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JOHDANTO

Etelä-Karjalan maakuntaan laadittiin vuosien 2001–2003 aikana liikennejär-
jestelmäsuunnitelma, joka oli vuoteen 2020 ulottuva liikenteen hoitamista ja 
kehittämistä koskeva strateginen asiakirja. Suunnitteluprosessin tuloksena al-
lekirjoitettiin liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamiseen tähtäävä aieso-
pimus vuosille 2003–2007. Aiesopimuksen toteutumisen seurantaa on tehty 
vuosina 2004 ja 2006. Osa aiesopimukseen sisällytetyistä toimenpiteistä on 
toteutettu, mutta paljon on edelleen toteuttamatta. 

Etelä-Karjalan aluerakenne ja toimintaympäristö ovat viime aikoina selväs-
ti muuttuneet. Maakunnan ydinalue muodostaa entistä selvemmin yhtenäisen 
työssäkäyntialueen. Nopeasti kasvanut rajaliikenne sekä alueen teollisuuden 
suuret investoinnit ovat muuttaneet paljon liikennetilannetta. Viimeaikaiset 
valtakunnalliset liikennepoliittiset painotukset, kuten ilmastonmuutoksen hil-
lintä, nostavat uusia painotuksia liikennestrategian keskiöön. Muun muassa 
näistä syistä on nähty tarpeelliseksi päivittää maakunnallinen liikennejärjes-
telmäsuunnitelma ja uudistaa maakunnan ja kuntien yleiseen kehittämiseen 
kytketty yhteinen liikennepoliittinen tahtotila. 

Tässä työssä Etelä-Karjalan maakunnallinen liikennestrategia on päivitetty ja 
uudistettu. Suunnitelmassa on määritetty liikennejärjestelmän kehittämisen ta-
voitteet ja toimintalinjat sekä keinot ja kärkihankkeet. Suunnitelman aikatäh-
täys on vuodessa 2030. Toimenpiteiden suunnittelussa ja priorisoinnissa on so-
vellettu ns. neliporrasperiaatetta. Periaatteen mukaan ennen uusia investointeja 
tulee pohtia, voidaanko liikennejärjestelmän ongelmia ratkaista vaikuttamalla 
liikkumistarpeeseen ja kulkutavan valintaan tai tehostamalla nykyisen infra-
struktuurin ja liikennepalveluiden käyttöä.

Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman tuloksia hyödynnetään jatkossa 
Etelä-Karjalan liiton ja muiden sidosryhmien strategisissa suunnitelmissa sekä 
päätöksenteossa. Työn tuloksena syntynyt liikennestrategia toimii myös maa-
kuntakaavan ja maakuntasuunnitelman liikenneosion päivityksen lähtökohta-
na. Toimenpideohjelma luo perustan maakuntaohjelman päivittämiselle. 

Etelä-Karjalan liikennestrategian uudistamis- ja päivitystyön ohjausryhmään 
ovat kuuluneet työn tilaajatahojen edustajina:
• Marjo Wallenius, Etelä-Karjalan liitto, pj
• Birgitta Nakari, Lappeenrannan kaupunki
• Erkki Pekkarinen, Imatran kaupunki
• Heikki Puranen, Joutsenon kaupunki
• Harri Liikanen, Luumäen kunta
• Kari Halme, Kaakkois-Suomen tiepiiri
• Arja Aalto, Ratahallintokeskus 
• Tuomas Talka, Etelä-Suomen lääninhallitus

Raportin ovat laatineet Reijo Helaakoski ja Annu Korhonen Linea Konsultit 
Oy:stä sekä Matti Veijovuori Pöyry Environment Oy:stä. 

Lappeenrannassa helmikuussa 2009
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1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET 
LINJAUKSET

1.1 Valtakunnalliset linjaukset

Liikennepoliittinen selonteko
Hallitus antoi eduskunnalle keväällä 2008 liikennepoliittisen selonteon. Sen mu-
kaan liikennepolitiikassa on keskeistä kehittää toimivia liikenneyhteyksiä kan-
salaisille ja elinkeinoelämälle sekä tukea alueiden ja elinkeinojen menestymistä. 
Myös ilmastomuutoksen hillintä, joukkoliikenteen edistäminen ja liikennetur-
vallisuuden parantaminen ovat liikennepolitiikan tärkeimpiä painopisteitä. Se-
lonteko sisältää mittavan liikenneverkon kunnossapito- ja investointiohjelman.

Kehyskaudella 2009–2012 hallitus tuo eduskunnan päätettäväksi kustannuk-
siltaan enemmän uusia liikenneinvestointeja kuin koskaan aiemmin. Käyn-
nissä olevien ja päätettyjen hankkeiden menot tällä hallituskaudella ovat noin 
400 miljoonaa euroa vuodessa. Vaalikausien alussa laadittavista liikennepoliit-
tisista selonteoista tehdään pysyvä käytäntö. Hyväksytään periaate, että kun-
nat voivat saada liikkeelle tärkeän liikennehankkeen tapauskohtaisen arvion 
pohjalta korottoman jälkirahoituksen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on, 
että liikenteen rahoitus on pitkäjänteistä ja kestävällä pohjalla.

Selonteon linjausten mukaan tavoitteena on, että liikenneverkko tarjoaa maan 
eri osille mahdollisuudet kehittyä ja pysyä elinvoimaisina sekä logistinen jär-
jestelmä toimii tehokkaasti. Perusväylänpidon, alempiasteisen tiestön ja yk-
sityisteiden merkitys huomioidaan monipuolisen yritystoiminnan ja elinkei-
noelämän edellytysten turvaamiseksi koko maassa. Rataverkon välityskyvyn 
kasvattamiseen tulee varautua ja verkon laajuutta arvioidaan liikenteen tar-
peiden mukaan. Huolehditaan raideliikenteen kilpailuedellytyksistä suhteessa 
muihin liikennemuotoihin ja varmistetaan tasapuoliset kilpailuolosuhteet rau-
tateiden tavaraliikenteessä. 
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Liikennepolitiikkaa on jatkossa arvioitava entistä enemmän ilmastopolitii-
kan näkökulmasta. Konkreettiset toimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentä-
miseksi sisältyvät tulossa oleviin hallituksen ilmasto- ja energiastrategiaan ja 
ilmastopoliittiseen tulevaisuusselontekoon. Myös kuntien on omalta osaltaan 
kannettava vastuuta liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. On 
välttämätöntä, että kuntien maankäyttöratkaisut ovat ilmastopolitiikan kannal-
ta kestäviä ja vähentävät henkilöautoliikennettä. Joukkoliikennematkustuksen 
halutaan lisääntyvän. Selonteon investointien painopiste on raideliikenteessä. 
Hallitus pitää tärkeänä, että suuret kaupunkiseudut ja valtio laativat yhdessä 
pitkäjänteiset, seutukohtaiset joukkoliikenteen kehittämisohjelmat. Liikenteen 
peruspalvelut turvataan myös haja-asutusalueilla ja pienemmillä kaupunki-
seuduilla. Vähenevää linja-autoliikenteen reittiliikennettä täydennetään kutsu-
joukkoliikenteellä. Taataan kaukoliikenteen peruspalvelutaso ostamalla jouk-
koliikennettä niille yhteysväleille, joille tarjontaa ei synny markkinaehtoisesti. 
Pyöräilyn ja jalankulun tarpeet otetaan entistä paremmin huomioon maankäy-
tön suunnittelussa ja liikennejärjestelmäsuunnittelussa. 

Liikenneturvallisuutta parannetaan puuttumalla tehokkaasti muun muassa 
rattijuopumukseen, sääntöjen rikkomiseen ja turvalaitteiden käyttämättä jät-
tämiseen sekä ylinopeuksiin. Myös väylärahoitusta kohdennetaan liikenne-
turvallisuutta parantaviin hankkeisiin kuten pääteiden turvallisuutta lisäävään 
keskikaideohjelmaan. Liikennevalvontateknologian käyttöä lisätään. Alueel-
lisille turvallisuutta parantaville hankkeille varmistetaan toteuttamismahdol-
lisuudet ja resurssit. Liikenneturvallisuusalan poikkihallinnollista yhteistyötä 
tiivistetään. 

Rautatieliikenne
Rautatieliikenne 2030 on Ratahallintokeskuksen tekemä strateginen suunnitel-
ma, joka korostaa koko liikennejärjestelmän toimivuutta, matka- ja kuljetus-
ketjujen sujuvuuden parantamista. Rataverkolla tarvitaan kehittämishankkeita 
rautatieliikenteen kilpailukyvyn parantamiseksi. Lisäksi painopisteitä ovat pe-
ruskorjaukset sekä toiminnallisuuden, välityskyvyn ja turvallisuuden ajanmu-
kaistaminen. Rautatieliikenteen kehittämisen perusteissa korostetaan väestön 

keskittymistä taajamiin, Suomen perusteollisuuden raskaita kuljetuksia sekä 
Venäjän roolia entistä tärkeämpänä kauppakumppanina.

Tieliikenne
Tiehallinnon strategiset asiakirjat, tienpidon linjaukset 2015 sekä tie- ja lii-
kenneolojen tavoitetila, nostavat tienpidon tukemaan koko liikennejärjestel-
män toimivuutta. Liikenneturvallisuudella ja ympäristövaikutuksilla on suuri 
painoarvo. Teiden päivittäisen hoidon taso ja kunnon säilyminen turvataan. 
Lisääntyvää huomiota kiinnitetään kaupunkiseuduille. Pääteillä painopiste 
siirtyy kaksikaistaisten tiejaksojen parantamiseen. Seutu- ja yhdysteiden ke-
hittäminen on vähäistä.

Tieliikenteen turvallisuudesta vuosille 2006–2010 on laadittu valtioneuvoston 
periaatepäätös, jonka mukaan vuonna 2010 liikennekuolemia saa olla enintään 
250 ja vuonna 2025 enintään 100. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää ohjelmal-
lista kehitystyötä, yhteistä vastuuta ja tiiviimpää yhteistyötä liikennejärjestelmän 
parantamisessa unohtamatta tienkäyttäjän vastuuta. Painopisteinä ovat pääteiden 
kohtaamisonnettomuuksien ja asutuskeskusten kevyen liikenteen onnettomuuk-
sien vähentäminen. Muita toimintaympäristön muutosten ja liikenneturvallisuus-
työn vaikuttavuuden pohjalta keskeiseksi nostettuja painopisteitä ovat nopeuk-
sien hillitseminen, päihdeonnettomuuksien vähentäminen, ammattiliikenteen 
onnettomuuksien vähentäminen ja onnettomuuksien seurausten lieventäminen. 
Suunnitelmassa on kuntien toimiksi osoitettu erityisesti taajamien liikenteen rau-
hoittaminen sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla linjataan maamme alueidenkäyt-
töä pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteilla edistetään erityisesti kulttuuriympä-
ristön suojelua, biologista monimuotoisuutta ja ilmastonmuutosta koskevien 
kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa samoin kuin Euroopan aluesuun-
nittelun ja aluekehityksen suuntaviivojen toteuttamista Suomessa. Maankäyttö- 
ja rakennuslain mukaan tavoitteiden toteutumista tulee edistää valtion viran-
omaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa.
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Tavoitteet on jaettu koskemaan toimivaa aluerakennetta, eheytyvää yhdys-
kuntarakennetta ja elinympäristön laatua, kulttuuri- ja luonnonperintöä, vir-
kistyskäyttöä ja luonnonvaroja, toimivia yhteysverkostoja ja energiahuoltoa 
sekä eräitä erityiskysymyksiä ja aluekokonaisuuksia. Liikenneverkon osalta 
tavoitteet liittyvät erityisesti päätieverkkoon, rataverkkoon sekä valtakunnal-
lisiin satamiin ja lentoasemiin. Keskeisenä haasteena on näiden kehittäminen 
yhtenäisenä liikennejärjestelmänä. Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehi-
tetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä 
asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinni-
tetään liikenne- ja kuljetustarpeen vähentämiseen sekä liikenneturvallisuuden 
ja ympäristöystävällisten liikennemuotojen käyttöedellytysten parantamiseen. 
Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemas-
sa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja. Alueidenkäytössä on turvattava 
olemassa olevien valtakunnallisesti merkittävien ratojen, maanteiden ja vesi-
väylien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä valtakunnallisesti merkit-
tävien satamien ja lentoasemien sekä rajanylityspaikkojen kehittämismahdol-
lisuudet.

1.2 Maakunnalliset linjaukset

Maakuntasuunnitelma
Etelä-Karjalan maakuntasuunnitelma 2030:n lähtökohtana ovat maakunnan 
vahvuudet: maailman johtava metsäteollisuuskeskittymä, yliopisto, monipuo-
liset liikenneyhteydet, sijainti EU:n ja Venäjän rajalla sekä Saimaan vesistöalue 
ja luonto. Maakuntasuunnitelman visio korostaa raja-, henkilö- ja työmatkalii-
kenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä ympäristön viihtyisyyttä ja palvelujen 
saatavuutta. Useita vuosia kestäneen yhteiskuntakeskustelun lopputuloksena 
syntyi Etelä-Karjalan maakuntasuunnitelmassa esitetty maakunnan visio: 
- Etelä-Karjala on kilpailukykyinen kasvumaakunta. Maakunta on menestyvä 

idän ja lännen kohtauspaikka. Maakunnan keskusalue on Kaakkois-Suomen 
valtakunnanosakeskus.

- vahvan eteläkarjalaisen identiteetin omaksuneet kansalaiset toimivat yhteis-
työssä koko maakunnan hyväksi

- Etelä-Karjala on voimakas osaamiskeskittymä. Maakunnasta löytyy kan-
sainvälistä huippuluokkaa olevaa osaamista valituilla osaamisalueilla.

- osaavan työvoiman saatavuus, alueen sijainti ja toimiva infrastruktuuri luo-
vat pohjaa sille, että yritykset investoivat Etelä-Karjalaan

- Etelä-Karjala on nykyaikainen, kehittyvä, nuorekas, tulevaisuuteen suun-
tautunut, puhdas ja viihtyisä hyvinvoivien ihmisten maakunta

Maakuntakaava
Etelä-Karjalan maakuntakaavassa on asetettu kansainvälisten yhteyksien ke-
hittämiselle tavoitteita. Etelä-Karjala on Etelä-Suomen liittouman tärkeä ra-
javyöhyke Venäjän ja Pietarin alueelle, jonka kautta tulevat liikenneväylät ja 
logistiset palvelut ovat valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä kehi-
tyskohteita. Pietarin alueen taloudellinen kasvu heijastuu kaikkeen vuorovai-
kutukseen ja palvelujen kysyntään lähialueilla. Tämän kehityspaineen ohjaa-
miseen tulee varautua riittävillä väylä- ja aluevarauksilla.

Maakuntakaavassa asetettiin tavoitteita myös aluerakenteelle ja alueiden kehit-
tämiselle. Tavoitteiden mukaan pyritään turvaamaan maakunnan raja-alueiden 
sekä valtakunnan rajan molemminpuolinen yhtenäinen kehittäminen. Tavoit-
teena on rajanylitysalueiden kehittäminen ja riittävien aluevarausten osoitta-
minen rajaliikennettä, logistiikkaa ja tuotantotoimintaa varten. Maakunnan 
sisällä tavoitteena on turvata toimintojen kehittyminen yli kuntarajojen.
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MUUTOSNÄKYMÄT

2.1 Rajaliikenne

Nykyinen Etelä-Karjalan alue kuului ennen toista maailmansotaa Viipurin vai-
kutusalueeseen. Toisen maailmansodan seurauksena alueen perinteiset liiken-
neyhteydet katkesivat ja maakunnan aluerakenne muuttui rajan suuntaiseksi. 
Tärkeimmiksi liikenneväyliksi muodostuivat valtatie 6 ja Karjalan rata. Sa-
malla Etelä-Karjalan vientiyhteydet kääntyivät Kymenlaaksoon ja palveluyh-
teydet suureksi osaksi pääkaupunkiseudulle.

Suomen ja Venäjän välisen yhteistyön ja liikenteen kehittymiseen vaikutta-
vat lukuisat tekijät, muun muassa yleinen taloudellinen ja poliittinen kehitys, 
tullimääräykset sekä polttonesteiden ja muiden tuotteiden hintakehitys. Rajan 
ylittävän henkilöliikenteen voimakas kasvu ja yhteistyön lisääntyminen ovat 
vaikuttaneet viime vuosina merkittävästi Etelä-Karjalan kehitykseen. Suomen 
ja Luoteis-Venäjän yhteistyössä on runsaasti kasvupotentiaalia. Myös suoma-
laisten idänkauppaa harjoittavien yritysten usko Venäjään markkina-alueena 
on viime vuosina säilynyt vahvana. 

Lisääntyvä rajan ylittävä vuorovaikutus ilmenee lähialueyhteistyön lisäänty-
misenä, kasvavana ostos- ja muuna matkailuna sekä lisääntyvinä tavarakulje-
tuksina. Itäliikenteen varaan syntyy myös uusia palvelu-, logistiikka- ja tuotan-
totoimintoja. Rajan ylittävän ostosliikenteen kasvu on lisännyt Lappeenrannan 
ja Imatran vähittäiskaupan kysyntää erityisesti erikoistavarakaupassa ja tilaa 
vievässä kaupassa. Ostosmatkailun vauhdittamana Lappeenrannan Myllymä-
keen on viime vuosina muodostunut monipuolinen erikoiskaupan ja tilaa vie-
vän kaupan keskittymä, joka laajenee edelleen. Imatran Mansikkalan alueelle 
kaavoitetaan hypermarketeille ja tilaa vievälle kaupalle runsaasti uutta liiketi-
laa. Kasvuun liittyykin haaste sijoittaa uudet toiminnot yhdyskuntarakennetta 
tiivistäen ja lisääntyvän liikenteen haittoja ehkäisten.
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Vainikkala

Kolmikanta

Niukkala

Itärajan ylittävän henkilö- ja linja-autoliikenteen määrä kasvoi voimakkaasti 
aina 2000-luvun alkupuolelle, minkä jälkeen kasvu on taittunut. Vuonna 2007 
henkilöliikenteen määrä säilyi edellisvuoden tasolla. Raskaan liikenteen määrä 
on ollut transitokuljetusten vuoksi voimakkaassa kasvussa koko 2000-luvun. 
Rajan ylitti vuonna 2007 Nuijamaalla keskimäärin 2 450 ajoneuvoa vuorokau-
dessa ja Imatralla noin 1 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Imatra–Svetogorsk ra-
janylityspaikka avattiin kansainväliselle matkustajaliikenteelle vuonna 2002, 
jonka jälkeen sen kautta kulkevan ajoneuvoliikenteen määrä on lähes kaksin-
kertaistunut. Vainikkalassa rautatieliikenteen matkustajamäärät ovat viime vuo-
sina kasvaneet. Vuonna 2007 matkustajia oli päivittäin lähes 1 100 henkilöä, 
mikä oli lähes 20 % edellisvuotta enemmän. Rajan ylittää päivittäin lisäksi 20 
tavarajunaa. Saimaan kanavan tavarakuljetusmäärät ovat olleet viime vuosina 
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Kuva 2. Tieliikenne Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla 1995–2007 
(lähde: Tulli).

hienoisessa laskussa ollen vuonna 2007 yhteensä 2,1 miljoonaa tonnia. Vuon-
na 2007 matkustajia kanavalla oli noin 38 000. Lappeenrannan lentoaseman 
kansainvälinen liikenne vuonna 2007 oli 4 000 matkustajaa.

Vuonna 2007 rajan ylittävä liikenne kasvoi selvästi enemmän Imatralla ja Nuija-
maalla kuin Vaalimaalla. Tähän vaikutti käyttöön otettu liikenteen ohjausjärjes-
telmä, jolla pyrittiin tasaamaan satamista itärajan ylityspaikoille suuntautuvaa 
raskasta liikennettä. Venäjän ohjeistus on siirtänyt vuoden 2008 aikana Venä-
jälle suuntautuvan kaupallisen ajoneuvoviennin kulkemaan Vaalimaan sijasta 
Nuijamaan ja Imatran kautta. Imatran tullin laatiman liikenne-ennusteen mu-
kaan liikennemäärät raja-asemalla tulisivat kaksinkertaistumaan vuoteen 2015 
mennessä. Mikäli viisumivapaudesta EU:n ja Venäjän välillä sovitaan, niin 

Kuva 1. Etelä-Karjalan sijoittuminen sekä ulkoiset yhteydet ja 
rajanylityspaikat (lähde: Etelä-Karjalan liitto).
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sen on arvioitu nostavan ensimmäisenä vuotena matkustajamääriä 30–40 %. 
Viisumivapauden toteutuminen on epävarmaa, mutta sen voidaan olettaa ajoit-
tuvan noin vuoden 2015 tienoolle. Liikennmäärät voisivat kasvaa silloin jopa 
lähes kolminkertaiseksi nykyiseen verrattuna. Lähivuosina Venäjän talouden on 
arvioitu joka tapauksessa kehittyvän myönteisesti ja se tulee lisäämään nope-
asti rajaliikennettä Etelä-Karjalassa. Pidemmällä aikavälillä kasvun on arvioitu 
hidastuvan, vaikka Venäjän talouskasvu jatkuisikin. Kuljetusreitit voivat muut-
tua Venäjän omien satamien ja niihin liittyvien maantieyhteyksien kehittymisen 
myötä. Suomen suosio transitoliikenteen reittinä saattaa myös heikentyä, mikäli 
liikenneturvallisuus paranee ja rajanylitykset sujuvoituvat muissa Keski-Euroo-
pasta Venäjälle johtavissa kuljetuskäytävissä. Joka tapauksessa raskas liikenne 
tulee lähivuosina kasvamaan Etelä-Karjalan päätieverkolla selvästi nykyisestä.

Etelä-Karjalan alueen raja-asemien kehittäminen on osa kansallista liikenne- ja 
rajapolitiikkaa. Raja-asemien toiminta on eräs lähivuosien kriittinen menestyste-
kijä Etelä-Karjalan taloudellisen hyvinvoinnin kehittymisessä. Suomen puolella 
rajan ylitykseen liittyviä sekä liikenteellisiä että toiminnallisia esteitä tuleekin 
vähentää. Tätä tavoitetta tukevista hankkeista merkittävimpiä ovat Nuijamaan 
ja Imatran raja-asemien kehittäminen edelleen. Kiireellisimpinä toimenpitei-
nä ovat rekkapalvelualueen rakentaminen Imatran ja Nuijamaan raja-asemille. 
Imatraa tulee kehittää kansainväliseksi rajanylityspaikaksi myös rautatieliiken-
teessä ja paikallinen henkilöliikenne rajan yli tulee mahdollistaa. Haasteena 
Imatralla on ratapihan sijainti asutuksen läheisyydessä. Valtion rajanylityspaik-
koja pohtineen työryhmän mielestä Parikkala–Syväoron tilapäisen rajanylitys-
paikan muuttaminen kansainväliseksi olisi pitkällä aikavälillä perusteltua. Se 
voisi aluksi toimia Suomen ja Venäjän kahdenvälisenä rajanylityspaikkana.

