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TIEHALLINTO

HANKE-I TOIMENPIDEPAATOS

Jakelun mukaan

..

02.10.2002

1016/2001/03/13

Kokkola - Nuijamaa valtatien 13 parantaminen varustamalla tie raskaan Jiikenteen
lisakaistalla valillii Metsakansolan paikallistie 14829 - Suikinsilta, Lappeenranta

Suunnitelman kohde:

Kaakkois-Suomen tiepiiri on teettanyt toimenpideselvityksen kos
kien valtatien 13 parantamista valilla Mustola - Suikinsilta, Lap
peenrannan kaupungissa.
Em. tOimenpideselvityksen osaan 8 sisaltyva Nuijamaan rajanyli
tyspaikan raskaan liikenteen Iisakaistaselvitys on erotettu omaksi
hankekokonaisuudeksi, josta on annettu oheinen, erillinen hanke
1tOimenpidepaatos.

PMTOS:

•
•

Tarvittaessa tilapaisena odotustilana toimivan raskaan liikenteen
Iisakaistan jatkosuunnittelu hoidetaan toimenpideselvityksessa
esitettyjen periaatteiden ja seuraavien lahtokohtien mukaisesti:
-

tavoitteena on loylaa yleisesti hyvaksytty. teknistaloudellisesti to
teuttamiskelpoinen, erityisesti raskaan liikenteen sujuvuutta ja
yleista liikenneturvallisuutta parantava, alueen Iiikenneymparis
toon sopiva, ympanston luonnonarvot huomioiva ratkaisu.

-

jatkotoimenpiteet tehdaan toimenpideselvityksen osan 8 paaperi
aatteiden mukaisina siten etta valtatieta levennetaan ainoastaan
sen etelapuoliselta osalta. Lisakaistan leveys on 3.5m, piennar
osuuden ollessa 1.25m. Tie- ja ojaluiskakaltevuuksissa huomioi
daan reunaympanston pehmentamisperiaatteet.
suunnittelualueen nopeustavoite on 100 km/h, Iiittymaalueilla
nopeustaso on enintaan 80 km/h.

-

yksityiskohtaisessa suunnittelussa tarkennetaan valtatiehen liit
tyvia paikallis- ja yksityistiejarjestelyja seka alueen maatalousliit
tymatarpeita, huomioidaan kevyen liikenteen turvallisuus seka
ratkaisun ymparistovaikutukset ( etenkin roskaaminen ja jateon
gelmat ).
raskaan liikenteen lisakaista sijoitetaan valtatiejaksolle kolmeen
(3) osaan:
-- osa A; plv 12 100 -12 800, kokonaispituus 700 m
-- osa 8; plv 13 500 - 15 500; kokonaispituus 2 000 m
-- osa C; plv 15 900 - 16 600; kokonaispituus 700 m jatkuen
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rajanylityspaikan rekkakaistana.
-

tievarsiasutuksen laheisyydessa oleville liittymaalueille ei toteu
teta erilJista rekkakaistaa; liittymaalueet varustetaan ainoastaan
vasemmalle kaantymiskaistoilla.
mahdollisessa jonotustilanteessa ilmenevia tienvarsiasutukseen
kohdistuvia ymparist5haittoja lievennetaan kieltamalla viela erik
seen pysahtyminen asutuksen ja liittymaalueiden kohdilla. Jonon
muodostumista valvotaan tarvittaessa poliisiviranomaisten voimin.

-

,.

lisakaistan rakentamisen yhteydessa parannetaan valtatien puut
teellista rakennetta koko leveydeltaan paaluvalin 14 100 -15 000
osalta, kustannusosuus yhteensa 220 000 euroa.
raskaan liikenteen lisakaistan kustannusennusteeksi hyvaksytaan
liittyma- ja rinnakkaistiejarjestelyineen yhteensa 2 160000 euroa
(mr-ind. 118,5).

