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ELY-keskuksen ja kahden maakunnan yhteinen tahtotila

Liikennestrategia on valmisteltu Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liittojen 
ja Liikenneviraston  sekä kuntien kanssa. Strategia on 
yhteinen näkemys ja priorisoitu kannanotto Kaakkois-
Suomen liikennejärjestelmän keskeisistä kehittämis-
tarpeista. Tavoitteena oli erityisesti valtakunnallista tai 
seudullista merkitystä omaavien kehittämistarpeiden 
tunnistaminen. Yksittäistä kuntaa koskettavat tai pelkäs-
tään paikallista merkitystä omaavat kehittämistarpeet  
tuodaan esille alueellisissa liikennejärjestelmäsuunnitel-
missa. 

Kaakkois-Suomen liikennestrategian laatimisessa on hyö-
dynnetty uuden liikennepolitiikan mukaista palvelutasotar-
kastelua. Asukkaiden ja yritysten henkilöliikenne- ja kulje-
tustarpeita kuvaavan palvelutasotarkastelun ohella on otettu 
huomioon myös muista liikennejärjestelmän kehittämistavoit-
teista ja yhteiskunnallisista reunaehdoista (kuten ympäristö, 
turvallisuus, kustannustehokkuus) johdettuja kehittämistar-
peita. Palvelutasotarkastelu on systemaattinen keino analy-
soida, miten hyvin liikennejärjestelmän tarjoama palvelutaso 
vastaa asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita. Sen tulokse-
na on perusteltuja parantamistarpeita, joihin jatkosuunnitte-
lussa pyritään löytämään hyviä ja kustannustehokkaita pa-
rantamistoimia laajaa keinovalikoimaa hyväksi käyttäen.

Kaakkois-Suomi sijaitsee EU:n ja Venäjän välisellä tärkeällä kehityskäytävällä, EU:n tulliliiton rajalla sekä kahden metropolin vaiku-
tuspiirissä (ALLI-kartasto).

Kaakkois-Suomi sijaitsee EU:n ja 
Venäjän välisellä kehityskäytävällä 

Kaakkois-Suomi on keskeinen osa Pohjoista kasvuvyöhy-
kettä ja kytkeytyy TEN-T-suuntaviivapäätöksen Skandina-
via–Välimeri-ydinverkkokäytävään. Alueen yhteyksistä ja 
terminaaleista nykyiseen TEN-T-ydinverkkoon kuuluvat E18-
tie, Helsinki–Lahti–Kouvola–Luumäki–Vainikkala-ratayhteys, 
Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali, HaminaKotka-sata-
ma, satamaan johtava Kouvola–Kotka/Hamina-ratayhteys, 
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Saimaan vesiväylät sekä Vaalimaan ja Vainikkalan raja-ase-
mat. Tulevaisuudessa määrittelyn piiriin pyritään saamaan 
myös Imatran ja Nuijamaan raja-asemat. TEN-T-ydinverkon 
toteutukseen on sitouduttu vuoteen 2030 mennessä. 

Kaakkois-Suomen liikenteellinen erityisasema näkyy paitsi 
liikenteen määrissä ja koostumuksessa, myös liikenteen hai-
tallisina vaikutuksina, kuten liikenneonnettomuuksina, ympä-
ristöhaittoina ja liikenteen ruuhkautumisena. 

Kaakkois-Suomen liikennejärjestelmän rungon muodostavat 
E18-tie, Salpausselän liikennekäytävä (tiet Vt 6 ja Vt 12 ja 
Lahti–Luumäki–Imatra-rata), sekä Kotka-Kouvola yhteysvälil-
lä olevat Vt 15 ja Kouvolla–Kotka/Hamina-ratosuus. Yksittäi-
siä merkittäviä kohteita ovat  HaminaKotka-satama, Kouvolan 
maatie- ja raideliikenteen terminaali sekä rajasemat ja niille 
johtavat yhteydet.

