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TIIVISTELMÄ  

Hankkeen kuvaus 

Ympäristövaikutusten  arvioinnissa käsiteltävä valtatien  6  osuus Taavet-
ti-Lappeenranta sijoittuu Luumäen kunnan  ja  Lappeenrannan kaupungin 
alueille. Tieosuus  on  noin  30  kilometriä pitkã alkaen Taavetin taajaman 
länsireunan kohdalta  ja  päättyen  Kärjen kylän länsipuolelle. 

Tieosuus  on  l8kenneverkolliseStl  erittäin merkittävä,  sillä  se on  osa  yleis- 
eurooppalaista  TEN-tieverkkoa  ja  sisaltyy  liikenne-  ja  viestintäministeriön 
runkoverkkoesitykseen. Suunnittelujakso  on  yksi metsäteollisuuden käyt-
tämä pääyhteys Suomenlanden satamiin  ja  se on  myös toinen pääyhteys 
Suomen  ja  Venajän valisille tavarankuljetuksille.  

Tarkasteltava tieosuus  on  nykyään kaksikaistainen sekaliikennetie, joka ei 
täytä runkotieverkolle asetettuja vaatimuksia. Puutteita esiintyy  mm.  tien 
leveydessä, liittymäratkaisuissa  ja  nopeustasossa.  Nämä yhdessä poikke-
uksellisen suuren raskaan liikenteen osuuden kanssa ovat johtaneet on-
gelmiin tiellikenteen sujuvuudessa  ja  turvallisuudessa, Valtatien suuresta 
lDkennemäärästä  ja  erityisesti raskaan liikenteen määrästä johtuen  mm. 

 ohittamismandollisuudet  ovat puutteelliset 

Valtatieliikenteestä  aiheutuu suunnittelualueelle ympäristöhaittoja (esim. 
melu, tärinä, päästöt). Lisäksi valtatie koetaan estevaikutuksena paikallisel-
le liikkumiselle. Ongelmat korostuva erityisesti Jurvalan taajama-alueella. 

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi tehdään osittain sarnanaikaises
-ti  hankkeen maantielain mukaisen yleissuunnitelman laatimisen kanssa. 

Yleissuunnitelman valmistuu vuoden  2008  lopussa. YVAssa  ja  yleissuun-
nitelmassa  käsitellään kokonaan valtatien nykyiseen maastokäytävään 
perustuva vaihtoehto  (VE  0+)ja kehittamisvaihtoehto  (VE  1),  joka sisältää 
Jurvalan etelapuolisen ohitustien alavaihtoehtoineen. 

Tieosuuden yleissuunnitelmaa seuraava suunnitteluvaihe  on  tiesuunnitel-
ma. Hankkeen rakentamiseen liittyen ei ole tehty päätöksta, mutta suunnit-
teluvalmiuden puolesta hanke voidaan toteuttaa aikaisintaan vuonna  2010. 

 Hanke  on  sisältyy  Kaakkois-Suomen tiepiinn vuosille  2008-2011  laaditta-
vaan toiminta-  ja  taloussuunnitelmaan  (US).  Hankkeen toteuttaminen ta-
pahtuu vaiheittain. 

Käsiteltävän tieosuuden yleissuunnitelman  ja  YVA:n  kanssa  on  samanai-
kaisesti käynnissä myös Luumäki-Imatra kaksoisraiteen  YVA-menettely 

 (2007-2009).  Rautatie-  ja  valtatiehankkeen  suunnittelussa tulee alueen 
tieyhteyksien  ja  teknisen suunnittelun ohella sovittaa yhteen myös  mm. 

 tulevat meluntorjuntaratkaisut 

YyA-menettely  ja  vuorovaikutus  

Ympäristövaikutusten  arviointi  on  tehty kandessa vaiheessa: 

- 

Arviointiohjelman  laatiminen: vaiheen aikana laadittiin suunnitelma arvi-
cinnin tekemiseksi. Vaiheen aikana laadittiin arvioitavat vaihtoehdot. 

Kaakkois-Suomen ympàristökeskus kuulutti ympäristövaikutusten arvioin-
tiohjelmasta  13.4  -  5.5.2006.  Lausuntojen  ja  mielipiteiden määräaika oli 

 27.8.2007  

Arviointiselostu ksen  laatiminen: Vaikutusselvitykset tehtiin arviointioh-
jelman  ja  yhteysviranomaisen  siitä antaman lausunnon pohjalta. Vaiheen 
aikana tarkennettHn ympäristöä koskevia tietoja  ja  suunnitelmavaihtoehtoja 

 sekä arvioitiin  ja  verrattiin vaihtoehtoja. 

Arviointityön  aikana järjestettiin kaksi yhdistyksille  ja  muille yhteisötahoille 
suunnattua työpajatilaisuutta, kaikille avoin lähialueen asukkaille  ja  maan- 
omistajille suunnattu maastokäynti sekä kaikille avoin arviointiohjelman 
esittelytilaisuus. Hankkeen internetsivuilla  on  esitelty hanketta koskevaa 
ajankohtaista aineistoa. Hankkeesta  on  lähetetty tiedotteita paikallisille 
viestimille, jotka ovat julkaisseet myös toimituksellista asiaa koskevaa ai-
neistoa. Sidosryhmätahoja edustava hankeryhmä  on  kokoontunut arvioin-
nm aikana  6  kertaa. 

Arvioldut  vaihtoehdot 

Vaihtoehto kuvaa nykytilannetta ilman mitaan parantamistoimenpiteitä. 
Vaihtoehto  0  toimii lähinnä vertailuvaihtoehtona. 

Vaihtoehto  0+  sisältää toimenpiteitä, joilla nykyisen tien ongelmia mandol-
lisuuksien mukaan lievennetään. Vaihtoehtoon  0+  sisältyy  mm.  Rantsilan

-mäen liittyman muuttaminen eritasoliittymäksi sekä kanden ohituskaista
-parin  rakentaminen välille Sarvilahti-Kärki. Muilla osuuksilla valtatie säilyy 

nykyisessä muodossaan kaksikaistaisena. Vaihtoehtoon  0+  myös kuuluu 
yksityisteiden  ja  yksityisteiden liittymien  järjestelyjä sekä kevyen liikenteen 
yhteyksien parantamista. Lisäksi vaihtoehtoon  0+  sisältyy meluntorjuntatoi-
menpiteitä. joita ei kuitenkaan Jurvalan taajaman kohdalla olo kohtuullisin 
keinoin mandollista tehdä riittävän kattavasti sekä tarvittavien pohjavesi-
suojausten rakentaminen. 

Vaihtoehto  1  (kehittamisvaihtoehto.  sisältää Jurvalan ohitustieri);  

YVA-menettelyssä  tutkitaan yksi varsinainen kehittämisvaihtoehto  (VE  1), 
 jossa valtatie parannetaan keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi  koko  osuudel-

taan.  Siinä valtatie sijoitetaan Jurvalan taajaman kohdalla rautatien varteen 
noin kilomenn nykyisen valtatien etelapuolelle. Tieosuuksilla Taavetti —Rant

-silanmäki  ja  Sarvilahti—Kärki valtatie parannetaan  sen  nykyiseen maasto- 
käytävään, 

Vaihtoehto  1  sisältää neljä läntistä  (L1-L4)  ja  kaksi itäistä  (11-12)  alavaih-
toehtoa. Alavaihtoehdot  eroavat toisistaan nykyiseltä valtatielinjaukselta 
erkanemiskohdan osalta. 

Vaihtoehdossa  1  kaikki valtätien liittymät toteutetaan eritasoliittyminä. Ole-
massa olevan Taavetin eritasoliittymän lisäksi kaikkiin alavaihtoehtoihin 
liittyy Rantsilanmäen eritasoliittymä. Jurvalan täajama  on  liitetty valtatien 
kandella taajaman molemmin puolin sijoittuvilla eritasoliittymillä. Alavaih-
toehdoissa  Li  ja  L2  Rantsilanmäen eritasoliittymä  toimii Jurvalan läntisenä 
eritasoliittymänä, kun taas alavaihtoehtoihin  L3  ja  L4  liittyen  on  suunniteltu 
eritasoliittymä lisäksi myös Rantsilanmäen  ja  Jurvalan täajaman  välille. 

Vaihtoehtoon  1  liittyy myos valtatien rinnakkaistien rakentaminen niille 
osuuksille, joilla valtatie parannetaan nykyiseen maastokäytäväan. Jurva

-lan  ohitustien  kohdalla nykyinen valtatie  jää  rinnakkaistieksi. Rinnakkaistie 
 sijoittuu  koko  osuudella valtatien pohjoispuolelle. Lansipäassa rinnakkaistie 

kytkeytyy Savitaipaleentien  (M 378)  välityksellä Taavetin eritasoliittymaän. 
Itäpäässa nnnakkaistie jatkuu suunnittelualueen itäpuolelle kytkeytyen siel-
lä parannettavaan valtatiehen l3ja sitä kautta valtatiehen  6.  

Merkittävimmät vaikutukset 

Liikenne  

VE  0.  Valtatien liikenteen sujuvuuteen  ja  turvallisuuteen liittyvät ongelmat 
ovat suuria  jo  nykyisin  ja  liikenteen  ja  erityisesti raskaan liikenteen voimakas 
kasvu pahentaa tilannetta nopeasti, mikäli valtatietä ei paranneta. Valtatien 
liikenteen sujuvuutta kuvaava palvelutasotarkastelu osoittaa, että vuoden 

 2010  tilanteessa  18%  liikennesuoritteesta  sijoittuu alueelle välttävä-erittäin 
huono  ja  vuoden  2040  tilanteessa kyseiselle alueelle kuuluu  jo  34  % liiken-
nesuoritteesta. Henkilövahinko-onnettomuuksta  on  vuoden  2010  tilantees-
sa arvioitu tapahtuvan vuosittain  6-7  kappaletta. Vuoteen  2040  mentäessä 
vuosittaisen henkilövahinko-onnettomuusmäärän  on  arvioitu nousevan  jo 

 9-iO  onnettomuuteen. Myös liikenteestä aiheutuvat ympäristöhaitat (melu. 
tärinä. pästöt) lisääntyvät liikenteen kasvun myötä.  Tien  estevaikutuksen 

 lisääntyminen korostuu erityisesti Jurvalassa.  

VE  0+:  Vaihtoehtoon  0+  sisallytetyt  toimenpiteet eivät merkittävästi paranna 
 koko  tiejakson  liikenteen sujuvuutta  ja  turvallisuutta nykytitaan verrattuna. 

Vaihtoehdon  0+  toimenpiteet eivät myöskaän paranna olosuhteita Jurva
-lassa,  jossa valtatien estevaikutus  ja  ympäristöhaitat  lisääntyvät liikenteen 

kasvaessa. 

VEI: Vaihtoehdon  1  kaikilla alavaihtoehdoilla liikenteen sujuvuus  ja  turval-
lisuus paranevat merkittävästi nykytilaan verrattuna. Valtatien palvelutaso 
paranee siten, että jopa vuoden  2040  tilanteessa  koko  liikennesuorite  si-
joittuu alueelle erittäin hyvä - tyydyttävä  (A-C).  Henkilövahinko-onnetto-
muuksien määrä vähenee noin  36  %  vaihtoehtoon  0  verrattuna. Erityisen 
merkittävä olosuhteiden paraneminen tapahtuu Jurvalan täajamassa, jossa 
valtatielukenteen aiheuttama estevaikutus  ja  liikenteen aiheuttamat ympä-
ristöhaität vähenevät merkittävästi. 



. 	 .  

Merkittävimmät vaikutukset 

Vaihtoehdot  0  ja  0+  eivät aiheuta maaperään eikä niistä aiheudu merkit-
tävää luonnonvarojen kulutusta. Vaihtoehto  1/2  voi välillisesti maankäytön 
muutosten kautta vaikuttaa  maakunnallisesti  arvokkaaseen harju-aluee-
seen. Vaihtoehtojen suorat vaikutukset  arvokkaisiin  geologisiin kohteisiin 
ovat  vãhäisiä  eivätkä vaihtoehdot poikkea oleellisesti toisistaan. Vaihtoehto 

 1/2  edellyttää  Säkkisuon  läheisyyteen turpeen  läjitysalueen. 

Vaihtoehdot  VE  0 a 0+  lisäävät pohjaveden  suolaantumista  sekä pohja- 
vesiin  onnettomuustapauksista aiheutuvaa pilaantumisriskia.  Vaihtoehto 

 VE  1  siirtyy osittain kulkemaan  pohjavesialueen  ulkopuolella, minkä lisäksi 
tärkeillä  pohjavesialueilla  tehtävät pohjaveden  suojaustoimenpiteet  estä- 
vt  suolari  ja  muiden  haitällisten  aineiden pääsyn pohjaveteen. Muilla kuin 

 suojattavilla osuuksilla tiealueen  laajentuminen voi lisätä suolan joutumista 
pohjaveteen,  millä  voi olla merkitystä kiinteistöjen  kaivoille.  Mikään vaih-
toehto ei käytännössä muuta suoraan pohjaveden muodostumista, vaan 
merkittävämpiä ovat maankäytön muutokset. Vaihtoehdossa  VE  1/2 poh-
javesialue  voi rajoittaa  entasoliittymän  ympäristöön muutoin kehittymään 
pyrkivää  maankäyttöä.  

Millään vaihtoehdolla ei käytännössä ole merkittäviä vaikutuksia  pintave
-sun.  

Vaihtoehdot  0  ja  0+  eivät aiheuta merkittäviä vaikutuksia  eliöstöön.  Vaih-
toehdossa  VE  1  uusi  tielinja  sijoittuu pääosin lähelle rautatietä eikä siten 
muodosta uutta yhtenäisiä alueita  pirstovaa liikenneväylää.  Tien  ja radan 

 yhteisvaikutuksesta  ekologinen  estevaikutus  muun muassa liito-oravien 
 kannalta lisääntyy.  Radan  varteen sijoittuva tielinjaus ei tuhoa merkittäviä 

suojeltavia  elinympänstöjä.  Ve  U4  voi  Jurvalassa  katkaista  tai  heikentää 
liito-oravan  kulkuyhteyttä  nykyisen tien  pohjoispuoleiselle  alueelle. Vaihto-
ehto  Ill  kulkee Askolassa  luito-oravien esiintymisalueen  läpi  ja  on  suojeltu

-jen  eläinten kannalta huonoin vaihtoehto. 

Vaihtoehdossa  1  valtatie varustetaan molemmilta puolilta riista-aidalla. 
mikä katkaisee hirvien tärkeät  kulkureitit  eri  laidunalueiden  välillä.  Suunnit-
telujaksolle  voidaan  maastollisesti  sijoittaa yksi  riistä-alikulku  Hurtanmaan 

 kohdalle. 

Vaihtoehto  0  ei aiheuta  rakennuskantaan  tai  maisemaan kohdistuvia muu-
toksia. Vaihtoehdossa  0+  tehokkaan  meluntorjunnan  toteuttaminen  Jurva

-lassa  muuttaisi merkittävästi  taajamakuvaa.  

Vaihtoehto  1  muodostaa uuden Salpausselän  rinnemaisernassa  selvästi 
 erottuvan maisemaelementin,  joka muuttaa  haitallisimmin  maisemaa  vaih- 

toehdoissa  Li  ja  L3.  Radan  varteen sijoittuva uusi tielinjaus ei aiheuta  mer- 

kittävi  kauas näkyviä  maisemamuutoksia.  Nykyisen  tieuran leventäminen 
 ja  linjauksen  parantaminen jakson itäosassa ei aiheuta  tiealueen  ulkopuo-

lelle näkyviä merkittäviä  maisemamuutoksia.  Valtakunnallisesti merkittävä 
Luumäen  asemanseutu  ja  siihen liittyvä muu kulttuurimaiseman rakennus-
kanta  säilyvät, vaikkakin  tie  ja sen  meluesteet  heikentävät aseman  maise-
mallistä  merkitystä. Vaihtoehto  I/i  leikkaa  Salpalinjaa heikentäen  radan ja 

 nykyisen valtatien  välisen  aluekokonaisuuden kulttuurihistonallista  ja  mat-
kailullista arvoa, mikä lisäksi  eritasoliittymä  ja sen  läheisyyteen mandolli-
sesti muodostuva uusi  maankäyttö  aiheuttaisi merkittävää haittaa alueen 

 arvolle.  

Vaikutukset  yhdyskuntarakeriteeseen  

Vaihtoehdot  0  ja  0+  eivät aiheuta merkittäviä muutoksia  maankäyttöbn  ja 
 yhdyskuntarakenteen  kehittämisedellytyksille.  