-

toteutus voidaan hoitaa tarvittaessa useammassa vaiheessa;
I toteutusvaihe: raskaan liikenteen ajokaista paaluvalille 15 900 
16 600 ( osa C ) seka valtatien yksityistieliittymien kanavoinnit
paaluvalilla 15500 - 15900 tarvittavine rinnakkaistie- ja liittyma
jarjestelyineen.
II toteutusvaihe: raskaan liikenteen ajokaista paaluvalille 13 500 
15 500 ( osa B ) ja valtatien rakenteen parantaminen paaluvalille
14 100 - 15 000 seka valtatien paikallistie- ja yksityistieliittymien
kanavoinnit paaluvalilla 12 800 - 13 500 tarvittavine rinnakkaistie
ja liittymajarjestelyineen.
III toteutusvaihe: raskaan liikenteen ajokaista paaluvalilla 12 100 
12 800 ( osa A) ja valtatien paikallistie- ja yksityistieliittymien ka
navoinnit paaluvalilia 11 600 - 12 100 tarvittavine rinnakkaistie- ja
liittymajarjestelyineen.
rahoitustilanteesta riippuen paatoteutusvaiheet I - III voidaan ja
kaa tarvittaessa viela osatoteutusvaiheisiin.

-

toteutusvaiheissa II ja III varaudutaan myos Metsakansolan tien
varsiasutuksen kohdan ja raskaan liikenteen Iis1:ikaistan alkuosan
( sisaltaa my5s liittymaalueen ) tievalaistukseen.
hankkeesta laadittava tiesuunnitelma kasitellaan tielain mukai
sesti erillisena hankkeena irrotettuna Nuijamaan uuden rajanyli
tyspaikan liikennejarjestelyjen tiesuunnitelmasta.
hankkeen toteutus ei sisally tiepiirin alustavaan toiminta- ja talous
suunnitelmaan vuosil!e 2002 - 2006. Hankkeelle ei ole my5skaan
osoitettu erillista rahoitusosuutta.
mahdollinen toteutus pyritaan kuitenkin ajoittamaan rahoituksen
niin salliessa samanaikaisesti Nuijamaan uuden rajanylityspaikan
liikennejarjestelyjen toteutuksen ( alkaa 2003 ) kanssa.
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PERUSTELUT:
Aikaisemmat suunnitelmat ja paatokset Ilausunnot
Valtatien 13 tieosuudesta valilla Lappeenranta - Nuijamaa on laadittu
vuonna 1996 kehittamisselvitys, mista tiepiiri on julkituonut periaate
paatoksen, jonka mukaan valtatieta 13 kehitetaan nykyisen, olemassa
olevan tielinjauksen mukaisestL
Valtatien 13 tieja~estelyista Nuijamaan uudella rajanyJityspaikalia on
laadittu yleissuunnitelma, josta on annettu hyvaksymispaatos 14.6.2002.
Nuijamaan uuden rajanylityspaikan tiejarjestelyjen tie- ja rakennus
suunnittelu on parhaillaan kaynnissa.
Vuonna 2002 tehty valtatietieosuutta Mustola - Suikinsilta koskeva
toimenpideselvilys on kaynnistetty Nuijamaan tulli- ja raja-aseman
parannustarpeiden, valtatieosuuden tienkayt!ajilta saadun asiakas- ja
kuntapalautteen seka tiepiirin liikenneseurannan penusteella.
Tiedottaminen

Toimenpideselvitys on laadittu hankeryhmayhteistyossa Lappeenrannan
kaupungin kanssa.
Selvityksesta on pyydetty 10.06.2002 Lappeenrannan kaupungin,
Etela-Karjalan liiton ja Kaakkois-Suomen ymparistokeskuksen lau
sunnot.
Niiden, joiden etua tai oikeutta selvitys koskee, on varattu tilaisuus
huomautusten tekemiseen selvityksen johdosta. Asiasta on julkaistu
kaupungin toimesta ilmoitus 15.6.2002 Etela-Saimaa -Iehdessa.
T oimenpideselvitys on ollut yleisesti nahtavilla Lappeenrannan kau
pungin teknisen toimialan yhdyskuntateknisella osastolla 17.6. 
17.7.2002 valisen ajan.