 
Rajaliikenteen kasvuun on varauduttava 

Kaakkois-Suomessa sijaitsevat merkittävimmät Suomen 
ja Venäjä väliset raja-asemat. Rajan ylittävä henkilö ja ta-
varaliikenne ovat olleet tasaisessa kasvussa, johon maail-
mantalouden taantumat ovat aiheuttaneet vain lyhytaikaisia 
notkahduksia. Pitkällä aikavälillä Venäjän talouskehitys ja 
ulkomaankauppa kasvaa jokseenkin tasaisesti, samoin tava-
ramäärät. 

LIIKENNEJÄRJESTELMÄVISIO

KEHITTÄMISTAVOITTEET

•	Henkilöliikenteen matkat ja elinkeinoelämän kuljetukset ovat sujuvia ja turvallisia. 
•	Liikenneyhteydet tukevat ihmisten hyvinvointia, työssäkäyntiä, matkailua, yritysten kilpailukykyä ja alueiden elinvoimaa. 
•	Liikennejärjestelmä mahdollistaa Suomen kansantaloudelle tärkeiden ulkomaan kaupan toimialojen kustannustehok-

kaat ja luotettavat yhteydet. 
•	Liikennejärjestelmän palvelutasoa kehittämällä ylläpidetään Suomen kautta kulkevien sekä sisäisten kuljetusreittien 

kilpailukykyä Itämeren alueen toimintaympäristössä. 
•	Kaakkois-Suomen liikennejärjestelmä on kestävällä tavalla kilpailukykyinen.

Kansainvälisen ja valtakunnallisen kilpailukyvyn kehittäminen ja 
aluekehityksen vahvistaminen
•	Elinkeinoelämän kannalta tärkeiden kuljetusketjujen ja niihin liittyvien 

pääväylien sujuvuuden ja kustannustehokkuuden kehittäminen
•	Kansainvälisten yhteyksien ja rajatoimintojen sujuvuuden ja luotetta-

vuuden parantaminen
•	Pääväylien sekä yhteiskunnan toimintojen kannalta keskeisen alem-

man verkon toimivuuden varmistaminen.

Arjen kestävän liikkumisen edistäminen
•	Työpaikkojen ja palvelukeskittymien saavutettavuuden parantaminen 

asukkaiden ja matkailun näkökulmasta
•	Joukkoliikenteen käytön edistäminen seutujen välisessä työ- ja opis-

keluliikenteessä
•	Jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä edistävien toimintatapojen 

ja toimenpiteiden edistäminen.

Yhteiskunnan tavoitteiden edistäminen
•	Turvallisuus: Liikkuminen on vastuullista 

ja turvallista. Liikennekuolemien ja vaka-
vasti loukkaantuneiden määrä puolite-
taan ja kaikkien loukkaantuneiden määrä 
vähenee neljänneksen

•	Ympäristö:  Liikenteestä aiheutuvia hait-
toja vähennetään valtakunnallisten peri-
aatteiden mukaisesti

•	Yhdyskuntarakenne: Tuetaan kestävää 
liikkumista edistävän yhdyskuntaraken-
teen syntymistä.

•	Taloudellisuus: Parannetaan toiminto-
jen tehokkuutta yhteistyömalleja ja uusia 
toteutusmalleja kehittämällä.

Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030. Ennuste 
talouden ja liikenteen kehityksestä (Liikenne- ja viestintämi-
nisteriön julkaisuja 5/2013).