Vaihtoehto  1  tukee seudun valtakunnallista asemaa  ja  parantaa  Taavetin 
seudullista  asemaa. Nykyisen valtatien  liikennehaittojen  poistuminen pa-
rantaa mandollisuuksia nykyisen taajama-asutuksen kehittämiseen. Vaih-
toehdossa  1/2 eritasoliittymän lähialue  muodostuu yritystoiminnan  ja  liiken-
nehakuisteri  palvelujen kannalta houkuttelevaksi alueeksi, mikä kuitenkin 
sijaitsee kaukana nykyisestä  Jurvalan taajamastä  ja sen  palveluista. Vaih-
toehdossa  I/i ympäristöseikoista  johtuvat rajoitukset vähentävät mandol-
lisuuksia maankäytön kehittämiseen  liittymän lähialueella.  VE  1/2  venyttää 

 Taavetistä Rantsilanmäen  ja  Jurvalan  kautta jatkuvaa  nauhamaista  taaja
-niarakennetta  lähimmäksi kohti  Lappeenrantaa,  mutta asettaa myös eniten 

haasteita yhdyskuntarakenteen suunnittelulle  Jurvalassa.  

Vaihtoehdot  0  ja  0+  lisäävät nykyisen valtatien varren asutukselle liiken-
teestä aiheutuvia haittoja kuten melua,  estevaikutusta  ja  turvattomuutta. 

Vaihtoehto  1  vähentää nykyisestä tiestä aiheutuvia haittoja.  Radan  vierellä 
kulkeva uusi  valtatielinjaus  ei käytännössä lisää  radan jo  muodostamaa 

 estevaikutusta.  Tie  ja  rata  muodostavat rinnakkaisen  melulähteen,  mitä 
haittaa voidaan  vähentäã  osin yhteisin  meluntorjuntaratkaisuin.  Uuden tie-
linjauksen lähellä  on  vähemmän asutusta kuin nykyisen tien varrella, minkä 
lisäksi  meluntorjuntamandollisuudet  uuden tien kohdalla ovat paremmat. 

 Tien  ja radan  väliselle alueelle  tai  selvästi  tielinjalle  jää  useita  asuinraken-
nuksia,  minkä lisäksi muutamien asuinrakennusten säilyminen  tai  käyttö-
kelpoisuus asumiseen selviää  tarkemman  suunnittelun yhteydessä. 

Vaihtoehtojen vertailu  ja  toteuttamiskelpoisuus 

Ympäristövaikutusten  kannalta hankkeen toteuttamatta jättäminen  VE  0 tai 
 vähäinen parantaminen  VE  0+  aiheuttaisivat  jo  nyt merkittävien haittojen 
 ja  riskien lisääntymisen, Etenkin liikenteen voimakkaat  meluhaitat  ja  este-

vai-kutus  merkitsevät, että alueella  on velttämätöntä  vähintäänkin rakentaa 
 meluesteitä  sekä liikenneturvallisuutta  ja  liikkumismandollisuuksia paranta-

via järjestelyjä. Näistä kuitenkin aiheutuu haittoja valtatien lähimpien kiin-
teistöjen alueille. 

Ihmisiin  ja  ympäristöön kohdistuvien vaikutusten kokonaisuuden kannalta 
 paras  on  vaihtoehto  VE  1.  Läntisistä alavaihtoehdoista  vähiten haitallinen 

 on L4. Itäisistä alavaihtoehdoista  12 on  vähemmän haitallinen  ja  toteuttaa 
paremmin kehittämistavoitteita, Vaihtoehto  VE  I  aiheuttaa paikallisia hai-
tallisia  ympänstömuutoksia,  mutta ei aiheuta  suojeltujen  kohteiden  tai ym-
pänstöarvojen  kannalta merkittävää  heikennysta.  

Seuranta 

- 

- 

Seurannan  kohdentaminen  riippuu  valittavasta vaihtoehdostä.  Hankkeen 
 jatkosuunnitteluri,  toteuttamisen  tai liikennöitävänä  olon aikaa koskevan 

seurannan periaatteet suunnitellaan  ja  esitetään  yleissuunnitelman  yh-
teydessä.  Jatkosuunnittelua  koskevia mandollisia  lisäselvitystarpeita ja/tai 
seurantakohteita  ovat pohjaveteen,  talousvesikaivoihin  ja  uuden tielinjauk-
sen lähialueen  eliöstöön  seikat  
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ESIPUHE 

Kaakkois-Suomen  tiepiiri  käynnisti talvella  2007  ympäristövaikutusten  arvioinnin  ja yleissuunnitelman  laatimisen 
valtatien  6  parantamisesta  Taavetin  (Luumäki)  ja  Kärjen (Lappeenranta) välisellä,  30  kilometrin  pituisellatieosuu-
della. 

Ympäristövaikutusten  arviointi  (WA)  toteutetaan sitä koskevan  lain  (YVA-laki  468/1994)  mukaisesti.  WA-me-
nettely jakautuu kahteen  päävaiheeseen.  Ensimmäisessä vaiheessa tehdään  arviointiohjelma,  joka  on  suunnitel-
ma siitä mitä vaikutuksia arvioidaan  ja millä  menetelmillä ne selvitetään. Selvitysten jälkeen laaditaan ympäristö- 
vaikutusten  arviointiselostus. Yhteysviranomairien,  Kaakkois-Suomen  ympäristokeskus,  pitää  arviointiohjelman 

 ja -selostuksesta  nähtävillä  ja  pyytää niistä lausunnot.  Nähtävilläolon  aikana voivat myös yksittäiset kansalaiset  ja 
yhteisötahot  ilmaista mielipiteensä niistä  yhteysviranomaiselle. Nähtävilläolon  jälkeen  yhteysviranomainen  antaa 
lausuntonsa sekä  WA-ohjelmasta  etta YVA-selostuksesta.  

Hankkeesta vastaa  Tiehallinnon  Kaakkois-Suomen  tiepliri. Tiepiirissä  työstä vastaa insinööri Pekka Hämäläinen. 
Lisäksi  tiepiiristä  työhön osallistuvat  ympäristöasiantuntijat  Hanna  Kailasto  ja  Anita  Airaksinen  sekä  tienpidon  
suunnittelija  Petten  Kukkola.  Ympäristövaikutusten  arvioinnin  yhteysviranomaisena  toimii Kaakkois-Suomen  ym-
päristökeskus,  jonka  yhteyshenkilönä  toimii ylitarkastaja Antti  Puhalaineri.  Työn ohjauksesta  ja  päätöksenteosta 
vastaa  hankeryhmä. Hankeryhmään  on  nimetty seuraavat henkilöt: 

Pekka  Hamäläinen 	Kaakkois-Suomen  tiepiiri,  puheenjohtaja  
Hanna  Kailasto  Kaakkois-Suomen  tiepiiri  
Anita  Airaksinen  Kaakkois-Suomen  tiepuri  
Petteri Kukkola Kaakkois-Suomen  tiepuri  
Hannu Lehikoinen  Ratahallintokeskus  
Marjo  Wallenius Etelä—Karjalan liitto 
Antti  Puhalainen  Kaakkois-Suomen  ympänstökeskus  
Pentti  Multaharju  Lappeenrannan kaupunki 
Tapani  Kainlauri  Luumäen kunta 
Raino Kukkonen  Destia  Oy  (ympäristövaikutusten  arviointi) 
Timo  Jalkanen Destia  Oy,  (yleissuunnitelma)  

Työn  paäkonsulttina  toimii  Destia  Oy, jonka  projektipäällikkönä  toimii Timo  Jalkanen  ja YVA-vastaavana Raino 
Kukkonen.  Ympänstövaikutusten  arviointiin asiantuntijoina osallistuvat  Destia  Oy:stä seuraavat  vastuuhenkilöt: 

 ins.  Timo  Jalkanen  (vaihtoehtojen suunnittelu),  FM  Raino Kukkonen  (YyA-menettely,  luontovaikutukset),  mai-
sema-arkkitehti  Laura  Soosalu  (maisema-  ja kulttuunympäristo),  Dl  Jorma Immonen  (pohjavedet). Destia  Oy 

 n  alikonsultteina  asiantuntijoina toimivat MMM  Lasse Tallskog, Diskurssi  Oy (ihmisiin kohdistuvien vaikutusten 
arviointi,  YVA-laatuvarmistus), Fil, lis.  Antti Meriläinen,  Linea-Konsultit Oy  (yhdyskuntarakenne  ja maankayttö). 
Pet,ri Parkko, Luontoselvitys Kotkansiipi (luontoselvitykset) ja  FM  Tero  Virjonen,  Promethor  Oy (melu, päästöt.  
tärinä).  

Kouvolassa maaliskuussa  2008  

T'iehallinto 
 Kaakkois-Suomen  tiepiiri 
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HANKE  

Valtatie  6  välillä Taavetti—Lappeenranta sijaitsee Luumäen kunnan  ja  Lap-
peenrannan kaupungin alueella. Valtatreosuus  on  pituudeltaan noin  30  ki-
lometriä alkaen Luumäen Taavetin taajaman länsireunan kohdalta  ja  päät-
tyen Lappeenrannan ennen Kärjen kylää. Hankkeen länsipäässä valtatie 
ohittaa Taavetin taajaman pohjoispuolelta. Hankkeen keskivaiheilla valtatie 
sijoittuu Jurvalan taajamarakenteeseen. 

Valtatie  6  jatkuu suunnittelualueelta länteen Kouvolan kautta Helsinkiin. 
Idässä valtatie  6  jatkuu Lappeenrannan eteläpuolelta ohittaen Imatran kaut-
ta edelleen Joensuuhun  ja  Kajaaniin. Valtatiehen  6  liittyy Taavetin kohdalla 
etelästä valtatie  26  ja  välittömästi suunnittelualueen ithpuolella pohjoisesta 
valtatie  13,  joka erkanee Lappeenrannan kohdalla valtatiestä  6  kaakkoon 
jatkuen Nuijamaan  raja-aseman kautta Venäjälle.  

Suunnittelualueella,  valtatien eteläpuolella, sijaitsevat myös Luumäeltä 
Lappeenrantaan sekä Vairrikkalaan johtavat rautatiet 

Hankkeen sijainti  on  esitetty kuvien  1.1  ja  1.2  kartoilla.  
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Kuva  1,1  Hankkeen sijainti  pää ifeverkolla 

±J  

Kuva  1 2 Suunnittelualueen yfeiskartta  

1.2  Tarkoitus  ja  tarve 

Hankkeen tieverkollinen asema 

Hankkeen vattatieosuus  on  liikenneverkollisesti  erittäin merkittävä.  Se on 
 osa  yleiseurooppalaista  TEN -tieverkkoa  ja  sisältyy liikenne-  ja  viestintämi-

nisteriön runkoverkkoesitykseen.  Vaikka varsinaista  koko  runkotieverkkoa 
 koskevaa erillispäätöstä ei ole odottavissa niin esitys luo kuitenkin osal-

taan pohjaa keväällä  2008  valmistuvalle liikennepoliittiselle selonteolle.  Se-
lonteossa kuvataan liikennejärjestelmän tila, haasteet  ja  liikennepolitiikan 
pitkän aikavälin linjaukset Selonteko sisältää liikennejärjestelmän koko-
naisuuteen perustuvan kehittämis-ja  investointiohjelman,  jossa aikavälinä 

 on 10-15  vuotta, sekä kuluvan vaalikauden  (2007-2011)  väyläinvestointi
-ohjelman. 

Valtatie  6 on  myös merkittävä metsäteollisuuden käyttämä pääväylä Suo-
menlanden satamiin  ja  se on  myös toinen pääyhteys Suomen  ja  Venäjän 
välisille tavarakuljetuksille. 

Nykytilanne  ja  ongelma 

Nykyisin valtatieosuus ei täytä runkotieverkkoon kuuluvalle tielle asetettuja 
vaatimuksia. Puutteita esiintyy  mm.  tien leveydessä, liittymäratkaisuissa  ja 

 nopeustasossa.  Nämä yhdessä poikkeuksellisen suuren raskaan liikenteen 
osuuden kanssa ovat johtaneet myös liikenteen sujuvuusongelmiin  ja  huo-
noon  liikenneturvallisuustilanteeseen.  Liikenteestä aiheutuu myös haittoja 
suunnittelualueen ympäristölle. 

Käsiteltävä valtatieosuus  on  nykyisin kaksikaistainen sekaliikennetie  (le-
veys  9-12  metriä). Tieosuus liittyy lännessä leveäkaistatiehen  ja  idässä 
periteiseen kaksikaistaiseen valtatiehen, jonka tavoitetilan ratkaisu  on  kes-
kikaiteellinen nelikaistatie. Valtatieosuuden  ainoa eritasoliittymä sijaitsee 
Taavetin kohdalla. Lisäksi valtatieosuuteen liittyy viisi maanteiden  ja  useita 
yksityisteiden tasoliittymiä. 

Valtatien vaakasuuntaiset kaarteet  ja  pystysuuntaiset pyöristykset  eivät 
täytä kaikilta osin runkotiestölle asetettavia vaatimuksia. Valtatiepituudesta 

 on  noin kolmannes sellaista osuutta, jolla tavoitenopeustaso  (100 km/h) 
 alittuu. Jurvalan  taajaman kohdalla noin kanden kilometrin matkalla no-

peusrajoitus  on 60 km/h  ja  muilla osuuksilla  on  yhteensä noin  7  kilometriä 
nopeusrajoitusta  80 km/h.  

Valtatien  6  keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä (KyL  2006)  välillä 
Taavetti — Kärki (Lappeenranta)  on 8 300 -11 700  ajoneuvoa vuorokaudes-
sa. Jurvalan taajaman kohdalla liikennemäärä  on  noin  10 400  ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus liikenteestä  on  poikkeuksellisen 
suuri  ollen  keskimäärin  19  -  22  %. Arkivuorokausina  raskaan liikenteen 
määrä nousee lähes  30  prosenttiin. Vuonna  2007  sekä kevyen että raskaan 
ajoneuvoliikenteen määrä  on  kasvanut noin  15  %  vuoteen  2006  verrattu-
na. 

Valtatien liikenneturvaltisuustilanne  on  huono. Valtatieosuudella  on  tapah-
tunut vuosina  2002-2006 (5  vuotta) yhteensä  94  poliisin tietoon tullutta 
onnettomuutta, joista  21 on  ollut henkilövahinko-onnettomuuksia. Onnet-
tomuuksissa loukkaantuneita  on  ollut  33  ja  kuolleita  4  henkilöä. Yli kolman-
nes  (33  kpl)  onnettomuuksista  on  ollut yksittäisonnettomuuksia (esim, tieltä 
suistumisia)  ja  noin lähes kolmannes kääntymis-, nsteämis-  ja  peräänajo

-onnettomuuksia  (27  kpl).  Lisäksi tieosuudella  on  tapahtunut  18  eläinonnet-
tomuutta,  11  ohitus-  ja  kohtaamisonnettomuutta  sekä  3  kevyen liikenteen 

 ja  2  muuta onnettomuutta. 

Suurista liikennemääristä  ja  erityisesti raskaan liikenteen suuresta osuu-
desta sekä tien mäkisyydestä  ja  kaarteisuudesta  johtuen ohitusmandolli-
suudet valtatieosuudella jäävät vhäisiksi. Tämä lisää paineita vaarallisiin 
ohituksiin  ja  ylinopeuksiin.  

Liittyminen tasoliittymistä vilkkaalle  ja  runsaasi rekkaliikennettä sisältäväl
-le  valtatielle  sekä vattatiettä poiskääntyminen muodostavat selkeän  riskin 

 kääntymis-, risteämis-  ja  peräänajo-onnettomuuksille.  

Valtatien sijoittuminen Jurvalan taajamarakenteeseen aiheuttaa haittaa 
(melu, tämä, päästöt, liikkumisen turvattomuus) alueen asutukselle. Taa-
jama-alueella korostuu myös valtatiestä johtuva estevaikutus sekä paikal-
liselle autoliikenteelle että kevyelle liikenteelle. 

Suunnittelun  ja  ympäristövaikutusten  arvioinnin lähtökohdat 

Hankkeesta laaditaan maantielain mukainen yleissuunnitelma, jossa tar-
kastellaan hankkeen toteutusmandollisuuksia tavoitetilan ratkaisuna sekä 
määritellään mandollinen vaiheittaintoteuttamispolku. 

- 

 - Suunnittelujakso  on  osa  merkittävää valtakunnallista runkotieyhteyttä, min-
kä vuoksi hankkeelle  on  asetettu muuta päätiestöä korkeammat laatuta-
voitteet liikenteen, ympäristön, ihmisten elinympäristön  ja  asumisen, tien 
laatutason, maankäytön  ja  elinkeinoelämän kehittämisen osalta. 

