387
• Kiertoliittymät 2.65 Mattilaan ja 2.33 Taavettiin
» Alustavien tarkastelujen perusteella Taavetin
kiertoliittymä parantaisi liikenteen sujuvuutta
merkittävästi, mutta toimenpiteen toteutus vaatisi
huomattavan suuria muutoksia tien linjaukseen.
Toteuttamiskelpoisuus on arvioitava tarkemmin
myöhemmän suunnitteluvaiheen tarkasteluissa.
• 2.18 Valtatiellä 26 Pyhällön kylän kohdalla nykyinen 60
km/h nopeusrajoitus nostetaan 80-km/h:iin parantamalla tien järjestelyjä kylän kohdalla. Paikallinen liikenne ohjataan käyttämään rinnakkaista tietä.

tavoiteleveyteen. ”Kori III-S”:
• 2.66 Vilajoen sillan (KaS-757) kunnostus ja levennys
• 2.67 Kylmäojan (Myllyojan) (KaS-5129) sillan kunnostus
• 2.69 Simolan alikulkusillan (KaS-739) kunnostus tai
uusiminen, mikäli siltaa on tarvetta korottaa rataliikenteen vaatimusten päivittymisen myötä.
Tarkempi kunnostustarve ja aikataulu siltojen kunnossapito-ohjelman mukaisesti.
Lötsänmäen ohitustien halvempana vaihtoehtona on 2.70
Lötsänmäen kohdan pienempi ohitus (”kori III-B”), 1.51,
1.52, 1.52 Laisniemen yksityisliittymien vähentäminen yksityistiejärjestelyin sekä 2.50 pohjavedensuojaus
Pyhällön kohdan parantamisessa suositellaan huomioitavaksi vaihtoehtoinen ratkaisu (”kori III-B”): 3.3 Pyhällön ohitustie yhdessä 4.58 raskaan liikenteen palvelualue
kanssa
• Jotta ohitustie olisi rahallisesti kannattava investointi,
kannattaa sen yhteyteen rakentaa myös esimerkiksi
raskaan liikenteen palvelualue, joka toimii koordinoidusti erityisesti sataman kuljetusten kanssa. Palvelualueelle voidaan sijoittaa lepo- ja odotusajat siten,
ettei sataman alue ruuhkaudu.

• 2.55 Lylykorven mutkan laventaminen maantiellä 387
• 3.5 Kärppämäen tasauksen parantaminen valtatiellä
26
• 2.54 Jkpp-väylä välille Muurikkala-Hujakkala maantiellä 387
• 3.9 Heimalan ohitustie, jolla ohitetaan ongelmalliset
geometriakohdat sekä asuinalue
• Pystygeometriakorjaukset 2.11 Juurikorvenmäki ja
2.19 Letkonmäki (ja pohjavesisuojaus 2.36).
Heimalan ohitustien halvempana, mutta hankalammin toteutettavana vaihtoehtona (”kori IV-B”) toimenpiteet:
• 2.30, 2.31 Heimalan kohdan geometriakorjaukset
nykygeometriakorjaukset valtatiellä 26.
Lisäksi tarkempien selvitysten perusteella voidaan harkita
toteutettavaksi Husun ohitustietä linjan suoristamiseksi
ja näin ollen matka-ajan lyhentämiseksi (”kori IV+”).
• 3.51 Husun ohitustie maantiellä 387.
Aikajana sis. suunnittelu ja toteutuksen: 2035–2045.

Aikajana sis. suunnittelu ja toteutuksen: 2028–2035
Edellä lueteltujen kohteiden lisäksi samassa vaiheessa suositellaan toteutettavaksi seuraavia toimenpiteitä, joiden toteutustapa ja/tai laajuus tulee selvittää tarkemmin. Teiden leventämisen kattavuus tulee
analysoida tarkemmin toimenpiteen laajuuden ja tarkempien pohjanvahvistustarpeiden määrittämiseksi.
Liityntäpysäköintiratkaisuista tulee laatia tarkemmat kysyntä- ja hyöty-kustannussuhdemallit yhdessä joukkoliikenteen reittikehityksen kanssa. Vaihtoehtoisten polttoaineverkostojen jakeluverkoston sijoittelussa tulee tehdä
tarkempia tarkasteluja sekä selvittää toteutusmahdollisuudet. Maantien 387 kehittäminen matkailutienä tulee
suunnitella tarkemmin yhteistyönä matkailualan asiantuntijoiden kanssa. ”Jatkettu III+ -kori”:
• 3.2, 3.6, 3.8, 3.52 Tieosuuksien leventäminen
• 4.3, 4.5, 4.7, 4.50, 4.51, 4.53, 4.54, 4.55 Liityntäpysäköintiratkaisut
• 4.13 Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkoston
kehittäminen
• 4.57 Maantien 387 kehittäminen matkailutienä.

Lisäksi seuraavien siltojen kunnostus voi olla ajankohtaista. Kunnostuksen ohella sillat kannattaa leventää teiden
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4.4.4. IV vaiheen toimenpidekori
Kohti tasaisempaa ja monimuotoisempaa liikennevirtaa
n. 22,6 M€ (n. 31,7 M€)
IV-korin toimenpiteitä toteutetaan, kun teiden suurimmat
palvelutasopuutteet on korjattu ja teiden roolia selkeytetty. Liikennekäytävä perustuu vahvasti profiloituneeseen
tiepariin. Jäljellä ei ole enää merkittäviä, pikaisia toimia
vaativia turvallisuuspuutteita. Toimenpiteillä pyritään tukemaan teiden toiminnallista tehokkuutta ja niillä pyritään
vastaamaan liikennemäärien kasvuun kestävällä tavalla.
• 2.5, 2.6 Jkpp-väylä ja valaistus välille Myllykylä–Paijärvi valtatiellä 26
• 3.1 Paijärven ohituskaistapari valtatiellä 26
• 1.5, 1.8, 2.10 Riista-aidat valtatiellä 26
• 1.58 Ylijärventien liittymän parantaminen maantiellä
387
• 1.56 Pirsasintien risteyksen parantaminen maantiellä
387
• 2.16 Ihamaan pohjoispuolen pystygeometrian parantaminen polttoainetehokkuuden ja ohitusmahdollisuuksien parantamiseksi valtatiellä 26

Kuva 37. Toimenpidekorien kustannuksellinen jakauma (MAKU 103,9
(2015=100)).

5. Vaikutukset
5.1. Liikenne ja tieverkko
5.1.1. Vaikutukset henkilöajoneuvoliikenteelle
Henkilöajoneuvoliikenteen sujuvuutta parannetaan varmistamalla mahdollisimman tasainen matkanopeus sekä toimivat liittymisjärjestelyt. Toimenpiteillä poistetaan
tarve alle 80 km/h nopeusrajoitusalueille ja parannetaan
liittymien sujuvuutta. Sujuvuutta parannetaan myös mahdollistamalla suotuisia ohituspaikkoja suorilla osuuksilla
tasausta muuttamalla.
Toimenpidekoreista henkilöautoliikenteen sujuvuutta
parantaa selvästi eniten III-vaiheen toimenpidekori. Myös
II- ja IV-vaiheen koreilla on sujuvuuteen maltillisempi parantava vaikutus. I-vaiheen toimenpidekorilla ei ole sujuvuuden kannalta merkittävää vaikutusta.
Kuvassa 38 on esitetty IVAR3-ohjelmistolla arvioidut
toimenpidekorien vaikutukset teiden matka-aikoihin vuoden 2040 ennustetilanteessa verrattuna nykyisiin liikennejärjestelyihin. Kevyiden ajoneuvojen keskimääräinen matka-aikasäästö II-vaiheen toimenpidekorilla on valtatiellä

26 noin 0,3 minuuttia ja maantiellä 387 noin 0,5 minuuttia.
III-vaiheen toimenpidekorilla vastaavat säästöt ovat valtatiellä 26 noin 0,5 minuuttia ja maantiellä 387 noin 1,5
minuuttia. Maantien 387 korkeampia matka-aikasäästöjä
selittää osaltaan tien nykyinen matka-aika, joka on valtatietä 26 pidempi. IV-vaiheen toimenpidekorilla saavutetaan noin 0,3 minuutin aikasäästö valtatiellä 26.
Toimenpidesuunnitelmaan liittyvänä erillisenä selvityksenä on toteutettu liikennekäytävän reittien simulointi. Simuloinnissa selvitettiin eri ajoneuvoluokkien polttoaineenkulutusta, matka-aikaa ja liikennöintikustannuksia
eri reiteillä yhteysvälillä Hamina-Lappeenranta. Simuloinneissa selvitettiin nykytilanteen kulutukset, matka-ajat
ja liikennöintikustannukset, joita verrattiin myös simuloituun tilanteeseen, jossa valtatiellä nykyiset pistemäiset
60 km/h alueet oli nostettu 80 km/h:iin ja maantiellä 387
60- ja 80 km/h-nopeusrajoitusalueet oli nostettu 100 km/
h:iin. Henkilöautojen polttoaineenkulutus nousi valtatiellä
26 noin 7% ja maantiellä 387 1%, kun aikakustannukset
laskivat valtatiellä 26 noin 17% ja maantiellä 387 noin
10 %. Reitti Haminasta Lappeenrantaan maantietä 387
pitkin on nykytilanteessa pitempi kuin valtatietä 26 pitkin,
joten reitillä kuluva polttoainemäärä on Vaalimaan kautta

Kuva 38. Toimenpidekorien vaikutukset valtatien 26 ja maantien 387 matka-aikoihin verrattuna nykyisiin järjestelyihin vuoden 2040 ennustetilanteessa.

ajettaessa suurempi; nykytilanteessa noin 21 % tavoitetilanteessa 15 %. Nopeustasoa tasoittavilla toimenpiteillä
siis tasoitetaan henkilöajoneuvoliikenteen polttoaineenkulutuksen eroja reittien välillä. (Koskinen, 2020)

5.1.2. Vaikutukset raskaalle liikenteelle
Toimenpiteillä vähennetään ensisijaisesti polttoainetaloudelle haitallisia nopeustason vaihteluita, jotka aiheutuvat
etenkin nopeusrajoitusalueiden muutoksista. Erityisen
haitallisia raskaan liikenteen polttoainetaloudelle ovat pistemäiset alle 80 km/h nopeusrajoitusalueet esimerkiksi
yksittäisen tasoliittymän kohdalla. Ensisijaisesti raskaan
liikenteen ajonopeuden tasaisuutta parannetaan muuttamalla alle 80 km/h nopeusrajoitusalueita 80 km/h nopeudelle sopiviksi, jolloin ylimääräistä polttoainetta ei kulu
uuteen kiihdytykseen.
Raskaan liikenteen taloudellisuutta/tehokkuutta parannetaan myös korjaamalla tien geometriaa. Jyrkät mäet
lisäävät raskaan liikenteen polttoaineenkulutusta, vaikka
nopeusrajoitus olisikin 80 km/h. Pystygeometriaa loiventamalla saadaan vähennettyä tien polttoaineenkulutusta
lisääviä korkeuseroja.
Toimenpidekoreista raskaan liikenteen sujuvuutta parantaa eniten III-vaiheen toimenpidekori. Myös II- ja IV-vaiheen korit parantavat raskaan liikenteen sujuvuutta. I-vaiheen toimenpidekorilla ei ole raskaan liikenteen kannalta
merkittävää vaikutusta. IVAR3-ohjelmiston tulosten perusteella vuoden 2040 ennustetilanteessa II-vaiheen toimenpidekorilla saavutetaan raskaille ajoneuvoille keskimäärin noin 0,2 minuutin aikasäästö valtatiellä 26 ja noin
0,5 minuutin aikasäästö maantiellä 387 (Kuva 38). III-vaiheen toimenpidekorilla saavutetaan puolestaan noin 0,5
minuutin aikasäästö valtatiellä 26 ja 1,2 minuutin säästö
maantiellä 387. IV-vaiheen toimenpidekorilla saavutetaan
noin 0,6 minuutin aikasäästö valtatiellä 26.
Yhtenä toimenpidekokonaisuutena on esitetty Pyhällön
kohdan uutta ohitustietä. Kannattavuustarkastelujen perusteella uusi ohitustie ei ole kannattava investointi sellaisenaan. Pyhällön kohdan parannustoimenpiteitä huomioidessa suositellaan kuitenkin vaihtoehdoksi arvioitavaksi
tarkemmin kokonaisuutta, jossa Pyhällön ohitustien yhteydessä rakennetaan raskaan liikenteen palvelualue. Palvelualueen kehittäminen toteutetaan yhteistyössä satamakuljetusten koordinoinnin kanssa, jolloin kuljetusten

tauko- ja odotusajat voidaan ajoittaa siten, että satamaalue ei ruuhkaudu, vaan pysäköintikapasiteettia voidaan
jakaa matkan varrelle. Osana satamakuljetusten tehokkuuden kehittämistä suositellaan kehitettäväksi sähköistä järjestelmää, jossa kuljetusten ohjaamista voidaan
optimoida esimerkiksi tietotauluin tai päätelaittein. Em.
toimenpiteillä kuljetusten ja logistisen kokonaisuuden tehokkuus, täsmällisyys ja ennakoitavuus paranevat.
Luotettavan matka-aikatiedon saatavuus ei niinkään
lyhennä matka-aikaa, sillä raskaalla liikenteellä ei lähtökohtaisesti ole reittivaihtoehtoja määränpään ja aikataulujen takia, mutta mahdollistaa ajo- ja lepoaikojen reaaliaikaisen suunnittelun tilanteissa, joissa onnettomuuden
tai poikkeuksellisten sääolosuhteiden aiheuttama häiriötilanne tiellä on pidentänyt matka-aikaa merkittävästi. Tiellä jonottaminen poikkeustilanteissa voi kuitenkin luoda
uusia potentiaalisia häiriöitä liikenteelle ja siten pidentää
häiriön kestoa.
Liikennöintikustannusten simulointitulosten perusteella nopeusrajoitusten pistemäisten alentamiskohtien
poisto valtatiellä 26 vaikutti raskaan liikenteen polttoaineenkulutukseen huomattavan suotuisasti; parhaimmillaan reittikohtainen polttoaineenkulutus pieneni noin 12
prosentilla. Maantiellä 387 raskaan liikenteen polttoaineenkulutus väheni vastaavasti parhaimmillaan noin 7 %.
Toimenpiteillä saavutettiin myös merkittäviä aika-, huolto-, korjaus- ja materiaalikustannuksia. Nopeustason nosto vähintään 80 km/h:iin parantaa siis raskaan liikenteen
kuljetusten taloudellisuutta huomattavasti. Täysperävaunuyhdistelmän polttoaineenkulutus pidemmällä reitillä
maantien 387 kautta on nykytilanteessa noin 8 % suurempi, tavoitetilanteessa noin 14 %, mikä tukee valtatien 26
kehittämistä pääasialliseksi raskaan liikenteen reitiksi välillä Hamina–Lappeenranta. Simuloinneissa ei olla huomioitu tavoitetilan paranneltuja geometrioita, joten tasauskorjausten jälkeen polttoainesäästöjen voidaan olettaa
olevan jopa em. lukuja suuremmat. (Koskinen, 2020)