Kansainvälisen ja valtakunnallisen 
kilpailukyvyn kehittäminen ja 
aluekehityksen vahvistaminen

Kaakkois-Suomen ja koko Suomen elinkeinoelämän me-
nestys edellyttää kansainvälisesti kilpailukykyistä toimin-
taympäristöä. Kilpailukyvyn kehittämisen ja aluekehityk-
sen vahvistamisen kannalta strategian keskeisimmäksi 
tavoitealueeksi nostettiin elinkeinoelämän tärkeiden kul-
jetusketjujen ja niihin liittyvien pääväylien sujuvuuden 
ja kustannustehokkuuden kehittäminen. Kuljetusketjujen 
toimivuus edellyttää runkokuljetuksen kustannustehokkuutta 
ja luotettavuutta, terminaalitoimintojen tehokkuutta ja Venä-
jän rajan ylittävissä kuljetuksissa raja-asemien toimivuutta. 
Raja-asemien toimivuus muodostuu raja-asemien infran, ra-
jamuodollisuuksien sujuvuuden sekä rajaliikenteen palvelu-
jen ja ohjausjärjestelmien muodostamasta kokonaisuudesta. 
Kuljetusketju toimii optimaalisesti jos kaikki sen osat toimivat.  
Runkoyhteyksien ohella tavaravirrat keskittyvät terminaaleihin 
ja raja-asemille. Kaakkois-Suomen alueella keskeiset kulje-
tusketjut liittyvät HaminaKotka-sataman kautta kulkeviin tava-
ravirtoihin ja koko ELY-alueen kautta kulkevien itä-länsisuun-
taisten kuljetusvirtojen sujuvuuteen.

Alemman tieverkon kunto on keskeinen palvelutaso- ja 
kilpailukykytekijä metsä- ja elintarviketeollisuuden keräilykul-
jetusten kannalta. Näköpiirissä oleva rahoituksen vähenty-
minen valtakunnantasolla tarkoittaa käytännössä, että myös 
Kaakkois-Suomen alueella joudutaan priorisoimaan alemman 
tieverkon hoitoa ja ylläpitoa tehdyn alemman tieverkon mer-
kitsevyysluokitusselvityksen perusteella. Kaakkois-Suomen 
näkökulmasta on välttämätöntä, että alemman tieverkon kun-
nostuksen ja hoidon, ml. yksityistiet, rahoitusta huomattavasti 
nostetaan, ei lasketa. 

Arjen kestävän liikkumisen edistäminen

Henkilöliikenteen toimivuudella on keskeinen osa Kaak-
kois-Suomen aluekehityksen vahvistamisessa. Väes-
tökehitys Kaakkois-Suomessa on ollut laskevaa, mutta 
alueen sisällä tapahtuu jatkuvaa muuttoliikettä kaupun-
kikeskuksiin. Viisumivapauden myötä lisääntyvä vuoro-
vaikutus Venäjän kanssa lisännee edelleen palveluihin ja 
matkailuun liittyviä työpaikkoja ja on todennäköistä että 
kaupunkikeskusten väestönkasvu nopeutuu. Toimivat ja 
turvalliset henkilöliikenteen yhteydet alueen sisällä ovat alu-
een kilpailukykytekijä työntekijöistä kilpailtaessa. Työasioinnin 
ja matkailun näkökulmasta oleellista on puolestaan alueen ul-
koisen saavutettavuuden toimivuus. Keskeinen keino ulkoisen 
saavutettavuuden kehittämisessä ovat sujuvat liityntäyhteydet 
kotimaan ja Venäjän henkilöjunaliikenteeseen. Matkailuliiken-
teessä myös Lappeenrannan lentoaseman merkitys ulkoises-
sa liikenteessä on merkittävä. Ihmisten arjen toimivuuden ja 
kestävän liikkumisen edistämisen tärkeimmäksi tavoitteeksi 
on asetettu työpaikkojen ja palvelukeskittymien saavutetta-
vuuden parantaminen asukkaiden ja matkailun näkökulmasta.  Kuva: Reijo Helaakoski