I  HANKE  
1.1 	Hanke  ja sen  sijainti 
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Hankkeen suunnittelun Ihtökohtana  on  vuonna  2002  valmistuneen kehit-
tamisselvityksen mukaisesti parantaa valtatie keskikaiteelliseksi nelikaistai-
seksi valtatieksi. Tavoitetilan mukaisessa valtatjeratkaisussa lahtökohtana 

 on,  että valtatien liittymät toteutetaan eritasoliittyminä. 

Yleissuunriittelun  alussa tehdään lainmukainen ympäristövaikutusten ar-
viointi, jossa arvioidaan kattavasti hankkeen ympäristövaikutukset. Hank-
keen yleissuunnittelussa otetaan huomioon ympäristövaikutusten arvioiri-
nissa ja  sitä koskevassa ympäristOkeskuksen lausunnossa esille tulevat 
näkökohdat  ja  suositukset  

1.3 	Tavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnallisista alueidenkäyttOtavoitteista hankkeen suunnittelussa ote-
taan erityisesti huomioon alue-  ja  yhdyskuntarakennetta, elinymparistöä, 

 luonnonvaroja  ja  yhteysverkostoja  koskevat tavoitteet Alueidenkäyttöta.-
voitteita tarkastellaan kokonaisuutena,  jota  sovitetaan yhteen hankealueen 
maankayttoratkaisujen  ja  -suunnitelmien kanssa. 

Valtakunnallisten alueidenkayttötavoitteiden näkokulmasta yhteysverkos-
tojen kannalta oleellista  on  valtakunnallisten tarpeiden turvaaminen siten, 

 etta  edistetään  toimivaa aluerakennetta  ja  kansainvälistä kilpailukykyä. Lii-
kenneverkon osalta tavoitteet liittyvät entyisesti päatieverkkoon. 

Hankkeen suunnittelun kannalta valtakunnallisista alueideakäyttotavoitteis
-ta  keskeisimpiä ovat: 

Aiuerakenteen  osalta tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä. 
Olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödynnetään  ja  taajamia 
eheytetään. Ihmisten terveydelle aiheutuvia haittoja  ja  riskejä ehkäistään 

 ja  vähennetään. Melusta aiheutuvaa haittaa pyritaän vähentämään. 
Luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville turvataan. Merkit-
täviä  ja  yhtenäisiä luonnonalueita ei tarpeettomasti pirstota. Pohja-  ja 

 pintavesien  suojelu-  ja  käyttotarpeet  otetaan huomioon  ja  pohjavetta 
 vaarantavat toiminnat sijoitetaan nittävän etäälle tärkeitä pohjavesial-

ueista. Laajoja  ja  hyviä metsätalousalueita ei pirstota. 
Lokennejärjestelmiä kehitetaän  kokonaisuuksina, erityistä huomiota kurt-
nitetään liikennetarpeen vähentämiseen sekä liikenneturvallisuuden  ja 

 ympäristöystävällisten  liikennemuotojen käyttöedellytysten parantamis-
een. Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti 
olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä. Aiueidenkäytössä  on  turvattava 
olemassa olevien valtakunnallisesti merkittävien maanteiden jatkuvuus 

 ja  kehittämismandollisuudet.  

Alueen maankäyttöä  ja  kaavoitusta koskevat tavoitteet  

- 

Maakunnan kehittämisen tavoitteet  on  kirjattu Etelä-Karjalan maakuntaval-
tuuston  11.12.2007 hyväksymiin  tavoitteisiin. Maakuntakaavan tavoitteet 

on  johdettu valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, maakuntasuunni-
telmasta, maakuntaohjelmasta, Etelä-Karjalan maakuntaan laadituista lu-
kuisista strategioista, maakuntakaavan ohjausryhmätyöstä  ja  siihen liitty

-vista sidosryhmäkeskusteluista  sekä aluevarauskohtaisteri työryhmien työn 
tuloksista. Kaavaan sisältyvät yhdyskuntarakennetta  ja  liikennettä koskevat 
tarpeet  ja  tavoitteet  on  esitetty vaikutusselvitysten yhteydessä kohdassa 

 5.3.  

Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tavoitteet  on  ryhmitelty valtäkunnallisiin yleistavoitteisiin sekä 
seudullisnn  ja  paikallisiin tavoitteisiin. 

Valtatieta  6  koskevat valtakunnalliset yleistavoitteet: 

kehitetään tieosuudesta liikenteen edellyttämän laatutason täyttävä 
valtatieyhteys 
vähennetään liikennekuolemia  ja  henkilövahinko-onnettomuuksia merkit-
tavästi pääteille asetettujen tavoitteiden mukaisesti 
parannetaan tavara-  ja  henkilöuiikenteen  sujuvuutta, toimintavarmuuttä 
seka matka-aikojen ennustettavuutta 
otetaan huomioon valtakunnalliset alueiderikäyttötävoitteet 
pyritään yhteiskuntataloudellisesti optimaaliseen kokonaisratkaisuun. 

Valtatieosuutta  koskevat seudulliset  ja  paikalliset tavoitteet 

•  turvataan lähialueen kuntien välisten tyo-  ja  asiointimatkojen  sujuvuus 
• tuetaan vyläratkaisulla seuturakenteen kehittymistä maakuntäkaavan 

mukaisesti 
- vähenrietään  merkittävästi liikenteestä aiheutuvaa pohjaveden pilaan-

tumisnskiä Salpausselän alueella 
•  kehitetään tieverkkoa  ja  valtatien liittymäratkaisuja siten, että ne paran-

tavat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, palvelujen saavutettavuutta 
 ja  tukevat Luumäeri  ja  Lappeenrannan maankäyttoä  ja  yhdyskuntarak-

enteen suunnitelmallista kehittymistä. 
•  parannetaan paikallisen  auto-  ja  kevyen liikenteen turvallisuutta 

turvataan elinympäristön viihtyisyys, terveellisyys, turvallisuus  ja  toimi-
vuus minimoimalla valtatien aiheuttamat ympäristöhaitat (melu, tärinä, 
päästötja estevaikutus) sekä haitat maankaytölle  ja  ottamalla huomioon 
alueen luonnon, maiseman  ja  kulttuunympänstön  sekä suojelukohteiden 
arvo  ja  entyispiirteet. 

-  varmistetaan joukkoliikenteen toimintaedellytykset  ja  turvalliset yhteydet 
pysäkeille. 

Suunnittelutyössä  määritellään vaihtoehtoisia ratkaisuja tavoitteiden saa-
vuttamiseksi sekä haittavaikutusten torjumiseksi  ja  lieventamiseksi.  Lisäksi 
sekä ympäristövaikutusten arvioinnissa että suunnittelussa tarkastellaan 
sitä,  millä  tavoin asetetut tavoitteet toteutuvat eri vaihtoehdoilla. 

Hankkeen  tie-  ja  liikennetekniset  tavoitteet yksilöidään tarkemmin yleis- 
suunnittelun alkuvaiheessa.  

1.4  Suunnittelu-ja  päätöksentekotilanne  

Nyt käynnissä oleva hankkeen suunnitteluvaihe  on maantielain  mukaisen 
yleissuunnitelman laatiminen. Yleissuunnitelmassa tien periaateratkaisut 
täsmentyvätja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys varmistetäan. Yleissuun-
nitelman laatimisen yhteydessä tarkastellaan vaihtoehtoja  ja  arvioidaan 
hankkeen vaikutuksia eri näkökulmista. Yleissuunnitteluun kuuluu oleelli-
sena osana vuorovaikutus  ja  osallistuminen. Ympänstövaikutusten arvioin-
timenettely (YyA) sisaltyy yleissuunnitteluprosessiin  ja  otetaan huomioon 
aikataulun, vaiheistamisen  ja  vuoropuhelun jrjestamisessä. 

Valtatien  6 tieosuutta  Taavetti-Lappeenrantä koskien ei ole tehty maatie-
lainmukaisia pätöksia. Ympäristövaikutusten arvioinnin  ja  yleissuunnit-
telun  aikana tehdään  vain  näitä prosesseja ohjaavia päätöksiä  ja  vasta 
yleissuunnitelman valmistuttua tehdään maantielain mukainen yleissuun-
nitelman hyväksymispäätös. 

Yleissuunnitelmassa  esitetyt tien parantamisen liikenteelliset  ja  tekniset  pa-
rusratkaisut hyväksytaan yleissuunnitelman hyväksymispäätöksellä. 

Yleissuunnitelma  ja sen  hyväksymispäätöksen  mukaiset ratkaisut ovat 
lähtökohtana seuraavassa suunnitteluvaiheessa, tiesuunnitelmassa, jossa 
painopiste  on  toimenpiteiden tarkan sijainnin  ja  yksityiskohtaisten ratkai-
sujen suunnittelussa sekä toimenpiteiden kustannusten määrittämisessä. 
Tiesuunnitelma antaa hyväksyttynä Tiehallinnolle oikeuden tien toteuttami-
seen  ja  tarvittavien alueiden haltuunottoon. 

Ymparistovaikutusten  arvioinnin  ja  yleissuunnitelman sijoittumistä  maantei-
den suunnittelujärjestelmään  on havainnollistettu  kuvassa  1.3.  

Valtatien  6  parantamiselle välillä Taavetti - Lappeenranta  on  laadittu tavoit 	Suunnitteluvaihe  ja  hankkeen toteuttamisen aikataulu  
teet,  joissa  on  otettu huomioon valtatien  6 liikenneverkollinen  asema osana 
runkotieverkkoa  sekä alueen paikalliset lähtökohdat 
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Kuva  1.3  Yleissuunnitelma  ja ympönstt5vaikutusten  arviointi  ('(VA)  maanteiden  
suunnittelujärjestefrnässä (Lähde, YIe,ssuunnittelu, sisältö  ja  esillä- 
mista  pa  —julkaisu,  2007)  

Hankkeen toteuttamisesta ei ole  tehtypaätöksiä.  Toteutusta ajoituksen 
osalta avainasemassa  on  keväällä  2008  valmistuva  likennepolittinen  se-
lonteko.  Suunnitelmavalmiuden  puolesta hankkeen toteuttaminen voidaan 
aloittaa vuonna  2010.  

Aikaisemmat suunnitelmat  ja  päätökset 

Valtatie  6  välillä Taavetti  -  Lappeenranta  on  osa  Liikenne-  ja  viestintäminis
-tenon  esityksen mukaista  runkoverkkoa.  

Hanketta koskevista aiemmista selvityksistä merkittävimmät ovat  

•  Valtatien  pääsuunnasta  välillä Kouvola-Lappeenranta  on  vuonna  1996 
 laadittu  tarveselvitys.  Selvityksen perusteella ei ole tehty linjausta ko-

skevaa päätöstä.  
•  Vuonna  2002 on  laadittu  yhteysvälin  Kouvola-Imatra  kehittämisselvitys. 

 Siinä valtatien  6  parantaminen  on  ajoitettu toiseen  kiireellisyysluokkaan, 
 jolloin hankkeen toteuttaminen  ajoittuisi  vuosille  2010-2020.  Kehittämis

-selvityksessä suunniteltava  tieosuus  on  määritelty  tavoitetilanteessa 
 kapeaksi  nelikaistaiseksi  tieksi.  

•  Vuonna  2006 on  laadittu  Rantsilanmäen eritasolittymää  koskeva alue
-varaussuunnitelma. 

•  Vuonna  2006 on  laadittu valtatien  6  tieosuutta Ansari - Jurvala  koskenut 
kevyen liikenteen yhteyden  toimenpideselvitys.  

Lisäksi  suunnittelualueeseen  liittyen  on  laadittu runsaasti  kohdekohtaisia 
 suunnitelmia  ja  selvityksiä.  

1.5  Hankkeen liittyminen muihin suunnitelmiin  ja  hankkeisiin 

Hankkeen liittyminen  alueidenkäytön  suunnitteluun 

Nykyiset  kaavavaraukset  pohjautuvat  suunnitteluosuuden  aiemmissa vai-
heissa tehtyihin ratkaisuihin valtatien  linjauksesta.  Vaikutusten arvioinnin 
yhteydessä tarkastellaan  muutostarpeet oikeusvaikutteisiin  kaavoihin.  Kaa-
voitustilanne  on  selostettu kohdassa  8.2.  

Hankkeen liittyminen muihin  tiehankkeisiin  

Valtatien  6  välillä Taavetti-Lappeenranta sisältyi Liikenne-ja  viestintäminis-
teriön pääteiden runkoverkkoesitykseen. Runkotiet  palvelevat ennen kaik-
kea  pitkämatkaista  liikennettä  ja  niille  on  asetettu korkeat laatuvaatimukset 
sujuvan liikenteen  ja  hyvän  turvallisuustason  saavuttamiseksi.  Runkoverk-
koesitys  toimii osaltaan pohjana keväällä  2008  tehtävälle  liikennepoliittisel

-le  selonteolle.  

Käsiteltävän  valtatieosuuden  itäpuolelta  on  laadittu, Lappeenrannan kau-
pungin alueelle sijoittuvat, valtatien  6  tieosuuksia  Kärki—Mattila  ja  Mattila-
Muukko  koskevat  tiesuunnitelmat.  Näitä  tieosuuksia  koskeva  urakat  ovat 
parhaillaan käynnissä. 

Etelän suunnasta  valtatiehen  6  liittyvää valtatietä  26  koskien  on  keväällä 
 2007  laadittu  esiselvitys tieosuudelta Husula-Taavetti. 

Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin  

Ratahallintokeskus  on  laatinut vuonna  2006 Lahti—Luumäki  rataosuutta 
 koskevan  yleissuunnitelman  tarkistamisen  ja  vuonna  2007  Ratahallinto

-keskus käynnisti Luumäki—Imatrankoski kaksoisraiteen yleissuunnittelun 
 ja  ympäristövaikutusten  arvioinnin. Luumäki—Imatrankoski yleissuunnitte

-lussa  a  ympäristövaikutusten  arvioinnissa huomioidaan Luumäki—Vainik-
kala-radan  liittyminen Luumäki-Lappeenranta-rataan  eritasoratkaisuna  ja 

 siten, että Luumäki-Vainikkala-rataosuus  on  rakennettu vuoden  1997  yleis-. 
suunnitelman mukaiselle  linjaukselle kaksiraiteisena.  Rata  ja  sitä koskevat 
suunnitelmat otetaan huomioon valtatien  6  parantamishankkeen  suunnit-
telussa. Valtatie-  ja  ratahankkeilla  on  myös yhteisiä  ympäristövaikutuksia 

 (mm.  melu,  tärinä, pohjavesiriskit).  

Hankkeen edellyttämät luvat  ja  päätökset  

YVA-vaiheessa ei tehdä hanketta koskevia  maantielain  mukaisia päätöksiä. 
 '(VAn  jälkeisen  yleissuunnitelmavaiheen  lopuksi  Tiehallinto  tai  liikenne-ja  

viestintäministeriö  tekee  maantielain  (2005/503)  mukaan  käsiteltävästä 
yleissuunnitelmasta hyvaksymispäätöksen. Hyväksymispäätöksessä  on 

 käytävä ilmi,  millä  tavalla  ympäristövaikutusten  arviointi  ja  yhteysviranomai-
sen  siitä antama lausunto  on  otettu huomioon. 

Maantielain  mukaisen  yleissuunnitelman  tulee perustua maan käyttö-  ja 
 rakennuslain  (1999/1 32)  mukaiseen  oikeusvaikutteiseen  kaavaan, jossa 

maantien sijainti  ja  suhde muuhun alueiden käyttöön  on  selvitetty. Yleis- 
suunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin  maakuntakaavaa  tai  oikeusvaikut-
teista yleiskaavaa. Yleissuunnitelma  voidaan hyväksyä vastoin voimassa 
olevaa asemakaavaa,  jos  kunta  ja  alueellinen  ympänistökeskus  sitä puol-
tavat.  

Yleissuunnitelmavaiheen  jälkeen, ennen tien rakentamista,  on  laadittava 
tiesuunnitelma, josta tehdään myös  maantielainmukainen hyväksymispää

-tös.  

Hyväksytty tiesuunnitelma oikeuttaa  tiesuunnitelmassa osoitettujen  aluei-
den  ja  oikeuksien  lunastamiseen. 

Rakentamistoimien  käynnistäminen edellyttää hankkeesta riippuen erilais-
ten lupien hakemisen  ja  ilmoitusten tekemisen. Näitä ovat muun muassa 
maa-aineslain, ympäristönsuojelulain  ja  -asetuksen sekä  vesilain  mukaiset 
luvat  ja  ilmoitukset  



.  

Valtatien  6  parantaminen vaJilla Taavetti - Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta ympanstövaikutusten arviointiselostus 
YMPARISTOVAJKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY  (WA) JA  OSALLISTUMINEN  

. 