2.2 Alue- ja yhdyskuntarakenne 

Teollistumisen myötä väestö on keskittynyt voimakkaasti Lappeenrannan, 
Joutsenon ja Imatran muodostamalle ydinalueelle, jossa asuu nykyisin lähes 
75 prosenttia Etelä-Karjalan väestöstä. Salpausselän ”nauhakaupunkiin” liitty-
vät nykyisin kiinteästi myös Taipalsaaren ja Ruokolahden keskustaajamat.

Palvelu- ja tuotantosektorin edelleen kasvaessa on maakunnan aluerakenne 
keskittynyt yhä enemmän Etelä-Karjalan ydinalueelle lisäten näin maakunnan 
kaksijakoista luonnetta. Informaatioteknologian ja etätyön ja kehittyminen luo 
edelleen uusia mahdollisuuksia ja sillä voidaan vaikuttaa Etelä-Karjalan työ-
paikka- ja väestörakenteeseen. 

Nykyistä tasapainoisempi alueellinen kehitys edellyttää maakunnan keskeisen aseman 
tehokkaampaa hyödyntämistä kansainvälistymiskehityksessä, lähialueyhteistyössä ja 
uusien tuotanto- ja palvelumuotojen edistämisessä sekä seudullisen yhteistyön lisää-
mistä sekä maankäytön suunnittelussa että palvelutarjonnan järjestämisessä. 

Väestö
Viimeisen kymmenen vuoden aikana Etelä-Karjalan väestökehitys on ollut 
lievästi taantuvaa ja maakunnan väestö on vähentynyt kolmella prosentilla 
nykyiseen 135 000 asukkaaseen. Asutus on keskittynyt Lappeenrantaan. Lap-
peenrannan naapurikunnista väestö on kasvanut Taipalsaarella. Pienemmissä 
kunnissa väestö keskittyy kuntakeskuksiin. Tilastokeskuksen ennusteen mu-
kaan viimeaikainen väestökehitys tulisi maakunnassa jatkumaan. 
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Taulukko 1.  Väestö vuonna 2007 ja ennuste vuoteen 2030 (lähde: Tilastokeskus).
 

 
Kuva 3. Väestötiheys Etelä-Karjalassa vuonna 2005 

(lähde: YKR-aineisto © SYKE ja Tilasto-
keskus).
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Kuva 4. Väestömuutos vuosina 1980–2005 (lähde: YKR-aineisto © SYKE ja 

Tilastokeskus).
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Taajama-alueet ovat jatkuvasti kasvaneet. Väestömäärä on kasvanut 
erityisesti taajamien reuna-alueille. Vaikka väestö on Lappeenrannassa 
kasvanut viime aikoina selvästi, niin myös kaupungin läheinen maaseutu 
omakotiasumisineen houkuttelee asukkaita, mikä on hajauttanut yhdys-
kuntarakennetta. 

Väestön nopea ikääntyminen lähitulevaisuudessa on yleiseurooppalainen 
ilmiö. Suomessa ns. suuret ikäluokat nostavat lähivuosina selvästi yli 64-
vuotiaiden määrää, jonka ennustetaan Etelä-Karjalassa olevan vuonna 
2030 puolitoistakertainen nykyiseen verrattuna. 

Väestön ikärakenteen kehitykselle on ominaista kuitenkin alueellinen 
epätasaisuus, sillä kasvualueilla lasten ja nuorten osuus pysyy suunnil-
leen nykytasolla vielä pitkään. Muuttotappioalueilla väestö vanhenee sel-
västi.
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Kuva 5. Ikärakenne vuonna 2007, suluissa ennuste vuonna 2030 
(lähde: Tilastokeskus).
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Työpaikat ja työssäkäynti
Työpaikkakehitys on Lappeenrannan seutukunnassa ollut 2000-luvulla posi-
tiivista, mutta Imatran ja Länsi-Saimaan seutukunnissa negatiivista. Vuosina 
2005–2007 Etelä-Karjalassa yritysten määrä on lisääntynyt noin 200 ja työ-
paikkojen määrä lähes 700. Palvelut ja rakentaminen ovat lisänneet työpaikko-
ja, mutta teollisuuden työpaikat jatkavat vähentymistään.  Elinkeino- ja tuotan-
torakenne on valtakunnallisesti muutostilassa. Kaakkois-Suomi, ja erityisesti 
Etelä-Karjala, on edelleen maailman johtavia metsäteollisuuden keskittymiä, 
mitä tukee teollisuuden tutkimuslaitosten sijoittuminen Etelä-Karjalaan. Jalos-
tussektorin osuus työpaikoista on maakunnassa edelleen lähes 30 prosenttia. 
Joutsenossa, Rautjärvellä ja Imatralla jalostuksen osuus on noin 40 prosenttia. 
Metsäteollisuuden työpaikkojen määrän väheneminen on todennäköistä tule-

vaisuudessa alan rakennemuutoksen edetessä. Puun saatavuus, hintakehitys ja 
puutullit ovat tämän hetken epävarmuustekijöitä.

Matkailu on nousemassa yhä tärkeämmäksi elinkeinoksi ja alan työ-
paikkojen odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa selvästi. Käynnis-
sä olevien investointien lisäksi on suunnitteilla merkittäviä uusia 
hankkeita, mm. Joutsenon Rauhan alue, Imatran vapaa-aikakeskus ja Huh-
tiniemen kylpylä- ja vapaa-aikakeskus Lappeenrannassa. Matkailun ke-
hitysnäkymät ovat hyvät johtuen pääosin venäläisten kasvavasta kiinnos-
tuksesta. Venäläisten yöpymiset ovat 2000-luvulla kolminkertaistuneet. 
Vapaa-ajan asuntojen määrä on maakunnassa kasvanut nykyiseen reiluun
20 000:een.
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Kuva 6. Elinkeinorakenne ja työpaikkojen määrä vuonna 2005 (lähde: Tilastokeskus).
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RUOKOLAHTI

TAIPALSAARI
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SUOMENNIEMI
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49
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Kuva 7. Merkittävimmät työssäkäyntivirrat vuonna 2004 
(lähde: Tilasto keskus). 

Työpaikkaomavaraisuus perinteisesti määriteltynä - työpaikkojen määrä suh-
teessa työlliseen työvoimaan - ylittää Lappeenrannan ja Imatran kaupungeissa 
100 prosentin. Omassa kunnassa työssäkäyvien määrä ja osuus on laskenut 
jokaisessa suunnittelualueen kunnassa. Taipalsaarella omassa kunnissa työssä-
käyvien osuus on pudonnut jo alle 50 prosentin. 

Työmatkat ovat pidentyneet jatkuvasti, samoin pendelöinti kuntien välillä on 
lisääntynyt. Merkittävimmät kuntien väliset työssäkäyntivirrat suuntautuvat 
maakuntakeskukseen Lappeenrantaan sekä Imatralle. Kohtuullisen suuria 
työssäkäyntivirtoja Etelä-Karjalasta suuntautuu myös pääkaupunkiseudulle 
ja Kymenlaaksoon. Viidessä vuodessa eniten ovat kasvaneet naapurikuntien 
työssäkäyntivirrat Lappeenrantaan, keskimäärin viidenneksellä.

Työmatkaliikennettä on myös rajan yli. Imatran ja Svetogorskin välillä pen-
delöijiä on jonkun verran, mutta myös Viipurissa ja Pietarissa käydään töissä. 
Tilastotietoa rajan ylittävän pendelöinnin määrästä ei kuitenkaan ole. 

Venäjä on noussut Suomen toiseksi suurimmaksi kauppakumppaniksi. Venä-
jän talouden nopean kasvun ennustetaan jatkuvan ja se luo mahdollisuuksia 
eteläkarjalaiselle teollisuudelle, kaupalle ja logistiikkayrityksille. Kasvu on 
lisännyt erityisesti transitokuljetuksia, jonka tavaroiden arvo ja määrä ovat 
kaksinkertaistuneet viidessä vuodessa. Erityisen nopeasti ovat kasvaneet hen-
kilöautojen kuljetukset.
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Palvelut
Yhteiskunnalla on lakisääteisten palveluiden järjestämisvelvollisuus asuin-
paikasta riippumatta. Tämä ei kuitenkaan takaa sitä, että palvelut olisivat 
käyttäjän kannalta kohtuullisesti saavutettavissa. Peruspalvelut ovat olleet ja 
ovat edelleen seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana suurten muutosten 
edessä. Maakunnan väestö ikääntyy vääjäämättömästi ja palvelujen kysyntä 
ja tarve muuttuvat. Oman haasteensa palvelutuotannon järjestämiselle tuovat 
maaseutualueet ja sen asukkaat. Maaseudun väestörakenne on selvästi ikään-
tyneempää kuin taajamissa ja väkimäärä on pieni.

Etelä-Karjalassa on muun maan tavoin ollut käynnissä kaupan rakennemuutos, 
jota on vahvistanut venäläisten lisääntyneen matkailun tuoma ostovoima. Päi-
vittäistavarakauppa on keskittynyt suuriin yksiköihin, lähikauppojen määrä on 

vähentynyt ja myymäläverkko on harventunut. Viime vuosina on rakennettu 
runsaasti tilaa vievän erikoiskaupan liiketilaa. Myymäläverkoston kehitys pe-
rustuu pitkälti niiden kannattavuuteen ja tehokkuuteen. Kannattavuuskysymyk-
set ovat johtaneet kaupan sijoittumiseen sille edullisille paikoille, esimerkiksi 
halvan maanhinnan alueille. Jollei kehitystä pystytä ohjaamaan, kaupan keskit-
tymät sijoittunevat enenevästi keskustojen asemasta taajamien reuna-alueille.

Kuntayhteistyö
Olosuhteet kuntayhteistyön lisäämiselle Etelä-Karjalassa ovat aluerakenteen 
puolesta hyvät. Työpaikkojen ja palveluiden keskittyminen maakunnan kes-
kusalueelle on omiaan kuntarajat ylittävän yhteistyön syventymiselle. Kunta- 
ja palvelurakennetta koskeva puitelaki tuli voimaan helmikuussa 2007 ja se 
on voimassa vuoden 2012 loppuun. Kaikki kunnat jättivät valtioneuvostolle 
puitelain edellyttämät suunnitelmat rakenteiden uudistamisesta ja palvelujen 
järjestämisestä. Lisäksi kaupunkiseudut laativat suunnitelmat seudullisen yh-
teistyön lisäämisestä. Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveyspiiri 
aloitti toimintansa 1.1.2009. Sen tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta 
erikoissairaanhoito, kansanterveystyö ja sosiaalihuolto.

Alueella on eri toimijoiden yhteistyönä tehty lukuisia, eri kehittämisen osa-
alueita käsittäviä strategioita. Strategiatyö on tiivistänyt maakunnallista yh-
teistyötä ja edesauttanut yhteisten kehittämistavoitteiden määrittelyä. Sai-
maankaupunki -hankkeen tiimoilta on laadittu lukuisia kuntien yhteistyötä 
koskevia selvityksiä, joita voidaan käyttää päivitettyinä suunniteltaessa uusia 
yhteistyömuotoja. Aluekeskusohjelman puitteissa on sovittu kuntayhteistyön 
aloista (talous- ja tietohallinto, hankintayksikkö, vesihuolto, kuntatekniikka), 
joita viedään eteenpäin. Vuoden 2005 alussa toteutui Parikkalan, Saaren ja 
Uukuniemen kuntaliitos. Uuden kunnan nimi on Parikkala, joka on väkiluvul-
taan maakunnan suurin maalaiskunta. Lappeenrannan ja Joutsenon kaupungit 
yhdistyivät uudeksi Lappeenrannaksi 1.1.2009. Lappeenrannan ja Ylämaan 
asettama toimikunta esittää yhdistymisneuvottelujen käynnistämistä, joiden 
tavoitteena on Lappeenrannan ja Ylämaan kuntaliitos vuoden 2010 alussa.
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3 LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEN 
VISIO JA TAVOITTEET

3.1 Lähtökohdat

Etelä-Karjalan maakunnan liikennejärjestelmän ja sen toimintaympäristön 
analyysistä sekä aiemmista laadituista valtakunnallisista ja maakunnallisista 
linjauksista on Etelä-Karjalan liikennejärjestelmän kehittämiselle saatu seu-
raavat lähtökohdat:

• Valtakunnalliset reunaehdot:
- liikennesektorin tulee kantaa oma vastuunsa kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämisestä
- tieliikenteen turvallisuuteen on saatava selkeä myönteinen kehitys 
- liikennejärjestelmän on oltava yhteiskuntataloudellisesti tehokas

• liikennejärjestelmän ongelmia ei ratkaista pelkästään isoilla investoin-
neilla

• sidosryhmien voimavarat ja keinot yhdistetään.

• Maakunnan erityisominaisuudet:
- Etelä-Karjala on idän ja lännen kohtauspaikka. Liikennejärjestelmän ke-

hittäminen tukee Venäjän kanssa käytävää taloudellista yhteistyötä. Sa-
malla minimoidaan rajaliikenteen kasvusta aiheutuvia haittoja.

- maakunnassa on vahva metsäteollisuuden keskittymä. Logistista järjes-
telmää kehitetään suuremman lisäarvon hankkimiseksi. 

• Muut tärkeät tavoitealueet:
- liikennejärjestelmän palvelutason turvaaminen, erityisesti joukkoliiken-

teen ja kevyen liikenteen roolien vahvistaminen
- alueiden kehittämisen tukeminen, erityisesti kasvukeskusalueen aluera-

kenteen tiivistäminen.
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3.2 Visio

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmän ja sen toimintaympäris-
tön nykytilan ja tulevaisuudennäkymien analyysin esille nos-
tamien tarpeiden pohjalta on muodostettu maakunnan liiken-
nejärjestelmän visio, tiivis kuvaus tavoitetilasta, jota kohti 
liikennejärjestelmän kehittämistoimien avulla pyritään. Ete-
lä-Karjalan liikennevision taustalla on yleisempi maakunnan 
visio sekä valtakunnalliset liikennepolitiikan linjaukset.

 Etelä-Karjala on kilpailukykyinen maakunta ja portti Ve-
näjälle korkealaatuisten liikenneyhteyksien ja -palveluiden 
sekä hyvän logistisen sijainnin ansiosta. Liikenteen aiheut-
tamien kasvihuonekaasupäästöjen määrä vähenee kansain-
välisten velvoittei-den mukaisesti. Asukkaiden tarvitsemat 
matkat ja elinkeinoelämän kuljetukset sujuvat turvallisesti 
maakunnan eri osissa.

3.3 Tavoitteet

Maakunnan liikennejärjestelmän kehittämiseksi laaditun visi-
on pohjalta on liikennejärjestelmän kehittämisen yleistavoit-
teita kuvattu alla olevassa taulukossa tarkemmin tavoiteloh-
koittain. Yleistavoitteita on edelleen tarkennettu seudullisilla 
ja aluetyyppikohtaisilla painotuksilla. Taulukossa on esitetty 
myös niihin liittyviä mahdollisia indikaattoreita, joiden pe-
rusteella niiden vaikutuksia voidaan myöhemmin arvioida ja 
seurata. 

Tavoitelohkot ovat samat kuin aikaisemmassa vuonna 2003 
valmistuneessa Etelä-Karjalan liikennestrategiassa. Vanhan 
strategian kohdat turvallisuus ja terveys sekä sosiaalinen kes-
tävyys on nyt yhdistetty ihminen-tavoitelohkoksi.

Yleistavoite Seudulliset/ aluetyyppikohtaiset 
painotukset 

Indikaattorit

1. Liikennejärjestelmän palvelutaso ja talous
Kaikille liikennejärjestelmän 
käyttäjälle tarjotaan kohtuullinen 
palvelutaso. Lyhyitä matkoja 
tehdään taajamissa yhä enemmän 
kävellen ja pyöräillen. Kaupun-
geissa ja pitkämatkaisessa liiken-
teessä matkat sujuvat helposti 
joukkoliikenteellä.  
Pääväylillä taataan liikenteen 
hyvä sujuvuus. 

Liikennejärjestelmä on yhteis-
kuntataloudellisesti tehokas. Eri 
osapuolien voimavarat ja keinot 
yhdistämällä tehostetaan liiken-
nejärjestelmän ylläpitoa ja pitkä-
jänteistä kehittämistä. 

Kaupungeissa ja taajamissa, erityi-
sesti kaupunkikeskustoissa, kehite-
tään määrätietoisesti jalankulun ja 
pyöräilyn reittejä ja olosuhteita. 
Lappeenrannassa ja Imatralla, niiden 
välillä sekä Lappeenrannasta naapu-
rikuntien keskuksiin ja naapurimaa-
kuntien keskuksiin sekä pääkaupun-
kiseudulle joukkoliikenne on kilpai-
lukykyinen henkilöauton kanssa. 
Turvataan erityisesti pitkämatkaisen 
ja kansainvälisen liikenteen hyvä  
sujuvuus.

Liikennejärjestelmätyössä tiiviste-
tään yhteistyötä eri osapuolten välil-
lä maakunnallisen hyödyn maksi-
moimiseksi. 
Turvataan liikennejärjestelmän ke-
hittämisen edellyttämä rahoitustaso. 

Kulkutapajakauma 
Kevyen liikenteen 
verkon pituus 
Junatarjonta ja mat-
kustajamäärä asemilla 
Kaupunkiseutujen ja 
niiden välinen jouk-
koliikennetarjonta 
Ruuhkautuvien tie-
osien pituus 

Liikennejärjestelmä-
suunnitelman seuran-
taprosessin toimivuus 
Eri osapuolien rahoi-
tus liikennejärjestel-
mään 

2. Ihminen 
Liikennejärjestelmää kehitetään 
siten, että liikenteessä kuolleiden 
ja loukkaantuneiden määrä vä-
henee jatkuvasti.

Ihmisten terveyteen ja elinympä-
ristön viihtyisyyteen liittyviä lii-
kenteen haittavaikutuksia vähen-
netään.
Esteettömyys on oleellinen osa 
liikennejärjestelmän sosiaalista 
tasapuolisuutta. 

Vuoteen 2030 mennessä tieliiken-
teessä kuolee korkeintaan kolme 
henkilöä vuodessa. 
Pääteillä vähennetään merkittävästi 
vakavia onnettomuuksia, erityisesti 
kohtaamisonnettomuuksia.
Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuut-
ta parannetaan erityisesti kaupunki-
keskustoissa ja koulureiteillä. 
Liikenneturvallisuustyön tekemistä 
aktivoidaan. 

Kaupunkikeskustat kehitetään ny-
kyistä viihtyisimmiksi. 
Tie-, katu- ja ratamelualueilla sijait-
sevien asuinalueiden melusuojaus- 
ja -torjuntatoimet viedään loppuun.  
Rajaliikenteen jonojen haitat mini-
moidaan.  
Väestön ikääntyminen otetaan huo-
mioon liikennejärjestelmän kehittä-
misen erityistarpeena. Esteettömyyt-
tä parannetaan erityisesti kaupunki-
keskustoissa ja joukkoliikenteen 
matkaketjuissa. 

Liikenteessä kuollei-
den ja loukkaantu-
neiden määrä 

Melualueilla asuvien 
ihmisten määrä 
Jonopituudet rajalii-
kenteessä
Esteettömät termi-
naalit 
Matalalattiabussien 
osuus kaupunkilii-
kenteessä
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Yleistavoite Seudulliset/ aluetyyppikohtaiset 
painotukset 

Indikaattorit

3. Alueiden ja yhdyskuntien kehittyminen
Maakunnan asemaa maan tär-
keimpänä vyöhykkeenä Pietarin 
alueelle ja Venäjälle vahviste-
taan.  
Pietarin alueen hyvällä saavutet-
tavuudella tuetaan elinkeinojen 
toimintamahdollisuuksia Etelä-
Karjalassa.  

Yhdyskuntarakenteen kehittämi-
sessä painopisteenä on keskeisen 
työssäkäyntialueen eli ns. laatu-
käytävän tiivistäminen. Maan-
käyttö ja liikenneratkaisut tuke-
vat toisiaan kestävällä tavalla. 
Uutta rakennetaan vanhaa täy-
dentäen ja eheyttäen.  

Maakunnan merkittävää roolia idän 
ja lännen kohtauspaikkana sekä Ve-
näjän porttina vahvistetaan. 
Turvataan rautateiden riittävä kapa-
siteetti. 
Poistetaan rajaliikenteen ja päätei-
den nykyiset sujuvuusongelmat 
(mm. vt 6, vt 13 ja vt 26) sekä var-
mistetaan pääteiden liikenteen ja 
kuljetusten tyydyttävä sujuvuus 
myös tulevaisuudessa. 
Lentoliikenteen riittävän tarjonnan 
turvaaminen. 
Haja-asutusalueella turvataan alem-
man tieverkon kunto ja liikennöitä-
vyys. 
Luodaan edellytyksiä alueen tuotan-
torakennetta ja väestöä palvelevalle 
logistiikkatoiminnoille. 

Liikenneverkon ja maankäytön 
kehittämisen yhteistyötä tiivistetään. 
Yhdyskuntarakennetta kehitetään 
olemassa olevia rakenteita vahvista-
en. Haja-asutusalueella rakentami-
nen keskitetään kehitettäviin kyliin. 
Maankäytön kasvualueilla turvataan 
kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliiken-
teen hyvät toimintaedellytykset. 
Kehitetään vahvimpia joukkoliiken-
nekäytäviä ja maankäytön tukeutu-
mista niihin. 
Tuetaan julkisten ja yksityisten lähi-
palvelujen säilymistä ja kehittymistä.

Ruuhkautuvien tie-
osien pituus 
Huonokuntoisen
tieverkon pituus 
Logistiikan yritys-
toiminnan määrä 

Asukastiheys eri 
maankäyttötyypeillä 
Kulkutapajakauma 
Eri osapuolten vuo-
rovaikutus suunnitte-
lussa 

4. Ympäristö 
Liikennesektori kantaa oman 
vastuunsa kasvihuonekaasupääs-
töjen vähentämisestä.  
Laadukas luonnonympäristö ja 
rakennetun ympäristön arvoalu-
eet siirtyvät myös tuleville suku-
polville.

