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Tiivistelmä  
Kaakkois‐Suomen  ELY‐keskuksen  liikenteen  hallinnan  ydinsuunni‐
telmassa on kuvattu liikenteen hallinnan palvelut ja päätoimenpiteet 
seuraavien vuosien aikana. Suunnitelmassa on esitetty myös alueen 
muiden  toimijoiden  sekä  valtakunnallisten  sidosryhmien  liikenteen 
hallinnan  lähivuosien  tarpeita.  Esitetyt  toimenpiteet  vaativat  usein 
yhteistyötä  eri  toimijoiden  kesken, minkä  vuoksi  vuorovaikutus  ja 
yhteydenpito  ohjelman  toteuttamiseksi  Kaakkois‐Suomen  alueella 
sekä kansallisesti on tärkeää. Erityisesti tällaisia osa‐alueita ovat häi‐
riönhallinnan ja rajaliikenteen kehittäminen.  

Suunnitelman taustalla ovat Liikenne‐ ja viestintäministeriön laa‐
tima kansallinen älyliikenteen  strategia  (2009), Liikenneviraston  tie‐
liikenteen hallinnan  toimintalinjat  (2010)  sekä alueelliset  tarpeet  lii‐
kenteen hallinnan kehittämiselle. Kansallisella tasolla  liikenteen hal‐
linnan  edistämiseksi  on  perustettu  älyliikenteen  neuvottelukunta, 
jonka  kautta voi  tulla päivitystarpeita myös Kaakkois‐Suomen  alu‐
een liikenteen hallinnan kehittämiselle. 

Kaakkois‐Suomen  alueen  pääteillä  on  suuri  raskaan  liikenteen 
osuus.  Maantieliikenteen  kokonaisliikennemäärät  ovat  kasvaneet 
viime  vuosina  ja  mahdollinen  viisumivapaus  tulee  toteutuessaan 
nostamaan  myös  henkilöliikenteen  liikennemääriä  huomattavasti. 
Ruuhkautuminen aiheuttaa paineita  sekä väyläinfrastruktuurin että 
liikenteen hallinnan kehittämiselle tieverkolla  ja rajanylityspaikoilla. 
Liikenteen  turvallisuus  ja  sujuvuus  tulee  turvata  liikennemäärien 
kasvaessa.  Liikennemuotojen  välinen  yhteistyö,  kuljetusketjut  sekä 
tietovirtojen hallinta ovat keskeisiä kehitettäviä asioita. 

Venäjän  ja  Suomen  välisen  rajan merkitys  on  suuri  Kaakkois‐
Suomen  liikenteelle. Viranomaisten välinen yhteistoiminta on  jo ny‐
kyisinkin aktiivista, mutta sitä tulee edelleen kehittää. Myös rajanyli‐
tyspaikkojen  infrastruktuuria  ja  liikenteen hallintaa kehitetään  sekä 
kasvavan henkilöliikenteen ja tavaraliikenteen näkökulmasta. 

Häiriötilanteiden  varalle  on pääteiden  osalta  laadittu varareitti‐
suunnitelmat. Ongelmatilanteisiin  pyritään  varautumaan mahdolli‐
simman hyvin  jo  ennakkoon. Varareittisuunnitelmien hyödynnettä‐
vyyttä  onnettomuustilanteissa  sekä  viranomaisten  toimintamalleja 
kehitetään edelleen alueellisesti ja kansallisesti.  

Pääteiden liikenteen hallinnan kehittämisessä tärkeää on suunni‐
telmavalmiuden  parantaminen.  Toimenpiteitä  on  esitetty  kaikille 
Kaakkois‐Suomen päätieyhteyksille sekä rajanylityspaikoille johtavil‐
le teille. Turvallisen liikkumisen varmistamiseen tähtääviä liikenteen 
hallinnan  toimenpiteitä  ovat  erityisesti  automaattivalvonnan  toi‐
menpiteet ja nopeusrajoituksiin liittyvät tarkistukset. Automaattival‐
vonnan  osalta  ollaan  käynnistämässä  kansallista  toimenpideohjel‐
man laadintaa,  jonka kautta myös Kaakkois‐Suomen alueen toimen‐
piteet tarkentuvat.  

Vuonna 2009 valmistuneissa KETJU–raporteissa on esitetty Lap‐
peenranta  –  Imatra  ‐seudun, Kouvolan  seudun  ja Kotka  – Hamina 
seudun joukkoliikenteen toimenpiteet, alustavat kustannukset ja vas‐
tuut.  Joukkoliikenteen  palvelutarjontaa  kehitetään  bussiliikenteessä 
paikallisesti  ja  seudullisesti,  raideliikenteessä  lähinnä  alueen  ulko‐
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puolelle  suuntautuvan  liikenteen  osalta.  Yhtenäinen  joukkoliiken‐
teen  matkalippujärjestelmä  helpottaisi  matkaketjujen  toteuttamista 
eri joukkoliikennevälineillä. Etenkin työmatkaliikenteessä kehitetään 
matkaketjujen  hallintaa.  Liityntäpysäköinnin  osalta  kehittämistar‐
peet  kartoitetaan  erillisellä  selvityksellä.  Kutsujoukkoliikenteen  ja 
joukkoliikenneinformaation  hyödyntämistä  selvitetään  yhteistyössä 
kaupunkien kanssa. 

Henkilöliikenteen  ja  tavaraliikenteen  kulkumuotojakaumaan 
vaikuttaminen pelkästään  liikenteen hallinnan  toimenpitein on vai‐
keaa.  Ympäristöystävällisempien  kulkumuotojen  suosiminen  vaatii 
kaikkien  osapuolien  yhteistä näkemystä  ja halua kehittää  toiminta‐
malleja  ja  infrastruktuuria.  Kaakkois‐Suomen  alueella  kuljetusten 
siirtäminen  teiltä raiteille vaatii  investointeja  infrastruktuuriin  (mm. 
Luumäki – Imatra kaksoisraide).  

Liikennejärjestelmän  ajantasainen  tilannekuva  toimii  liikenteen 
hallinnan  toimintojen  perustana.  Kaakkois‐Suomessa  tilannekuvan 
parantamiseksi  laajennetaan olosuhteiden  seurannan havaintopiste‐
verkkoa.  Viranomaisyhteistyötä  tuetaan  kehittämällä  tietojärjestel‐
miä, jotka mahdollistavat tilanteiden paremman ennustettavuuden ja 
ajantasaisemman tilannetiedon mm. rajaliikenteessä. 

Esitettyjä toimenpiteitä käsiteltiin työn aikana järjestetyssä sidos‐
ryhmäseminaarissa.  Isojen  jo  käynnissä  olevien  kehittämishankkei‐
den  ohella  korostuivat  kaikilla  osa‐alueilla  erityisesti  rajaliikenteen 
kehittämiseen  liittyvät  toimenpiteet.  Aktiivisessa  liikenneverkon 
operoinnissa nostettiin esille mm. varareittisuunnitelmien kehittämi‐
nen, vaarallisten aineiden kuljetusten häiriön hallinta sekä yhteysvä‐
likohtaiset toimenpiteet ongelmallisilla päätiejaksoilla. 
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Esipuhe 
Tässä suunnitelmassa on kuvattu Kaakkois‐Suomen ELYn liikenteen 
hallinnan  palvelut  ja  päätoimenpiteet  seuraavien  vuosien  aikana. 
Suunnitelmassa  on  esitetty myös  alueen muiden  toimijoiden  sekä 
valtakunnallisten sidosryhmien  liikenteen hallinnan  lähivuosien tar‐
peita toimenpiteitä. 
 
Työtä on ohjannut hankeryhmä, johon kuuluivat: 
 
Eetu Karhunen, pj.    Kaakkois‐Suomen ELY 
Yrjö Pilli‐Sihvola    Kaakkois‐Suomen ELY 
Jaakko Myllylä    Kaakkois‐Suomen ELY 
Petteri Kukkola    Kaakkois‐Suomen ELY 
Kari Halme     Kaakkois‐Suomen ELY 
Jussi Pitkälahti    Kaakkois‐Suomen ELY 
Janne Nieminen    Liikennevirasto 
Sami Luoma    Liikennevirasto 
Kari Karessuo    Liikennevirasto 
 
Työn aikana  järjestettiin kaksi sidosryhmätilaisuutta. Ensimmäisessä 
käsiteltiin toimintaympäristön nykytilan ja tulevaisuuden haasteita ja 
ongelmia.  Toisessa  tilaisuudessa  käsiteltiin  toimenpiteitä  ja  niiden 
priorisointia. 
 
Konsulttina  työssä  toimi Sito Oy,  jossa  työhön osallistuivat Markus 
Väyrynen, Elina Väistö, Maija Krankka, Tuomo Lapp  ja Katja Tuo‐
mola.   
 
 
Kouvolassa marraskuussa 2010 
 
 
 
Kaakkois‐Suomen elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus 
Liikenne ja infrastruktuuri vastuualue 
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1 Lähtökohdat ja tavoitteet 

1.1 Lähtökohdat 

 
Liikenteen hallinnan  toimenpiteiden  tavoitteena on parantaa  liiken‐
teen  turvallisuutta  ja  sujuvuutta,  vähentää  liikenteen  päästöjä  sekä 
hyödyntää olemassa olevaa kapasiteettia  tehokkaammin. Liikenteen 
hallinnan  keinoilla  hillitään  liikenteen  kysyntää  sekä  vaikutetaan 
kulkutavan,  reitin  ja matkan/kuljetuksen ajankohdan valintaan. Lii‐
kenteen hallintaa hyödynnetään erityisesti liikenneympäristön kehit‐
tämisessä sovellettavan neliporrasperiaatteen ensimmäisissä vaiheis‐
sa.  Lähtökohtana  tieolojen  kehittämiselle  ovat  tienkäyttäjän  arjessa 
liikkuminen  ja  sen  turvallisuus  sekä  elinkeinoelämän  toimintamah‐
dollisuuksien turvaaminen. 

Hankkeen taustalla ovat liikenne‐  ja viestintäministeriön laatima 
kansallinen  älyliikenteen  strategia  (2009)  sekä Liikenneviraston  tie‐
liikenteen  hallinnan  toimintalinjat  (2010). Myös  globalisaatio  ja  il‐
mastonmuutoksen hillintä tuottavat reunaehtoja liikenteen hallinnan 
kehittämiselle. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt  ja  energiankulu‐
tus  riippuvat  liikenteen  määrän  lisäksi  paljon  sen  sujuvuudesta. 
Kaakkois‐Suomessa, kuten Suomessa keskimäärin, valtaosa ruuhkien 
haitallisista  seurauksista  aiheutuu  liikenteen  häiriötilanteista,  esi‐
merkiksi onnettomuuksista. Tämän vuoksi ympäristötavoitteisiin  ja 
‐ongelmiin tulee reagoida liikenteen kysynnän hillinnän ohella myös 
parantamalla liikenneturvallisuutta ja häiriöiden hallintaa. Kaakkois‐
Suomessa  korostuu  raskaan  liikenteen  suuri  määrä  etenkin  raja‐
asemille  johtavilla  teillä. Liikenteen hallinnan  toimenpiteet  ja palve‐
lut määräytyvät  niin,  että  tavoiteltavat  vaikutukset  saavutetaan  eri 
toimintaympäristöissä mahdollisimman tehokkaasti.  

Samanaikaisesti  tämän  työn kanssa on päivitetty Kymenlaakson 
liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.  Suunnitelma  on  tämän  raportin 
valmistumisen  aikaan  lausuntokierroksella  (syksy  2010).  Etelä‐
Karjalan  liikennestrategia on valmistunut vuonna 2003  ja sitä päivi‐
tettiin vuonna 2009. Liikenteen hallinnan ydinsuunnitelmalla on sel‐
vä rajapinta  liikennejärjestelmätöiden kanssa  ja  työt ovatkin osittain 
toisiaan  täydentäviä. Tässä  työssä keskitytään kuitenkin pelkästään 
liikenteen hallinnan toimenpiteisiin, kun taas liikennejärjestelmätyöt 
käsittelevät aihetta laajemmalla tasolla. 

Alueellisia  liikenteen  hallinnan  suunnitelmia  on  laadittu  aiem‐
min  tieliikenteen  näkökulmasta.  Tässä  suunnitelmassa  on  pyritty 
ottamaan  huomioon  useamman  liikennemuodon  tarpeita.  Hanke 
toimii  lähtökohtana muissa  ELY‐keskuksissa myöhemmin  toteutet‐
taville vastaaville selvityksille. 
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1.2 Työn tavoitteet 

Liikenteen  hallinnan  ydinsuunnitelman  tavoitteena  on  määrittää 
Kaakkois‐Suomen  ELY‐alueen  (Etelä‐Karjalan  ja  Kymenlaakson 
maakunnat, kuva 1) keskeiset  liikenteen hallinnan  toimenpiteet, nii‐
den kustannukset ja vaikutukset sekä aikatauluehdotus niiden toteu‐
tuksesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Kaakkois-Suomen ELY–alue (Kaakkois-Suomen ELY, 10.6.2010).  

Liikennejärjestelmänäkökulman  vuoksi  työssä  huomioidaan  tielii‐
kenteen  lisäksi myös  raideliikenne. Raideliikenteen osalta merkittä‐
viä  tekijöitä ovat kulkumuotojakaumaan vaikuttaminen sekä henki‐
lö‐  että  tavaraliikenteessä.  Vesi‐  ja  lentoliikenne  ovat  huomioidut 
työssä  liikennejärjestelmän  osana, mutta  liikenteen hallinnan kehit‐
tämistavoitteiden  ja  toimenpiteiden  määrittämisen  osalta  kulku‐
muodot rajattiin varsinaisen työn ulkopuolelle.  
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2 Toimintaympäristö 

2.1 Liikenne 

2.1.1 Tieverkko 

Kaakkois‐Suomen  alueella  on  useita  valtakunnallisesti merkittäviä 
päätieyhteyksiä (kuva 2): 

 
Vt 6 Helsinki – Joensuu – Kajaani  
Vt 7 Helsinki – Vaalimaa (E18)  
Vt 12 Rauma – Tampere – Kouvola 
Vt 13 Kokkola – Nuijamaa 
Vt 14 Juva – Parikkala 
Vt 15 Kotka – Mikkeli 
Vt 26 Hamina – Lappeenranta 
Kt 46 Kouvola – Heinola 
Kt 62 Mikkeli – Imatra 

 

 
Kuva 2. Kaakkois-Suomen tärkeimmät tieyhteydet. 

Kaakkois‐Suomen  ELY‐alueen  valtateillä  suurin  sallittu  nopeus  on 
100 km/h, samoin kantatiellä 46. Nopeusrajoitukset ovat tie‐ ja piste‐
kohtaisia. Valtateillä 6, 7 ja 12 on yhteensä 45 km moottori‐ tai moot‐
toriliikenneteiksi  luokiteltuja  tieosuuksia.  Ainoastaan  valtatiellä  7 
(osa E18‐tietä) nopeusrajoitus on 120 km/h. Kaksiajorataisia osuuksia 
löytyy valtateiltä 6, 12, 13  ja 15 sekä seututieltä 387  (Lappeenranta–
Vaalimaa). (Tierekisteri 2010). 

E18 Turusta Vaalimaalle  ja edelleen Pietariin on yksi tärkeimpiä 
kansainvälisiä  päätieyhteyksiä  Suomessa.  EU:n  liikennepolitiikassa 
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tie  on  katsottu  strategisesti merkittäväksi,  ja  siksi  se  on  osa  sekä 
yleiseurooppalaista TEN‐verkkoa (Trans European Network) että EU:n 
tärkeäksi  priorisoimaa  ns.  Pohjolan  kolmion  liikennejärjestelmää. 
E18‐tie luo yhteyden Kaakkois‐Suomesta myös muihin Etelä‐Suomen 
satamiin kuten Vuosaareen  ja kantateiden 50  ja 51 kautta Hankoon. 
Koko Turun ja Vaalimaan välinen osuus on tarkoitus rakentaa moot‐
toriväyläksi  vuoteen  2016  mennessä.  Näiden  satamien  liikenteen 
vaikutuksesta Koskenkylä – Vaalimaa  ‐osuus on  tarkoitus  toteuttaa 
moottoriväylätasoisena  vuoteen  2016  mennessä.  (Liikennevirasto 
2010). 

Valtatie  6  on  Suomen  tärkeimpiä  itä‐länsisuuntaisia päätieyhte‐
yksiä  ja sen merkitys  itäliikenteen kansainvälisenä yhteytenä on ko‐
ko ajan kasvamassa. Valtatie 6 Helsingistä Lappeenrantaan  sisältyy 
yleiseurooppalaiseen  TEN‐tieverkkoon.  Valtatie  6  palvelee  myös 
kaupunkiseutujen välisiä  työ‐  ja asiointimatkoja  sekä  toimii  erittäin 
merkittävänä raskaan liikenteen kuljetusreittinä. Lisäksi valtatie 6 on 
yksi Suomen vetovoimaisimmista matkailureiteistä. Välin Lappeen‐
ranta–Imatra rakentaminen eritasoliittymillä varustetuksi nelikaistai‐
seksi sekaliikennetieksi valmistuu vuonna 2012.  

Valtateiden 6  ja 7 ohella valtatie 12 välillä Lahti–Kouvola on tär‐
keä  osa  itä‐länsisuuntaista  valtatieverkkoa  ja myös  se  on  osaltaan 
merkittävä raskaan liikenteen kuljetusreitti.  

Valtatie 13 on tärkeä tieyhteys Kokkolasta Jyväskylän ja Mikkelin 
kautta  Lappeenrantaan,  ja  edelleen  itärajan  vilkkaimmille  rajanyli‐
tyspaikoille.  Tiellä  on  suuri  merkitys  myös  lähialueiden  kuntien 
elinvoimaisuuteen  sekä  alueen  yritysten  toimintaan  ja  kilpailuky‐
kyyn. Valtatien 13 Lappeenrannan ja Nuijamaan välinen osuus sisäl‐
tyy yleiseurooppalaiseen TEN‐tieverkkoon. Tien suurimpana nykyti‐
lanteen ongelmana ovat usein toistuvat rajaliikenteen rekkajonot val‐
tatien 6 ja Nuijamaan raja‐aseman välillä. 
 

 
Kuva 3. Rekkajono, valtatie 7 Hamina–Vaalimaa. 
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Valtatie 14 on itä‐länsisuuntainen, Saimaan vesistöalueen halkaiseva 
Juvalta Savonlinnan kautta Parikkalan Särkisalmelle johtava valtatie. 
Tie kulkee vain  lyhyen matkaa Kaakkois‐Suomen ELYn alueella,  ja 
on tällä osuudella kaksikaistainen.  

Valtatie  15  on  Kymenlaakson  tärkein  etelä‐pohjoissuuntainen 
pääväylä  valtateiden  6  ja  7  sekä Kotkan  ja Kouvolan  välillä.  Se  on 
elintärkeä mm. Kymenlaakson  suurteollisuudelle, elinkeinoelämälle 
ja yhdyskuntien kehittämiselle. Valtatie 15 on myös pääyhteys valta‐
tieltä 7 Kotka satamaan. Ominaisuuksiltaan tie ei vastaa nykyiseen ja 
ennustettuun  liikenteen  kysyntään.  Tien  huono  liikenneonnetto‐
muuskehitys ja liikenteen runsas jonoutuminen edellyttävät tien laa‐
jamittaista parantamista tulevaisuudessa. (Liikennevirasto 2010). 

Valtatie 26 on Haminasta Taavettiin johtava tie, joka palvelee eri‐
tyisesti kuljetuksia Kotkan  ja Haminan  satamiin.  Satamayhteyksien 
vuoksi  raskaan  liikenteen  määrä  on  tiellä  poikkeuksellisen  suuri. 
Valtatie 26 on poikkileikkaukseltaan kapea ja geometrialtaan heikko‐
tasoinen, minkä vuoksi myös sen parantaminen olisi tulevaisuudessa 
tarpeellista. (Tiehallinto 2007). 

Kantatie  46  on  Kouvolan  ja Heinolan  välinen  kantatie.  Tie  on 
kaksikaistainen ja paikoitellen geometrialtaan huono. Raskaan liiken‐
teen määrä on kohtuullisen suuri. 

Kantatie  62  on  Mikkelistä  Imatran  rajanylityspaikalle  kulkeva 
kantatie. Tie on paikoin kapea ja geometrialtaan huono, mikä aiheut‐
taa ongelmia erityisesti  raskaalle  liikenteelle. Valtatien 6  ja  Imatran 
rajanylityspaikan  välillä  ongelmana  ovat  usein  toistuvat  rajaliiken‐
teen rekkajonot. Tiellä on myös valtatien 6 kanssa yhteinen kahdek‐
san kilometrin moottoritieosuus Imatran Vuoksenniskan kohdalla. 

Koko Kaakkois‐Suomen ELY‐alueen tieverkolla kelirikko on tällä 
hetkellä hyvin pieni ongelma.   
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2.1.2 Liikennemäärät päätieverkolla 

Kaakkois‐Suomen  merkittävimmät  tieyhteydet  sekä  niiden  keski‐
vuorokausiliikenne  ja raskaan  liikenteen osuus vuonna 2009 on esi‐
tetty kuvassa 4. (Tierekisteri 2010). 
 

 
Kuva 4. Kaakkois-Suomen merkittävimmät tieyhteydet sekä niiden liikennemäärät 
ja raskaan liikenteen osuus vuonna 2009. 

Vuonna  2009  Kaakkois‐Suomen  teistä  Kotkan  satamaan  johtavalla 
väylällä  (Hyväntuulentie,  valtatien  15  osa)  liikenteen  määrä  ylitti 
20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Seuraavaksi vilkkaimmat  tieosuu‐
det (12 000–20 000 ajon/vrk) olivat valtatie 6 Lappeenranta–Imatra ja 
valtatie  7  Kotka–Hamina.  Valtatiellä  6  (Koskenkylä–Imatra),  valta‐
teillä 7, 12  ja 15 (välillä Kouvola–Kotka) sekä Lappeenrannassa seu‐
tutiellä 408  liikennemäärät ylittivät 6 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Suurimmissa kaupunkikeskuksissa  (Imatra, Kouvola, Lappeenranta, 
Kotka),  rajanylityspaikoille  (Imatra, Vaalimaa, Nuijamaa)  johtavilla 
reiteillä sekä Imatran pohjoispuolella valtatiellä 6 kulki vuonna 2009 
keskimäärin yli 3 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.  

Valtatien  7 parantamisen moottoritieksi Koskenkylän  ja Kotkan 
välillä odotetaan lisäävän pitkämatkaista pendelöintiä pääkaupunki‐
seudulle,  jonka  seurauksena  henkilöliikenne  valtatiellä  7  kasvaa. 
Kotkan  länsipuolella kasvun arvioidaan olevan melko nopeaa vuo‐
teen  2015  saakka. Vuoteen  2030 mennessä  raskas  liikenne  (kasvua 
73 %) kasvaa kevyttä ajoneuvoliikennettä (kasvua 56 %) nopeammin. 
(Tiehallinto 18.6.2009). 
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Raskaan  liikenteen  suhteellinen  määrä  oli  kuvan  4 mukaisesti 
suurin  rajanylityspaikoille  johtavilla  reiteillä;  valtatiellä  6  välillä 
Kouvola–Lappeenranta  (24 %),  valtatiellä  13  välillä  Lappeenranta–
Nuijamaa  (27 %), valtatiellä 7 välillä Hamina–Vaalimaa  (28 %)  sekä 
erityisesti  valtatiellä  26  (36 %). Kaakkois‐Suomen  kaikilla  pääteillä 
raskaan liikenteen osuus oli vähintään 13 % vuonna 2009.  

Raskas liikenne kasvoi transitoliikenteestä johtuen jopa 3 % vuo‐
sivauhtia ennen vuotta 2008,  jonka viimeisellä neljänneksellä  transi‐
ton määrä putosi voimakkaasti. Vuoden 2009 lopulla ja vuoden 2010 
alkupuolella määrä alkoi  jälleen kasvaa,  lähinnä  lisääntyneiden  au‐
tokuljetusten  vuoksi.  Myös  koneiden  ja  laitteiden  kuljetusmäärät 
kasvoivat  alkuvuodesta  voimakkaasti.  Venäjälle  suuntautuvaa  ras‐
kasta liikennettä tuottavat Kaakkois‐Suomen alueella etupäässä Kot‐
kan ja Haminan satamat. Kotkan sataman liikenne suuntautuu lähes 
täysin itärajalle, minkä vuoksi raskaan liikenteen määrä on huomat‐
tava  (lähes  2 900 ajon/vrk)  Kotkan  Hyväntuulentieltä  valtatielle  7 
itään. Kotkan länsipuolella raskaan liikenteen kasvu on hidastunut.  