11  

2  YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIONTI -
MEN  ETTELY  (YVA)  JA  OSALLISTUMINEN  

2.1 	Ympäristövaikutusten  arvioinnin tarkoitus  ja  tavoitteet  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä  koskevan  lain  (YVA-laki 
-  468/1994)  tavoitteena  on  edistää ympäristövaikutusten arviointia  ja  yh-
tenäistä huomioon ottamista suunnittelussa  ja  päätöksenteossa. Samalla 
tavoitteena  on  lisäta  kansalaisten tiedonsaantia  ja  osallistumismandolli-
suuksia. Tiehallinnon  käytännön mukaisesti  YVA-menettelyllä  pyritään eh-
käisemään haitallisten ympäristövaikutusten syntyminen sekä sovittamaan 
yhteen  en  näkökulmia  ja  tavoitteita. 

Laki edellyttää, että hankkeen ympäristavaikutukset  on  selvitettävä  lain  mu-
kaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristävaikutusten 
kannalta olennaisyn toimiin. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen 
toteuttamiseen  tai  tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen arvi-
oinnin päättymistä. 

Ymparistovaikutusten arviointimenettely  ei ole paätOksenteko-  tai  lupa- 
menettely, joten arvioinnin aikana ei tehdä päätöstä tien toteuttamisesta. 
YVA:sta saadut tulokset  ja  yhteysviranomaisen  lausunto vaikuttavat  jat

-kosuunnitteluun.  Tavoitteena  on  selvittäa  todelliset parantamisvaihtoehdot 
tiensuunnittelun tueksi siten, että tien suunnittelua voidaan YVAn jälkeen 
jatkaa maantielain mukaisella yleissuunnitelmalla. Yleissuunnitelmaa kos-
kevasta päätöksestä  ort  kaytava  ilmi, miten arviointiselostus  ja  siitä annettu 
yhteysviranomaisen lausunto  on  otettu huomioon.  

2.2  Arvioinnin  tarpeellisuus  

Arvioinnin tarpeellisuudesta säädetaän ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyä koskevassa asetuksessa  (713/2006).  

Valtatien  6  parantamiseen välillä Taavetti—Lappeenranta sovelletaan  WA 
 -menettelyä valtioneuvoston asetuksen  (2006/713) 9n  kohdan bja  c  pe-

rusteella (uuden tien rakentaminen, uudelleenlinjaus  tai  leventaminen  siten, 
että näin muodostuvan yhtäjaksoisen neli-  tai  useampikaistaisen tieosan 
pituudeksi  tulee vähintään  10  kilometriä).  

2.3  Arviointimenettelyn  osapuolet  ja  organisointi 

 2.3.1  Hankkeesta vastaava 

Hankkeesta vastaava  on  toiminnanharjoittaja,  joka  on  vastuussa hank-
keen valmistelusta  ja  toteutuksesta. Hankkeesta vastaavan  on  oltava sel-
villä hankkeensa ympäristövaikutuksista.  At-viointimenettelyssa  hankkeesta 
vastaava laati arviointiohjelman  ja  selvittää hankkeen ympäristövaikutuk

-set.  Hankkeesta vastaava  on  Tiehallinto,  Kaakkois—Suomen tiepiiri. WAn 
laadinnassa hankevastaavan konsulttina  on  Destia  Oy.  

2.3.2  Yhteysviranomainen 

Yhteysviranomainen  huolehtii siitä, että hankkeen ympäristövaikutusten 
arviointimenettely Jarjestetaan. Yhteysviranomaisen tehtävistä  on  saädet

-ty  WA-laissa  ja  —asetuksessa. Yhteysviranomaisen  tehtäviin kuuluu  mm. 
 YVA-ohjelman  ja  —selostuksen laittaminen nähtäville, julkiset kuulemiset, 

lausuntojen  ja  mielipiteiden vastaanottaminen sekä lausunnon antaminen 
arviointiohjelmasta  ja  —selostuksesta.  Tässä hankkeessa yhteysviranomai

-sena  toimii Kaakkois—Suomen ympäristökeskus.  

2.3.3  Muut viranomaiset, osapuolet  ja  kansalaiset 

Muita suunnitteluun  ja  ympäristövaikutusten  arviointiin osallistuvia viran-
omaisia ovat Luumäen kunta  ja  Lappeenrannan kaupunki, Etelä—Karjalan 
liitto, Ratahallintokeskus (RHK) sekä Kaakkois—Suomen ympäristökes-
kus. Nämä viranomaistähot ovat edustettuna hankeryhmässä, joka ohjaa 
suunnittelua  ja  vaikutusten arviointia. Hankeryhmassä välitetään tietoja eri 
osapuolien tavoitteiden  ja  suunnitelmien yhteensovittamiseksi valtatiehank

-keen  kanssa. Hankeryhmässä olleet edustajat  on  nimetty esipuheessa. 

Valtatien kehittamishanke voi vaikuttaa myös yksittäisiin ihmisiin, jarjestö)
-hin,  yrityksiin sekä yhteisöihin  ja  saatiöihirr.  Nämä tahot voivat osallistua 

ympäristövaikutusten arviointiin kohtien  2.6-2.7  mukaisella tavalla.  

2.4  Arviointimenettelyn  vaiheet  ja  aikataulu  

Ympäristövaikutusten arviointi  on  tehty kandessa vaiheessa: 

Arviointiohjelman  laatiminen: vaiheen aikana laadittiin suunnitelma ar-
vioinnin tekemiseksi. 

Arviointiselostuksen  laatiminen: Vaikutusselvitykset tehtiin arviointioh-
jelman  ja  yhteysviranomaisen  siitä antaman lausunnon pohjalta. Vaiheen 
aikana tarkennettiin ympäristöä koskevia tietoja  ja  suunnitelmavaihtoehto

-ja,  arvioitiin  ja  verrattiin vaihtoehtoja, laadittiin ehdotukset vaikutusten  lie-
ventamiseksi  ja  suunnitelma seurannan järjestämiseksi. 

Ympäristövaikutusten  arvioinnin valmistelu  ja  yleissuunnitelman  laatiminen 
käynnistyivät vaihtoehtojen muodostamisella  ja  arviointiohjelman  laatimisel-
la tammikuussa  2007.  Arviointityö  ja  siihen liittyvät osallistumistapahtumat 
järjestettiin syksyn  2007  ja talven  2008  aikana.  

__________ .......... 

YMPARISTOVAIKUTUSTEN  ARVIOINTI 	 VUOROVAIKUTUS  

Tavo1ieien  a  vaihIoehioie rriaodoslaminen 

ARVIOINTIOHJELMA  J  
Vaihloetilojtiri suuriruIIiu 

Yn1parniosaukuLussaiicykser  ja  -arvioinri 
Vathtoehlojen sertaiiu 

ARVIOIPJTISELOSTUS  

/ 	LAUSUNNOT 

N.j YVASELOSTUKSESTA  

YLEISSUUNNITELMAN  LAATIMINEN  

ylelssuanriitainlan iahrokoiithsia sopumnen 	 Tiedoileel 
Suunruleirnan iaatiminen  a  ulimeistely 	 Tyopajal 

hankiieen vaikulusarviouiii 	 Yie,sotiiaisuudel 
Suunnittelukaveiyt 

YLEISSUUNNITELMARAPORTTI 

LAUSUNNOT 
YLE 1SSUUNN  IT EL M  ASTA  

YLEISSUUNNITELMAN 
HWAXSYMISPAATOS  

Kuva  2.1 YmpänstÖ  vaikutusten aMoinnin  ja  yleissuunnitelman  vaiheet  ja  vuo-
mvaikutus,  

2.5  Yhteysviranomaisen  lausunto  arviointiohjelmasta  

Kaakkois-Suomen ympänstökeskus kuulutti ympäristövaikutusten arvioin-
tiohjelmastä  27.6.  -  13.7.2006.  Lausuntojen  ja  mielipiteiden määraaika oli  
27.8.2007.  Kaakkois.-Suomen ympäristökeskukselle toimitettiin  29  lausun-
toa  tai  mielipidettä. Ympäristökeskus antoi lausunnon Kaakkois-Suomen 
tiepurille  25.9.2007.  

Ympäristökeskuksen  lausunnon mukaan arviointiohjelma  on  tarkoitustaan 
vastaava  ja  siinä  on  otettu huomioon yya-laissa  ja  asetuksessa  määrätyt 

 asiat  Arviointimenettelyyn  on  valittu keskeiset  ja  vaikutuksiltaan oleellisesti 
toisistaan eroavat vaihtoehdot  ja  vaihtoehtojen muodostamista koskevat 
päätökset  on  selkeästi perusteltu arviointiohjelmassa. Arviointialueen  raja-
us on  tehty onnistuneesti. Vaihtoehtojen vertailu  on  tiivistettävä siten, että 
tarkastellaan ympäristötavoitteiden saavuttamista. Lausunnossa esitetään 
tarkennuksia tehtävien vaikutusarviointien kohdentamiseen  ja  selvitettäviin 

 asioihin. Yhteysviranomaisen lausunto  on  kokonaisuudessaan arviointise-
lostuksen liitteenä  1.  

LAUSUNNOT 
VVA-OHJLMASTA 
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Hankeryhma  käsitteli  yhteysviranomaisen  lausunnon. Lausunnossa esitetyt 
arvioinnin suorittamista,  kohdentamista  ja  aineistoja  koskevat näkökohdat 

 on  otettu huomioon arvioinnin suorittamisessa.  

2.6  Osallistuminen, vuorovaikutus  ja  tiedottaminen arvioinnin 
aikana 

Hankkeen  yleissuunnittelussa  ja  ympänstövaikutusten  arvioinnissa  on  nou-
datettu laadittua yhteistä  vuorovaikutussuunnitelmaa,  jossa  on  määritelty 

 YVA-vaiheessa  noudatettavat  vuorovaikutuksen  pensatteet  ja  toimintata-
vat  

(OPJA)  

MA  NAHISVILLA 

. __ Iee7i) 

YHTEYSVIRANOMAISEN  LAUSUNTO  
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MAAN1TELAIN  MUKAINEN KÄSITTELY  

Kuva  2.2  Osallistuminen,  vuomvaikutus  ja  tiedottaminen YVA:n  ja yleissuun-
nitelman  aikana.  

Aihekohtaisin vaikutusselvityksien tiedonhankkimiseen  liittyvät tapahtumat 
 on  mainittu arviointien yhteydessä luvuissa  6-9. 

Tiedottaminen  viestimissä 

Kaakkois-Suomen  tiepiiri  on  lähettänyt alueen  viestimille  hankkeen suunnit-
telua  ja  ympänstövaikutusten  arviointia sekä yleisölle suunnattuja tapahtu-
mia koskevia tiedotteita. Hankkeesta  on  uutisoitu  Etelä—Saimaa  —lehdessä 

 ja  Luumäen Lehdessä sekä Etelä—Karjalan Radiossa.  

Maantielain  mukainen  kuulutus yleissuunnittelun  aloittamisesta  on  julkaistu 
maaliskuussa  2007.  

Työpajat  

Työn kuluessa  on  järjestetty Luumäen  Jurvalassa  kaksi  yhdistyksille  ja 
 muille  yhteisötahoille  järjestettyä  työpajaa. 

Arviointiohjelman laatimisvaiheessa  pidetyn ensimmäisessä tilaisuudessa 
 (8.3.2007)  esiteltiin  tiehankkeen  lähtökohtia  ja  suunnittelua sekä koottiin 

osallistujien näkemyksiä hankkeesta  ja  siitä, millaisia vaihtoehtoja  ja  ym-
päristövaikutuksia YVA:ssa  tulee arvioida. Tilaisuudessa olivat mukana  37 

 kutsuttua eri tahoja edustavaa osallistujaa  ja  hankkeesta vastaavan Kaak-
kois-Suomen tiepiirin, tien suunnittelusta  ja  YyA:sta  vastaavan  konsultin  
(Destia)  sekä suunnittelua ohjaavan  hankeryhmän  edustaja.  

YVA-selostusvaiheessa  järjestetyssä toisessa  työpajatilaisuudessa 
 (23.1.2008)  esitettiin  laadittuja  suunnitelmia  ja  alustavia  vaikutusarvioin-

teja  sekä keskusteltiin  ja  koottiin osallistujien näkemyksiä hankkeesta  ja 
sen  vaikutuksista. Tilaisuudessa olivat mukana  27  eri tahoja edustavaa 
kutsuttua  en  tahoja edustavaa osallistujaa. 

Kummassakin  työpajassa  käydystä keskustelusta laadittiin muistio  ja  ti-
laisuudessa esitetyt näkökulmat  on  otettu huomioon työn aikana. Muis-
tio työpajasta  on  toimitettu kaikille  työpajaan  osallistuneille sekä asetettu 
hankkeen  intemetsivuille. 

Maastokäynti  

Osana  YVA:n  liittyvää vuoropuhelua järjestettiin  maastokäynti  alueen 
asukkaille,  maanomistajille  ja  muille asiasta kiinnostuneille keskiviikkona 

 3.10.2007  klo  1 0.00-16.30.  Maastokäynnillä  tutustuttiin  YVA:ssa arvioitaviin 
vaihtoehtoihin  ja  pohdithin  niiden sijaintia sekä vaikutuksia yhdessä suun-
nittelijoiden kanssa.  

Maastokäynti  koostui tapaamisista kuudessa  tutustumiskohteessa  etukä-
teen  ilmoitetun  aikataulun mukaisesti.  Osallistujitla  oli näin mandollisuus 
olla mukana  kohdetapaamisissa  oman kiinnostuksensa mukaisesti. Koh-
teet sijoittuvat nykyisen valtatien tuntumaan  ja  Jurvalan ohitukseen  liittyvien 

 lantisten  ja  itäisten  linjausvaihtoehtojen  alueelle.  Maastokäyntiin  osallistu 
päivän aikana yhteensä  83  osallistujaa  ja  hankkeesta vastaavan Kaakkois- 
Suomen  tiepiinn,  tien suunnittelusta  ja  YVA:sta  vastaavan  konsultin  sekä 
suunnittelua ohjaavan  hankeryhmän  edustajat Laadittu muistio  on  asetettu 
hankkeen  intemetsivuille. 

Yleisötilaisuus 

Arviointiohjelman esittelytilaisuus  yleisölle pidettiin  13.6.2007  Luumäen 
 Taavetissa.  

Yleisötilaisuudessa oli  jakelussa asukaskyselylomake,  joka antoi mandol-
lisuuden vaikuttaa myös niille, joilla ei ole mandollisuutta osallistua  tai  jotka 
eivät halua esittää mielipidettään julkisesti.  Palautelomakkeen  saattoi jättää 
kyseisessä tilaisuudessa  tai  postitse.  Konsultille  osoitetut  palautelomak-
keet  lähetettiin myös  yhteysviranomaisen  tiedoksi.  

Arviointiselostuksesta  järjestetään  esittelytilaisuus  yleisölle huhtikuussa 
 2008.  

Intemet-sivut 

Hankkeella  on  omat sivut  Tiehallinnon Intemet-sivuifle  osoitteessa  www.  tie-
hallinto,fl  (Etusivu  >Tiehankkeet>  Kaakkois-Suomen  treoiiri >  Vt  6  Taavetti 

 -  Lappeenranta).  Sivustolle  on  myös suora  internetosoite: www.tiehallintp. 
filvt6taavetti-laooeenranta. Sivustolla  tiedotetaan hankkeen etenemisestä, 

 vaikuttamismandollisuuksista  ja  ajankohtaisista tapahtumista.  Esittelyma-
teriaalia, suunnitelmavaihtoehtoja  ja  vaikutusten  arviointeihin  liittyviä do-
kumentteja toimitetaan  sivustolle  suunnittelun edetessä. Sivuilla esitetään 
myös  yhdyshenkilöt yhteystietoineen  ja  mandollistetaan  suoran palautteen 
antaminen. 

Suorat yhteydenotot 

Suunnittelijoiden  saamat  suorat  yhteydenototja  niissä esille tuodut  asiat  on 
 kirjattu hankkeesta vastaavan  ja konsultin  suunnittelutyöryhmän  käyttöön.  

2.7 Arviointiselostuksen  nähtävillä olo  ja YVA -menettelyn 
päättyminen  

Yhteysviranomaisena  toimiva Kaakkois-Suomen  ympäristökeskus  asettaa 
 arviointiselostuksen  nähtäville kanden kuukauden ajaksi alkaen maalis-

kuusta  2008.  Ympäristökeskus  pyytää lausunnot  arviointiselostuksesta, 
 minkä lisäksi kansalaisilla  ja  muilla tahoilla  on  mandollisuus jättää yhteys- 

viranomaiselle mielipide  selostuksesta.  