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä
vähennetään nykyisestä 30 prosent-
tia vuoteen 2030 mennessä. 
Edistetään kestävää liikkumiskult-
tuuria.
Kaupungeissa tehostetaan nykyisen 
liikenneinfrastruktuurin käyttöä, uut-
ta kapasiteettia rakennetaan harkiten. 
Vielä suojaamattomat pääteiden 
pohjavesikohteet suojataan. 

Kasvihuonekaasu-
päästöjen määrä 
Henkilöautoliiken-
teen kulkutapaosuus 
ja suorite 
Tie- ja katuverkon 
pituus/ asukas 
Suojaamattomat 
pohjavesialueet
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4 LIIKENNEJÄRJESTELMÄN NYKYTILA JA 
KEHITTÄMISTARPEET 

4.1 Liikkumiskäyttäytyminen

Henkilöliikenne
Tärkeä ihmisten liikkumiskäyttäytymiseen vaikuttava tekijä on eri toimintojen, 
kuten asuinpaikkojen, työpaikkojen, palveluiden ja vapaa-ajankohteiden, kes-
kinäinen sijainti, mikä vaikuttaa suoraan matkojen pituuksiin ja vaihtoehtoina 
oleviin kulkutapoihin. Myös yksilön ominaisuudet, kuten ikä, elämänvaihe, 
sukupuoli, fyysiset liikkumiskyvyt, arvot, asenteet, perhekoko ja asumismuoto 
vaikuttavat liikkumiseen.

Vuosina 2004–2005 tehdyn valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen 
(HLT) mukaan liikkuminen Etelä-Karjalassa on hyvin henkilöautovaltaista. 
Matkojen määrästä 62 % ja kuljetuista kilometreistä 82 % tehdään henkilö-
autolla. Näissä luvuissa on muutaman prosenttiyksikön kasvu verrattuna 90-
luvun lopun vastaavaan tutkimukseen. Jalankulun ja pyöräilyn yhteinen osuus 
matkojen määrästä on 32 % ja suoritteesta 6 %. Joukkoliikenteellä vastaavat 
osuudet ovat 4 % ja 7 %. Keskimäärin eteläkarjalaiset käyttävät liikkumiseen 
aikaa reilun tunnin vuorokaudessa. Kevyen liikenteen ja henkilöautoliikenteen 
kulkutapaosuudet ovat yhtä suuria 1–2 kilometrin mittaisilla matkoilla. Tätä 
lyhyemmillä matkoilla autoilu on vähäisempää ja pidemmillä matkoilla ylei-
sempää kuin kävely ja pyöräily yhteensä. 

Henkilöautotiheys asukasta kohden on Etelä-Karjalassa korkea. Vuonna 2007 
suunnittelualueella oli keskimäärin 527 henkilöautoa 1 000 asukasta kohden, 
mikä on ylittää selvästi valtakunnallisen keskiarvon 484.
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Kuva 8. Kulkutapajakaumat matkoista (matkaa/henkilö/vrk) ja suoritteesta 
(kilometriä/henkilö/vrk) laskettuna (lähde: HLT 1998–99 ja 2004–05).

Tavaraliikenne
Etelä-Karjalassa merkittävimpiä kuljetuksia synnyttäviä keskittymiä ovat 
maakunnan suuret teollisuuslaitokset. Elinkeinoelämä edellyttää sujuvaa tava-
raliikennettä ja hyvin ennustettavaa kuljetusaikaa. Maantiekuljetukset hallitse-
vat tavaraliikennettä, rautatieliikenteellä on kuitenkin Etelä-Karjalassa varsin 
merkittävä rooli. Metsäteollisuuden raaka-aineita ja tuotteita kuljetetaan myös 
vesitse.

Suurimmillaan tieliikenteen tavarankuljetusmäärät ovat Etelä-Karjalassa val-
tatiellä 6 Lappeenrannan kohdalla, runsaat 8 miljoonaa tonnia vuodessa. Valta-
tiellä 6 muualla Luumäen ja Imatran välisellä osuudella tavarankuljetusmäärät 
ovat 5–7 miljoonaa tonnia vuodessa. Imatralta pohjoiseen päin valtatien 6 ta-
varamäärä ylittää 2 miljoonaa tonnia. Valtatien 26 tavarakuljetusten määrä on 

3–4 ja valtatien 13 välillä Lappeenranta–Mikkeli 1–2 miljoonaa tonnia vuo-
dessa.

Kaakkois-Suomen rataverkon merkittävimpiä tavaravirtoja ovat metsäteolli-
suuden vientikuljetukset Kotkan ja Haminan satamiin, raaka-aineiden tuon-
tikuljetukset Suomen teollisuudelle sekä kemikaalien ja konttien transito-
kuljetukset. Suomen ja Venäjän väliset kuljetukset hoidetaan Vainikkalan ja 
Imatrankosken raja-asemien kautta. Pitkällä aikajänteellä rautatiekuljetukset 
ovat olleet voimakkaassa kasvussa, mutta niiden volyymit ovat herkkiä sekä 
Venäjän tariffi - ja tullipolitiikalle että muutoksille yksittäisten suurten tava-
raerien kuljetussopimuksissa. Suomen ja Venäjän välisten rautatiekuljetusten 
määrät vähenivätkin selvästi vuodesta 2006 vuoteen 2007. Vuonna 2007 Vai-
nikkalassa tavaramäärä oli 6,5 miljoonaa tonnia ja Imatrankoskella 3,3 miljoo-
naa tonnia. Sen sijaan kotimaan tavarakuljetusten kysyntä rautateillä on viime 
vuosina kasvanut voimakkaasti. Tavarakuljetusten määrä Kouvolan ja Luumä-
en välillä oli 10,3 miljoonaa tonnia, Luumäen ja Imatran välillä 4,8 miljoonaa 
tonnia ja Imatralta pohjoiseen 2,8 miljoonaa tonnia. Saimaan kanavan kautta 
on viime vuosina kuljetettu 2–2,5 miljoonaa tonnia.

Venäjä on nostamassa puun vientitulleja vuonna 2009 sekä ilmaissut myös ai-
komuksensa vähentää tilapäisten rajanylityspaikkojen sekä puutavaran tullaus-
paikkojen määrää nykyisestä. Toteutuessaan suunnitellussa laajuudessa nämä 
päätökset tulevat vähentämään rajusti puun tuontimääriä Venäjältä Suomeen. 
Monilla rajanylityspaikoilla puun tuonti todennäköisesti loppuisi. Venäjällä 
on Suomen rajan läheisyydessä laajoja alueita, joilta olisi liikennejärjestelmän 
kannalta järkevää ja taloudellista kuljettaa jatkossakin puuta Suomeen.

4.2. Tie- ja katuverkko

Päätieverkko
Tiehallinnon ylläpitämä maantieverkko muodostaa Etelä-Karjalan ajoneuvo-
liikenteen verkon rungon. Maakunnan pääyhteytenä on keskeisesti alueen läpi 
kulkeva valtatie 6. Toinen merkittävä väylä on valtatie 13. Päätieverkkoa täy-
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dentävät valtatiet 14 ja 26 sekä kantatie 62. Monissa kunnissa ja etenkin haja-
asutusalueella tieverkon rungon muodostaa alempiasteinen tieverkko, seutu- ja 
yhdystiet sekä yksityistiet. Kaupungeissa ja taajamissa kuntien vastuulla ole-
valla katuverkolla on merkittävä rooli osana ajoneuvoliikenteen verkkoa.

Liikennemäärät ovat kasvaneet 2000-luvulla valtatiellä 6 keskimäärin 15–20 
prosenttia, muulla tieverkolla hieman vähemmän. Tien liikennemäärät vaihte-
levat maakunnan ydinalueella välillä 9 000–15 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Raskaan liikenteen osuus valtatiellä 6 on erittäin suuri eli 1 600–2 300 ajoneu-
voa vuorokaudessa Luumäen ja Imatran välillä. Tällä tiejaksolla esiintyykin 
liikenteen sujuvuusongelmia säännöllisesti päivittäin. Tiehallinnon valtakun-

Ruokolahti

Luumäki

Parikkala

Taipalsaari

Savitaipale

Lappeenranta

Ylämaa

Lemi

Joutseno

Rautjärvi

Imatra

Suomenniemi

Yhdystie

Valtatie
Kantatie
Seututie

Toiminnallinen
luokka

Keskimääräinen
vuorokausiliikenne
(KVL 2007)

alle 500

501 - 1000

1001 - 2000

2001 - 3000

3001 - 4000

4001 - 5000

5001 - 6000

6001 - 10000

yli 10000

Ruokolahti

Luumäki

Parikkala

Taipalsaari

Savitaipale

Lappeenranta

Ylämaa

Lemi

Joutseno

Rautjärvi

Imatra

Suomenniemi

Yhdystie

Valtatie
Kantatie
Seututie

Toiminnallinen
luokka

Keskimääräinen
vuorokausiliikenne
raskas liikenne
(KVL 2007)

alle 100

101 - 300

301 - 600

601 - 900

901 - 1200

1201 - 3000

yli 3000

nallisen tieliikenne-ennusteen mukaan liikennemäärät tulisivat Etelä-Karjalan 
valtateillä kasvamaan keskimäärin noin 20 prosenttia vuoteen 2030 mennes-
sä. Rajaliikenteen käyttämillä väylillä kasvu tullee olemaan kuitenkin selvästi 
suurempaa etenkin raskaan liikenteen osalta.

Valtatien 6 parantaminen nykyisellä paikallaan nelikaistaiseksi keskikaiteel-
liseksi sekaliikennetieksi on käynnissä Lappeenrannan Kärjen kylästä aina 
Imatralle saakka. Kevyt liikenne ohjataan omille väylille tai rinnakkaisteille. 
Liittymiä vähennetään ja kaikki jäljelle jäävät liittymät parannetaan eritasoliit-
tymiksi. Kehittämishanke sisältää myös rinnakkaistiejärjestelyjä, meluntorjun-
tatoimenpiteitä ja pohjavesisuojauksia. Hanke tehdään kahdessa vaiheessa ja 

Kuva 9. Maanteiden toiminnallinen luokitus ja keskimääräinen vuorokausi-
liikenne vuonna 2007 (lähde: Tierekisteri).

Kuva 10. Maanteiden toiminnallinen luokitus ja keskimääräinen raskaan 
liikenteen vuorokausiliikenne vuonna 2007 (lähde: Tierekisteri).



23

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma

valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2011. Välittömästi tämän jälkeen toteu-
tukseen tulisi saada valtatiellä 6 väli Luumäen Taavetista Lappeenrantaan. Tä-
män tiejakson tavoitetilana on nelikaistainen keskikaiteellinen tie sisältäen Jur-
valan taajaman ohituksen. Maakunnan pohjoisosassa valtatien 6 kehittämiseksi 
tulee tehdä pienempiä toimenpiteitä lähinnä taajama- ja tienvarsiasutusjaksoil-
la tavoitetilan saavuttamiseksi. Tällä tiejaksolla kiireellisimmät toimenpiteet 
sisältävät liikenneturvallisuutta ja muita ongelmallisimpia kohteita parantavia 
toimenpiteitä kuten liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyjä, valaistuksen, 
pohjavesisuojausten ja riista-aitojen rakentamista sekä meluntorjuntaa.

Valtatie 13 on tärkeä tieyhteys Keski-Suomeen ja länsirannikolle sekä myös 
merkittävä kansainvälisen liikenteen yhteys Lappeenrannasta Nuijamaan kaut-
ta Venäjälle. Tie on kapea ja mutkainen. Kun lisäksi puukuljetuksia ja muuta 
raskasta liikennettä on runsaasti, niin liikenteen sujuvuus on ajoittain heikko. 
Nuijamaan raja-aseman kautta Venäjälle suuntautuva tavaraliikenne aiheuttaa 
yhä useammin toistuvia rekkajonoja valtatie 13 varteen aina valtatielle 6 saak-
ka tukkien paikoitellen toisen ajokaistan kokonaan. Valtatietä 13 tulee kehittää 
yhtenäiseksi ja tasalaatuiseksi ja samalla parantaa tien rakennetta ongelmalli-
simmissa kohdissa. Valtatien 13 merkittävimmät kehittämistoimenpiteet ovat:
- välille Nuijamaa–valtatie 6 rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa raskaan 

liikenteen lisäkaistoja, tehdään liikenneturvallisuusjärjestelyjä ja rakenne-
taan rekkaparkkialue Nuijamaalle. Tavoitetilanteeseen mennessä tietä kehi-
tetään nelikaistaiseksi ja rakennetaan koko matkalle erillinen kevyen liiken-
teen väylä.

- välin Savitaipale–Iitiä (valtatie 6) kokonaisvaltainen tien parantaminen si-
sältäen muun muassa tien leventämisen, suuntauksen parantamisen ja ohi-
tuskaistojen rakentamisen. Toimenpiteet tarkennetaan yleissuunnitelmassa.

- toimenpiteet Savitaipaleen ja Ostolahden (vt 15) välillä sisältävät tien le-
ventämisen, ohituskaistojen rakentamisia ja tien geometrian parantamista 
useissa kohdissa.

Valtatie 26 on Haminan ja Taavetin välillä merkittävä yhteys Etelä- ja Pohjois-
Karjalasta Kaakkois-Suomen rannikkoseudulle. Yhteys palvelee erityisesti 

raskaan liikenteen kuljetuksia Haminan ja Kotkan satamiin. Valtatien merkit-
tävimmät ongelmat aiheutuvat suuresta raskaan liikenteen määrästä, tien ka-
peudesta sekä tien vaaka- ja pystygeometrian puutteista. Valtatietä 26 esitetään 
parannettavan neliporrasperiaatteen mukaisesti. Ensimmäisen portaan toimen-
piteiksi ehdotetaan mm. rajanylitykseen liittyvän viranomaisyhteistyön kehit-
tämistä. Lisäksi viranomaisyhteistyöllä pyritään vaikuttamaan teollisuuden 
kuljetusmuotojakaumaan alueella. Toisen portaan toimenpiteinä ehdotetaan 
toteutettavaksi automaattivalvontaa, olosuhteiden seurannan laajennusta, ras-
kaan liikenteen tiedottamisen kehittämistä, seututien 387 hoitoluokan nostoa 
sekä pieniä liikenteen ohjauksen toimenpiteitä. Kolmannen ja neljännen por-
taan toimenpiteinä toteutetaan mm. ohituskaistoja, kevyen liikenteen väyliä, 
ongelmallisten liittymien ja tietilan parantamista, kolme ohitustietä, tien leven-
tämistä sekä raskaan liikenteen ohituspaikkoja.

Kantatie 62 välillä Mikkeli–Imatra on tärkeä yhteys Etelä-Savon ja Etelä-Kar-
jalan maakuntien välillä sekä yhteys Mikkelistä Imatran raja-asemalle. Tie on 
pääosin kapea kaksikaistainen sekaliikennetie, jonka geometria on hyvin puut-
teellinen mäkisessä maastossa. Kantatie 62 kulkee Saimaan luonnonkauniissa, 
vesistörikkaassa ympäristössä, joten se on myös tunnettu kesämatkailutie ja 
näin ollen merkittävä kesäasutusta palveleva tie. Kantatien 62 merkittävimmät 
kehittämistoimenpiteet Etelä-Karjalan puolella sisältävät tien leventämisen 
samalla tiegeometriaa parantaen, Rasilan eritasoliittymän rakentamisen Ruo-
kolahden kirkonkylän kohdalle sekä rekkaparkin toteuttamisen Imatran raja-
asemalle. Etelä-Karjalan näkökulmasta on tärkeää myös kantatien 62 kehittä-
mistoimenpiteet Puumalan ja Mikkelin välillä sekä pohjoiseen suuntautuvan 
yhteyden, maantien 434 kehittäminen Puumalan ja Juvan välillä.

Alempiasteinen tieverkko
Etelä-Karjalan alempiasteinen tieverkko on alueellisesti kohtuullisen kattava. 
Alemman tieverkon ongelmana on teiden huonokuntoisuus sekä ylläpidon ja 
hoidon ajoittainen huono taso, joista kärsivät etenkin raskaat ajoneuvot. Teiden 
huonokuntoisuus ilmenee mm. kantavuuspuutteina, vaurioina, huonokuntoi-
sina siltoina ja huonoina päällysteinä. Huonokuntoisuudesta kärsivät etenkin 
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raskaat ajoneuvot. Varsinkin talvella monien alempiasteisten teiden hoidon 
taso koetaan ajoittain huonoksi. Teiden uraisuus, lumen heikko auraus ja liuk-
kaus hankaloittavat tiellä liikkumista ja heikentävät turvallisuutta. Myös alem-
piasteisten teiden geometria on usein puutteellinen.

Seutu- ja yhdystieverkon merkitys on aivan keskeinen haja-asutusalueiden 
elinvoimaisuuden säilymiselle ja sen kehittymiselle. Haja-asutusalueiden py-
syvä asutus, vapaa-ajan asutus, maatalouden kuljetukset sekä metsäteollisuu-
den puuraaka-ainekuljetukset toimivat pitkälti alemman tieverkon varassa. 
Alemmalla tieverkolla liikenteen sujuvuusongelmia ei juuri ole, vaan kehittä-
mistarpeet kohdistuvat tyypillisesti laadulliseen parantamiseen. Seudullisille 
laitoksille, erikoiskuljetusten reiteille ja eri tuotantolaitosten sisääntuloteille 
turvataan riittävät liikenneyhteydet. Keskeiset alemman tieverkon kehittämis-
kohteet ovat.
- Vainikkala–Simola terminaaliyhteyden parantaminen (mt 3872) (uusi linja-

us 10 kilometrin matkalla)
- Lappeenranta–Vaalimaa-tien (mt 387) kehittäminen ja aseman selkiyttämi-

nen henkilö- ja tavaraliikenteen väylänä
- metsäteollisuuden puuhuollon turvaamiseen liittyvät hankkeet (sorateiden 

kelirikkokorjaukset ja päällystetyn tieverkon kohteet)
- hoidon ja ylläpidon riittävän korkea tason varmistaminen ja toimenpiteiden 

kohdistaminen tien merkitsevyyden perusteella

Katuverkko
Maakunnallisesti merkittävin katuverkon kehittämishanke on Lappeenrannan 
ydinkeskustan liikennejärjestelyjen kehittäminen edelleen, mikä tukee kes-
kustan vetovoimaisuuden kasvua. Kaupungin ydinkeskustasta pyritään teke-
mään kaupunkilaisten viihtyisä ”olohuone” laajentamalla kävelyaluetta, rau-
hoittamalla henkilöautoliikennettä ja edistämällä joukkoliikenteen ja kevyen 
liikenteen käyttöä. Keskustaa ja satamaa kehitetään yhdeksi toiminnalliseksi 
kokonaisuudeksi. Keskustan saavutettavuus turvataan sisääntuloväylien ja kes-
kustakehän (Lappeenkatu, Taipalsaarentie ja Koulukatu) avulla. Ydinkeskusta 
rauhoitetaan läpiajoliikenteeltä. Suurimmat toimenpiteet koskevat pohjois-

eteläsuuntaista keskustakehän akselia. Snellmaninkadun ja Taipalsaarentien 
katupari muutetaan 2+2-kaistaiseksi kaduksi radan varteen. Lappeenrannan 
ydinkeskustan liikenteen rauhoittaminen ja samanaikainen tehokkaampi ra-
kentaminen edellyttää asiointipysäköinnin keskittämistä pysäköintilaitoksiin, 
joita tulee sijoittaa erityisesti keskustan kehän varrelle. Laaja pysäköinnin oh-
jausjärjestelmä helpottaisi vapaan pysäköintipaikan löytämistä ja vähentäisi 
turhaa liikennettä. 

Osalla Lappeenrannan keskustan sisääntuloteistä liikenne ruuhkautuu pidem-
mällä jaksolla. Ongelmallisen Helsingintien kapasiteettia lisätään ja turvalli-
suutta parannetaan rakentamalla se nelikaistaiseksi. Toinen keskeinen kohde 
Lappeenrannan sisääntuloteiden kehittämisessä on katujakso Kauppakatu–Vii-
purintie. Muita merkittäviä Lappeenrannan pääkatukohteita ovat Pajarilan teol-
lisuusalueen yhteydet, Ruoholammen pääkadut sekä Pallon liikennejärjestelyt.

Imatran liikenneverkko parani oleellisesti 1990-luvulla Vuoksenniskan moot-
toritien valmistuttua. Myös Vuoksenniskan, Mansikkalan, Rajapatsaan ja 
varsinkin Imatrankosken keskustoissa on liikenneympäristöä parannettu. Lä-
hivuosina keskitytään edelleen pääkatujen saneeraamiseen ja liittymäjärjeste-
lyjen kehittämiseen. Liikenteellisesti merkittävin katuverkon hanke on uusi 
Vuoksen ylittävä kevyen liikenteen silta Keskuskadun jatkeelle Mansikkalas-
sa. Muita merkittäviä katuhankkeita Imatralla ovat Imatran kylpylän ja Rauhan 
alueen välisen yhteyden rakentaminen. Muutoin katuverkko täydentyy ja lii-
kennejärjestelyjä tehdään uusia asuntoalueita käyttöönotettaessa ja liikeraken-
nusten rakentamisen yhteydessä. 

Lappeenrannassa ja Imatralla tehdään lisäksi runsaasti liikenneympäristöä pa-
rantavia pieniä hankkeita, joilla kehitetään liittymäjärjestelyjä, täydennetään 
kevyen liikenteen verkkoa sekä rauhoitetaan liikennettä.

Etelä-Karjalan maaseututaajamien liikenneympäristön parantaminen on eden-
nyt viime vuosina hitaasti. Useat taajamatiet ovat maantiemäisen väljiä ja 
suoria, mikä houkuttelee suuriin ajonopeuksiin. Taajamateiden turvallisuutta 
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pyritään parantamaan alentamalla ajoneuvojen nopeuksia rakenteellisilla toi-
menpiteillä sekä kehittämällä kevyen liikenteen järjestelyjä. Hankkeet paran-
tavat samalla taajamakuvaa ja ympäristöä. Merkittävimmät ja kiireellisimmät 
parantamistarpeet ovat Joutsenon, Simpeleen ja Ruokolahden keskustoissa. 