•
•

Huomautukset

Toimenpideselvityksesta on jatetty kahdeksan ( 8 ) huomautusta,
joista seitseman ( 7 ) kappaletta koskee taman hanke- ja toimenpide
paatoksen mukaista rekkakaistaosuutta.

Huomautus nro 1

Jari Kuokka on huomautuksessaan esittany! seuraavaa:
-

yhdyn taysin selvityksessa esitettyihin parannussuunnitelmiin.
1 ja 2 vaiheessa tehtavia lisakaistan rakennustoita tulisi kiirehtia
seuraavista syista: lisakaista nykyiselle rekkojen jononmuodostu
misalueelle parantaa kaikkien tiellaliikkujien turvallisuutta ja
liikenteen sujuvuutta. Lisakaistaan investoidut varat olisivat nain
heti hyotykay!5ssa.

-

lisakaistan valmistuminen ennen uuden rajanylityspaikan ja
maantien 3921 liittymajarjestelyjen muutoksia vahentaa oleel
lisesti raskaa'n liikenteen rakennustoille"ja muulle liikenteelle
aiheuttamaa haittaa.

-

Suikinmyllyntien risteysalueelle suunniteltu kevyen liikenteen
alikulkutunneli tulisi mitoittaa siten, etta se mahdollistaa my5s
maatalousajoneuvoliikenteen kauttakulun.
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em. alueen paikalJisliikennejarjestelyjen detaljisuunnitteluvaihees
sa tiepiirin tulisi jarjestaa pienimuotoisia suunnittelukatselmuksia
alueen maanomistajien ja Lappeenrannan kaupungin kesken.
Nain menetellen varmistetaan eri nakokohtien huomioiminen
riittavan aikaisessa vaiheessa ja suunnittelun eri osapuolia
tyydyttava lopputulos.
Lappeenrannan kaupungin vastine
Lappeenrannan kaupunki toteaa vastineenaan seuraavaa:
alikulkukaytavan mitoitus ratkaistaan tarkemman suunnitteluvai
heen, tiesuunnitelman laadinnan yhteydessa.

•

7/epiirin vastine

Tiepiiri toteaa vastineenaan seuraavaa:
lisakaistan rahoitusjarjestelyjen ja toteutusaikataulun osalta tiepiiri
viittaa antamaansa paatokseen.
Suikinmyllyntien ristey'salueelle suunniteltu kevyen liikenteen ali
kulkutunnelivaraus mltoituksineen ratkaistaan eri hankkeen, Nuija
maan rajanylityspaikan tie- ja rakennussuunnittelun yhteydessa.
tiepiiri tulee ja~estamaan hankkeen jatkosuunnitteluvaiheessa
syksyn 2002 aikana erikseen kuulutettavana ajankohtana avoi
men esittely- ja yleisotilaisuuden, jossa ovat mukana tiepiirin
lisaksi myos Lappeenrannan kaupungin edustajat (esittelytilai
suus pidetty 29.8.2002 NUijamaan Raihan koululla ).

Huomautus nro 2

Kaarina ja Anneli Nikku ovat huomautuksessaan esittaneet seu
raavaa:
kohdassa Nuijamaantie 1293 ns. rekkakaista tulee piha-alueelle.
lien alitse kulkee myos vesijohto taloon.
aikaisemmasta kokemuksesta pakokaasut seka roskaaminen
ovat haittana.
rekkojen jonotus tulee jarjestaa po is asutuksen laheisyydesta.

Lappeenrannan kaupungin vastine
Lappeenrannan kaupunki toteaa vastineenaan seuraavaa:
-

Tiepiirin vastine

jatkosuunnittelun yhteydessa piha-alueen ja rekkakaistan valiset
tila-asiat selvitetaan tarkemmin. Samassa yhteydessa ratkaistaan
myos vesijohtoon liittyvat yksityiskohdat.