Kuva: HaminaKotka Satama Oy:n kuvapankki (Päijät-Hämeen 
ilmakuvapalvelu)
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Liikennejärjestelmän keskeiset yhteysvälit on esitetty 
toimijoiden hyväksymässä priorisointijärjestyksessä. 
Priorisointi perustuu tavoitteisiin ja ottaa huomioon sen, 
että Kaakkois-Suomen liikennejärjestelmään kohdistu-
vat kuljetusten ja henkilöliikenteen tarpeet kohdistuvat 
eri yhteysväleihin ja yhteysväleillä eri kulku- ja kuljetus-
muotoihin. Kaakkois-Suomen ELY-alueen tärkein kehit-
tämiskohde valtatie 6 Taavetti–Lappeenranta-välillä sai 
käynnistämisrahan vuoden 2014 lisätalousarviossa, joten 
nykyistä parempaa palvelutasoa sekä tavaraliikenteen 
että henkilöliikenteen tarpeiden kannalta tarvitaan erityi-
sesti seuraavilla yhteysväleillä:

Kehittämistarpeiden TOP-5 yhteysvälit

Yhteysvälit priorisoituna palvelutasotarpeiden ja 
tavoitteiden perusteella

1  Luumäki–Imatra–Imatrankoski-rataosuus

2 Kotka–Kouvola-liikennekäytävä (Vt 15 ja rata) ja 
    Vt 12 Lahti–Kouvola  

4  Vt 6 Kouvolan kohta

5  Raja-asemat ja niille johtavat yhteydet

Liikennestrategia ei ota lopullista kantaa tunnistettujen yhte-
ysvälien kehittämistoimenpiteisiin, vaan kehittämistoimenpitei-
den tarkentaminen edellyttää uuden liikennepolitiikan käytän-
töjen mukaista suunnittelua ja joissain tapauksissa yhteysvälin 
uudelleenarviointia. Tarkemman suunnittelun tavoitteena on 
muodostaa kehittämispolku ja toimenpidekokonaisuus, joka 
hyödyntää soveltuvin osin monipuolisen keinovalikoiman tar-
joamia mahdollisuuksia.

Luumäki–Imatra–Imatrankoski-välin 
kehittäminen

Luumäki–Imatra–(Imatrankoski)-rataosuus on keskeinen osa 
Salpausselän liikennekäytävää ja kuuluu TEN-T-liikennever-
kon kattavaan verkkoon. Lappeenranta–Imatra-yhteysväli 
palvelee kaupunkien päivittäisen vuorovaikutuksen ja työssä-
käyntiliikenteen tarpeita.

Yhteysvälin palvelutasopuutteet kohdistuvat Luumäki–Imat-
ra–(Imatrankoski)-rataosaan. Rataosa kuuluu kattavaan 
TEN-T-liikenneverkkoon. Rataosuus Luumäki–Imatra (66 km) 
on sähköistetty, junien kulunvalvonnalla varustettu sekaliiken-
teen rata, jonka suurin nopeus on 140 km/h ja suurin akseli-
paino 225 kN. Osuus on rataverkon vilkkaimpia yksiraiteisia 
ratoja, jossa tavarajunaliikenteen suuri määrä aiheuttaa sen, 
että välityskyky on osan aikaa vuorokaudesta lähes loppuun 
käytetty. Tämä tekee rataosuudesta herkän häiriöille ja häiriöt 
aiheuttavat aikatauluongelmia sekä tavara- että henkilöjuna-
liikenteelle. 

Kotka–Kouvola-yhteysvälin (Vt 15 ja 
Kotka–Kouvola-rata) kehittäminen

Kotka-Kouvola yhteysväli palvelee TEN-T-ydinverkkoon kuu-
luvien HaminaKotka-sataman ja Kouvolan rautatieterminaalin 
välisiä yhteyksiä ja Kotka-Kouvola rataosuus kuuluu myös 
TEN-T-ydinverkkoon. Vt 15 toimii kattavaan TEN-T-verkkoon 
kuuluvien Vt 6 ja Vt 12 sekä TEN-T ydinverkkoon kuuluvien 
HaminaKotka-sataman ja E18-tien välisenä merkittävänä ta-
varaliikenteen yhteytenä. 

Sataman kuljetusten kannalta kriittisimmät kehittämistarpeet 
liittyvät Kotkan tie- ja katuverkolle sijoittuvien kuljetusten sekä 
Kouvola-Kotka/Hamina-rataosan kuljetusten tehostamiseen. 