1. Liikkumis- ja 
kuljetustarpeen 
vähentäminen

2. Nykyisen 
infrastruktuurin 
tehokkaampi käyttö 

3. Nykyisen 
infrastruktuurin 
parantaminen

4. Uuden 
infrastruktuurin 
rakentaminen

 Tie- ja katuverkon 
sekä maankäytön 
kehittämisen tiivis 
yhteistyö 

 Rajanylitykseen 
liittyvän viran-
omaisyhteistyön 
kehittäminen ny-
kyisen rajaliiken-
teen alueellisen 
seurantaryhmän 
pohjalta

 Lappeenrannan 
keskustan pysä-
köintipolitiikan ja 
pysäköinnin ohja-
usjärjestelmien ke-
hittäminen 

 Tieverkon hoidon 
ja ylläpidon toimet 

 Liikenteen hallin-
nan toimet (auto-
maattivalvonta, 
liikenteen seuran-
tatiedot, raskaan 
liikenteen tiedot-
taminen, liikenteen 
ohjaus)

 Lappeenrannan 
keskustan liikenne-
järjestelyt 

 Pääkatujen ja 
taajamateiden sa-
neeraukset

 Alemman tiever-
kon parantamis-
toimet (päällysra-
kenteen korjaus, 
siltojen korjaus ja 
sorateiden kelirik-
kokorjaukset)  

 Yksittäiset paran-
tamistoimenpiteet, 
mm. liittymäjärjes-
telyt 

 Pääteiden kehit-
tämisen isot in-
vestoinnit; valta-
tie 6 ja valtatie 
13, valtatie 26 ja 
kantatie 62 

 Vainikkala–
Simola uusi lin-
jaus

Taulukko 2.  Esimerkkejä tie- ja katuverkkoa parantavista toimenpiteistä 
neliporrasperiaatteen eri tasoilla. 

Helsinki–Lahti-oikorata ja muutokset nopeassa henkilöjunaliikenteessä muut-
tivat alueen henkilöliikenteen junatarjontaa. Matka-aika Lappeenrannasta Hel-
sinkiin lyheni noin 20 minuutilla nykyiseen kahteen tuntiin 10 minuuttiin ja 
matkustajamäärä kasvoi vuonna 2007 noin 20 prosenttia edellisestä vuodesta. 

Karjalan radan kapasiteetti Luumäen ja Imatran välillä on vuorokauden vilk-
kaimpina tunteina jo kokonaan käytössä Joutsenon ja Imatran tavara-aseman 
välillä ja melkein kokonaan käytössä osuudella Luumäki–Joutseno. Luumäki–
Imatra -rataosan kehittäminen on osa laajempaa itäisen Suomen raideliikenteen 
kehittämistä, matka-aikojen lyhentämistä ja tavaraliikenteessä akselipainojen 
nostamista. Luumäki–Imatra-ratahankkeen tavoitteena on rataosan välitys-
kyvyn lisääminen ja keskeisenä toimenpiteenä kaksoisraiteen rakentaminen. 
Hanke sisältää myös liikennepaikkamuutoksia ja kaikkien tasoristeysten pois-
tamisen. Toimenpiteet mahdollistavat henkilöliikenteen nopeuden nostamisen 
160–200 kilometriin tunnissa ja tavarajunien akselipainon kasvattamisen 25 
tonniin. Rataosan kehittämisessä tulee huomioida mahdollisen maakunnan 
sisäisen taajamajunaliikenteen tarpeet. Luumäki–Imatra-rataosan kapasitee-
tin nosto on Etelä-Karjalan elinkeinoelämän näkökulmasta rataverkon tärkein 
kehittämishanke varmistaen alueen suurteollisuuden kilpailukykyä ja tuotta-
vuutta.

Lahti–Luumäki-rataosa on Suomen vilkkain tavaraliikenteen rata. Rataosan 
palvelutason parantaminen on käynnistynyt alkuvuodesta 2008. Hanke koos-
tuu useista eri toimenpiteistä, joilla saavutetaan henkilöliikenteessä nopeuden 
nosto junatyypistä riippuen tasolle 160–200 km/h sekä tavaraliikenteessä ak-
selipainojen korotus 25 tonniin. Parannushankkeen valmistuessa vuonna 2010 
henkilöliikenteen matka-ajat itäisen Suomen liikenteessä lyhenevät ja myös ta-
varaliikenteen kilpailukyky paranee. Hankkeen yhteydessä parannetaan myös 
Luumäen ja Vainikkalan välistä yksiraiteista rataa noin 20 miljoonalla eurolla. 
Rataosat kuuluvat Helsingin ja Pietarin välille suunniteltuun nopeaan ratayh-
teyteen. Parannustyöt täydentävät Helsinki–Pietari-välin nopean ratayhteyden 
Suomen puoleisen osan lähes valmiiksi. Ratayhteyden matka-aikatavoitteeksi 
yhteysvälille on asetettu kolme tuntia. Pitkällä tähtäimellä ratayhteyttä Hel-

4.3 Rataverkko

Rautatieliikenteen rooli on Etelä-Karjalassa merkittävä erityisesti tavaralii-
kenteessä. Rataverkon rungon muodostaa alueen kautta kulkeva Karjalan rata. 
Siltä on yhteydet Vainikkalan ja Imatrankosken raja-asemien kautta Venäjäl-
le. Liikennemäärät Karjalan radalla ovat olleet viime vuosina voimakkaassa 
kasvussa. Metsäteollisuuden suurten investointien myötä tavarakuljetukset 
Luumäen ja Imatran välisellä osuudella ovat 2000-luvulla kasvaneet 30 pro-
senttia nykyiseen 4,8 miljoonaan tonniin vuodessa. Syyskuussa 2006 avattu 
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singistä Pietariin on tavoitteena kehittää vielä nopeammaksi. Etelä-Karjalan 
näkökulmasta suositeltavin linjaus Helsingistä kulkisi Haminan kautta Luumä-
elle. Tämä ratalinjaus avaisi Etelä-Karjalasta suorat yhteydet myös Suomen-
lahden satamiin.  

Rataosalle Luumäki–Vainikkala voi syntyä kapasiteettipulaa, kun henkilölii-
kenne nopeutuu ja lisääntyy nykyisestä merkittävästi. Venäjälle suuntautuvan 
liikenteen kannalta merkittävä kehittämishanke on Luumäki–Vainikkala lisä-
raide. Tärkeitä hankkeita ovat myös Vainikkalan ratapihan parantamistoimet 
sekä aseman tulli- ja passintarkastustilan kehittäminen.

Venäjän puolella suunnitelmissa on, että Buslovskaja-Viipuri-Pietari –rata pri-
orisoidaan henkilöliikenneradaksi. Häiriöttömän henkilöliikenteen turvaami-
seksi nykyinen ratakapasiteetti ei riitä kasvavan tavarajunaliikenteen tarpei-
siin. Tavoitteena on tavaraliikenteen siirtäminen Priozerskin radalle ja uuden 
rataosuuden Losevo–Kamenogorsk rakentaminen. Venäjän ratainfrastruktuu-
rin kehittäminen merkitsee tavaraliikenteen kasvua Imatran raja-aseman kaut-
ta. Lisääntyvä liikenne edellyttää jatkossa Imatran raja-aseman ympärivuoro-
kautista palvelua riittävän läpäisykapasiteetin varmistamiseksi

Rataverkon toimivuus vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja huoltoa, se tulee pitää lii-
kennöitävässä ja liikenneturvallisessa kunnossa. Radan kunnossapitoon kuu-
luvat muun muassa radan tarkastukset, radan päällys- ja alusrakenteeseen ja 
siltoihin liittyvät työt, turvalaitteiden ja sähköradan huolto sekä lumen auraus. 
Kunnossapitoon kuuluvat myös mm. sähköradan valvontaan ja ratalaitteiden 
energianhuoltoon liittyvät käyttötoiminnot. Tulevaisuudessa kunnossapidon 
tarvetta lisää ratojen teknisen varustelutason kohoaminen.
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Mikkeli

Kouvola

Parikkala

Savonlinna

85

Lappeenranta

435
Orivesi

830
595

695
Lahti 565

Kotka

1900

265 4165
Toijala 3805

575

Karjaa

130 Pietari

399

65
Tampere

  1520
  5780

960

Luumäki

830

1345
1230

2010

270

Kerava
4000 120

2085

3377

133

10336

93

162

3509 43 3303

49

345

4172

482

6478

2518

92
2313

279 374
2672

4833
4721

2392

5413
1251330

3034
4300

5154

2647 300
250

723

6646

3350
3153

1505

1273
1780162

1716
1483

1139

881

1598

1731

5354

3831

4186

861

761

644883

622
1140 3766

2662

276

4612

2780

4224

2056

4

                
   
Kuva 11. Henkilöliikennevirrat (1 000 matkustajaa) ja tavaraliikenteen 

kuljetukset (1 000 tonnia) vuonna 2007 (lähde: RHK).

Taulukko 3.  Esimerkkejä rataverkkoa parantavista toimenpiteistä 
neliporrasperiaatteen eri tasoilla.

Henkilöliikenne

Tavaraliikenne

1. Liikkumis- ja 
kuljetustarpeen 
vähentäminen

2. Nykyisen 
infrastruktuurin 
tehokkaampi käyttö 

3. Nykyisen 
infrastruktuurin 
parantaminen

4. Uuden 
infrastruktuurin 
rakentaminen

Rataverkon 
kunnossapito

Lahti–
Luumäki-radan 
palvelutason
parantaminen

Luumäki–
Imatra
kaksoisraide
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4.4 Satamat ja vesiväylät

Vuoksen kautta Laatokkaan laskeva Vuoksen vesistö (Saimaan järvialue) on 
Suomen suurin ja yhtenäisin sisävesistö. Saimaan vesistö ja Saimaan kana-
va ovat tärkeitä osia Etelä-Karjalan maakunnan kuljetusjärjestelmässä. Kana-
van kuljetusmäärät ovat 2000-luvulla vakiintuneet 2,0–2,5 miljoonan tonnin 
vuositasolle. Saimaan kanavan kuljetusvirroissa raakapuukuljetukset ovat 
2000-luvulla selvästi kasvaneet nykyiseen noin 40 prosentin osuuteen. Met-
säteollisuuden vientikuljetusten osuus on noin kolmannes. Saimaan kanaval-
la on merkitystä myös matkustajaliikenteessä, vaikka määrät ovat pudonneet 
vuosituhannen vaihteen huippuvuosista. Selvää kasvupotentiaalia on kuitenkin 
olemassa. 

Lappeenrannan Mustolan satama on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa ja 
sen merkitys on viime vuosina kasvanut. Satama sijaitsee Saimaan kanavan 
varrella ja sinne on suora rautatieyhteys. Alueen vapaavarasto tarjoaa tulli-
vapaan turvallisen varastointimahdollisuuden ja hyvät liikenneyhteydet aivan 
Venäjän rajan läheisyydessä.

Luonnonmukainen avovesikausi Etelä-Saimaalla ja Saimaan kanavalla on 
keskimäärin seitsemän kuukautta. Koska useat kanavalla ja Saimaalla liiken-
nöivistä laivoista on katsastettu talviliikenteeseen, on kanavalla viime aikoina 
saavutettu kymmenen kuukauden liikennekausi, joka alkaa huhtikuun alusta 
ja päättyy tammikuun lopulla. Osalla syväväyläverkkoa liikenne on nykyisin 
ympärivuotista. Saimaan kanavan liikennekatkoksen aikana teollisuuden raa-
kapuukuljetuksia hoidetaan proomuilla Joensuusta ja Varkaudesta Etelä-Sai-
maan tuotantolaitoksille. Pidemmän tähtäimen kehityshankkeena on kanavan 
liikenteen saaminen ympärivuotiseksi ja mahdollinen aluskoon suurentami-
nen, mikä sisältää muun muassa sulkukoon suurentamisen, nykyisen kanavan 
leventämisen sekä kaarteiden loiventamisen. 

Saimaan vesiliikenteen kannalta on ratkaisevaa Saimaan kanavan vuonna 
2013 päättyvän vuokrasopimuksen uusiminen. Suomen ja Venäjän edustajat 
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Kuva 12. Suomen tärkeimmät vesitiet (lähde: Merenkulkulaitos).

allekirjoittivat syyskuussa 2008 aiesopimuksen kanavan vuokrasopimuksen 
jatkamisesta 50 vuodella. Siten voidaan katsoa, että varmuus vuokrasopimuk-
sen jatkumisesta on saatu. Vesiliikenteen kehittämisen muut lähiajan keskeiset 
toimenpiteet ovat:
- Saimaan kanavan tuloväylän liikennöintivarmuuden parantaminen Venäjän 

puolella
- Saimaan kanavan talviliikennemahdollisuuksien selvittäminen
- Saimaan VTS-järjestelmän seuranta- ja informaatiopalvelun kehittäminen
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- NAVI-projekti eli koko väylästön syvyys- ja paikkatietojen uudelleenmit-
taus ja tallentaminen tietokantoihin, niin että tietojen pohjalta saadaan mm. 
satelliittipaikannukseen kelvolliset merikartat.

- Saimaan vesiliikenteen ja matkailun kannalta tärkeiden vesitieyhteyksien ja 
satamien kehittäminen 

- Vuoksen sataman kehittäminen
- Kutilan kanavan toteuttamisedellytysten selvittäminen

1. Liikkumis- ja 
kuljetustarpeen 
vähentäminen

2. Nykyisen 
infrastruktuurin tehokkaampi 
käyttö 

3. Nykyisen 
infrastruktuurin 
parantaminen

4. Uuden 
infrastruktuurin 
rakentaminen

Saimaan kanavan talvilii-
kennemahdollisuuksien
selvittäminen 
VTS-järjestelmän kehittä-
minen
NAVI eli syvyys- ja paik-
katietojen uudelleenmittaus 

Satamien ja 
vesitieyhteyksi-
en kehittäminen 

suuden kehittämisedellytysten kannalta. Lentoliikenteen hyvä palvelutaso edis-
tää myös matkailun kehittymistä. Lappeenrannan lentoasemalla on tavoitteena 
palauttaa vuorotarjonta viime vuosien tasoon. Keskeisiä kehittämistoimia ovat:
-   maakunnan lentoliikennetoiminnan turvaaminen ja vakiinnuttaminen
- uusien kansainvälisten lentoreittien avaaminen, mm. Lappeenranta–Pietari
- yleisöpalvelutilojen kehittäminen, lennonjohtotornin saneeraus ja jatkossa 

uuden rakentaminen
- suorien charter-lentojen lukumäärän kasvattaminen
- itään suuntautuvan rahtiliikenteen kehittäminen
- edellytysten luominen halpalentoyhtiötoiminnan käynnistämiseksi

Imatralla sijaitseva Immolan lentokenttä säilyy harraste- ja liikelentokenttänä.

Taulukko 5.  Esimerkkejä lentoliikenteen olosuhteita parantavista toimenpi-
teistä neliporrasperiaatteen eri tasoilla.

 

4.5 Lentoasemat
Lappeenrannan lentoaseman matkustajamäärät putosivat vuonna 2007 puoleen 
aiempien vuosien noin 50 000 matkustajan tasosta säännöllisen reittiliikenteen 
loppuessa syyskuussa 2007. Reittiliikenne käynnistyi uuden operaattorin toi-
mesta kuitenkin uudelleen tammikuussa 2008.

Lappeenrannan lentoasema sijaitsee vain kahden kilometrin päässä kaupungin 
keskustasta. Pääosa Lappeenrannasta lähtevistä matkustajista jatkaa matkaansa 
Helsingistä edelleen ulkomaille. Lentoliikenteen kehittäminen on tärkeää eri-
tyisesti maakunnan yritystoiminnan kansainvälisille yhteyksille. Lentoaseman 
varustus on hyvä ja se kykenee vastaanottamaan nykyisen liikenteen moninker-
taisesti. Lentoaseman aktiivisen toiminnan kannalta infrastruktuurin on oltava 
hyvässä kunnossa. Lappeenrannan lentokentällä ja riittävällä vuorotarjonnalla on 
suuri merkitys sekä maakunnan että Kaakkois-Suomen kilpailukyvyn ja teolli-

1. Liikkumis- ja 
kuljetustarpeen 
vähentäminen

2. Nykyisen 
infrastruktuurin 
tehokkaampi käyttö 

3. Nykyisen 
infrastruktuurin 
parantaminen

4. Uuden 
infrastruktuurin 
rakentaminen

Lentoreitti- ja -
vuorotarjonnan 
lisääminen 

Lappeenrannan lentoase-
man yleisöpalvelutilojen 
kehittäminen ja lennonjoh-
totornin saneeraus 

4.6 Joukkoliikennejärjestelmä

Joukkoliikenteen edistäminen on yksi keskeisistä tavoitteista niin maakunnan 
liikennejärjestelmän kehittämisessä kuin valtakunnallisissa liikennepoliittisis-
sa linjauksissakin. Joukkoliikenteen palvelujen kehittämisellä pyritään hillit-
semään autoliikenteen kasvua, turvaamaan jokapäiväisen elämän edellyttämät 
liikkumismahdollisuudet eri ikäryhmille sekä tukemaan alueiden kehittymistä.

Pitkämatkaisen joukkoliikenteen runkoverkko muodostuu Etelä-Karjalassa 
vilkkaimmin liikennöityjen linja-autoliikenteen väylistä sekä Karjalan radasta. 
Paikallinen joukkoliikenne kytkeytyy eritasoisten pysäkkien ja terminaalien 
kautta seudulliseen ja valtakunnalliseen joukkoliikennejärjestelmään. Pääosa 

Taulukko 4.  Esimerkkejä vesiliikenteen olosuhteita parantavista toimenpi-
teistä neliporrasperiaatteen eri tasoilla.
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Etelä-Karjalan joukkoliikenteestä hoidetaan linja-autoilla, myös taksien osuus 
on merkittävä. Matka-aikojen lyheneminen ja junatarjonnan kasvu on jo li-
sännyt pitkämatkaisessa liikenteessä rautatieliikenteen kilpailukykyä muihin 
liikennemuotoihin nähden. Linja-autolla hoidetaan sujuvimmin alueen kunta-
keskusten välisiä yhteyksiä.

Lappeenrannassa joukkoliikenne on säilyttänyt viime vuosina hyvin kulku-
muoto-osuutensa. Paikallisliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet yli 10 
prosenttia vuodesta 2004, jolloin paikallisliikenteen linjastoa ja aikatauluja 
muokattiin merkittävästi. 

Tulevaisuuden haasteet maakunnan joukkoliikenteessä ovat moninaiset, lii-
kennöintikustannukset ovat kasvussa, matkustajamäärät vähenevät maaseu-
tuliikenteessä ja toimintaympäristön muutokset, kuten väestön ikääntyminen, 
autoistuminen ja palveluverkon supistuminen, jatkuvat. Joukkoliikenteen toi-
mintaedellytysten näkökulmasta maankäyttö on avainasemassa. Toimintojen 
sijoittelulla, kuten uusien asuinalueiden sijainnilla, on suuri vaikutus joukkolii-
kenteen kilpailukykyyn. Joukkoliikenteen pääkäytävässä, Lappeenranta–Imat-
ra-välillä joukkoliikenteen kilpailukyky voidaan turvata, mutta maaseudun 
liikkumistarpeita turvaamaan tarvitaan uusia keinoja. 

Palvelutaso
Joukkoliikenteen palvelutaso vaihtelee huomattavasti Etelä-Karjalan eri osien 
välillä. Lappeenrannan ja Imatran kaupunkialueilla joukkoliikennejärjestelmä 
tarjoaa melko hyvän palvelutason. Palvelutaso on erityisen hyvä valtatien 6 
ja Karjalan radan muodostamassa joukkoliikennekäytävässä. Talviarkipäivisin 
on Lappeenrannan ja Imatran välillä noin 30 linja-autovuoroa suuntaansa. Yli 
20 linja-autovuoron palvelutaso suuntaansa saavutetaan lisäksi Lappeenran-
nan ja Luumäen välillä sekä Lappeenrannan ja Savitaipaleen välillä. Valtaosa 
alueen pääreiteillä ajettavasta liikenteestä on lipputuloilla toimivaa linjaliiken-
nettä. Ostoliikenteen vuoroilla on suurin merkitys Lappeenrannan ja Ylämaan 
ja Lappeenrannan ja Lemin välisessä liikenteessä. Lähiliikenteessä paras tar-
jonta on Lappeenrannasta Simolaan ja Vainikkalaan, noin viisitoista vuoroa 

päivittäin. Kysyntä haja-asutusalueella ja viikonloppuisin on vähäistä ja tar-
jonta uhkaa entisestään vähentyä. Linja-autoliikenteen vuorotarjonta maakun-
nan ulkopuolelle on suurinta Helsingin suuntaan, noin kymmenen pikavuoroa 
suuntansa päivässä. Junavuoroja talviarkena Imatran ja Helsingin välillä on 
seitsemän suuntaansa. Lentovuoroja Lappeenrannan ja Helsingin välillä on 
neljä suuntaansa.

Lappeenrannan seudun joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet on laadittu 
vuonna 2003. Imatran seudulle palvelutasotavoitteita ei ole muodostettu. Imat-
ran seudulla keskeisenä tavoitteena on ollut pyrkimys nykyisen palvelutason 
säilyttäminen, työmatka-, koulu- ja asiointiyhteyksien turvaaminen Imatran ja 
seudun kuntakeskusten välillä. Joukkoliikennevuoro pyritään käynnistämään 
uudelleen reitillä Imatrankoski–Imatran kylpylä– Rauha. Lappeenrannan ja 
Imatran kaupunkiseutujen palvelutasotavoitteita ja muuta joukkoliikenteen 
kehittämistä käsitellään kesällä 2009 valmistuvassa Keskisuurten kaupunki-
seutujen joukkoliikenneuudistus (KETJU)-hankkeessa.

Lappeenrannan seudulla nykyinen julkisen liikenteen palvelutaso riittää pääosin 
hyvin kattamaan perusyhteydet koulu- ja työmatkoilla sekä asiointimatkoilla.
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Lentokone
Juna
Linja-auto
Laiva
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VAASA

LAPPEENRANTA
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Imatra

Mikkeli

Savonlinna

Parikkala

Kotka

Nykyisessä tarjonnassa on kuitenkin seuraavat palvelu-
tasopuutteet kuntien määrittämiin tavoitteisiin nähden:
- Imatra–Joutseno–Lappeenranta-välin 

liikenteelle tasavuorovälit
- Taipalsaari–Lappeenrannan matkakeskus 

-välille tarvitaan lisää vuoroja
- Taipalsaaren Konstun alueelle tarvitaan lisävuoroja
- Lappeenrantaan Lemin kuntakeskuksesta puuttuu 

arki-iltaisin vapaa-ajan yhteys
- Luumäeltä Lappeenrantaan tarvitaan yhteys 

kahdeksaksi myös koulujen lomapäivinä
- Suomenniemeltä Mikkeliin ja Savitaipaleelle 

puuttuvat yhteydet kahdeksaksi 
- Suomenniemeltä Puolimatkan pysäkille 

liityntäyhteydet puuttuvat, tarve olisi 
kaksi kertaa päivässä

- Suomenniemi ei ole mukana seutulippu-
järjestelmässä
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Kuva 13. Joukkoliikenteen pääyhteydet maakuntatasolla sekä linja- ja ostoliikenteen vuoromäärät talvi-
arkena (lähde: Lappeenrannan seudun joukkoliikenteen kehittäminen yhtenä kokonaisuutena).