Tiepiiri toteaa vastineenaan seuraavaa:
talon vesijohdon mahdolliset siirto-I suojaustarpeet huomioidaan
yksityiskohtaisen jatkosuunnittelun aikana.
muiden huomautuksessa esitettyjen seikkojen osalta tiepiiri viittaa
antamaansa paatokseen.
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Huomautus nro 3

Metsakansolan kylan asukkaat, asiamiehen Markku Paavoseppa
kautta ( yhteensa 29 allekirjoittajaa ) ovat huomautuksessaan esitta
neet seuraavaa:
-

vastustamme lisakaistan rakentamista kylan kohdalle.
rekkojen jonotukseen tarkoitettu lisakaista aiheuttaa huomattavaa
haittaa kylan asukkaille ja vakituisten asuntojen pihapiireille:
-- epasiisteys, koska tienvierta kaytetMn yleisena kaymalatilana
-- jonottajien pakokaasujen muodostuminen
-- meluhaitta 6isin autojen kaydessa etenkin talviaikaan
- liittymaliikenteen vaikeutuminen
- nopeuksien kohoaminen kaistan ollessa tyhja
lisakaistan rakentaminen tulisi paattaa ennen kylan alkua Nuija
maan suunnasta katsottuna.
raskaan liikenteen valiaikaispysak6inti pitaa jarjestM keskitetysti
ja kauemmas asutuksesta. Keskittaminen mahdollistaa my6s kun
nollisen jatehuollon ja kuljettajien WC- ja sosiaalitilat. Keskitettya
pysak6intikenttM on my6s mahdollista hy6dyntaa esim. varasto
ja teollisuusalueena, kun sita ei tarvita raskaan liikenteen valiai
kaispysak6intiin.

til
-

lisakaistalla 300 autoa vaatii tilaa 7,5 - 9 km ( 25-30m! rekka ),
keskitetyssa pysak6innissa vain 300 x 150 m ( 10 perakkain ja
30 vierekkain, jos yhden auton vaatima tila 30 x 5 m ).

Lappeenrannan kaupungin vastine

Lappeenrannan kaupun~ki toteaa vastineenaan seuraavaa:
-

Tiepiirin vastine

Metsakansolan kylataajaman kohdalle ei tule tehda lisakaistaa,
koska se ruuhkatilanteessa aiheuttaa raskaan liikenteen pysah
tymista, vaan pysak6imisasia on ratkaistava tiesuunnitelman
yhteydessa kestavalia ja asukkaille hairi6ta aiheuttamattomaila
tavalla.

Tiepiiri toteaa vastineenaan seuraavaa:
lisakaistan toteutusvaiheiden osalta tiepiiri viittaa antamaansa
pMt6kseen.

•

huomautuksessa esitettyja jonotustilanteen ongelmia Iievenne
taan kieltamalla pysahtyminen kylan liittymaalueiden laheisyy
dessa, tienvarsiasutuksen kohdalla ja sen valittomassa vaikutus
piirissa.
liittymaalueiden kanayointi- ja tievalaistusjarjestelyt parantavat
huomattavasti myos paikallisen liikenteen yleista liikenneturvalli
suutta ja sujuvuutta.
keskitetty valiaikaispysakointi vaatisi esitettya huomattavasti
suuremman alueen johtuen mm. paloturvallisuusmaarayksista
seka alueen tarvitsemista liikennejarjestelyista.
-

tiehallinto seuraa jatkuvasti valtatien liikennetilannetta seka alu
een puhtaanapitotarvetta ja tekee tarvittaessa asian vaatimat
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toimenpiteet.
lisakaistan, joka toimii tarvittaessa kuitenkin suhteellisen harvoln
esiintyvissa jonotustilanteissa myos raskaan liikenteen erillisena
pysakointitilana, rakentaminen on teknistaloudellisesti kannatta
vampaa kuin alueen muuta maankayttoa rajoittavan erillisen py
sakolntitilan. Lisakaista korjaa osaltaan myos nykyisen kantavuu
deltaan heikkokuntoisen valtatien rakennetta seka edesauttaa
varautumista tulevaisuuden liikennetarpeisiin.
mahdollisissa jonotustilanteissa lisakaista parantaa oleellisesti
tieosan liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta ja mahdollistaa
talvikunnossapidon toimet varsinaisella ajoradalla.