Mahdollinen EU:n ja Venäjän välinen viisumivapaus tulee toteu‐
tuessaan lisäämään henkilöliikenteen kasvua koko Kaakkois‐Suomen 
alueella. 

2.1.3 Liikenneturvallisuus 

Liikenneturvallisuus pääteillä 
 
Vuosina 2005–2009 Kaakkois‐Suomen ELY‐alueella  tapahtui yhteen‐
sä 1 045 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Onnettomuuk‐
sissa kuoli viiden vuoden  tarkastelujaksolla yhteensä  101 henkilöä. 
Henkilövahinko‐onnettomuuksista suurin osa  tapahtui vilkkaimmin 
liikennöidyillä tieosuuksilla (valtatiet 6, 7  ja 15). Suurin osa henkilö‐
vahinkoihin johtaneista jalankulkijaonnettomuuksista sattui pääteillä 
ja taajamissa. (Kaakkois‐Suomen ELY‐keskus 2010). 

Kuvassa 5 on esitetty vuosien 2005–2009 keskiarvon mukaan las‐
kettu  henkilövahinko‐onnettomuusaste  (heva‐onn./100  milj.  auto‐
km) Kaakkois‐Suomen ELY‐alueen päätieverkolla. Kuvan perusteella 
voidaan  todeta,  että  liikennemääriin  suhteutettuna  vaarallisimpia 
tieosuuksia  olivat  valtatiet  15  (koko Kaakkois‐Suomen  ELY‐alueen 
matkalla) ja 7 (Kotkan länsipuolella ja Vaalimaan läheisyydessä) sekä 
kantatie 46. Myös valtatiellä 26  tapahtui hieman enemmän onnetto‐
muuksia  kuin  päätieverkoilla  keskimäärin.  (Kaakkois‐Suomen  ELY‐
keskus 2010). 
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Kuva 5. Henkilövahinko-onnettomuusaste päätieverkolla (onnettomuudet/100 
miljoonaa auto-km), keskiarvo vuosilta 2005–2009. 

Tieluokittain tarkasteltuna korkein henkilövahinko‐onnettomuusaste 
vuonna  2009  oli  yhdysteillä,  19,6  onnettomuutta/100 milj.  auto‐km. 
Kaakkois‐Suomen teistä valtateillä tapahtui 7,3, kantateillä 6,7 ja seu‐
tuteillä  12,1  onnettomuutta/100 milj.  auto‐km. Henkilövahinkoihin 
johtaneiden  onnettomuuksien  onnettomuusaste  oli  kaikilla  Kaak‐
kois‐Suomen maanteillä 10,1 onnettomuutta/100 milj. auto‐km.  (Lii‐
kennevirasto 8/2010). 

Koko  maassa  tieluokittain  tarkasteltuna  henkilövahinko‐
onnettomuusaste oli vuonna 2009 alhaisin moottoriteillä, joilla tapah‐
tui 3,5 onnettomuutta/100 milj. auto‐km (moottoriteillä menehtyi yh‐
teensä  12  henkilöä).  Moottoriliikenneteiden  henkilövahinko‐
onnettomuusaste  oli  3,9  onnettomuutta/100  milj.  auto‐km  ja  2‐
ajorataisten  teiden  7,0  onnettomuutta/100  milj.  auto‐km.  Korkein 
henkilö‐vahinko‐onnettomuusaste oli yhdysteillä, 17,3 onnettomuut‐
ta  /100 milj.  auto‐km.  Seututeillä  tapahtui  11,0  onnettomuutta/100 
milj. auto‐km, kantateillä 8,3 onnettomuutta/100 milj. auto‐km ja val‐
tateillä  5,8  onnettomuutta/100  milj.  auto‐km.  Henkilövahinkoihin 
johtaneiden onnettomuuksien onnettomuusaste oli kaikilla maanteil‐
lä 9,2 onnettomuutta/100 milj. auto‐km. Vuonna 2008 kaikkien maan‐
teiden onnettomuusaste oli hieman  suurempi eli 10,1 onnettomuut‐
ta/100 milj. auto‐km. (Liikennevirasto 8/2010). 
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Kaikki Henkilövahin- Kuolleet  Loukkaantuneet Väkiluku  Loukkaantu-
 Maakunta koon joht. 31.12.2008  neet 100 000

 asukasta
Kunta  kohti

 1 257  289  6  2  -  -  -  3  2  373  31  36  65  31  119  75  182 754  204  
Hamina  150  24  2  1  -  -  -  1  1  28  1  4  9  -  9  5  21 570  130  
Iitti  64  11  -  -  -  -  -  -  -  14  -  1  1  3  6  3  7 093  197  
Kotka  301  81  -  -  -  -  -  -  -  106  13  13  22  7  25  17  54 694  194  
Kouvola  662  151  1  1  -  -  -  -  -  194  17  18  30  18  67  39  88 436  219  
Miehikkälä  7  3  -  -  -  -  -  -  -  5  -  -  1  -  3  1  2 297  218  
Pyhtää  34  9  -  -  -  -  -  -  -  14  -  -  -  1  7  4  5 123  273  
Virolahti  39  10  3  -  -  -  -  2  1  12  -  -  2  2  2  6  3 541  339  

 635  187  7  2  -  -  -  3  2  240  13  27  38  17  78  44  134 448  179  
Imatra  127  39  -  -  -  -  -  -  -  53  2  4  16  3  13  12  28 899  183  
Lappeenranta  343  93  2  -  -  -  -  1  1  123  7  22  17  8  38  20  70 313  175  
Lemi  14  9  -  -  -  -  -  -  -  12  1  -  -  2  5  4  3 059  392  
Luumäki  34  10  3  1  -  -  -  1  1  10  -  -  1  -  4  4  5 179  193  
Parikkala  24  6  1  -  -  -  -  1  -  5  1  -  -  -  4  -  6 007  83  
Rautjärvi  13  6  -  -  -  -  -  -  -  9  1  -  -  2  3  2  4 096  220  
Ruokolahti  27  11  -  -  -  -  -  -  -  13  -  1  2  2  5  1  5 730  227  

M
oo

tto
rip

yö
rä

Ja
la

nk
ul

ki
ja

P
ol

ku
py

ör
ä

M
op

o

Y
ht

ee
ns

ä

   Etelä-Karjala

Ja
la

nk
ul

ki
ja

P
ol

ku
py

ör
ä

M
op

o

 Y
ht

ee
ns

ä

K
uo

le
m

aa
n 

jo
ht

an
ee

t 

   Kymenlaakso
K

ul
je

tta
ja

 

M
at

ku
st

aj
a 

M
oo

tto
rip

yö
rä

K
ul

je
tta

ja
 

M
at

ku
st

aj
a 

Liikenneturvallisuus kunnissa 
 
Vuonna  2009 Kymenlaaksossa  ja Etelä‐Karjalassa  tapahtuneet  tielii‐
kenne‐onnettomuudet sekä niissä kuolleet  ja  loukkaantuneet on esi‐
tetty  taulukossa 1. Onnettomuudet on  luokiteltu kunnittain.  (Liiken‐
neturva 2010). 
 
Taulukko 1. Tieliikenneonnettomuudet Kaakkois-Suomen kunnissa vuonna 2009 
(Liikenneturva 2010). 

 
Kymenlaaksossa tapahtui vuonna 2009 yhteensä 1 257 tieliikenneon‐
nettomuutta,  joissa  kuoli  9  henkilöä.  Etelä‐Karjalan  maakunnassa 
vastaavia onnettomuuksia tapahtui 635  ja niissä menehtyi 7 ihmistä. 
Molemmissa maakunnissa sekä onnettomuudet että kuolleiden mää‐
rä  vähenivät  edellisvuoteen  verrattuna.  Vuonna  2009  Kaakkois‐
Suomen  tieliikenteessä menehtyi  yhteensä  neljä  jalankulkijaa.  (Lii‐
kenneturva 2010). 

Kaakkois‐Suomen  kuntien  liikenneturvallisuussuunnitelmien 
ajantasaisuustilanne kesäkuussa 2009 on esitetty kuvassa 6. Kuvassa 
keltaisella olevien Imatran seudun kuntien yhteinen liikenneturvalli‐
suussuunnitelma valmistuu syksyllä 2010. 
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Kuva 6. Kaakkois-Suomen kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat 

2.1.4 Raideliikenne 

Kaakkois‐Suomen  alueen  tärkeimmät  rautatieyhteydet  ovat Helsin‐
gistä Lahden ja Kouvolan kautta Joensuuhun kulkeva rata sekä Kou‐
volasta Pieksämäelle kulkeva Savon rata. Tavaraliikenteen näkökul‐
masta tärkeitä ratoja ovat myös Kotkan sataman rata sekä Luumäeltä 
Vainikkalan rajanylityspaikalle johtava rata. 

Helsinki–Kouvola  sekä Kouvola–Kotka  ‐rataosuudet ovat koko‐
naan kaksiraiteisia. Kouvolasta  itään  johtava  rata  on kaksiraiteinen 
Luumäelle  saakka,  jossa  siitä erkaantuvat Vainikkalan  rata  sekä  Jo‐
ensuuhun  jatkuva Karjalan  rata.  Luumäen  ja  Imatran  välinen  kak‐
soisraide on suunnitteilla, mutta toteuttamisesta ei ole tehty päätöstä. 
Päätös riippuu paljon  Imatrankosken roolin kehittymisestä rautatie‐
liikenteen  rajanylityspaikkana.  Kaksoisraiteen  suunnittelun  yhtey‐
dessä  on  ollut  esillä  taajamajunaliikenteen  aloittaminen  Etelä‐
Karjalan  alueella,  selvitys  asiasta  valmistuu  marraskuussa  2010. 
Imatralta Parikkalan suuntaan on suunniteltu tasoristeysten poistoa, 
joka mahdollistaa kaukojunien nopeuden nostamisen rataosalla. 

Kaakkois‐Suomen  tärkeimmät  radat  sekä  henkilöliikennepaikat 
ja niiden matkustajamäärät vuonna 2009 on esitetty kuvassa 7. 
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Kuva 7. Kaakkois-Suomen rautateiden henkilöliikennepaikat ja niiden matkustaja-
määrät vuonna 2009 (Liikennevirasto 2010). 

Kaakkois‐Suomen  rautatieliikenteen  keskus  on  Kouvola,  joka  on 
Tampereen ohella Suomen rataverkon  tärkein  risteysasema  ja myös 
yksi  merkittävimpiä  matkakeskuksia.  Kouvolan  ja  Lahden  välillä 
liikennöi päivittäin 18 henkilöjunaparia,  joista viisi on  taajamajunia. 
Kouvolan  ja Pieksämäen välillä  liikennöi päivittäin kahdeksan kau‐
kojunaparia.  Kouvolan  ja  Joensuun  välillä  liikennöi  kuusi  kauko‐
junaparia,  joista  yksi  ajaa  ainoastaan  Imatralle  saakka. Kotkaan  lii‐
kennöi  päivittäin  kuusi  taajamajunaparia.  Kouvolan  ohella  alueen 
muita tärkeitä henkilöliikenneasemia ovat Lappeenranta ja Imatra.  

Venäjälle liikennöi päivittäin kolme henkilöliikenteen junaa, jotka 
pysähtyvät  Kouvolassa  ja  Vainikkalassa  (raja‐asema,  ei  henkilölii‐
kenneasema). Helsingin  ja Pietarin  välinen  junamatka  lyhenee  kol‐
meen ja puoleen tuntiin, kun uusi nopea junayhteys kaupunkien vä‐
lillä alkaa vuoden 2010  lopulla. Alkuvaiheessa Helsingin  ja Pietarin 
väliä liikennöidään kaksi vuoroa päivässä  ja myöhemmin neljä vuo‐
roa päivässä kumpaankin suuntaan. Allegroksi nimetyssä junassa on 
seitsemän vaunua  ja 350 matkustajapaikkaa. VR odottaa nopean  ju‐
naliikenteen  lisäävän  välin  junamatkoja merkittävästi. Helsingin  ja 
Pietarin  välisen  liikenteen  matkustajamäärän  uskotaan  nousevan 
viidessä  vuodessa  noin  1,2 miljoonaan,  kun matkoja  vuonna  2008 
tehtiin noin 400 000. Vuonna 2009 matkoja tehtiin kuitenkin selvästi 
vähemmän, noin 350 000 (Liikennevirasto 6/2010).  

Kaakkois‐Suomen rataverkolle on tyypillistä huomattava tavara‐
liikenteen määrä (kuva 8). Tärkein yhteysväli on Kouvola–Luumäki, 
jossa  kuljetettiin  vuonna  2008  yhteensä  11,8 miljoonaa  nettotonnia 
rahtia. Valtaosa em.  rahdista oli  tuontia Venäjältä. Myös Luumäki–
Lappeenranta–Imatra  ‐osuudella oli suhteellisen paljon tavaraliiken‐
nettä (4,5–5,0 miljoonaa nettotonnia). Muita tärkeitä tavaraliikenteen 
yhteysvälejä  ovat Kotka–Tavastila  (7,1 miljoonaa  nettotonnia)  sekä 
Lahti–Kouvola  (6,0 miljoonaa nettotonnia). Kotkan radalle on suun‐
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niteltu  akselipainojen  nostoa,  joka mahdollistaa  kuljetusmäärien  li‐
säämisen Kotkan ja Haminan satamiin. 

Vuonna  2009  laaditussa  Etelä‐Suomen  tavaraliikenne‐
ennusteessa ei  tavaraliikennemäärien kehityksessä ennusteta  tapah‐
tuvan merkittävää kasvua. Vuoden 2025  tavaraliikenne‐ennusteessa 
pääväylien  tonnimäärät  ovat  lähes  samat  kuin  nykyisin.  Venäjälle 
johtavilla radoilla tavaraliikenteen ennustetaan  jopa hieman vähene‐
vän. Tämä johtuu pääasiassa metsäteollisuuden rakennemuutoksesta 
ja  siitä  johtuvasta puuntuonnin vähenemisestä,  jota kuitenkin kom‐
pensoi  lisääntyvä  puun  vienti.  Liikenteen  suuntautumiseen  saattaa 
tulla  suuriakin  muutoksia.  Mikäli  suunniteltu  Losevo–
Kamennogorsk  ‐rata  ja  Luumäki–Imatra  ‐kaksoisraide  valmistuvat, 
ohjautuu  suurin osa  tavaraliikenteestä  tulevaisuudessa  Imatrankos‐
ken kautta. (Ratahallintokeskus 2009). 

 
Kuva 8. Etelä-Suomen rautateiden tavaraliikenteen määrät vuonna 2009 (1 000 
tonnia). (Liikennevirasto 2010). 

2.1.5 Linja-autoliikenne  

 
Linja‐autoliikenteen  tarjonta on  runsasta Kaakkois‐Suomen valta‐  ja 
kantateillä, mutta  päätieverkon  ulkopuolella  tarjonta  on  vähäisem‐
pää. Linja‐autoliikenne muodostuu pidempimatkaisesta pika‐  ja va‐
kiovuoroliikenteestä  sekä  kaupunkiseutujen  paikallisliikenteestä. 
Vuorotiheydet tieverkon eri osilla on esitetty kuvassa 9. 
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Kuva 9. Linja-autoliikenteen vuoromäärät Kaakkois-Suomessa keväällä 2010 
(Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2010). 

Suurimmat  linja‐autoliikenteen  vuoromäärät  ovat  valtatiellä  7 Kot‐
kan länsipuolella, jossa määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuo‐
sina. Kymmenen  viime  vuoden  aikana  kasvu  on  ollut  keskimäärin 
2,6 % vuodessa. 

2.1.6 Lentoliikenne 

 
Lappeenrannan  lentoaseman matkustajamäärän  arvioidaan  vuonna 
2010 olevan noin 60 000 matkustajaa, kun vuonna 2009 vastaava luku 
oli vain 14 400  (Lappeenrannan  kaupunkiyhtiöt 2010). Lentoja on  tällä 
hetkellä  (kesäkuussa 2010) viiteen  eri kohteeseen: Düsseldorf, Kuo‐
pio, Kuusamo, Riika  ja Tallinna. Reittejä operoivat Air Baltic  ja Ry‐
anair. Reittilentojen lisäksi lentoasemalta lennetään muutamia loma‐
lentoja  kuukaudessa.  Liikelentomatkustus  on  viime  vuosina  ollut 
voimakkaassa kasvussa. 

Lentoasema neuvottelee jatkuvasti uusien kohteiden avaamisesta 
ja  yhteydet  lisääntyvät mahdollisesti  jo  lähitulevaisuudessa. Myös 
lentoyhteys Helsinkiin on edelleen  lentoaseman  ja varsinkin alueen 
elinkeinoelämän  tavoitteena,  vaikka  lennot  ovat  olleet  kannatta‐
vuusvaikeuksissa  koko  2000‐luvun. Lentoaseman  kapasiteetin  puo‐
lesta liikenteen lisääminen on mahdollista. 
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2.1.7 Liityntäpysäköinti 

Kaikilla Kaakkois‐Suomen  rautatieliikenteen henkilöasemilla  on pi‐
dempiaikaiseen  pysäköintiin  soveltuvia  liityntäpysäköintipaikkoja. 
Pysäköinnin  tasossa  on  kuitenkin  suuria  vaihteluja.  Suurimmilla 
asemilla  paikkatarjonta  on  hyvä  ja  paikoituksen  laatutaso  korkea, 
kun taas pienimmillä asemilla paikkoja on vain muutamia  ja niiden 
laatutaso melko  vaatimaton.  Sama  koskee  sekä  autojen  että  polku‐
pyörien liityntäpysäköintiä. 
 
Taulukko 2. Liityntäpysäköintipaikat muutamilla Kaakkois-Suomen rautatieasemilla 
(Ratahallintokeskus 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asema Liityntäpysäköintipaikkoja
Kouvola 120
Lappeenranta 120
Imatra 90
Parikkala 20
Inkeroinen 20
Joutseno 20
Kotka 10
Kausala 10

Kuva 10. Kouvolan matkakeskuksen liityntäpysäköintipaikat ovat olleet kysyttyjä.
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Kuva 12. Vain harvoilla asemilla on standardien mukainen viitoitus (kuva Lappeen-
rannasta). 

Kaakkois‐Suomen ELYn alueella ei  toistaiseksi ole  lainkaan bussilii‐
kenteelle osoitettuja  liityntäpysäköintipaikkoja. Valtatien  7 paranta‐
misen yhteydessä on suunniteltu paikkoja Loviisan, Ruotsinpyhtään, 
Pyhtään, Siltakylän, Sutelan ja Kyminlinnan eritasoliittymiin. Liityn‐

Kuva 11. Useimmilla Kaakkois-Suomen pienillä rautatieasemilla liityntäpysäköinnin 
taso on vaatimaton (kuva Kausalasta). 
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täpysäköintipaikat palvelisivat  lähinnä Helsinkiin  suuntautuvaa pi‐
kavuoroliikennettä. Kymilinnasta on lisäksi junayhteys Kouvolaan. 

Liityntäpysäköinti  on  varteenotettava  vaihtoehto pendelöijille, 
kun pysäköintiä käyttämällä saavutetaan merkittävä aika‐ ja/tai kus‐
tannussäästö. Käytännössä tämä edellytys toteutuu ainoastaan sellai‐
silla  kaupunkiseuduilla, missä  katuverkon  ja  sisääntuloväylien  lii‐
kenteen sujuvuus ruuhka‐aikaan on huono, pysäköintipaikat keskus‐
ta‐alueella ovat kalliita, tai niitä on niukasti saatavilla. Myös joukko‐
liikenteen palvelutason on oltava kilpailukykyinen. Koska nämä eh‐
dot eivät Kaakkois‐Suomen kaupunkiseuduilla riittävästi toteudu, ei 
myöskään paikallisen/seudullisen bussiliikenteen  liityntäpysäköinti‐
paikoille ole merkittävää kysyntää. 

2.2 Rajanylityspaikat, satamat ja terminaalit 

Kaakkois‐Suomi  on merkittävä metsäteollisuuden  tuotantoalue.  Li‐
säksi alueen muu teollisuus, satamat  ja rajanylityspaikat sekä maan‐
tie‐  ja  rautatieliikenteen  terminaalit  synnyttävät  ja kokoavat  tavara‐
liikennettä.  

Kaakkois‐Suomen tieverkko ja Etelä‐Suomen satamat ovat transi‐
toliikenteen  tärkein  kulkureitti  Suomessa. Maantietransito  saavutti 
tähänastisen huippunsa vuonna 2008, jolloin sen määrä kohosi lähes 
neljään  miljoonaan  tonniin.  Vuonna  2009  maantietransiton  määrä 
kuitenkin  putosi  alle  puoleen  tästä,  noin  1,7  miljoonaan  tonniin. 
Vuonna  2010 maantietransiton määrä  on  pysytellyt  lähellä  vuoden 
2009  lukemia.  Toisella  neljänneksellä  kehitys  on  ollut  nousujohtei‐
nen. Maantietransiton määrän kehitys on esitetty taulukossa 3. (Tul‐
lihallituksen tilastot 2010). 
 
Taulukko 3.  Itään suuntautuvan maantietransiton määrä vuosina 2005–2010 (Tulli-
hallitus 2010). 

 
Maantietransiton  ei  ennusteta  tulevina  vuosina  nousevan  aivan 
huippuvuosien  tasolle, vaikka  talous  täysin elpyisikin. Syynä  tähän 
on Venäjän Suomenlahden satamien kehittyminen sekä Venäjän val‐
tion  liikennepoliittinen  pyrkimys  ohjata  vienti‐  ja  tuontikuljetuksia 
enemmän maan omien satamien kautta. 
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Kaakkois‐Suomessa  vesikuljetukset  ovat merkittävä  osa  tavara‐
liikennettä. Alueella  on  useita  teollisuuslaitoksia,  joilla  on  omiakin 
satamia. Saimaan kanava on merkittävä kuljetusreitti. Metsä‐ ja kivi‐
teollisuus käyttävät kanavaa eniten. Kanavaa pitkin kuljetetaan mm. 
sahatavaraa, paperia, kartonkia, sellua, hioketta ja raakamineraaleja.  

Vuonna 2009 Saimaan kanavan tavaraliikenne oli kaikkiaan 1,08 
miljoonaa tonnia, josta ulkomaan liikenteen osuus oli 1,01 miljoonaa 
tonnia  ja kotimaan  liikenteen 0,07 miljoonaa  tonnia. Maailmalaajui‐
sen  taloudellisen  laman  seurauksena  tavaraliikenne  romahti  1980‐
luvun tasolle. Näin rajua tavaraliikenteen vähentymistä ei ole tapah‐
tunut  nykyisen  kanavan  aikana. Vuonna  2008  tavaraliikennemäärä 
oli vielä noin 2,16 miljoonaa tonnia. (Liikennevirasto 2010). Taloudelli‐
sen  taantuman  lisäksi Suomen metsäteollisuuden rakennemuutos  ja 
Venäjän puutullit ovat vähentäneet kuljetuksia. 

Kahden  rautatieliikenteen  rajanylityspaikan,  Lappeenrannan 
Vainikkalan ja Imatran Pelkolan lisäksi Kaakkois‐Suomessa on kolme 
kansainvälistä maanteitse  kuljetettavan  tavaraliikenteen  rajanylitys‐
paikkaa: Vaalimaa, Nuijamaa  ja Imatra  (kuva 16). Lisäksi Kaakkois‐
Suomessa  on  kuorma‐autoliikenteelle  tilapäisiä  rajanylityspaikkoja 
pääasiassa  puutavaran  kuljetuksiin.  Tärkein  tilapäinen  rajanylitys‐
paikka on Parikkalassa.  

Vaalimaa on Suomen  ja Venäjän välisen  rajan vilkkain  rajanyli‐
tyspaikka (kuva 13). Vuonna 2009 rajan ylitti 2,46 miljoonaa matkus‐
tajaa  ja  1,15 miljoonaa  ajoneuvoa  (Tullihallitus  2010). Vaalimaan  ra‐
janylityspaikan kehittämisestä on  laadittu suunnitelma,  jossa henki‐
lö‐  ja  tavaraliikenne erotellaan eri  tarkastuspisteisiin. Vaalimaan  tä‐
mänhetkinen  raskaan  liikenteen  pysäköintikapasiteetti  on  160  ajo‐
neuvoa. Vaalimaan läheisyyteen on valmius toteuttaa pysäköintialue 
500  rekalle  (lisäksi  tehdään varaus kokonaisuudessaan  1  000  rekan 
pysäköintialueelle). 