5.1.3. Vaikutukset liikenneturvallisuuteen
Teiden liikenneturvallisuutta parannetaan erityisesti liittymien kohdalla. Nopeimpina turvallisuuden parantamistoimenpiteinä toteutetaan näkemäraivauksia, jolloin tielle
liittyminen on turvallisempaa. Myös teiden pääsuuntien
turvallisuus paranee, kun liittyvät autot voidaan havaita
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kauempaa. Tärkeimpien tasoliittymien turvallisuutta parannetaan edelleen valaistuksen, väistötilojen, kanavoinnin ja/tai porrastuksen kautta. Ongelmallisimpien risteysten turvallisuuden parantamiseksi korjataan myös tien
geometriaa parempien näkemien saavuttamiseksi. Suunnitellut kiertoliittymät parantavat sekä tien turvallisuutta
(nopeustasoa alentamalla), että sivusuuntien liikenteen
sujuvuutta.
Tien geometrioiden parantaminen keskittyy korjaamaan ohjearvoihin nähden liian pienten tai muuten ongelmalliseksi tai epäturvalliseksi koettujen kohtien pyöristysja kaarresäteiden aiheuttamiin turvallisuushaittoihin.
Ensisijaisesti raskaan liikenteen polttoainetalouden
parantamiseksi suunnitellut pystygeometrian korjaukset
parantavat myös liikenneturvallisuutta kahdella eri tavalla. Erityisesti valtatien 26 pienipiirteisen geometrian takia
ajoneuvot voivat jäädä mäkien ja notkelmien taakse piiloon. Etenkin pystygeometrian korjaamisen myötä näkemät paranevat. Paikoin tasauksen muutokset mahdollistavat myös turvalliset ohituspaikat, jolloin isompiriskiset
ohitukset hankalammilla osuuksilla vähenevät.
Eläinkolareita pyritään vähentämään parantamalla tien
reuna-alueiden havainnoitavuutta näkemäraivauksin, joita paikoin täydennetään rakentamalla riista-aitoja. Laajamittaisten riista-aitaosuuksien rakentaminen on kuitenkin
haastavaa runsaan liittymätiheyden vuoksi.
Automaattisen nopeudenvalvonnan avulla liikennevirran nopeustasoa pyritään pitämään turvallisella tasolla
ja nopeuksien hajontaa pienentämään. Automaattisen
nopeudenvalvonnan on todettu parantavan liikenteen turvallisuutta. Reimin (2018) selvityksen mukaan automaattivalvonnan vaikutus henkilövahinko-onnettomuuksien
määrään olisi noin 7 % vähenemä, ja omaisuusvahinkoonnettomuuksiin vielä hieman suurempi.
Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus paranee
osuuksilla, jossa rakennetaan uusia jalankulku- ja pyöräilyväyliä. Myös pistemäiset toimenpiteet, kuten alikulku tai
liittymän valaistus parantavat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta.
Liikenneturvallisuuden kannalta toimenpidekoreilla II ja
III on merkittävä parantava vaikutus. Kuva 39 on esitetty IVAR3-ohjelmistolla arvioidut henkilövahinkoon johtaneiden (hvj-) onnettomuuksien vähenemät vuoden 2040
ennustetilanteessa. II-vaiheen toimenpidekori vähentää
ennustetilanteessa 0,28 hvj-onnettomuutta ja III-vaiheen
toimenpidekori 0,25 hvj-onnettomuutta vuodessa. Myös
I- ja IV-vaiheen toimenpidekorit parantavat liikenneturvallisuutta hieman.
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Kuva 39. Toimenpidekorien vaikutukset henkilövahinkoon johtaneisiin
onnettomuuksiin vuoden 2040 ennustetilanteessa.

5.1.4. Vaikutukset joukkoliikenteeseen
Toimenpiteet eivät liityntäpysäköintiratkaisuja lukuun ottamatta sisällä erityisesti joukkoliikenteen olosuhteita
merkittävästi parantavia toimenpiteitä. Joukkoliikenteen
sujuvuuden ja turvallisuuden paraneminen perustuu yleisesti liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseen. Tarkemmat vaikutukset joukkoliikenteeseen määritellään myöhemmissä suunnitteluvaiheissa esimerkiksi
pysäkkien sijoittelussa.
Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parannetaan
ja tehostetaan liityntäpysäköintiratkaisuin. Liityntäpysäköintien tarve ja tarkempi sijoittelu vaikutuksineen
suositellaan tehtäväksi erillisenä työnä. Toteutuessaan
liityntäpysäköinti lisää joukkoliikenteen käyttöastetta, potentiaalisesti mahdollistaen reittien laajentamisen.
Liikennöintikustannusten simuloinnin tuloksina saatiin
myös nopeustason tasaistamisen vaikutukset linja-auton
polttoaineenkulutukseen. Valtatiellä 26 polttoaineenkulutus nousi noin yhden prosentin, kun taas maantiellä 387 se
laski noin kaksi prosenttia. Geometriakorjaukset huomioituna polttoaineenkulutus saattaa kokonaisuudessaan
vähentyä myös valtatiellä 26. Yhteysvälillä Hamina-Lappeenranta kuluva polttoainemäärä on Vaalimaan kautta
ajettaessa suurempi; nykytilanteessa noin 18–19 % tavoitetilanteessa 15 %. Näin ollen pitkän matkan joukkoliikenne kannattaa näiden teiden välillä pitää valtatiellä 26.

5.1.5. Vaikutukset erikoiskuljetuksille
Nykyiseen erikoiskuljetusverkkoon tieparista kuuluu
maantie 387. Tieosuudelle ei ole suunniteltu erikoiskuljetuksia rajoittavia tekijöitä kuten uusia eritasoliittymiä. Sen

sijaan tien geometriaparannukset ja mahdolliset uudet
tieosuudet parantavat erikoiskuljetusten reitin liikennöitävyyttä erikoiskuljetusten kannalta.
Huonokuntoisten siltojen korjaaminen mahdollistaa
painavien (ERIKU) kuljetusten kuljettamisen maantien
387 kautta jatkossakin.

dollisesti myös navigaattorissa. Matka-aikatiedon keräys
mahdollista myös todellisen matka-ajan ennakoitavuuden
tarkentamisen.

5.1.6. Vaikutukset jalankululle ja pyöräilylle

5.2.1. Luonnonolot ja pintavedet

Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteen paranevat ensisijaisesti niillä osuuksilla, jonne rakennetaan uutta jalankulun
ja pyöräilyn väylää. Turvallisuus paranee myös kohdissa,
joihin rakennetaan alikulku, jolloin tien toiselle puolelle
kulkeminen ei tapahdu samassa tasossa ajoneuvojen
kanssa.
Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärien ja kulkutavan
voidaan olettaa kasvavan hieman kylien ja taajamien seuduilla, kun yhteydet paranevat. Väestöntiheyden alhaisuuden vuoksi määrät jäänevät kuitenkin maltillisiksi.

5.1.7. Vaikutukset tieverkolle
Esitetyt toimenpiteet eivät sisällä nykyistä tieverkkoa merkittävästi muuttavia toimenpiteitä. Suurista toimenpiteistä tieosuuksien uudelleenlinjaukset aiheuttavat vähäisiä
verkollisia muutoksia vanhan tieosuuden jäädessä paikallisen liikenteen käyttöön.
Toimenpiteiden tai niistä muodostettujen toimenpidekorien ei arvioida lisäävän merkittävästi Hamina–Lappeenranta -yhteysvälin kokonaisliikennemäärää. Mikäli
valtatietä 26 kehitetään II–III -vaiheen toimenpidekorien
mukaisesti raskasta liikennettä suosivalla, ja maantietä
387 henkilöautoliikennettä suosivalla tavalla, saattaa osa
nykyisin maantietä 387 käyttävästä raskaasta liikenteestä siirtyä valtatielle 26, ja osa valtatien 26 henkilöautoliikenteestä vastaavasti maantielle 387. Tällöin raskaan liikenteen osuus nousisi valtatiellä 26 ja vastaavasti laskisi
maantiellä 387. Tämän selvityksen yhteydessä ei selvitetty teiden läpikulkevan liikenteen määriä, jolloin mahdollisista teiden välisistä liikenteen siirtymistä ei kyetty muodostamaan perusteltuja arvioita.
Sähköisillä liikenteen palveluilla voidaan vähentää matka-aikaa, kun tienkäyttäjille voidaan tarjota ajantasaista
tietoa reitinvalintaa varten ja tieparin reitit toimivat toistensa korvaajina matkalle. Erityisesti poikkeustapauksista mahdollisesti aiheutuvaa haittaa liikenteelle voidaan
vähentää, kun poikkeamatieto on käytettävissä ennen
reitille ajamista ja matkan aikana tulevaisuudessa mah-

5.2. Ympäristö

Luonnonoloihin kohdistuvat vaikutukset voivat olla suoria
tai epäsuoria. Suoria vaikutuksia voi muodostua tiealueen
ja siihen liittyvien rakenteiden siirtyessä tai levittäytyessä
uusille alueille, jolloin luonnonalueita voidaan menettää.
Epäsuoria vaikutuksia voivat olla vaikkapa liikennemäärien ja nopeuksien muutoksen myötä muuttuva melutilanne ja muutokset eläinten liikennekuoleman riskiin. Rakenteet voivat muodostaa myös liikkumisesteen, joka osalle
lajeista on voimakkaampi kuin toisille. Kunkin toimenpiteen vaikutuksen voimakkuus ja merkitys riippuu paikallisista luontoarvoista ja lajistosta. Vaikutusten lieventämiseen on tarpeen kiinnittää huomiota erityisesti herkillä ja
merkittäviä luontoarvoja käsittävillä alueilla.
Suunnittelualueen virtavesissä esiintyy erittäin uhanalaista taimenta, lisäksi on huomioitava esim. vuollejokisimpukan esiintymisen mahdollisuus. Virtavedet ja niiden
varret ovat myös monien lajien suosimia ekologisia yhteyksiä.
Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu tiedot hankealueen suojelukohteista, muista tiedossa olevista luontoarvoista, merkittävästä lajistosta sekä ekologisista yhteyksistä. Tunnistettuja selvitystarpeita on lisäksi esitetty
kappaleessa 10.1.2 ja jatkosuunnittelussa huomioitavia
seikkoja on tarkasteltu tarkemmin kappaleessa 10.2.2.
Vaikutukset luonnonoloihin toimenpidekoreittain
Toimenpidekori I
Toimenpidekorin pienillä turvallisuutta parantavilla toimenpiteillä ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia
luonnonoloihin. Esimerkiksi liittymiä vähennettäessä
(1.11, 1.66) voidaan jatkosuunnittelussa huomioida, että
käyttöön jäävät liittymät valikoidaan huomioiden myös
luonnonympäristö siten että liikenne suuntautuu jatkossa
eläinten kulkuyhteyksien ja luontoarvojen kannalta vähiten häiriöherkille alueille.
Näkemäalueiden raivaamisen ja kasvuston siistimisessä tiealueella (4.6) on syytä huomioida mahdollisesti
tiealueella sijaitsevat erityiset luontokohteet. Virtavesien
ympäristössä on suositeltavaa säilyttää puusto ja kasvillisuus mahdollisimman leveällä vyöhykkeellä.

Mikäli Mustalammen sillan kunnostuksen ja levennyksen
(2.61) yhteydessä vanha pengerrakenne säilyy, ei ympäristöön välttämättä muodostu merkittäviä vaikutuksia.
Mikäli perustuksia on tarpeen uusia, tarkemmassa suunnittelussa on tarpeen selvittää lammen ja sen ympäristön
nykytilaa vesistö- ja luontovaikutusten arvioimiseksi.
Hyypiälän ylikulkusillan kunnostaminen viheryhteydeksi (2.62) voi parantaa ekologisen yhteyden turvallisuutta.
Silta tulisi parantaa siten, että se täyttää hirvieläimille soveltuvan ylikulkusillan mitoitustavoitteet. Sillalle johtavalla reitillä ja sillalla tulisi olla suojaavaa puustoa ja kasvillisuutta sekä riittävä leveys.
Kotijärven sillan uusiminen ulokelaattasillaksi antaa tilaisuuden jättää sillan alle kuivapolut ja parantaa lajiston
kulkuyhteyttä rantaa myöten. Kotijärvestä laskeva Alajoki
kuuluu Hounijoen vesistöön, johon on istutettu taimenta.
Kulkuyhteydet ja vesistövaikutukset on tarpeen huomioida tarkemmassa suunnittelussa.
Toimenpidekori II
Luonnonympäristön kannalta merkittäviä vaikutuksia voi
synty toimenpiteistä, jotka vaativat rakenteiden sijoittamista nykyistä laajemmalle alueelle. Tällaisia voivat olla
risteysten parantamiset sekä ohitusmahdollisuuksien parantaminen. Myös nopeusrajoituksen nosto voi aiheuttaa
tarpeen näkemien raivauksille. Kohteissa, joissa kajotaan
nykyisiin metsä- ja kasvillisuusalueisiin tai vesiympäristöihin, on tarpeen tehdä tarkemman suunnittelun pohjaksi
riittävät luonto- ja lajistoselvitykset.
Mikäli tien geometriakorjaukset tehdään nykyisellä paikalla pystygeometriaa parantamalla, ei toimenpiteellä todennäköisesti ole merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Hyypiälän sillan kunnostaminen (2.62) vaiheessa I viheryhteydeksi voi parantaa ekologisen yhteyden turvallisuutta. Koska hirvieläinten nykyisin käyttämä kulkureitti
ei sijoitu sillan kohdalle, on kulun ohjaamiseksi harkittava
johdeaitoja (1.68), jotka johdattavat eläimet käyttämään
siltaa. Ennen aitojen toteuttamista on suositeltavaa seurata eläinten vihersillan käyttöä ja arvioida johdeaitojen
tarve ja toimivuus.
Toimenpidekori III
Uuden Hytti–Mäntylä jkpp-yhteyden (2.64) ja sen rakennustöiden suunnittelussa otettava huomioon linnustollisesti arvokkaaseen Kaislasen järveen ja Natura-alueeseen
mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset. Jkpp-yhteyden ja
Natura-alueen välissä voi linnustoon kohdistuvia vaikutuksia olla tarpeen ehkäistä mm. rajoittamalla meluavien töiden suorittaminen pesimäajan ulkopuolelle. Mikäli

Natura-alueen suojeluarvoihin kohdistuvia negatiivisia
vaikutuksia ei voida varmuudella pois sulkea, on tehtävä
luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi.
Toimenpidekori IV
Toimenpiteiden suunnittelun tueksi on tehtävä riittävät
luontoselvitykset, silloin kun toimenpiteen kohdistuvat
uusille alueille luonnonympäristössä. Toimenpiteistä uudet ohitustiet vaikuttavat laajimmin uusille alueille ja muodostavat metsäalueita pirstovia ja ekologisia yhteyksiä
heikentäviä uusia maastokäytäviä. Mikäli turvallisuutta
pyritään parantamaan hirviaidoilla, on huomioitava myös
ekologisten yhteyksien säilyttäminen. Lajistolle on jäätävä metsäalueita yhdistäviä tiealueen läpäiseviä yhteyksiä.
Muurikkala-Hujakkala jkpp-yhteyden (2.54) tarkemmassa suunnittelussa on tehtävä riittävät luontoselvitykset. Yhteys sijoittuisi suurelta osin metsäisille alueille,
osin maantien 387 ja Suurijärven rannan kapeaan väliin,
joten vaikutukset ranta-alueeseen on huomioitava suunnittelussa.