•

Huomautus nro 4

Kari ja Jaana Kymalainen ovat huomautuksessaan esittaneet seu
raavaa:
raskaan liikenteen lisakaista ( vaihe 2 ) on poistettava Metsakan
solan kylan kohdalta.
keskitetylla valiaikaispysakoinnilla olisi huomattavasti helpompi
hallita jatehuolto ja kuljettajien we-til at seka alue olisi helppo
sijoittaa kauemmas asutuksesta kohtuullisen pienelle aJueelie.
tievalaistus lisattava myos Metsakansolantien risteykseen.
Risteys on alueen vilkkain ja sita kayttaa huomattavan vilkas
sora- ja sementtirekkojen seka lahikylien yleinen liikenne. Lisaksi
risteys on mutkassa ja maenharjalla, joten nakyvyys on huono
varsinkin sisakaarteen puolelta. Risteyksessa on sattunut useita
liikenneonnettomuuksia.
Laihalantien ja Jysinmaenteiden liittymat siirrettava sam aile
kohtaa, koska liikenneturvallisuuden kannalta olisi vaJttamatonta
saada mol em pia teila kayttava hitaampi liikenne pois Nuijamaan
tielta.
Laihalantie tulisi vieda kaavailtua yksityistien Jinjaa Toivolan tHan
risteykseen, josta karttaan merkittya peltotien pohjaa pitkin Jysin
maentielle.

Lappeenrannan kaupungin vastine

Lappeenrannan kaupunki toteaa vastineenaan seuraavaa:

•

liittymasuunnittelussa T-liittymat ova! huomat!avas!i liikennetur
vallisimpia kuin nelihaaraliittymat ja taman vuoksi nellhaaraliitty
mista lullsi luopua nUn paljon kuin se on mahdollista. Samassa
yhleydessa liittymien kohdat tulee kanavoida ainakin tarkeim
missa yksityistie- ja paikalJistieliittymissa.
TiepHrin vastine

Tiepiiri toteaa vastineenaan seuraavaa:
Ilsakaistan toteutusvaiheiden osalta tiepiiri viittaa antamaansa
paatokseen ja edellisesta huomautuksesta antamaansa vastl
neeseen.
Metsakansolantien risteysalueen liikenneturvallisuus paranee
huomattavasti lisakaistan rakentamisen yhteydessa tehtavan
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liittymakanavoinnin myota. Tiepiiri harkitsee liittymaalueen tie
valaistustarvetta viela yksityiskohtaisen ]atkosuunnittelun aikana.
liikenneturvallisuussyista tiepiiri ei pida suositeltavana kolmikais
taisen valtatien suoraa ylitysta; liittymien porrastaminen kohtuul
lisin valein]a mahdolliset kaista]arjestelyt eivat tiepiirin kasityksen
mukaan vaikuta merkittavasti paatien liikennevirtaan, vaikka osa
liittyvasta ja kaantyvasta liikenteesta olisikin hitaita maatalousajo
neuvoja.
-

Huomautus

nro 5

valtatiehen liittyvan tieverkon jarjestelyt liittymineen tarkennetaan
kuitenkin viela jatkosuunnittelun aikana.

Raimo Ruokonen on huomautuksessaan esittanyt seuraavaa:

•

vastustan yksityistien 1311 liittyman siirtoa Nuijamaantielta Laiha
lantielle. Siirto pidentaa tieta lahes viisinkertaiseksi ja aiheuttaa
kohtuuttomia kustannuksia esim. talviaurauksen osalta. Uusi
tieosuus kokonaan erittain pahaa tuiskualuetta ja on vaikea pitaa
ajokuntoisena.
raskaan liikenteen kaistaa ei tule rakentaa Metsakansolan kylan
kohtaan.
Lappeenrannan kaupungin vastine

Lappeenrannan kaupunki toteaa vastineenaan seuraavaa:
liittymien vaheneminen valtatien 13 varrella lisaa alueen liikenne
turvallisuutta.
tietoimituksen yhteydessa muodostettava yksityistien hoitokunta
tulee aikanaan ratkaisemaan talviaurauskysymyksen.
Tiepiirin vastine

