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  Kantatie 62 on tärkeä kuljetusreitti, joka johtaa Mikkelistä Puumalan kautta Imatran 
rajan ylityspaikalle ja Kaakkois-Suomen metsäteollisuuden puunjalostuslaitoksiin. Lisäksi 
tieyhteydellä on suuri merkitys Saimaan alueen matkailulle. 

  Valtatie 13 on merkittävä luoteis–kaakkois -suuntainen poikittainen tieyhteys Kokkolasta 
Jyväskylän ja Mikkelin kautta Lappeenrantaan sekä edelleen itärajan Imatran ja Nuijamaan 
rajanylityspaikoille.

  Vihreän kullan kulttuuritie on matkailureitti, joka kulkee noin 400 kilometrin matkan Sai-
maan rantoja myötäillen Punkaharjun Lustosta Mäntyharjun Vihantasalmelle.
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KANTATIEN 62 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HUUHKAALA – KÄYHKÄÄ

Mikkeli–Imatra kantatie 62 lähtee Mikkelistä ja 
kulkee Anttolan, Puumalan ja Ruokolahden kaut-
ta Imatralle ja sieltä edelleen rajanylityspaikalle. 
Tiesuunnitelman suunnittelualue alkaa Huuhkaa-
lan kylästä ja päättyy ennen Käyhkään kylää Ruo-
kolahdelle. Tien kautta kulkee esimerkiksi Imat-
ralta ja Pietarista Kuo pioon suuntautuva liikenne. 
Reitti on tärkeä niin puukuljetuksille kuin matkai-
lulle ja muulle elinkeinoelämälle. 

Taustaa

•  Kantatien 62 vaikutusalue on merkittävää puuntuo-
tantoaluetta.

•  Tie on käytännössä ainoa vaihtoehto kuljetettaessa 
Saimaan itäpuolisten osien raakapuuta Kaakkois-Suo-
men metsäteollisuuden jalostustarpeisiin. 

•  Lisäksi liikennettä on Mikkelin voimalaitokselle, 
Misawan sahalle ja kemikaalikuljetuksia Varkauden 
teh  taille. 

• Venäläiset käyttävät hake- ja rahtikuljetuksissaan kan-
tatie 62:ta. Vilkkaan Imatrankosken rajanylityspaikan 
kautta tulevat venäläiset matkaavat kt 62:ta muun mu-
assa Vuokattiin ja Tahkolle.

• Kantatien 62 parantaminen välillä Huuhkaala–Käyh-
kää tiesuunnitelma on laadittu vuonna 2009.

• Hanke oli jo ajateltu toteutettavan 2011, mutta jäi 
tuolloin toteutumatta.

• Rahoitus ja toteutusajankohta ovat vielä avoimia.

Nykytila ja ongelmat

• Tien leveys välillä Huuhkaala-Käyhkää vaihtelee kah-
deksasta metristä kuuteen metriin.

• Tie on geometrialtaan osin mutkainen ja pääosin lii-
an kapea kantatieksi.

• Raskas liikenne rasittaa poikkileikkaukseltaan kapeaa 
ja suhteellisen jyrkkäluiskaista sekä monin paikoin riit-
tämättömin rakennekerroksin tehtyä tietä.

• Tiessä on lisäksi yleisesti kuivatuspuutteita sekä leik-
kauksissa että notkelmissa.

• Kesäisin liikennemäärät nousevat noin 1500 ajoneu-
voon vuorokaudessa.

• Raskaan liikenteen kuljetusmäärät tulevat kasvamaan 
lisääntyvän bioenergian tuotannon ja kotimaan puun-
hankinnan myötä.

Tiesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet 
Huuhkaala–Käyhkää tieosuudelle

• Kyseisen tienjakson leventäminen kahdeksan metriä 
leveäksi tieksi, jolloin ajoradan leveys tulisi olemaan 
seitsemän metriä.

• Leventäminen joko molemmin puolin tietä tai vain 
toiselle puolelle.

• Kuivatuksen parantamiseksi joidenkin leikkausten 
avartaminen ja laskuojien perkaaminen.

• Tien päällystäminen koko suunnittelualueen osuu-
delta.

• Kustannusarvio on noin 3,2 miljoonaa euroa.

Vaikutukset ja haittojen lieventäminen

• Liikennöitävyys ja liikenneturvallisuus paranevat.

• Tien kunnossapitokustannukset laskevat.

• Vaikutukset ympäristöön ovat varsin vähäiset.
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3,7 km

VALTATATIEN 13 PARANTAMINEN MYTTIÖMÄEN KOHDALLA

Savitaipale  MYTTIÖMÄKI

Nykytila ja ongelmat

•  Nykyinen valtatie 13 Ristiinan ja Lappeenrannan vä-
lillä ei täytä valtatielle asetettuja vaatimuksia.

•  Tien mutkaisuus ja mäkisyys korostuvat erityisesti 
Myttiömäen kohdalla, joka koetaan yhtenä Lappeen-
ranta–Ristiina -yhteysvälin vaarallisimpana kohtana.