Kaakkois—Suomen  ympäristökeskus  antaa lausuntonsa  arviointiselostuk-
sesta  ja sen  riittävyydestä hankkeesta vastaavalle Kaakkois-Suomen  tie-
piinlle  kanden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen  ja  mielipiteiden 
esittämiseen varatun  määräajan  päättymisestä. Lausunnossa esitetään 
yhteenveto muista lausunnoista  ja  mielipiteistä.  Arviointimenettely  päättyy, 
kun  yhteysviranomainen  toimittaa lausuntonsa sekä muut lausunnot  ja  mie-
lipiteet hankkeesta vastaavalle. Lausunto toimitetaan samalla tiedoksi han-
ketta  käsitteleville  viranomaisille, hankkeen  vaikutusalueen  kunnille sekä 
tarvittaessa Etelä-Karjalan liitolle  ja  muille asianomaisille viranomaisille.  
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VAIHTOEHDOT  
3.1  Vaihtoehtojen muodostaminen 

Valtatien  parantamistoimenpiteiden  avulla  tähdataän  olemassa olevien  ja 
 tulevien  liikenteellisten  ja  ympänstöllisten  ongelmien poistamiseen  tai  nii-

den aiheuttamien haittojen lieventämiseen. Kyseisiä ongelma-alueita ovat 
 mm.  liikenneturvallisuus,  liikenteen sujuvuus,  ten  suuntaus  (kaarteisuusja 

mäkisyys),  liikenteen melu  ja  päästöt, tien  estevaikutus  sekä  pohiavesien 
pilaantumisnski. 

Ympäristövaikutusten  arvioinnissa  vertailuvaihtoehtona  on  hankkeen to-
teuttamatta jättäminen  (VE  0).  Toteutusvaihtoehdoiksi  on  muodostettu vaih-
toehto, jossa  valtatieta  parannetaan pienin toimenpitein  sen  nykyisessä 

 maastokäytävässa (yE  0+)  sekä valtatien  kehittämisvaihtoehto  (VE  1),  jos-
sa  tie  sijoittuu  Jurvalan  kohdalla uuteen  maastokäytävään. 

33  %  ja  raskaan ajoneuvoliikenteen  85  %.  Liikenteen kasvuksi vuoteen 
 2020  mennessä  on  arvioitu  33  %  (kevyet  ajoneuvot  25  %  ja  raskaat  62  

%).  Valtatien  6  liikennemäärä  on  suurimmillaan  Taavetin eritasoliittymän 
itapuolella,  jossa vuoden  2040  vuorokausiliikenne-ennuste  on  noin  17000 

 ajoneuvoa vuorokaudessa. Todettakoon, että vuonna  2007  sekä kevyen 
että raskaan ajoneuvoliikenteen  mäarä  on  lisaantynyt  noin  15  %  edelliseen 
vuoteen verrattuna. Liikenne-ennusteen mukaiset  lukennemäärät  on  esitet-
ty kuvassa  3.1.  

Nykyisellä valtatiellä  on  tavoitenopeustason alittavia  nopeusrajoituksia yh-
teensä noin  9  kilomerin  matkalla,  Jurvalan  taajaman kohdalla noin kanden 
kilometrin matkalla nopeusrajoitus  on 60 km/h  ja  muilla  osuuksilla  on  yh-
teensä noin  7  kilometrin matkalla nopeusrajoitus  80 km/h.  Parannettavalla 

 valtatiellä  tavoitenopeustasona  on 100 km/h.  Lahtökohtaisesti  on  kuiten-
kin selvää, että vaihtoehdossa  0+  Jurvalan  taajaman kohdalla  kyseiseen  

nopeustasoon  ei kohtuullisin toimenpitein ole mandollista päästä. Vaihto-
ehdossa  0+  Jurvalan  kohdalla nykyiset  nopeusrajoitukset  säilyvät. Myös 
vaihtoehtoon  1  liittyen  Jurvalan  kohdan  rinnakkaistieksi jäävällä  nykyisellä 
valtatiellä lähtökohtana  on  nopeustason  säilyttäminen nykyisellään.  

Valtalien liikenneturvallisuustilanne  on  huono.  Valtatieosuudella  on  tapah-
tunut vuosina  2002-2006 (5  vuotta) yhteensä  94  poliisin tietoon tullutta 
onnettomuutta, joista  21 on  ollut  henkilövahinko-onnettomuuksia. Onnet-
tomuuksissa  on  loukkaantunut yhteensä  33  ja  kuollut  4  henkilöä. Yli kol-
mannes  (33  kpl)  onnettomuuksista  on  ollut  yksittäisonnettomuuksia (esim. 

 tieltä  suistumisia)  ja  noin lähes kolmannes  käantymis-, risteämis-  ja  pe-
räänajo-onnettomuuksia  (27  kpl). Lisaksi tieosuudella  on  tapahtunut  18  
eläinonnettomuutta,  11  ohitus-  ja  kohtaamisonnettomuutta  sekä  3  kevyen 
liikenteen  ja  2  muuta onnettomuutta.  

Kehittamisvaihtoehtoa  (VE  1)  muodostettaessa  on  tutkittu useita  alavaihto
-ehtoja.  Alavaihtoehtojen  karsintaan liittyvät perustelut  on  esitetty  YVA-ohjel-

massa.  Kehittämisvaihtoehdon lähtokohtana  on  pidetty  linjausvaihtoehtojen 
 sijoittamista nykyisen valtatien  ja  rautatien  valiselle  alueelle. Rautatien ete-

läpuolelle sijoittuvia vaihtoehtoja ei tutkittu  mm.  ntsta aiheutuvien  suurem-
pien kustannusten vuoksi.  Radan  eteläpuolelle  sijoittuvilla  vaihtoehdoilla ei 

 myoskään  nähty  sanottavia lukenneverkollisia eika maankäytollisiä hyotyja 
 radan  pohjoispuolisun vaihtoehtoihin  verrattuna.  

Kaikissa  kehittämisvaihtoehdon  (VE  1)  alavaihtoehdoissa  valtatie sijoittuu 
nykyiseen  maastokäytävään  välillä Taavetti—Rantsilanmäki  ja  välillä  Sarvi

-lahti—Kärki.  Jurvalan taajarnan  kohdalla  te  sijoittuu pääosin rautatien var-
ressa sijaitsevaan uuteen  maastokäytavään. Kehittämisvaihtoehdolle  on 

 muodostettu  alavaihtoehtoja  erikseen sekä  Jurvalan länsipuolelle  että itä-
puolelle.  Suunnittelualueen  asukkaat osallistuvat  vaihtoehtolen  muodosta-
miseen  mm.  työpaja-  ja  yleisätilaisuuksissa  sekä muissa keskusteluissa.  

YVA:ssa  tutkittavat  linjausvaihtoehdot  on  esitetty kuvassa  3.2  

Liikenteelliset  lähtökohdat 

Suunnittelujakso  on  vilkaslukenteinen  valtatie. Tieosuuden  keskimäaräinen 
vuorokausiliikennemaara (KVL  2006)  välilla  Taavetti  - Karki (Lappeenrari

-ta)  on 8 300 -11 700  ajoneuvoal  vuorokausi.  Jurvalan  taajaman kohdalla 
 lukennemäärä  on  noin  10400  ajoneuvoa/vuorokausi.  Tieosuuden raskaan 

liikenteen osuus  19- 22  %  on  poikkeuksellisen suuri.  Arkivuorokauden  ai-
kana raskaan liikenteen osuus  on  lähes kolmannes  koko  liikenteestä. 

Valtatien liikenne-ennusteen perusteena  on  käytetty  Tiehallinnon  valtakun-
nallista  tieliikenne-ennustetta  2006-2040,  Kouvolan seudun  liikennemallia 

 sekä Kaakkois-Suomen  tiepiirissä laadittuja  raskaan liikenteen  selvityk
-sia.  

Valtatien  liikennemaärien  on  arvioitu kasvavan  45  %  vuoteen  2040  men-
nessä. Kyseisellä aikavälillä kevyt ajoneuvoliikenteen  on  arvioitu kasvavan  

- 

Kuva  3.1  Liikenne-ennusteen  (VE Oja  0+)  mukaiset Iiikennemäärät nykyisella tiestöllä. 
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Valtatien  6  parantaminen  vSIiIIä  Taavetti  -  Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta,  ympäriatövaikutusten arvio1ntlselostus  
VAIHTOEHDOT  

Tekniset lähtökohdat 

Nykyisin  valtatieosuus  ei täytä  runkotieverkkoon  kuuluvalle tielle asetettuja 
vaatimuksia. Puutteita esiintyy  mm.  tien  leveydessä, liittymäratkaisuissa  ja 

 nopeustasossa.  Nämä yhdessä poikkeuksellisen suuren raskaan liikenteen 
osuuden kanssa ovat johtaneet myös liikenteen  sujuvuusongelmHn  ja  huo-
noon  liikenneturvallisuustilanteeseen.  Liikenteestä aiheutuu myös haittoja 

 suunnittelualueen ympänstölle.  

Käsiteltävä  valtatieosuus  on  nykyisin  kaksikaistainen sekaliikennetie  (le-
veys  9-12  metriä).  Tieosuus  liittyy lännessä  leveäkaistatiehen  ja  idässä 

 periteiseen kaksikaistaiseen valtatiehen. Kehittämisvaihtoehdofla (yE  1)  
poikkileikkauksen  lähtökohtana  on  keskikaiteellinen nelikaistatie  joko  kes-
kikaistalla  tai  ilman  (kuva  3.3).  Vaihtoehdolla  0+  poikkileikkauksen  paran-
taminen  nelikaistaiseksi  koko  tieosuudella  ei ole kohtuullisilla toimenpiteillä 
mandollista joko ympäröivästä  rakennuskannasta  tai  kustannussyistä joh-
tuen. 

Kapea  nelikaistainen  tie  + keskikaide  

18-20 m  

Nelikaistalnen  tie  välikalstalla 

_____( _____  

20-30m  

Kuva  3.3  Pertaatekuva va/tatien  ta  voita  i/an poikki/eikkausvaihtoehdoista.  

Nykyisen  valtatieosuuden  ainoa  entasoliittymä  sijaitsee  Taavetin  kohdalla. 
 Valtatieosuuteen  liittyy viisi maanteiden  ja  useita  yksityisteiden tasoliitty-

miä, Kehittämisvaihtoehdon  (VE  1)  tavoitetilan  mukaisessa ratkaisussa 
kaikki valtatien  liittymät  ovat  eritasoliittymiä  ja  valtatie varustetaan  koko  tie-
osuuden  kattavalla nnnakkaistiellä.  Vaihtoehdolla  kyseisestä tavoitetasosta 

 joudutaan tinkimään. 

Valtatien  vaakasuuntaiset kaarteet  ja  pystysuuntaiset pyöristykset  eivät 
täytä kaikilta osin  runkotiestölle  asetettavia vaatimuksia.  Valtatiepituudesta 

 on  noin kolmannes sellaista osuutta, joka ei täytä  tavoitenopeustasoa  (100 
km/h).  Tavoitteena  on  parantaa tien kaarteen  ja  pyöristykset  sellaisiksi että 

 tavoitenopeustaso  voidaan saavuttaa. Vaihtoehdolla  0+  tavoitteen saavut-
taminen ei kohtuullisin toimenpitein ole  koko  tieosuudella  mandollista. 

3.2  Vaihtoehto  0—  hanketta ei toteuteta 

Vaihtoehto kuvaa  nykytilannetta  ilman mitään  parantamistoimenpiteitä. 
 Vaihtoehto  0  toimii lähinnä  vertailuvaihtoehtona.  

3.3  Vaihtoehto  0+  -  nykyisen tieyhteyden parantaminen 
Vaihtoehdossa  0+  valtatielinjaus  säilyy nykyisessä  maastokäytävässä  si-
sältäen toimenpiteitä, joilla nykyisen tien ongelmia mandollisuuksien mu-
kaan  lievennetaän.  

Vaihtoehtoon  0+ on  sisällytetty  mm.  seuraavat toimenpiteet:  

• Rantsilanmäen liittymän  muuttaminen  eritasoliittymäksi 

•  kanden  keskikaiteellisen ohituskaistaparin  (2+2  kaistaiset  osuudet) 
rakentaminen välille  Sarvilahti-Kärki (muilla  osuuksilla  valtatie säilyy 
nykyisessä muodossaan  kaksikaistaisena). 

• yksityisteiden  ja  yksityistieliittymien  järjestelyjä sekä kevyen liikenteen 
yhteyksien  parantamisia.  

Vaihtoehtoon  0+  sisältyy  meluntorjuntatoimenpiteitä,  joita ei kuitenkaan  Jur- 
valan  taajaman kohdalla ole kohtuullisin keinoin mandollista tehdä riittävän 

 kattavasti.  Melua voidaan vähentää  Jurvalan  kohdalla myös käyttämällä 
melua vähentävää  päällystettä (ns.  hiljainen asfaltti). 

Vaihtoehtoon  0+  sisältyy myös tarvittavien  pohjavesisuojausten  rakenta-
minen. 

Valtatien parantamisesta nykyiselle paikalleen ei ole mandollista toteuttaa 
 Jurvalan  kohdalla  tavoitetilan  mukaisella  nelikaistaisella poikkileikkausrat-

kaisulla  ilman  kohtuuttomiksi muodostuvia  haittavaikutuksia, jotka johtuvat 
muun muassa rakennusten sijoittumisesta lähelle tietä sekä voimakkaan 

 sivukaltevista maastonmuodoista.  Tien  järeä parantaminen johtaisi  Jurva
-lassa  useiden rakennusten  ja  tonttien  lunastuksiin. Leveämmän  tien  rakeri
-tammen taajamaan lisäisi myös entisestään tien  estevaikutusta  molemmin 

puolin tietä sijoittuneiden  taajamaloimintojen  välillä. 

Edellä mainituista seikoista johtuen vaihtoehto  0+ on  muodostettu  Jurvalan 
 kohdalla  tavoitetilan  ratkaisua  kevyemmin  toimenpitein.  

3.4  Vaihtoehto  I  (kehittämisvaihtoehto,  sisältää  Jurvalan 
ohitustien)  

YVA-menettelyssä  tutkitaan yksi varsinainen  kehittämisvaihtoehto (yE  1), 
 jossa valtatie parannetaan  keskikaiteelliseksi rielikaistatieksi  koko  osuudel-

taan.  Siinä valtatie sijoitetaan  Jurvalan  taajaman kohdalla rautatien varteen 
noin  kilomenn  nykyisen valtatien eteläpuolelle.  Tieosuuksilla  Taavetti—Rant-
silanmäki  ja  Sarvilariti—Kärki valtatie parannetaan  sen  nykyiseen maasto-
käytävään. Vaihtoehto  1  sisältää neljä läntistä  (L1-L4)  ja  kaksi itäistä  (11-12)  
alavaihtoehtoa. Alavaihtoehdot  eroavat toisistaan nykyisellä  valtatielinjauk

-salta  erkanemiskohdan  osalta. 

Vaihtoehdossa  1  kaikki  vattatien liittymät  toteutetaan  eritasoliittyminä.  ole-
massa  olevan  Taavetin eritasoliittymän  lisäksi kaikkiin  alavaihtoehtoihin 

 liittyy  Rantsilanmäen eritasoliittymä. Jurvalan  taajama  on  liitetty valtatien 
kandella taajaman molemmin puolin  sijoittuvilla eritasoliittymillä. Alavaih-
toehdoissa  Li  ja  L2  Rantsilanmäen entasolittymä  toimii  Jurvalan läntisenä 
entasoliittymänä,  kun taas  alavaihtoehtoihin  L3  ja  L4 on  sijoitettu  eritasoliit-
tymä  lisäksi myös  Rantsilanmäen  ja  Jurvalan  taajaman välille. 

Vaihtoehtoon  1  liittyy myös valtatien  rinnakkaistien  rakentaminen niille 
 osuuksille.  joilla valtatie parannetaan nykyiseen  maastokäytävään. Jurva

-Ian  ohitustien  kohdalla nykyinen valtatie  jää  rinnakkaistieksi. Rinnakkaistie 
 sijoittuu  koko  osuudella valtatien pohjoispuolelle. Länsi päässä  rinnakkaistie 
 kytkeytyy  Savitaipaleentien  (M 378)  välityksellä  Taavetin eritasoliittymään 

 ja sen  lähtökohtana  on  yleiskaavan mukainen linjaus.  Itäpäässä rinnakkais
-tie  jatkuu  suunnittelualueen  itäpuolelle  kytkeytyen  siellä  parannettavaan 

valtatiehen l3ja  sitä kautta  valtatiehen  6.  Jurvalan  itäpuolella  rinnakkaistie 
 pyritään sijoittamaan lähelle valtatietä, siten että valtatien  ja  rinnakkaistien 

 väliin ei  jää  rakennuksia. 