5.2.2. Maisema ja kulttuuriperintö
Maisema- ja kulttuuriperintökohteiden osalta vaikutusten
arvioinnissa on huomioitu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kohteet. Valtatien 26 ja maantien
387 kehittämistoimenpiteet ovat pääasiallisia paikallisia
ja nykyiseen tieympäristöön liittyviä. Tielinjaukset kulkevat pääosin nykyisissä käytävissä, joten kehittämistoimenpiteillä ei ole laajoja vaikutuksia alueen nykyiseen
maisemaan.
Sekä valtatielle 26 että maantielle 387 on paikoitellen
osoitettu joitakin nykyisestä tiekäytävästä poikkeavia
tielinjausosuuksia. Uusille linjausvaihtoehdoille ei sijoitu
valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, joten vaikutukset kohdistuvat pääasiassa
paikallisen maisemarakenteen muutokseen. Yleisesti
voidaan sanoa, että uuden tielinjauksen vaikutukset avoimilla alueilla (mm. peltoalueet ja vesistöt) voivat ulottua
kauaksikin pitkien näkymien kautta. Suljetummilla alueilla, kuten metsäisillä alueilla, maisemavaikutukset jäävät
vähäisemmiksi ja muuttavat pääasiassa paikallista maisemaa tielinjan välittömässä läheisyydessä.
Kulttuuriympäristön osalta kehittämistoimenpiteiden
vaikutukset kohdistuvat pääasiassa yksittäisiin kohteisiin. Sekä valtatien 26 että maantien 387 läheisyyteen sijoittuu joitakin kulttuurihistorian kannalta arvokkaita muinaisjäännöksiä, jotka on mainittu Nykytila-kappaleessa.

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön
toimenpidekoreittain
Toimenpidekori I
Toimenpidekorin I toimenpiteistä 1.11 ja 1.66 ylimääräisten liittymien sulkeminen vaikuttaa koko tiealueeseen.
Ylimääräisten yksityistie- ja tonttiliittymien kohdalla hyödynnetään kuitenkin olemassa olevia yhteyksiä, joten vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriperintöön ei todennäköisesti ole.
Toimenpidekorin I toimenpiteessä 4.6 näkemäraivaukset tulee huomioida, ettei niistä aiheutuu kielteisiä
vaikutuksia kulttuuriperintökohteille. Valtatielle 26 mahdollisesti toteutetaan toimenpide 4.8 ajorataheijastimet.
Toimenpiteen osuudelle sijoittuu Lamminsuon muu kulttuuriperintökohde (muinaisjäännöstunnus 1000019352).
Toimenpiteen sijoittuessa tiealueelle sillä ei todennäköisesti ole vaikutusta kulttuuriperintökohteeseen, mutta
kohteen toimenpiteen osalta on hyvä olla yhteydessä Museovirastoon.
Toimenpidekori II
Toimenpidekorin II toimenpiteiden 2.7 Paijärven risteyksen porrastaminen, näkemäleikkaukset, pystygeometrian
parantaminen ja 2.9 kevyen liikenteen alikulku läheisyyteen valtatiellä 26 sijoittuu Paijärvi (Paiyervi) Pakkanen
muinaisjäännös (muinaisjäännöstunnus 1000008178).
Toimenpiteillä on todennäköisesti vaikutuksia muinaisjäännökseen ja kohteelle on haettava kajoamislupaa.
Valtatiellä 26 toimenpiteen 3.4. Lankilan uusi ohitustie
läheisyyteen sijoittuu Lamminsuon muu kulttuuriperintökohde (muinaisjäännöstunnus 1000019352) ja Lankilan
(Langila) kiinteä muinaisjäännös (muinaisjäännöstunnus
1000008208). Vaikutukset kohteisiin tarkentuvat myöhemmässä suunnitteluvaiheessa.
Toimenpidekori III
Maantie 387 halkoo Muurikkala (Murola by) Husunpään muinaisjäännösaluetta (muinaisjäännöstunnus
1000011286) ja sivuaa Muurikkala (Murola by) Niittyinmäki muinaisjäännösaluetta (muinaisjäännöstunnus
1000011289). Toimenpiteet 1.54 liittymien vähentäminen
yksityistiejärjestelyin, jkpp-yhteyksien parantaminen, 2.51
tasauksen nosto, liittymän kanavointi, nopeusrajoituksen
nosto 60–80 ja 4.50 liityntäpysäköintijärjestelyt sijoittuvat
näille alueille. Toimenpiteillä on vaikutuksia muinaisjäännösalueisiin, joten kohteiden osalta on syytä olla yhteydessä Museovirastoon ja hakea kajoamislupaa.

Toimenpide 2.4 liittymien parantaminen, tasauksen oikaisu, nopeusrajoituksen nosto 60–80 sijoittuu valtatiellä 26
Leirinkankaan hautausmaa-alueen ympäristöön. Toimenpiteen osalta alueen erityisyys tulee huomioida myöhemmässä suunnitteluvaiheessa.
Maantiellä 387 toimenpiteen 2.64 Hytti–Mäntylä jkppyhteys alueella, tielinjan länsipuolelle tien läheisyyteen sijoittuu useita muinaisjäännöksiä. Rakennettaessa yhteys
tien itäpuolelle ehkäistään vaikutus muinaisjäännöksiin.
Länsipuolelle rakennettaessa mahdollisia vaikutuksia voi
kohdistua kohteeseen Surmanmäki varustus (muinaisjäännöstunnus 1000034896), joka sijaitsee alle 15 metrin
päässä tielinjasta. Toimenpide voi edellyttää kajoamislupaa.
Toimenpidekori IV
Toimenpidekorin IV toimenpiteen 2.5 Myllykylä–Paijärvi
jkpp-yhteys alueella valtatien 26 länsipuolelle tien läheisyyteen sijoittuu Paijärvi (Paiyervi) Pakkanen muinaisjäännös. Rakennettaessa yhteys tien itäpuolelle ehkäistään
vaikutus muinaisjäännökseen. Länsipuolelle rakennettaessa mahdollisia vaikutuksia voi kohdistua kohteeseen ja
toimenpide voi edellyttää kajoamislupaa.
Toimenpide 2.54 Muurikkala–Hujakkala jkpp-yhteys
maantiellä 387 sijoittuu Muurikkala (Murola by) Husunpään muinaisjäännöksen alueelle ja lisäksi yhteydellä on
mahdollisesti vaikutuksia Joutsenkosken linnoitteiden
muulle kulttuuriperintökohteelle (muinaisjäännöstunnus
1000019749). Kohteiden osalta tulee hakea kajoamislupaa Museovirastolta.
Koreihin kuulumattomat toimenpiteet
Toimenpiteen 2.2 Husula–Myllykylä jkpp-väylä osuudelle
sijoittuu valtatien 26 läheisyyteen Husulan (Bocksböle)
muinaisjäännös (tunnus 1000008173). Väylän rakentamisella voi olla vaikutuksia muinaisjäännökselle, mikä edellyttää kajoamislupaa.
Toimenpiteen 2.8 Paijärven liittymäalueen parantaminen silmukkakäännöksellä on mahdollisia vaikutuksia
Paijärvi (Paiyervi) Pakkanen muinaisjäännökseen ja myös
tämän toimenpiteen osalta tulee hakea kajoamislupaa.
Toimenpiteiden 4.13 vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkon kehittäminen ja 4.57 pyöräilymatkailureittien
ja matkailuvalmiuden kehittäminen maantiellä 387 vaikutukset tarkentuvat myöhemmässä suunnitteluvaiheessa.
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5.2.3. Pohjavedet

ulotetaan lähelle pohjaveden pintaa tai sen alapuolelle
(pohjaveden samentuminen, tahaton purkautuminen).

Pohjavedet
Yleisesti huomioitavat asiat pohjavesialueilla
Liikenteestä ja tienpidosta pohjavesiin kohdistuva riski aiheutuu liukkauden torjunnassa käytettävästä tiesuolasta
sekä vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä onnettomuustapauksista. Väylien parantamisen ja näin ollen liikenneturvallisuuden parantuessa myös onnettomuudet
vähenevät. Tiesuolan määrää tulee pyrkiä vähentämään
liikenneturvallisuutta vaarantamatta käyttämällä vaihtoehtoisia menetelmiä kuten kaliumformiaattia suolauksen
sijaan aina kuin mahdollista. Osana talvikunnossapidon
(kohdekohtaisen) kehittämisen toimenpidettä voidaan kokeilla myös muita vaihtoehtoisia liukkaudentorjuntamenetelmiä. Pohjavesialueella olevalle tielinjaukselle tulee tien
parannustoimenpiteiden yhteydessä rakentaa pohjavesisuojaus, mikä vähentää tienpidosta ja onnettomuuksista
aiheutuvaa riskiä pohjavedelle.
Rakentamisen aikaisen pohjaveden pilaantumisriskin
minimoimistoimet määritellään myöhemmässä suunnitteluvaiheessa.
Vaikutusten arviointi
Kun tyypillisesti liikenteen ja tienpidon vakavimmat vaikutukset pohjavesialueille aiheutuvat liukkaudentorjunnassa käytettävästä tiesuolasta ja vaarallisten aineiden
kuljetuksiin liittyvistä onnettomuuksista, voidaan toimenpiteiden vaikutuksen arvioida olevan kokonaisuudessaan
pohjavesialueille suotuisa. Vaikutukset pohjaveden määrään (suojatuilta tiealueilta pois johdettavat vedet) arvioidaan vähäisiksi.
Pohjavesialueilla tapahtuvista muutos- ja parannustöistä voi aiheutua työnaikaista ja paikallista vaikutusta
pohjaveteen, mikä voi näkyä esimerkiksi pohjaveden samentumisena. Toimenpiteet ja järjestelyt näiden vaikutusten minimointiin määritetään myöhemmässä suunnitteluvaiheessa.
Vaikutukset pohjavesiin toimenpidekoreittain
Toimenpidekori I
Toimenpidekorin I toimenpiteistä yksi kohdistuu pohjavesialueelle tai pohjavesialueen läheisyyteen. Toimenpide
1.10, Nopeusrajoitusalueen siirtäminen pohjoisemmaksi
sijoittuu Taavetin pohjavesialueelle. Toimenpiteellä ei arvioida olevan vaikutusta pohjavesialueeseen.
Yleisesti koko tieosuuksille toteutettavien tiealueiden
kasvustojen näkemäraivausten mahdolliset maaleikkaukset voivat aiheuttaa pohjavesivaikutuksia, mikäli kaivu
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Toimenpidekori II
Toimenpidekorin II toimenpiteistä yksi kohdistuu pohjavesialueelle tai pohjavesialueen läheisyyteen.
Myllykylän pohjavesialueen läheisyyteen kohdistuu toimenpide 4.2 Koululaisliikennepysäkkien sujuvuuden parantaminen. Toimenpiteellä ei arvioida olevan vaikutusta
pohjavesialueeseen.
Toimenpidekori III
Toimenpidekorin III toimenpiteistä yhdeksän sijoittuu
pohjavesialueelle tai pohjavesialueen läheisyyteen.
Toimenpidekoriin III sisältyy kolme pohjaveden suojausta: 2.3 Myllykylän pohjavesialueelle, 2.50 Merikankaan
pohjavesialueelle ja 2.52 Muurikkalan pohjavesialueelle.
Näillä toimenpiteillä on suotuisa vaikutus pohjavesialueisiin.
Toimenpidekoriin III sisältyy tien leventäminen (toimenpiteet 3.2, 3.6, 3.8 ja 3.52) lähes 50 kilometrin matkalla.
Tien leventäminen vaatii paikoin runsaasti pohjanvahvistuksia (toimenpiteet 3.2 ja 3.52). Pohjanvahvistuksia vaativilla tieosuuksilla sijaitsevat Hirvihaudankankaan, Letkonkankaan ja Myllykylän pohjavesialueet. Mahdollisen
paineellisen pohjaveden esiintyminen (haitallinen pohjaveden purkautuminen) pohjavesialueiden lähiympäristössä on huomioitava maankaivun ja pohjanvahvistuksen
suunnittelussa. Tyypillisesti paineellista pohjavettä voi
esiintyä pohjavesialueen reuna-alueilla savi- ja silttikerrosten alapuolisissa hiekkakerroksissa. Ennen maankaivua ja pohjanvahvistustöitä tulee selvittää maakerrokset
ja pohjaveden painetaso paineellisen pohjaveden esiintymisen arviointia varten.
Toimenpiteet 1.1 Myllykylän tietilan parantaminen, liittymien väistötilat ja kanavoinnit, nopeusrajoituksen nosto 60–80 ja 2.4 Myllykylän pohjoispuolen liittymien parantaminen, tasauksen oikaisu, nopeusrajoituksen nosto
60–80 sijoittuvat Myllykylän pohjavesialueelle. Suunnitellut toimenpiteet eivät vaadi pohjanvahvistuksia. Toimenpiteiden arvioidaan pienentävän onnettomuusriskiä ja
tienpidosta aiheutuvia riskejä pohjavedelle ja näin ollen
vaikuttavan suotuisasti pohjaveden laatuun ja pilaantumisriskiin. Pohjavesialueen reuna-alueille suunniteltujen
toimenpiteiden alueella savi- ja silttikerrosten alapuolisissa hiekkakerroksissa voi esiintyä paineellista pohjavettä,
mikä tulee ottaa huomioon myöhemmissä suunnitteluvaiheissa ja toteutuksessa.
Merikankaan pohjavesialueelle sijoittuu kaksi suunniteltua toimenpidettä. Ehdotus uudelle tielinjaukselle
(3.50) kulkee pohjavesialueen länsipuolelta halkomatta