Nuijamaalle  on  avattu  vuonna  2006  kokonaan  uusi  rajanylitys‐
paikka, jossa tavara‐ ja henkilöliikenne erotellaan eri tarkastuspistei‐
siin. Vuonna  2009  rajan  ylitti  1,7 miljoonaa matkustajaa  ja  670  000 
ajoneuvoa  (Tullihallitus  2010).  Nuijamaan  raskaan  liikenteen  pysä‐
köintikapasiteetti on 90 ajoneuvoa. Nuijamaalle laaditun rekkaparkin 
sijoittamisselvityksen mukaan myös  siellä  tulisi  varautua  noin  500 
rekan suuruiseen pysäköintialueeseen.  

Vaalimaan  ja Nuijamaan  rajanylityspaikoilla  on  raskaan  liiken‐
teen  pysäköinnin  ohjauksen  vuoronumerojärjestelmä.  Vaalimaalla 
järjestelmä  oli  koekäytössä  vuonna  2008, mutta  kokeilu  jäi  lyhytai‐
kaiseksi ja järjestelmä ei ole ollut viimeiseen kahteen vuoteen käytös‐
sä. Rajanylityspaikoille johtaville teille (valtatiet 7 ja 13) on rakennet‐
tu  raskaan  liikenteen  lisäkaistoja,  joille  mahtuu  170–200  ajoneu‐
voa/rajanylityspaikka.   

Imatralla rajan ylitti vuonna 2009 1,1 miljoonaa matkustajaa (ku‐
va 13)  ja 510 000 ajo‐neuvoa  (Tullihallitus 2010).  Imatran rajanylitys‐
paikka  toimii  yhdellä  tarkastuspisteellä.  Raskaan  liikenteen  pysä‐
köintikapasiteetti rajanylityspaikalla on noin 40 ajoneuvoa.  
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Rajaliikenteen  raskaan  liikenteen  kehitystä  Kaakkois‐Suomen  ra‐
janylityspaikoilla on arvioitu kuvissa 14–16. Ajoneuvomäärät perus‐
tuvat  nopean,  maltillisen  ja  hiipuvan  kasvun  skenaarioihin,  jotka 
ulottuvat vuoteen 2015. Skenaariot on laadittu vuonna 2005 selvityk‐
sen ”Raskas liikenne ja tieverkon sietokyky Kaakkois‐Suomen tiepii‐
rissä” yhteydessä. Kuvissa on esitetty rajanylityspaikkojen kapasitee‐
tit  ja kasvuennusteet asemittain sekä vuonna 2008  toteutunut koko‐
naiskysyntä, 1 173 ajon/vrk. Vuoden 2009 kysyntää, joka oli vain 806 
ajon/vrk, voidaan tässä yhteydessä pitää jokseenkin poikkeuksellise‐
na,  joten sen sijasta on käytetty vertailuarvona vuoden 2008 kysyn‐
tää. (Kaakkois‐Suomen tiepiiri 2005, Tiehallinto 2008). 

Kuva 14. Rajaliikenteen nopean kasvun ennuste, Suomesta lähtevä raskas vuoro-
kausiliikenne ja nykyinen kapasiteetti. 

Kuva 13. Rajaliikenteen kehitys raja-asemittain vuosina 2006–2010. 
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  Maltillisen kasvun ennuste (lähtevää ajon/vrk)
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Kuva 15. Rajaliikenteen maltillisen kasvun ennuste, Suomesta lähtevä raskas vuo-
rokausiliikenne ja nykyinen kapasiteetti. 
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Kuva 16. Rajaliikenteen hiipuvan kasvun ennuste, Suomesta lähtevä raskas vuoro-
kausiliikenne ja nykyinen kapasiteetti- 

Toteutuneet  liikennemäärät  ovat vuoteen  2010 mennessä noudatta‐
neet vuonna 2005 laadituista ennusteista lähinnä maltillisen ja hiipu‐
van  skenaarion  ennusteteiden  välimuotoa.  Tähän  syynä  on  ollut 
pääosin vuonna 2008 alkanut talouden taantuma. On kuitenkin odo‐
tettavissa, että mahdollisen talouskasvun myötä myös rajaliikenteen 
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kokonaiskysyntä  tulee  kasvamaan  vähintään maltillisen  ennusteen 
mukaisesti. Tämä  tarkoittaa sitä, että rajanylityspaikkojen kokonais‐
kapasiteetti  saavutettaisiin  ennen  vuotta  2015.  On  myös  otettava 
huomioon,  että  rajanylityspaikkojen  yhteenlaskettua maksimaalista 
kapasiteettia ei pystytä koko ajan tarjoamaan. Etelä‐Suomen satamat 
esittivät ennen taantumaa transitoliikenteen kasvusta arvioita, joiden 
mukaan  liikenne  kasvaisi  jopa  nelinkertaiseksi  vuodesta  2006  vuo‐
teen 2015. 

Vaikka  tavaraliikenteen määrä on rajanylityspaikoilla  taloudelli‐
sen  taantuman  vuoksi  laskenut  vuodesta  2008,  henkilöliikenteen 
määrä on kasvanut tasaisesti. Henkilöliikenteen kasvua tulee toden‐
näköisesti  lisäämään myös  viisumivapaus  EU:n  ja  Venäjän  välillä. 
Tulevaisuudessa  tämä  aiheuttaa  mahdollisesti  enemmän  paineita 
rajanylityspaikkojen infrastruktuurin, rajoille johtavien tieyhteyksien 
sekä  viranomaisten  toimintamallien  kehittämiselle  kuin  tavaralii‐
kenne.  Liikennemäärien ennustetaan kasvavan sekä Suomesta Venä‐
jälle että päinvastoin. Vuonna 2010 ensimmäisen seitsemän kuukau‐
den aikana Kaakkois‐Suomen  rajanylityspaikkojen kautta kulki 9 % 
enemmän  matkustajia  kuin  vuotta  aiemmin.  Suurin  suhteellinen 
kasvu (14,7 %) on ollut Imatran rajanylityspaikalla. Vaalimaalla kas‐
va  on  ollut  8  %  ja  Nuijamaalla  11  %  (Rajavartiolaitoksen  tiedote 
3.8.2010). 

 
 

 
Kuva 17. Merkittävimmät satamat, terminaalit ja tieliikenteen rajanylityspaikat sekä 
rajaliikenteen pääosin käyttämä tieverkko (kuvassa punaisella). 

Merkittävimmät satamat rajaliikenteen kannalta ovat Kotka, Hanko, 
Hamina  ja  Helsinki.  Maantieliikenteen  merkittävimmät  tavarater‐
mimaalit  sijaitsevat Kouvolassa  ja Lappeenrannassa  (kuva 17). Kot‐
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 Satama Tuonti Vienti Yhteensä
Hamina 246 275 891 191 1 137 466

Kotka 1 000 696 1 009 565 2 010 261

Helsinki 122 432 106 571 229 003

Hanko 153 215 72 284 225 499

Turku 29 157 28 306 57 463

Lappeenranta 1 035 1 035

Yhteensä 1 551 775 2 108 952 3 660 727

kan  sataman  asema  suurimpana  transiton  lähtöpaikkana  on  viime 
vuosien aikana vahvistunut; sen kautta kulki vuonna 2009 noin 59 % 
kaikista tonnieristä. Haminan osuus oli 15 % ja Hangon 9 %. Helsin‐
gin  osuus  transitosta  on  supistunut  jonkin  verran,  vuonna  2006 
osuus oli noin 10 %, vuonna 2009 vastaavasti 8 %. (Satamaliitto 2010).  
 
Kotkan ja Haminan kaupungit ovat harkinneet satamien yhdistämis‐
tä, jonka tarkoituksena olisi parantaa niiden kilpailukykyä. Tällä olisi 
myös  vaikutuksia  liikennemäärin  ja  liikenteen  suuntautumiseen 
Kaakkois‐Suomen alueella.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vuonna 2009 Suomen satamien transitosta noin 20 % kulki maanteit‐
se, ja maantietransito suuntautui pelkästään itään. Haminassa maan‐
tietransiton osuus on  suhteessa vähäisempi,  sillä  sataman  tavaralii‐
kenteestä suurempi osuus kuljetetaan rautateitse. 

2.3 Kaupunkiseudut 

Merkittävimmät  kaupunkiseudut  Kaakkois‐Suomen  alueella  ovat 
Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Imatra ja Hamina. 

Kotkan kaupunki  (2010) arvioi, että sen asukasmäärä kasvaa 4,5 
% ja työpaikkamäärä vastaavasti 9,1 % vuoteen 2030 mennessä. Kau‐
pan kerrosala kasvaa ennusteissa 90 000 kerrosneliöllä, jolloin kasvua 
olisi vuodesta 2009 45 %. Merkittävä osa tästä sijoittuu Jumalniemen 
alueelle. Liikennesuoritteen arvioidaan kasvavan Kotkassa jopa 38 %. 
Valtatien 7 aiheuttamat paikalliset maankäytön muutokset vaikutta‐
vat  valtatietä  merkittävämmin  alemmalla  tieverkolla.  (Tiehallinto 
18.6.2009). 

Kouvolassa on asukkaita noin 90 000, mutta määrän ennustetaan 
laskevan noin 83 000 asukkaaseen seuraavan 20 vuoden aikana  (Ti‐
lastokeskus 2009). Kouvolan etuna on hyvä liikenteellinen sijainti, jota 
on  käytetty  hyväksi  logistiikkaan  perustuvien  työpaikkojen  luomi‐
sessa  alueelle.  Valtateiden  liikenteelle  on  luonteenomaista  raskaan 
liikenteen suuri osuus sekä kesäiset viikonloppuruuhkat. 

Lappeenranta  on  kehittyvä  kasvukeskus,  jonka  asukasluku  on 
noin 72 000. Lappeenrannan hyvät  liikenneyhteydet ovat edistäneet 
alueen  teollisuuden  ja  kaupan  kehittymistä. Lappeenrannan  kautta 
kulkevat  rautatie  sekä valtatiet  6  ja  13. Kaupungissa on myös kan‐

Taulukko 4. Transitotonnimäärät Etelä-Suomen satamissa vuonna 2009 (sisältää 
maantie-, rautatie- ja meritransiton) (Satamaliitto 2010). 
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sainvälinen  lentokenttä.  Lappeenrannasta  alkavalla  Saimaan  kana‐
valla  on  keskeinen  merkitys  Itä‐Suomen  alueen  vesikuljetuksille. 
(Lappeenrannan kaupunki 2010). 

Imatralla on asukkaita noin 29 000 ja Tilastokeskuksen väestöen‐
nusteen mukaan alueen asukasmäärä tulee hieman laskemaan (Tilas‐
tokeskus 2009). Imatran sijainti aivan Venäjän rajalla antaa kaupungil‐
le  kansainvälistä  leimaa  (Imatran  kaupunki  2010).  Venäjän  puolella 
rajaa sijaitsevaan Svetogorskiin on matkaa Imatran keskustasta noin 
7 km (Imatran kaupunki 2010). Imatra ja Svetogorsk muodostavat kak‐
soiskaupungin,  ja keskustojen välillä on mahdollista pyöräillä. Jouk‐
koliikennettä pitäisi kehittää molempien kaupunkien yhteistyönä.  

Haminan  asukasmäärä  vuonna  2010  on  noin  21 500  asukasta. 
Haminassa  muuttotappio  on  ollut  jyrkintä  koko  Kymenlaaksossa, 
mutta väestön määrä tulee ennusteiden mukaan vakiintumaan vuo‐
den 2010 tasolle (Tilastokeskus 2009). Kaupunki on energia‐  ja tekno‐
logiateollisuuteen panostava kansainvälinen  satama‐,  raja‐  ja varus‐
kuntakaupunki. Haminan satama on tärkeä vienti‐ ja tuontisatama.  

Kaakkois‐Suomen suurimpien kaupunkien liikenteellisiä haastei‐
ta ovat raskaan  liikenteen suuri osuus  ja sen aiheuttamat ongelmat, 
esimerkiksi puutavarakuljetukset Kouvolassa. Haminassa, Kotkassa, 
Imatralla ja Lappeenrannassa rajaliikenteen raskaat ajoneuvot aiheut‐
tavat kapasiteetti‐  ja turvallisuusongelmia. Kouvolan alueella raskas 
liikenne käyttää katuverkkoa, vaikka liikenne on pyritty opastuksen 
avulla  siirtämään  katuverkon  ulkopuolisille  reiteille.  Lisäksi  tulli‐
terminaaliin  tuleva  liikenne  käyttää  katuverkkoa,  vaikka  liikenteen 
on toivottu käyttävän ohitustietä ja ohjautuvan Tykkimäen liittymäs‐
tä tulliin. Paremmalla opastuksella asia todennäköisesti korjautuisi. 

Valtakunnallisesti katsottuna vaarallisten aineiden kuljetuksia on 
Kaakkois‐Suomen alueella keskimääräistä enemmän. Yleisesti ottaen 
reitit on suunniteltu asianmukaisiksi, mutta häiriönhallinnan toimin‐
tamalleja tulisi kehittää edelleen. Ainakin Kotkan satamaan johtaval‐
la Hyväntuulentiellä  (valtatie  15)  vaarallisten  aineiden  kuljetusten 
onnettomuusriski on tunnistettu.  

Kaupunkien alueella  tulisi kehittää erityisesti  raskaan  liikenteen 
hallintaa.  Muita  kehittämistoimenpiteitä  ovat  pysäköinninhallinta, 
reaaliaikaisen matkustajainformaation lisääminen ja joukkoliikenteen 
edistäminen (mm. liikennevaloetuisuudet). 

2.4 Liikenteen hallinnan nykytila 

2.4.1 Yleistä 

Kaakkois‐Suomen  tieverkolla  on  useita  liikenteen  ohjaukseen,  seu‐
rantaan  ja  tiedotukseen  liittyviä  järjestelmiä.  Lisäksi  rajanylityspai‐
koilla  on käytössä  liikenteen hallintaan  järjestelmiä. Kuvassa  18  on 
esitetty Kaakkois‐Suomen  tieverkon nykyiset,  suunnitellut  ja  toteu‐
tusvaiheessa olevat liikenteen hallintajärjestelmät. 
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VT 7 KOSKENKYLÄ - KOTKA 9 KT 46 JAALA - KOUVOLA
-muuttuva nopeusrajoitusjärjestelmä - automaattinen nopeudenvalvonta

1 -sään, kelin ja liikenteen seuranta
-Markkinamäen tunneliohjausjär jestelmä 10 VT 15 RANTAHAKA – KOUVOLA – TUOHIKOTTI 
-häirilötilanteiden ohj. ja varoitusjärjestelmä - automaattinen nopeudenvalvonta
-rajaliikenteen opastus

11 VT 6 KELTTI - KÄRJENKYLÄ
2 VT 7 PYHTÄÄ - HAMINA - automaattinen nopeudenvalvonta

-muuttuva nopeusrajoitusjärjestelmä (pois käytöstä)
-sään, kelin ja liikenteen seuranta VT 6 LAPPEENRANTA - IMATRA

- liikenteen seuranta
VT 7 HAMINAN OHIKULKU: 12

3 -muuttuva nopeusrajoitusjärjestelmä VT 6 KÄRKI - MUUKKO
-sään, kelin ja liikenteen seuranta - muuttuva nopeusrajoitusjär jestelmä
-rajaliikenteen opastus - sään, kelin ja liikenteen seuranta
-Husulan ja Kolsilan tunneliohjaus

13 NUIJAMAA
VT 7 HAMINA - VAALIMAA -rajanylityspaikan liikenteen hallinta

4 -muuttuva nopeusrajoitusjärjestelmä
-sään, kelin ja liikenteen seuranta VT13 METSÄKANSOLA - NUIJAMAA
-pysäköinnin ohjaus 14 -muuttuva nopeusrajoitusjärjestelmä

-kaistaohjaus
5 VAALIMAA -pysäköinnin ohjaus

-rajanylityspaikan liikenteen hallinta
15 IMATRA

6 VT 26 HUSULA - TAAVETTI -rajanylityspaikan liikenteen hallinta
- olosuhteiden seurannan laajentaminen (TSA)
- automaattinen nopeudenvalvonta KOUVOLA

16 - palolaitoksen ramppiohjaus- ja
7 VT15 RANTAHAKA - KOUVOLA varoitusjärjestelmä (nykyinen)

- sään, kelin ja liikenteen seuranta
- muuttuva nopeusrajoitusjärjestelmä 17 VT 6 KOSKENKYLÄ – KELTTI  

- muuttuva nopeusrajoitusjär jestelmä
8 VT 12 IITTI - KOUVOLA - sään, kelin ja liikenteen seuranta

- automaattinen nopeudenvalvonta

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 18. Kaakkois-Suomen liikenteen hallintajärjestelmät tieverkolla vuonna 2010. 
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Edellä mainittujen  järjestelmien  lisäksi  liikennettä  tieverkolla  halli‐
taan  tiedotuksen  ja kiinteän  liikenteen ohjauksen keinoin. Merkittä‐
vimmille ja häiriöherkille yhteysväleille on laadittu varareittisuunni‐
telmat. Kaakkois‐Suomen alueella varareittisuunnitelma on  laadittu 
seuraaville yhteysväleille: 
 

• Vt 6 välillä Elimäki–Imatra 
• Vt 6 välillä Imatra–Parikkala – ent. tiepiirin raja 
• Vt 7 välillä Ruotsinpyhtää–Vaalimaa  
• Vt 15 välillä Kotka–Ristiina 
• Vt 26 välillä Hamina–Taavetti 

 
Suunnitelmia  tullaan päivittämään  sen  jälkeen, kun Liikennevirasto 
on  muodostanut  yhteiset  standardit  sähköisen  varareittisuunnitel‐
man laatimiseksi. 

2.4.2 Vaihtuva liikenteen ohjaus 

Vaihtuvan liikenteen ohjauksen keinoja ovat mm. vaihtuvat nopeus‐
rajoitusmerkit,  vaihtuvat  varoitusmerkit,  kaistaohjausjärjestelmät 
sekä  rajanylityspaikkojen  ohjausjärjestelmät.  Järjestelmiä  ohjataan 
Liikenneviraston  Tampereen  ja  Helsingin  tieliikennekeskuksista. 
Kaakkois‐Suomen  alueella  vaihtuvia  liikenteen  ohjauksen  järjestel‐
miä on seuraavilla yhteysväleillä: 

 
• Vt  7  Pyhtää–Hamina  (muuttuva  nopeusrajoitusjärjestelmä, 

sään, kelin ja liikenteen seuranta) 
• Vt 7 Hamina–Vaalimaa (muuttuva nopeusrajoitusjärjestelmä, 

sään, kelin ja liikenteen seuranta, pysäköinnin ohjaus) 
• Vt  13 Metsäkansola–Nuijamaa  (muuttuva  nopeusrajoitusjär‐

jestelmä, kaistaohjaus,  raskaan  liikenteen pysäköinnin ohja‐
us) 

 
Valtatielle 6 välille Kärki–Muukko valmistuu vuoden 2010  loppuun 
mennessä uusi liikenteen vaihtuva ohjausjärjestelmä.  

 
Valtatie  7  parannetaan moottoritieksi  tämän  hetken  suunnitelman 
mukaan kolmessa vaiheessa: 

 
• Koskenkylä–Kotka 2014 
• Haminan ohikulkutie 2014 
• Hamina–Vaalimaa 2016 
 

Parantamisen yhteydessä valtatielle 7  toteutetaan  liikenteen vaihtu‐
vat ohjausjärjestelmät. Myös valtateille 15 ja 26 on eri suunnitelmissa 
esitetty erilaisia vaihtuvia  liikenteen ohjauksen  toimenpiteitä, mutta 
niiden toteutusajankohdasta ei ole tietoa. 
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Yhteysvälit
1 Mankala - Keltti
2 Keltti - Pajari
3 Pajari - Luumäki
4 Luumäki - Lappeenranta
5 Lappeenranta - Mustola
6 Lappeenranta - Imatra
7 Imatra - Rautjärven kk.
8 Rautjärven kk - Simpele
9 Simpele - Parikkala
10 Parikkala - Kesälahti
11 Kimonkylä - Keltti
12 Inkeroinen - Kouvola
13 Tavastila - Inkeroinen
14 Pyhältö - Taavetti
15 Pyhältö - Hamina
16 Mustola - Nuijamaa
17 Imatra - Imatran raja-asema
18 Pyhtää kk - Kotka
19 Kotka - Hamina
20 Hamina - Vaalimaa

2.4.3 Liikenteen ja kelin seuranta 

Tieverkon  liikennetilannetta  ja  keliä  voidaan  seurata  liikenteen  au‐
tomaattisten mittauspisteiden,  kameroiden  ja  tiesääasemien  avulla. 
Kaakkois‐Suomen  päätieverkolla  tietoa  on  saatavilla  kattavasti  lii‐
kenteen matka‐ajoista ja sujuvuudesta.  

Liikenneviraston  tilaama valtakunnallinen palvelu koostuu kah‐
desta  osasta;  matka‐aikatietopalvelusta  (mittaus)  ja  sujuvuustieto‐
palvelusta  (tiedon  jalostus  ja  jakelu).  Matka‐aikatietopalvelun  ke‐
räämä data  siirretään  sujuvuustietopalveluun,  johon  kootaan myös 
LAM‐järjestelmän  ajantasatiedot  sekä  kelitiedot,  säätiedot  ja  liiken‐
teen häiriötiedot. Sujuvuustietopalvelu välittää tiedot edelleen viran‐
omaisille sekä markkinoilla toimiville palveluntuottajille standardien 
rajapintojen kautta. Liikennevirasto ei itse tarjoa tietoa suoraan tien‐
käyttäjille. Sujuvuustietopalvelu  tuottaa  eri  lähtötietojen perusteella 
myös ohjaussuosituksia muuttuvien opasteiden ohjaukselle. Palvelu 
tuottaa  jokaiselta  mittauslinkiltä  matka‐ajan  viiden  minuutin  kes‐
kiarvon minuutin välein päivittyvänä  tiedostona. Palvelussa ei  tällä 
hetkellä  ole  erotettavissa  raskaan  liikenteen  matka‐aikoja  kevyen 
ajoneuvoliikenteen matka‐ajoista. (Tiehallinto 2007). 

Kuvassa  19  on  esitetty matka‐aikamittauksen  yhteysvälit Kaak‐
kois‐Suomessa (mustat viivat kuvaavat kamerapisteitä). 

 
Kuva 19. Matka-aikamittauksen yhteysvälit Kaakkois-Suomessa. 
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2.4.4 Automaattinen nopeudenvalvonta 

Automaattisella  nopeudenvalvonnalla  voidaan  parantaa  tiekohtais‐
ten  nopeusrajoitusten  noudattamista  ja  siten  vaikuttaa  liikenteen 
turvallisuuteen.  Automaattisesta  nopeudenvalvonnasta  tiedotetaan 
tiedotustauluin,  joita  on  valvontajakson  alku‐  ja  loppupäissä  sekä 
risteävien  valta‐  ja  kantateiden  liittymien  jälkeen,  ja  toistomerkein, 
joita  on  liikenteellisesti merkittävämpien  yleisten  teiden  liittymien 
jälkeen. Automaattisesta nopeudenvalvonnasta vastaa poliisi. Kaak‐
kois‐Suomessa automaattivalvonnan piirissä olevia tiejaksoja ovat: 

 
• Vt 15 Rantahaka–Kouvola–Tuohikotti 
• Vt 6 Keltti–Kärki 
• Vt 12 Kouvola–Jokue  
• Vt 46 Jaala–Kouvola 

 
Liikenne‐  ja  viestintäministeriö  sekä  Sisäasianministeriö  ovat  laati‐
massa  uutta  valtakunnallista  suunnitelmaa  automaattisen  nopeus‐
valvonnan laajentamiseksi. 

2.4.5 Rajaliikenne 

Rajaliikenteen hallintajärjestelmän kannalta  tärkeät yhteysvälit ovat 
valtatie  7  Hamina–Vaalimaa,  valtatie  13  Lappeenranta–Nuijamaa 
sekä  kantatie  62  Imatra–Imatran  rajanylityspaikka. Ylikysyntätilan‐
teissa,  joissa  liikenteen  ohjauksen  keinot  (mm.  pakkopassitus)  ovat 
käytössä, tärkeitä yhteysvälejä ovat myös valtatiet 6, 15 ja 26.  