•	Hyväntuulentie on valtatieyhteys valtatieltä 7 Kotkan kes-
kustaan ja viiteen satamaan, joista suurimmat ovat Mussalo 
ja Hietanen. Tiellä on toistuvia sujuvuusongelmia ja sillä ta-
pahtuu paljon onnettomuuksia. Sataman liikennettä ohjautuu 
nykyisellä verkolla myös muulle katuverkolle. 

•	Merituulentie on seututieluokkainen yhteys Hyväntuulentiel-
tä Mussalon satamaan. Kotkan satamayhteyksien keskei-
sin ongelma on satamien raskaan liikenteen ja paikallisen 
ja seudullisen henkilöliikenteen yhteensovittaminen. Teiden 
nykyinen taso ei vastaa jo nykyisin suuren liikennemäärään 
ja korkean raskaan liikenteen osuuden tarpeita, minkä seu-
rauksena teillä on liikenneturvallisuus- ja toimivuusongelmia.

•	Kouvola–Kotka/Hamina-rataosa on osa Vainikkala–Kouvo-
la–Kotka/Hamina transitokuljetusreittiä ja raskaimmin liiken-
nöityjä rataosia.  Paperiteollisuuden näkökulmasta 250 kN 
akselipainon salliva rataverkko olisi tarpeellinen Imatralta ja 
Kuusankoskelta satamaan. Kiireellisin kehittämistarve liittyy 
Venäjän liikenteen 1100 metrin junapituuden mahdollistami-
seen (pullonkaulakohde).

Kuva: Mikko Lemola



Vt 12 Lahti–Kouvola välin kehittäminen

Vt 12 Lahti–Kouvola-väli on keskeinen osa Salpausselän lii-
kennekäytävää ja kuuluu TEN-T-liikenneverkon kattavaan 
verkkoon. Tieyhteys palvelee erityisesti kotimaisen pitkämat-
kaisen henkilöliikenteen tarpeita Keski- ja Länsi-Suomeen 
suuntautuvilla matkoilla. Lisäksi tieyhteys on merkittävä Kou-
volan ja Lahden välisen työmatkaliikenteen yhteys. Tieyhte-
yden merkitys korostuu kotimaan tavaraliikenteessä, jossa 
Lahden suunnan ja Itä-Suomen sekä HaminaKotka-sataman 
kuljetusten määrä on erittäin suuri. 

Valtatie on liikenteelliseltä palvelutasoltaan riittämätön. Lii-
kenteen sujuvuus ja turvallisuus ovat huonoja ja heikkenevät 
entisestään liikennemäärien kasvaessa. Tien tekninen taso 
vaihtelee paljon ja tien käyttönopeustaso vaihtelee 50 km/h–
100 km/h välillä. Tieosuuden pituuteen suhteutettuna suunnit-
telualueella tapahtui miltei kaksinkertaisesti onnettomuuksia 
koko Suomen valtateiden keskiarvoon nähden. Ympäristön 
kannalta ongelman muodostaa nykyisen valtatien sijainti poh-
javesialueella pitkällä matkalla sekä melusuojausten puute 
asuinalueiden kohdalla.

Vt 6 Kouvolan kohdan kehittäminen

Vt 6 Kouvolan kohdalla on keskeinen osa Salpausselän liiken-
nekäytävää ja kuuluu TEN-T-liikenneverkon kattavaan verk-
koon. Valtatien 6 liikenteestä suunnittelualueella huomattava 

osa on pitkämatkaista läpikulkuliikennettä. Raskaan liikenteen 
merkittävimmät läpikulkuvirrat kulkevat Kouvolan läpi itä-länsi 
suunnassa ja pohjois-etelä suunnassa.  Kouvolan läpi pohjois-
etelä suunnassa kuljetetaan pääosin metsäteollisuustuotteita 
Hamina-Kotkan satamaan. 