 

Kuva 14. Palvelutasotavoitteet kuntakeskusten välisille 
yhteyksille (lähde: Lappeenrannan seudun 
henkilöliikenteen kehittäminen). 
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Maakunnan sisäisten joukkoliikenneyhteyksien kehittämisen painopisteenä on 
Imatra–Joutseno–Lappeenranta-akseli, jonka liikennekysyntä on kokonaisuute-
na kasvussa. Yhteysvälillä ja sen jatkeella tulee tutkia mahdollisuutta hyödyntää 
junaliikennettä myös maakunnan sisäisessä liikkumisessa. Imatran ja Lappeen-
rannan välille kehitetään maakunnan ensimmäinen joukkoliikenteen laatukäytä-
vä. Laatukäytävien kehittämistoimet liittyvät yleensä sekä joukkoliikenteen inf-
rastruktuurin että liikenteen vuoropalvelutason parantamiseen. Infrastruktuuria 
voidaan parantaa lisäämällä joukkoliikenteen sujuvuutta ja lyhentämällä matka-
aikoja liittymä- ja pysäkkijärjestelyjen avulla, kehittämällä liityntäliikenneyh-
teyksiä pysäkeille, lisäämällä pysäkkien varustelua ja palveluja, parantamalla 
matkustusympäristön viihtyisyyttä ja lisäämällä matkustajainformaatiota. Vuo-
ropalvelutasoa parannetaan vuorovälejä lyhentämällä ja päivittäistä liikennöin-
tiaikaa pidentämällä. Lappeenrannan ja Imatran välisen liikenteen vuorotarjonta 
tulisi myös tasavälistää. Laatukäytävien toteuttaminen luo edellytyksiä joukko-
liikenteen kysynnän ylläpitämiselle ja lisäämiselle. Kaukoliikenteen bussi- ja 
junayhteyksille järjestetään sujuvat vaihtoyhteydet. Myös Venäjän suunnan lii-
kenteeseen järjestetään sujuvat liityntäyhteydet, ensisijaisena kehittämiskohtee-
na Lappeenrannan ja Vainikkalan väliset linja-autoyhteydet.

Maakunnan ulkoisten joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen keskittyy pää-
kaupunkiseudulle suuntautuvien yhteyksien parantamiseen. Painopisteenä on 
raideliikenne, jota täydennetään lento- ja bussiyhteyksillä niillä alueilla ja nii-
nä ajankohtina, jolloin raideliikenne ei tarjoa kilpailukykyistä palvelua. 

Nykyisin ostettavien erilliskuljetusten varaan tulisi perustaa mahdollisuuksien 
mukaan kutsuohjattua tai kiinteällä reitillä toimivaa palveluliikennettä. Ete-
lä-Karjalan matkojenyhdistelytoiminnasta valmistui toteuttamissuunnitelma 
vuonna 2005, mutta toteutus ei siinä esitetyssä muodossa ole käynnistynyt. 
Matkapalvelukeskuksen toiminnan käynnistäminen koko Etelä-Karjalan maa-
kunnan alueella tulee ottaa kuitenkin lähivuosina uudelleen tarkasteluun.

Kuntien sisäisen liikenteen kehittämisessä painotetaan matkaketjujen kehittä-
mistä. Tämä tarkoittaa, että paikallisliikenne, palveluliikenne, kutsutaksiliiken-

ne, bussien kaukoliikenne ja junaliikenne suunnitellaan yhdeksi joukkoliiken-
nejärjestelmäkokonaisuudeksi, jossa matkaketjut ovat toimivia. Matkaketjujen 
toimivuus tarkoittaa myös liityntäyhteyksien ja -pysäköinnin kehittämistä sekä 
lippujärjestelmien ja informaatiojärjestelmien yhtenäistämistä.

Pysäkki- ja terminaalijärjestelmän kehittäminen
Joukkoliikenteen terminaali- ja pysäkkijärjestelmän kehittämisellä tarkoite-
taan koordinoitua paikallisen, seudullisen ja valtakunnallisen joukkoliikenteen 
solmupisteiden kehittämistä. Lappeenrannan matkakeskus ja sen informaatio-
järjestelmä valmistuivat jo vuonna 2002. Imatran nykyistä matkakeskusta ke-
hitetään Luumäki–Imatra-kaksoisraiteen rakentamisen yhteydessä.

Terminaaleille ja pysäkeille tulee määritellä niiden tason mukainen kehittämis-
tarve koskien aikataulu- ja muuta matkustajainformaatiota, varustelua (katok-
set ja odotustilat) sekä liityntäpysäköintiä. Esteettömyys on nykyisin oleellinen 
näkökohta terminaaleja kunnostettaessa, samoin katokselliset pyöräpysäköin-
tialueet. Kustannusvastuu Tiehallinnon hallinnoimien maanteillä sijaitsevien 
pysäkkikatosten osalta on muuttunut. Pääsääntöisesti näiden pysäkkikatosten 
vastuu on nykyisin Tiehallinnolla. Vastuu tarkoittaa sekä katoksen rakenteen 
hoito- ja ylläpitovastuuta että pysäkin levikkeen matkustajien odotustilan ja 
pysäkkiyhteyksien hoito- ja ylläpitovastuuta. Osana Lappeenrannan keskustan 
kehittämistä toteutetaan Koulukadulle korkealuokkaisia pysäkkijärjestelyjä ja 
samalla katua kehitetään esteettömäksi alueeksi. 

Lippujärjestelmät
Seutulippu on nyt käytössä kaikissa maakunnan kunnissa Suomenniemeä lu-
kuun ottamatta. Seutulippujärjestelmää kehitetään tulevaisuudessa sen käyt-
tömahdollisuuksia laajentamalla. Maksuvälineiden kehittämisessä kiinnitetään 
erityistä huomiota eri kulkumuotojen yhteiskäyttöisten älykorttien kehittämi-
seen. Tavoitteena on, että sama lippu kelpaa kaikessa maakunnan joukkolii-
kenteessä, niin linja-autoissa, takseissa, palveluliikenteessä kuin junaliiken-
teessäkin. Uusilla lipputuotteilla, kuten lasten kaupunkilipulla ja kesäajan 
alennuslipulla, voidaan lisätä houkuttelevuutta paikallisliikenteessä.
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Informaatiojärjestelmät
Matkustaja tarvitsee tietoa aikatauluista, sopivista kulkumuodoista ja linjois-
ta, vaihtoyhteyksistä, esteettömyydestä sekä mahdollisista muutoksista ja häi-
riötilanteista. Tietoa tulee jakaa monella tavalla kaikille matkustajaryhmille 
käyttökelpoisessa muodossa internetissä, kulkuvälineissä, pysäkeillä ja ter-
minaaleissa. Lappeenrannassa on käytössä Wilima-aikataulujärjestelmä, joka 
sisältää mm. nettiaikataulut, reittihaun, reaaliaikainformaation sekä näyttölait-
teita vilkkaimmilla pysäkeillä. Kauko- ja lähiliikenteen aikatauluista löytyy 
tietoa Matkahuollon nettisivuilta. Keskeisenä kehittämistoimenpiteenä on re-
aaliaikaisen matkustajainformaatiojärjestelmän laajentaminen. 

Yhteistyö joukkoliikenteessä
Yhteistyötä joukkoliikenteen suunnittelussa ja järjestämisessä tulee kehittää 
sekä seudullisesti että kuntien sisällä. Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten 
suunnittelu ja kehittäminen eivät ole kertaluontoinen projekti vaan vaatii jat-
kuvaa seurantaa ja toimenpiteitä. Jotta pienillä resursseilla pystytään aikaan 
saamaan kustannustehokkaita ja samalla palvelutasoltaan riittäviä palveluja 
kuntalaisille, tulee eri osapuolten tiivistää yhteistyötä kuljetuspalvelujen jär-
jestämisessä. Lappeenrannan ja Imatran kaupunkiseuduille on käynnistynyt 
laajana yhteistyöhankkeena ”Keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenne-
uudistus” (KETJU), jonka tavoitteena on löytää keskeisten toimijoiden yhtei-
nen näkemys seudullisesta joukkoliikenteen kehittämisestä.

Kuva 15. Tieliikenteen matka-aikavyöhykkeet Lappeenrannasta vuonna 2007 
(lähde: S-kanavan karttapalvelu).
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Kuva 16. Rautatieliikenteen matka-aikavyöhykkeet Lappeenrannasta vuonna 
2007 (lähde: VR:n aikataulupalvelu vuonna 2007).
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1. Liikkumis- ja kulje-
tustarpeen vähentäminen 

2. Nykyisen infra-
struktuurin tehok-
kaampi käyttö 

3. Nykyisen 
infrastruktuurin 
parantaminen

4. Uuden 
infrastruktuurin 
rakentaminen

Palvelutasotavoittei-
den mukainen vuoro-
tarjonta
Lippujärjestelmän
kehittäminen 
Joukkoliikenteen 
edellytysten turvaami-
nen maankäyttöä kehi-
tettäessä (Lappeen-
rannan seudun raken-
neyleiskaava) 

Matkustajainfor-
maation kehittämi-
nen
Matkakeskusten ja 
pysäkkien kehittä-
minen

Linja-auto-
liikenteen laatu-
käytäviin liitty-
vän infrastruk-
tuurin paranta-
minen, erityises-
ti väli Lappeen-
ranta-Imatra  

Taulukko 6.  Esimerkkejä joukkoliikennettä kehittävistä toimenpiteistä neli-
porrasperiaatteen eri tasoilla. 

4.7 Jalankulku ja pyöräily

Yhdyskuntarakenteen kehitys määrää pitkälle eri kulkutapojen edellytykset. 
Matkapituuksien on oltava kohtuullisia, jotta kävely ja pyöräily tarjoaisivat 
kilpailukykyisen vaihtoehdon henkilöautolle. Mikäli yhdyskuntarakenteen ja 
palveluverkon kehitys johtaa matkanpituuksien kasvuun, niin kävelyn ja pyö-
räilyn edellytysten heikkenemistä on hyvin vaikea kompensoida liikennesuun-
nittelun keinoin. Alle kahden kilometrin pituisilla matkoilla kevyen liikenteen 
rooli on yleensä merkittävämpi kuin henkilöauton.

Etelä-Karjalan kevyen liikenteen verkosto koostuu sekä maanteiden varsilla 
sijaitsevista väylistä että kuntien ylläpitämistä pääosin taajamien katuverkolla 
sijaitsevista jalankulku- ja pyöräteistä. Erillisiä kevyen liikenteen väyliä maa-
kunnassa on yhteensä yli 400 kilometriä. Kaupungeissa ja kuntataajamissa ke-
vyen liikenteen verkot ovat yleensä melko kattavia. Edelleen kuitenkin esiintyy 
keskusta-alueillakin epäjatkuvuuskohtia. Kävelyssä ja etenkin pyöräilyssä on 
taajamissa ja kaupunkialueilla selvää kasvupotentiaalia toimintojen sijaitessa 
kohtuullisella etäisyydellä toisitaan. Haja-asutusalueella ja pienempien kunti-
en keskuksissa maanteiden varsilla olevat kevyen liikenteen väylät muodosta-
vat verkoston rungon. Kevyen liikenteen rooli haja-asutusalueella on kuitenkin 
yleensä melko pieni pitkien etäisyyksien rajoittaessa mahdollisuuksia tehdä 
matkoja jalan tai pyörällä. 

Seudullinen kevyen liikenteen verkko yhdistää toisiinsa taajaman tai kaupun-
kiseudun osia ja palvelee kevyen liikenteen päävirtoja keskustoihin. Etelä-Kar-
jalassa tavoitteena on kevyen liikenteen seudullinen pääverkko, joka on hyvin 
opastettu, standardiltaan sujuva, ensisijaisesti kokonaan ajoradasta erotettu 
ja maakunnan ydinalueella yhtenäinen. Kevyen liikenteen verkkoa voidaan 
laajentaa joko rakentamalla erillisiä kevyen liikenteen raitteja tai käyttämäl-
lä hyväksi vähäliikenteisiä yksityisteitä. Pyöräilyä ja kävelyä voidaan tukea 
parantamalla mahdollisuuksia liityntäpyöräilyyn osana joukkoliikennematkaa. 
Kävelyä ja pyöräilyä voidaan edistää ja niiden turvallisuutta parantaa pyrki-
mällä vaikuttamaan asenteisiin ja liikkumistottumuksiin. Vaikuttamiskeinoja 

Lappeenrannan ja Imatran kaupungit ovat tällä hetkellä lupaviranomaisia 
kaupunkiensa sisäisessä paikallisliikenteessä. Vuoden 2009 joulukuussa voi-
maantuleva EU:n uusi palvelusopimusasetus ja samaan aikaan uusiutuva jouk-
koliikennelaki tuonevat muutoksia joukkoliikennepalvelujen järjestämiseen 
liittyviin käytännön järjestelyihin. Todennäköistä on, että nykyiset lupaviran-
omaisalueet laajenevat. 
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teiksi, jotka nimensä mukaisesti tarjoavat muita väyliä laadukkaamman käve-
ly- ja pyöräily-ympäristön. Tavoitteena on, että laaturaitti tarjoaa kulkijalleen 
miellyttävän liikkumiskokemuksen ja sitä kautta lisää kävelyn ja pyöräilyn 
houkuttelevuutta. Laaturaitit kulkevat pääasiassa irrallaan tie- ja katuverkosta 
viihtyisässä ympäristössä. Ensimmäisiksi laaturaiteiksi ehdotetaan kauniissa 
rantamaisemissa kulkevaa Taipalsaaren ja Lappeenrannan keskustan välistä 
yhteyttä sekä rantaraittia Lappeenrannan keskustasta Skinnarilaan. Laaturai-
tiksi kehittäminen edellyttää pienien parantamistoimenpiteiden koordinoitua 
toteuttamista. Tällaisia asioita ovat tien ylitysten tekeminen turvallisemmiksi 
autojen ajonopeuksia laskemalla, jyrkkien nousujen loiventaminen, tasainen 
päällyste, pyöräilymatkailua tukevat palvelut maisemallisesti kiinnostavilla 
pysähdyspaikoilla ja viherympäristön hoito.

ovat tiedotus, valistus ja kampanjointi sekä toimenpiteet, jotka pyrkivät nosta-
maan kävelyn ja pyöräilyn imagoa ja arvostusta asukkaiden ja päättäjien kes-
kuudessa.

Nykypäivänä kävely- ja pyöräilyolosuhteiden parantamiseen liittyy keskei-
sesti myös esteettömän liikkumisympäristön luominen liikenne- ja kaupunki-
suunnittelun keinoin. Ikääntyneiden määrän kasvaessa esteettömyyden tarve 
kasvaa. Esteetön liikkumisympäristö on perusedellytys sille, että myös van-
huksilla, vammaisilla ja muilla liikkumisesteisillä ihmisillä on mahdollisuus 
toimia itsenäisesti omassa elinympäristössään.

Kävelyn ja pyöräilyn suosiota pyritään nostamaan rakentamalla uusia väyliä 
sekä parantamalla nykyisten laatutasoa. Pyöräteiden hoitoon ja ylläpitoon tu-
lisi panostaa nykyistä enemmän paitsi kesällä myös talvella, jolloin kevyellä 
liikenteellä on myös merkittävä rooli. Kevyen liikenteen verkon kehittämises-
sä korostuvat myös matkailulliset näkökulmat. 

Kaakkois-Suomen tiepiirin kevyen liikenteen tarveselvityksessä sekä kuntien 
liikenneturvallisuussuunnitelmissa on esitetty lukuisia kiireellisiä hankkeita. 
Lappeenrannassa ja Imatralla on suhteellisen kattava kevyen liikenteen verk-
ko. Merkittävimmät yhteystarpeet ovat Lappeenrannan ydinkeskustassa ja 
Tuosan saaressa, Imatralta Ruokolahden Salosaareen (Patotie/ pt 14871) sekä 
Joutsenon Korvenkylästä Imatran suuntaan (Mannerintie). Muissa Etelä-Kar-
jalan taajamissa vilkkaimmat kevyen liikenteen reitit sijaitsevat useimmiten 
yleisten teiden varsilla ja niillä on yleensä omat väylät. Täydennystarpeita on 
lähinnä taajamien reuna-alueilla. Näistä merkittävimmät ovat valtatie 13 ja 
seututie 380 Lappeenrannasta Lemille. Seudullisesti merkittävimpiä hankkeita 
ovat Lappeenranta–Imatra–välin jatkuva yhteys sekä Taavetin ja Jurvalan väli-
nen väylä. Tiepiirin kevyen liikenteen väyliä koskeva tarveselvitys on vuodelta 
2002 ja se tulisi ajantasaistaa.

Miellyttävä ympäristö lisää kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta. Osa Etelä-
Karjalan kevyen liikenteen väylistä esitetään kehitettäväksi erityisiksi laaturai-

 
Kuva 17. Seudulliset kevyen liikenteen väylät ja kehittämistarpeet maakunnan 

ydinalueella. 

Nykyinen kevyen liikenteen väylä maanteiden varrella
Kevyen liikenteen väylän tarve maanteiden varrella
Nykyinen kevyen liikenteen väylä kadun varrella tai osana yksityistietä
Kevyen liikenteen väylän tarve kadun varrella tai osana yksityistietä
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4. Uuden 
infrastruktuurin 
rakentaminen
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maksi 
Lappeenrannan kes-
kustan kehittäminen 

Uudet
seudulliset 
kevyen  
liikenteen 
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tyy vahvaan perusteollisuuteen, korkeatasoiseen koulutukseen ja maantieteel-
liseen asemaan nojautuen idänkaupan ja teollisuuden kuljetusten osaamisen 
ja tekemisen keskus. Logistiikan lähivuosien kehittämistarpeita ja -linjauksia 
käsitellään tarkemmin erillisessä logistiikkaselvityksessä.

Isojen väyläinvestointien lisäksi Etelä-Karjalan keskeisiä logistiikan kehittä-
mishankkeita ovat:
- Mustolan satama- ja logistiikka-alueen laajentaminen ja kehittäminen port-

tina itään sekä maaliikenneyhteyksien kehittäminen
- lentokentän ja sen lähialueen terminaalitoimintojen kehittäminen, Pietari-

yhteyksien kehittäminen
- Vainikkalan logistiikka- ja tavaraterminaalin sekä tieyhteyden kehittäminen
- Lappeenrannan Pajarilan alueen kehittäminen
- Imatran Pelkolan logistiikka-alue ja Vuoksen sataman – Imatran tavara-ase-

man logistiikka-alue
- rekkaparkkialueiden rakentaminen Nuijamaan ja Imatran raja-asemille

Taulukko 8.  Esimerkkejä logistiikkaa kehittävistä toimenpiteistä neliporras-
periaatteen eri tasoilla.

Taulukko 7.  Esimerkkejä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita kehittävistä 
toimenpiteistä neliporrasperiaatteen eri tasoilla. 

4.8 Logistiikka

Liikennejärjestelmän kehittämisen yhtenä tavoitteena on luoda edellytyksiä 
alueen tuotantorakennetta ja väestöä palveleville logistiikkatoiminnoille. Ete-
lä-Karjalan metsäteollisuus, Mustolan satama ja muut merkittävät maakunnan 
logistiikkakeskukset sekä Venäjän rajan läheisyys ja siihen liittyvät kuljetus-
tarpeiden erityispiirteet korostavat tavaraliikenteen ja logistiikan toimivuus-
vaatimuksia. Maakunnan sijainti rajan läheisyydessä luo hyvät edellytykset 
kasvavaan Venäjän kauppaan liittyville logistiikkapalveluiden keskittymälle. 

Etelä-Karjalan suurteollisuuden kuljetusjärjestelmä on perinteisesti perustu-
nut rautatiekuljetuksiin ja alueen teollisuus on jatkuvasti kehittänyt tuotan-
toaan ja toimintojaan luottaen logistisen järjestelmän toimivuuteen rautateit-
se. Etelä-Karjalan logistiikan ja tavaraliikenteen kehittymisen edellytyksinä 
ovat siksi erityisesti rautatiekapasiteetin kasvattaminen alueella, mutta myös 
maantieverkon kehittäminen sekä kansainvälinen lentokenttä että luotettavat 
vesiliikenneyhteydet, jotka kaikki yhdessä tarjoavat tehokkaan ja turvallisen 
yhdistelmän eri kuljetusmuotoja. Tavoitteena on, että Etelä-Karjalasta kehit-

1. Liikkumis- ja 
kuljetustarpeen 
vähentäminen

2. Nykyisen 
infrastruktuurin 
tehokkaampi käyttö 

3. Nykyisen 
infrastruktuurin 
parantaminen

4. Uuden 
infrastruktuurin 
rakentaminen

Jakelun ja kulje-
tusten tehosta-
minen

Logistiikka-
alueiden kehit-
täminen

Rataverkon palvelu-
tason turvaaminen 
Yksittäiset tieverkon 
parantamistoimet 
Rekkaparkkialueet 

Isot väyläinves-
toinnit
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4.9 Liikenneturvallisuus

Etelä-Karjalan tie- ja katuverkolla on tapahtunut vuosittain noin 200 henki-
lövahinkoihin johtanutta liikenneonnettomuutta. Näissä onnettomuuksissa on 
vuosina 2003–2007 kuollut keskimäärin 14 henkilöä. Viime vuosilta ei ole 
havaittavissa vähenemää onnettomuuksien eikä uhrien määrässä, päinvastoin 
edellä esitetyt luvut ovat hieman suurempia verrattuna edelliseen nelivuotis-
kauteen. Henkilövahinko-onnettomuuksista 40 % tapahtuu Lappeenrannan 
kaupungin alueella. Jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moot-
toripyöräilijöiden osuus tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja 
kuolleiden osalta on moninkertainen heidän ajoneuvosuoritteeseensa verrat-
tuna. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut runsaasti valtatiellä 
6 koko maakunnan alueella. Onnettomuusasteeltaan vaarallisia tiejaksoja on 
runsaasti kaikilla maakunnan valtateillä: valtatien 6 lisäksi myös valtatiellä 13, 
14 ja 26. Valtateillä korostuvat kohtaamis- ja suistumisonnettomuudet. Taaja-
missa ongelmakohtia ovat erityisesti kevyen liikenteen ylityskohdat ajoneuvo-
liikenteen väylien kanssa.