Vaihtoehtoon  1  järjestetään ali-  tai  ylikulkuja poikittaisliikenteelle  vastaaval-
la periaatteella kuin  rautatielle  on  järjestetty  tai  tullaan järjestämään.  

3.5  Vaiheittain rakentaminen 

Valtatien  parantamisratkaisun  suunnittelussa tavoitteena  on  myös määrit-
tää  tavoitetilaan  vaiheittain etenevä  kehittämispolku ratkaisuineen.  

Vaihtoehdossa  0+  toimenpiteet ovat luonteeltaan  kohdekohtaisia  ja  ovat 
näin  ollen  toteutettavissa yksitellen  tai  niistä  koottuna osaratkaisuna.  Toi-
saalta vaihtoehdon  0+  toimenpiteet voivat olla myös vaihtoehtoon  1  tähtää-
vän  ratkaisun ensimmäisiä  toteutusvaiheita.  

Vaihtoehto  1 on  mandollista  vaiheistaa tieosuuksitta,n.  Erillisinä  osakoko.. 
naisuuksina  voidaan toteuttaa  mm.  seuraavat kohteet: 

valtatien läntinen osuus  (Taavetin  kohta) 
 Rantsilanmäen eritasoliittymä 

• Jurvalan  kohdan ohitustie, jonka  liittymät  on  mandollista toteuttaa aluksi 
 porraslettuina tasoliittyminä  eli kahtena peräkkäisenä  T-luttymänä  ja 

 vasta myöhemmin muuttaa ne  eritasoliittymiksi 

•  välin  Ansan  - Jurvala  kevyen liikenteen yhteys  
• itaisellä tieosuudella Sarvilahti-Kärki valtatien  nelikaistaistaminen  on 

 mandollista tehdä  osuuksittain.  

-  

- 

Hankkeen vaiheittain rakentamisen tarpeeseen  ja  laajuuteen vaikuttaa en-
nen kaikkea hankkeeseen käytettävissä oleva rahoitus.  
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4  LIIKENTEELLISET  VAIKUTUKSET 

Liikenteellisten  vaikutusten tarkastelujaksona  on  käytetty liikennehankkeille 
yleisesti käytettyä  30  vuoden ajanjaksoa  2010-2040.  

Nopeusrajoitukset  

Vaihtoehdolla  0+  valtatien  6  nopeusrajoitukset  säilyvät nykyisellään. Valta-
tien nopeustaso  on  noin  9  kilometrin matkalla  alle tavoitetason  100 km/h. 

 Kyseinen tieosuus sijoittuu Jurvalan taajamaan  ja sen  tuntumaan, laaja- 
man  kohdalla  jo  runsaasta rakennuskannasta johtuen valtatien parantami-
nen tavoitenopeustason mukaiseksi  (4-kaistainen, eritasoliittymät)  ei koh-
tuullisin toimenpitein ole mandollista. Lisäksi kyseinen tieosuus  on  osuutta, 
joka  jaa kehittamisvaihtoehdossa  1  rinnakkaistieksi.  Myös tämä näkökulma 

 on  otettava huomioon kyseisen tieosan toimenpiteiden mitoituksessa. 

Vaihtoehdossa  1  ja  kaikissa  sen alavaihtoehdoissa  valtatien nopeusrajoitus 
 on  tavoitetason  mukainen  (100 km/h).  Jurvalassa nnnakkaistieosuudella 

 säilyvät nykyiset nopeusrajoitukset 

Liikenteen sijoittuminen  ja  liikennemäärät  

Vaihtoehdossa  0+  liikenteen sijoittuminen  ja liikennemäärät  ovat käytän-
nössä samat kuin nykyisellä tiestöllä  (VE  0).  Vaihtoehdon  0+  liikennemää

-rät  on  esitetty kohdan  3  kuvassa  3. 1.  

Vaihtoehdossa  1  Jurvalan ohitustiellä  on  merkittävä vaikutus liikenteen si-
joittumiseen. Vaikutus nakyy selvimmin Jurvalan taajaman kohdalla, jossa 
liikennemäärä vähenee noin neljännekseen nykyisestä. Taajaman kautta 
kulkevan raskaan liikenteen osuus Jurvalan taajaman kohdalla vähenee 
noin kymmenesosaan nykyisestä,  sillä  valtaosa raskaasta rekkaliikentees

-ta  ohittaa taajaman ohitustien kautta. Vuoden  2040  tilanteessa Jurvalan 
ohitustien liikennemääräksi  on  arvioitu noin  11 500  ajoneuvoa/vrk  ja Jurva

-Ian  taajama keskustaosuuden liikennemääräksi noin  3100  ajoneuvoa/vrk. 
Jurvalan  taajaman vuoden  2040  liikennemäära  on  noin  30  %  taajaman 
nykyisestä liikennemäärästä  ja  koostumukseltaan taajamaan paremmin 
sopivaa liikennettä. Vaihtoehdon liikennemäärät  ja  liikenteen sijoittuminen 

 on  esitetty kuvassa  4.1  

Jurvalan  ulkopuolisilla osuuksilla vaihtoehdon  I  liikenteen sijoittumiseen 
vaikuttaa myös  se,  että valtatiehen liittyminen tapahtuu eritasoliittymien 
kautta  ja  että entasoliittymien välillä  osa  liikenteestä  (5-20  %)  sijoittuu pai-
kallisen liikenteen kokoojina  ja yhdysteinä  toimiville rinnakkaisteille. 

Jurvalan  taajaman kohdan poikittaisteiden liikennöinti tapahtuu vaihtoeh-
dossa  1  nykyisiä reittejä pitkin Jurvalan taajaman molemmin puolin sijait-
seviin eritasoliittymiin. 
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Valtatie  6  Taavetti - Lappeenranta 
Liikenne-ennuste  Ve  1  

\ 	 vuosille  2006  -  2040  

OTI  26.3.2008 	 i.___._) 	 Aeeo Frniand  Oy  kapa  1.4356  

Kuva  4.1  Liikenteen sijoittuminen  ja  liikennemkänen  kehittyminen vuosina  2006-2040  (vaihtoehto  1). 
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Joukkoliikenne  

Valtatien parantamisen vaikutukset linja-autoliikenteen reitteihin  on  selvitet-
ty keskustelemalla Linja-autoliiton Itä-  ja  Kaakkois-Suomen paikallisosas

-ton  edustajan kanssa. 

Vaihtoehdossa  0+  tilanne linja-autojen liikennöinnin suhteen säilyy nykyi-
sellään. Rantsilanmäessä valtatien varren linja-autopysäkit siirretään enta-
soliittymän rampeille aluevaraussuunnitelman mukaisesti. 

Myös vaihtoehdon  1  osalta linja-autoliikenteen reittimuutokset jäävät suh-
teellisen vähäisiksi,  sillä  jatkossakin kaikki vakiovuorot kulkevat Jurvalan 
taajaman kautta. Kaikkiin tieosuuden eritasoliittymiin järjestetään Iinja -au

-topysäkit  Lisäksi yleissuunnitelmavaiheessa valtatieosuudella Sarvilahti 
- Kärki tutkitaan tarvetta  ja  mandollisuutta sijoittaa linja-autopysäkkejä. 
Kehittämisvaihtoehdon  1/L3  ja  1/L4  osalta yleissuunnitteluvaiheessa tulee 
selvittää myös tarkemmin linja-autoliikenteen järjestelyt Rantsilanmäen  ja 

 Jurvalan  läntisen entasoliittymän välisellä osuudella. 

Linja-autoliikenteen tarvitsemat järjestelyt täsmennetään yleissuunnitturi 
yhteydessä. 

Kevyt liikenne 

Vaihtoehdon  0+  toimenpiteillä  on  vähäinen vaikutus kevyen liikenteen yhte-
ysiin. Itäiselle osuudelle tehtävien keskikaiteellisten  2±2-kaistaisten  osuuk-
sien kohdalla kevyt liikenne erotetaan valtatiestä enlleen  ja  Rantsilanmäen 
eritasoliittymän  kohdalla tehdään tarvittavat muutokset kevyen liikenteen 
yhteyksiin. 

Vaihtoehdossa  1  kevyen liikenteen lukennöinti valtatiellä kielletään koko-
naan  ja  kevyt liikenne ohjataan rinnakkaistiestölle, mikä parantaa kevyen 
liikenteen turvallisuutta verrattuna nykyiseen valtatien pieritareilla tapahtu-
vaan kulkemiseen. Jurvalan taajamassa kevyen liikenteen kulku tapahtuu 
nykyisiä reittejä pitkin mutta autoliikenteen vähentyessä kevyen liikenteen 
turvallisuus paranee merkittävästi. Vaihtoehdon  1  eritasoliittymiin  sekä 
mandollisesti muille uusille pysäkeille järjestetään toimivat  ja  turvalliset ke-
vyen liikenteen yhteydet. 

Liikenteen sujuvuus 

Valtatieliikenteen  sujuvuutta  on  arvioitu valtatien palvelutason perusteella. 
Liikenteen palvelutasolaskelmat  on  suoritettu tarkoitukseen yleisesti käyte

-tyllä IVAR-ohjelmalla. Käytettyä palvelutasoluokitusta  on  havainnollistettu 
 kuvassa  4.2.  

ãk  
' 

. 	 . 

;.-.  

Kuva  4.2  Liikenteen palvelutasoluokitus 

Nykyisellä tiestöllä (yE  0)  liikennesuoritteesta  (autolla ajetut kilometrit) vuo-
den  2010  tilanteessa  18  %  ja  vuoden  2040  tilanteessa  jo  34  %  sijoittuu 
välttävään  (D) tai  sitä huonompaan  (E-F)  palvelutasoluokkaan.  

Vaihtoehdon  0+  toimenpiteillä ei ole vaikutusta liikenteen sujuvuuteen  Jur- 
valan  taajamassa, jossa tilanne säilyy tiejärjestelyjen  ja  nopeusrajoitusten 
osalta ennallaan.  Sen  sijaan Rantsilanmäen entasoliittymä  ja  tiejakson  itä- 
osan ohituskaistaosuudet parantavat valtatieliikenteen sujuvuutta. Vaihto-
ehdolla  0+  vuoden  2010  tilanteessa  17  %ja  vuoden  2040  tilanteessa  jo  32 

 %  sijoittuu välttävään  (D) tai  sitä huonompaan palvelutasoluokkaan  (D-F).  

Vaihtoehdossa  1  valtatien muuttaminen keskikaiteelliseksi sekä varusta-
minen eritasoliittymillä  ja  rinnakkaisteillä  parantavat valtatien palvelutasoa 
merkittävästi. Valtatien lisäksi liikenteen sujuvuus Jurvalan taajamassa  pa-
ranee  oleellisesti  ja  myös tiestä taajamaliikenteelle aiheutuva estevaikutus 
pienenee merkittävästi. Vaihtoehdolla  1  valtatien  koko  liikennesuorite  sijoit-
tuu vähintään tyydyttävään  (C) tai  sitä parempiin  (A-B)  palvelutasoluokkiin 

 vielä vuoden  2040  tilanteessakin. 

Paivelutasoluokkien  osuus  (%) Iiikennesuorltteesta 
valtatlella  6  Teavetli -  Lappeenranta  

100% - - -  -i  
-  

00% -- - 	 - -  

40% - - -  

20% 

0  
wo.  Tveo+.ve  I. WO, VeO+.V  I. 
2010 2010 2010 2040 2040 2040 

lopaivetutosor  0 0 0 3 3 0 

U  Palvelutaso  E 4 3 0 8 7 0 
•Pulveiutaso  0 14 12 0 23 20 0 

PakelutasoA-C 82 95 , 	100 . 	70 109  

Kuva  4.3  Liikenteen palvelutaso aikavälillä  2010- 2040 

Koko  valtatieosuutta  koskevat keskimääräiset matka-ajat vaihtoehdon  0  ja 
 0+  ovat samat. Vaihtoehdolla  1  säästöä kertyy hieman yli kolme minuuttia 

ajoneuvoa kohden vuoden  2010  tilanteessa. Aika säästö kasvaa  3,6  mi-
nuuttiin ajoneuvoa kohden vuoden  2040  tilanteessa.  

Matka-aika  Vt  6  Teavetti -  Lappeenranta 
(tlerekisterl  6120910 -  6121410)  
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VeO 	 VeO. 	 Vei  

C 
El 

C  

Vaihtoehtojen liikenteen sujuvuutta  on  havainnollistettu  kuvassa  4.3. 	Kuva  4.4 Valtaffeosuuder,  ajoneuvoliikenteen keskimääräiset matka-ajat 
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Liikenneturvallisuus  

Vaihtoehtojen liikenneturvallisuuden arvioinnissa  on  käytetty tarkoitukseen 
yleisesti käytettävää  TARVA-ohjelmistoa. Ohjelman tuottamat vuotuiset 
henkilövahinko-onnettomuuksien (hv-onn.) määräarviot perustuvat osittain 
tarkasteltavan tien onnettomuushistonaan  ja  osittain tietyypin ominaisuuk-
siin sekä parantamistoimenpiteiden onnettomuusvaikutuksista saatuihin 
tutkimustuloksun. Onnettomuusmääräarvioissa  on hyädynnetty  myös LIN-
TU-tutkimus-  ja kehittamisohjelmaan  liittyviä onnettomuustarkasteluaineis-
toja, jotka perustuvat Suomessa toteutetuilla keskikaiteellisilla tiejaksoilla 
tehtyihin ennen-jälkeen onnettomuuskehitystarkasteluihin. Valtatien onnet-
tomuusmääräarviot vaihtoehdoittain  on  esitetty kuvassa  4.5. 

Henlcflövdijnko-onnettomuude( 
valtaliellà  6  TaaveltI -  Lappeenranta  

- 

VeO 	 VaO+ 	 Vei 

Kuva  4.5  Vaihtoehtojen henldlø  valWnko-onnettomuusmääräap.qot  vuosina  
2010-2040  

Vaihtoehdolla  0+ henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemävaikutus  jää 
 vähäiseksi  (3 %)  ollen  vuoden  2010  tilanteessa  vain 0,2  ja  vuoden  2040 
 tilanteessa  0,3 hv-onnettomuutta vuodessa. 

Vaihtoehdolla  1 henkilovahinko-onnettomuuksien vähenemä  on  merkittävä 
 (36 %)  ollen  vuoden  2010  tilanteessa  2,4  ja  vuoden  2040  tilanteessa  3,5 

hv-onnettomuutta vuodessa. Vaihtoehdon  1 onnettomuusmäärät sisaltavät 
 sekä valtatien että rinnakkaistien onnettomuusmäärät, joiden osuus on-

nettomuuksista  on  noin  20 %.  Vaihtoehdolla  1 valtatiella  tapahtuvien  on-
nettomuuksien  määrä vahenee noin puoleen nykyisestä. Vaihtoehtoon  1 

 liittyvien alavaihtoehtojen onnettomuusmäänen erot ovat vähaiset 

Yleisesti ottaen keskikaiteellisen valtatiepoikkileikkauksen voidaan olettaa 
myös lieventävän henkjlövahinko.-onnettomuuksien vakavuutta, kun keski-
kaide poistaa vaaralliset kohtaamisonnettomuudet, Tasoluttymien poista-
minen vähentää merkittävästi kääntymis-, nsteämis-  ja peräänajo-onnetto-
muuksia. Lisaksi riista-aidan avulla elainonnettomuudet saadaan karsittua 
tehokkaasti. 

Taloudelliset vaikutukset 

Valtatiehankkeen  alustavia kustannuksia  on  laskettu käyttäen Rapal Oy:n 
kehittämää infrarakentamisen kustannushallintajärjestelmää  ja tarkkuutena 
sen hankeosatarkkuutta.  Lisäksi kustannusten arvioinnissa  on  käytetty hy-
väksi keskikaiteellisten teiden rakentamisesta saatuja seurantatietoja. Kus-
tannukset  on  esitetty maanrakennuskustannusindeksin (MAKU2000=100) 
tasossa  127.  

Vaihtoehtojen toimenpiteiden suunnittelu  on YyA-vaiheessa vielä  varsin 
 karkealla tasolla  ja  tästä syystä vaihtoehtojen kustannusarviot ovat vasta 

suuntaa antavia. 

Vaihtoehdon  0+  alustava kustannusarvio suuruusluokaltaan noin  10 M€, 
 josta valtaosa koostuu Rantsilanmäen entasoliittymästä  ja tiejakson  itä- 

osalle suunnitelluista  2+2-kaistaisien tieosuuksien  rakentamisesta. 

Vaihtoehdon  1 austava  kustannusarvio  on suuruusjuokaltaan 50-60 M€. 
 Vaihtoehtoon  1  liittyvien alavaihtoehtojen kustannuserot ovat suhteellisen 

pienia kokonaiskustannuksiin verrattuna. 