•  Tie on erityisesti raskaan liikenteen määrään näh-
den kapea ja siellä on useita tasoliittymiä.

•  Kapea tie ja raskaan liikenteen suuri osuus vähentä-
vät muun liikenteen sujuvuutta ja aiheuttavat hyvien 
ohituspaikkojen vähäisyyden takia jonoutumista ja ris-
kialttiita ohitustilanteita. 

Tiesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet Myt-
tiömäelle

• Valtatie 13 parannetaan vaiheittain. Ensimmäisessä 
vaiheessa parannetaan liikenneturvallisuuden kannal-
ta ongelmallisimmat kohteet. 

• Savitaipaleen Myttiömäen huonolaatuiselle osuu-
delle toteutetaan noin neljän kilometrin pituinen tien 
oikaisu, jossa on keskikaiteelliset ohituskaistat.

• Ohituskaistojen kustannusennuste on noin 11 milj. 
euroa. 

Vaikutukset ja haittojen lieventäminen

•  Liikenneturvallisuus ja sujuvuus paranevat suunnit-
telualueella selvästi

•  Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä vähenee 
noin 50 prosenttia ja kuolemaan johtavien onnetto-
muuksien ennustettu määrä vähenee lähes 70 pro-
senttia.

•  Matka-aika lyhenee.

•  Ohituskaistat parantavat sujuvuutta sekä mahdollis-
tavat turvalliset ja sujuvat ohitukset.

•  Yksityistiejärjestelyillä kulkuyhteydet valtatielle ovat 
turvallisia ja jäsentyneitä.

Valtatie 13 on merkittävä luoteis-kaakkoissuuntai-
nen poikittainen tieyhteys Kokkolasta Jyväskylän 
ja Mikkelin kautta Lappeenrantaan sekä edelleen 
itärajan Imatran ja Nuijamaan rajanylityspai-
koille. Lisäksi tiellä on suuri merkitys sen varrella 
sijaitsevien kuntien elinvoimaisuudelle sekä alu-
een yritysten toiminnalle ja kilpailukyvylle. Tie on 
tärkeä myös HaminaKotkan satamaan suuntautu-
vien vientikuljetusten reittinä.

Taustaa

•  Vuonna 2010 valmistui toimenpidesuunnitelma val-
tatien 13 parantaminen välillä Ristiina–Lappeenranta.

•  Tavoitetilanteessa ohituskaistoja on kuusi Mikkelin 
suuntaa ja kuusi Lappeenrannan suuntaan.

•  Priorisointiprosessin pohjalta suuntauksen paranta-
minen ja 2+2 -kaistaisen ohituskaistaosuuden rakenta-
minen Myttiömäen kohdalla valittiin yhdeksi yhteysvä-
lin kärkihankkeeksi.

•  Tiesuunnitelma Myttiömäen ohituskaistoista on 
val  mis tunut 2012, jatkosuunnittelu on vielä avoin.

•  Toimenpidesuunnitelman hyväksyminen vuonna 
2014.

•  Toteuttaminen on mahdollista aloittaa suunnitel-
mavalmiuden puolesta vuonna 2015 Ostolahden ja 
Myttiömäen ohituskaistojen rakentamisella.

•  Valtatie 13 Myttiömäen osakohteen rahoitus ja to-
teutusajankohta ovat vielä avoimia.

•  Vaiheittaisen toteuttamisen kautta on parantamis-
hanke mahdollista aloittaa jo pienemmällä pääomalla.
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Etelä-Karjalan liitto, Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta, puh. +358 5 6163 100, email: info@ekarjala.fi, www.ekliitto.fi

Etelä-Karjalan liitto

Lähteet: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Tiesuunnitelmat ja hankekortit
lisäksi Metsäalan kuljetusyrittäjät ry ja Kaakkois-Suomen kuljetusyrittäjät ry , SKAL ovat ilmaisseet mielipiteensä kantatien 62 parantami-
sen puolesta.
Etu- ja takakannen kuvat: Puumalan kunta

Liikennemäärät ja liikenneonnettomuudet

Huuhkaala – Käyhkää Myttiömäki

• Liikennemäärä vuonna 2013 välillä Huuhkaala–Käyh-
kää oli keskimäärin 1000 ajoneuvoa vuorokaudessa, 
josta raskasta liikennettä 190 ajoneuvoa eli  19 prosent-
tia.

•  Liikennemäärä vuonna 2013 Myttiömäen kohdalla 
oli 1920 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta lii-
kennettä 300 ajoneuvoa eli 16 prosenttia.

Kuva: Kantatie 62/Puumalan kunta

Vuosina 2009 – 2013 Huuhkaala – Käyhkää välillä on 
tapahtunut yhdeksän liikenneonnettomuutta, joista 
kaksi oli henkilövahinko-onnettomuuksia. Lähes puo-
let onnettomuuksista oli hirvikolareita.

Vuosina 2009 – 2013 Myttiömäellä on tapahtunut yh-
deksän liikenneonnettomuutta, joista kaksi oli henkilö-
vahinko-onnettomuuksia.


