
Lisätietoja: Etelä-Karjalan liikenneryhmä, Marjo Wallenius, puheenjohtaja, marjo.wallenius@ekarjala.fi, Etelä-Karjalan liitto, Kauppakatu 40 D, Lappeenranta     17.11. 2014

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030
 – päivitys 2014

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmässä ja sen toimintaympäristössä 

on tapahtunut viime vuosina monia merkittäviä muutoksia. Sa-

moin valtakunnallisen liikennepolitiikan painotuksia on tarkistet-

tu. Valtatien 6 kehittäminen on parantanut liikenneolosuhteita ja 

tuonut Lappeenrannan ja Imatran kaupungit entistä tiiviimpään 

vuorovaikutukseen keskenään. Joukkoliikenteen murros ja järjestä-

mistapojen muutokset ovat painottaneet palvelutasoajattelua ja 

avanneet myös uusia mahdollisuuksia. Itärajan ylittävä liikenne 

on ollut tasaisessa kasvussa talouden taantuman aiheuttamaa 

ajanjaksoa lukuun ottamatta ja yhteistyön lisääntyminen on vai-

kuttanut merkittävästi Etelä-Karjalan kehitykseen.

Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus

Liikennejärjestelmäsuunnittelun lähtökohtana on liikenteen 

ja maankäytön kehityksen yhteensovittaminen. Etelä-Karjalan 

kasvukeskusalueesta eli ”laatukäytävästä” tavoitellaan eheyty-

vää, tiivistettävää ja vetovoimaista vyöhykettä, jolla on laadukas 

infrastruktuuri ja kehittynyt elinkeinoelämä sekä vetovoimaiset 

matkailualueet, houkutteleva asuinympäristö ja korkeatasoinen 

palvelutarjonta.

Maankäyttö on yksi keskeisimmistä muuttujista ihmisten liiken-

nekäyttäytymisen taustalla. Maankäyttöä ohjaamalla voidaan 

vaikuttaa niin jalankulun ja pyöräilyn houkuttelevuuteen, jouk-

koliikenteen järjestelymahdollisuuksiin kuin autoliikenteen suju-

vuuteenkin. Tässä nykyisillä keskuksilla ja olevalla yhdyskunta-

rakenteella on keskeinen merkitys. Kasvua keskitetään nykyisten 

taajamien lisäksi myös muihin liikenten solmupisteisiin paranta-

maan rajanylittäjien ja muiden matkailijoiden palveluja.

Kävely ja pyöräily

Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi Etelä-Karjalassa tarvitaan mo-

nipuolinen toimenpidejoukko. 

Kävelyn ja pyöräilyn arvostusta ja motivointia on lisättävä, mikä 

edellyttää asenteisiin vaikuttamista ja markkinointia. Kävelyä ja 

pyöräilyä on käsiteltävä eri tilanteissa tasavertaisesti muiden lii-

kennemuotojen rinnalla. Infrastruktuurissa siirretään kehittämi-

sen painopistettä määrästä laatuun. Keskiössä ovat Etelä-Karjalan 

laaturaitin sekä kaupunkien ja taajamien keskustoihin johtavien 

reittien kuntoon saattaminen. Lappeenrannan ja Imatran kävely-

alueita laajennetaan ja toteutetaan tasokasta pyöräpysäköintiä. 

Liikenneturvallisuuden edistäminen on toimenpiteiden tärkeä 

valintaperuste.



Väylät ja solmupisteet

Henkilöauto säilyy Etelä-Karjalassa pääasiallisena liikkumisvä-

lineenä ja päätieverkko muodostaa jatkossakin liikennejärjes-

telmän rungon. Valtatien 6 välin Taavetti–Lappeenranta palve-

lutasopuutteiden korjaamiseksi on käynnistymässä tiejakson 

kokonaisvaltainen parantamishanke, joka parantaa Etelä-Karja-

lan saavutettavuutta, kuljetusten sujuvuutta ja elinkeinoelämän 

toimintaedellytyksiä. Muulla päätieverkolla pyritään ratkaise-

maan ensiksi sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden kriittisimmät 

kohteet, kuten valtatie 13 Myttiömäen kohdalla ja kantatie 62 

välillä Huuhkala–Käyhkää. Alemmalla tieverkolla pyritään var-

mistamaan hoidon, ylläpidon ja peruskorjausten riittävä taso, 

jotta maa- ja metsätalouden toimintaedellytykset sekä haja-asu-

tusalueen asuminen voidaan turvata. Tarpeita joudutaan priori-

soimaan merkitsevyysluokituksen perusteella.

Kaupunkikeskustojen liikennejärjestelmää kehitetään kokonai-

suutena rauhoittamalla autoliikennettä sekä edistämällä kävelyn, 

pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöä. Lappeenrannan keskustas-

ta on tavoitteena luoda maakunnan käyntikortti ja vetovoimai-

nen alue, joka on samalla työpaikkakeskittymä, houkutteleva 

asumisen alue sekä monipuolinen palvelukeskus ja elinvoimai-

nen matkailukohde. 