Rajanylityspaikoilla  käytetään  liikenteen  ohjaukseen  kiinteän 
opastuksen  lisäksi muuttuvaa opastusta,  liikennevaloja, puomeja  ja 
vuoronumerojärjestelmiä  (Nuijamaa  ja  Vaalimaa)  sekä  Tullin  hah‐
montunnistuslaitteita. Vaalimaan vuoronumerojärjestelmä ei ole tällä 
hetkellä käytössä. 

Liikenneviraston rajaliikenne.fi ‐internetsivuilla on käytössä raja‐
liikenteen  tiedotuspalvelu,  jossa esitetään  lähes reaaliaikaiset  jonoti‐
lanteet  sekä  jonojen  historiatieto Vaalimaan, Nuijamaan  ja  Imatran 
rajanylityspaikoilla. Viranomaiset  toivovat,  että  Suomesta Venäjälle 
suuntautuva  tavaraliikenne  ottaisi  reittipäätöksiä  tehtäessä  huomi‐
oon Vaalimaan  jonotilanteen sen yltäessä 15–20 km pituuteen  ja ha‐
keutuisi  itseohjautuvasti muille  vaihtoehtoisille  rajanylityspaikoille. 
Palvelun toivotaan osaltaan auttavan tasaamaan rajanylityspaikkojen 
ruuhkahuippuja  ja  helpottavan  rekkajonojen  aiheuttamia  ongelmia 
rajoille  johtavilla  teillä. Palvelun kehittäminen  ja  tuottaminen on  to‐
teutettu rajaliikenteen alueellisten seurantaryhmien yhteistyönä.  

Tullin käytössä ovat mm. seuraavat rajaliikenteeseen liittyvät tie‐
tojärjestelmät (liikenne‐ ja viestintäministeriö 2005): 

 
• NCTS – sähköinen passitusjärjestelmä 
• Vihreä linja 
• Tuonnin ITU 
• Intrastat‐tilastoilmoittaminen  
• Portnet 
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• LIPRE‐järjestelmä 
• Vuoronumerojärjestelmät rajanylityspaikoilla 
• Rikosilmoitusjärjestelmä 
• Matkalupajärjestelmä 
• Liikennevakuutusjärjestelmä 
 

Liikenneviraston  ja Tullin  lisäksi myös Rajavartiolaitoksella  ja Polii‐
silla  on  käytössään  erilaisia  rekistereitä,  joiden  avulla  seurataan  ja 
valvotaan henkilöiden liikkumista. Suurimmilla satamilla on ajoneu‐
vojen  seurantaa  varten  käytössään  porttien  kulunvalvontajärjestel‐
miä. 

2.5 Käynnissä ja suunnitteilla olevat hankkeet 

Lappeenrantaan  ollaan  perustamassa  Liikenneviraston  tieliikenne‐
keskusta,  jonka  toiminnan  tulisi käynnistyä vuonna 2014. Tieliiken‐
nekeskus  tulee keskittymään Kaakkois‐Suomen alueen ohjausjärjes‐
telmien operointiin, rajaliikenteen hallintaan sekä erikseen määritel‐
täviin  valtakunnallisiin  erityistehtäviin  alkuvaiheessa  päiväsaikaan.  
Jatkossa  varaudutaan  kuitenkin  ympärivuorokautiseen  toimintaan. 
Tieliikennekeskuksen ydintehtäviä ovat kelin  ja  liikenteen seuranta, 
liikenteen hallinta  ja  liikenteelle  tiedottaminen sekä yhteistyö viran‐
omaisten ja urakoitsijoiden kanssa. 

Kaakkois‐Suomen  tiehankkeiden  toteutusta  ohjaa  hallituksen 
liikennepoliittinen selonteko, joka edellisen kerran laadittiin keväällä 
2008. Tieverkon kehittämishankkeisiin sisältyy aina myös  liikenteen 
hallinnan  toimenpiteitä kiinteästä  liikenteen ohjauksesta kelin  ja  lii‐
kenteen  seurantaan  sekä  vaihtuvaan  ohjaukseen.  Kärkihankkeena 
selonteossa  on E18‐tien  rakentaminen moottoritieksi Koskenkylästä 
Vaalimaalle. Muut  Kaakkois‐Suomen  keskeiset  kehittämishankkeet 
ovat  valtatie  6  Taavetista  Imatralle  (osuuden  Lappeenranta–Imatra 
rakentaminen on käynnissä vuonna 2010) sekä valtatieosuudet Kot‐
kasta Kouvolaan  ja Kouvolasta Lahteen.  Seuraavan  liikennepoliitti‐
sen selonteon laatiminen aloitetaan vuonna 2011. 

Suomi on  sitoutunut  toteuttamaan E18‐tien moottoritietasoisena 
vuoteen 2016 mennessä. Liikenne‐ ja viestintäministeriön johdolla tie 
on tarkoitus kehittää standardeiltaan yhtenäiseksi koko matkalla Tu‐
rusta Vaalimaalle  ja edelleen Pietariin. E18‐tien kehittämiseen  liitty‐
vät seuraavat Kaakkois‐Suomen tiepiirin hankkeet: 

• Vt  7  Koskenkylä  –  Kotka  (arvioitu  valmistumisajankohta 
2014) 

• Vt  7  Haminan  ohikulkutie  (arvioitu  valmistumisajankohta 
2014)  

• Vt  7  välillä Hamina  –  Vaalimaa  (arvioitu  valmistumisajan‐
kohta 2016) 

• Vt 7 neljään eritasoliittymään on suunnitteilla kattavat liityn‐
täpysäköintijärjestelyt,  joista  on  kevyen  liikenteen  yhteydet 
linja‐autopysäkeille.  Lisäksi  Kyminlinnan  rautatieasemalle 
tulee  liityntä  junaliikenteeseen.  Liityntäpysäköintijärjestely‐
jen kustannusarvio on 200 000–300 000 euroa.  (Arvioitu val‐
mistumisajankohta on vuoteen 2014 mennessä). 
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Muut  käynnissä  tai  käynnistymässä  olevat  tieverkon  kehittämis‐
hankkeet ovat: 

• Vaalimaan  rajanylityspaikan  laajennus  (henkilö‐  ja  tavaralii‐
kenteen eriyttäminen) 

• Vaalimaan rekkaliikenteen odotusalue  
• Vt  6 Lappeenranta  –  Imatra  (toisen  ajoradan  rakentaminen, 

valmis 2010) 
• Vt 13 Lappeenranta – Nuijamaa (telematiikka  ja  lisäkaistojen 

jatkaminen) 
 
Muut suunnitteilla olevat tieverkon kehittämishankkeet: 

• Vt 15 Rantahaka – Kouvola 
• Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie) 
• Vt 26 Husula–Taavetti 
• Vt 6 kehittäminen 

o Taavetti – Lappeenranta 
o Tykkimäki – Kaipiainen 

• Vt 12 Lahti–Kouvola 
• Vt 13 Ristiina–Lappeenranta 

 
Rataverkon merkittävimpiä kehittämishankkeita: 

• Lahti–Luumäki–Vainikkala (käynnissä) 
o palvelutason nosto  
o ratapihojen ja liikennepaikkojen parantaminen 

• Luumäki–Imatra ‐kaksoisraide (suunnitteilla) 
• Kouvola–Kotka/Hamina akselipainojen nosto (suunnitteilla) 
• Imatra–Parikkala tasoristeysten poisto (suunnitteilla) 

 
Muiden toimijoiden kehityshankkeita ovat mm: 

• Tulli ja Rajavartiolaitos 
o sähköisen passituspäiväkirjan kehittäminen  
o TIR‐Carnet tietojen sähköinen siirtäminen 
o Parikkalan  rajanylityspaikan  kansainvälistäminen 

vuoden 2015 jälkeen 
• Suomen ja Venäjän valtiot, LVM, Liikennevirasto 

o Logistiikan tietojärjestelmien yhteistyöhankkeet  ja ‐
pilotit 

o Joukkoliikenteessä  valtakunnallisen  liikennetieto‐
pankin sekä matkalippujärjestelmän kehittäminen 

• Kotkan satama 
o Laiturikapasiteetin lisääminen (tavoitevuosi 2020) 
o Mussalon  ja Hietasen yleissuunnitelma kehittämis‐

toimenpiteistä vuoteen 2027 
• Haminan satama 

o Konttiterminaalin laajennus (valmistuu 2010) 
o Koirakarin laajennus (valmistuu 2010) 
o Paksuniemen infratyöt (50 ha) (valmistuvat 2013) 
o Raideliikenteeseen liittyvät parannustyöt (jatkuva) 
o Syväväylän ruoppaus 12 metriin (valmistuu 2010) 
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2.6 Yhteenveto nykytilasta ja kehittämistarpeista  

Liikenneviraston  tieliikenteen  hallinnan  toimintalinjoissa  (2010)  on 
käsitelty yleisellä  tasolla  tieverkon  ja  sen eri osuuksien ongelmia  ja 
kehittämistarpeita. Toimintalinjoissa on kirjoitettu mm. seuraavaa: 
 

”Seutujen välisten sekä kaupunkiseutujen sisäisten matka‐ ja kulje‐
tusketjujen toimivuus sekä  liikenneturvallisuus ovat keskeisiä  tava‐
rakuljetusten  ja henkilöliikenteen palveluiden tuottajien, ulkomaan‐
kaupan sekä työmatkaliikenteen tarpeita pääteiden kaikilla osuuksil‐
la,  kaupunkiseuduilla  ja  erityiskohteissa.  Metsäteollisuuden  puu‐
hankinnan  turvallisuus‐  ja  kuljettamisen  perustarpeet  korostuvat 
maaseudun  perusverkolla.  Peruskoululaisten  liikkumisen  perustar‐
peet  ja  turvallisuustarpeet koskevat maaseudun perusverkon  lisäksi 
kaikkia kaupunkiseutuja.” 

Raskaan liikenteen kuljetukset 
 
Kaakkois‐Suomen alueen pääteillä on suuri raskaan liikenteen osuus, 
mm. voimakkaan  transitoliikenteen  johdosta. Maantieliikenteen ko‐
konaisliikennemäärät ovat kasvaneet viime vuosina  ja mahdollinen 
viisumivapaus  tulee  toteutuessaan  nostamaan  henkilöliikenteen  lii‐
kennemääriä  huomattavasti.  Ruuhkautuminen  aiheuttaa  paineita 
sekä  väyläinfrastruktuurin  että  liikenteen  hallinnan  kehittämiselle 
tieverkolla ja rajanylityspaikoilla. Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus 
tulee turvata liikennemäärien kasvaessa. 

Muun Suomen tapaan myös Kaakkois‐Suomen alueella metsäte‐
ollisuuden  toimintaa  on  rationalisoitu  globalisaation  vuoksi. Puun‐
kuljetustarve kuitenkin  säilyy edelleen mm. kasvavan bioenergiate‐
ollisuuden  vuoksi.  Tulevaisuudessa  puukuljetukset  voivat  saapua 
sekä  idästä että  lännestä. Avoimena kysymyksenä on myös nykyis‐
ten  teollisuusalueiden  uudiskäyttö  ja  sen  synnyttämät  kuljetustar‐
peet. Esimerkiksi esillä olleiden tuulivoimaloiden turbiinien kuljetus 
asettaa vaatimuksia erikoiskuljetusreiteille.  

Venäjälle  suuntautuvat  autokuljetukset  ovat  kasvaneet  voimak‐
kaasti 2000‐luvulla. Vuonna 2008 alkanut  taloustaantuma kuitenkin 
vähensi myös  näitä  kuljetuksia.  Venäjälle  ollaan  suunnittelemassa 
autojen kokoonpanon tuotantoa, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, että 
autokuljetusten määrä arvioiden mukaan  tuskin kasvaa  tulevaisuu‐
dessa aiempien vuosien huipputasolle. 

Kuljetusten  hallinnan  kehittäminen  tulevaisuudessa  on  tärkeää.  
Kuljetusmuotojen välinen yhteistyö, kuljetusketjut sekä  tietovirtojen 
hallinta  ovat  keskeisiä  kehitettäviä  asioita. Maantiekuljetusten  siir‐
täminen  rautateille  vaatii  kuitenkin  Kaakkois‐Suomen  tapauksessa 
useimmiten mittavia  investointeja ratojen kapasiteettiin  ja terminaa‐
leihin. 

Kaakkois‐Suomen  alueella  on  myös  kemikaalikuljetuksia  koh‐
tuullisen paljon  suhteessa  koko  Suomen  kuljetusmääriin. Vaarallis‐
ten aineiden kuljetuksia on niin maantieliikenteessä kuin rautateillä‐
kin. 
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Venäjän läheisyyden asettamat haasteet 
 
Venäjän ja Suomen rajan merkitys on suuri Kaakkois‐Suomen alueel‐
le.  Tieyhteydet  Venäjän  puolella  ovat  parantuneet  viime  vuosina, 
mikä  lisää  liikenteen  sujuvuutta  ja nopeuttaa yhteyksiä. Valtatien 7 
Hamina – Vaalimaan  ja valtatien 13 rekkajonot ovat  iso haaste mm. 
pelastuslaitokselle. Rekkajonot  aiheuttavat  ajoittain  ongelmia myös 
valtatiellä 6 ja kantatiellä 62. Valtatien 7 osalta parannusta on luvassa 
moottoritien rakentamisen myötä.  

Transitoliikenteen määrät vähentyivät vuonna 2009, mutta niiden 
oletetaan  lisääntyvän  talouden  elpyessä. Venäjän  kehitys  vaikuttaa 
merkittävästi  transitoliikenteen  määriin  ja  suuntautumiseen.  Tule‐
vaisuudessa  on  mahdollista,  että  transitovirrat  tasapainottuvat  ja 
kuljetusten  määrä  myös  Venäjältä  Suomeen  lisääntyy.  Muutokset 
idän  rekkaliikenteessä  ovat  olleet  nopeita,  tulevaisuudessa  näihin 
muuttuviin tarpeisiin tulisikin pystyä reagoimaan nopeasti. 

Suomen  ja Venäjän  tulli‐  ja  rajaviranomaiset  tekevät  jo nykyisin 
yhteistoimintaa, mutta sitä tulisi edelleen kehittää. Myös pelastuslai‐
toksella  on  Suomen  ja Venäjän  välillä  yhteistyösopimus  rajaliiken‐
teen osalta. Tulevaisuudessa mahdollinen Venäjän ja EU‐maiden vä‐
linen henkilöliikenteen viisumivapaus  tulee vaikuttamaan merkittä‐
västi matkailuun  ja  ihmisten  liikkumiseen.  Tämä  asettaa  haasteita 
myös  rajanylityspaikoilla  tapahtuvalle  tarkastustoiminnalle  ja  sen 
resursoinnille.  Rajaviranomaisilla  onkin  jatkuvasti  käynnissä  hank‐
keita  tullaus‐  ja  tarkastustoiminnan  tehostamiseksi  ja automaatiota‐
son parantamiseksi. 

Häiriönhallinta ja tiedottaminen 
 
Erityisen häiriöherkkiä tieosia Kaakkois‐Suomen alueella ovat valta‐
tiet 15 ja 26, joilla raskaan liikenteen osuus on suurin. Häiriötilanteita 
on esiintynyt runsaasti myös valtatiellä 6 välillä Lappeenranta – Taa‐
vetti sekä valtatiellä 13, joka on metsäteollisuuden puuhuollon, elin‐
keinoelämän  ja matkailun  kannalta  erittäin  tärkeä  yhteys. Raskaan 
liikenteen  rajalle  suuntautuvia  jonoja  esiintyy  valtatiellä  7  välillä 
Kotka  –  Vaalimaa,  valtatiellä  13  välillä Nuijamaa  –  Lappeenranta, 
kantatiellä 62 välillä Imatra – Imatran rajanylityspaikka  ja valtatiellä 
6 Lappeenrannan kohdalla. Tieliikenteen onnettomuuksista ne, joissa 
raskas liikenne on osapuolena, ovat pääsääntöisesti vakavia.  

Häiriötilanteiden varalle  on pääteiden  osalta  laadittu varareitti‐
suunnitelmat. Kaakkois‐Suomen  suurista vesistöistä  johtuen  kierto‐
tiet  voivat  paikoitellen  olla  todella  pitkiä.  Varareittisuunnitelmien 
tulisi  onnettomuustilanteissa  olla  kaikkien  viranomaisten  käytettä‐
vissä.  Tällöin  myös  viranomaisten  yhteystyön  merkitys  korostuu. 
Toimintamallien tulisi olla kaikkien osapuolien tiedossa  ja ajantasai‐
sia. Ongelmatilanteisiin  tulisi pyrkiä varautumaan mahdollisimman 
hyvin jo ennakkoon, sillä häiriötilanteista syntyy suoria taloudellisia 
tappioita etenkin raskaalle  liikenteelle. Häiriönhallintaan sisältyykin 
liikenteen häiriötilanteiden – esimerkiksi onnettomuuksien – havait‐
seminen,  tiedottaminen, hoitaminen  ja poistaminen  eri viranomais‐
ten välisenä yhteistyönä. 
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Tulevaisuudessa  liikenteen  tiedotusta  tulisi  kehittää  niin,  että 
kuljettajien olisi mahdollista sekä ennen matkaa että matkan aikana 
saada ajantasaista tietoa muun muassa sää‐  ja kelitiedoista, tietöistä, 
liikenteen häiriöistä, liikennetilanteesta sekä mahdollisesti jopa vaih‐
toehtoisista kulkutavoista. Informaatiolla olisi vaikutusta päätökseen 
matkanteosta,  kulkutavan  valintaan,  ajokäyttäytymiseen  sekä  valit‐
tavaan  reittiin.  Toimiva  tiedottaminen  vaatii  taustalle  ajantasaisen 
tilannekuvan  ja ennakoinnin kehittämistä  ja parantamista. Nykyisin 
tieliikennekeskuksissa on hyvät  ja ajantasaiset tietojärjestelmät, mut‐
ta tieto ei välity riittävästi kuljettajille.  

On tunnistettu, että tulevaisuudessa poikkeuksellisen suuret sää‐
ilmiöt  tulevat  todennäköisesti  lisääntymään. Näillä  voi  olla  vaiku‐
tuksia  niin  tie‐  kuin  rautatieliikenteeseenkin. Ääri‐ilmiöiden  vaiku‐
tukset  liikenneverkolla  tulisi  pyrkiä  tunnistamaan,  ja  niihin  tulisi 
varautua mahdollisuuksien mukaan ennalta. Sääilmiöistä  tulisi pyr‐
kiä informoimaan tielläliikkujia ennakoivasti. 

Liikennemuotojen välinen yhteistyö 
 
Rautatie‐  ja  tieliikenteen  solmukohtia ovat henkilöliikenneasemat  ja 
tavaraterminaalit.  Rautatieliikenteessä  Kaakkois‐Suomen  alueen 
merkittävin  uudistus  on  Lahti–Luumäki–Vainikkala  ‐radan  paran‐
taminen  ja sen myötä vuoden 2010 lopulla käynnistyvä Helsingin  ja 
Pietarin  välinen  nopea  junayhteys.  Lahti–Luumäki–Vainikkala  ‐
yhteysvälin kehittämisen  jälkeen  alueen  rataverkon pullonkaula on 
Luumäki–Imatra ‐osuus,  jonka parantaminen on suunnitteilla. Myös 
Kotkan  ja  Haminan  satamiin  johtavilla  radoilla  on  tarvetta  lisätä 
maksimiakselipainoja.  

Saimaan kanava on suljettuna noin 2‐3 kuukautta vuodessa riip‐
puen  säätilanteesta.  Tämä  lisää  talvikuukausina  sekä maantie‐  että 
rautatiekuljetuksia (verrattuna siis tilanteeseen, että kanava olisi au‐
ki). Todennäköisesti vaikutus rautatiekuljetuksiin on suurempi kuin 
maantiekuljetuksiin. Teollisuuslaitokset myös täyttävät ja tyhjentävät 
varastoja kanavan aukiolon mukaan, sillä kiinniolo pystytään hyvin 
ennakoimaan. Jos kanava olisi auki ympäri vuoden, suurempi merki‐
tys olisi kuitenkin  sillä, että  teollisuuslaitosten ei  tarvitsisi ylläpitää 
kahta erilaista kuljetusjärjestelmää (toinen sulan veden ajalle eli noin 
9 kuukaudelle ja toinen kanavan ollessa jäässä eli noin 3 kuukaudelle 
vuodessa). Kahden  järjestelmän vaatimus on  lisännyt  ja edelleen  li‐
sää  houkutusta  siirtyä  vain  yhteen  järjestelmään,  johon  ei  sisälly 
Saimaan kanavaa.  (Tiehallinto 2007). Toukokuussa 2010 allekirjoitet‐
tiin Saimaan kanavan jatkosopimus aina vuoteen 2060 saakka. Tämä 
mahdollistaa  jälleen  kanavan  pitkäjänteisen  kehittämisen. Kanavan 
muuttaminen  ympärivuotiseksi  toisi  säästöä  sekä  raaka‐aineiden 
tuontiin  että  tuotteiden  vientiin  ja  mahdollistaisi  kuljetusmäärien 
kasvattamisen ympäristöystävällisesti.  

Saimaan kanavan vuokra‐alueen huoltotie on Kaakkois‐Suomen 
ELYn vastuulla. Tie on huonokuntoinen  ja häiriöaltis mm. huonojen 
sääolosuhteiden aikana. Suomen olisi hyvä edistää uutta tiehanketta 
Brusnitsnojen  ja Viipurin  ohitustien  välille. Tällöin päästäisiin  suo‐
malaisen tiepitäjän vastuulla olevasta vuokra‐alueen huoltotien yllä‐
pidosta ja mahdollisista häiriöistä. 
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Yhteysvälillä Kotka – Kouvola kehittämisen painopiste tulisi olla 
bussi‐  ja  raideliikenteessä.  Kouvolan  ja  Lahden  välillä  puolestaan 
raideliikennettä  tulisi  kehittää  ensisijaisena  joukkoliikenteen  kulku‐
muotona.  Lahden  ja  Lappeenrannan  välillä  sekä  Lappeenranta–
Imatra  ‐työssäkäyntialueella  tulisi kehittää niin bussiliikenteen kuin 
raideliikenteenkin  palvelutarjontaa.  Yhtenäinen  joukkoliikenteen 
matkalippujärjestelmä  helpottaisi  matkaketjujen  toteuttamista  eri 
joukkoliikennevälineillä. Etenkin työmatkaliikenteessä matkaketjujen 
hallintaa  tulisi kehittää. Pendelöinti Helsinkiin on  lisääntynyt viime 
vuosina huomattavasti nopeutuneiden yhteyksien ansiosta. 

Liityntäpysäköinnin osalta  tarpeita  tulee  edelleen kartoittaa  esi‐
merkiksi  uusien  tiehankkeiden  yhteydessä.  Junaliikenteeseen  liitty‐
vää  liityntäpysäköintiä  tulisi selvittää Liikenneviraston  ja VR:n sekä 
kuntien yhteistyönä. 

Kutsujoukkoliikenteen  ja  joukkoliikenneinformaation  hyödyn‐
tämistä tulisi jatkossa selvittää yhteistyössä kaupunkien kanssa. 

Lentoliikenteen  osalta Kaakkois‐Suomen  alueella  on uutta Lap‐
peenrannan  lentoaseman kansainvälisen  liikenteen voimakas kehit‐
tyminen. Vesiliikenteen osalta merkittävin vaikutus tie‐ ja rautatielii‐
kenteeseen  on  Kotkan  ja  Haminan  satamilla.  Sisävesiliikenne  on 
pääosin vapaa‐ajan liikennettä,  jolla ei ole selkeää rajapintaa muihin 
kulkumuotoihin. 

Viranomaisyhteistyön kehittäminen 
 
Sisäministeriön hallinnonalalla tehdään viranomaisten kesken tiivis‐
tä  yhteistyötä  kansalaisten  turvallisuuspalvelujen  parantamiseksi.  
Tavoitteena  on  toimintamallien  kehittämisen  lisäksi  tehostaa myös 
tietotekniikan ja paikkatiedon käyttöä yhteistyössä.   