tai sivuamatta sitä lainkaan. Toimenpide on pohjaveden
laadun kannalta suotuisa, sillä nykyinen tielinjaus kulkee
keskellä pohjaveden muodostumisaluetta.
Toimenpide 1.54 Muurikkalan kohdan liittymien vähentäminen yksityistiejärjestelyin, nopeusrajoituksen nosto
60–80 sijoittuu Muurikkalan pohjavesialueelle. Lisäksi
toimenpiteenä on pohjavesisuojauksen rakentaminen
(2.52), jonka vaikutus pohjaveden muodostumismäärään
on vähäinen, sillä suojauksen alue on pohjaveden muodostumisalueeseen nähden pieni. Nykytilaan nähden
suunnitellut toimenpiteet ovat pohjaveden kannalta suotuisia.
Toimenpide 2.53 Likalahden ongelmallisen geometrian
korjaukset ulottuu Muurikkalan pohjavesialueen reunaosiin. Toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa on
huomioitava mahdollinen paineellisen pohjaveden vaikutus, mikäli työn yhteydessä joudutaan tekemään maankaivua.
Taavetin pohjavesialueelle kohdistuu toimenpide 2.33
Kiertoliittymä ja Lappeenrannan Keskusta–Lauritsalan
pohjavesialueelle 2.65 Mattilan eritasoliittymän risteyksen muuntaminen kiertoliittymäksi. Kiertoliittymä parantaa tieturvallisuutta ja näin ollen vähentää riskejä pohjavesialueelle. Mahdollisessa maankaivussa on huomioitava
kaivusyvyydet ja mahdollinen paineellisen pohjaveden
vaikutus. Työmaan kohdalla alennettu nopeusrajoitus ja
sujuva liikenteenohjaus vähentävät onnettomuusriskiä.
Monolan pohjavesialueen luoteisosaan kohdistuu toimenpide 4.55 Simolan liityntäpysäköintijärjestelyt. Päällystetty pysäköintialue vähentää alueella muodostuvan
pohjaveden määrää. Vaikutus on kuitenkin vähäinen suhteessa pohjavesialueen pinta-alaan. Rakentamisella voi
olla vaikutusta myös pohjaveden laatuun, mikä voi näkyä
esimerkiksi kohonneena sameutena paikallisesti.
Toimenpidekori IV
Toimenpide 2.19 Letkonmäen pystygeometrian parantaminen kohdistuu Letkonkankaan pohjavesialueelle. Toimenpiteiden arvioidaan pienentävän onnettomuusriskiä
ja näin ollen vaikuttavan suotuisasti pohjaveden laatuun.
Toimenpide sijoittuu pohjavesialueen muodostumisalueen rajan läheisyyteen, joten mahdollinen paineellisen
pohjaveden vaikutus tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa.
Toimenpiteet 2.5 Jkpp-väylä välille Myllykylä–Paijärvi
ja 2.6. Tievalaistus välille Myllykylä–Paijärvi sijoittuvat
Myllykylän pohjavesialueelle. Toimenpiteillä ei arvioida
olevan merkittävää vaikutusta pohjavesialueeseen. Jalankulku- ja pyöräilyväylä lisäävät hieman vettä läpäisemätöntä pintaa pohjavesialueelle, mutta vaikutus on vähäinen suhteessa pohjavesialueen pinta-alaan.

Toimenpide 3.51 Husun mutkan ohitus, tien uusiksi linjaus, sijoittuu Hirvihaudankankaan pohjavesialueelle.
Uuden linjauksen toteutuessa pohjavesialuetta halkova
tieosuus olisi 1 km nykyistä lyhyempi, minkä johdosta
pohjaveden pilaantumisiriski olisi nykytilaan verrattuna
pienempi.
Toimenpide 3.9 Heimalan asutuskeskittymän ja ongelmallisten tiegeometriakohteiden ohitus sijoittuu noin 200
metrin etäisyydelle Heimalan pohjavesialueesta. Heimalan pohjavesialueen eteläosissa karkeammat maakerrokset sijoittuvat hienorakeisempien maakerroksien alle.
Karkeampien maakerroksien jatkuvuus on hyvä huomioida myös mahdollisia pohjanvahvistuksia suunniteltaessa.
Koreihin kuulumattomat toimenpiteet
Vaihtoehtoinen toimenpide 3.3 Pyhällön uusi ohitustie,
nopeusrajoituksen nosto 60–80/100, sijoittuu Letkonkankaan pohjavesialueelle. Uusi ohitustie lisää tiekilometrejä
Letkonkankaan pohjavesialueelle noin 2 km verran. Pohjaveden muodostumisalueella uuden vettä läpäisemättömän tiepinta-alan lisääntyminen ja vesien poisjohtaminen tiealueilta vähentää pohjaveden muodostumista.
Vaikutus on kuitenkin vähäinen suhteessa pohjavesialueen pinta-alaan. Rakentamisella voi olla vaikutusta myös
pohjaveden laatuun, mikä voi näkyä esimerkiksi paikallisesti kohonneena sameutena. Käytön aikana vaikutuksia voi syntyä liukkaudentorjunnasta ja mahdollisista
onnettomuuksista. Nykytilaan nähden Pyhällön ohitustien arvioidaan vaikuttavan kielteisesti Letkonkankaan
pohjavesialueeseen. Rakentamalla uudelle tielinjaukselle
pohjavedensuojaukset voidaan pohjavesiriskejä vähentää
nykytilanteeseen nähden.
Vaihtoehtona uudelle Lötsänämäen ohitustielle (3.50)
nykyiselle tielinjaukselle on toimenpiteenä suunniteltu
yksityistie- ja liittymäjärjestelyjä (1.51, 1.52, 1.53), jotka
voivat vaatia uusia yksityisteitä. Toimenpiteet eivät vaadi
pohjanvahvistuksia. Lisäksi pohjavesialueella kulkevalle
tieosuudelle on esitetty pohjavesisuojauksen rakentamista, jonka vaikutus pohjaveden muodostumismäärään on
vähäinen, sillä suojauksen alue on pohjaveden muodostumisalueeseen nähden pieni. Nykytilaan nähden suunnitellut toimenpiteet ovat pohjaveden kannalta suotuisia.

5.2.4. Melu
Nykytilassa liikennemelun päiväohjearvon 55 dB ylittävälle alueelle arvioidaan karttatarkastelun perusteella sijoittuvan joitain kymmeniä asuinrakennuksia molempien
teiden varrella. Meluvyöhykkeiden leveyksiä ei ole työn

puitteissa mallinnettu. Tavanomaisen pienellä penkereellä olevan suoran tien meluvyöhykkeen leveys on noin 40
m tien keskiviivasta, kun vuorokautinen liikennemäärä
on 2 500 ajoneuvoa (josta raskaita 10 %) ja ajonopeus
60 km/h. Jos nopeus on 80 km/h, on meluvyöhykkeen leveys 60 m tien keskiviivasta.
Melun vaikutus asumisviihtyvyyteen riippuu melutasosta, ja tähän vaikutta mm. asunnon oleskelupihan sijoittumisesta tontille suhteessa tiehen. Esimerkiksi rakennus
itse voi tarjota melusuojaa tiemelulle, jos piha sijaitsee
vastakkaisella puolella. Samoin mahdolliset piharakennukset, sekä maastonmuodot voivat muodostaa melusta
vapaita vyöhykkeitä pihalle. Näitä ei ole voitu huomioida
tämän selvityksen tarkastelutarkkuudessa, vaan ne on
huomioitava myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.
Parantamistoimien osalta nopeusrajoituksen nosto voi
vaikuttaa melun kannalta haitallisesti niihin asuntoihin,
jotka sijaitsevat lähellä tietä (alle n. 100 m etäisyydellä).
Samoin mahdolliset geometrian muutokset, kuten linjauksen siirtyminen lähemmäs asuntoja tai tien tasauksen
nosto, voivat lisätä (mutta myös vähentää) melualtistusta.
Luontoarvojen osalta melulla voi olla vaikutusta Natura-alueiden suojeluperusteisiin, kuten linnustoon ja sen
pesintään. Tällainen alue on ainakin Kaislasen järvialue
maantien 387 varressa Lappeenrannassa. Mikäli toimenpiteet vaikuttavat melun leviämiseen tai voimistumiseen
järven alueella, tulee melutasoista laatia selvitys. Luonnonsuojelualueiden melun ohjearvo on päivällä 45 dB.
Esimerkiksi liikenteellä 2 500 ajoneuvoa vuorokaudessa
(raskaita 10 %) ja ajonopeudella 60 km/h 45 dB meluvyöhyke on yli 100 m etäisyydellä tiestä.

5.2.5. Hiilidioksidipäästöt, ja ilmanlaatu
Toimenpidekorien vaikutukset hiilidioksidipäästöihin on
arvioitu IVAR3-ohjelmistolla. II-, III-, ja IV-vaiheen toimenpidekorit vähentävät hieman liikenteen polttoaineenkulutusta (energian kulutusta), millä on vähäinen vähentävä
vaikutus myös hiilidioksidipäästöihin. Kuvassa 40 on esitetty hiilidioksidipäästöjen (CO2) -vähenemä nykyjärjestelyihin verrattuna vuoden 2040 ennusteliikennemäärillä.
Erillisenä selvityksenä toteutetun reittisimuloinnin perusteella ajonopeutta muuttavilla toimenpiteillä on erilaisia vaikutuksia polttoaineenkulutukseen ja sitä kautta hiilidioksidipäästöihin. Toimenpiteillä on erityisesti raskaan
liikenteen polttoaineenkulutusta vähentäviä vaikutuksia,
mikä korreloi liikennesuoritteesta aiheutuviin päästöihin
niin ikään vähentävästi. Sen sijaan henkilöautoliikenteen

osalta nopeusrajoitusten nosto kasvatti polttoaineenkulutusta ja edelleen niistä syntyviä hiilidioksidipäästöjä.
(Koskinen, 2020) Simulointi ei kuitenkaan huomioi polttoaineen kulutusta vähentäviä geometriakorjauksia, joten kulutuksen kasvu on todennäköisesti ennakoitua pienempää. Myös ajoneuvotekniikan kehittyminen pienentää
päästöjä tieosuuksilla.
Toimenpiteiden vaikutukset ilmanlaatuun ovat liikennemäärien vuoksi vähäiset. Paikallisesti ilmanlaatuvaikutukset voidaan huomioida jättämällä parannettavilla
tieosuuksilla riittävä etäisyys herkkiin kohteisiin, ja huomioimalla maastonmuotojen ja tien geometrian vaikutus
päästöihin, niiden leviämiseen ja laimenemiseen.

Kuva 40. Toimenpidekorien vaikutukset liikenteen hiilidioksidipäästöihin verrattuna nykyjärjestelyihin vuoden 2040 ennustetilanteessa.

5.3. Maankäyttö
Hamina–Lappeenranta -välin muodostaman liikennekäytävän alueella on harvakseltaan taajama- tai kyläalueita.
Suurimmat taajama-alueet sijaitsevat Luumäen kunnan
ja Lappeenrannan kaupungin alueilla. Toimenpidesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet eivät kaikilta osin mahdu
nykyiselle tiealueelle.
I vaiheen toimenpidekorin toimenpiteet voidaan toteuttaa nykyisellä tiealueella. Suurin osa II vaiheen toimenpidekorin toimenpiteistä on nykyisen tien tai liittymän
parannuksia, jolloin tiealue muutokset jäävät vähäisiksi.
Näillä toimenpiteillä on pyritty vaikuttamaan mahdollisemman vähän nykyisten asuintalojen pihapiiriin eikä yhtään taloa ole tässä suunnitteluvaiheessa esitetty purettavaksi. Vaihe II sisältää yksityistiejärjestelyjä, jotka tulee
suunnitella tarkemmin jatkossa. Joidenkin geometriakorjausten mahtuminen tiealueelle tarkentuu myöhemmissä
suunnitteluvaiheissa. Husula–Myllykylä -välin jalankulkuja pyöräilyväylän tiesuunnitelma hyväksytetään vuoden

2021 alussa (Väylävirasto, 2020).
Merkittäviä muutoksia tiealueisiin joudutaan tekemään
erityisesti III- ja IV-vaiheen toimenpidekorien mittavissa
toimenpiteissä, joissa tie on linjattu uudelle maastokäytävälle. III-vaiheen toimenpidekorin merkittävämpänä vaikutuksena maankäyttöön on Lötsänmäen ohitustie, jossa tie
on esitetty linjattavaksi uuteen liikennekäytävään. Vaihtoehtona tien parantamiselle nykyisellä sijainnillaan on
ehdotettu Pyhällön ohitustietä sekä siihen mahdollisesti
kytkeytyvää palvelualuetta. Palvelualue todennäköisesti
vaikuttaa Pyhällön alueen maankäyttöä jonkin verran.
IV-vaiheen toimenpidekorin toimenpiteistä merkittäviä
maankäytöllisiä vaikutuksia on Heimalan ohitustiellä ja
mahdollisella Husun oikaisulla, joissa uudet tieosuudet sijoittuvat uuteen maastokäytävään. Heimalan uusi ohitustie parantaa edellytyksiä Heimalan nykyisen asuinalueen
täydentämiselle vilkkaan raskaan liikenteen kiertäessä
asuinalueen uutta reittiä pitkin. Husun oikaisun alustava
tielinja kulkee asutuksellisen maa- ja metsätalousalueen
läpi, joten vaikutukset maankäyttöön tulee selvittää tarkemmin myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.
Suurilla tien oikaisuhankkeilla saattaa olla vaikutuksia
pihapiireihin ja rakennuksiin. Koska tässä suunnitteluvaiheessa linjausvaihtoehdot ovat vasta hahmotelmia, täytyy
vaikutukset selvittää tarkemmin seuraavissa suunnitteluvaiheissa.
Taajamissa toimenpiteet ovat tien ja liittymien parantamista nykyisillä sijainneillaan. Kyliin on esitetty jalankulun- ja pyöräilyn väylää niiltä osin kuin ne on koettu puutteellisiksi. Jalankulku- ja pyöräilyväylien täydentämisellä
tuetaan alueiden kestävää maankäytön suunnittelua ja
kehitystä.
Etelä-Karjan maakuntakaavassa esitetty uusi yhteys
valtatieltä 26 valtatielle 6 on esitetty myös toimenpidesuunnitelma toimenpiteissä. Muut isot väylähankkeet on
huomioitu siltä osin, että esitetyt toimenpiteet eivät hankaloita väylähankkeiden toteuttamista tulevaisuudessa.
Toimenpidesuunnitelmassa ei ole esitetty uusia liittymiä tulevaisuuden elinkeinoalueille, mutta ehdotetut toimenpiteet eivät kuitenkaan hankaloita niiden toteuttamista tulevaisuudessa. Toimenpiteiden asettelussa on
kuitenkin pyritty huomioimaan nykyinen ja suunniteltu
elinkeinoelämä. Erityisesti valtatielle 26 sijoittuvat elinkeinoelämän ja palveluiden kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet mahdollistavat yritystoiminnan sijoittamisen
logistisesti järkevän reitin varrelle. Vaalimaan kaupallisen
alueen kehittymistä edistetään parantamalla alueelle johtavan Rajamäentien liittymää maantiellä 387.