Tiepiiri toteaa vastineenaan seuraavaa:
liikenneturvallisuussyista tiepiiri ei pida suositeltavana sailytlaa
kyseista Iisakaistan alkuosuudelle huonoihin nakemaolosuhteisiin
ja alamakeen sijoittuvaa yksityistieliittymaa.
-

•

tiepiiri huomauttaa, etta maanomistajalla on myos mahdollisuus
saada tietoimituksen yhteydessa maariteltava kertakorvaus syn
tyneesta kiertohaitasta. Yksityistiestl'l aiheutuvat hoitokustannu k
set voidaan jakaa perustettavan yksityistiehoitokunnan osakkai
den kesken.
tilan yksityiskohtainen liittyma ja kulkureitti tarkennetaan viela
jatkosuunnittelun aikana yhdessa asianomaisten kanssa.
lisakaistan toteutusvaiheiden osalta tiepiiri viittaa antamaansa
paat5kseen ja edellisista huomautuk~ista antamiinsa vastineisiiQ.

Huomautus nro 6

Tauno Talonpoika on huomautuksessaan esittanyt seuraavaa:

rekkojen pysakointialueena toimivan lisakaistan rakentaminen ei
ole jarkevaa pakokaasu-, melu- ]a roskaamishaittojen takia. Haitat
ovat 10 olemassa 1a lisakaistan rakentamisen myota ne vain
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saantyisMit talojen pihapiirissa entisestaan.
ehdotamme, etta lisakaistaa ei rakenneta Makitalon tilan ( mot
2:79 ja 2:80 ) kohdalle, vaan rekkojen pysakointialueet keskitet
taisiin lahemmaksi raja-asemaa. Keskittamisen ansiosta rekkojen
kurjettajille voitaisiin jarjestaa herposti kunnolliset sanileettitilat.
Makitalon tilan nykyiset liittymat ja niiden sijainti palvelevat parhai
ten tilan paivittaista liikennetta.
Lappeenrannan kaupungin vastine
Lappeenrannan kaupunki toteaa vastineenaan seuraavaa:
talojen ja kylaasutuksen kohdalle esitetaan pysahtymiskieltoa.
Ratkaisun yksityiskohdat selvitetaan tiesuunnittelun yhteydessa.
~

~

Tiepiirin vastine

Tiepiiri toteaa vastineenaan seuraavaa:
lisakaistan toteutusvaiheiden os alta tiepiiri viittaa antamaansa
paatokseen ja edellisista huomautuksista antamiinsa vastineisiin .

•

tilan yksityiskohtaiset liittymat ja kulkureitit tarkennetaan viela
jatkosuunnittelun aikana yhdessa asianomaisten kanssa.
Huomautus nro 7

Markku Paavosepplil on huomautuksessaan esittanyt seuraavaa:

-

valtatien leventaminen on suunniteltu paaluvalilla 12500 - 13000
omistamani talousvesikaivon puolelle. Kaivo tulee jaamaan aivan
tien viereen tai perati tiealueelle.
kaivosta on huomautettu jo edeUisessa tientekovaiheessa ( !Hte
tienpitajan silloisesta vastineesta ).
tien leventamista ei tule ulottaa kaivon kohdalle.

Lappeenrannan kaupungin vastine
Lappeenrannan kaupunki toteaa vastineenaan seuraavaa:
kaupunki esittaa tiepiirille, etta asia tutkitaan jatkosuunnittelun
yhteydessa tarkasti ja huolellisesti.

•

Tiepiirin vastine

Tiepiiri toteaa vastineenaan seuraavaa:
kaivon yksityiskohtainen sijainti tien leventamisratkaisuun nahden
tarkenluu yksityiskohtaisen jalkosuunnittelun aikana. Mikali tien
leventaminen aiheuttaa kaivon suojaus- tai siirtotarpeen, niisla
vastaa kustannuksell~an tiepiiri.
-

tiepiiri kartoittaa kaivon kunnon ja tutkii kustannuksellaan talous
veden laadun jatkosuunnitlelun aikana. Mikali rakennustoimet
aiheutlavat jatkossa todistettavan muuloksen talousveden laatuun
tai maaraan, liepiiri tulee osoittamaan korvaavan talousvesilah
teen kustannuksellaan.
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Lausunnot

Lappeenrannan kaupunki toteaa 28.08.2002 paivatyssa lausun
nossaan seuraavaa:

•

valtatien 13 liittymajarjestelyt tulee nUn paikallis- kuin yksityisteiden
osalta toteuttaa turvallisiksi. Vilkkaimmat liittymat tulee kanavoida
ja valaista.