Valtakunnallisen liikenneturvallisuusvision mukaan tieliikennejärjestelmä on 
suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti 
liikenteessä. Vision toteutuminen edellyttää pitkäjänteistä liikenneturvallisuus-
työtä myös maakunta- ja kuntatasolla. Liikenneturvallisuus on otettava huomi-
oon kaikissa liikenneympäristöön ja liikkumiseen liittyvissä päätöksissä niin 
kunnissa, Tiehallinnossa kuin muissakin liikenteen organisaatioissa. Vastuu 
liikenneturvallisuuden toteutumisesta on kuitenkin kaikilla liikenteessä toimi-
joilla ja liikenneturvallisuustyötä maakunnallisella tasolla tulee aktivoida.

Keskeisessä asemassa liikenneturvallisuuden parantamisessa Etelä-Karjalassa 
on niiden vilkasliikenteisten valtateiden, joilla on runsaasti raskasta liikennet-
tä, turvallisuuden kehittäminen. Pääteiden onnettomuusryhmistä vakavimpia 
ovat kohtaamisonnettomuudet, joita voidaan tehokkaimmin estää rakentamalla 
keskikaiteet erottamaan vastakkaisia ajosuuntia. Yksittäisonnettomuuksia voi-
daan vähentää autojen nopeustasoja laskemalla ja onnettomuuksien seurauk-

Kuva 18. Pääteiden onnettomuusaste (onn./100 milj. ajoneuvokm) vuosina 
2001–2005 (lähde: Tiehallinto/Ivar). 

Etelä-Karjalan tieliikenneonnettomuuksissa 
kuolleet vuosina 2003–2007

Jalankulkija
7 %

Polkupyörä
9 %

Mopo
4 %

Moottoripyörä
7 %

Henkilöauto,
kuljettaja

52 %

Henkilöauto,
matkustaja

21 %

Lähde: Tilastokeskus
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sia lieventää reunaympäristöä parantamalla, jolla tarkoitetaan isojen esteiden 
poistamista, luiskien loiventamista ja valaisinpylväiden vaihtamista myötää-
viksi. Ongelmallisia kohteita ovat myös taajamien ja pääteiden vilkasliiken-
teiset liittymät. 

Taajamien turvallisuudessa riittävän alhainen nopeustaso on keskeinen asia. 
Nopeusrajoitus yhdistettynä rakenteellisiin toimenpiteisiin vähentää onnet-
tomuuksia ja lieventää erityisesti kevyen liikenteen onnettomuuksien vaka-
vuutta. Erilaiset portit, poikkileikkauksen kaventaminen sekä suojateiden ja 
liittymäalueiden korottaminen alentavat tehokkaasti nopeutta ja parantavat lii-
kenneturvallisuutta. Erityiseksi teemaksi on nostettava koulujen lähialueiden 
turvallisuuden parantaminen.

Liikenneturvallisuudelle asetettua tavoitetta ei saavuteta pelkästään liikenne-
ympäristöä ja ajoneuvoja kehittämällä, vaan on pyrittävä vaikuttamaan myös 
liikkujien asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen. Myös maankäytön ratkai-
suilla on suuri merkitys liikenneturvallisuuteen. 

Liikennekasvatusta ja -koulutusta tulee järjestää päiväkodeissa, peruskouluis-
sa ja muissa oppilaitoksissa. Liikennekäyttäytymisen, kuten nopeusrajoitus-
ten noudattamisen valvontaa tulisi lisätä. Tämän ohella tarvitaan tiedotusta ja 
valistusta liikenneturvallisuudesta myös aikuisille, esimerkiksi työmatkalii-
kenteen turvallisuudesta. Rajaliikenteen liikennevalistus on erityinen haaste 
maakunnassa.

Kunnat ja tiepiiri ovat suunnitelleet liikenneturvallisuustoimenpiteitä yhdes-
sä laadittujen liikenneturvallisuussuunnitelmien avulla. Viime vuosina Etelä-
Karjalan kunnat ovat laatineet tai päivittäneet kuntakohtaisia liikenneturvalli-
suussuunnitelmiaan aktiivisesti. Vuonna 2004 on valmistunut Savitaipaleen ja 
Suomenniemen sekä vuonna 2006 Joutsenon, Lappeenrannan, Lemin ja Ylä-
maan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Taipalsaaren, Imatran, Ruokolahden, 
Rautjärven ja Parikkalan liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat vanhentuneet 
ja niiden laatiminen on ajankohtaista lähivuosien aikana. Aktiivisen liikenne-
turvallisuustyön tulee jatkua suunnitelman valmistuttuakin. Liikenneturvalli-
suussuunnitelmien toteuttaminen vaatii koordinointia ja niihin tulee osoittaa 
resursseja. Tätä edistää osaltaan suunnitelmiin sisältyneiden koulutus-, valis-
tus- ja tiedotustoimien aktiivinen toteuttaminen sekä liikenneturvallisuuteen 
osoitettu vuosittainen määräraha, jolloin pienet, mutta tärkeät toimenpiteet 
pystytään nopeasti toteuttamaan. Etelä-Karjalan liikenneturvallisuuden paran-
tamisen erityispiirteenä on rajaliikenteeseen liittyvien ongelmien ratkaisemi-
nen yhteistyössä venäläisten viranomaisten kanssa.

Taulukko 9.  Esimerkkejä liikenneturvallisuutta parantavista toimenpiteistä 
neliporrasperiaatteen eri tasoilla.
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4.10 Liikenteen hallinta

Liikenteen hallinnalla tarkoitetaan olemassa olevan liikennejärjestelmän toi-
mivuuden parantamista ja käytön tehostamista liikenteen tiedottamisen, ohja-
uksen ja maksujen avulla.

Etelä-Karjalassa liikenteen hallinnassa viime vuosina hyvin edenneitä toimen-
piteitä ovat muun muassa joukkoliikenteen aikatauluinformaatio, automaatti-
nen nopeusvalvonta, keli- ja tiesäänäytöt, liikenteen häiriöistä tiedottaminen 
sekä rajaliikenteen tiedotuspalvelu, jossa esitetään melkein reaaliaikaiset jo-
notilanteet rajanylityspaikoilla. Palvelu on auttanut tasaamaan rajanylityspaik-
kojen ruuhkahuippuja ja helpottanut rekkajonojen ongelmia rajoille johtavilla 
teillä. 

Suomen ja Venäjän välinen raskas liikenne on viime vuosina kasvanut huo-
mattavasti. Rekkojen muodostamat jonot olivat vuoden 2007 lopulla ennätyk-

sellisen pitkät niin Vaalimaan ja Nuijamaankin rajanylityspaikoilla. Rajalle 
johtavien väylien ruuhkautuminen on ollut aiempiin vuosiin verrattuna yhä 
yleisempää ja myös alkanut entistä aikaisemmin ennen vuodenvaihdetta ja jat-
kunut pidemmälle vuodenvaihteen jälkeen. Nopeimmassa kasvuskenaariossa 
rajanylityspaikkojen kapasiteetti saavutetaan jo vuoden 2010 paikkeilla. Etelä-
Suomen satamat ovat esittäneet transitoliikenteen kasvusta arvioita, jossa lii-
kenne kasvaisi jopa lähes nelinkertaiseksi nykyiseen verrattuna vuoteen 2015 
mennessä. Ennusteiden toteutuessa tulee tieverkolla esiintymään raskaan lii-
kenteen jonoja Vaalimaan rekkaparkin rakentamisesta huolimatta, jos rajanyli-
tyspaikkojen kapasiteettia ei pystytä parantamaan.

Kaakkois-Suomen rajaliikenteen hallintajärjestelmän ensisijaisia toimenpiteitä 
ovat raja-asemien rekkaparkkien rakentamisen lisäksi:
- rajaliikenteen hallinnan koordinaattorin tai vastuuorganisaation määrittely
- rajaliikenteen hallinnan tietojärjestelmän määrittely ja toteutus
- ylikysyntätilanteiden toimintamallien tarkentaminen virkamiesyhteistyönä
- valtatien 13 raskaan liikenteen lisäkaistojen jatkaminen valtatielle 6
- Imatran rajanylityspaikan pysäköintialueiden laskentajärjestelmä
- kantatien 62 jononseurantajärjestelmä sekä selvitys lisäkaistan jatkamis-

mahdollisuuksista ja muista tarpeellisista tien parantamistoimenpiteistä
- vaihtuvat nopeusrajoitukset sekä tiedotus- ja varoitusjärjestelmät tienvarsi-

pysäköintialueilla
- liikenteen seurannan lisäpisteiden tarveselvitys ja investoinnit
- matka-aika- ja sujuvuustietopalveluiden kehittäminen raskaan liikenteen 

seurantaan
- tienvarsipysäköinnin vaatiman liikenteen ohjauksen vastuujaon selventämi-

nen ja resursointi
- pitkän tähtäimen ennusteiden kehittäminen edelleen

Rajaliikenteen hallinnan lisäksi muita merkittäviä liikkumisen ja liikenteen 
hallinnan kehittämiskohteita maakunnassa ovat:
- pysäköintipolitiikan ja pysäköinnin ohjausjärjestelmien kehittäminen 

Lappeenrannassa
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Rajaliikenteen hal-
linnan vastuuorgani-
saation määrittely 
Pysäköintipolitiikan 
ja pysäköinnin  
ohjausjärjestelmien  
kehittäminen 

Rajaliikenteen erilaiset 
seuranta- ja tiedotus-
järjestelmät 
Reaaliaikainen  
matkustajainformaatio 

Valtatien 13 
raskaan liiken-
teen lisäkaistat 

- reaaliaikaisen järjestelmän kehittäminen matkustajainformaatioon
- liikennevalo-ohjauksen kehittäminen (mm. joukkoliikenne-etuudet)

Taulukko 10.  Esimerkkejä liikenteen hallintaan liittyvistä toimenpiteistä 
neliporrasperiaatteen eri tasoilla. 

4.11 Liikenne ja ympäristö

Liikenteen ympäristöhaitat voidaan jakaa ihmisiin kohdistuviin (terveys, 
viihtyvyys) ja luontoon ja luonnonympäristöön kohdistuviin. Liikenteestä ai-
heutuvat melupäästöt ja muut elinympäristön viihtyisyyttä ja terveellisyyttä 
heikentävät liikenteen haitalliset sivuvaikutukset kohdistuvat erityisesti kau-
punkiseuduille ja vilkasliikenteisten pääväylien varteen. Liikennemäärien 
kasvaessa haitat ovat jatkuvasti lisääntyneet. Vaarallisten aineiden kuljetukset 
maakunnassa suojaamattomilla pohjavesialueilla niin tie- kuin rataverkollakin 
muodostavat ympäristöriskin. 

Liikenne tuottaa runsaasti ilmastonmuutokseen vaikuttavia kasvihuonekaasu-
ja, joista merkittävin on hiilidioksidi. Liikenteen osuus hiilidioksidipäästöis-
tä on noin viidennes. Valtaosa liikenteen hiilidioksidipäästöistä syntyy tielii-
kenteestä. Liikenteen osalta ilmastonmuutoksen suurimmat haasteet liittyvät 
liikennemäärien kasvun leikkaamiseen ja kulkutapajakauman muuttamiseen, 
minkä ehdoton edellytys on liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelun 
tiivis yhteistyö.

Luonnonympäristö, kulttuuriympäristö ja maisema
Hallitsevia luonnonpiirteitä Etelä-Karjalassa ovat Salpausselät ja maakunnan 
keskiosassa avautuva Saimaan allas, joiden keskinäiseen suhteeseen maise-
man rikkaus ja vaihtelevuus perustuu. Maakunnan maisemarakenteen rungon 
muodostavat Ensimmäinen ja Toinen Salpausselkä, jotka syntyivät manner-
jään sulamisen pysähtyessä runsaat 12 000 vuotta sitten.

Etelä-Karjalan kulttuuriympäristö muuttuu maaseudun rakennemuutoksen 
myötä. Maatalouteen liittyvät perinteiset kylämaisemat ja perinnebiotoopit 
ovat suurelta osin hävinneet. Maaseudun autioituminen ja peltojen metsittämi-
nen hävittävät vanhoja kylämaisemia. Vaikka peltopinta-ala ei todennäköisesti 
enää merkittävästi vähene, aiheuttaa maatilojen poistuminen tuotantokäytöstä 
rakennuskannan ja pihapiirien häviämistä. Siellä, missä maanviljely jatkuu, 
maatalousmaisema muuttuu yksitoikkoisemmaksi.
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Liikenneväylät ovat muuttaneet voimakkaasti maisemarakennetta pirstomalla 
kyläalueita ja muita maisemakokonaisuuksia. Viime vuosikymmeninä kulttuu-
riympäristön arvot on kuitenkin huomioitu tielinjauksissa suhteellisen hyvin. 
Tällä hetkellä liikenneympäristöistä uhanalaisimpia ovat vanhat asemaraken-
nukset, joille ei ole enää alkuperäistä käyttöä. Rakennusten myyminen johtaa 
usein niiden purkamiseen ja siirtämiseen, jolloin niiden yhteys ympäristöönsä 
ja alkuperäiseen käyttöön katoaa. Myös vanhat päätiet, kuten Viipuriin suun-
tautuneet maantiet ympäristöineen ovat pirstoutuneet teiden oikaisujen yhtey-
dessä tai jääneet uuden tielinjauksen alle.

Liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet sovitetaan luontevaksi osaksi 
maisemaa. Uusien liikennehankkeiden toteuttamista arvokkailla luonnon- ja 
maisema-alueilla vältetään. Edullisinta maiseman kannalta olisi tukeutua ole-
massa oleviin liikennekäytäviin ja keskittää lähekkäiset väylät mahdollisuuk-
sien mukaan yhteisiin maastokäytäviin.

Tiemaisemaa parannetaan arvokkailla maisema-alueilla, pääteillä ja tärkeim-
millä matkailuteillä. Esimerkki konkreettisista toimenpiteistä on näkymien 
avaaminen valtatieltä 6 Kivijärvelle ja valtatieltä 13 Kuolimolle sekä taidete-
osten toteuttaminen valtatien 6 parantamisten yhteydessä. Tieympäristön hoi-
toa tehostetaan maisemallisesti merkittävillä alueilla.

Pohjavesi
Käytännössä koko Salpausselän reunamuodostumalla kulkevan valtatien 6 
varsi Luumäeltä Imatran koillispuolelle ja katkonaisesti aina Parikkalaan saak-
ka on tärkeää tai vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta. Pohjavesialu-
eiden suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää useiden kuntien vedenhankinnalle. 
Riskialttiiden tärkeiden pohjavesialueiden tilaa seurataan järjestelmällisesti. 
Pohjaveden ja maaperän pilaantumisriski on huomattava erityisesti onnetto-
muustilanteessa.

Uusien tiehankkeiden yhteydessä tehdään aina pohjavesien suojaustoimenpi-
teet. Valtatien 6 parantamisen yhteydessä suojataan Lappeenrannan ja Joutse-
non pohjavesialueita yhteensä kymmenen kilometrin matkalla jo valmistuneen 
lähes viiden kilometrin Muukko–Ahvenlampi jakson lisäksi. Pohjavesien pi-
laantumisriskiä pyritään vähentämään myös muun muassa kehittämällä uusia 
menetelmiä liukkaudentorjuntaan ja siten vähentämällä suolan käytön tarvetta.

Rautatieliikenteessä vaarallisten aineiden kuljetuksen aiheuttamat riskit huo-
mioidaan rajoittamalla asutusta ja muuta toimintaa ratapihojen läheisyydessä. 
Kun pohjavesialueille rakennetaan uusia ratoja ja kunnostetaan vanhoja, tulee 
varautua rakentamaan pohjaveden suojaukset.

Vesiliikenteen ympäristöhaitat ovat maantieliikennettä vähäisemmät. Saimaal-
la vesiliikenteen riskit ovat oleellisesti merialueita pienemmät, sillä raskaan 
polttoöljyn kuljetus Saimaalla on kielletty.

Melu 
Asukkaat altistuvat tieliikenteen melulle erityisesti valtatien 6 varrella. Käyn-
nissä olevan kehittämishankkeen yhteydessä rakennetaan melusuojausta asun-
toalueiden kohdalla yhteensä 22 km. Suojattavia asuinalueita ovat Lappeen-
rannassa jo rakennetun Mattilan lisäksi kuutostiehen pohjoisessa rajoittuvat 
alueet Kesämäestä Ilottulaan sekä Joutsenossa Lampikangas, Kirkonkylä, 
Korvenkangas ja Korvenkylä. Myös eräiden työpaikka-alueiden kohdalle ra-
kennetaan melusuojaus.
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Käynnissä olevien melunsuojaustoimenpiteiden jälkeen kiireellisimpiä kohtei-
ta ovat valtatie 6 Luumäen Jurvalassa ja Ruokolahden Oritlammella. Valtatien 
6 lisäksi tieliikennemelulle altistuvia alueita on Lappeenrannassa mm. Taipal-
saarentien (mt 408), Vaalimaantien (mt 387) ja Viipurintien (mt 390) varressa 
sekä Imatralla Pietarintien (kt 62) varressa.

Lappeenrannassa, Joutsenossa ja Imatralla altistutaan ratamelulle. Sen häirit-
sevyyteen ja leviämiseen vaikuttavat mm. radan liikennemäärät, junien tyypit 
ja ajonopeudet sekä radan sijainti ympäristössään. Ratamelulle herkkiä alueita 
ovat Lappeenrannassa erityisesti kaupungin itäosassa sijaitsevat Lauritsalan, 
Mälkiän, Laihian ja Kiiskimäen alueet, Joutsenon rautatieaseman ympäristö 
ja Korvenkylän alue sekä Imatralla Vuoksen ympäristö ja Mansikkalan rauta-
tiesilta. Lisäksi Luumäki–Imatra-rataosalla on useita kohteita, joissa asukkaat 
altistuvat sekä tie- että raideliikennemelulle. Luumäki–Imatrankoski-kaksois-
raiteen alustavassa yleissuunnittelussa tutkitaan meluntorjuntavaihtoehtoja 
kohteissa, joissa raideliikenteen melutasot ylittävät näille asetetut ohjearvot. 
Toistaiseksi ratamelusuojauksia on tehty Joutsenossa Hongiston alueella.

Lentomelualueet sijoittuvat Lappeenrantaan keskustan länsipuolelle Leirin ja 
Kiviharjun kaupunginosiin. Pääosa Lappeenrannan lentokentän nousuista ja 
laskuista tapahtuu kuitenkin kentän länsipuolitse. Nousut ja laskut ohjataan 
keskustan yli vain tuuliolosuhteiden pakottaessa. Lentomelualueelle ei sijoi-
teta uutta asuinrakentamista muuten, kuin täydennysrakentamisena ja alueelle 
pyritään ohjaamaan toimintoja, jotka eivät ole melulle herkkiä.

Meluhaittoja pyritään ehkäisemään mahdollisimman pitkälle jo kaavoitusvai-
heessa. Uusia asuinalueita ei sijoiteta melualueille. Liikenneväylien oikealla 
sijoittelulla voidaan ehkäistä tarpeetonta liikennettä asutusalueilla ja niiden 
reunamilla. Vanhoilla alueilla meluntorjuntahankkeet kohdistetaan ensisi-
jaisesti niihin tapauksiin, joissa ohjearvojen ylittyvät merkittävästi ja joissa 
melusta häiriintyviä asukkaita on runsaasti. Kohteissa, joissa meluesteiden 
toteuttaminen on hankalaa, tieliikenteen melua voidaan vähentää esimerkiksi 
päällystevalinnoilla tai laskemalla ajonopeuksia.

Ratatärinä
Ratatärinä on voimakkainta yleensä hienorakeisilla maapohjilla. Salpausselän 
alueella maapohja on karkearakeista ja tärinäriskin voidaan olettaa olevan vä-
häinen. Luumäki–Imatrankoski-YVA-ohjelman mukaan suurimman tärinäris-
kin kategoriaan kuuluvia alueita ovat Lappeenrannan Kuusela ja Kiiskinmä-
ki sekä Joutsenon Korvenkylä. Tärinähaitoista on tullut huomautuksia myös 
seuraavista kohteista: Lappeenrannan Mälkiä, Utrasaarentie, Snellmaninkatu 
ja Lauritsala; Joutsenon Tyrminen, Korvenkangas ja Hepoharju sekä Imatran 
Korvenkanta, Mansikkakosken länsiranta ja Kupari

Päästöt
Metsäteollisuus on edelleen Etelä-Karjalan ympäristön suurin kuormittaja ja 
vaikka sen päästöt ovat viime vuosina prosessi- ja puhdistustekniikan kehitty-
misen myötä pienentyneet, teollisuuden vaikutus on edelleen huomattava lähi-
alueidensa ilmassa ja vesissä. Maakunnan oman teollisuuden lisäksi ympäris-
töä rasittavat Venäjän ja Kymenlaakson teollisuuden ilmansaasteet. Liikenteen 
osuus hiilidioksidipäästöistä on noin viidennes. Itäliikenteen kasvu ja liikenteen 
häiriöt, kuten jonotus, ovat viime vuosina kasvattaneet päästöjä. Lappeenran-
nan ja Imatran kaupungit ovat käynnistämässä ilmasto-ohjelmien laatimisen.

Kioton pöytäkirja vuodelta 2002 velvoittaa Euroopan unionin vähentämään 
kasvihuonekaasujen päästöjä 8 % vuoden 1990 päästötasosta vuosina 2008–
2012. Vähennysvelvoite on jaettu edelleen jäsenvaltiokohtaisiksi velvoitteiksi. 
Sen mukaan Suomi sitoutuu vuosina 2008–2012 vakiinnuttamaan päästönsä 
vuoden 1990 tasolle. Jatkossa päästövähennysvelvoitteet tulevat tästä erittäin 
todennäköisesti selvästi kiristymään. Liikennesektorin on kannettava oma vas-
tuunsa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä.

Ilmastopolitiikassa on syytä varautua sekä ilmastomuutoksen hillitsemiseen 
että siihen sopeutumiseen. Keinot vaikuttaa liikenteen kasvihuonekaasujen 
päästöihin voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään:
- ajoneuvojen yksikköpäästöihin (energiatehokkuuteen ja polttoaineisiin) vai-

kuttavat keinot 
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• ajoneuvo- ja moottoritekniikan kehittäminen
• polttoaineet
• ajoneuvokannan kehitys
• ajotapaan ja -käyttäytymiseen liittyvät tekijät; rekkaliikenteen tyhjäkäyn-

nin ja jonotuksen vähentäminen rajaliikenteen sujuvuutta parantamalla
• em. tekijöihin vaikuttavat taloudelliset ja muut ohjauskeinot, esim. han-

kintakriteerit
- liikennesuoritteisiin (kysyntään ja kulkutapavalintaan) vaikuttavat keinot 

• yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon kehityksen ohjaus
• liikkumisen hinnoittelu, tavaraliikenteen ohjaaminen raide- ja vesikulje-

tuksiin.
• pysäköintipolitiikka
• junaliikenteen suosiminen ja muut joukkoliikenteen edistämistoimet 
• kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimet
• liikenteen hallinta
• liikkumisen ohjaus 

Taulukko 11.  Esimerkkejä ympäristön parantamiseen liittyvistä toimenpiteistä 
neliporrasperiaatteen eri tasoilla. 