Hätäkeskuslaitosten osalta merkittävin muutos on niiden  toimi‐
alueisiin  ja  toimipisteisiin  liittyvä uudistus. Vuoteen mennessä 2015 
toteutettavan  uudistuksen  myötä  hätäilmoituksia  vastaanotetaan 
valtakunnallisesti  kuudessa  toimipisteessä.  Tarkoituksena  on,  että 
korvaavuustyötä voidaan tehdä missä toimipisteessä tahansa. Uudis‐
tukseen liittyy uuden tietojärjestelmän hankinta, testaus ja käyttöön‐
otto sekä organisaatioiden yhdenmukaistaminen. 

Tieliikenteessä  valtion  ja  kuntien  tulisi  tehdä  entistä  tiiviimmin 
yhteistyötä. Tienkäyttäjän näkökulmasta tieympäristössä ei tulisi olla 
merkittävää  palvelutasoeroa  riippuen  siitä  liikutaanko  valtion  vai 
kunnan tiellä.  

Viranomaisyhteistyön  merkitys  korostuu  myös  rajaliikenteen 
hallinnassa. Erityisen  tärkeää  ovat  selkeät  toimintamallit  ja vastuut 
rajaliikenteen  ylikuormitustilanteissa,  jolloin  tilanteiden  ennakointi, 
hoito ja tiedottaminen voidaan suorittaa koordinoidusti ja tätä kautta 
minimoida  liikenteelle  ja ympäristölle aiheutuvat haitat. Yhteistyötä 
ja toimintamalleja rajaliikenteen hoitamiseksi tulee edelleen kehittää 
Suomessa sekä Venäjän viranomaisten kanssa. 
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3 Liikenteen hallinnan tavoitteet 
Kaakkois‐Suomessa 

Seuraavassa on lueteltu tämän työn yhteydessä määritetyt liikenteen 
hallinnan tavoitteet Kaakkois‐Suomen ELYn alueella. 

Kaupunkiseudut ja taajamat 
• Liikenneturvallisuus  paranee matka‐  ja  kuljetusketjujen  kai‐

kissa vaiheissa, erityisesti 
o kevyen liikenteen väylillä sekä kevyen liikenteen ja 

ajoneuvoliikenteen risteyksissä  liikkuminen on tur‐
vallista 

o ikääntyneiden  henkilöiden  liikkuminen  on  turval‐
lista 

o koulumatkat voidaan tehdä turvallisesti 
• Matkojen  ja kuljetusten sujuvuus  ja ennustettavuus paranee, 

erityisesti 
o suuremmilla kaupunkiseuduilla  ja niiden  läheisyy‐

dessä  (Kotka,  Hamina,  Kouvola,  Lappeenranta  – 
Imatra) ajantasaisen tiedon saatavuus liikenteen su‐
juvuudesta ja mahdollisista häiriöistä paranee 

o liikenteen häiriöiden hoito tehostuu 
o olemassa  olevan  kapasiteetin  hyödyntäminen  te‐

hostuu 
o raideliikenteen toimintavarmuus paranee 

• Kävelyn,  pyöräilyn  ja  joukkoliikenteen  houkuttelevuus  kas‐
vaa, erityisesti 

o joukkoliikenteen  aikataulujen  täsmällisyys  ja  en‐
nustettavuus paranee 

o joukkoliikenteen käyttäminen on turvallista 
o joukkoliikenteen käyttö helpottuu 
o kevyen liikenteen sujuvuus paranee ajoneuvoliiken‐

teen risteyksissä 
• Liikenteen  kasvua  ja  haitallisia  ympäristövaikutuksia  hilli‐

tään, erityisesti 
o suuremmilla kaupunkiseuduilla  ja niiden  läheisyy‐

dessä  (Kotka,  Hamina,  Kouvola,  Lappeenranta  – 
Imatra)  joukkoliikenteen  ja muiden ympäristöystä‐
vällisten liikkumismuotojen osuus kasvaa 

o ajoneuvoliikenteen määrää kaupunkien keskustois‐
sa vähenee 

o vaarallisten aineiden kuljetusten hallinta paranee 
o liikenteen vaikutus  ilmastoon huomioidaan entistä 

paremmin 
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Keskeiset yhteysvälit 
• Liikenneturvallisuus paranee, erityisesti 

o valtatie 6, valtatie 15  ja valtatie 26 sekä rajanylitys‐
paikoille johtavat väylät (vt 7, vt 13 ja kt 62) 

o raskaan  liikenteen  aiheuttamat  onnettomuudet vä‐
henevät 

o ikääntyneiden  henkilöiden  liikkuminen  on  turval‐
lista 

• Matkojen  ja kuljetusten sujuvuus  ja ennustettavuus paranee, 
erityisesti 

o koko  liikenneverkon  tilan  (sujuvuus,  häiriöt)  seu‐
ranta ja tiedon ajantasaisuus paranee 

o liikenteen häiriöiden hoito tehostuu  
o liikenneverkon  kapasiteetti  hyödynnetään  liiken‐

teen ohjauksen avulla mahdollisimman tehokkaasti 
o vaarallisten aineiden kuljetusten hallinta paranee 

• Kulkumuotojen välinen yhteistyö tehostuu, erityisesti 
o yhteysvälillä valtatie 6 Lahti – Kouvola – Lappeen‐

ranta  raide‐  ja  bussiliikenteen  edellytykset  ja  hou‐
kuttelevuus paranevat 

o raideliikenteen osuus  tavaraliikenteen kuljetuksista 
kasvaa 

 

Muu liikenneverkko 
• Liikenneturvallisuus paranee, erityisesti 

o rajaliikenteen käyttämien  teiden  turvallisuus para‐
nee 

o raskaan  liikenteen  aiheuttamat  onnettomuudet vä‐
henevät 

• Matkojen  ja kuljetusten sujuvuus  ja ennustettavuus paranee, 
erityisesti 

o raskas  liikenne  saa  tarvittavan  tiedon  tieverkon 
kunnosta ja tilasta  

o joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat 
 

Rajaliikenne 
• Rajaliikenteen turvallisuus paranee, erityisesti 

o liikenneonnettomuuksien  riski  rajaliikenteen  käyt‐
tämällä tieverkolla pienenee 

o vakavat  onnettomuudet  rajaliikenteen  käyttämällä 
tieverkolla vähenevät 

o pelastusviranomaisten  toimintaedellytykset  ras‐
kaan liikenteen käyttämällä tieverkolla paranevat 

• Rajaliikenteen sujuvuus ja toimivuus paranevat, erityisesti 
o liikenteen  hallintajärjestelmä  mahdollistaa  suju‐

vamman  ja  ennustettavamman  liikkumisen  Kaak‐
kois‐Suomen tieverkolla 
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o rajanylityspaikkojen  kuormitus  tasoittuu  sekä  nii‐
den ja niille johtavien teiden kapasiteetti hyödynne‐
tään mahdollisimman tehokkaasti  

• Rajaliikenteen ympäristöhaitat vähenevät 
o raskaan  liikenteen  jonottamisesta  aiheutuvat  pääs‐

töt vähenevät 
o tienvarsiasutukselle aiheutuvat haitat vähenevät 
o tienvarsijätteiden määrä vähenee 
o vaarallisten aineiden kuljetusten hallinta paranee 

 

Toimintatavat/toimijoiden välinen yhteistyö 
• Yhteistyö eri toimijoiden kesken tiivistyy, erityisesti 

o viranomaisten  välinen  yhteistyö  tiivistyy  raskaan 
liikenteen ja rajaliikenteen hallinnassa 

o toimijoiden omistamia  ja käyttämiä tietoja hyödyn‐
netään tehokkaammin liikenneverkon tilannekuvan 
ja hallinnan parantamiseksi 

• Viranomaisten  ja muiden toimijoiden roolit liikenteen hallin‐
nassa selkeytyvät 

 
Yhteenveto tavoitteista on esitetty taulukkomuodossa liitteessä 1. 
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4 Liikenteen hallinnan keinot 
Liikennevirastossa  liikenteen  hallinnan  tavoitteena  on  parantaa  lii‐
kenteen  turvallisuutta  ja  sujuvuutta,  vähentää  liikenteen  päästöjä 
sekä  hyödyntää  väyläkapasiteettia  tehokkaammin.  Liikenteen  hal‐
linnan keinoilla hillitään liikenteen kysyntää sekä vaikutetaan kulku‐
tavan, reitin, matkan tai kuljetuksen ajankohdan valintaan. (Liikenne‐
virasto 1/2010). 

Operatiivista  liikenteen  hallintaa  ovat  ajantasainen  tilannekuva 
liikennejärjestelmästä,  tiedotus  ja  liikenteen  ohjaus  sekä  häiriöiden 
hallinta. Keskeisenä toimijana on Liikenneviraston tieliikennekeskus, 
joka  vuonna  2010  operoi  suurilla  kaupunkiseuduilla:  Helsingissä, 
Turussa, Tampereella ja Oulussa. Häiriöiden hallinnassa keskeistä on 
viranomaisyhteistyön kehittäminen ja koordinointi sekä nykykäytän‐
töihin verrattuna herkempi  tiedotus vielä varmistamattomista häiri‐
öistä. Liikennevirasto vastaa kokonaisuudessaan tieliikenteen häiriö‐
tilanteiden hallinnan koordinoinnista. ELY‐keskukset  laativat omien 
alueidensa  liikenteen‐  ja häiriönhallintasuunnitelmat. Liikenneviras‐
ton  ja ELY‐keskusten  sekä muiden  toimijoiden  roolijakoa  selventää 
kuva 20. (Liikennevirasto 1/2010). 
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LIIKENNEVIRASTO JA  MUUT TOIMIJAT 
ELY-KESKUKSET 

Liikenteen hallinnan palvelut ja keinot voidaan jakaa mm. seuraavas‐
ti: 

• häiriötilanteiden hallinta 
• kysynnän ohjaus 
• kiinteä liikenteen ohjaus 
• vaihtuva liikenteen ohjaus 
• liikennevalo‐ohjaus 
• tiedotus 
• automaattivalvonta 
• liityntäpysäköinti 

Kuva 20. Eri toimijoiden roolit liikenteen hallinnassa. 
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Häiriön  hallinta  on  liikenteen  häiriötilanteiden,  esimerkiksi  onnet‐
tomuuksien, havaitsemista, hoitamista ja poistamista eri viranomais‐
ten välisenä yhteistyönä. Häiriöiden purkua kehitetään, mikä tarkoit‐
taa  mm.  toimintatapojen  kehittämistä,  varareittien  suunnittelua  ja 
viitoitusta,  liikennevalo‐ohjauksen  aktiivista  käyttöä,  liikenteen  oh‐
jausvaunujen  ja häiriöiden purkuun  sopivien kulkuvälineiden han‐
kintaa,  radiotaajuuksien mahdollista  omistamista  ja  tienvarsitekno‐
logian  tilatietokannan ylläpitoa. Pääteiden keskeisille yhteysväleille 
luodaan varareittisuunnitelmat häiriötilanteiden varalle.   Häiriöiden 
hallinta  painottuu  keskeiselle  päätieverkolle  ja  kaupunkiseuduille. 
(Liikennevirasto 1/2010). 

Kysynnän  ohjauksen  keinoja  ovat  esimerkiksi  pääsyn  tai  pysä‐
köinnin  säätely,  liityntäpysäköinnin  järjestäminen,  henkilöautojen 
yhteiskäytön  tukeminen,  joukko‐  ja kevytliikenteen  suosiminen,  lii‐
kennetiedottaminen sekä ruuhka‐ ja muut tienkäyttömaksut. (Liiken‐
nevirasto 1/2010). 

Liikennettä ohjataan liittymittäin, tiejaksoittain tai koko tiestöllä. 
Liikenteen ohjaus  jaetaan kiinteään  ja vaihtuvaan  liikenteen ohjauk‐
seen  (Liikennevirasto 1/2010). Kiinteään  liikenteen ohjaukseen kuu‐
luvat  liikennemerkit  ja muut  kiinteät  liikenteenohjauslaitteet,  jotka 
mm. rajoittavat, varoittavat ja opastavat tienkäyttäjiä. Häiriötilanteis‐
sa on tarpeen ohjata liikenne varareitille. Kuitenkin ainoastaan sellai‐
sissa  kohteissa,  joissa  on  kaksi  selkää  rinnakkaista  reittiä,  voidaan 
käyttää  kiinteää  varareittiopastusta.  Tienvarsiopasteita  on  edelleen 
käytettävä,  koska  ajoneuvojärjestelmät  eivät  yleisty  ainakaan  vielä 
vuoteen 2020 mennessä riittävästi voidakseen korvata niitä (Liikenne‐
virasto 1/2010). (Tiehallinto 42/2009). 

Liikenteen  vaihtuvalla  ohjauksella  ohjataan  kuljettajia  valitse‐
maan  kuhunkin  olosuhteisiin  parhaiten  sopiva  nopeus  ja muu  toi‐
mintatapa sekä tasataan liikennevirtaa. Tavoitteena on sekä liikenne‐
turvallisuuden parantaminen että ruuhkien vähentäminen. (Tiehallin‐
to 42/2009). 

Liikenteen valo‐ohjauksella vähennetään risteävien liikennevirto‐
jen  törmäysmahdollisuuksia.  Vihreä  aalto  tarkoittaa  peräkkäisten 
liikennevalojen  tahdistamista  siten,  että  vihreän  aallon  suunnassa 
liikenne voi  edetä pysähtymättä  risteyksestä  toiseen. Kaupunkiseu‐
duilla varmistetaan valoetuuksien ym.  joukkoliikennettä, kävelyä  ja 
pyöräilyä tukevien liikenteen hallinnan palveluiden jatkuvuus maan‐
tieverkolla  (Liikennevirasto  1/2010).  Joukkoliikenteen  liikenneva‐
loetuuksilla  lyhennetään  bussien matka‐aikaa  sekä  lisätään  liiken‐
nöinnin  säännöllisyyttä  ja  täsmällisyyttä, mikä  parantaa  joukkolii‐
kenteen  kilpailukykyä.  Etuuksia  voidaan  käyttää  myös  nopeutta‐
maan hälytysajoneuvojen kulkua. (Tiehallinto 42/2009). 

Liikennevirasto  ja ELYt vastaavat ajantasaisen  joukkoliikennetie‐
dotuksen  informaatiotaulujen  toteuttamisesta kaupunkien  joukkolii‐
kennekäytävien  jatkoilla  oleville maantieverkon  pysäkeille  ja mat‐
kustajaterminaaleissa  sekä osallistuvat  liityntäpysäköintialueille  tar‐
koitetun  joukkoliikenneinformaation  toteuttamiseen  (Liikennevirasto 
1/2010). 

Varoittamalla  odotettavissa  olevista  ongelmista  (keli,  sumu,  hi‐
das ajoneuvo, väärään suuntaan kulkeva ajoneuvo,  jne.) ennen mat‐
kaa ja matkan aikana helpotetaan kuljettajaa varautumaan ongelmiin 
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reitillä, muuttamaan reittiään  tai yleensä matkasuunnitelmiaan sekä 
siirtymään  turvallisemman  joukkoliikenteen  käyttöön.  Liikennevi‐
rastossa näillä varoituksilla tarkoitetaan turvallisuustiedotusta. Ajan‐
tasainen  matka‐aikatieto  mahdollistaa  nykyistä  tarkemman  reitti‐
suunnittelun  ja  lähtöajankohdan  valinnan.  Tämä  lyhentää  matka‐
aikoja, vähentää liikenteen ruuhkautumista  ja lisää matkustusmuka‐
vuutta. Elinkeinoelämässä matka‐  ja kuljetusaikojen  ennustettavuu‐
den parantaminen tehostaa kuljetuksia. Matka‐aikatieto mahdollistaa 
omalta  osaltaan  nykyisen  liikenneinfrastruktuurin  tehokkaamman 
käytön,  ja  siten  tieverkko  voidaan pitää  liikennöitävissä  kasvavista 
liikennemääristä ja vähenevistä tieinvestoinnista huolimatta. Joukko‐
liikenteen käyttäjät saavat tietoa pysäkeillä olevista näytöistä seuraa‐
van  ja  sitä  seuraavan  bussin  saapumisajoista. Lisäksi näytöillä  voi‐
daan välittää informaatiota häiriötilanteissa. (Tiehallinto 42/2009). 

Aktiivinen  liikenneverkon  operointi  ja  turvallisen  liikkumisen 
varmistaminen  vaativat  tilannekuvan  laadun merkittävää  paranta‐
mista  nykyisestä. Matka‐aikatietoa  tarkennetaan  ja  lyhyen  ajan  en‐
nusteita  tuotetaan  pääteiden  keskeisillä  yhteysväleillä  ja  suurten 
kaupunkiseutujen  sisääntulo‐  ja  kehäteillä. Keli‐  ja  häiriötietoja pa‐
rannetaan myös muilla vilkkailla pääteillä. Kelitiedon osalta paran‐
nus merkitsee  ns.  tiejaksokeliä  eli  tiejaksojen  nykyisen  kelin  ja  lä‐
himmän 12 tunnin aikaisen keliennusteen tuottamista sekä kelipalve‐
lujen taustatiedon parantamista. Häiriötiedon parantamiseen kuulu‐
vat uudet häiriöiden havaitsemisjärjestelmät sekä ennakolta tiedetty‐
jen häiriötapahtumien tietojen keruu. (Liikennevirasto 1/2010). 

Automaattinen  liikennevalvonta vähentää  liikennesääntöjen  rik‐
komista  ja  erityisen  vaarallista  liikennekäyttäytymistä  kuten  ylino‐
peuksia ja punaista päin ajoa, mikä puolestaan vähentää niistä aiheu‐
tuvia turvallisuusongelmia (Tiehallinto 42/2009). Valvontajärjestelmiä 
ovat muun muassa automaattinen nopeus‐ ja risteysvalvonta, vaaral‐
listen aineiden kuljetusten valvonta  ja automaattinen kaistan käytön 
valvonta.  Suurilla,  liikenteellisesti  erityisen merkittävillä  työmailla 
hyödynnetään  liikenteen  hallinnan  keinoja  laajamittaisesti,  jotta 
työmaan  haitalliset  vaikutukset  liikenteelle  saadaan  minimoitua. 
(Liikennevirasto 1/2010). 

Liityntäpysäköinti  puolestaan  mahdollistaa  henkilöauton  tai 
pyörän  ja  joukkoliikenteen  yhteiskäytön.  Käyttäjä  voi  saapua  lä‐
hemmäksi  kaupunkikeskuksia  omalla  autolla  ja  jatkaa  matkaansa 
hyvien  joukkoliikenneyhteyksien  ääreltä  eteenpäin  jättäen  autonsa 
joukkoliikenneterminaalin  tai  ‐pysäkin  lähellä  olevaan  liityntä‐
pysäköintipaikkaan. Kehittyneillä  järjestelmillä  tarjotaan autoilijoille 
ajantasaista  tietoa  tieverkon  tilanteesta,  arvioidusta  matka‐ajasta, 
mahdollisista häiriöistä ja vapaiden liityntäpysäköintipaikkojen mää‐
rästä. Keskustaan matkaavat tienkäyttäjät ohjataan  liityntäpysäköin‐
tialueille  ja  siten  julkisen  liikenteen  käyttäjiksi.  Liityntäpysäköijille 
voidaan  tiedottaa mahdollisista  joukkoliikenteen häiriöstä  tai ongel‐
mista muun muassa ajoradan yläpuolilla opasteilla tai navigaattorei‐
hin lähetettävillä viesteillä. (Tiehallinto 42/2009).  
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5 Liikenteen hallinta Kaakkois‐
Suomessa 

5.1 Aktiivinen liikenneverkon operointi 

Liikenteen hallinnassa on keskeistä  liikenteestä eli  ihmisten  ja  tava‐
roiden  liikkumisesta huolehtiminen. Aktiivisen  liikenneverkon ope‐
roinnin tavoitteena on liikkumisen ja kuljettamisen ennakoitavuus ja 
luotettavuus kaikissa oloissa. Keskeistä on häiriöiden ennalta ehkäi‐
seminen ja vaikutusten minimointi. Aktiivisen operoinnin työkaluina 
ovat liikenteen ohjaus, liikenteen tiedotus  ja häiriötilanteiden hallin‐
ta. Operoinnin  tärkeänä edellytyksenä on  liikennejärjestelmän ajan‐
tasainen  tilannekuva. Liikenneverkon  ja  liikenteen hallinnan palve‐
luiden  ajantasaisesta  operoinnista  vastaa  24/7  ‐periaatteella  Liiken‐
neviraston tieliikennekeskus. (Liikennevirasto 1/2010). 

Kaakkois‐Suomen  ELYn  alueella  aktiivista  liikenneverkon  ope‐
rointia  kehitetään  suurelta  osin  liikenneturvallisuuden  sekä  rajalii‐
kenteen  ja raskaan liikenteen näkökulmasta. Toimenpiteillä pyritään 
optimoimaan liikenneverkon kuormitusta niin, että liikenteen aiheut‐
tamat sujuvuus‐ ja liikenneturvallisuusongelmat päätieverkolla olisi‐
vat mahdollisimman pieniä. Kaakkois‐Suomen suurimmilla kaupun‐
kiseuduilla painopiste on  liikennevalo‐ohjauksessa  ja sen kehittämi‐
sessä,  häiriöiden  hallinnassa  sekä  tapahtumakohtaisessa  liikenteen 
hallinnassa. Kaakkois‐Suomen ELYn alueella tarvittavia liikennever‐
kon aktiivisen operoinnin kehittämistoimenpiteitä ovat: 

• alue‐  ja  tapahtumakohtaisten  liikenteen  hallintasuunni‐
telmien laatiminen 

• rajaliikenteen viranomaisyhteistyön kehittäminen 
• rajanylityspaikkojen  ja  niille  johtavien  teiden  (Vaalimaa, 

Nuijamaa ja Imatra) liikenteen hallinnan kehittäminen 
• Valtatien 6 Taavetti – Lappeenranta vaihtuvan ohjauksen 

toteuttaminen 
• Valtatien 6 Koskenkylä – Kouvola vaihtuvan ohjauksen to‐

teuttaminen 
• Valtatien 6 Kouvolan kohdan vaihtuvan ohjauksen toteut‐

taminen 
• Valtatien  26 Hamina  –  Taavetti  vaihtuvan  ohjauksen  to‐

teuttaminen 
• Valtatie 15 Kotka – Kouvola vaihtuvan ohjauksen  toteut‐

taminen 
• E18 liikenteen hallinnan kehittäminen 
• Kaupunkien liikennevalo‐ohjauksen kehittäminen 

 
Aktiivisen  liikenneverkon operoinnin kehittämiseksi on myös käyn‐
nissä  valtakunnallisia  hankkeita,  jotka  osaltaan  tukevat  alueellista 
kehittämistä.  Kansallisella  tasolla  kehitetään  mm.  yhteisiä  häiriön 
hallinnan toimintamalleja sekä viranomaisyhteistyötä.   
 



Kaakkois‐Suomen elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskuksen julkaisuja 8 | 2010  49

Liikenteen hallintasuunnitelmat 
 
Kaakkois‐Suomen alueelle on toteutettu tarvittavat päätieverkon va‐
rareittisuunnitelmat.  Nykyinen  varareitillinen  tieverkko  kattaa  ko‐
konaan  julkaisussa  ”Varareittisuunnitelmien  nykytila,  Tiehallinto 
2009” esitetyn maksimiverkon. Valtakunnallista  standardia  sähköis‐
ten  varareittisuunnitelmien  laatimiselle  ei  ole  vielä  laadittu. Kaak‐
kois‐Suomen alueelle tehtyjen suunnitelmien (Vt 6, Vt 7, Vt 15, Vt 26) 
sisältöä  päivitetään,  kun  Liikennevirasto muodostaa  yhteiset  stan‐
dardit  sähköisten  varareittisuunnitelmien  laatimiselle.  Varareitti‐
suunnitelmien päivitys sekä sähköisen jakelun suunnittelu tulee laa‐
tia yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. 

Tapahtumakohtaiset  liikenteen  hallintasuunnitelmat  ja  häiriön‐
hallintasuunnitelmat  laaditaan,  jotta häiriöiden  ja  tapahtumien hoi‐
taminen on mahdollisimman  tehokasta  ja niiden aiheuttamat haitat 
voidaan minimoida. Suunnitelmat laaditaan usein toistuvista ennalta 
tiedossa olevista häiriöistä. Tapahtumat aiheuttavat muutoksia aina‐
kin  liikenne‐  ja pysäköintijärjestelyihin,  liikenteen ohjaukseen,  jouk‐
koliikenteen reitteihin ja aikatauluihin sekä taksien ajoihin.  