5.4. Elinkeinoelämä ja palvelut
Toimenpidesuunnitelmassa on ehdotettu toimenpiteitä,
joiden tarkoituksena on edistää elinkeinoelämää ja palveluita sekä ensisijaisesti että välillisesti. Elinkeinoelämä ja
palvelut -kori koostuu toimenpiteistä, jotka ensisijaisesti palvelevat yritysten kilpailukyvyn edistämistä. Nämä
toimenpiteet edistävät ennen kaikkea tavaraliikenteen
kuljetusten sujuvuutta ja kustannustehokkuutta sekä ennakoitavuutta. Kyseisiä osa-alueita parannetaan etenkin
valtatiellä 26, joka toimii tärkeänä raskaan liikenteen reittinä erityisesti HaminaKotkan sataman ja Itä-Suomen välillä. Ennusteiden perusteella tien merkitys pysyy tärkeänä
myös tulevaisuudessa.
Kuljetusten sujuvuuden ja tehokkuuden suurimmiksi
haitoiksi on koettu sekä nopeusrajoitusten että tien geometrioiden aiheuttamat nopeustasojen muutokset. Toimenpiteillä pyritään mahdollistamaan raskaan liikenteen
tasainen 80 km/h nopeus, jolloin ylimääräisten kiihdytysten ja hidastamisten tarve vähenee säästäen polttoainetta ja kalustoa. Tien geometriakorjauksilla vähennetään
esimerkiksi jyrkistä mäistä aiheutuvia polttoaineen kulutuksen kasvupiikkejä. Myös erillisen simulointiselvityksen
tulosten mukaan toimenpiteillä saavutetaan kuljetuskustannuksen säästöjä. Tehtävillä parannuksilla varaudutaan
myös kuljetusyksiköiden koon kasvuun.
Toimenpiteet, jotka on suunniteltu ensisijaisesti esimerkiksi turvallisuuden parantamiseksi, edesauttavat
välillisesti myös kuljetusten sujuvuutta ja tehokkuutta.
Esimerkiksi liittymän varustaminen väistötilalla antaa
pääsuunnan ajoneuvoille mahdollisuuden ohittaa kääntymistä odottavan ajoneuvon nopeustasoa merkittävästi
alentamatta.
Sataman kuljetusten tehokkuutta ja toimivuutta voidaan parantaa edelleen logistiikkajärjestelmän kehittämisellä. Esimerkiksi sähköisesti toimivalla kuljetusten
aikataulutus- tai jonotusjärjestelmällä ajo- ja lepoaikoja
voidaan tauottaa optimaalisempiin sijainteihin ruuhkauttamatta satama-aluetta. Näin myös ylimääräisiä odotusaikoja saadaan pienennettyä.
Tiepariajattelun tavoitteena on myös liikenteen suuntautumisen kehityksen mukaisesti ohjata Haminan ja Lappeenrannan välinen henkilöliikenne käyttämään valtatien
26 vaihtoehtoista reittiä, maantietä 387, jota on tarkoitus
kehittää henkilöliikenteen reitin lisäksi matkailutienä. Vaalimaan palvelukeskittymän kehittäminen toimii matkakohteena erityisesti Venäjän turisteille, joten maantietä 387
parannetaan vastaamaan kasvavaan kysyntään.
Maantietä 387 voidaan kehittää matkailutienä etenkin
sen varrelle sijoittuvien lukuisten nähtävyyksien vuok-
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si. Tien matkailukäyttäjien määrän kasvun myötä myös
edellytykset palvelujen lisäämiselle kasvavat. Etenkin tien
kehittäminen pyöräilyn matkailutienä voi avata mahdollisuuksia pyörämatkailijoille suunnattujen erikoispalveluiden tarjoamisessa.

5.5. Kestävä kehitys
Toimenpiteessä ehdotetuilla toimenpiteillä edistetään
seuraavia YK:n määrittelemiä kestävän kehityksen tavoitteita:
• kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
• kestävät kaupungit ja yhteisöt
• puhdas vesi ja sanitaatio
• edullista ja puhdasta energiaa.
Sekä välillisesti:
• ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
• ilmastotekoja
• vastuullista kuluttamista.
Seuraavat tavoitteiden toteutuminen huomioidaan toimenpiteiden tarkemmassa sisällössä ja toteutuksessa:
• vedenalainen elämä
• maanpäällinen elämä.
Liikennekäytävää pyritään kehittämään siten, että tiepari
vastaa kestävän kehityksen haasteisiin. Teiden olosuhteita parannetaan kattamaan kehittyvän yhteiskunnan
tarpeet koskien teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja. Kestävään kehitykseen liittyvät oleellisesti ympäristö- ja ilmastotavoitteet, joiden toteutumista pyritään
edistämään päästöjen vähentämisellä polttoaineiden kokonaiskulutusta pienentämällä. Geometriakorjauksilla ja
muilla toimenpiteillä liikennettä saadaan sujuvoitettua ja
tasaistettua, jolloin polttoainetta kuluu vähemmän.
Vaikka kaikki esitetyt toimenpiteet tähtäävätkin lopulta
kaikin puolin positiiviseen kehitykseen, toimenpiteitä on
suunniteltu myös varta vasten kestävän kehityksen tavoitteiden täyttämiseksi. Pohjaveden suojauksella taataan
luonnonarvojen säilyminen ja puhtaan käyttöveden saanti. Hyypiälän ratasillan muunto viheryhteydeksi lisää paitsi
tienkäyttäjän turvallisuutta, mutta myös parantaa eläinten
olosuhteita viheryhteydellä. Melusuojauksilla edistetään
terveyttä ja hyvinvointia. Liityntäpysäköintiratkaisut vähentävät yksityisautoilun tarvetta ja siten ovat hyväksi erityisesti ympäristölle.
Nykyisen infrastruktuurin parantamiseksi toimenpiteissä on ehdotettu myös uusien järjestelmien rakentamista
ja käyttöönottoa. Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelu44

verkoston kehittäminen mahdollistaa esimerkiksi sähkökäyttöisten ajoneuvojen käytön alueella, ja muun muassa
biokaasukäyttöisten ajoneuvojen osuuden kasvattamisen.
Tavaraliikenteen kuljetusten tehostuessa infrastruktuuria parantamalla resursseja ja varoja voidaan kohdistaa
kestävän teollisuuden sekä innovaatioiden kehitykseen.
Tien parantamistoimenpiteillä on työllistävä vaikutus,
minkä lisäksi tehostuneiden kuljetusten kustannussäästöt voidaan suunnata yritysten kehittämiseen, jolla saattaa olla edelleen työllistävää vaikutusta uusille työntekijöille. Liikennekäytävän kehitystoimenpiteillä parannetaan
myös kestävien kaupunkien ja yhteisöjen kehitysvalmiutta tukemalla maankäytön suunnittelua ja seutujen liikenteellisiä tarpeita.

6. Hankearviointi
6.1. Yleistä
Toimenpidesuunnitelman yhteydessä on laadittu hankearviointi, jossa on tarkasteltu toimenpiteiden vaikutuksia ja vaikuttavuuksia tienkäyttäjille ja kuljetuksille sekä
liikenneturvallisuuteen. Tienkäyttäjien hyötyinä on käsitelty henkilöautoliikenteen aika- ja ajoneuvokustannushyötyjä, kuljetusten hyötyinä vastaavasti raskaan liikenteen
aika- ja ajoneuvokustannushyötyjä. Turvallisuushyötyinä
on puolestaan käsitelty onnettomuuskustannushyötyjä.
Tarkasteluajanjaksona on käytetty 30 vuotta ja hankkeiden avaamisvuotena vuotta 2025.
Toimenpidekohtaisia tuloksia on hyödynnetty osana
toimenpidekorien muodostamista. Toimenpidekorien arvioinnit on laadittu kunkin korin yksittäisten toimenpiteiden arvioinneista summaamalla. Toimenpidekorien osalta
on tarkasteltu kunkin korin vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta verrattuna tavoitetilaan. Tavoitetilana on käytetty tilannetta, jossa kaikki tarkastellut toimenpiteet on
toteutettu. Koreille on laskettu hyöty-kustannussuhteet
erikseen tienkäyttäjien ja kuljetusten hyödyille sekä turvallisuushyödyille. Lisäksi on laskettu kokonaishyöty-kustannussuhteet, joissa on huomioitu myös ympäristövaikutukset ja vaikutukset julkiseen talouteen. Kokonaishyödyistä
pääosa muodostuu kuitenkin tienkäyttäjien, kuljetusten,
sekä turvallisuuden hyödyistä. Suunnittelutason ja lähtötietojen karkea tarkkuustaso sekä joidenkin toimenpiteiden pieni kokoluokka huomioiden myös hankearvioinnin
tulokset ovat tarkkuustasoltaan alustavia ja ne tarkentuvat seuraavissa suunnitteluvaiheissa.
Tarkasteluissa käytetyt liikennemäärät perustuvat
yleisten teiden osalta tierekisterin tietoihin, muiden teiden/katujen liikennemääriä on arvioitu karkeina asiantuntija-arvioina. Liikenne-ennusteena on käytetty henkilö- ja
tavaraliikenteen valtakunnallista liikenne-ennustetta.
Hankearvioinnissa on käytetty IVAR3-ohjelmistoa (versio 1.4.0) ja siinä on noudatettu Väyläviraston Tiehankkeiden arviointiohjeen (Liikenneviraston ohjeita 13/2013,
päivitysversio lokakuu 2015) periaatteita sekä vuoden
2013 yksikköarvoja (Liikenneviraston ohjeita 1/2015,
2.3.2015). Hankearvioinnin laatimisaikana luonnosvaiheessa ollut Tiehankkeiden arviointiohje (Väyläviraston
ohjeita 27/2020) on huomioitu soveltuvin osin.

6.2. Toimenpiteiden vaikuttavuudet
Yksittäisten toimenpiteiden vaikuttavuudet on esitetty Kuva 41. Vaikuttavuudet on skaalattu koko toimenpidejoukon siten, että kunkin vaikutuksen osalta eniten hyötyjä
tuottava toimenpide saa arvon 100 %, ja vähiten hyötyjä
tuottava vastaavasti arvon 0 %. Toimenpiteet ja niiden numerointi on esitetty luvussa 6.2.
Pienissä toimenpiteissä vaikuttavuudet ovat eri toimenpiteiden välillä suhteellisen yhtenevät, kuljetusten
hyötyjen ja liikenneturvallisuushyötyjen korostuessa jonkin verran tienkäyttäjien hyötyjä enemmän. Keskisuurten toimenpiteiden vaikuttavuuksissa on toimenpiteiden
välistä hajontaa enemmän, mutta valtaosassa toimenpiteistä hyödyt painottuvat pienten toimenpiteiden tapaan
kuljetuksiin ja turvallisuuteen. Suurten toimenpiteiden
vaikuttavuuksissa ei puolestaan ole vastaavaa yhteneväisyyttä, vaan vaikuttavuudet vaihtelevat huomattavasti toimenpidekohtaisesti. Korkeimmat vaikuttavuudet painottuvat suuriin ja keskisuuriin toimenpiteisiin.

6.3. Toimenpidekorien vaikuttavuudet
Toimenpiteistä muodostettujen toimenpidekorien vaikuttavuudet on esitetty kuvassa 42. Tavoitetilaksi on
määritetty kunkin vaikutuksen osalta paras tilanne, joka
tarkastelluilla toimenpiteillä voidaan saavuttaa. Toimenpidekorien vaikuttavuudet kuvaavat sitä, kuinka suuri osuus
tavoitetilan vaikutuksista kunkin korin toimenpiteillä saavutetaan. Vaikuttavuuksien tarkastelussa on huomioitava
se, että tavoitetilaan sisältyy myös toimenpidekoreihin
kuulumattomia toimenpiteitä, jolloin tavoitetilan vaikuttavuudet ovat suurempia kuin kaikkien toimenpidekorien
vaikuttavuudet yhteensä.
I-vaiheen toimenpidekoriin on valikoitu pieniä ja nopeasti toteuttavia toimenpiteitä, joilla pyritään korjaamaan
teiden turvallisuutta ja palvelutasoa eniten haittaavia, helposti korjattavia ongelmakohtia. Toimenpiteiden pienestä
mittakaavasta johtuen korin vaikuttavuus jää myös matalalle tasolle. Korin vaikuttavuus painottuu liikenneturvallisuuteen.