Vaihtoehtoihin luttyvat  toimenpiteiden rajaukset  ja kustannusarviot tarken-
tuvat yleissuunnitteluvaiheessa,  jolloin tehdään myös hanketta koskevat 
yhteiskuntataloudelliset laskelmat  
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6)  laskentaruudukon  koko  oli  20 m x 20 m  ja  äänitasot  laskettiin  2 m  kor-  Tiellikenne 
keudelle  maan pinnasta. 

5  LIIKENTEEN  JA  TIENPIDON  AIHEUTTAMAT 
VAIKUTUKSET  

5.1 	Melu  

5.1.1  Aineisto  ja  menetelmä 

Yleistä  

Meluselvityksellä  määriteltiin  tie-  ja  raideliikenteen  aiheuttama meluta
-so  nykyisen tien  ja  suunniteltujen tielinjausvaihtoehtojen ympäristössä  ja 

 mitoitettiin meluesteet.  Valtatien  6  melulaskentojen  lähtökohtana oli ottaa 
huomioon raideliikennemelu niillä alueilla, joissa yhteisvaikutus voi olla 
merkittävä. 

Meluselvitysten  kannalta  on  ollut keskeistä valtatien  6  Taavetti—Lappeen-
ranta -tieosuuden  ja  syksyllä  2007  käynnistyneen  Luumäki-Lappeenranta-
Imatrankoski rataosuuden suunnittelu-  ja YVA-4,ankkeiden meluselvitysten 
yhteensovittaminen.  Kaakkois—Suomen tiepiiri  ja  Ratahallintokeskus  so-
pivat yhteistoiminnasta, jonka mukaan sekä  tie-  että raideliikennemelun 
käsittävien laskentojen teettämisestä Luumäen Jurvalan kohdalla vastasi 
tiepiiri. Meluselvitysten tekemiseen liittyen  on  pidetty kaksi viranomaisten 

 ja  konsulttien yhteistä asiantuntijakokousta, joissa sovittiin muun muassa 
käytettävistä lähtötiedoista  ja  laskennoissa  käytettävistä meluntorjunnan 
periaatteista sekä sovitettiin yhteen laskentamallissa käytettäviä määri-
tyksia  ja  kommentoitun  alustavia tuloksia. Kokousten lisäksi meluselvityk

-seen  liittyviä asioita  on  kommentoitu  eri osapuolien kesken sähköpostitse 
 ja  puhelinneuvotteluissa.  Hankkeesta vastaavien pyrkimyksenä oli selvittää 

samassa maastokäytävässä sijaitsevien liikenneväylien yhteinen meluvai-
kutus  ja  yhteiset meluntorjuntatoimenpiteet. 

Laskentamenetelmä 

Melulaskennat  tehtiin käyttäen ohjelmaa Datakustik Cadna  3.7  joka  pews-
tuu yhteispohjoismaisiin  tie-  ja  raideliikennemelun laskentanialleihin.  Melu- 
lähteinä laskennoissa  on  huomioitu sekä valtatien että rautatien nykyinen 

 ja  ennustetilanteen  liikenne. Lisäksi vaihtoehtoon sisältyy Vainikkala-radan 
 eritasohaarauma. 

Melualueet  laskettiin  3-ulotteisessa maastomallissa,  joka muodostui maas-
ton korkeuskäyristä  ja  korkeuspisteistä,  nykyisistä  ja  suunnitelluista tiealu-
eista, vesipinnoista sekä rakennuksista  ja  meluesteistä. 

Laskennoissa  käytettiin seuraavia laskentapararnetreja:  
1) suunn laskentaetäisyys melulähteestä laskentapisteeseen  oli  1000 m 
2) rakennukset  ja  meluaidat/kaiteet  olivat heijastavia 	 =  0,2  ja 

 =  0,37) 
3) meluvallit  olivat absorboivia  (G  =  1) 
4) maavaimennuksessa vesialueet, tiealueet  ja  rakennukset oletettiin 

akustisesti kovaksi  (G  =  0)  ja  rata-alue  ja  yleinen maasto akustisesti 
pehmeäksi  (G  =  1) 

5) laskennassa käytettiin yhtä heijastusta  (R  =  1)  

Melutasot  laskettiin sekä päivä- että yöajalle. Meluntorjunta suunniteltiin 
päivä-  ja  yöaikaisten melutilanteiden  mukaan huomioiden tieliikenteen sekä 
rautatieliikenteen aiheuttama melu erikseen. Meluntoriunnan lähtökohta-
na oli suojata asuntojen piha-alueet siten, että Valtioneuvoston päätöksen 

 993/1992  mukaiset ohjearvot täyttyvät.  Loma-asuntojen kohdalla noudate-
taan asumiskäyttöön tarkoitettujen alueiden ohjearvoa (suurin  osa loma- 
asunnoista  on  taajamassa  tai  sen  välittömässä läheisyydessä). 

Laskennassa  on  käytetty Maanmittauslaitoksen maastomallia. 

Taulukko  5. I  Valtioneuvoston päätöksen mukaiset ohjearvot melun keskiääni-
tasolle L.Aeq ulkona. 

Keskläånitaso LAeg  (dB)  
Alueen käyttötarkoitus -________________ _________________  

1(107-22 1(1022-7  

Asumiseen käytettävät alueet, 
virkistysalueet  taajamissa  55 50 dB  /  uusilla  45  
ja  taajamien välittömässä  dB  
läheisyydessä  

Loma-asumiseen käytettävät 
alueet, Ieinntäalueet, 
taajamien ulkopuolella 45dB  40 dB  
olevat virkistysalueet  ja  
luonnonsuojelualuset 

Laskentatilanteet 

Melutasot  on  laskettu sekä päivä ,  että yöajalle. Laskennat  on  suoritettu 
huomioiden  a)  tieliikenne  ja  b)  tieliikenne  ja  rautatie. 

Tieliikenteen  ja  rautatien aiheuttama melutaso eri laskentatilanteissa  on 
 esitetty liitteenä  2  olevilla melukartoilla. 

Laskentatilanteet  ovat:  
1) nykyinen liikenneverkko  VE  0  vuona  2006 
2) nykyinen liikenneverkko  VE  0  vuona  2030 
3) nykyinen liikenneverkko  VE  0+  vuonna  2030 
4) ennustetilanteen  mukainen liikenneverkko  VE  1/L42  (koko  tarkastelu.- 

alue yhtenä)  
5) ennustetilanteen  mukainen liikenneverkko  VE  1/LI  
6) ennustetilanteen  mukainen liikenneverkko  VE  1/L2 
7) ennustetilanteen  mukainen liikenneverkko  VE  1/L3 
8) ennustetilanteen  mukainen liikenneverkko  VE  1/L4 
9) ennustetilanteen  mukainen liikenneverkko  VE  1/ti 

Tjlanteisiin  3  -  9 on  suunniteltu meluntorjuntatoimenpiteitä  tie-  ja  rautatie-
liikenteen aiheuttaman melutason pienentämiseksi. 

Käytetyt liikennetiedot, liikennemäärät  ja  nopeudet  on  esitetty tekniseen 
kansioon sisältyvässä muistiossa. Tiemelun osalta melumallissa oli muka-
na vt6  ja  ennustetilanteessa  myös ohitustie. 

Tieliikenteen nopeutena  on  käytetty  60— 100 km/h  ja  raskaan liikenteen 
suurimpana nopeutena  80 km/h.  Raskaan liikenteen osuuden  on  oletettu 
tulevaisuudessa kasvavan nykyisin  (v. 2006)  raskaan liikenteen osuus  on 

 päivällä  19%  ja  yöllä  43%.  Ennustetilanteessa  (v. 2030)  raskaan liikenteen 
osuus  on  päivällä  24  %  ja  yöllä  47  %  (vanhalla tiellä tällöin  10  %  päivällä 

 ja  yöllä). Johtuen raskaan liikenteen suuresta osuudesta yöllä  ja  yöajan 
alhaisemmasta meluohjearvotasosta, yöajan melutaso  tulee määrääväksi 
verrattaessa melutasoja ohjearvoihin. 

Päiväajan  osuus kokonaisliikenteestä  on 87  %ja  yöajan  osuus  13%.  

Raidellikenne 

Raideliikenteen melulaskennassa  käytettiin Ratahallintokeskuksen vahvis-
tamia lähtötietoja (junamäärät, pituudet  ja  nopeudet). Käytetyt tiedot  on  esi-
tetty tekniseen kansioon sisältyvässä muistiossa. Tavarajunaliikenteestä  ja 

 yöajan alhaisemmasta meluohjearvotasosta  johtuen yöajan melutaso tulee 
määrääväksi verrattaessa raideliikenteen melutasoja ohjearvoihin. 

Melualueen asukasmäär-ätarkastelu  

Tarkastelussa  on  käytetty paikkatietoaineistona olevaa Tilastokeskuksen 
rakennus-  ja  huoneistorekistenn asukasmäärätietoja. Melualueen  asukas- 
määrät  on  tulostettu paikkatieto-ohjeiman avulla. Pelkän tiemelun sekä yh-
distetyn  tie.  ja  ratamelun asukasmäärät  eivät ole melualueiden peitto-  ja 

 yhteisvaikutuksen  vuoksi suoraan vertailukelpoisia.  

5.1.2  Nykytilanne 

Liikenne  on  merkittävä ympänstömelun aiheuttaja. Melu koetaan viihtyi. 
syyshaittana, minkä lisäksi voimakkaalla melulla  on  myös terveysvaikutuk

-sia,  Tie-  ja  raideliikenteestä  aiheutuva melu koetaan haitallisesti asumis- 
viihtyisyyttä  ja  elinoloja heikentävänä niilläkin alueilla, joilla melutaso  jää 

 alle  ohjearvon. Liikennetiheydestä  johtuen tiemelu muodostaa luonteeltaan 
jatkuvamman melulähteen kun puolestaan raideliikennemelu muodostuu 
etenkin tavaraliikenteen voimakkaista melupiikeistä. 

- 

Valtatie  6  ja  rautatie Kouvola--Lappeenranta ovat yhdessä suunnittelualu-
een merkittävimmät melulähteet Valtatiellä nopeusrajoitus tarkastelualueel

-la on 80-100 km/h  sekä Jurvalan kohdalla  60 km/h.  Valtatien lähtömelutaso 
liikennemääristäja nopeuksista riippuen  on  päivällä  70-76 dB  (L.AeqlOm)  ja 

 yöllä  66-71 dB.  Liikenneväylien  aiheuttama meluhaitta  on  ongelmallisin  Jur- 
valan  taajamassa, jonka läpi sekä valtatie- että raideliikenne kulkevat  Tie- 
melu  on  merkittävä haitta myös useiden tienvarren pienien nauhamaisten 
taloryhmien  ja  yksittäisten asumusten kohdalla. Taavetin taaja  an  kohdalla 

 on  toteutettu meluntoijuntatoimia, minkä johdosta asutusta  e  ole ohjear- 
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Valtatien  6  parantamInen valulli Taaveth -  Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta, ympãristövaikutusten arviointtaeloetus 
LIIKENTEEN  JA  11ENPIDON AIHEUTFAMAT  VAIKUTUKSET  21 

von  ylittävällä tiemelualueella  lukuun ottamatta muutamaa asuinrakennusta 
Kivimäen asuinalueen koillisosassa.  1-laimilan  kohdalla sijaitsee asutusta 
tien  ja radan  välisellä alueella, joka  on  kokonaan ohjearvon ylittävä melu- 
aluetta. Maaston muodot suojaavat pääosaa Kivijärven  ranta-alueen  loma- 
asutusta ohjearvon ylittavälta melulta.  Loma-asutuksen ohjearvot ylittyvät 
lähinnä Jurvalan kyläkeskuksen itäpuoleisella rantavyöhykkeellä. Rataa  lä

-himmallä  voimakkaan melun vyöhykkeellä sijaitsee yksittäisiä asuintaloja 
seka pienia taloryhmia. Uron  ja Haimilan  välillä ybmelun ohjearvon ylittava 
ratamelualue ulottuu paikoin valtatielle saakka. Raideliikenteen merkitys 
asukkaiden melualtistukselle korostuu yöaikana. 

Taulukko  5.2  Asukasmaärät  tie-ja  raideliikennemelualue,lla  nykytilanteessa (ei 
melunforjuntaa,  2006)  

T,e)iikennem  elo  Ta-ja  taideliikennemelu,  

50-55 d&455-8.0  aBA  60-65  dBA  65  dBA  50-55  d8A55-60  cIBA  60-65  aaAl  0 65  aBA 

PIwIm.5,  129 63 17 185 85 24  

Va  met, 142 63 25 1 213 533 38 11 

5.1.3  Vaikutukset  VE  0 

Lukennemäärien  kasvaminen nykyisellä valtatiellä laajentaa melualueita 
nykyisestä  ja  siten lisää valtatien varrella melualueella asuvien lukumäärää. 
Liikenteen lisääntyminen nykyisellä valtatiellä aiheuttaa päiväaikana lahto-
melutason nousemisen noin  72-77  desibeliin (LAeqlOm)  ja  yöllä  68-73 de

-sibelun.  Vaihtoehtoon ei sisälly uusia meluntorjuntatoimenpiteita. Valtatien 
melualue laajenee hieman. Suhteellisesti eniten lisääntyy voimakkaimman 
melun alueella asuvien määrä. Voimakkaalle melulle altistutaan muun mu-
assa Kivimäen alueen itaosassa, mutta yli  65 dB  melulle entyisesti Jurvalan 

 tienoilla valtatieta lähimmiltä asuinkiinteistöillä. Oletuksena laskennoissa  on 
 ollut, että raideliikenne nykyisellä radalla käytannössa pysyvät nykyisellä 

tasolla eikä raidelukennemelu siten lisäänny. 

Taulukko  5.3  Asukasmärät  tie-  ja  raideliikennemelualueilla va,htoehdossa  0  
(ei  melunforjuntaa,  2030).  

Tie6ikerunemelu Ta.ja raideiiikennemetu ']  

50-55  dDA55-60  dBA60.65 d6A  »65  dBA  50-55  d6As5-6o  d8A60-65  cIBA]  65  dBA 
Pàjvämelu  135 81 36 206 97 43  

Ybnietu  134 77 47 2 210 161 58 12 

5.1.4  Vaikutukset  VE  0+  

Vaihtoehdossa vähennetaan tielukenteen melun leviämistä melukaidetta, 
-aitaa  ja  vallia käyttäen. Lähtömelutasot ovat samat kuin vaihtoehdossa  0. 

 Meluesteiden sijoittelussa  on  otettu huomioon meluntorjuntarakenteiden 
sijoittamismandollisuudet tieympäristöön. Meluntorluntatoimenplteillä ei 
saavuteta kaikilla kiinteistöillä ohjearvojen mukaisia melutasoja. Toimenpi

-teilla  saavutetaan hyötyä erityisesti tien lähialueen meluisimmissa kohteis-
sa. Ohjearvon ylittavälle tiemelulle altistuvien asukkaiden määraä voidaan 
vahentaä taulukossa  5-4  esitetysta,  mutta  se  edellyttäisi myös yksittäisten 
kiinteistöjen sekä pienten rakennusryhmien laajamittaisempaa suojaamis-
ta myös maastollisesti hankalissa paikoissa. Oletuksena laskennoissa  on 

 ollut,  etta raidelukenne  nykyisellä radalla kaytannössä pysyvat nykyisella 
tasolla eikä raideiskennemelu siten lisäänny. 

Taulukko  5.4  Asukasmaäräf  tie-ja  raideliikennemelualuejlla  vaihtoehdossa  0+ 
 (meluntoqunfa  toteutettu nykyiselle valtatielle.  2030).  

lieluikennemelu  ile-ja rlod.6ikannernetu  
50-55  d8AI55-60  d6A60-65 65  d8A  50-55  dBA55.60 dBA60-65  dBA  o  65 d  

Pávämelu  138 53 28 199 72 35  
YÖmelu  138 52 34 2 222 129 45 12  

5.1.5  Vaikutukset  VE  I  

Vaihtoehto vähentää meluhaittaa Jurvalan kohdalla, mutta muodostaa 
uuden melulähteen samaan maastokäytävään  radan  kanssa. Oletukse-
na laskennoissa  on  lisäksi ollut,  etta  rautateillä toteutetaan erityisesti  välin 

 Luumäki-Imatra lisäraide, jonka alustava yleissuunnittelu  on  käynnistynyt 
vuoden  2007  syksyllä. 

Vaihtoehto vähentää meluhaittaa erityisesti nykyisen valtatien varren nau-
hamaiselle kyläasutukselle Jurvalan kohdalla. Nykyisen valtatien lähtöme-
lutaso päiväaikana  62-65  desibeliin (LAeqlOm)  sekä yöllä  56-59  desibelin, 
mikä  on 8-9  desibeliä  vähemmän kuin nykytilanteessa. Melutason laskusta 
huolimatta ohjearvon mukainen melutaso ylittyy tien varren lähimmillä kun-
teistöillä. 