Viranomaisyhteistyön  toimintamalleja kehitetään  edelleen häiri‐
öiden hoitamiseksi. Suunnittelussa otetaan huomioon myös vaihto‐
ehtoiset kulkumuodot  ja niiden kysyntään vaikuttaminen varsinkin 
ennalta tiedossa olevien häiriöiden hallinnan suunnittelussa.  

Vaarallisten aineiden kuljetusreiteille on  tarpeen miettiä  toimin‐
tamallit  onnettomuustilanteiden  hoitamiseksi.  Toimintamallien  so‐
piminen on tärkeää erityisesti kaupunkiseuduilla ja taajamissa. Tarve 
on tullut esille ainakin Kotkan ja Kouvolan kaupunkiseuduilla. Kou‐
volassa  on  laadittu  turvallisuustiedote,  jossa  on  käyty  läpi  kaikki 
alueen  riskialttiit  teollisuuslaitokset  ja  mahdolliset  vaaratilanteet. 
Tämän  työn pohjalta on käynnistetty Kouvolan seudun vaarallisten 
aineiden reittien määrittelytyö.  

Liikenteen hallinnan  suunnitelmat  laaditaan ainakin  seuraavista 
kohteista ja aiheista: 

• Kotkan meripäivät 
• Haminan varuskunnan vuosittainen valapäivä 
• Vekarajärven varuskunnan vuosittainen valapäivä 
• Hamina Tattoo 
• Kouvolan raviradan vuosittaiset massatapahtumat 
• Vaarallisten aineiden kuljetusten reitit häiriöiden hallinta  

 
Muiden eri vuosina eri paikoissa järjestettävien massatapahtumi‐

en, kuten  Jukolan viesti  ja Suviseurat, osalta häiriönhallintasuunni‐
telmat  tulee  laatia  tapauskohtaisesti. Toimijoiden välisen yhteistyön 
toimintamallit tulisi kuitenkin laatia jo ennakkoon.  

Kriittisiä toimintoja sisältäville alueille laaditaan häiriönhallinnan 
toimintasuunnitelmat tilanteisiin,  jossa liikenteellinen pääyhteys  jos‐
tain syystä katkeaa. Tällaisia alueita ovat mm. suuret satamat (Kotka, 
Hamina) sekä suuret  teolliset  tuotantolaitokset  ja  ‐alueet  (mm.  Jout‐
senon sellutehdas ja Kouvolan seudun tuotantolaitokset). 

Kiinteän viitoituksen osalta on  laadittu  90–luvun  loppupuolella 
yleissuunnitelmat Kotkan, Lappeenrannan  sekä Kouvola – Kuusan‐
koski – Koria ‐alueille. Suunnitelmat on pääosin toteutettu ja ne ovat 
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edelleen ajantasaisia. Lappeenranta‐Imatran  ja Haminan alueella  lii‐
kenteen ohjausta on päivitetty valtateiden 6 ja 7 parantamisen yhtey‐
dessä.   Kouvolan  alueella  tapahtuneen kuntaliitoksen  johdosta  alu‐
een viitoituksen yleissuunnitelmaa tulisi päivittää niin, että Anjalan‐
koski ja Valkeala olisivat myös mukana suunnitelman piirissä. 

Kymenlaakson  ja  Etelä‐Karjalan  maakuntien  alueille  ollaan 
käynnistämässä  palvelukohteiden maakunnallisten  viitoitussuunni‐
telmien  laadinta.  Yksityiskohtaiset  toteutussuunnitelmat  laaditaan 
myöhemmin noudattaen maakunnallisia suunnitelmia. 
 

Rajaliikenne 
 

Rajaliikenteen häiriöiden hallinnassa  on  toiminnassa viranomaisten 
seurantaryhmä,  jonka  tehtävänä  on  kehittää  toimintamalleja  erityi‐
sesti raskaan liikenteen ylikysyntätilanteiden havainnointiin, seuran‐
taan ja hoitamiseen. Toimintamallissa on määritelty mm. toimijoiden 
vastuut, tiedonvaihto ja tarvittavat toimenpiteet eri tilanteissa, rekko‐
jen  tilapäiset  pysäköintialueet  ja  liikenteen  ohjauksen  toimenpiteet 
eri  tilanteisiin  sekä  olemassa  olevien  seuranta‐  ja  tietojärjestelmien 
hyödyntäminen. Jatkokehitystarpeena on selvittää vastuunjako polii‐
sin  ja muiden  toimijoiden  välillä  tiellä  tapahtuvassa häiriötilanteen 
liikenteen  ohjauksessa,  minkä  tieliikennelain  2.  pykälän  uudistus 
nykyään sallii. Ryhmän  toimintaan osallistuvat ELYn, Rajavartiolai‐
toksen, Tullin, Poliisin  (liikkuva  ja paikalliset), satamien sekä pelas‐
tusviranomaisten edustajat. Toimintamallit eri tilanteisiin on laadittu 
valmiiksi ja niitä on hyödynnetty toiminnassa.   

Rajanylityspaikkojen  operatiivisesta  liikenteen  hallinnasta  vas‐
taavat Tulli  ja Rajavartiolaitos. Liikennevirasto  ja ELY vastaavat  lii‐
kenteen ohjauksen  laitehankinnoista  sekä niiden ylläpidosta. Nuija‐
maalla  ja Vaalimaalla  on  osittain  käytössä  jo  vanhentumassa  oleva 
raskaan liikenteen vuoronumerojärjestelmä. Nuijamaalla järjestelmää 
on käytetty aktiivisemmin, ja samalla on kerätty kokemuksia vastaa‐
van uuden  järjestelmän kehittämiseksi. Tullin  toimesta ollaan käyn‐
nistämässä hanketta  itärajan ylityspaikkojen rekkaliikenteen seuran‐
tajärjestelmän  kehittämiseksi.  Järjestelmällä  korvataan  nykyinen 
vuoronumerojärjestelmä.  Rajanylityspaikkakohtainen  järjestelmä 
toteutettaisiin Vaalimaalle, Nuijamaalle ja Imatralle.  

Henkilöliikennemäärien  kasvusta  johtuen  myös  henkilöliiken‐
teen  aiheuttamia  ajoittaisia  ylikuormitustilanteita  syntyy  yhä  use‐
ammin. Ennakoitavissa olevia tilanteita ovat mm. Venäjän  loma‐ajat 
ja pyhäpäivät. Henkilöliikenteen ylikuormitustilanteiden varalle laa‐
ditaan liikenteen ohjauksen suunnitelmat, koskien ajoneuvojen jono‐
tuksen hallintaa sekä mahdollista  tavaraliikenteen kaistojen  ja pysä‐
köintialueiden väliaikaista käyttöä. 

Vaalimaalle  on  suunniteltu  raskaan  liikenteen  ja  henkilöliiken‐
teen erottamista, minkä yhteydessä alueen liikenteen hallinnan järjes‐
telmät myös uusitaan  (rakennussuunnitelmaluonnos  tiejärjestelyistä 
valmistui 2007). Jos em.  investointia ei toteuteta, uusitaan  liikenteen 
hallintajärjestelmän  laitteita  erillisinä  pienempinä  toimenpiteinä. 
Vaalimaan  rajanylityspaikan  yhteyteen  ollaan  toteuttamassa  uusi 
raskaan  liikenteen  pysäköintialue,  jonka  liikenteen  ohjaus  yhdiste‐
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tään  rajanylityspaikan muuhun  liikenteen  ohjaukseen.  Rajanylitys‐
paikalle johtavaa E18–tietä ja sen liikenteen hallintaa kehitetään pää‐
osin tien rakentamisinvestointien yhteydessä. 

Nuijamaan  rajanylityspaikalla  tarvittavat  liikenteen  hallinnan 
toimenpiteet kohdistuvat pääosin valtatielle 13, missä raskaan liiken‐
teen  lisäkaistoja  jatketaan  Soskuantien  liittymään  asti.  Samassa  yh‐
teydessä toteutetaan myös tarvittavat  liikenteen ohjaus‐  ja seuranta‐
järjestelmät. Investointien avulla parannetaan valtatien 13 sujuvuutta 
ja  turvallisuutta.  Investoinneista  on  laadittu  tie  ja  rakennussuunni‐
telma. Nuijamaan mahdollisen  raskaan  liikenteen pysäköintialuein‐
vestoinnin yhteydessä toteutetaan myös tarvittavat liikenteen hallin‐
nan  järjestelmät.  Raskaan  liikenteen  pysäköintialueesta  on  laadittu 
selvitys vuonna 2007. 

Imatran  rajanylityspaikalle on  suunniteltu  investointia,  jossa  ra‐
kennetaan  lisää  tarkastuskaistoja  sekä  suurennetaan  raskaan  liiken‐
teen  pysäköintialuetta.  Investoinnin  yhteydessä  toteutetaan  myös 
alueella  tarvittavat  liikenteen hallinnan  toimenpiteet koskien  liiken‐
teen ohjausta kantatiellä 62  ja  rajanylityspaikalla. Esiselvitys  liiken‐
nejärjestelyjen toimenpiteistä on valmistunut vuonna 2009 ja rajanyli‐
tyspaikan hankesuunnitelma 2010. 

 
Pääteiden liikenteen hallinta 
 
Valtatiellä  6  tarvittavien  liikenteen hallinnan  toimenpiteiden  avulla 
pyritään parantamaan  liikenteen  turvallisuutta  ja  sujuvuutta  erityi‐
sesti  huonojen  kelien  ja  ruuhkien  aikana.  Taavetti  –  Lappeenranta 
tieosuus  on  liikenteellinen  ”pullonkaula”  kahden  hyvin  toimivan  
‐tieosuuden  (Kouvola  – Taavetti  ja Lappeenranta  –  Imatra) välissä. 
Vaihtuvalla  liikenteen ohjauksella voidaan parantaa  liikenteen suju‐
vuutta  etenkin  siinä  tapauksessa,  että  tien parantamishankkeelle  ei 
osoiteta  resursseja.  Liikenteen  hallinnan  toimenpidekokonaisuus 
riippuu siitä, toteutetaanko se tien parantamisen yhteydessä vai ny‐
kyiselle tielle. Tieosuudelle ei ole laadittu liikenteen hallinnan suun‐
nitelmia.  

Valtatielle 6 välille Koskenkylä – Kouvola on  laadittu vaihtuvan 
ohjauksen rakennussuunnitelma, joka sisältää vaihtuvat nopeusrajoi‐
tukset  sekä  varoitus‐  ja  tiedotusopasteet.  Toimenpiteiden  toteutus 
liikenteen ohjauslaitteiden osalta karsittiin tien parantamishankkees‐
ta  investoinneille  varatun  budjetin  ylittyessä.  Liikenteen  hallinnan 
rakennussuunnitelma tulee tarkistaa ennen investointien toteutusta. 

Valtatiellä  6  Kouvolan  kohdalla  on  käytössä  pelastuslaitoksen 
ramppiliittymien vaihtuva ohjaus, jonka avulla päätien nopeutta las‐
ketaan  ja  liikennettä varoitetaan pelastusajoneuvojen  liittyessä pää‐
tien  liikenteeseen.  Järjestelmän  laajentamisesta  välille  Tykkimäki  – 
Keltti  on  laadittu  esiselvitys.  Laajennusratkaisu  sisältää  vaihtuvat 
tiedotusopasteet  sekä  varoitus‐  ja  nopeusrajoitusmerkit.  Ratkaisun 
avulla pyritään parantamaan erityisesti liikenteen sujuvuutta. 

Valtatielle  26  suunnitelluilla  liikenteen  hallinnan  toimenpiteillä 
pyritään vähentämään raskaan liikenteen kysyntää välillä Hamina – 
Taavetti. Vuonna 2006 valmistuneessa  selvityksessä on kuvattu  jär‐
jestelmän periaateratkaisu, joka sisältää vaihtuvan liikenteen ohjauk‐
sen tien molempiin päihin valtateille 6 ja 7. Järjestelmän avulla tiedo‐
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tetaan  liikennettä  häiriötilanteissa  vaihtoehtoisista  reiteistä  ja  ra‐
janylityspaikoista.  

Valtatieltä 13 väliltä Ristiina – Lappeenranta on laadittu nelipor‐
rasmallia  soveltaen  toimenpideselvitys.  Liikenteen  hallinnan  toi‐
menpiteet koskevat  liikenteen ohjauksen  selkeyttämistä, nopeusval‐
vontaa  ja  nopeusrajoituksien muutoksia. Kantatieltä  62  tulisi  laatia 
vastaava selvitys. 

Valtatien  15 Kotka  – Kouvola yleissuunnitelman yhteydessä on 
yhteysvälille  suunniteltu myös  tarvittavien  liikenteen hallinnan  toi‐
menpiteiden periaateratkaisut, jotka sisältävät vaihtuvat nopeusrajoi‐
tukset sekä varoitus‐ ja tiedotusopasteet. Toimenpiteiden avulla pyri‐
tään parantamaan tiejakson liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta sekä 
vähentämään raskaan liikenteen kysyntää.  

E18–tietä ja sen liikenteen hallintaa kehitetään tien parantamisen 
uusinvestointien  yhteydessä.  Haminan  kohdan  ohituksen  rakenta‐
mispäätös on mukana vuoden 2011 budjettiesityksessä. Välille Kos‐
kenkylä – Vaalimaa on tarkoitus toteuttaa moottoritietasoinen yhteys 
vuoteen  2016 mennessä.  Samassa  yhteydessä  toteutetaan  Porvoo  – 
Vaalimaa välille korkeatasoinen  liikenteen hallintajärjestelmä. Välin 
Koskenkylä – Kotka  tiesuunnitelman  laadinnan aikana on käynnis‐
tetty Vihreä moottoritie  ‐hanke,  jonka  yhteydessä  selvitetään mah‐
dollisuuksia hyödyntää uusinta teknologiaa puhtaamman ja päästöt‐
tömän liikenteen edistämiseksi Helsingin ja Pietarin välillä. 

Valtatien  7  rinnalla  välillä Hamina  – Vaalimaa  kulkee maantie 
s3513  (Museotie),  jonne  jonotilanteissa eksyy raskaan  liikenteen ajo‐
neuvoja. Tämä aiheuttaa  liikenneturvallisuusriskin muille  tien käyt‐
täjille. Raskasta liikenteen läpiajo Haminasta Vaalimaalle tulisi rajoit‐
taa kiinteän liikenteen ohjauksen keinoin siihen asti, kunnes Hamina 
– Vaalimaa moottoritie valmistuu. 

 
Suuret kaupunkiseudut 
 
Suurilla  kaupunkiseuduilla  aktiivinen  liikenneverkon  operointi  on 
pääasiassa häiriöiden hallintaa, pysäköinnin ohjausta  sekä  liikenne‐
valo‐ohjausta  ja  sen  kehittämistä.  Lisäksi  liikenteen  kysyntää  halli‐
taan erilaisten rajoitusten  ja  liikenteen ohjauksen avulla. Kuljetusten 
kysynnän  hallinta  on  tärkeää  erityisesti  kaupunkiseuduilla,  missä 
sijaitsee satamia  ja  teollisuuslaitoksia. Raskaan  liikenteen kysyntään 
taajamissa voidaan vaikuttaa mm. rajoitusten tai sopimuksien kautta. 
Tuotantolaitokset voivat kuljetusyritysten kanssa  tekemissään  sopi‐
muksissa velvoittaa yrityksiä käyttämään yhteisesti sovittuja reittejä.  

Haminassa ei ole käytössä liikennevaloja eikä niitä ole myöskään 
suunnitteilla. Suurimmat haasteet kohdistavat tällä hetkellä kaupun‐
gin  läpi E18  tietä Vaalimaalle  suuntautuvan  raskaan  liikenteen hal‐
lintaan,  jota  kehitetään  yhteistyössä muiden  viranomaisten  kanssa. 
Lisäksi  kaupungilla  on  alustavia  suunnitelmia  raskaan  liikenteen 
rajoituksista ydinkeskustassa. 

Kotkassa laaditaan vuoden 2010 loppuun mennessä liikennevalo‐
jen  kuntokartoitus,  jonka  perusteella määräytyvät  tulevien  vuosien 
toimenpiteet. Kaupungin  alueella  on myös  tarpeita  liikennevalojen 
uusinvestoinneille, mutta  resurssit  niiden  toteutukseen  ovat  olleet 
liian pienet. Vaarallisten aineiden kuljetukset on kielletty Mussalon‐
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tiellä,  jonne  on harkittu myös muun  raskaan  liikenteen  rajoituksia. 
Kotkansaaren  alueella  ja  Sunilan  tehtaalle  suuntautuvan  liikenteen 
osalta on  tehty yhteistyötä  liikennöitsijöiden  ja  teollisuuden kanssa, 
minkä vuoksi virallisia  rajoituksia ei ole  tarvittu. Vaarallisten ainei‐
den  kuljetusten  osalta  tulisi  seudulla  tarkastella  tarpeet  häiriöiden 
hallinnan toimintamalleille (erityisesti onnettomuustilanteet).  

Kouvolassa  suunnitellaan  liikennevaloja  valtatien  6  Puhjon  eri‐
tasoliittymän ramppien päiden katuliittymiin yhteishankkeena valti‐
on kanssa.   Raskaan  liikenteen  rajoittamista Kuusankosken keskus‐
tassa on  suunniteltu  alustavasti. Nykyisin  raskaan  liikenteen  rajoit‐
tamista tietyillä reiteillä on toteutettu Kuusankosken UPM:n tehtaan 
toimesta sopimusehtojen kautta. Täten varsinaisiin liikenteen hallin‐
nan keinoihin ei ole tarvinnut ryhtyä.  

Lappeenrannassa on valtatien 6 parantamisen yhteydessä uusittu 
myös  eritasoliittymien  yhteydessä  olevia  liikennevaloliittymiä.  Lii‐
kennevalot ovat olleet  toiminnassa vuodesta 2009  lähtien. Liikenne‐
valojen uusimista ja kehitystyötä tehdään jatkuvasti. Raskaan liiken‐
teen  liikkumista  on  jonkin  verran  rajoitettu  kaupungin  keskustan 
kokoojakaduilla. 
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5.2 Turvallisen liikkumisen varmistaminen 

Turvallisen  liikkumisen  varmistamisella  pyritään  kuolemien  ja 
vammautumisten vähenemiseen, perusturvallisuuden paranemiseen 
ja liikennesääntöjen noudattamiseen. Keskeiset työkalut ovat turval‐
lisuustiedottaminen, liikenteen ohjaus, valvonta ja kuljettajan tukijär‐
jestelmät. (Liikennevirasto 1/2010). 

Kaakkois‐Suomen ELYn alueella turvallisen liikkumiseen tähtää‐
viä  liikenteen  hallinnan  keinoja  ovat  pääosin  liikenteen  valvonnan 
toimenpiteet,  olosuhteiden mukaan  vaihtuva  ohjaus  (ks.  aktiivinen 
liikenneverkon  operointi)  sekä  kiinteä  liikenteen  ohjaus.  Onnetto‐
muusherkissä  liittymissä  onnettomuuksia  pyritään  vähentämään 
nopeuden  automaattivalvonnalla  sekä  liikennevaloliittymissä  ris‐
teysvalvonnalla.   Nopeuden  automaattivalvonnan  ja  risteysvalvon‐
nan toimenpiteitä ovat:  

• Valtatie  15  Paimenportin  liittymän  risteysvalvonta  Kot‐
kassa 

• Valtatie  13  Lappeenranta  –  Suomenniemi  nopeuden  au‐
tomaattivalvonta 

• Valtatie 6 Imatra – Parikkala nopeuden automaattivalvon‐
ta 

 
Valtakunnallisella  tasolla  ollaan  kokoamassa  suunnitelmaa  au‐

tomaattisen  nopeusvalvonnan  laajentamiseksi  edellisen  tavoitteen 
toteuduttua. Suunnitelmassa kartoitetaan kaikki  tarpeet  ja priorisoi‐
daan ne toimenpideohjelmaksi. 

Kansallisessa  älyliikennestrategiassa  (2009)  yksi  kärkihanke  on 
ajoneuvojen  turvajärjestelmät  ja  siellä  yksi  osa‐alue  tasoristeysten 
varoitusjärjestelmät.    Älyliikenteen  neuvottelukunnan  työryhmissä 
viedään  eteenpäin  hanketta,  joissa  pilotoidaan  veturien  reaaliaikai‐
seen paikannukseen perustuvia varoitusjärjestelmiä.  

Investointiohjelmissa  olevat  suuret  tieinvestointihankkeet  ovat 
myös  liikenneturvallisuuden  parantamisen  kannalta  merkittäviä. 
Kaakkois‐Suomen ELY  toiminta‐  ja  taloussuunnitelmassa 2010–2014 
on listattu vuoteen 2011 yltävä investointiohjelma sekä esitys vuoden 
2011  jälkeen  toteutettavista  hankkeista,  jotka  sijoittuvat  E18–tielle, 
valtatielle 6, valtatielle 12 ja valtatielle 15. Toiminta‐ ja taloussuunni‐
telmassa on myös esitetty vuosille 2010–2014 alueellisia  investointi‐
hankkeita, joista määrällisesti suurin osa on kevyen liikenteen turval‐
lisuutta parantavia hankkeita. 

Kaakkois‐Suomen  ELYn  alueella  kuntien  liikenneturvallisuus‐
suunnitelmien  tilanne  on  hyvä.  Suurin  osa  suunnitelmista  on  ajan 
tasalla  tai  valmistumassa.  Taipalsaaren  kunta  on  ainoa,  jossa  ajan‐
tasainen  suunnitelma  puuttuu. Lisäksi Luumäen  nykyinen  suunni‐
telma  päivitetään  vuonna  2011.  Liikenteen  hallintaan  liittyvät  toi‐
menpiteet kuten nopeusrajoituksien muutokset, liikenteen ohjausjär‐
jestelyt  ja muut  liikenteen kysyntään vaikuttavat  toimenpiteet  ovat 
oleellinen osa alueellisia liikenneturvallisuussuunnitelmia. 

Kymenlaakson ja Etelä‐Karjalan maakuntien taajamaseuduille on 
laadittu nopeusrajoitustarkastelu  rajoitusten  sovittamiseksi muuttu‐
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neen  toimintaympäristön  vaatimuksiin.  Tarkastelun  pohjalta  käy‐
dään  vuoden  2010  aikana  läpi  tarkemmin  17  kohdetta,  joista  osan 
nopeusrajoitusta  tullaan  muuttamaan  väliaikaisesti  tai  pysyvästi. 
Vastaava  tarkastelu  laaditaan vuoden 2011 aikana päätieverkon no‐
peusrajoituksista. 

Nopeusrajoitusten  noudattamista  taajamissa  ja  niiden  läheisyy‐
dessä voidaan tukea myös muilla toimenpiteillä. Näitä ovat mm. eri‐
laiset hidasteet  (mm. korotukset,  sivuttaiset  siirtymät, kavennukset, 
turvasaarekkeet)  sekä  nopeusnäytöt.  Nopeusrajoituksia  tukevista 
toimenpiteitä laaditaan selvitys ja toimenpidesuunnitelma. 

 

5.3 Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistämi-
nen sekä liikennemuotojen välinen yhteistyö 

Henkilöliikenne 
 
Joukkoliikenteen, kävelyn  ja pyöräilyn edistäminen parantaa näiden 
kulkutapojen  houkuttelevuutta,  hillitsee  henkilöautoliikenteen  kas‐
vua,  torjuu  osaltaan  ilmastomuutosta  ja  parantaa  mm.  lasten  ja 
ikääntyvien  liikkumista. Keskeisinä  työkaluina  ovat  kysynnän  hal‐
linnan keinot mukaan  lukien  joukkoliikenteen valoetuudet, eri kul‐
kutavat kattava matkansuunnittelupalvelu, laadukas joukkoliikenne‐
tiedotus  sekä  tulevaisuudessa  tienkäyttömaksut.  (Liikennevirasto 
1/2010). 

Henkilöliikenteessä  tieliikenteen  ja  rautatieliikenteen  väliseen 
kulkumuotojakaumaan vaikuttavat useat eri tekijät kuten työmatko‐
jen määrä  ja suuntautuminen, tieverkon palvelutaso, raideliikenteen 
tarjonta  ja  matka‐ajat,  kustannukset,  liityntäyhteyksien  tarjonta  ja 
sujuvuus  sekä  koettu matkustusmukavuus. Kaakkois‐Suomessa  ju‐
nan  ja  tieliikenteen kilpailutilanne on hyvin erilainen eri matkanpi‐
tuuksilla.  Kansainvälisessä  liikenteessä  (Allegron  käyttöönoton  jäl‐
keen)  ja kotimaan kaukoliikenteessä  junatarjonta on hyvä  ja matka‐
ajat erittäin kilpailukykyisiä. Sen sijaan paikallisessa  ja seudullisessa 
matkustuksessa juna ei ole käytännöllinen vaihtoehto. 