4.12 Liikenne ja maankäyttö

Henkilöliikenteen kulkutapajakauma on vahvasti riippuvainen yhdyskuntara-
kenteesta. Etelä-Karjalaan on tehty alueluokittelu perustuen väestö- ja työpaik-
katiheyteen, palvelutarjontaan ja joukkoliikennetarjontaan (kuva 19). Väestö 
on ryhmitelty viiteen taajamaluokkaan ja haja-asutusalueeseen. Valtakunnal-
lisen liikennetutkimuksen mukaan keskimääräinen ajosuorite henkilöautolla 
asukasta kohden vuorokaudessa on keskusta-palvelujen alueella noin 28,4 
kilometriä ja haja-asutusalueella noin 41,5 kilometriä. Haja-asutusalueella lii-
kutaan siis noin 50 prosenttia enemmän henkilöautolla asukasta kohden kuin 
keskustapalvelujen alueella (kuva 20).

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Etelä-Karjalan väkiluku laskee vuoteen 
2040 mennessä noin 7500:lla. Väestö keskittyy edelleen Lappeenrantaan, jon-
ka tavoitteena on lisätä asukaslukua vuosittain 230 hengellä vuoteen 2025 asti. 
Väestön keskittymisen ohella uudistuotantotarvetta aiheuttaa asuntokuntien 
keskikoon pieneneminen.

Maakunnan yhdyskuntarakennetta tulisi kehittää siten, että suuri osa uusista 
asunnoista on kävelyetäisyydellä palveluista. Mikäli talouksien määrän kasvu 
sijoittuisi kokonaan keskustapalvelujen alueelle tai palvelutaajamiin, henki-
löautojen ajosuorite asukasta kohden todennäköisesti pienenisi. Vastaavasti, 
mikäli asuntojen määrän kasvu suuntautuisi kokonaan haja-asutusalueelle, 
kasvaisi henkilöautojen ajosuorite ja sitä kautta keskimääräiset hiilidioksidi-
päästöt asukasta kohden.

Maankäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa liikenteen hiilidioksidipäästöihin 
seuraavilla tavoilla:
- tiivistämällä yhdyskuntarakennetta, jolloin matkojen pituus sekä sitä kautta 

liikennesuorite vähenee ja kevyen liikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa. Uu-
den asutuksen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelussa hyödynnetään ole-
massa olevaa yhdyskuntarakennetta ja eheytetään taajamia.

- sijoittamalla maankäyttöä joukkoliikennekäytävien varsille, jolloin joukko-
liikenteen edellytykset paranevat ja henkilöautoliikenteen suorite pienenee. 

1. Liikkumis- ja 
kuljetustarpeen  
vähentäminen

2. Nykyisen 
infrastruktuurin 
tehokkaampi käyttö

3. Nykyisen 
infrastruktuurin 
parantaminen

4. Uuden 
infrastruktuurin 
rakentaminen

Taajamarakenteen 
tiivistäminen 
Ihmisten ympäris-
tötietoisuuden 
kasvattaminen ja 
liikkumistottu-
musten muutta-
minen liikenne-
suoritteen vähen-
tämiseksi 
Ympäristönäkö-
kulman vahvista-
minen kaavoitus-
prosesseissa 

Uusien asuin- ja 
työpaikka-aluei-
den sijoittami-
nen nykyisten 
julkisen liiken-
teen verkostojen 
yhteyteen (laa-
tukäytävät) 

Puuttuvien melu- ja 
pohjavesisuojausten 
rakentaminen nykyisten 
väylien yhteyteen 
Kevyen liikenteen 
edistämistoimenpiteet 
Joukkoliikenteen edis-
tämistoimenpiteet 
Nopeusrajoituksia 
tukevat toimenpiteet 
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Ruokolahti

Luumäki

Parikkala

Taipalsaari

Savitaipale

Lappeenranta

Ylämaa

Lemi

Joutseno

Rautjärvi

Imatra

Suomenniemi

Alueluokat
Keskustapalvelujen alue

Palvelutaajama, hyvä jkl

Palvelutaajama, tyydyttävä jkl

Asutustaajama, tyydyttävä jkl

Asutustaajama, välttävä jkl

Haja-asutus

Maantie
Rautatie

Asukasmäärät ja keskimääräinen henkilöautosuorite alueluokittain

17 %
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32,6

Kuva 20. Etelä-Karjalan väestö alueluokittain.

Kuva 19. Alueluokat Etelä-Karjalassa. (Tiehallinnon selvityksiä 28/2007: 
Asuinalueen tyypin ja sijainnin vaikutus ihmisten liikkumiseen)

1. Liikkumis- ja 
kuljetustarpeen  
vähentäminen

2. Nykyisen 
infrastruktuurin 
tehokkaampi käyttö 

3. Nykyisen 
infrastruktuurin 
parantaminen

4. Uuden 
infrastruktuurin 
rakentaminen

Taajamarakenteen 
tiivistäminen ja 
hallittu laajenta-
minen

Uusien asuin- ja 
työpaikka-alueiden 
sijoittaminen  
nykyisten julkisen 
liikenteen verkos-
tojen yhteyteen 
(laatukäytävät) 

Kevyen liikenteen 
verkostojen paranta-
minen ja kävelypai-
notteisten keskusto-
jen toteuttaminen 
Joukkoliikenteen 
edistämistoimenpiteet 

Etelä-Karjalan maankäyttöstrategiassa esitettiin laatukäytäväalue, jonka 
alueelle suunnataan joukkoliikenteen kehittämistoimia. Suurimmat matkai-
lu- ja vapaa-aikakeskukset sijoitetaan joukkoliikennekäytävien tuntumaan.

- suosimalla maankäytön suunnittelussa jalankulkua ja pyöräilyä, jolloin nii-
den suoriteosuus kasvaa.

- haja-asutusalueella uudisrakentaminen keskitetään kehitettäviin kyliin

Taulukko 12.  Esimerkkejä maankäyttöön liittyvistä toimenpiteistä neliporras-
periaatteen eri tasoilla. 
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5 LIIKENNESTRATEGIAN PAINOPISTEET

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmän kehittäminen on tiivistetty neljään strate-
giseen painopistealueeseen, jotka sisältävät kehittämistarpeita liikennejärjes-
telmän eri osa-alueilla:
- yhteydet maakunnan ulkopuolelle 
- yhteydet maakunnassa
- liikenneturvallisuus ja 
- ilmastonmuutoksen hillintä.

5.1 Yhteydet maakunnan ulkopuolelle

Venäjän liikenteen toimivuus, tehokkuus ja kustannustaso ovat Etelä-Karjalan 
kilpailukyvyn kannalta erityisen tärkeitä tekijöitä, mikä nostaa seuraavat toi-
menpidekokonaisuudet maakunnan liikennestrategian kärkijoukkoon:
- Venäjän rajaliikenteen toimivuusongelmien ratkaiseminen, erityisesti tielii-

kenteessä
- Saimaan kanavan vuokrasopimuksen jatkaminen ja kanavaliikenteeseen 

liittyvät vesiliikenteen kehittämistoimenpiteet
- kansainvälisen lentoliikenteen tarjonnan ja palvelutason turvaaminen Lap-

peenrannasta; yhteydet Pietariin ja syöttöliikenne Helsinki-Vantaalle
- Venäjän puolella olevien keskeisten hankkeiden edistäminen: Nuijamaa–

Viipuri ja Svetogorsk–Viipuri teiden parantaminen sekä ratakapasiteetin 
lisääminen Buslovskaja–Viipuri–Pietari välille tai uusi ratayhteys Losevo–
Kamenogorsk

- nopean junaliikenteen käynnistäminen Pietariin.

Muualle Suomeen tarvitaan maakunnasta nopeat, luotettavat ja turvalliset lii-
kenneväylät ja joukkoliikenneyhteydet. Tällöin painopisteiksi nousevat:
- kehittämisinvestointien varmistaminen päätieverkolla (vt 6, vt 13, vt 26, 

kt 62)
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- päätieverkon hyvän hoitotason ja kunnon turvaaminen
- rataverkon korvaus- ja kehittämisinvestointien ja niiden mahdollistamat ke-

hittämistoimenpiteiden edistäminen henkilö- ja tavaraliikenteessä (Luumä-
ki–Imatra ja Luumäki–Vainikkala radat)

- linja-autojen pikavuoroliikennettä tukevien toimenpiteiden toteuttaminen.

5.2 Yhteydet maakunnassa

Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuteen tavoitellaan sel-
vää kasvua, erityisesti Lappeenrannassa ja Imatralla. Samanaikaisesti varmis-
tetaan myös autoliikenteen sujuvuus. Näistä lähtökohdista nousevat seuraavat 
toimenpidekokonaisuudet:
- laajan keinovalikoiman käyttöön ottaminen neliporrasperiaatteen mukaises-

ti tie- ja katuliikenteessä; joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimenpi-
teillä tärkeä rooli 

- kevyen liikenteen edistämistoimien toteuttaminen
- tavoiteltavaan palvelutasoon perustuvan erillinen joukkoliikenteen kehittä-

misohjelman laatiminen Lappeenrannan ja Imatran kaupunkiseudulle 
- kaupunkiympäristöjen kehittäminen ja esteettömyyden parantaminen
- sidosryhmien voimavarojen ja keinojen yhdistäminen.

Maaseudulla tieverkon liikennöitävyys säilytetään ja julkisen liikenteen perus-
palvelut turvataan
- maaseudun tieverkon päivittäisen liikennöitävyyden varmistaminen 
- linja-autoilla ja takseilla hoidettavan alueellisen peruspalvelutasoisen run-

koliikenteen turvaaminen; vähenevää reittiliikennettä täydennetään palvelu- 
ja kutsujoukkoliikenteellä.

Maankäytön suunnittelulla vaikutetaan liikenteen kysyntään ja kulkutapava-
lintoihin ja sitä kautta liikenteen hiilidioksidipäästöihin:
- yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, jolloin matkojen pituus ja sitä kautta lii-

kennesuorite vähenee
- maankäytön sijoittaminen joukkoliikennekäytävien varsille, jotta joukkolii-

kenteen edellytykset paranevat ja henkilöautoliikenteen suorite pienenee
- jalankulun ja pyöräilyn suosiminen maankäytön suunnittelussa.

5.3 Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus ei ole viime vuosina parantunut Etelä-Karjalassa tavoit-
teiden mukaisesti, päinvastoin onnettomuuksien ja uhrien luvut ovat olleet 
kasvusuunnassa. Valtakunnallisiin tavoitteisiin vastaaminen edellyttää liiken-
neturvallisuuden selvää ja nopeaa parantamista tieliikenteessä. Lähivuosien 
painopisteinä ovat:
- pääteiden onnettomuuksien, erityisesti kohtaamisonnettomuuksien vähentä-

minen
- kuntien erillisten turvallisuustoimenpiteiden laajamittainen toteuttaminen 

laadittujen liikenneturvallisuussuunnitelmien pohjalta
- liikenneturvallisuustyön ja yhteistyön aktivoiminen.

5.4 Ilmastonmuutoksen hillintä

Liikennesektorin on kannettava oma vastuunsa kasvihuonekaasupäästöjen vä-
hentämisestä. Keinot vaikuttaa liikenteen kasvihuonekaasujen päästöihin voi-
daan ryhmitellä seuraavasti:
- ajoneuvojen yksikköpäästöihin (energiatehokkuuteen ja polttoaineisiin) vai-

kuttaminen
- liikennesuoritteisiin eli kysyntään ja kulkutapavalintaan vaikuttavien keino-

jen suosiminen 
- ilmasto-ohjelmien laatiminen.
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6 KEHITTÄMISOHJELMA

6.1 Rahoitus

Julkisen sektorin liikennejärjestelmän rahoitus muodostuu pääosin infrastruk-
tuuri-investoinneista, hoidon ja ylläpidon kustannuksista, joukkoliikenteen os-
toista ja kuntien lakisääteisten henkilökuljetusten kustannuksista. Merkittävä 
osa joukkoliikenteestä toimii lipputuloilla ilman julkista rahoitusta. Liikenne-
järjestelmän rahoituskanavat ovat monelta osin eriytyneet ja eri toimijoiden ra-
hoitusresurssit ja päätöksentekomekanismit poikkeavat toisistaan. Isoista väy-
läinvestoinneista päättää eduskunta valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Valtion osuus liikennejärjestelmän rahoituksessa on viime vuosina pienentynyt 
ja kuntien vastaavasti kasvanut. Isoihin väyläinvestointeihin on Etelä-Karja-
lassa saatu viime vuosina rahaa muutamaan hankkeeseen. Nyt käynnissä oleva 
hanke valtatien 6 kehittämisestä Lappeenrannan ja Imatran välillä kuitenkin 
kaksinkertaistaa koko liikennejärjestelmään käytettävän rahoituksen lähivuo-
siksi verrattuna aikaisempiin vuosiin. Viime vuosina kunnat ovat yhä enem-
män osallistuneet pienten paikallisten maantiehankkeidenkin rahoitukseen.

Perustienpidon alueellisten investointien rahoitustaso on viimeisen kymmenen 
vuoden aikana laskenut radikaalisti, ollen viime vuosina maakunnassa kes-
kimäärin enää kolme miljoonaa euroa. Muutama vuosi sitten käynnistettyjen 
valtakunnallisten teemahankkeiden toteutus ei ole myöskään edennyt toivotul-
la tavalla. Valtio tukee joukkoliikennettä ostamalla osan muuten kannattomista 
kuntien välisistä vuoroista avustamalla paikalllista liikennettä sekä myöntä-
mällä rahoitusta lippujen hinnanalennuksiin. Kuntien menot liikennejärjestel-
mään ovat viime vuosina kasvaneet erityisesti opetus- ja sosiaalitoimen kulje-
tusten osalta. Näissä kuljetuksissa tulisi päästä laitoskohtaisista ja vain yhden 
hallinnonalan sisäisistä kuljetuksista hallinnonalat yhdistävään kuljetusten oh-
jaukseen ja hankintaan.
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Taulukko 13.  Etelä-Karjalan maakunnan vuosittaiset liikennemenot miljoo-
naa euroa / v. 2003–2006 keskimääräinen toteutuma.

Etelä-Karjalan vuosittaiset liikennemenot 48,7
milj.euroa / v. 2003–2006 keskimääräinen toteutuma 
Kunnat yhteensä 20,7
Kadunpito ja yksityistiet yhteensä (v. 2005–06; Tilastokeskus) 13,7
Kuljetuskustannukset yhteensä 7,0

avoin joukkoliikenne 1,3 
opetustoimi 3,6 
sosiaalitoimi 2,1 

Tiehallinto yhteensä 21,4
hoito, ylläpito ja korvausinvestoinnit 10,1 
uus- ja laajennusinvestoinnit 3,0 
kehittämishankkeet 8,3 

Ratahallintokeskus yhteensä           * 
Lääninhallitus yhteensä 1,5

joukkoliikenneostot 0,7 
seutulipputuki, palveluliikenteen avustus 0,8 

KELA yhteensä 5,2
koulumatkatuet 0,6 
svl:n mukaiset matkakorvaukset 4,6 

* Radanpidosta ei ole saatavilla maakuntakohtaisia tietoja

Neliporrasajattelun mukaisilla ensimmäisen ja osin myös toisen portaan toi-
menpiteillä ei ole vakiintunutta rahoituskäytäntöä eikä tietoa eri sidosryhmien 
rahoituksesta niihin ole käytettävissä. Joukkoliikenteen viestintään ja mark-
kinointiin ja liikenneturvallisuustyöhön käytetään etenkin liikennepalveluiden 
tuottajien ja kuntien rahoitusta.

Vuonna 2003 valmistuneen maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman to-
teuttamiseen ei ole saatu toivotulla tavalla etenkään valtion rahoitusta. Kaak-
kois-Suomen tiepiirin perustienpidon rahat riittävät nykyisin vuosittain vain 
muutaman pienehkön liikenneympäristöä parantavan investointihankkeen to-
teuttamiseen kolmen maakunnan alueella. Tällaisten hankkeiden rahoitus tulisi 

saada nostettua nykyisestä moninkertaiseksi, jotta Etelä-Karjalan liikennejär-
jestelmän kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin mm. liikenneturvallisuuden 
ja rajaliikenteen osalta voidaan vastata. Liikennepoliittisessa selonteossa esi-
tettiin rohkeasti kokeiltavaksi erilaisia budjettirahoitusta täydentäviä malleja ja 
rahoituskumppanuutta.

6.2 Toimenpideohjelma

Liikennejärjestelmän toimenpideohjelman suunnittelun pohjaksi on otettu ns. 
neliporrasperiaate, jossa perusajatuksena on ensivaiheessa pyrkiä ratkaisemaan 
ongelmia liikkumis- ja kuljetustarpeeseen ja kulkumuodon valintaan vaikutta-
villa toimenpiteillä sekä nykyisen liikenneinfrastruktuurin ja -palveluiden käy-
tön tehostamisella. Seuraavina keinoina voivat olla infrastruktuurin parantami-
nen ja vasta viimeisenä keinona harkitaan uusia infrastruktuuri-investointeja.

Toimenpideohjelma sisältää vuonna 2003 laaditussa liikennestrategiassa esite-
tyt toimenpiteet, mikäli niitä ei ole vielä toteutettu ja mikäli niitä tämän päivi-
tyksen yhteydessä ei ole todettu tarpeettomiksi. Lisäksi toimenpideohjelmaan 
on lisätty tämän uudistamiskierroksen yhteydessä esille nostetut tärkeät hank-
keet. Taulukossa ei ole esitetty erikseen nimettyinä pieniä (alle 300 000 euroa) 
investointihankkeita. Taulukossa on mainittu taho, jolla on ensisijainen vas-
tuu hankkeen edistämisestä. Kustannusjaosta päätetään erikseen. Hankkeet on 
ajoitettu kiireellisyysluokkiin, joista ensimmäinen kiireellisyysluokka on sama 
kuin aiesopimuskausi eli vuodet 2009–2013.
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1.  Liikenteen kysyntään vaikuttaminen

Hanke kiireel-
lisyys

edistämis-
vastuu

Liikennesuunnittelun ja maankäytön suunnittelun yhteistyön 
tiivistäminen  
• taajamarakenteen tiivistäminen 
• uusien asuin- ja työpaikka-alueiden sijoittumisen ohjaus 

liikennetarvetta minimoiden  
• haja-asutuksen uudisrakentamisen keskittäminen  

kehitettäviin kyliin 
• joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen  
• kevyen liikenteen edellytysten luominen  

I Kunnat 

Rajaliikenteen hallintajärjestelmän toimenpiteet  
• koordinointi ja viranomaisyhteistyö 
• tietojärjestelmät 
• ylikysyntätilanteiden toimintamallit 
• jonotusjärjestelmät
• liikenteen seuranta-, tiedotus- ja varoitusjärjestelmät 

I-II Tiehallinto 

Joukkoliikenteen yhteistyön tiivistäminen  
• seutuliikennetyöryhmän toiminnan kehittäminen 
• aikataulujen tasavälistäminen 
• reaaliaikaisen matkustajainformaation lisääminen 

I

Kunnat, läänin-
hallitus, joukko-
liikenne-
operaattorit 

Joukkoliikenteen lippujärjestelmät 
• seutulipun käyttömahdollisuuksien laajentaminen 
• lippujen yhteiskäyttö eri kulkumuodoissa 
• uudet lipputuotteet 
• työsuhdelipun markkinointi 

I-II

Kunnat, läänin-
hallitus, joukko-
liikenne-
operaattorit 

Kävely- ja pyöräilymyönteisen liikkumiskulttuurin edistäminen 
• paikallinen tiedotustyö ja kampanjointi  
• lasten ja nuorten liikenneturvallisuustyö 
• pyöräily- ja ulkoilukarttojen ajantasallapito 
• esteettömän liikenneympäristön kehittäminen 
• polkupyöräpysäköinti 

I Kunnat 

Liikenneturvallisuuden arvostuksen ja yhteistyön  
lisääminen 
• kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien laatiminen/ 

päivittäminen ja toteuttaminen 
• kuntien liikenneturvallisuusryhmien toiminnan aktivointi  
• liikennekasvatus ja -koulutustyön aktivointi kouluissa  
• paikallinen tiedotustyö ja kampanjointi 
• kevyen liikenteen tarveselvityksen päivitys (maantiet + 

kadut)

I

Kunnat, Tiehal-
linto, Liikenne-
turva, läänin-
hallitus, poliisi 

Pysäköintipolitiikan ja pysäköinnin ohjausjärjestelmän kehit-
täminen I-II Lappeenranta 

Hanke kiireel-
lisyys

edistämis-
vastuu

Kaupunkien ilmasto-ohjelmien laatiminen
• ilmastonmuutoksen ehkäisy ja siihen sopeutuminen 
• ihmisten ympäristötietouden lisääminen 
• liikkumistottumuksiin ja kulkumuotovalintoihin  

vaikuttaminen

I Lappeenranta,  
Imatra

2.  Nykyisen infrastruktuurin tehokkaampi käyttö

Hanke kiireel-
lisyys

edistämis-
vastuu

KETJU-hankkeessa (Keskisuurten kaupunkiseutujen joukko-
liikenneselvitys) määriteltyjen palvelutasotavoitteiden ja 
muiden tulosten vieminen käytäntöön 

I Kunnat,
lääninhallitus 

Joukkoliikenteen vuorotarjonnan kehittäminen 
• Lappeenrannan lentoreitti ja -vuorotarjonnan lisääminen 
• nykyisen linja-autojen kaukoliikenteen vuorojen säilyttä-

minen
• peruspalvelutason turvaaminen kaikkialla maakunnassa 
• selvitys henkilöjunaliikenteen kehittämisestä Etelä-Karjalassa 

I

Kunnat, läänin-
hallitus joukko-
liikenneoperaat-
torit, Ratahallin-
tokeskus

Kävely-ympäristön ja joukkoliikennepalveluiden  
esteettömyyden kehittäminen I

Kunnat,
lääninhallitus, 
joukkoliikenne-
operaattorit 

Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen ja sitä tukevat 
toimenpiteet I-II Kunnat,

tiehallinto 
Liikenneolosuhteiden seurannan laajennus ja raskaan liiken-
teen tiedotuksen kehittäminen I-II Tiehallinto 