Kuva 41 Toimenpiteiden vaikuttavuudet tienkäyttäjien, kuljetusten ja liikenneturvallisuuden kannalta.
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II-vaiheen toimenpidekorin toimenpiteillä pyritään elinkeinoelämän (tavaraliikenteen) kuljetusten, tehokkuutta, sujuvuutta ja ennakoitavuutta haittaavien ongelmakohtien
sekä yleisesti liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisten kohteiden korjaamiseen. Toimenpiteiden painotus
näkyy myös korin vaikuttavuuksissa; korin toimenpiteillä
saavutetaan 25 % tavoitetilan turvallisuusvaikutuksista ja
14 % tavoitetilan vaikutuksista kuljetuksille. Myös tavoitetilan vaikutuksista tienkäyttäjille saavutetaan 10 %.
III-vaiheen toimenpidekorin toimenpiteillä tähdätään
erityisesti henkilöliikenteen sujuvuuden parantamiseen
sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksien edelleen kehittämiseen. Korin toimenpiteillä saavutetaankin 38 % tavoitetilan vaikutuksista tienkäyttäjille, ja 24 % tavoitetilan
vaikutuksista kuljetuksille. Tavoitetilan turvallisuusvaikutuksista saavutetaan 22 %.  
IV-korin toimenpiteet on suunniteltu toteutettaviksi,
kun suurimmat palvelutaso- ja turvallisuuspuutteet on jo
korjattu, ja niillä pyritään tukemaan teiden toiminnallista
tehokkuutta ja vastaamaan liikennemäärien kasvuun kestävällä tavalla. Korin vaikutukset painottuvat kuljetuksiin,

joiden tavoitetilan mukaisista vaikutuksista saavutetaan suhteen kori on tavoitetilaa tehokkaampi.
21 %. Vaikutuksista tienkäyttäjille saavutetaan puolestaan
III-vaiheen toimenpidekori on kohtuullisen kustannus11 % ja turvallisuusvaikutuksista 7 %.
tehokas kaikkien tarkastelujen vaikutuksien osalta. Tienkäyttäjien hyötyjen lisäksi myös turvallisuusvaikutusten
kustannustehokkuus on selvästi koko toimenpidejoukkoa
korkeampi.
IV-vaiheen toimenpidekori jää puolestaan kustannusToimenpidekorien kustannustehokkuudet suhteessa kotehokkuudeltaan koko toimenpidejoukkoa heikommaksi
ko toimenpidejoukkoon on esitetty vaikutuksittain kuvastienkäyttäjien hyötyjen sekä turvallisuusvaikutusten osalsa 43. Kustannustehokkuus kuvaa sitä, kuinka tehokkaita
ta. Kuljetuksien hyötyjen osalta kori on kuitenkin koko toikorit ovat kustannuksiinsa nähden verrattuna tilanteemenpidejoukkoa tehokkaampi.
Taulukko 7 on esitetty toimenpidekorien kannattavuusseen, jossa kaikki tarkastellut toimenpiteet toteutettailaskelmat Maku-indeksin tasossa 103,9 (2015=100) ja
siin. Koska I-vaiheen toimenpidekori eroaa luonteeltaan,
kuvassa 39 toimenpidekorien hyöty-kustannussuhteet
toimenpiteiltään ja kustannuksiltaan merkittävästi muista
(H/K) eriteltyinä tienkäyttäjien ja kuljetusten hyötyihin,
toimenpidekoreista, ei sen kustannustehokkuutta ja kanturvallisuushyötyihin sekä kokonaishyötyihin. Taulukon
nattavuutta ole määritetty muiden korien tavoin.
kokonaiskustannukset sisältävät rakennuskustannusten
lisäksi myös rakentamisen aikaisen koron.
II-vaiheen toimenpidekori on erityisen kustannustehokas
Kaikkien toimenpidekorien merkittävimmät hyödyt
turvallisuusvaikutuksien suhteen, toisin sanoen kori sisältää toimenpidejoukon turvallisuusvaikutuksiltaan selvästi
koostuvat tienkäyttäjien ja kuljetusten aika- ja ajoneuvotehokkaimpia toimenpiteitä. Myös kuljetuksien hyötyjen
kustannuksista sekä onnettomuuskustannuksista. II-vaiheen toimenpidekorin hyödyt muodostuvat suhteellisen
tasaisesti tienkäyttäjien ja kuljetusten hyödyistä sekä
Vaikuttavuus verrattuna tavoitetilaan (tavoitetila 100%)
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Kuva 42. Toimenpidekorien vaikuttavuudet tavoitetilaan verrattuna (kunkin vaikutuksen osalta paras tarkasteluilla toimenpiteillä saavutettavissa oleva tilanne).
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Kuva 43. Toimenpidekorien kustannustehokkuus kunkin vaikutuksen osalta verrattuna koko tarkastellun toimenpidejoukon toteuttamiseen.
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Taulukko 7 Toimenpidekorien kannattavuuslaskelmat.

Kuljetukset H/K
Kokonais H/K

0,22
0,47
0,06
0,57
0,30
0,33
0,09
0,60

Kuva 44. Toimenpidekorien hyöty-kustannussuhteet tienkäyttäjien, kuljetusten ja turvallishyötyjen sekä kokonaishyötyjen osalta.

Tarkastelujen perusteella toimenpidekoreista yhteiskuntataloudellisesti kannattavia ovat II-vaiheen ja III-vaiheen
toimenpidekorit, joiden hyöty-kustannussuhteet ovat pyöristettyinä 1,1. IV-vaiheen toimenpidekorin sekä kaikkien
tarkasteltujen toimenpiteiden toteuttamisen kannattavuudet jäävät puolestaan selvästi alle yhden, eivätkä toimenpiteillä saavutettavat hyödyt näin ollen vastaa niiden kustannuksia.

7. Tavoitteiden toteutuminen
7.1. Tieparin muodostaman liikennekäytävän kehittämiselle asetettujen
tavoitteiden toteutuminen

7.2. Valtakunnallisten alueen
käyttötavoitteiden toteutuminen

7.3. Seudullisten tavoitteiden toteutuminen

Liikennekäytävän kehittämisen tavoitteena on toiminnallisen tieparin muodostaminen Haminan ja Lappeenrannan
välille. Esitetyillä toimenpiteillä ja -kokonaisuuksilla muodostetaan selkeät roolit kummallekin tielle, jotka tukevat
toisiaan. Toimenpiteillä edistetään toimivien arjen matkojen turvaamista ja elinkeinoelämän, erityisesti vientikuljetusten kilpailukykyä, sekä tavoitteiksi luettujen sujuvien,
matka-ajaltaan ennakoitavien turvallisten, ympäristöystävällisten, taloudellisten ja älykkäiden matkojen ja kuljetusten toteutumista.
• Matka-aika
» Haminan ja Lappeenrannan välinen matka-aika pienenee. Teiden turvallisuuden ja sujuvuuden parantuessa myös ennakoitavuus paranee.
» liikenteellinen HCM-palvelutaso on vähintään C
100. huipputunnin tilanteessa ennustevuonna 2040
jokaisella toimenpidekorilla.
• Tieluokan nosto
» maantien 387 tieluokka nostetaan kantatieksi.
• Yhteysmahdollisuus
» jalankulun ja pyöräilyn yhteydet paranevat kylien
ja taajamien yhteydessä. Joukkoliikenteen käytön
edellytykset paranevat liityntäpysäköintijärjestelyin
» tienkäyttäjät saavat ajantasaista tietoa liikenteestä
ja olosuhteista reittivalinnan tueksi tarkoitukseen
kehitettävällä järjestelmällä.
• Kuljetusten kustannustehokkuus
» kuljetusten tehokkuus paranee ja polttoaineenkulutus vähenee nopeustason tasoittamisella sekä
puutteellisimpien geometrioiden korjauksilla.
• Liikenneturvallisuus
» toimenpidekoreista kaikki parantavat liikenneturvallisuutta, I- ja IV-vaiheen korien turvallisuusvaikutukset ovat kuitenkin vähäiset
» valtatiellä 26 saavutetaan sekä II- että III-vaiheen
toimenpidekoreilla ennustevuoden 2040 tilanteessa
onnettomuusasteen alle 5 hvj-onn./100 milj.autokm
-tavoitetaso (yhteensä molempien korien toimenpiteillä 4,8 hvj-onn./100 milj.autokm)

Valtatien 26 ja maantien 387 kehittäminen toiminnalliseksi tiepariksi Haminan ja Lappeenrannan välillä tukee
valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita. Toimenpidesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet edistävät Kaakkois-Suomen ja Etelä-Karjalan monikeskuksisuuteen perustuvaa aluerakennetta parantamalla ja sujuvoittamalla
Haminan, Luumäen, Vaalimaan ja Lappeenrannan välisiä
yhteyksiä. Turvalliset ja mahdollisimman tasanopeuksiset yhteydet luovat edellytykset erityisesti HaminaKotka-satamaan tukeutuvan elinkeino- ja yritystoiminnan
kehittymiselle. Toimenpidesuunnitelmassa on esitetty
toimenpiteitä, jotka edistävät kestävää kehitystä, kuten
jalankulkua- ja pyöräilyä.
Olemassa olevien väylien kehittäminen on valtakunnallisen alueidenkäyttötavoitteiden mukaista. Hamina–Lappeenranta liikennekäytävä on tärkeä yhteysväli tavaraliikenteen yhteyksille. Molempien liikennekäytävän reittejä
parantamalla mahdollistetaan turvalliset yhteydet sekä
tavara- että henkilöliikenteelle.
Toimenpidesuunnitelmassa on tunnistettu melulle alttiit alueet sekä pohjavesialueet, joiden suojelu tulee huomioida jatkosuunnittelussa.
Toimenpidesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet eivät
aiheuta merkittävää haittaa arvokkaille luonto- ja kulttuuriympäristölle tai luonnonvaroille. Vaikutukset on kuitenkin arvioitava vielä tarkemmin myöhemmissä suunnitteluvaiheissa ratkaisujen täsmentyessä.

Toimenpidesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat linjassa seudullisten tavoitteiden kanssa ja edistävät EteläKarjalan ja Kymenlaakson maakuntakaavoissa esitettyjä
maankäyttötavoitteita. Kymenlaakson maakuntakaavan
päätavoitteena on kehittää liikennejärjestelmää niin, että kehittäminen parantaa HaminaKotka-sataman toimintaedellytyksiä. Toimenpidesuunnitelman toimenpiteillä
lyhennetään matka-aikaa Lappeenrannan suunnasta HaminaKotka-satamaan. Toimenpidesuunnitelmassa esitetyillä liikenteen sähköisillä palveluilla on suuri edellytys
parantaa tavaraliikenteen täsmällisyyttä, mikä tehostaisi
kuljetuksia sataman suuntaan.
Seudullisena tavoitteena on edistää jalankulkua ja pyöräilyä. Toimenpidesuunnitelmassa on esitetty jalankulun
ja pyöräilyn väyliä yhteensä noin 23 km. Kymenlaakson
maakuntakaavassa esitetty tavoite Töytäri–Myllykylä
välille on esitetty toimenpiteenä myös toimenpidesuunnitelmassa. Jalankulku- ja pyöräilyväylillä edistetään erityisesti Kymenlaakson maakuntaohjelman mukaisesta
tavoitetta lisätä arkiliikunnan toimintatapoja.
Suuressa osassa toimenpiteitä lähtökohtana on liikkumisen turvallisuuden parantaminen, mikä tukee seudullisten tavoitteiden täyttymistä. II- ja III-vaiheen toimenpidekorit vähentävät vuoden 2040 ennustetilanteessa
henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia noin 5 % (yhteensä noin 10 %).

•

•

•

•

» maantiellä 387 jäädään hieman tavoitetason yläpuolelle, yhteensä II- ja III-vaiheen toimenpidekorien
toimenpiteillä saavutetaan 5,1 hvj-onn./100 milj.
autokm -onnettomuusaste.
Ympäristö
» suunnitelluilla toimenpiteillä pohjavesien laatu on
tulevaisuudessa vähintään yhtä hyvä kuin nykytilanteessa. Myös pohjavesien pilaantumisriski pienenee
suojausten ja turvallisemman liikenneympäristön
myötä
» toimenpiteiden myötä asukkaiden ja kevyen liikenteen turvallisuus paranee
» eläinten kulkuyhteydet paranevat, mikä huomioidaan myös myöhemmissä suunnitteluvaiheissa
luontoarvojen ohella
» maisema- ja kulttuuriperintöarvot on työssä huomioitu, kohteiden turvaaminen varmistetaan myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.
» liikenneturvallisuuden paranemisen myötä myös
ympäristövahingon riski pienenee.
» tavoitetilanteessa liikenteen päästöt ovat pienemmät. Rakentamisesta aiheutuvat päästöt minimoidaan mm. käyttämällä paikallisia materiaaleja.
Rakentamisen aikaisten päästöjen minimointi
tarkentuu myöhemmässä suunnitteluvaiheessa.
Liikenteen päästöt
» liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät liikennekäytävällä.
Ihmiset
» melun ohjearvojen toteutuminen ja tarvittavat melunsuojaustoimenpiteet täsmentyvät myöhemmissä
suunnitteluvaiheissa.
Maankäyttö ja kaavoitus
» ehdotetut toimenpiteet tukevat teiden 26 ja 387 kehittämistä tieparina nykyisessä liikennekäytävässä
» elinkeinoelämälle (tavaraliikenteen kuljetukset)
tärkeät sekä ongelmalliset osuudet ja liittymät on
tunnistettu ja niille on tehty korjaustoimenpide-ehdotuksia. Tieparille on myös ehdotettu täydentäviä
palveluita.
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8. Jatkotoimenpiteet
8.1. Jatkosuunnittelu ja toteuttaminen
8.1.1. Muu suunnittelu
Liikenteen reittivalinnan seurantatutkimus
Toimenpidesuunnittelun aikana todettiin tarve eri liikennemuotojen reittivalinnan selvittämisestä. Valtatien 7 ja
valtatien 6 parantamisen jälkeen oli oletettu ja todettu
tienkäyttäjäkyselyissä, että osa liikenteestä siirtyy valtatieltä 26 maantielle 387. Liikenneseurannalla haluttiin
todentaa tämä siirtymä. Toimenpidesuunnitelmassa todentamistarve kohdistui pääkaupunkiseudun ja Lappeenrannan välisen reittiin ja siihen, kuinka eri liikennemuodot
valitsivat reitin valtatien 6, valtatien 25 ja maantien 387
väliltä. Kaakkois-Suomen ja Väyläviraston välisissä keskusteluissa todettiin, että tarve kohdistuu myös laajempaan reitin valintaan, koko Kaakkois-Suomen alueeseen
liittyvään verkkoselvitykseen.
Toimenpidesuunnitelman aikana keskusteltiin sekä
rekisteritunnustutkimuksesta, jossa eri reittien loppu- ja
päätepisteisiin asetetaan kameroita, jotka tunnistaisivat
ajoneuvot rekisteritunnuksen avulla, että mobiilidataa
hyödyntävästä reittiselvityksestä.
Koska tarve todettiin laajemmalle verkolle kuin vain tieparin muodostamalle liikennekäytävälle, liikenteen seurantatutkimusta ei toteutettu toimenpidesuunnitelman aikana. Väylävirasto ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus ovat
sopineet, että reittivalinnan seurantatutkimus toteutetaan
myöhempänä ajankohtana laajemmalle verkolle. Selvitettäväksi jää mm. toteuttava taho, menetelmätapa ja yksityisyydensuoja-asiat. Mobiilidataan ja sen käyttöön liittyvät
mahdollisuudet sekä eri kaupallisten toimijoiden keräämän liikkumisdatan saatavuus kehittyvät koko ajan. Olisi
esimerkiksi mahdollista yhdistää näitä tietoja pidemmältä ajanjaksolta lyhytaikaiseen, mutta tarkempaan ja kattavampaan rekisteritunnustutkimukseen. Näin päästäisiin
kohtuullisin kustannuksin kiinni myös mm. vuodenaikojen
ja kelin vaikutuksiin eri käyttäjäryhmien reitinvalintoihin ja
sitä kautta toteutettavien toimenpiteiden vaikuttavuuteen.
Kaavoitus
Jatkosuunnittelussa on selvitettävä, ovatko ehdotetut
toimenpiteet ristiriidassa kaavoituksen kanssa. Jos toimenpiteet eivät mahdu asemakaavassa esitetylle liiken48