Kotka–Kouvola ja Lahti–Kouvola väleillä liikennöivien junien ai‐
kataulut mahdollistavat  periaatteessa melko  sujuvan  työmatkaliik‐
kumisen  ratakäytävissä.  Aikataulujen  joustavuutta  edellyttäville 
työmatkustajille  vuorotarjonta  on  kuitenkin  varsin  vähäinen,  eikä 
sen merkittävä kasvattaminen ole kustannustehokasta, sillä taajama‐
junaliikenne  on  jo  nyt  LVM:n  subventoimaa  ostoliikennettä.  Ehkä 
merkittävin yksittäinen tekijä, jolla junaliikenteen suosiota työmatka‐
liikkumisessa voidaan kasvattaa, on päivittäistä seudullista matkus‐
tusta  tukeva  lippujärjestelmä,  jolla matkustus on mahdollista myös 
kaukojunissa.  

Kaakkois‐Suomen ELYn alueelle ei ole  laadittu kattavia  joukko‐
liikenteen informaation ja liityntäpysäköinnin kehittämiseen liittyviä 
suunnitelmia.  Esitetyt  toimenpiteet  ovat  yleensä  osa  laajempaa 
suunnitelmakokonaisuutta. Liityntäpysäköinnin kehittämisen  (pysä‐
köintialueet, taso, varustelu, informaatio, opastus) osalta tulisi laatia 
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suunnitelma,  jossa  tarkastellaan eri  työssäkäyntialueita kokonaisuu‐
tena. Tarpeet  liityntäpysäköinnille  tulisi  kartoittaa  yhteistyössä Lii‐
kenneviraston,  kuntien,  VR:n  ja  joukkoliikenteen  liikennöitsijöiden 
kanssa.   Nykyiset  liityntäpysäköintialueet  sijaitsevat  pääosin  taaja‐
missa  ja niiden kunto sekä varustuksen  ja opastuksen taso vaihtelee 
suuresti.  Liityntäpysäköinnin  kehittämisellä  ja  parantamisella  voi‐
daan osaltaan vaikuttaa  joukkoliikenteen houkuttelevuuteen  ja mat‐
kaketjujen muodostumiseen.  

 Etelä‐Karjalan alueella  sisäisten yhteyksien kehittämisen paino‐
piste on Imatra – Joutseno – Lappeenranta ‐akselilla  ja ulkoisten yh‐
teyksien  osalta  pääkaupunkiseudulle  suuntautuvassa  raideliiken‐
teessä. Kymenlaakson  alueella  joukkoliikennettä kehitetään Kouvo‐
lan  ja  Kotka‐Haminan  välillä  sekä  pääkaupunkiseudun  suuntaan. 
Vuonna 2009 valmistuneissa KETJU–raporteissa on esitetty Lappeen‐
ranta – Imatra ‐seudun, Kouvolan seudun ja Kotka – Hamina seudun 
joukkoliikenteen  toimenpiteet,  alustavat  kustannukset  ja  vastuut. 
Liikenteen hallintaa koskevat  toimenpiteet  liittyvät matkustajainfor‐
maatiojärjestelmien sekä  laatukäytävien pysäkki‐informaation kehit‐
tämiseen. Lappeenrannassa on kehitetty mm. Wilima matkainfojär‐
jestelmä,  jossa uusina palveluina ovat virtuaalimonitori  ja karttaha‐
ku.  Joukkoliikenteen palvelutasoselvitykset  laaditaan Etelä‐Karjalan 
ja Kymenlaakson maakuntiin vuosien 2010  ja 2011 aikana. Kaupun‐
kiseutukohtainen  joukkoliikennepoliittisen  ohjelman  laatiminen 
käynnistetään Lappeenrannassa  sekä palvelutasoselvitykset Kotkas‐
sa ja Kouvolassa vuoden 2011 aikana 

Selkäharjun  ja  Ruokolahden  välille  on  suunnitteilla  kevyen  lii‐
kenteen  laatukäytävä.  Valtatien  6  kehittämishankkeen  myötä  yh‐
teysväli palvelutaso paranee, mutta opastusta  ja  risteämisiä ajoneu‐
voliikenteen kanssa tulee vielä kehittää.  

Kansallisella tasolla Liikennevirasto vie eteenpäin hanketta, jossa 
kehitetään  joukkoliikenteen multimodaalia koontitietokantaa. Tieto‐
järjestelmän  tavoitteena on, että matkustajalla on käytössään  luotet‐
tavia,  helppokäyttöisiä  ja  ajantasaisia,  läpi  matkaketjun  toimivia 
matkustajan  informaatiopalveluja,  jotka  on  toteutettu  koontitieto‐
kannan avulla.  

Liikenneviraston  on  käynnistämässä  syksyllä  2010  valtakunnal‐
lista kävelyn  ja pyöräilyn toimenpidesuunnitelmaa,  jossa käsitellään 
kävelyn  ja pyöräilyn  infrastruktuurin  kehittämiseen  ja  kunnossapi‐
toon,  liikkumisen ohjaukseen, yhdyskuntarakenteeseen, eri  toimijoi‐
den  yhteistyömuotoihin  sekä  resursseihin  liittyviä  toimia.  Suunni‐
telmassa käsiteltävät erityisesti  liikkumisen ohjaukseen  liittyvät ky‐
symykset  tulee  ottaa  tulevaisuudessa  huomioon myös  alueellisessa 
liikenteen hallinnan kehittämisessä.  

Tavaraliikenne 
 
Tavaraliikenteen määrä Kaakkois‐Suomen maanteillä on  suuri  suh‐
teessa muuhun Suomeen. Liikenteestä merkittävä osa on  transitolii‐
kennettä,  jonka tärkeimmät lähtöpaikat ovat Haminan, Kotkan, Hel‐
singin  ja Hangon  satamat. Toinen  raskasta  liikennettä  tuottava  toi‐
miala on metsäteollisuus,  jonka suurimmat rakennemuutokset (mm. 
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paperitehtaiden ja sahojen sulkeminen) ovat todennäköisesti takana‐
päin.  

Transitoliikenteen  kokonaismäärän  vähentämisellä  olisi  suora 
vaikutus myös  raskaan  liikenteen määriin Kaakkois‐Suomen  tiever‐
kolla. Vaikka  liikenneturvallisuus, väylästön kuluminen  ja ympäris‐
töseikat tukevatkin transitoliikenteen rajoittamista, ovat sen taloudel‐
liset ja työllistävät vaikutukset niin merkittäviä, ettei rajoittamista ole 
pidetty järkevänä vaihtoehtona. 

Transitotavaran  lähetyserät  Suomesta Venäjälle  ovat  tavallisesti 
pieniä  ja  laadultaan sellaisia, ettei  junakuljetus ole kannattava vaih‐
toehto.  Sen  sijaan  transitoerät Venäjältä  Suomen  kautta  ulkomaille 
kulkevat pääasiassa rautateitse, koska  tavara on paremmin  junakul‐
jetuksille sopivaa (malmeja, kemikaaleja ym.).  

Kokonaisuutena ajatellen myös kontti‐ ja autovirta Suomesta Ve‐
näjälle  on  sen  verran  suuri,  että  rautatieliikenteen  kuljetusosuuden 
lisääminen voisi olla mahdollista. Autokuljetuksissa yhdellä kokoju‐
nalla  voitaisiin  korvata  noin  50–60  autokuljetusta.  Junakuljetukset 
eivät tähän saakka ole olleet kilpailukykyisiä, koska maantiekuljetus‐
ten yksikkökustannukset ovat olleet selvästi alhaisemmat. Tämä kus‐
tannusero on kuitenkin viime vuosina tasoittunut. Muita esteitä ovat 
olleet  mm.  tarvittavan  vaunukaluston  riittämättömyys,  sopivien 
terminaalien puuttuminen  sekä Venäjän  että  Suomen puolella  sekä 
erilaiset tullauskäytännöt.  

Kulkumuotojakaumaan voidaan vaikuttaa myös käyttömaksuilla 
ja esimerkiksi kuorma‐autoliikenteeltä perittävillä veroilla.  

 

5.4 Liikennejärjestelmän ajantasainen tilannekuva 

Liikenteen hallinnan kaikkien palveluiden edellytys on ajantasainen 
ja  laadukas tilannekuva  liikennejärjestelmästä. Tilannekuva  ilmaisee 
sekä  tämänhetkisen että  lyhyen aikavälin  (15 min – 2 h) ennustetun 
liikennejärjestelmän  tilan  kuten  esimerkiksi  häiriöt,  kelin,  sujuvuu‐
den  ja  matka‐ajat.  Tilannekuvaan  liittyy  myös  pysyvä  tai  hitaasti 
muuttuva  tieto  liikennejärjestelmästä  ja  sen  ominaisuuksista  (osoit‐
teet,  tienumerot,  poikkileikkauksen  vähimmäisleveys,  geometria, 
nopeusrajoitukset, kulkurajoitukset, jne.). (Liikennevirasto 1/2010). 

Liikenneviraston  ylläpitämään  tierekisteripalveluun  on  lisätty 
tietoa keskivuorokausiliikenteen (KVL, tietolaji 201) vuositason muu‐
toksista (koodi: KAUSIVL) sekä tiestön onnettomuusriskistä risteyk‐
sessä  (tietolaji  232). Lisäksi  rekisteristä  voi hakea  tietolajiksi  onnet‐
tomuusolosuhteen tai onnettomuusindeksin (tietolajit 230 ja 231). 

Valtakunnallisessa  hankkeessa  toteutetaan  ”tiejaksokeli”  ‐
palvelu,  joka  sisältää  paremmat  tiejaksokohtaiset  ennusteet  seuraa‐
valle 12 tunnille. Palvelun tietoja käytetään sekä kunnossapidon oh‐
jauksessa että liikenteen tiedottamisessa. Parempi tilannekuva tehos‐
taa mm.  talvihoitoa  ja  tätä  kautta  parantaa myös  liikenneturvalli‐
suutta.  Kaakkois‐Suomen  ELYn  alueella  palvelu  kohdistuu  pää‐
tieverkolla valtateille 6, 7, 12, 13, 15 ja 26 sekä kantatielle 62. Toimiva 
palvelu  vaatii  taustalle  kattavan  havaintopisteverkon.  Nykyistä 
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verkkoa ko.  teillä uusitaan,  ja olemassa olevia havaintopisteitä  täy‐
dennetään optisilla kitka‐antureilla.  

Liikennevirasto kehittää  edelleen ulkopuoliselta palveluntuotta‐
jalta ostamaansa matka‐aikatietopalvelua, mikä parantaa ulkopuolis‐
ten  palveluntuottajien  tarjoamia  liikenteen  sujuvuustietopalveluita. 
Palvelu kattaa Kaakkois‐Suomen ELYn alueella valtatiet 6, 7, 12, 13, 
15 ja 26 sekä kantatien 62. 

Liikenneviraston rajaliikenne.fi ‐internetsivuilla on käytössä raja‐
liikenteen  tiedotuspalvelu,  jossa esitetään  lähes reaaliaikaiset  jonoti‐
lanteet  sekä  jonojen  historiatieto Vaalimaan, Nuijamaan  ja  Imatran 
rajanylityspaikoilla.  Lisäksi  sivuston  kautta  tarjotaan  ”rajakeli”  ‐
tiedotuspalvelu. Tämän palvelun yhteyteen  ollaan kehittämässä vi‐
ranomaisten (Tulli, Poliisi, Rajavartiolaitos  ja Liikennevirasto) keski‐
näistä  tietojärjestelmää,  jonka  avulla  nykyisin  eri  tietojärjestelmissä 
olemassa olevaa tietoa voitaisiin paremmin hyödyntää rajaliikenteen 
lyhytaikaisessa ennustamisessa, tilannekuvassa ja hallinnassa. Sivus‐
to on avattu vuoden 2010 syksyllä. Sivuston tiedottamisen haasteena 
on kaksikielisyys (suomi ja venäjä). 

Lappeenrannassa aloittaa vuonna 2014 uusi Liikenneviraston tie‐
liikennekeskus, joka vastaa tulevaisuudessa Kaakkois‐Suomen ELYn 
liikenteen  hallintajärjestelmistä  sekä  rajaliikenteen  hallinnasta.  Yh‐
teistyötä  tullaan  tekemään  tiiviisti  Venäjän  viranomaisten  kanssa, 
jolloin  voidaan  turvata  toimivat  liikenneyhteydet  Kaakkois‐
Suomesta  aina  Pietariin  saakka.  Lappeenrannan  tieliikennekeskus 
toimii  aluksi  päivävuorossa,  mutta  siirtyy  todennäköisesti  myö‐
hemmin 24/7 ‐periaatteella toimivaksi keskukseksi.  

Yhteistyön kehittäminen  liikennekeskusten  ja hätäkeskusten vä‐
lillä on tärkeää paremman tilannekuvan saavuttamiseksi.  Erityisesti 
onnettomuuksien  paikantaminen  sekä  tilanteen  seuranta  häiriön 
hoidon aikana on tärkeää. Toimintamallien kehittämiseksi on perus‐
tettu työryhmä, jonka tavoitteena on linjata valtakunnallista häiriön‐
hallinnan toimintamallia. Työryhmään kuuluvat mm. Liikenneviras‐
to, LVM, SM, Poliisihallitus, Hätäkeskus ja Pelastuslaitos.  

Sisäasianministeriön hallinnonalan yksi kehittämiskohde on  tur‐
vakarttahanke  (TUKA),  jonka  tavoitteena  on  koordinoida  ja  tarjota 
paikkatietosidonnaisia  turvallisuuspalveluita.  Hanke  luo  yhteiset 
toimintaedellytykset  tilannekuvan  ylläpidolle  sekä  paikkatiedon 
hyödyntämiselle viranomaisten välisessä yhteistyössä sekä kansalai‐
sille  tarjottavissa palveluissa. Hankkeella on myös kytkentä Liiken‐
neviraston  varareittisuunnitelmien  sähköisen  hallinnan  kehittämi‐
seen.   
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5.5 Toimenpiteiden vaikutukset 

Liikenteen hallinnan ydinsuunnitelman vaikutuksia on arvioitu ko‐
konaisuutena  tavoitealueittain  (taulukko  5).  Huomioon  on  otettu 
myös muiden kuin Kaakkois‐Suomen ELYn toteuttamat toimenpiteet 
niiltä osin, kun niillä on selvä kytkentä alueen liikenneinfrastruktuu‐
rin  kehittämiseen  (mm.  E18‐tien  kehittäminen,  valtakunnalliset 
hankkeet  liikennejärjestelmän  ajantasaisen  tilannekuvan  kehittämi‐
seksi, kaupunkien hankkeet  jne.). Seuraavissa  taulukossa on  tunnis‐
tettu  tämän  suunnitelman  toimenpiteiden  vaikutusmekanismit  ase‐
tettujen  tavoitteiden  kannalta.  Suunnaltaan  positiiviset  vaikutukset 
on  varustettu  etumerkillä  (+)  ja  negatiiviset  tai  toteutumatta  jäävät 
vaikutukset on varustettu etumerkillä (‐).   
 
Taulukko 5. Vaikutukset kaupunkiseuduilla ja taajamissa. 

Tavoite Vaikutukset (± vaikutuksen suunta) 

Liikenneturval-
lisuus paranee 
matka- ja kul-
jetusketjujen 
kaikissa vai-
heissa 

+ Liikennevalo-ohjauksen kehittäminen parantaa kevyen 
liikenteen turvallisuutta liittymäalueilla 

+ Liikenteen hallintasuunnitelmat selkeyttävät toiminta-
malleja ja parantavat liikenneturvallisuutta erityisesti 
häiriötilanteissa  

+ Rajaliikenteen viranomaisyhteistyön ja häiriönhallinnan 
kehittäminen parantaa liikenneturvallisuutta erityisesti 
raskaan liikenteen jonotilanteissa 

+ E18–tien kehittäminen siirtää liikennettä pois Haminan 
keskustasta ja parantaa tätä kautta liikenneturvallisuutta 
taajamassa 

+ Joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteet parantavat 
matkaketjujen toimivuutta 

– Häiriötilanteiden varareiteillä liikenneturvallisuus voi 
hetkittäin heikentyä lisääntyneen liikenteen vuoksi 

Matkojen ja 
kuljetusten 
sujuvuus ja 
ennustetta-
vuus paranee 

+ Liikennevalo-ohjauksen kehittäminen parantaa liiken-
teen sujuvuutta ja kysyntää paremmin olemassa olevaa 
kapasiteettia vastaavaksi 

+ Liikenteen hallintasuunnitelmat selkeyttävät toiminta-
malleja ja parantavat liikenteen sujuvuutta erityisesti 
häiriötilanteissa  

+ Rajaliikenteen viranomaisyhteistyön ja häiriönhallinnan 
kehittäminen parantaa liikenteen sujuvuutta erityisesti 
raskaan liikenteen jonotilanteissa 

+ E18–tien kehittäminen siirtää liikennettä pois Haminan 
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keskustasta ja parantaa tätä kautta liikenteen sujuvuutta 
taajamassa 

– Toimenpiteistä huolimatta rajaliikenteen ylikysyntätilan-
teita syntyy edelleen kaupunkien ja taajamien läheisyy-
teen 

Kävelyn, pyö-
räilyn ja jouk-
koliikenteen 
houkuttele-
vuus kasvaa 

+ Kehittämistoimenpiteet parantavat joukkoliikenteen 
houkuttelevuutta 

+ Liityntäpysäköinnin kehittämisellä parannetaan joukko-
liikenteen houkuttelevuutta, vaikutetaan kulkumuotoja-
kaumaan sekä matkaketjujen muodostumiseen.  

– Toimenpiteillä ei ole juurikaan vaikutusta kevyen liiken-
teen sujuvuuden paranemiseen 

Liikenteen 
kasvua ja hai-
tallisia ympä-
ristövaikutuk-
sia hillitään 

+ Raskaan liikenteen rajoituksilla hillitään liikenteen haital-
lisia ympäristövaikutuksia taajamissa ja niiden läheisyy-
dessä 

+ E18–tien kehittämisen vaikutuksesta myös ajoneuvolii-
kenne vähenee erityisesti Haminan taajaman alueella 

+ Liikenteen hallintasuunnitelmien avulla vähennetään 
häiriöistä aiheutuvia liikenteen ympäristöhaittoja 

– Toimenpiteillä ei ole juurikaan vaikutusta joukkoliiken-
teen kulkumuoto-osuuteen 

 
Liikennevalojen  rakentamisella  ja  kehittämisellä  saadaan  aikaan 
merkittäviä positiivisia vaikutuksia kaupunkiseuduilla ja taajamissa. 
Liikennevalot parantavat turvallisuutta sekä vaikuttavat positiivises‐
ti  liikenteen  sujuvuuteen  ja kysyntään. Liikennevalojen  toteutuksen 
hyötykustannussuhteet ovat usein moninkertaisesti positiivisia. 

E18–tien kehittämisellä on merkittävä vaikutus sen varrella sijait‐
seville taajamille. Erityisesti Haminan kaupungille vaikutus on suuri, 
koska nykyisin läpikulkeva liikenne siirtyy kokonaan pois keskustas‐
ta.  Investointien  yhteydessä  toteutettavien  liikenteen  hallintajärjes‐
telmien avulla parannetaan myös häiriönhallinnan mahdollisuuksia 
taajamien kohdalla erityisesti tienvarsitiedotuksen osalta. 

Nyt esitetyillä  toimenpiteillä ei kuitenkaan voida  juurikaan vai‐
kuttaa  joukkoliikenteen,  pyöräilyn  ja  kävelyn  houkuttelevuuteen. 
Näiden kulkumuotojen kasvuun voidaan paremmin vaikuttaa muilla 
kuin  liikenteen hallinnan keinoilla. Matkailun kasvun kannalta raja‐
liikenteen sujuvuuden parantuminen on tärkeää, ja sujuvuuteen voi‐
daan vaikuttaa osin myös liikenteen hallinnan keinoin. 
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Taulukko 6. Vaikutukset keskeisillä yhteysväleillä. 

Tavoite Vaikutukset (± vaikutuksen suunta) 

Liikenneturval-
lisuus paranee  

+ Keskeisten yhteyksien liikenneturvallisuus paranee, kun 
nopeusrajoitukset sovitetaan vallitseviin olosuhteisiin ja 
liikennettä ohjataan ylikuormitustilanteissa vaihtoeh-
toehtoisille reiteille sekä automaattivalvontaa lisätään 

+ Vaihtuvalla ohjauksella tasataan raskaan liikenteen 
kuormitusta eri rajanylityspaikoilla sekä niille johtavilla 
teillä, mikä parantaa liikenneturvallisuutta 

– Liikenneturvallisuus vaihtoehtoisilla reiteillä voi heiken-
tyä 

– Toimenpiteillä ei ole erityisesti parantavaa vaikutusta 
ikääntyvien liikkumisen turvallisuuteen 

Matkojen ja 
kuljetusten 
sujuvuus ja 
ennustetta-
vuus paranee 

+ Liikenteen hallintasuunnitelmat selkeyttävät toiminta-
malleja ja parantavat liikenteen sujuvuutta erityisesti 
häiriötilanteissa  

+ Vaihtuvan ohjauksen toimenpiteet parantavat liikenteen 
sujuvuutta eri liikenne- ja keliolosuhteissa sekä tasaavat 
kuormitusta tieverkon eri osien välillä 

+ Liikenneverkon ajantasainen tilannekuva paranee ha-
vaintopisteiden määrän lisääntyessä, mikä tehostaa 
myös häiriöiden havaitsemista ja poistamista 

– Toimenpiteillä ei ole merkittävästi vaikutusta vaarallis-
ten aineiden kuljetusten hallintaan 

Kulkumuoto-
jen välinen 
yhteistyö te-
hostuu 

+ Häiriötilanteiden hoitamiseen tähtäävää yhteistyötä ke-
hitetään niin, että bussi- ja raideliikenteen mahdollisuu-
det otetaan huomioon paremmin 

+ Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenneinformaation kehit-
täminen tehostaa kulkumuotojen välistä yhteistyötä 

– Tieliikenteen hallinnan kehittäminen parantaa tieliiken-
teen sujuvuutta, mikä voi vähentää joukkoliikenteen ky-
syntää 

 
Keskeisillä yhteysväleillä vaihtuvan ohjauksen  ja  tiedotuksen, auto‐
maattisen nopeusvalvonnan sekä häiriöiden hallinnan avulla paran‐
netaan  erityisesti  liikenneturvallisuutta  ja  sujuvuutta  (taulukko  6). 
Vaihtuvien nopeusrajoitusten  ja varoitusmerkkien  sekä  tiedotuksen 
vaikutuksesta liikenteen keskinopeus heikoissa olosuhteissa laskee ja 
nopeuksien  hajonta  pienenee,  mikä  vähentää  henkilövahinko‐
onnettomuuksien määrää  ja  pienentää  onnettomuusriskiä. Hyvissä 
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olosuhteissa  voidaan  käyttää  korkeampaa  nopeusrajoitusta,  mikä 
parantaa liikenteen sujuvuutta. 

Vaihtoehtoisille reiteille opastettaessa (tiedotus ja vaihtuva opas‐
tus)  liikenneturvallisuus  ja  sujuvuus  pääväylällä  yleensä  paranee. 
Vaihtoehtoisilla  reiteillä  vaikutus  voi  olla  päinvastainen. Myös  no‐
peuksien  kasvu  pääväylällä  voi  vaikuttaa  liikenneturvallisuuteen 
heikentävästi. 

Nopealla  häiriöiden  hoidolla  ja  tiedottamisella  vähennetään 
ruuhkautumista  ja onnettomuusriskiä sekä parannetaan  sujuvuutta. 
Tienkäyttäjät voivat valita vaihtoehtoisen reitin,  jos sellainen on ole‐
massa ja tieto häiriöistä tulee riittävän ajoissa. 

Automaattisella  nopeusvalvonnalla  on merkittävä  vaikutus  lii‐
kenneturvallisuuteen. Henkilövahinko‐onnettomuuksien on arvioitu 
vähenevän  jopa 17 % nopeusvalvonnan kohteena olevilla  tieosuuk‐
silla. Toisaalta ajoneuvojen keskinopeudet aleneminen heikentää su‐
juvuutta. 