Puutteelliset yhteydet aiheuttavat runsaasti kaupunkiraken-
teen läpi kulkevaa liikennettä. Myös kevyen liikenteen yhte-
yksissä on puutteita. Kouvolan keskustasta puuttuu luonteva 
yhteys valtatielle 6 itään ja jakson Hevossuo–Keltti laatupuut-
teet heikentävät yhteyksiä Helsingin suuntaan. Matka-ajassa 
ja sen ennakoitavuudessa puutteita synnyttävät alhaiset no-
peusrajoitukset, ohittamismahdollisuuksien vähäisyys sekä 
valtatieyhteyksien epäjatkuvuus. Liikenneturvallisuutta hei-
kentävät tasoliittymien ja kääntyvän liikenteen suuri määrä, 
tieosuuden Hevossuo–Keltti kapeus, kohtaavien liikenne-
suuntien erottelemattomuus, raskaan liikenteen suuri määrä, 
kevyt liikenne sekä liikennevalojen aiheuttama peräänajoriski 
Keltin liittymässä. Tiestä aiheutuu myös melu-, päästö- ja viih-
tyvyyshaittoja, ja etenkin suojaamattomille pohjavesialueille 
pilaantumisriskiä.

Raja-asemien ja niille johtavien 
yhteyksien kehittäminen

Tavoitteena on rajanylityspaikkojen kapasiteetin mitoittaminen 
niin, että henkilöliikenteen läpäisyaika on enintään kaksi tuntia 
ja raskaan liikenteen läpäisyaika enintään kuusi tuntia.  Vuon-
na 2014 valmistuvilla rajaliikenteen kehittämistoimilla kaak-
koisrajan ylityksen kapasiteettia parannetaan kymmenestä 
miljoonasta ylityksestä lähes kahteenkymmeneen miljoonaan. 
Tämän kapasiteetin arvioidaan riittävän 2010-luvun lopulle 
asti. Silti jo vuodesta 2015 alkaen on alettava valmistella toi-
mia, joilla kapasiteettia voidaan tarvittaessa nostaa merkittä-
västi vuosikymmenen lopulla. 

Tavoitteena on myös, että  Imatrankosken raja-aseman status 
saadaan kansainvälisen raideliikenteen mahdollistavaksi.

Kuva: Seppo Korhonen

Kuva: Reijo Helaakoski
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Liikennejärjestelmän yksittäiset 
pullonkaulakohteet

Yhteysvälikohtaisten kehittämistarpeiden lisäksi työssä on 
tunnistettu merkittävimmät yksittäiset palvelutasopuutteet, eli 
ns. ”liikennejärjestelmän pullonkaulakohteet”. Nämä kohteet 
ovat liikenneverkon yksittäisiä merkittäviä ongelmakohteita, 
joissa käyttäjien kokema palvelutaso on merkittävästi heikom-
pi kuin tavoite nykytilanteessa on. Yksittäisten palvelutason 
ongelmakohteiden tunnistaminen perustuu olemassa olevaan 
tarkempaan suunnitteluaineistoon. Kohteita toteutetaan rahoi-
tusmahdollisuuksien mahdollistamassa järjestyksessä.     

Liikenneturvallisuuden 
parantamistoimenpiteet

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuun-
nitelma valmistui vuoden 2013 lopussa. Vuosille 2014–2020 
laaditun suunnitelman tavoitteena on jalkauttaa valtakunnalli-
sen liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteita ja toimenpitei-
tä Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon. Kuolemaan johtaneiden 
liikenneonnettomuuksien osalta tavoitteena on, että vuonna 
2020 alueen liikenteessä menehtyy korkeintaan yhdeksän 
ihmistä. Loukkaantumisten määrän tulee vähentyä vähintään 
neljänneksellä nykytasosta. Tavoitteiden saavuttamiseksi 
on laadittu monipuolinen toimenpideohjelma, johon sisältyy 
toimenpide-ehdotuksia mm. liikennekasvatusta ja -tiedotusta, 
liikenneympäristön parantamista, liikenteen valvontaa sekä lii-
kenteen ja maankäytön suunnitteluperiaatteita koskien. 