nealueelle, tulee kaavaa muuttaa näiltä osin. Toimenpidesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet eivät tämän
tarkastelutason tarkkuuden perusteella pääosin ole ristiriidassa maakuntakaavojen eikä yleiskaavojen kanssa.
Kaavoituksen kannalta tarkempaa tarkastelua vaativat
toimenpiteet:
• 2.23 Lankilan geometriakorjaukset valtatiellä 26 ja 1.6
(Lankilan kohdan) liittymien harvennus
» tien molemmin puolin on yleiskaavoitettu maa- ja
metsätalousaluetta sekä erityistä ulkoilutarvetta.
• 3.50 Lötsänmäen ohitustie maantiellä 387
» uuden tieosuuden eteläisen pään kohdalle on
kaavoitettu teollisuutta sekä yleis- että asemakaavassa.
• 2.53 Likalahden mutkien geometriakorjaukset maantiellä 387
» geometriakorjauksen laajuudesta riippuen yleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltainen alue
tulee huomioida suunnitteluratkaisussa.
• 3.51 Husun ohitustie maantiellä 387
» uusi tieosuus läpäisee yleiskaavassa osoitetun
maa- ja metsätalousvaltaisen alueen, jolla on myös
asutusta.
• 2.65 Mattilan kiertoliittymä maantiellä 387
» kiertoliittymän mahtuminen nykyiselle liikennealueelle varmistetaan myöhemmässä suunnitteluvaiheessa.
Selvitys nopeusrajoitusten nostamisesta päästöjen
vähentämiseen
Toimenpidesuunnitelman yhteydessä tehtiin selvitys
(Koskinen, 2020) polttoainekulutuksesta tieparin muodostamalla liikennekäytävällä teiden nykyisillä geometrioilla.
Selvityksessä tarkasteltiin polttoainekulutusta nykyisillä
nopeusrajoituksilla, mutta myös raskaalle liikenteelle suotuisilla nopeusrajoituksilla. Raskaan liikenteelle suotuisinta olisi, jos tieosuuksilla nopeusrajoitus vaihtelisi mahdollisemman vähän. Raskaan liikenteen polttoainekulutus
lisääntyy merkittävästi, jos nopeusrajoitus nousee juuri
ennen ylämäkeä, jolloin polttoainetta kuluu sekä kiihdyttämiseen että maan painovoiman vastustamiseen.
Selvityksen yhteydessä todettiin, että nopeusrajoitusten määrittämistä tulisi tarkastella myös liikenteen päästönäkökulmasta eikä yksin turvallisuusnäkökulmasta.
Päästöjen ja turvallisuuden välillä pitäisi löytää sopiva

tasapaino. Tämä määritys ei sisälly tämän toimenpidesuunnitelman laajuuteen. Kaakkois-Suomen ELY-keskus
selvittää kohteen, joka sopii määrityksen pilottikohteeksi.

8.1.2. Ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristöselvitykset
Toimenpiteiden suunnittelun tueksi on tehtävä riittävät
luontoselvitykset, silloin kun toimenpiteen kohdistuvat
uusille alueille luonnonympäristössä. Mikäli tien geometriakorjaukset tehdään nykyisellä paikalla pystygeometriaa
parantamalla, ei toimenpiteellä todennäköisesti ole merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Joidenkin toimenpiteiden kohdalla on jo tiedostettu
mahdollinen YVA-menettelyn tai ympäristöselvityksen
tarve. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue arvioi tarvitaanko toimenpidesuunnitelmassa esitetyistä hankkeista YVA-lain mukaista
ympäristövaikutusten arviointia.
Tässä suunnitteluvaiheessa tunnistetut mahdolliset
YVA-arviointi- tai ympäristöselvitystarpeet:
Toimenpidekori I toimenpiteet kohdistuvat mahdollisesti muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta nykyiselle
tiealueelle, jolloin ei lähtökohtaisesti tarvita YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia.
Toimenpidekorin II vaihtoehtoinen toimenpide 3.4 Lankilan ohitustie kohdistuu uudelle tienlinjaukselle ja uuteen maastokäytävään. Toimenpiteen alustavan arvion
mukaan uutta tietä rakennettaisiin noin 2,4 km. Toimenpiteellä ei koeta olevan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, joten YVA-menettelyä ei todennäköisesti tarvita. Mikäli Lankilan kohdalla päädytään ratkaisuun, jossa
geometrian korjaamiseksi tarvitaan tien oikaisu uudessa
maastokäytävässä (3.4) ja uusi Vehkajoen ylittävä silta
(2.22), on uudella linjauksella tehtävä luontoselvitykset,
jotta luontoarvot ja arvokas lajisto voidaan riittävällä tasolla huomioida tarkemmassa suunnittelussa. Vehkajoessa esiintyy taimenta, joka on huomioitava sillan suunnittelussa ja toteutuksessa.
Toimenpidekorin III toimenpide 3.50 Lötsänmäen ohitus sekä vaihtoehtoinen toimenpide 3.3 Pyhällön ohitustie
kohdistuvat uusille tienlinjaukselle ja uusiin maastokäytäviin. Lötsänmäen ohitustien kohdalle osuu luonnonsuojelukohde (Pääköinniemi YSA230779). Hankkeelle voi olla

tarpeen laatia YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten
arviointi. Pyhällön ohitustien linjauksen kohdalle sijoittuu
Letkonkankaan pohjavesialue, joten YVA-menettelyn laatiminen voi olla tarpeellinen, mikäli ohitustie päätetään
rakentaa. Mikäli ohitustietä päätetään täydentää palvelualueella (4.58), YVA-menettelyn tarpeellisuuden todennäköisyys kasvaa. Edellä mainittujen ohitusteiden lisäksi
myös uudet ehdotetut jalankulku- ja pyöräilyväylät (1.54,
2.64) sekä pyöräilyn matkailureitti (4.57) vaativat riittävät selvitykset ja vaihtoehtotarkastelut, jotta mahdolliset
merkittävät luontoarvot saadaan tunnistettua ja turvattua.
Lisäksi on kiinnitettävä huomiota ekologisen verkoston
kannalta merkittäviin laajempiin metsäalueisiin ja niiden
välisten yhteyksien säilyttämiseen.
Ympäristövaikutusten arviointi tulee laatia nykyisen
tien leventämishankkeesta, jos leventämällä muodostuvan yhtäjaksoisen neli- tai useampikaistaisen tieosan
pituudeksi tulee vähintään 10 kilometriä. Ehdotetut leventämistoimenpiteet eivät sisällä kaistojen määrän lisäämistä, joten YVA-menettelyä ei todennäköisesti vaadita. Teiden levennysten laajuuden vuoksi YVA-menettelyn
tarve tulee määrittää tarkemmin myöhemmässä suunnitteluvaiheessa.
Toimenpidekorin IV toimenpiteet 3.9 Heimalan ohitus
ja jatketun korin 3.51 Husun oikaisu sijoittuvat uuteen
maastokäytävään, joten YVA-arviointi voi olla tarpeen.
Heimalan ohitustien alustavan linjauksen kohdalla ei ole
erityisiä luontokohteita, joten hankkeelle ei todennäköisesti tarvita YVA-menettelyä. Husun oikaisutie ylittää Husujärven ja kulkee Hirvihaudankankaan pohjavesialueen
läpi, joten mikäli toimenpide aiotaan toteuttaa, YVA-menettely voi olla tarpeen. 3.1 Paijärven ohituskaistat sijoittuu nykyiseen maastokäytävään, eikä tietä olla leventämässä nelikaistaiseksi yli 10 kilometrin matkalla, joten
tarve YVA-menettelylle lienee epätodennäköinen.
2.54 jalankulku- ja pyöräilyväylä välille MuurikkalaHujakkala vaatii korin III jkpp-väylien tavoin riittävät selvitykset mahdollisten merkittävien luontoarvojen tunnistamiseksi ja turvaamiseksi, sekä ekologisten verkostojen
kannalta laajempien metsäalueiden ja niiden välisten yhteyksien huomioimiseksi.
Koreihin kuulumattomista toimenpiteistä erityisesti
Taavetin ohitus Luumäellä (3.7), Lötsänmäen pienempi
ohitus (2.70) sekä tien uusiksi linjaus Lappeenrannan Ylämaan kohdalla (2.59) ovat toimenpiteitä, joissa tie sijoit-

tuisi kokonaan uuteen maastokäytävään, jolloin tarkempi
suunnittelu vaatii luontoselvityksiä ja vaihtoehtotarkasteluja uusien tielinjavaihtoehtojen alueelta.

8.1.3. Yleissuunnitelma
Viranomaisen tulee arvioida, laaditaanko hankkeesta tai
sen hankeosista lain mukaista yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelma on laadittava, jolleivat hankkeen vaikutukset
ole vähäiset taikka maantien sijaintia ja sen vaikutuksia
ole jo riittävässä määrin ratkaistu asemakaavassa tai
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. Yleissuunnitelman
laatiminen voi olla tarpeen suunnittelualueella käynnissä
olevan kaavoituksen ja väyläsuunnittelun yhteensovittamiseksi. Yleissuunnitelman yhteydessä tulee maanomistajille, asukkaille ja muille asianosaisille antaa mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida
suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa. Yleissuunnitelmaa ei voida
hyväksyä, jos se on maakuntakaavan tai yleiskaavan vastainen.
Yleissuunnitelmassa tulee arvioida jatkosuunnittelussa tarvittavat luvat ja niiden menettelyt. Toimenpidesuunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä vesistökohteisiin, jolloin kohteeseen tarvitaan vesilupa.
Uudelle tienlinjaukselle ja uuteen maastokäytävään esitetyille hankkeille on syytä laatia yleissuunnitelma. Tällaisia hankkeita ovat:
Vaiheen II toimenpidekori:
• vaihtoehtoinen 3.4. Lankilan ohitustie.
Vaiheen III toimenpidekori:
• 3.50 Lötsänmäen ohitustie maantiellä 387
• vaihtoehtoinen 2.70 Lötsänmäen kohdan pienempi
ohitus maantiellä 387
• vaihtoehtoinen 3.3 Pyhällön ohitustie valtatiellä 26.
Vaiheen IV toimenpidekori:
• 3.9 Heimalan ohitustie valtatiellä 26
• mahdollinen 3.51 Husun ohitustie maantiellä 387.
Koreihin kuulumattomat toimenpiteet:
• 3.7. Taavetin ohitustie valtatiellä 26
• 2.59 Tien uusiksi linjaus Ylämään eteläpuolella.

8.1.4. Tiesuunnitelma
Kaikille toimenpiteille ja hankkeille, joissa toimenpide ei
mahdu nykyiselle tiealueelle, tulee laatia tiesuunnitelma
lukuun ottamatta pieniä kohteita, joissa voidaan maanomistajasuostumuksella lunastaa tarvittava alue ilman
tiesuunnitelmaa. Tällaisia ovat esimerkiksi kohteet, jotka ulottuvat ovat mm. kuntien ja kaupunkien omistamille
maille.
Tiesuunnitelmassa osoitetaan väylien sijainnit, korkeusasemat sekä poikkileikkaukset niin, että tiealue voidaan
merkitä maastoon ja että voidaan selvittää suunnitelman
yhteensopivuus mahdollisten asemakaavojen kanssa.
Suunnitelmaan on liitettävä arvio tien vaikutuksista sekä esitettävä ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tien haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi,
kuten meluhaitoista ja tarvittavasta melusuojauksesta.
Tiesuunnitelmassa tarkennetaan arvioita hankkeen rakentamisen kustannuksista. Kuten yleissuunnitelmassa, tiesuunnitelman yhteydessä tulee maanomistajille,
asukkaille ja muille asianosaisille antaa mahdollisuus
osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa. Tiesuunnitelmaa ei voida hyväksyä,
jos se on asemakaavan vastainen. Ennen toteuttamista
hankkeesta laaditaan vielä rakennussuunnitelma. Toteuttaminen ei voi alkaa ilman hyväksyttyä tiesuunnitelmaa.

8.1.5. Rakennussuunnitelma
Kohteista, joista on laadittu tiesuunnitelma, laaditaan
rakennussuunnitelma ennen kohteen rakentamista ja
toteuttamista. Pienemmistä kohteista, joista tiesuunnitelmaa ei laadita voidaan suoraan laatia toteuttamissuunnitelma, jolla kohde parannetaan tai rakennetaan.

8.1.6. Toteuttaminen
Toimenpiteiden jatkosuunnittelun ja toteuttamisen aikataulusta ei ole päätöksiä (pl. Husula–Myllykylän jkpp-väylä sekä Töytärin liittymän parantaminen, jonka tiesuunnitelma hyväksytetään alkuvuodesta 2021 sekä rakenteilla
oleva Sementtiten risteyksen parantaminen sekä täydennys jkpp-väylällä). Paijärven liittymän parantamisesta silmukkakäännöksellä on tiesuunnitelma, jota ei kuitenkaan
ole hyväksytty.

8.2. Jatkosuunnittelussa huomioon otettavat asiat
8.2.1. Maankäytön suunnittelu
Maankäytön suunnittelu ja kaavoitustyö tulee tapahtua
yhteistyössä väyläsuunnittelun kanssa. Yhteensovitus
onnistuu parhaiten, kun sekä kaavoitustyössä että väyläsuunnittelussa on saman suunnittelutason vaihe käynnissä: Yleiskaavoituksen kanssa väylän yleissuunnitelma
ja tiesuunnitelman kanssa asemakaavoitus. Suunnittelua
edesauttaa myös ajantasainen tieto nykyisestä ja tulevasta asukaskannasta ja asukasmääristä.

8.2.2. Ympäristö- ja luontoselvitykset
Yleistä
Toimenpidesuunnitelmassa on tunnistettu jatkosuunnittelussa tarvittavia ympäristö- ja luontoselvityksiä sekä
tarvittavia lupia, jotka on lueteltu seuraavissa kappaleissa.
Luontoarvioinnit
Tiejaksojen välittömään läheisyyteen sijoittuu joitakin
suojelualueita, Natura-alueita, sekä tunnettuja uhanalaisten tai suojeltavien lajien esiintymisalueita. Näihin kohdistuvien mahdollisten haittavaikutusten ehkäisystä on
huolehdittava tienparannustoimien tarkemmassa suunnittelussa. Lisäksi huomioidaan muut luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät kohteet ja lajiston kulkuyhteyksien säilyminen metsäalueiden välillä tiealueen
poikki.
Tarkasteltavien tiejaksojen lähiympäristössä ei ole tehty kattavia luonto- ja lajistoselvityksiä, ja tiedot keskittyvätkin suojelukohteiden lisäksi alueille, joilla on tehty selvityksiä kaavoitusta tai muuta maankäytön suunnittelua
varten. Tiejaksoilla, joilla toimenpiteet kohdistuvat luonnonympäristöön, on suositeltavaa tehdä riittävät luontoja lajistoselvitykset, jotta mahdolliset merkittävät luontoarvot voidaan huomioida. Merkittävimmin luontoalueisiin
vaikuttavat tien vaakasuuntaisen geometrian muutokset,
liikennealueen leventäminen ja uudet kevyenliikenteen
väylät, risteysalueiden siirrot sekä meluesteiden ja aitojen
rakentaminen. Kun tietä parannetaan nykyisessä maastokäytävässä, ei vaikutusalue laajene nykyisestä, mutta vaikutuksen laatu ja suuruus voivat muuttua. Myös esimerkiksi tien lajeille aiheuttama estevaikutus voi lisääntyä tai
lieventyä riippuen tasauksen muutoksista sekä mahdollisten aitojen ja meluesteiden sijoittelusta.