Esitettyjen  toimenpiteiden  toteutuessa  merkittävimmät  vaiku‐
tukset kohdistuvat valtatielle 6  ja 7 (E18). Valtatiellä 6 erityisesti vä‐
lillä  Taavetti  –  Lappeenranta  liikenteen  sujuvuuden  parantaminen 
liikenteen  hallinnan  keinoin  on  tärkeää,  jos  varsinaista  tien  paran‐
nusinvestointia siirretään. Valtatiet 15  ja 26 toimivat vaihtoehtoisina 
reitteinä mm. rajanylityspaikkojen välillä. Tiedotuksen ja opastuksen 
avulla  voidaan  vaikuttaa  eri  tilanteissa  näiden  reittien  turvallisuu‐
teen ja sujuvuuteen. 
 
Taulukko 7. Vaikutukset muulla liikenneverkolla. 

Tavoite Vaikutukset (± vaikutuksen suunta) 

Liikenneturval-
lisuus paranee  

+ Rajaliikenteen käyttämien teiden liikenneturvallisuus 
paranee hieman kuormituksen tasaantuessa tieverkon 
eri osille 

– Liikenteen hallinnan toimenpiteet eivät vaikuta vähentä-
västi liikenneonnettomuuksiin 

Matkojen ja 
kuljetusten 
sujuvuus ja 
ennustetta-
vuus paranee 

– Liikenteen hallinnan toimenpiteillä ei ole merkittävää 
vaikutusta matkojen ja kuljetusten sujuvuuteen muulla 
tieverkolla 

 
Liikenteen hallinnan  toimenpiteiden vaikutukset muulla  tieverkolla 
ovat vähäiset  (taulukko 7), koska ne kohdistuvat pääasiassa keskei‐
sille yhteysväleille  sekä kaupunki‐  ja  taajamaseuduille. Opastuksen 
ja  tiedotuksen avulla voidaan parantaa  liikenneturvallisuutta  ja  su‐
juvuutta rajaliikenteen kuormituksen tasaantuessa tieverkolle. Tämä 
voi  vaikuttaa mm. maantien  384  turvallisuuteen,  jos  rajaliikennettä 
valtateiden 7 ja 6 välillä ohjataan muiden reittien kautta. 
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Taulukko 8. Vaikutukset rajaliikenteessä. 

Tavoite Vaikutukset (± vaikutuksen suunta) 

Liikenneturval-
lisuus paranee  

+ Rekkaparkkien toteuttaminen vähentää jonotusta tien-
varressa ja siten pienentää muuhun liikenteeseen ja re-
kankuljettajiin kohdistuvaa onnettomuusriskiä. 

+ Rekkaparkit mahdollistavat kuljettajien yhtenäisemmän 
lepoajan ja siten ehkäisevät väsymyksestä aiheutuvia ris-
kejä. 

+ Ennuste jonotilanteen kehittymisestä mahdollistaa lii-
kenteen kysynnän ennakoivan ohjaamisen turvallisille 
jonotusalueille  

+ Ennusteet mahdollistavat poliisin liikenteen ohjaus- ja 
valvontatyön suunnittelun 

+ Vaihtuvilla nopeusrajoituksilla ja varoitusmerkeillä laske-
taan nopeuksia ja informoidaan autoilijoita edellä tien 
varressa olevista rekkajonoista ja siten ehkäistään vaara-
tilanteita. 

– Järjestelmästä huolimatta rekkajonoja muodostuu ra-
janylityspaikoille edelleen 

– Tienvarsipysäköinti on edelleen osa raskaan liikenteen 
jonojen hallintaa  

Liikenteen 
sujuvuus ja 
toimivuus pa-
ranee 

+ Rekkaparkkien toteuttaminen vähentää rekkojen jono-
tusta tienvarressa ja siten varmistaa yhteiskunnan pe-
ruspalvelujen saavutettavuuden (esim. pelastusajot) ra-
joille johtavien väylien asutuksen osalta. 

+ Kuljetusten matka-ajat ovat ennustettavampia ja toteu-
tuneista matka-ajoista saadaan luotettavaa tietoa (edel-
lyttää Tiehallinnon sujuvuustietopalvelun jatkokehitystä). 

– Toimenpiteistä huolimatta rekkajonoja muodostuu ra-
janylityspaikoille edelleen. 

– Tienvarsipysäköinti on edelleen osa raskaan liikenteen 
jonojen hallintaa 

– Toimenpiteillä ei ole vaikutusta kuljetusmuodon valin-
taan 

Rajaliikenteen 
ympäristöhai-
tat vähenevät 

+ Rekkaparkkien toteuttaminen vähentää rekkojen tyhjä-
käyntiä ja lyhyitä siirtymisiä ja siten myös hiilidioksidi- ja 
muita päästöjä. 

+ Rekkaparkit vähentävät tieympäristön kuormitusta, ku-
ten melua, jätteitä ja ilmansaasteita.  
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– Toisaalta pysäköintialueella pakokaasupäästöt kohdistu-
vat pienemmälle alueelle kuin tienvarressa ja voivat näin 
ollen aiheuttaa suurempaa haittaa lähiympäristölle. 

– Liikenteen ohjaaminen ruuhkatilanteissa kaukana sijait-
seville jonotusalueille lisää raskaan liikenteen suoritetta 
ja päästöjä. 

– Toimenpiteillä ei ole vaikutusta kuljetusmuodon valin-
taan 

 
Rajaliikenteen hallinnan kehittämisellä (taulukko 8) pyritään vaikut‐
tamaan  erityisesti  raskaan  liikenteen  ylikysyntätilanteisiin  ja  niistä 
aiheutuneisiin ongelmiin. Rajanylityspaikoille ja niille johtaville teille 
kohdistuvilla  toimenpiteillä  parannetaan  raskaan  liikenteen  pysä‐
köintikapasiteettia,  minkä  avulla  parannetaan  liikenteen  turvalli‐
suutta  rajanylityspaikoille  johtavilla  teillä.  Vaalimaalla  suunniteltu 
henkilöliikenteen  ja  raskaan  liikenteen  eriyttäminen  parantaa  sekä 
tavaraliikenteen että henkilöliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. 

Ylikysyntätilanteiden  määrä  on  maailmantalouden  tilanteesta 
johtuen vähentynyt vuodesta 2008. Talouden kääntyessä nousuun on 
hyvin  todennäköistä,  että  rajaliikenteen määrä  tulee  palaamaan  lä‐
helle entistä tasoaan. Tässä tilanteessa sujuvuuden, turvallisuuden ja 
ympäristön  kannalta  on  tärkeää  rekkaparkki‐investoinnin  loppuun 
vieminen Vaalimaalla ja myöhemmin Nuijamaan rekkaparkin raken‐
taminen.  

Rajaliikenteen  kokonaisuuden  hallinnan  kannalta  on  tärkeää 
myös viranomaisyhteistyön  sekä  sitä  tukevien  tietojärjestelmien ke‐
hittäminen (taulukko 9). Nykyistä paremman tilannetiedon ja ennus‐
teiden  tuottaminen  sekä  tiedonvaihdon  tehostaminen  rajaliikenteen 
toimijoiden  välillä  parantaa  merkittävästi  rajaliikenteen  hallinnan 
toimintaedellytyksiä sitä kautta  liikenteen  turvallisuutta, sujuvuutta 
ja ympäristöä.  
 
Taulukko 9. Vaikutukset toimintatapoihin ja toimijoiden väliseen yhteistyöhön. 

Tavoite Vaikutukset (± vaikutuksen suunta) 

Yhteistyö eri 
toimijoiden 
kesken tiivis-
tyy 

+ Rajaliikenteen viranomaisyhteistyön kehittäminen pa-
rantaa yhteistyön laatua ja tiedonkulkua 

Viranomaisten 
ja muiden 
toimijoiden 
roolit liiken-
teen hallinnas-
sa selkeytyvät 

+ Eri toimijoiden yhteiset hankkeet selkeyttävät viran-
omaisten ja muiden toimijoiden rooleja   
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Yhteistyön  toimintamallien  ja  tietojärjestelmien  kehittämistä  viran‐
omaisten  ja muiden  toimijoiden  välillä  jatketaan  niin  kansallisella 
kuin  alueellisella  tasolla. Toimintatapojen  ja  roolien  selkeyttäminen 
on Kaakkois‐Suomen ELYn alueella peruslähtökohta kaikelle  liiken‐
teen hallinnalle.  Toimintaa tulee kehittää häiriöiden hallinnan  ja ra‐
jaliikenteen  osalta,  matka‐  ja  kuljetusketjujen  parantamiseksi  sekä 
alueellisen  liikenteen hallinnan  osalta mm.  kuntien  kanssa. Valtion 
liikennesektorin  organisaatiouudistus  mahdollistaa  tehokkaamman 
liikennejärjestelmän kehittämisen myös  liikenteen hallinnassa. Lap‐
peenrantaan perustettava Liikenneviraston  tieliikennekeskus keskit‐
tää Kaakkois‐Suomen alueen liikenteen hallinnan operoinnin yhteen 
paikkaan, mikä  helpottaa myös muuta  alueen  liikenteen  hallinnan 
kehittämistä. 
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6 Toimenpiteet ja kustannukset 
Seuraavissa  taulukoissa  on  listattu  Kaakkois‐Suomen  ELY‐alueen 
ensisijaiset toimenpiteet, alustavat kustannukset, päävastuutaho sekä 
arvioitu toteutusvuosi jaoteltuna aktiiviseen liikenneverkon operoin‐
tiin,  turvallisen  liikkumisen varmistamiseen,  joukkoliikenteen käve‐
lyn ja pyöräilyn edistämiseen sekä liikennejärjestelmän ajantasaiseen 
tilannekuvaan.  Taulukossa  10  on  kuvattu  liikenteen  hallinnan  toi‐
menpiteet,  jotka  toteutetaan  erillisinä  hankkeina,  ja  taulukossa  11 
toimenpiteet,  jotka  toteutetaan  jonkin  muun  investointihankkeen 
yhteydessä. 

Alustavat kustannusarviot on  listattu vain niistä  toimenpiteistä, 
joiden päätoteutusvastuu on Kaakkois‐Suomen ELYllä, tai ELYllä on 
muutoin merkittävä  rooli hankkeen edistymisen kannalta. Erillisten 
liikenteen  hallinnan  toimenpiteiden  kokonaiskustannuksiksi  on  ar‐
vioitu noin 17,3 milj. euroa ja muiden investointien yhteydessä toteu‐
tettujen  toimenpiteiden  kokonaiskustannuksiksi  on  arvioitu  noin 
31,5 milj. euroa. 

Rajanylityspaikkojen  investointien  kustannusarviot  sisältävät 
vain  arvion  investoinnin  liikenteen  hallinnan  osuudesta.  Kelitieto‐
palvelun ja siihen liittyvän havaintopisteverkon laajentamisen inves‐
tointikustannusarvio kattaa koko kansallisen investoinnin. 

Älyliikenteen sovellusten kannattavuutta on arvioitu useissa tut‐
kimuksissa.  Schirokoff  ym.  (2005)  arvioivat  esimerkiksi,  millaisia 
vaikutuksia päätieverkoston tai sen merkittävän osan kattavilla, sään 
ja kelin mukaan vaihtuvilla nopeusrajoituksilla olisi liikenneturvalli‐
suuteen.  Tutkimuksen mukaan  välittömät  hyödyt  sisältävä  hyöty‐
kustannussuhde  oli  todennäköisimmillä  lähtöoletuksilla  1,1–1,9. 
Kannattavimpia älyliikenteen  sovelluksia ovat  tutkimusten mukaan 
automaattinen  nopeusvalvonta  (h/k  4,7–5,5),  liikenneverkon  ohjaus 
liikennevaloilla  (h/k  3‐6,1),  joukkoliikenteen  liikennevaloetuudet 
(0,7–7,5), joukkoliikenteen reittiopas (30–72) ja kevyen liikenteen reit‐
tiopas (2,8–15). (Tiehallinto 42/2009) 

Kansallisia  tieliikenteen hallinnan  toimintalinjoja  (Liikennevirasto 
2/2010)  laadittaessa muodostettiin myös  toimenpidepaketit perusra‐
kenteisiin, liikenteen tiedotukseen, häiriöiden hallintaan, valvontaan 
ja liikenteen ohjaukseen  jaoteltuna.   Ns. 200 milj. euron toimenpide‐
paketin  kokonaiskustannukset  muodostuvat  investointikustannuk‐
sista (165,6 milj. euroa), ostopalveluista (11,4 milj. euroa) sekä käytös‐
tä ja ylläpidosta (35,8 milj. euroa). Arvioiden mukaan toimenpidepa‐
ketilla  onnettomuus‐,  ruuhka‐  ja  hiilidioksidipäästökustannuksissa 
saavutettavat  säästöt  ovat  noin  130 milj.  euroa  vuodessa. Toisaalta 
alennettujen  nopeuksien  vuoksi matka‐aikakustannukset  kasvavat. 
Näillä  oletuksilla  voidaan  kuitenkin  arvioida,  että  älyliikenteen  in‐
vestoinnit maksavat itsensä takaisin muutaman vuoden kuluessa.  
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Taulukko 10. Liikenteen hallinnan toimenpiteet ja kustannukset. 

Aktiivinen liikenneverkon operointi
Liikenteen hallintasuunnitelmien laatiminen 0,8 2011-2012

Varareittisuunnitelmien päivitys ELY
Kotkan meripäivät Kaup/ELY
Haminan varuskunta, valapäivä Kaup/ELY
Vekarajärven varuskunta,valapäivä Kaup/ELY
Hamina tattoo Kaup/ELY
Kouvolan raviradan tapahtumat Kaup/ELY
Henk ilöliikenteen LO ylikysyntätilanteissa rajanylityspaikoilla Rajaviranom/ELY
Vaarallisten aineiden kuljetusten häiriönhallinta ELY/muut viranomaiset
Tärkeät satamat ja tuotantolaitokset, häiriönhallinnan toimintamallit Kaup/ELY
Kouvolan seudun viitoituksen YS ELY
Kymenlaakson palvelukohteiden viitoitussuunnitelma ELY
Etelä-Karjalan palvelukohteiden viitoitussuunnitelma ELY
Kuljetusten hallinta taajama-alueilla, selvitys Kaup/ELY

Rajanylityspaikkojen raskaan liikenteen ohjausjärjestelmät 2 Tulli/ELY 2011-2012
Vt26 Hamina-Taavetti vaihtuva ohjaus 1 ELY 2011-2012
Vt6 Koskenkylä - Kouvola vaihtuva ohjaus 2,1 ELY 2011-2012
Vt6 Taavetti-Lappeenranta vaihtuva ohjaus 2 ELY 2013.2014
Vt6 Kouvolan kohta vaihtuva ohjaus 2 ELY 2013-2014
Vt15 Kotka - Kouvola vaihtuva ohjaus 3 ELY 2013-2014
Mt3513 raskaan liikenteen läpiajon rajoitukset ELY 2011
Rajaliikenteen viranomaisyhteistyön kehittäminen ELY Jatkuvaa
Kansallinen häiriönhallinnan toimintamallin kehittäminen LV/muut viranomaiset 2010-2011
Valo-ohjaus, Kouvola Kaup Jatkuvaa
Valo-ohjaus Imatra Kaup Jatkuvaa
Valo-ohjaus, Lappeenranta Kaup Jatkuvaa
Valo-ohjaus, Kotka Kaup Jatkuvaa
Yhteensä 12,9
Turvallisen liikkumisen varmistaminen
Vt15, Kotka, Paimenportin liittymä, risteysvalvonta 0,1 Poliisi/ELY 2011
Vt6 Imatra-Parikkala automaattinen nopeusvalvonta 0,2 Poliisi/ELY 2012
Vt13 Lappeenranta-Suomenniemi automaattinen nopeusvalvonta 0,1 Poliisi/ELY 2012
Nopeurajoitusten päivitys taajamien läheisyydessä ja pääteillä 0,1 ELY 2010-2011
Nopeusrajoituksia tukevat toimenpiteet, selvitys 0,05 ELY 2011
Tasoristeysten varoitusjärjestelmä LV 2010-
Yhteensä 0,63
Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
Joukkoliikenneinformaatio ja liityntäpysäköintiselvitys 0,1 ELY 2011
Selkäharju-Ruokolahti kevyen liikenteen ohjaus 0,1 ELY 2011
Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson joukkoliikenteen palvelutasoselvitykset 0,1 ELY 2010-2011
Kansalinen  multimodaali koontitietokanta LV 2011-2012
KETJU -hankkeet Kaup/ELY/LV/V 2010-2015
Yhteensä 0,3
Liikennejärjestelmän ajantasainen tilannekuva
Rajaliikenteen hallinnan tietojärjestelmien kehittäminen 1,2 ELY 2011
Kelitiedon parantaminen + havainnointi 2,3 LV/ELY 2012
Matka-aikatiedon parantaminen LV 2012
Liikennekeskusten kehittäminen, Lappeeranta LV 2011
Turvakarttahanke (TUKA) SM 2011
Yhteensä 3,5

Kaikki yhteensä 17,3

Kustan-
nusarvio

M€
Päävastuu-

taho

Alustava 
pääasiallinen 
toteutusvuosi
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Toimenpiteitä käsiteltiin  työn aikana  järjestetyssä sidosryhmäse‐
minaarissa. Isojen  jo käynnissä olevien kehittämishankkeiden ohella 
korostuivat  kaikilla  osa‐alueilla  erityisesti  rajaliikenteen  kehittämi‐
seen  liittyvät toimenpiteet. Aktiivisessa  liikenneverkon operoinnissa 
nostettiin esille mm. varareittisuunnitelmien kehittäminen, vaarallis‐
ten  aineiden  kuljetusten  häiriön  hallinta  sekä  yhteysvälikohtaiset 
toimenpiteet valtateillä 6, 15 ja 26. 

Turvallisen  liikkumisen  kannalta  pidettiin  olennaisena  valvon‐
nan  jatkuvaa kehittämistä. Nopeusrajoitusten  tarkistamisen sekä ra‐
joituksia tukevien toimenpiteiden katsottiin olevan tehokkaita erityi‐
sesti taajamien läheisyydessä. Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
osalta pidettiin  tärkeänä  joukkoliikenteen palvelutason kehittämistä 
kokonaisuutena. 

Liikennejärjestelmän  ajantasainen  tilannekuva  toimii  liikenteen 
hallinnan  toimintojen  perustana.  Tilannekuvan  kehittämisessä  tär‐
keänä pidettiin viranomaisten välistä yhteistyötä  järjestelmien kehit‐
tämisessä. Olosuhteiden seurannan osalta korostettiin kelitiedon ke‐
hittämistarvetta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktiivinen liikenneverkon operointi
Vt7 Vaalimaan rekkaparkki, liikenteen hallinta 3 LV/ELY 2011
Vt7 Vaalimaan liikenteen eriyttäminen, liikenteen hallinta 1,5 LV/ELY 2011
Vt13  lisäkaistat ja Nuijamaan rajanylityspaikka, liikenteen hallinta 3 LV/ELY 2011
Kt62 ja Imatran rajanylityspaikan liikenteen hallinta 1 ELY 2013
E18 liikenteen hallinnan kehittäminen osana tien parantamista 23 LV/ELY 2010-2016
Yhteensä 31,5

Kustan-
nusarvio

M€
Päävastuu-

taho

Alustava 
pääasiallinen 
toteutusvuosi

Taulukko 11. Muiden investointien yhteydessä toteutettavat toimenpiteet ja kus-
tannukset. 
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7 Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet 
Suunnitelman  toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2010–2016. Lähtökoh‐
tana olivat älykkään  liikenteen kansallinen kehittäminen  (2009), Lii‐
kenneviraston  tieliikenteen hallinnan  toimintalinjat  (2010)  sekä  alu‐
eelliset tarpeet liikenteen hallinnan kehittämiselle. Tuloksena on oh‐
jelma,  jossa  on  esitetty  osittain  jo  käynnissä  olevia  hankkeita  sekä 
lähitulevaisuuden  tarpeet.    Iso osa  toimenpiteistä vaatii yhteistyötä 
eri toimijoiden kesken, minkä vuoksi vuorovaikutus ja yhteydenpito 
ohjelman toteuttamiseksi Kaakkois‐Suomen alueella sekä kansallises‐
ti  on  tärkeää.  Tällaisia  kohteita  ovat  erityisesti  häiriönhallinnan  ja 
rajaliikenteen kehittäminen.  

Henkilöliikenteen  ja  tavaraliikenteen  kulkumuotojakaumaan 
vaikuttaminen pelkästään tässä raportissa esitetyin liikenteen hallin‐
nan toimenpitein on vaikeaa. Ympäristöystävällisempien kulkumuo‐
tojen  suosiminen  vaatii  kaikkien  osapuolien  yhteistä  näkemystä  ja 
halua kehittää toimintamalleja ja infrastruktuuria. Suurimmat vaiku‐
tukset saadaan aikaan neliporrasperiaatteen ensimmäisessä vaihees‐
sa,  jossa maankäytön, liikennejärjestelmäsuunnittelun  ja muiden ky‐
syntään  vaikuttavien  keinojen  avulla henkilö‐  ja  tavaravirtoja  ohja‐
taan  haluttuihin  kulkumuotoihin.  Neliporrasajattelun  toisen  (mm. 
liikenteen  hallinta),  kolmannen  ja  neljännen  portaan  keinot  omalta 
osaltaan tukevat ja edistävät näitä ratkaisuja. 

Suunnitelman toimenpideohjelma on  laadittu tarvelähtöisesti ot‐
tamatta kantaa, onko sen toteuttaminen rahoituksellisesti mahdollis‐
ta lähitulevaisuudessa. Osa esitettyjen liikenteen hallinnan toimenpi‐
teiden etenemisestä ja rahoituksesta on riippuvainen niihin liittyvien 
muiden  investointien  toteutuksesta.  E18‐tien,  rajanylityspaikkojen 
sekä  niille  johtavien  teiden  kehittäminen  ovat  hankkeita,  joissa  lii‐
kenteen hallinnan keinot ovat yksi osa kokonaisvaltaisempaa  infra‐
struktuurin  kehittämistä. Näiden  hankkeiden  rahoitus  tulee  perus‐
tienpidon rahoituksen ulkopuolelta.  

Esitettyjen pääteiden vaihtuvan ohjauksen toimenpiteiden osalta 
on  tärkeää niiden  suunnitelmavalmiuden parantaminen. Suunnitel‐
massa on esitetty viisi (5) kohdetta, joista yhdestä (valtatie 6 Kosken‐
kylä  –  Kouvola)  on  olemassa  rakennussuunnitelma  (suunnitelma 
päivitettävä). Muiden hankkeiden osalta on  laadittu alustavia selvi‐
tyksiä  tarpeesta  ja  toimintaperiaatteista. Erityisesti  valtatie  6  välillä 
Taavetti – Lappeenranta on kohde,  josta  tulisi  laatia  liikenteen hal‐
linnan suunnitelmat tilanteeseen, jossa tien parantamisinvestointia ei 
toteuteta. 

Automaattivalvonnan  osalta  ollaan  käynnistämässä  kansallista 
toimenpideohjelman  laadintaa,  jonka  kautta  voi  tulla  tarkennuksia 
myös Kaakkois‐Suomen alueen toimenpiteisiin.  

Suunnitelmassa  esitettyjen  toimenpiteiden  toteutustarve  voi 
muuttua.  Kohteessa  tapahtuvat  toimintaympäristön  muutokset  tai 
mahdolliset muut  tienpidon  toimenpiteet voivat vaikuttaa  toteutta‐
mistarpeeseen. Lisäksi  voi  nousta  esiin uusia  tarpeita  ja hankkeita, 
joita ei tässä työssä ole vielä voitu ottaa huomioon.  

Kansallisella  tasolla  liikenteen hallinnan edistämiseksi on perus‐
tettu älyliikenteen neuvottelukunta, joka seuraa ja ohjaa älyliikenteen 
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strategian  (2009)  ja  toimeenpanosuunnitelman  toteutumista  ja  huo‐
lehtii tarvittaessa sen päivittämisestä. Tätä varten on perustettu seit‐
semän  työryhmää,  joiden  työskentelyn  kautta  voi  päivitystarpeita 
tulla myös Kaakkois‐Suomen alueen  liikenteen hallinnan kehittämi‐
selle. 
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LIITTEET                              
 
Liite 1. Yhteenveto liikenteen hallinnan tavoitteista.  
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