Liikennepoliittisen selonteon mukainen rataosan Luumäki–Imat-

ra–Imatrankoski–Venäjän raja tason nosto sekä raideyhteyden 

kansainvälistäminen parantavat erityisesti tavaraliikenteen olo-

suhteita ja varmistavat suurteollisuuden kuljetusten toiminnan. 

Vesiliikenteessä tärkeää on rahoituksen varmistaminen Saimaan 

kanavan korvausinvestointiohjelmalle. Venäjän rajalle johtavien 

yhteyksien kehittäminen sekä rajaliikenteen hallinnan moninai-

set toimenpiteet parantavat rajan ylittävän liikenteen sujuvuutta 

ja lisäävät osaltaan rajaliikenteeseen tukeutuvan elinkeinoelä-

män toimintaedellytyksiä. 

Joukkoliikenne

Liikennejärjestelmäsuunnitelman joukkoliikenteeseen liittyvi-

en kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on joukkoliikenteen 

edellytysten ja käytön houkuttelevuuden parantaminen sekä 

matkustajamäärien lisääminen. Joukkoliikenteen palvelutasoa 

parannetaan tärkeimmillä yhteysväleillä, lisätään liityntäpysä-

köintimahdollisuuksia, sujuvoitetaan matkaketjuja ja helpote-

taan kestävien kulkumuotojen yhteiskäyttöä. Joukkoliikenteen 

käyttäjien palveluja parannetaan kehittämällä myös laadullisia 

palvelutasotekijöitä ja parantamalla joukkoliikenteen imagoa. 

Yksi keskeisimmistä on valtakunnallisesti yhtenäisen Waltti lippu- 

ja maksujärjestelmän kehittäminen, joka otetaan maakunnan 

alueella ensimmäisenä käyttöön Lappeenrannassa vuonna 2015.

Joukkoliikenteestä pyritään tulevaisuudessa luomaan toimiva 

ja käyttökelpoinen vaihtoehto henkilöauton käytölle. Joukko-

liikenteen kilpailukykyä suhteessa autoon parannetaan etenkin 

Lappeenrannan ja Imatran välillä. Nopeita vuoroja ja kysyntään 

sovitettua tarjontaa kohtuullisilla lippujen hinnoilla pyritään tar-

joamaan myös paikallis- ja kaukoliikenteen muilla tärkeimmillä 

reiteillä. Palvelutasoa parannetaan maankäytön kehittämisen, 

palveluiden sekä työ- ja opiskelumatkaliikkumisen kannalta 

keskeisillä suunnilla: Ruokolahti–Imatra, Luumäki/Savitaipale/

Taipalsaari–Lappeenranta ja Imatran paikallisliikenteessä. Lap-

peenrannan paikallisliikenteen osalta turvataan nykyinen hyvä 

palvelutaso jatkossakin. Matkaketjuihin saadaan helppoutta, 

sujuvuutta ja turvallisuutta kehittämällä liityntäyhteyksiä ja -py-

säköintiä. Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten yhteistyötä tar-

vitaan ohuiden matkavirtojen yhdistelemiseksi. Lappeenrannan 

lentoaseman riittävän vuorotarjonnan varmistamisella on suuri 

merkitys erityisesti maakunnan matkailulle.
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Vuosien 2015–2018 kärkitehtävät

 – Maankäytön kasvun keskittäminen nykyisiin taajamiin 

niitä täydentäen ja tiivistäen

 – Kaupunkikeskustojen viihtyisän jalankulkuympäristön 

laajentaminen sekä pyöräilyn Etelä-Karjalan laaturai-

tin ja kaupunkikeskustoihin johtavien väylien kuntoon 

saattaminen

 – Joukkoliikenteen hyvän palvelutason varmistaminen 

kaupunkien paikallisliikenteessä sekä palvelutason pa-

rantaminen tärkeimmillä yhteysväleillä: naapurikunta-

keskuksista Lappeenrantaan ja välillä Ruokolahti–Imatra

 – Liikennepoliittisen selonteon mukainen rataosan Luu-

mäki–Imatra–Imatrankoski–Venäjän raja tason nosto 

sekä raideyhteyden kansainvälistäminen

 – Päätieverkon sujuvuuden ja turvallisuuden kriittisim-

pien kohteiden parantaminen: valtatie 13 Myttiömäen 

kohta ja kantatie 62 Huuhkala–Käyhkää 

 – Alemman tieverkon hoidon, ylläpidon ja peruskorjaus-

ten riittävän rahoitustason varmistaminen ja kohteiden 

priorisointi merkitsevyysluokituksen perusteella.