Useiden lajien, kuten monien lintulajien kohdalla häiriötekijät, kuten melu ja visuallinen haitta, voivat vaikuttaa
elinympäristön laatuun vielä etäällä tiealueen ulkopuolella. Lähimmäs parannettavaa tieosuutta sijoittuva linnuston suojelemiseksi rajattu alue on Lappeenrannan alueelle sijoittuva Kaislanen-järvi ympäristöineen. Alue kuuluu
Natura-verkoston linnustonsuojelualueisiin sekä lintuvesiensuojeluohjelman valtakunnallisesti arvokkaisiin alueisiin. Kohteella pesii runsas vesi- ja ruovikkolinnusto,
johon lukeutuu myös harvinaista lajistoa. Natura-alueella
on merkitystä myös muutonaikaisena alueena. Kaislasen
läheisyydessä on kiinnitettävä erityisesti huomiota siihen,
ettei alueella suojeltuun lintulajistoon kohdistu heikentävää häiriötä. Mikäli suojeluarvoja heikentävät vaikutukset
ovat todennäköisiä on vaikutusten arvioimiseksi tehtävä erillinen luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi. Toimenpiteillä ei pidä vaikuttaa nykyisen tiealueen ja
Kaislasen väliseen alueeseen. Rakentamattomat ja metsäiset rannat suojaavat järveä ja sen ruovikkoaluetta sekä linnustoa. On myös varmistuttava, ettei toteutettavilla
toimenpiteillä lisätä alueelle kohdistuvaa häiriötä tai kuormitusta. Maantien 387 tälle tiejaksolle ehdotetaan uutta
kevyenliikenteen yhteyttä tien itäpuolelle Kaislasen sijoittuessa tien länsipuolelle. Mahdolliset rakentamistoimet,
joiden aiheuttama häiriö voi ulottua Natura-alueelle on
syytä ajoittaa linnuston pesimäajan ulkopuolelle.
Pintavedet
Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten osalta on huomioitava tienparannustoimenpiteiden vaikutus sekä rakentamisen että valmiin tien käytönaikaisten vaikutusten osalta.
Pintavesien osalta on kiinnitettävä huomiota erityisesti
parannustoimenpiteisiin, jotka kohdistuvat vesistöjä ylittäville osuuksille tai vesistöjen läheisyyteen. Tällaisilla
kohteilla on varmistettava, etteivät työmaa-aikaiset vedet
ja maa-aines kuormita vesistöä. Haitta-aineiden päätyminen vesiin on ehkäistävä esimerkiksi työmaa-alueiden ja
koneiden huoltotoimien sijoittelulla. Mikäli rakentamistoimenpiteitä, tai esimerkiksi näkemien avaamiseen liittyvää
puuston ja kasvillisuuden raivausta kohdistuu järvien tai
virtavesin läheisyyteen, on turvattava kasvipeitteisten ja
puustoisten rantojen läheisyydessä riittävä suojakasvillisuusvyöhyke, joka suojaa vesistöä pintavalunnan mukana kulkeutuvalta ravinne- tai haitta-ainekuormitukselta ja
ehkäisee rannan eroosiota. Tarkemmassa suunnittelussa
toimenpidealueille sijoittuvien pienvesien, purojen ja norojen luonnontilaisuus sekä mahdollinen arvokas lajisto on
tarpeen selvittää.
Jokialueiden läheisyydessä on kiinnitettävä huomioita
arvokkaan lajiston, kuten taimenen kannalta merkittävien jaksojen suojaamiseen haittavaikutuksilta. Taimenen
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kannalta haitallisia vaikutuksia ovat mm. veden sameneminen erityisesti lisääntymisaikana. Merkittävää haittaa
poikastuotannolle voi aiheuttaa myös kutusoraikkojen
liettyminen, haitta-ainekuormitus ja uoman muokkaaminen. Taimenen elinalueella on myös huolehdittava, ettei
virtavesiin muodosteta uusia nousuesteitä. Tämä on huomioitava myös rakennustöiden aikana.
Useamman metrin levyisistä ja jatkuvasti virtaavista
uomista on tarpeen selvittää mahdolliset vuollejokisimpukan esiintymisalueet, mikäli rakennustyöt vaativat uomaan kajoamista tai todennäköisesti vaikuttavat siihen.
Valtatie 26 ylittää Vehkajoen ja sen sivuhaaroja useassa kohdassa, ja myös tienparannustoimenpiteitä on
suunniteltu useammalle tällaiselle tiejaksolle. Vehkajoen
osalta on selvitettävä ja huomioitava taimenen kannalta
oleelliset alueet ja ehkäistävä jokeen kohdistuvat merkittävät haittavaikutukset. Myös vuollejokisimpukan esiintyminen voi olla tarpeen selvittää.
Tien parantamisella voi olla myös vesistöjen kannalta
myönteisiä vaikutuksia, jos esimerkiksi onnettomuusriskiä ja onnettomuuksiin liittyvää mahdollisen ympäristövahingon riskiä saadaan pienennettyä. Etenkin jokiympäristössä vaikkapa öljyvahingon vaikutus leviää nopeasti
laajalle alueelle.
Virtavesien varret ovat myös merkittäviä eläinten käyttäminä kulkuyhteyksinä. Tämä on syytä huomioida erityisesti parannettavilla kohteilla, joilla tie ylittää virtaveden
tai muun vesialueen. Vesialueiden ylityspaikoilla voidaan
vanhoja rumpuja tai siltoja uusittaessa parantaa niiden
toimivuutta lajiston kulkuyhteytenä esim. huomioimalla,
että kalasto pääsee kulkemaan niiden läpi ja jättämällä
rannoille kuivapolut eläimiä varten. Myös putkiin ja tierumpuihin voidaan asentaa hyllyjä, jotka toimivat kuivapolkuna. Kuivapolut ovat merkittäviä esimerkiksi saukon
kannalta. Jos vesialue alittaa tien, eikä kuivapolkuja ole,
saukko nousee ylittämään tien, jolloin sen riski jäädä auton alle kasvaa. Saukko on luontodirektiivin liitteiden IV
sekä II laji ja luonnonsuojelulailla tiukasti suojeltu.
Vesistökohdissa rakennettaessa voidaan tarvita Aluehallintoviraston antama vesilupa. Vesilupatarve tulee
määrittää jatkosuunnittelussa ja sen hakeminen on syytä
aloittaa hyvissä ajoin ennen rakentamista.
Pohjavedet
Yksityiskaivot kartoitetaan ja niihin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon myös nykyinen vedenhankinta ja mahdolliset vedenhankinnan kehittämiskohteet.
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Maisema ja kulttuuriperintö
Kajoamislupaa on haettava kaikille muinaisjäännöksille ja
kulttuuriperintökohteille, joihin toimenpiteillä voi olla vaikutusta. Kohteille on tehtävä myös luvan edellyttämät tutkimukset. Nämä kohteet on käytävä läpi Museoviraston
kanssa. Muinaisjäännösten säilyvyys turvataan ja suojataan tarpeen mukaan.
Melu
Jatkosuunnittelussa on suositeltavaa laatia maastomallipohjainen melulaskenta melutasojen selvittämiseksi, ja
mahdollisen meluntorjunnan suunnittelemiseksi kohteissa, jossa asutusta on tien läheisyydessä tai tien uusi linjaus sijoittuu asutuksen läheisyyteen.
Pilaantuneet maat
Toimenpiteissä, jotka vaativat maaperään kajoamista,
pilaantuneiden maiden kohteiden osalta on toimenpidekohtaisesti tarpeen tarkastaa tiedossa olevien pima- ja pima-riskikohteiden tarkempi sijoittuminen ja mahdollinen
puhdistustarve.

8.2.3. Mittaus- ja tutkimustarpeet
Toimenpidesuunnitelmassa hyödynnettiin Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa. Jatkosuunnittelua varten
täytyy tehdä tarkemmat maastomittaukset. Toimenpidekorin I toimenpiteiden toteuttaminen ei pääsääntöisesti vaadi maastomittauksia, ellei tarvittavien näkemäleikkauksien laajuudesta ole epäselvyyttä tiealueen rajojen
kanssa, tai kunnostuksen yhteydessä levennettävän sillan
tarkempi suunnittelu sitä edellytä. Myöhempien vaiheiden
toimenpiteiden suunnittelu edellyttää tarkempaa maastomallia.
ELY-keskuksella ja kaupungeilla on rekisterit omistamistaan silloista, joihin on kirjattu tietoa sillan kunnosta.
Jatkosuunnittelun lähtötiedoksi tulisi arvioida nykyisten
siltojen kunnot tarkemmin. Suunnitteluosuudella sijaitsee
useita välttävän kuntoisia siltoja, joiden kunto voi muuttua merkittävästi ajan kuluessa. Kuntoarvioiden yhteydessä tulisi arvioida, voidaanko nykyistä siltaa kunnostaa ja
leventää vai onko syytä harkita sillan uusimista.
Toimenpiteiden toteutuskelpoisuutta ja kustannusarviota arvioitaessa tulee tehdä tarvittavat maaperä- ja
pohjatutkimukset maaperäluokan riittävän tarkkaan määrittämiseksi. Myös aiemmista suunnitelmista löytyviä
maaperä- ja pohjatietoja voidaan hyödyntää, mikäli niitä

on saatavilla. Maaperä- ja pohjatutkimukset ovat tärkeät
erityisesti rakennussuunnitelmavaiheen suunnittelun lähtötietoina.
Tarkemmat pohjatutkimukset ovat tarpeen erityisesti
teiden leventämistä koskevien toimenpiteiden kannattavuuden tarkemman määrittelyn mahdollistamiseksi. Toimenpiteiden tarkennetun kustannusarvioiden perusteella
voidaan tehdä toteuttamispäätökset tien tavoitetilan täyttämiseksi vaadituista levennystoimenpiteistä.
Tarkemmat maaperä- ja pohjatutkimukset ovat tärkeänä lähtötietona myös ehdotettujen uusien tieosuuksien
toteuttamiskelpoisuuden, kannattavuuden arvioimiselle
sekä tie- ja rakennussuunnittelulle.
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Valtatie 26 ja maantie 387 muodostavat liikennekäytävän ja keskenään vaihtoehtoisen reitin Haminan ja Lappeenrannan sekä laajemmin pääkaupunkiseudun ja itäisen Suomen välillä. Valtatie 26 on raskaan liikenteen pääreitti Itä-Suomesta HaminaKotkan satamaan. Maantie 387 on
palvellut pääasiassa paikallista seutuliikennettä.
Matka-aikojen erot Lappeenrannasta Haminaan tieparin vaihtoehtoisten reittien välillä ovat pienet varsinkin valtateiden 6 ja 7 jo toteutuneiden
kehittämishankkeiden valmistuminen myötä. Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi Vaalimaalle asti on siirtänyt osan henkilöautoliikenteestä
käyttämään maantietä 387, joka geometrialtaan on parempi valtatien 26 pienipiirteiseen geometriaan verrattuna. Myös valtatien 26 muutostöiden,
kuten päällystystöiden ja ohituskaistojen rakentamisen aikana henkilöautoliikennettä on siirtynyt käyttämään maantietä 387. Valtateiden 6 ja 7
hankkeet eivät ole vaikuttaneet merkittävästi raskaan liikenteen reittivalintoihin valtatien 26 reitin ollessa maantien 387 reittiä lyhyempi.
Tieparin muodostaman liikennekäytävän liikenneturvallisuustilanne on huono. Teiden pysty- ja vaakageometrioissa on puutteita ja liittymiä
on paljon. Liittymänäkemät ovat monissa kohdin heikot. Muutoksista tieympäristössä johtuen nopeusrajoitukset vaihtelevat usein. Kyläosuuksilla
nopeusrajoitukset laskevat 60 km/h:iin metsäosuuksilla nopeusrajoitusten ollessa 80 km/h tai 100 km/h. Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet ovat
vähäiset ja kapeat pientareet tekevät jalankulun ja pyöräilyn teiden varrella turvattomaksi.
Valtatietä 26 ja seututietä 387 kehitetään siten, että ne muodostavat toiminnallisen tieparin yhteysvälille Hamina–Lappeenranta. Suunnittelualueelle ehdotetut toimenpiteet jakautuvat koko liikennekäytävää koskeviin toimenpiteisiin sekä kummallekin tielle yksittäin.
Toimenpidesuunnitelmassa esitetään toimenpidepolku valtatien 26 ja maantien 387 kehittämisestä toiminnalliseksi tiepariksi Haminan ja
Lappeenrannan välille. Tieparin kehittämisen toimenpidekorit koostuvat toimenpiteistä, jotka palvelevat Hamina–Lappeenranta -liikennekäytävän
tavoitteiden täyttymistä kokonaisuutena. Korien muodostuksessa on otettu huomioon toimenpiteiden kiireellisyys, tärkeys ja hyöty-kustannussuhteet. Toimenpidekorien lisäksi toimenpiteet on lajiteltu teemakohtaisiin koreihin, joiden tarkoitus on auttaa viranomaisia löytämään toimenpiteitä
teemoittain kulloinkin esillä olevan valtion ja kuntien rahoitusteemaan sopiviksi kohteiksi.
Raskaan liikenteen olosuhteita kehitetään matkanopeutta tasaistaen vähentämällä nopeusrajoitusalueiden vaihteluita sekä polttoainetaloutta
parantaen korjaamalla tien geometriaa ongelmallisimmissa kohdissa. Henkilöajoneuvoliikenteen edellytyksiä parannetaan kasvattamalla välityskykyä tasaisemman ja paikoin kasvatetuin nopeusrajoitusaluein. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan kylien ja taajamien kohdilla.
Lisäksi kehitetään liikennekäytävän palveluita.
Toimenpidesuunnitelma sisältää hankearvioinnin, jossa on tarkasteltu toimenpiteiden vaikutuksia ja vaikuttavuuksia tienkäyttäjille ja kuljetuksille sekä liikenneturvallisuuteen. Vaikutustarkastelujen perusteella ehdotetut toimenpiteet ja toimenpidekokonaisuudet tukevat valtakunnallisia,
seudullisia ja tieparille muodostettuja tavoitteita.
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