Liikenteen ympäristöhaittojen 
vähentäminen

Kaakkois-Suomen liikenteestä aiheutuvia ympäristöhaittoja 
pyritään vähentämään erityisesti kasvihuone- ja rikkidioksidi-
päästöjen sekä melun osalta. Kasvihuonepäästöjen määrään 
voidaan vaikuttaa moottoriteknologian kehittymisen avulla ja 
vähentämällä liikennesuoritetta. Liikennesuoritteisiin  vaiku-
tetaan tehokkaasti yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon 
kehitystä ohjaamalla sekä edistämää kestävien kulkutapojen 
käyttöä. Merenkulun rikkidioksidipäästöt muodostavat suuren 
osan liikenteen kokonaispäästöistä. EU-päätösten mukai-
sesti Itämerellä siirrytään vähärikkisen polttoaineen käyttöön 
vuonna 2014. Melusuojauksia toteutetaan mahdollisuuksien 
mukaan muiden toimenpiteiden yhteydessä. Meluhaittoja voi-
daan vähentää myös hidastamalla autojen ja junien nopeuk-
sia ja parantamalla tie- ja ratarakenteita. Tieverkolla suolaus ja 
onnettomuudet muodostavat riskin pohjavesille. Tärkeimmillä 
yhteyksillä suolausta ei kuitenkaan voida enää vähentää, vaan 
pohjaveden suojelu vaatii luiskien suojaamista tai kalliimman 
kaliumformaatin käyttöä suolauksessa.

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen luo 
edellytyksiä kestävälle liikkumiselle

Liikkumisvalintojen kannalta on tärkeää, että maankäyttörat-
kaisuissa sekä palveluverkon kehittämisessä otetaan aina 
huomioon muutosten vaikutukset kävelyyn ja pyöräilyyn sekä 
joukkoliikenteen saavutettavuuteen tai järjestämiseen. Tämä 

edellyttää systemaattista maankäyttö- ja liikenneratkaisujen 
sekä laadittavien kaavojen vaikutusarviointuia siten, että aina 
kuvataan myös vaikutukset kestävien kulkutapojen käyttö-
edellytyksiin. Kestävää liikkumista pystytään edistämään saa-
vutettavuuden näkökulmasta parhaiten yleiskaavoituksessa. 

Lähtökohta kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvulle on eheytyvä 
yhdyskuntarakenne, jossa asuminen, opiskelu- ja työpaikat 
sekä palvelut sijaitsevat lähellä toisiaan. Kävely ja pyöräily 
ovat kaupunkialueiden, taajamien ja pienempien kylien perus-
liikkumismuotoja. Infrastruktuurin toimenpiteiden lisäksi kävely 
ja pyöräily on otettava vahvemmin mukaan maankäytön suun-
nitteluun ja kulkumuotojen arvostusta on nostettava vaikutta-
malla asenteisiin. Kävelyn ja pyöräilyn markkinointikampanjat, 
houkuttelevan imagon luominen ja erilaiset kampanjat ovat 
hyviä asennemuokkauksen keinoja.

Päivittäisen tiiviin vuorovaikutuksen mahdollistavaa joukko-
liikennettä voidaan järjestää Kouvolassa, Kotka–Hamina-
vyöhykkeellä ja Lappeenranta–Imatra-alueen liikenteessä. 
Joukkoliikenteen maaseudun ja pienempien taajamien liiken-
nepalvelujen järjestämiseen tulee löytää uusia keinoja.