•

-

rekkakaistan pysahtymiskiellot tulee toteuttaa tehokkaasti asunto
jen ja kylataajamien kohdalla, jotta pysahtyneet rekat eivat aiheuta
haittaa asutuksen ja kiinteistojen toiminnalle.

-

jatkosuunnittelussa tulee huomioida maatalousliittymatja nUden
sijoitus siten, etta maatalouskoneilla ei tarvitse ajaa tien suunnas
sa satoja metreja. vaan ylitys voisi tapahtua suoraan tien yli pellol
ta toiselle .

-

liittymien kanavointi ja liittymlMilit tulisi toteuttaa jatkosuunnittelun
yhteydessa siten, etta vasemmalle kaantyvien ajoneuvojen turval
lisuus paranee huomattavasti nykytilanteeseen verrattuna.

-

toimenpideselvityksessa esitetyt parannuskohteet ovat erittain tar
peellisia.

-

kaupunki haluaa kiirehtia valtatien 13 Mustola - Suikinsilta -osuu
den parantamisen jatko-suunnittelun kaynnistamista, jotta jatkossa
turvattaisiin tieosan turvallisuus ja liikenteen sujuvuus.

-

esitetty vaiheittain toteutusohjelma on puollettavissa. Vaiheet 1 ja
2 tulisi saada toteutukseen aivan lahivuosina.

-

(muistutuksiin esitetyt kaupungin vastineet on kasitelty erikseen
kunkin muistutuksen yhteydessa ).

Tiepiiri toteaa kaupungin lausunnon pohjalta seuraavaa:
-

tiepiiri viittaa antamaansa paatokseen.

Etelli-Karjalan liitto toteaa 22.08.2002 paivatyssa lausunnossaan
seuraavaa:
tien parantaminen on tarpeen liikenneturvallisuuden ja liikenteen
sujuvuuden kannalta. Raskaan liikenteen maaran lisaantyminen
korostaa tien kantavuuden parantamisen tarkeytta .

•

esitetty vaiheittain eteneminen on nykyisessa rahoitustilanteessa
jarkevaa.
parantamishankkeet (ulee aloittaa valittomasti ja myos vaiheessa
kolme tehtavat rakenteen parantamiseen liittyvat toimenpiteet tulee
toteuttaa pikaisesti.
neljanteen vaiheeseen kuuluva tien leventaminen tulee tehda valit
tomasti Nuijamaan rajanylityspaikan tiejarjestelyjen jatkeena.
Tiepiiri toteaa liiton lausunnon pohjalta seuraavaa:
-

tiepiiri viittaa antamaansa paatokseen.
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Kaakkois-Suomen ymparistokeskus toteaa 10.9.2002 paivatyssa
lausunnossaan seuraavaa:
•

ymparist6keskus esittaa, etta jatkosuunnittelun yhteydessa tulee
tehda luontoselvitykset alueilta, joihin rakennetaan uutta tieta tai
muutoin muutetaan luonnonymparist6a.
ymparist6keskukselia ei ole muutoin kommentoitavaa tai huomau
tettavaa toimenpideselvityksesta.
Tiepiiri toteaa ymparist6keskuksen lausunnon pohjalta seuraavaa:
tiepiiri viittaa antamaansa pMt6kseen. Luontoselvitystarpeet rat
kaistaan yksityiskohtaisen jatkosuunnittelun yhteydessa.

•

Vaikutusten arviointi
Hankkeen vaikutukset on esitelty toimenpideselvityksen osassa 5
( sivut 13 - 15 ja 18 ) seka osittain my6s vuonna 1996 laaditussa
kehittamisselvityksessa.

I)
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~Antti Rinta-Porkkunen
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