Kevyen liikenteen laaturaitit Lappeenranta–Taipalsaari, 
Lappeenrannan keskusta–Skinnarila–Kivisalmi, Lappeen-
ranta–Joutseno, Lappeenrannan keskusta–Mainaanmäki ja 
Imatran kylpylä–Rauha  

I Kunnat,
Tiehallinto 

Metsäteollisuuden puuhuollon turvaamiseen liittyvät hankkeet 
• sorateiden kelirikkokohteet 
• päällystetyn tieverkon kohteet 

I Tiehallinto 

Tieverkon hoidon ja ylläpidon toimet I Tiehallinto 
Saimaan kanavan vuokrasopimuksen jatkaminen I LVM 

VTS-järjestelmän seuranta- ja informaatiopalvelut I Merenkulku-
laitos

NAVI, merikarttojen uudistaminen I Merenkulku-
laitos

Logistiikkaselvitys I Maakuntaliitto 
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Hanke kiireel-
lisyys Hanke 

Selvitys Kutilan kanavan toteuttamisedellytyksistä I Merenkulku-
laitos

Lentoreitti- ja vuorotarjonnan lisääminen I Finavia 

3.  Nykyisen infrastruktuurin parantaminen

Hanke kiireel-
lisyys

edistämis-
vastuu

Vt 6 Imatra–Pohjois-Karjalan raja  
• 1.vaihe: pienet toimenpiteet taajamien ja tienvarsiasutuk-

sen kohdalla 
• 2. vaihe: ohituskaistoja, liittymäjärjestelyjä, tiegeometrian 

parantaminen Parikkalassa 

II Tiehallinto 

Vt 13 Lappeenranta–Nuijamaa 
• 1. vaihe: raskaan liikenteen kaistat, liikenneturvallisuus-

toimenpiteet ja rekkaparkkialue  
• 2. vaihe: tien laajempi parantaminen (nelikaistaistus, jkp-tie) 

I

II
Tiehallinto 

Vt 13, Ristiina–Iitiä (vt 6) 
• yleissuunnitelma 
• kokonaisvaltainen parantaminen 

I
II

Tiehallinto 

Vt 26, Hamina–Taavetti, mm. raskaan liikenteen nousukais-
tat ja liittymäjärjestelyjä I-II Tiehallinto 

Kt 62, vt 6–raja, rekkaparkki ja -kaistat, Imatra I Tiehallinto 
Kt 62, Huuhkala–Syyspohja, tien leventäminen, Ruokolahti I Tiehallinto 
Kt 62, valtatie 6 –Teppanala, tien leventäminen, Imatra II Tiehallinto 
Kt 62, Rasilan eritasoliittymä, Ruokolahti II Tiehallinto 
Mt 387, tien kehittäminen II Tiehallinto 
Parikkalan raja-asemalle johtavan tieyhteyden kehittäminen 
(mt 4012), Parikkala II Tiehallinto 

Saimaantie ja muut tiejärjestelyt Joutsenon keskustaajamassa 
(sis. kevyen liikenteen järjestelyt) I Kunta,

Tiehallinto 
Lappeenrannan keskustan liikennejärjestelyt, sisältää mm. 
Valtakadun, Koulukadun, Taipalsaarentien, Snellmanin-
kadun, Kauppakadun pohjoisosan, Sammonkadun,
Oksasenkadun, Kirkkokadun ja Pormestarinkadun 

I-II Lappeenranta 

Helsingintien kehittäminen (ml. nelikaistaistaminen),  
Lappeenranta I-II Lappeenranta 

Kauppakatu–Viipurintie katujakson kehittäminen, Lappeenranta I Lappeenranta 
Eteläkatu, Myllymäenkatu–teollisuustie, Lappeenranta I Lappeenranta 
Pallon liikennejärjestelyt, Lappeenranta I Lappeenranta 

Hanke kiireel-
lisyys Hanke 

Mansikkalan Keskuskadun liikennejärjestelyt, Imatra  
(5,0 Me) I Imatra 

Vuoksenniskan keskustan liikenneympäristön parantaminen, 
Imatra, (2,0 Me) I Imatra 

Simpeleentie, Rautjärvi, (sis. kevyen liikenteen järjestelyjä) II Tiehallinto 
Ruokolahden taajama  II Tiehallinto 
Parikkalan pohjoinen sisääntulotie I Parikkala 
Kevyen liikenteen verkon kehittämisen kärkihankkeet 
• Vt 6, Taavetti–Jurvala, Luumäki
• Vt 6, Saaren koulun kohta, Parikkala
• Mt 409, Marttila, Savitaipale  
• Mt 14832 Haukilahti–Pulp, Joutseno
• Mt 14871, Patotie, Imatra, Ruokolahti
• Mt 387, Mattila–Kuusela, Lappeenranta
• Mt 3932 (Penttiläntie), Lappeenranta

I
I
I
I
II
II
II

Tiehallinto 

Liikenneturvallisuustoimenpiteet koulujen kohdilla I-II Tiehallinto, 
kunnat

Joukkoliikenteen pysäkkien ja terminaalien kehittäminen 
• Imatran matkakeskus 
• Koulukadun pysäkkijärjestelyt, Lappeenranta
• muut pysäkkijärjestelyt 

I Kunnat 

Joukkoliikenteen laatukäytävä Lappeenranta–Imatra I Tiehallinto, 
kunnat

Tasoristeysten poisto  
• Imatra–valtakunnanraja 
• Imatra–Parikkala

I-II Ratahallinto-
keskus

Liikenteen ympäristöhaittojen torjunta 
• Melusuojaukset valtatiellä 6 Jurvalassa (Luumäki) ja  

Oritlammella (Ruokolahti) 
• Melusuojaukset Lappeenrannassa (mt 387 ja mt 408) ja 

Imatralla (kt 62) 
• Ratamelusuojaukset välillä Lappeenranta–Imatra,  

kiireellisimmät kohteet selvityksen perusteella 
• Pohjavedensuojauksien laajentaminen 

II

Tiehallinto, 
Ratahallinto-
keskus,
kunnat

Logistiikka-alueiden/logistiikkapalveluiden kehittäminen 
• Mustola 
• Vainikkala 
• lentokentän alue 
• Pajarila 
• Vuoksen satama 

I-II Kunnat 

Lappeenrannan lentoaseman yleisöpalvelutilojen ja  
lennonjohtotornin kehittäminen I Finavia 
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4.  Uuden infrastruktuurin rakentaminen 

Hanke kiireel-
lisyys-

edistämis-
vastuu

Vt 6, Taavetti–Lappeenranta nelikaistaistaminen  
(sis. Jurvalan ohituksen) (70 Me) I Tiehallinto 

Luumäki–Imatra, kaksoisraide ja nopeustason nosto  
(265 Me) I-II Ratahallinto-

keskus

Luumäki–Vainikkala, lisäraide (140 Me) II Ratahallinto-
keskus

Imatra–Joensuu-rata, palvelutason parantaminen II Ratahallinto-
keskus

Vt 26, mm. ohitustieosuuksia, tiegeometrian parantaminen ja 
poikkileikkauksen leventäminen II Tiehallinto 

Uusi seudullinen tieyhteys Vainikkala–Simola,  
Lappeenranta I-II Tiehallinto 

Uusien työpaikka- ja asuntoalueiden katujärjestelyt, mm. 
Ruoholammen, Pajarilan, Selkäharjun, Mustolan ja Mylly-
mäen pääkadut, Lappeenranta

I Lappeenranta 

Keskuskadun kevyen liikenteen silta, Imatra I-II Imatra 
Korvenkannan pääkadut ja uusi katuyhteys välillä Imatran 
kylpylä–Rauhan alue, Imatra, Lappeenranta I Imatra,

Lappeenranta

6.3 Aiesopimus

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmän kehittämiseksi esitettyjen kiireellisimpien 
toimenpiteiden toteuttamiseksi tehdään aiesopimus liikennejärjestelmän kehit-
tämiseen, ylläpitoon ja hoitoon osallistuvien tahojen kesken. Aiesopimuksen 
allekirjoittajat sitoutuvat yhdessä laaditun maakunnallisen liikennepolitiikan 
ja sitä toteuttavan toimenpideohjelman toteutumisen edistämiseen, kukin taho 
toimivaltansa ja käytettävissä olevien resurssiensa puitteissa.

Aiesopimus sisältää seuraavan viiden vuoden 2009–2013 aikana toteutettavat 
tai käynnistettävät hankkeet ja toimenpiteet. Niille on nimetty edistämisestä tai 
käynnistämisestä ensisijaisesti vastaavat tahot. 

Aiesopimukseen osallistuminen edellyttää, että kukin taho tarkistaa omat 
suunnitelmansa ja ohjelmansa vastaamaan liikennestrategian yhteistä maakun-
nallista näkemystä kärkitoimenpiteistä.
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6.4 Yhteistyö, toteutumisen edistäminen ja seuranta

Yhteistyö Etelä-Karjalan liikenneasioissa on tällä hetkellä kohtuullisen toimi-
vaa. Ensimmäinen kokonaisvaltainen kaikki liikennemuodot kattavaa liiken-
nejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2003. Sen toteutumista seurattiin 
parin vuoden välein.

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa uudistettaessa ja päivitettäessä 
on maakunnan liikennejärjestelmän kehittämiselle asetettu tavoitteet ja osoi-
tettu runsaasti kehittämistoimenpiteitä. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet 
toteutuvat vain, mikäli asiat viedään selkeästi eri yhteistyötahojen ohjelmiin 
ja sitä kautta toteutukseen. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmän kehittyminen 
haluttuun suuntaan edellyttää kaikkien osapuolten myötävaikutusta ja sitoutu-
mista yhteisesti sovittuihin asioihin. 

Liikennepolitiikan toteutuminen edellyttää vahvaa yhteistyötä, avointa suun-
nittelu- ja päätöksentekojärjestelmää sekä aktiivista liikennejärjestelmän tilan 
seurantaa. Maakunnan suurten ja merkittävien liikennehankkeiden toteutumi-
seksi tarvitaan myös yhteistyötä maakunnan poliittisten päättäjien ja hankkei-
den toteuttajien välillä. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman seuranta toteutetaan jatkamalla suunnitelman 
laatineen ohjausryhmän toimintaa.  Ryhmän kokoonpanoa voidaan täydentää, 
jotta maakunnan liikenneasioiden keskeiset toimijat ovat mahdollisimman laa-
jasti edustettuina. Ryhmä laatii vuosittain aiesopimuksen toteutumisesta yh-
teenvedon, jossa käsitellään toimenpiteiden toteutumisen tilanne, tarkennetaan 
seuraavan vuoden keskeiset toimenpiteet ja arvioidaan toteutettujen toimenpi-
teiden vaikutuksia. Lisäksi verrataan liikennejärjestelmä tilan kehityssuuntaa 
asetettuihin tavoitteisiin nähden. Tärkeimmät seurantaindikaattorit ovat kulku-
tapajakauma, henkilöliikenne- ja kuljetusmäärät, eri kulkutapojen matka-ajat 
tärkeimmillä reiteillä, liikenneonnettomuudet ja liikenteen päästöt. 

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutumisen seuranta on osa 
eri sidosryhmien välistä prosessin omaista liikennejärjestelmätyötä. Vuosittai-
sen seurantaraportin valmistelun lisäksi ryhmä kokoontuu useamman kerran 
vuodessa keskustelemaan maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman toteut-
tamiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja toimista maakunnan liikennepo-
litiikan edistämiseksi. Ryhmän erityisenä tehtävänä on aktivoida maakunnan 
liikennestrategian painopisteisiin liittyviä toimia liikenneyhteyksien kehittämi-
seksi, liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemi-
seksi. Tämä tarkoittaa maakunnallista vuoropuhelua liikenneasioista, selvitys-
ten käynnistämistä sekä investointien ja muiden toimenpiteiden toteuttamista.
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7 VAIKUTUKSET

7.1 Arviointimenetelmä

Liikennejärjestelmä kehittämisen vaikutuksia on arvioitu suhteessa Etelä-Kar-
jalan liikennejärjestelmän kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin. Vaikutusten 
arviointi on tehty tavoitealueittain asiantuntija-arviona. Tavoitevuosi suunni-
telmalle on 2030 ja vaikutuksia arvioitaessa on oletettu, että suunnitelmassa 
esitetyt toimenpiteet on tuolloin toteutettu. Odottamattomat ja vaikutuksiltaan 
merkittävät toimintaympäristön ja rahoituksen muutokset tai poikkeamat suun-
nitelmassa esitetystä aiheuttavat epävarmuustekijöitä vaikutusten arvioinnille. 

7.2 Liikennejärjestelmän palvelutaso 

Kevyen liikenteen väyläverkoston kehittäminen, keskustojen liikenneolosuh-
teiden parantaminen, esteettömyyden lisääminen sekä väylien hyvä hoito ja 
ylläpito parantavat liikkumismahdollisuuksia jalan ja pyörällä. Kevyen liiken-
teen toimintaedellytyksiä parantavilla toimenpiteillä kasvatetaan kevyen lii-
kenteen kulkumuoto-osuutta taajamissa erityisesti lyhyillä matkoilla, etenkin 
jos samaan aikaan maankäytön suunnittelulla ja ohjauksella tiivistetään yhdys-
kuntarakennetta. Rahoituksen niukkuudesta johtuen merkittävä osa väylätar-
peista jää ainakin lähivuosina toteutumatta.

Etelä-Karjalan joukkoliikenteen tarjontaan, infrastruktuuriin ja lippujärjes-
telmään esitetyt toimenpiteet mahdollistavat hyvän palvelutason säilymisen 
työ- ja koulumatkoilla sekä kaupunkiliikenteessä. Esitetyillä toimenpiteillä 
joukkoliikenteen rooli voidaan saada kilpailukykyiseksi henkilöauton kans-
sa tärkeimmissä joukkoliikennekäytävissä, kuten Lappeenrannan ja Imatran 
välillä. Maaseudulla turvataan peruspalvelutasoinen joukkoliikenne lisäämäl-
lä asiointi- ja palveluliikenteen vuoroja. Junaliikenteen nopeutuminen lisää 
joukkoliikenteen käyttöä maakunnan ulkopuolelle suuntautuvilla matkoilla. 
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Autoistumiskehitys tekee joukkoliikenteen tarjonnan säilyttämisen kuitenkin 
haasteelliseksi. Epävarmuutta joukkoliikenteen järjestelyihin tuo lähivuosina 
myös uuden joukkoliikennelain uudistamisen tuomat muutokset.

Henkilöauto säilyy Etelä-Karjalan maakunnan pääliikkumisvälineenä, etenkin 
haja-asutusalueella. Maakunnan liikenneverkkoon ja infrastruktuuriin esite-
tyt toimenpiteet mahdollistavat toteuduttuaan hyvät liikkumismahdollisuudet 
henkilöautolla, etenkin päätieverkolla. Samalla turvataan pitkämatkaisen ja 
kansainvälisen henkilöliikenteen ja kuljetusten sujuvuus. Alemman tieverkon 
hyvä liikennöitävyys ja samalla maa- ja metsätalouden toimintaedellytykset 
sekä haja-asutusalueen asuminen voidaan turvata vain nykyiseen verrattuna 
ylläpidon ja etenkin investointien merkittävällä lisäpanostuksella. Riittävän ra-
hoituksen puuttuessa vaarana on kunnon ja liikennöitävyyden heikkeneminen.

Liikennejärjestelmän kehittäminen asetettujen tavoitteiden mukaiselle tasolle 
edellyttää tiivistä yhteistyötä eri osapuolien välillä ja rahoituksen varmista-
mista liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetyille hankkeille ja toimenpiteil-
le. Viime vuosien toteutumaan tarvitaan muutosta, sillä etenkään valtion ra-
hoitusta pienehköihin liikenneympäristöä parantaviin hankkeisiin ei ole saatu 
toivotulla tavalla. 

7.3 Ihminen

Toteuttamalla suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet kehittyy liikenneturvalli-
suus myönteisesti varsinkin pääteillä ja taajamissa eli alueilla, missä onnet-
tomuuksia on tapahtunut eniten. Valtatien 6 kehittämisinvestoinnit pienentä-
vät erityisesti vakavien onnettomuuksien riskiä. Taajamissa ja koulureiteillä 
painopistealueina ovat kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta parantavat 
toimenpiteet. Liikenneturvallisuuden arvostuksen lisääminen ja yhteistyön 
kehittäminen eri toimijoiden välillä lisää tietoutta turvallisuudesta ja johtaa 
sitä kautta turvallisempaan liikkumiseen ja liikenneturvallisuustoimenpiteiden 
korkeampaan piorisointiin. Lähivuosille ennustettu henkilöautoliikenteen kas-
vu tuo lisähaastetta liikenneturvallisuustyölle.

Keskustojen liikenneympäristön kehittämishankkeilla on liikenteellisten vai-
kutusten ohella myönteinen vaikutus taajamakuvaan ja viihtyvyyteen. Lii-
kenteen kehittämistoimenpiteet suunnitellaan kulttuuriympäristöjen ehdoilla 
välttäen kaavamaisia ratkaisuja. Laadukkaiden taajamaympäristöjen aikaan-
saaminen edellyttää laajaa yhteistyötä eri osapuolten välillä.

Kaupunkikeskustoissa ja joukkoliikenteen matkaketjuissa huolehditaan esteet-
tömyydestä selvästi nykyistä enemmän. Erityisesti joukkoliikenteen kalustoa 
kehitetään esteettömäksi helpottaen kaikkien liikkumis- ja toimimisesteisten 
henkilöiden liikkumismahdollisuuksia.

Meluntorjuntahankkeita on esitetty niille alueille, joissa melusta häiriintyviä 
asukkaita on runsaasti. Toisaalta autoliikenteen lisääntyminen johtaa melualu-
eiden kasvuun. 

7.4 Alueiden ja yhdyskuntien kehittyminen

Suunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä vahvistetaan maakunnan roolia lähi-
alueyhteistyössä Venäjän kanssa. Isoilla investoinneilla nopeutetaan erityisesti 
maakunnan keskeisiä ulkoisia liikenneyhteyksiä ja tuetaan siten maakunnan 
elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kansainvälisen aseman vahvistumista. Yh-
teistyömahdollisuudet Etelä-Karjalan lähialueilla yhdistettynä maakunnan 
osaamiseen ja teknologiaan luovat puitteet kilpailukykyisen elinkeinoelämän 
lisääntymiselle maakunnassa. Tämä edesauttaa myös maakunnan tuotantora-
kenteen monipuolistamispyrkimyksiä. 

Valtatien 6 parantaminen koko maakunnan alueella ja Luumäki–Imatra-rata-
osan tason nosto parantavat erityisesti tavaraliikenteen olosuhteita ja sitä kaut-
ta alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Valtatien 13 parantaminen 
ja rajaliikenteen hallinnan moninaiset toimenpiteet parantavat rajan ylittävän 
liikenteen sujuvuutta ja lisäävät osaltaan rajaliikenteeseen tukeutuvan elinkei-
noelämän toimintaedellytyksiä. Tämä lisää palvelu- ja teollisuustonttien ky-
syntää sekä kehittää rajaliikenteeseen ja -yhteistyöhön tukeutuvaa logistiikkaa 
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ja tuotantoa. Lisääntyvä vuorovaikutus rajayhteistyössä heijastuu myös koulu-
tukseen, tutkimukseen ja matkailuun. Sujuvammat rajayhteydet lisäävät myös 
vapaa-ajan liikennettä, mikä osaltaan luo pohjaa kaupan ja matkailun toimin-
tojen kehittämiselle.

Liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteillä voidaan välillisesti vähentää 
kehityseroja maakunnan sisällä. Maaseutualueiden kannalta merkittäviä hank-
keita ovat mm. metsäteollisuuden puuhuollon turvaamiseen liittyvät tiehank-
keet, muut alemman tieverkon ylläpidon ja korvausinvestoinnit, sekä joukko-
liikenteen peruspalvelutason turvaaminen kaikkialla maakunnassa.

Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on välttämätöntä. Yhdyskuntarakennetta 
esitetään kehitettäväksi siten, että suuri osa uusista asunnoista olisi kävely- ja 
pyöräilyetäisyydellä palveluista. Väestömäärältään supistuvissa kunnissa yh-
dyskuntarakennetta eheytetään pitämällä kasvualueet suhteellisen suppeina ja 
sijoittamalla ne taajamarakenteen sisälle. Myös kasvavissa kunnissa ehkäistään 

yhdyskuntarakenteen hajoamista sijoittamalla kasvualueet nykyisen taajama-
rakenteen ja liikenneverkon yhteyteen huomioiden kuitenkin samalla kasvavat 
maankäyttötarpeet. Lappeenrannan osalta suunnitelmassa on lisäksi korostet-
tu kaupungin keskusta-alueen kehittämistä koko maakunnan käyntikortiksi. 
Maankäyttö- ja liikenneratkaisujen tukeminen toisiaan kestävällä tavalla vaatii 
aktiivista yhteistyötä eri suunnittelu- ja toteutusosapuolien välillä. Mikäli yh-
dyskuntarakenteen eheyttämisessä ei onnistuta nopeasti, niin kasvihuonekaa-
supäästöjen vähentämistavoitteisiin pääseminen tulee erittäin vaikeaksi.

7.5 Ympäristö

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään tiivistämällä yhdyskuntara-
kennetta ja tukemalla ympäristöä säästäviä liikkumistottumuksia eli kehittä-
mällä erityisesti kevyen liikenteen verkostoa ja joukkoliikenteen olosuhteita. 
Samoin monet liikenteen hallinnan toimet edistävät kestävän kehityksen mu-
kaisten kulkumuotojen käyttöä tai ainakin sujuvoittavat liikennettä säästäen 
siten ympäristöä. Useat suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet parantavat kui-
tenkin erityisesti autoilun toimintaedellytyksiä, eivätkä siten ole ilmastonmuu-
tos näkökulmasta ensisijaisia. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on pitkäjän-
teistä työtä ja siihen on sitouduttava heti, sillä vaikutukset ulottuvat jopa sadan 
vuoden päähän.

Suunnitelmassa esitetyillä suojaustoimenpiteillä vähennetään pohjaveteen 
kohdistuvia haittoja ja turvataan kuntien vedenhankintaa.

Luonnon- ja kulttuuriympäristöä ja maisemakuvaa koskevien tavoitteiden saa-
vuttaminen varmistetaan hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä. Uusia liiken-
nehankkeita vältetään arvokkailla luonnon- ja maisema-alueilla ja merkittävät 
yhtenäiset luonnonalueet pyritään kiertämään. Suunnitelmassa ei ole juurikaan 
esitetty ympäristövaikutuksiltaan ristiriitaisia liikennehankkeita, sillä liikenne-
väyliä kehitetään pääosin niiden nykyisissä maastokäytävissä.