Pullonkaulakohde Kust. 
arvio 

(milj.€) 

Palvelutasopuute 

Raideliikenne:   

 Hovinsaaren 1100 
metrin raiteet, Kotka 

8,0 Pitkien junien 
liikennöinti, kustan-
nustehokkuus 

 Kotolahden ratapihan 
puuttuvat raiteet ja 
turvalaitteet, Kotka 

15,0 Pitkien junien 
liikennöinti, kustan-
nustehokkuus 

 Tasoristeysten poisto 
välillä Imatra–
maakunnan raja 

7,2 Liikenneturvallisuus, 
(nopeustaso) 

Tieliikenne:   

 Vt 6 Korian kohta eli 
Hevossuo–Keltti, 
Kouvola 

 

9,8 Nopeustaso,  
sujuvuus 

 Vt 6 / Vt 12 Keltin 
eritasoliittymä, Kou-
vola 

 

1,5 Nopeustaso,  
sujuvuus 

 vt 13 Myttiömäen 
kohta, Savitaipale 

9,0 Liikenneturvallisuus 

 vt 15 Kotkan sisään-
tulo (Hyväntuulentie) 

25,0 Sujuvuus, liikenne-
turvallisuus 

 Vt 15 Paimenportin 
eritasoliittymä, Kotka 

12,0 Sujuvuus, liikenne-
turvallisuus 

 Vt 15 Keltakankaan 
eritasoliittymä, Kou-
vola 

 

7,1 Sujuvuus, liikenne-
turvallisuus 

 Kt 62 Huuhkala– 
Käyhkää, Puumala 

4,0 Sujuvuus, liikenne-
turvallisuus 

 



Taloudellisuutta lisäämällä yhteistyö-tä, 
koordinointia ja priorisointia

Toiminnan taloudellisuutta parannetaan toimijoiden yhteistyö-
tä tehostamalla ja koordinoimalla siten, että vältetään päällek-
käistä työtä ja parannetaan hyväksi koettujen toimintamallien 
ja käytäntöjen käyttöönottoa alueen kunnissa ja organisaa-
tioissa. Perusväylänpidon rahoituksen vähenemisen myötä 
ELY joutuu arvioimaan ja priorisoimaan alemman tieverkon 
hoidon ja ylläpidon luokitusta uudelleen, jolloin nykyistä hoi-
don ja ylläpidon tasoa ei kaikilla väylillä pystytä säilyttämään.  
Toiminnan taloudellisuutta voidaan parantaa myös koordinoi-
malla toimivaltaisten joukkoliikenneviranomaisten toimintaa 
suunnittelussa ja liikenteen ostamisessa. Erityisesti junalii-
kenteen ja bussiliikenteen tarjonnan yhteensovittamisella voi-
daan saavuttaa säästöjä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on 
jatkossakin aktiivinen toteutusta edistävien uusien toteutus- ja 
rahoitusmallien käyttöönotossa. Tämä edellyttää aktiivisuutta 
myös kansainvälisten rahoitusmahdollisuuksien kuten TEN-T 
-rahoituksen ja rajaliikenteen kehittämiseen liittyvien rahoitus-
instrumenttien hyödyntämisessä.

Liikennejärjestelmän kehittämisen 
organisointi Kaakkois-Suomessa

Liikennestrategiatyö muodostaa yhteisen ylemmän tason 
linjauksen Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueellisten maa-
kunnallisten liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelmien 
laatimiselle. Maakunnallisissa suunnitelmissa tarkennetaan 
seututasolle kohdentuvia toimenpidelinjauksia kytkemällä mu-
kaan alueen kunnat ja kuntien maankäytön kehittämisen toi-
mijat. Maakunnallista suunnittelua koordinoivat maakunnalli-
sissa jatkuvan liikennejärjestelmätyön ryhmissä maakuntaliitot 
yhdessä ELY:n kanssa. Maakunnan liikennejärjestelmäryhmät 
vastaavat jatkuvasta liikennejärjestelmätyöstä. 

Kaakkois-Suomen elinkeino-,  
liikenne- ja ympäristökeskus
Salpausselänkatu 22 
PL 1041, 45101 Kouvola 
puh. 0295 029 000
www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi www.ely-keskus.fi
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