Liikenteen lisääntyminen  ja nopeustason  nousu vattatiellä aiheuttaa päivä- 
aikana  74-77  desibelin (LAeqlOm)  ja yöaikana  69-73  desibelin lähtomelu-
tason. 

Vaihtoehdossa vähennetaän sekä  tie-  etta raidelukenteen melun leviämis-
ta melukaidetta,  -aitaa  ja  vallia käyttäen. Meluntorjunnan suunnittelussa 

 on  pyntty  yhdistämään  tie-ja ratamelun  torjunta siltä osin kuin vierekkäin 
silaitsevien tien  ja radan  osalta  on  voitu tehdä. Maasto-olosuhteista johtu-
en Jurvalan ohikulkujaksolla sekä valtatien että  radan  viereen  on  sijoitettu 
pohjoispuolelle melun leviämistä rajoittavat meluesteet. Ratamelua etelään 
rajoittavat meluesteet suojaavat etelapuoleista asutusta myös tienielulta.  

Tien  ja radan valiselle  kapealle alueelle jaavia asuinrakennuksia ei ole 
suojattu,  sula  niiden arvioidaan muuttuvan asumisolosuhteiden kannalta 
muutoinkin asuinkelvottomiksi. 

Uuden valtatien varren asutus voidaan pääsäantousesti suojata ohjearvon 
ylittäviltä melutasoilta siten, joskin alavaihtoehdoittain  on  jonkin verran ero-
ja. Läntusista alavaihtoehdoista vahiten melulle altistuvia  on  vaihtoehdossa 
1/L4ja itäisistä alavauhtoehdoista vaihtoehdossa  1/12.  Vaihtoehtojen väliset 
erot ovat kuitenkin suhteellisen pieniä  ja  niihin vaikuttaa vielä tien korke-
usaseman tartcempi suunnittelu sekä eritasoliittymien sijainti  ja ranippijär-
jestelyt.  

Tien  ja radan sijaitessa lahekkain  muodostaa raidelukennemelu laajemmal-
le ulottuvan ohjearvojen ylittavan melualtistuksen alueen. Raideliikenteen 
määrä mukaan lukien raskaan tavaralikenteen määrä lisääntyy ennus-
tetilanteessa, mikä nostaa raideliikenteen melutasoja Jurvalan kohdalla 
noin kolme desibeliä. Meluesteillä voidaan melun leviämistä rajoittaa sekä 
vähentää erityisesti voimakkaimmalle melulle altistuvien määräà, mutta 
etenkään tietä  ja  rataa korkeammalla sijaitsevaa asutusta ei kaikin osin 
voida suojata. Raideliikenteen osuus korostuu etenkin yöajan ohjearvojen 
ylittavän melualtistuksen kannalta. Jakson itaosassa valtatien  ja radan  vä-
linen alue altistuu kaytännössa kokonaisuudessaan seka pivA-  etta yöajan 

 asumiselle tarkoitetun ohjearvotason, mutta ylitys asutuksen kohdalla ei 
päiväaikaan ole merkittävä. 

Taulukko  5.5  Asukasmäärät  tie-ja  raidellikennemelualuejila  vaihtoehdossa  I 
 (meluntoqunta  toteutettu uudelle valtatielle  ja  rautatielle,  2030).  

Tieliikennenuelu  ile-ja  raudelukennamelu 

o.ssaaA]ss.eo dBA]6045 dBA]  065  cIBA  50-55  dsA]5s.eo dBA]60.65 dBA  »65  aBA 
P8jvSmeIu  83 6 5 179 31 14  

Vömelu  78 6 0 5 199 112 19 14  

-  

Taulukko  5-6  Asukasmääräf  tie-ja  raideliikennemelualue Illa  yöaikaan vaih-
toehdon  VE  I  alavaihtoehdojssa  L1-L4  ja  11-12.  Asukasmäärät 

 koskevat nykyisen valtaben  ja  rautatien valisiä valtatiejaksoja. 

Tieliikerinamelu  Ta- ja  raide9ik.nn.mek, 
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den  määrä huomioiden  ja  mandolliset vaihtoehtoiset ratkaisut Esitettyjen  ja radan  muodostaman yhteisen liikennekäytävän yöaikaisesta ohjearvon 
melusuojausten lisäksi voidaan rautatielilkenteen aiheuttamaa melua  vä- ylittävästä melualtistuksesta  suurin  osa  aiheutuu raideliikertteestä. 

5.1.6  Arvioinnin epävarmuustekijätja haittojen vähentäminen 

Melun leviämislaskentaan  sisältyy lähtöaineistoon liittyvää epätarkkuutta. 
Melulaskennat  on  tehty vaihtoehtojen alustavan linjauksen  ja  tasauksen 

 mukaan, minkä lisäksi Jurvalan ohikulkutien linjauksen maastokäytävän 
 ja sen  ulkopuolisen alueen maastomallien korkeustietojen tarkkuus eivät 

vastaa toisiaan. Laskentatulosten luotettavuuden  ja  vaihtoehtojen vertailun 
kannalta seikalla ei kuitenkaan ole olennaista merkitystä. Laskennassa  ej  

Laskennassa käytettävät laskenta-arvot  ja  oletukset vaikuttavat melun levi-
ämistuloksiin. Nykyisellään erillään kulkevien valtatien  ja radan  muodosta-
mat melulähteet laajensivat tarkastelualueen leveyttä siten, että laskennan 
suorittamiseksi suurin laskentaetäisyys rajattiin  1 kilometnksi. Laskentatu

-losten  epävarmuuden voidaan arvioida olevan  alle  200 m  etäisyydellä  ±2 
dB.  Tätä suuremmilla etäisyyksillä epävarmuus  on  suurempi. 

Melualueiden  laajuuden  ja  melulle altistuvien  asukkaiden määrien arvioi-
miseksi vaihtoehdoissa  0+  ja  1 on  tehty laskentaa varten alustavat  me-
luntorjuntasuunnitelmat. Meluesteiden sijoituksella  ja  mitoituksella  pyrittiin 
selvittämään meluntorjunnan mandollisuudet  ja  tehokkuus. Molemmissa 
vaihtoehdoissa meluntorjunnan toteuttaminen edellyttää tarkempaa suun-
nittelua, jolloin esteiden sijainti, mitoitus, tyyppi  ja  tarve voivat muuttua. 

Laskennassa  ja  melulle altistuvien  asukkaiden määrän arvioinnissa käytet-
tiin vaihtoehdossa  1  tilannetta,  lossa  asuinknnteistöt  suojataan valtatien  ja 

 rautatien liikenteen aiheuttamalta melulta. Melusuojaustarpeen määrittely 
 on  tehty ennusteliikennetilanteen mukaisesti  ja  melusuojaus  on määritetty 
 siten, että suojauksella pyrittiin toteuttamiskelpoisilla esteratkaisuilla pää-

semään liikennemelusta annettujen ohjearvolen mukaiselle tasolle, mikä ei 
yksittäisissä kohteissa aina kuitenkaan ollut mandollista. Nykyisen valtatien 
varteen ei suunniteltu meluesteitä, vaikka ohjearvo paikoin ylittyykin. Toteu-
tettavat melusuojausratkaisut tarkentuvat jatkosuunnittelussa. 

Vaihtoehdon  I  yhteydessä  on  arviointia varten esitetty valtatien  ja  rautatien 
liikenteen yhteiset melusuojaustarpeet Jurvalan kylän kohdalla Luumäen 
aseman länsi-ja  itapuolella. Ratahallintokeskuksen  meneillään oleva  Lahti- 
Luumäki -rataosuuden parantamishanke ei sisällä melusuojausten rakenta-
mista Luumäelle. Luumäki-Imatra -kaksoisraidehankkeen  YVA-menettelyn 
yhteydessä tullaan huomioimaan Luumäen aseman itäpuolella olevan alu-
een melusuojaustarve hankkeen rajauksen mukaisesti. 

Tarvittavien yhteisten melusuojausten toteuttamisesta  tie-  ja  ratahankkeiden 
 rakentamisen yhteydessä sovitaan Tiehallinnon  ja  Ratahallintokeskuksen 
 kesken jatkosuunnitteluvaiheiden aikana tehtävien suunnitelmien  ja  toteut-

tamiseen liittyvien päätösten pohjalta. Toteutettavasta melusuojauksesta 
päätettäessä otetaan huomioon mandollisesti muuttuneet liikenne-ennus-
teet, asutuksessa tapahtuneet muutokset  ja  muut olosuhteissa tapahtuneet 
muutokset Lisäksi otetaan huomioon hankkeiden toteuttamisaikataulut, 
melusuojauksen teknillistaloudellinen toteutettavuus suojattavien asukkai - 

hentää  muun muassa kiskojen säännällisellä hiomisella  ja  kiskoihin  asen
-nettavilla melusuoj  illa.  

5.1.7  Yhteenveto meluvaikutuksista 

jaman  asuinalueet  sijaitsevat suojavyöhykkeen valtatiestä erottamina, min-
kä lisäksi  jo  nyt  on  toteutettu meluesteitä. Tiejaksolle erityistä  on  raskaan 
liikenteen  ja  yöaikaisen  liikenteen suuri määrä, minkä johdosta yöaikainen 
melu  on melualtistuksen ohjearvojen  kannalta päiväaikaista melua merkit-
tävämpi. 

Maantieliikenteen lisääntyminen lisää melutasoja  ja  melulle  altistumista ny-
kyisen valtatien varrella. Mikäli kehittämishanketta ei toteuteta  ja  liikenteen 
määrä lisääntyy  WE 0) altistuu  vuonna  2030  päivä-  ja  yömelun ohjearvon 
ylittävälle melulle  30-40  henkilöä nykyistä enemmän. 

Liikenteen meluhaittoja voidaan vähentää meluntorjuntatoimilla, joiden 
toteuttamista tien viereen ulottuva maankäyttö sekä maasto-olosuhteet 
vaikeuttavat Arvioinnissa käytetyillä tiemelun torjuntaratkaisuilla  (VE  0+)  
voidaan vähentää erityisesti kovimmille melutasoille altistuvien asukkaiden 
määrää, jolloin ohjearvon ylittävän meluhaitan alueella asuisi kutakuinkin 
nykytilannetta vastaava asukasmäärä. 

Melulle  altistumisen kannalta  paras  vaihtoehto  on  siirtää valtatie kulkemaan 
Jurvalan taajama-alueen ulkopuolelle rautatien varteen  (VE  1),  missä asu-
tus  on kylätaajamaa  harvempi  ja  on  paremmin tilaa meluntoquntaratkaisu-
jen toteuttamiselle. Ohjearvon ylittävälle tiemelulle altistuvien asukkaiden 
määrä  on tieliikennemelun  osalta edullisimman alavaihtoehtoyhdistelmän  
(11L4-12)  mukaan  160-170  henkilöä vähemmän kuin vaihtoehdossa  VE  0, 

 minkä lisäksi erityisesti suurimmille melutasoille sekä yöaikaisille meluta-
pahtumille attistuvien asukkaiden määrää voidaan vähentää. 

Läntiset alavaihtoehdot eivät pelkästään tieliikennemelun eivätkä myös-
kään  tie-ja  raidelikennemelun  osalta eroa merkittävästi toisistaan. Itäisistä 
alavaihtoehdoista  1/12 altistaa  kokonaisuudessaan vähemmän ohjearvot 
ylittävälle melulle. 

Vaihtoehdon  1 melulaskennoissa  lähtökohtana  on  ollut valtatien  ja radan 
 yhteisesti toteutetut meluntorjuntatoimet. Valta-  ja  rautatie muodostavat 

samassa maastokäytävässä sijaitsevat erilliset melulähteet, joiden luonne 
eroaa melutapahtumien  ja  melun  voimakkuuden suhteen. Näiden yhteises-
sä ekvivalenttimelutarkastelussa korostuu uusien raideliikennehankkeiden 
mandollistaman lisäliikenteen aiheuttama raideliikennemelu. Vierekkäin 
sijaitsevista  tie-  ja  ratalinjauksista  aiheuttaa  rata  valtatietä laajemman  me-
lualueen.  Rautateiden tavaralikenteestä johtuen raideliikenteen  ekvivalent

-titaso  on  lähes sama päivä-  ja  yöaikana,  minkä johdosta yöaikainen ohjear-
votaso  on melualtistuksen  ja  meluntorjunnan  kannalta mitoittava. Valtatien 

Vaihtoehdossa  1  valtatien  ja radan  välialueella  sekä vierekkäisten valtatien 
 ja radan  yhteisellä melualueella aiheutuvasta melulähteiden yhteisvaiku-

tuksesta aiheutuva ekvivalenttimelutasojen nousu  on  tyypillisesti luokkaa 
 1-3 desibeliä. Meluhaitan  arvioinnissa laskentatuloksien yhdistäminen  tai 

 suora vertaaminen ei melulajien erilaisesta luonteesta johtuen kuitenkaan 
anna yksiselitteista käsitystä. 

Taulukko  5.7  Yli  55  dB(A) päiväajan melulle affistuvien  asukkaiden määrä.  

__________________________ 
l9eliikennemelu 

____________________  

Tie-ja 
 raidelijkermemelut 

yhteensä  
VE  0, nykytltanne  (2006) 209 294  
VE  0, 2030 252 346  
VE  0+, 2030 219 306 

VEI,2030 	 -- - 	94 224  

Taulukko  5.8  Yli  50  dB(A) yöajen  melu!le  altistuvien  asukkaiden m88r8.  

__________________________ 
Tielikennemelu 

____________________  

Tie-  ja 
 raideliikennemelut 

yhteensä  
VE  0,  nykytilanne  (2006) 231 406  
VE  0, 2030 260 441  
VE  0+, 2030 226 408 

VEI,2030  89 344 

5.2 Tärinä 

5.2.1 Arviointimenetelmä  ja  aineisto 

Tärinä aistitaan  mm.  rakennusten lattian vännänä sekä ikkunoiden  ja  esi-
neiden helinänä. Aäritapauksissa tarinä voi vaurioittaa rakennuksia. Tärinä 
etenee hyvin etenkin hienojakoisessa (savi. siltti) maaperässä, jossa maa-
perän huokoset ovat  veden  täyttämiä. 

Tärinähaittaa  on  arvioitu maaperätietojen sekä tännälähteiden ominaisuuk-
sien perusteella asiantuntija-arvioina. Arvioinnissa  on  otettu huomioon  ko

-kemuksetja laskennat  vastaavan tapaisista olosuhteista. 

Tärinähaitan  arvioinnissa oleellisinta ovat tieliikenteen osalta raskaat ajo- 
neuvot  ja  näiden ajonopeus. Raideliikenteen tämän kannalta merkittävim-
piä ovat raskaat tavarajunat Raidelikenteen tärinä arvioidaan käynnissä 
olevassa Luumäki-Imatra rataosan kaksoisraiteen ympäristövaikutusten 
arvioinnissa. 

myöskään ole voitu ottaa huomioon entasolittymien aiheuttamia maaston- Valtatien aiheuttama meluhaitta  on  nykyisin suurin Jurvalan kylätaajaman 
muotoja (leikkaukset, pengerrykset),  millä  on  merkitystä lähinnä alavaih- kohdalla  ja  muualla valtatietä reunustavan asutuksen alueilla. Taavetintaa.-
toehtoihin sisältyvissä liittymissä. 
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Eri tielinjausvaihtoehtojen alueilla  on  sekä kovia että pehmeitä maaperiä. 
Arvioinnissa käytetty maaperatieto  on  saatu Geologian tutkimuskeskuksen 
maaperäkartasta.  

5.2.2  Nykytilanne 

Nykyinen valtatie silaitsee suunnittelualueella suurimmalta osin Salpausse-
län reunamuodostumalla, jonka maaperä  on  lajittunutta karkearakeista  tai  
moreeniainesta. Tännän  etenemiselle maaperäolosuhteet eivät ole suotui-
sat Valtatien varrella sijaitsee asutusta  varsin  lähellä tietä. Ympäristävaiku

-tusten  arvioinnin aikana ovat lahitalojen asukkaat tuoneet esille raskaiden 
ajoneuvojen aiheuttamat tärinähaitat. Haitat ovat suunmmat talviaikaan, 
jolloin tarinä paasee hyvin etenemäan jäatyneessa maaperassä. Tärina-
mittaustietoja alueelta ei ole käytettävissä.  

5.2.3  Vaihtoehto  0 

Raskaan liikenteen lisääntyminen lisää ohikulkevien ajoneuvojen aiheut-
tamia tarinätapahtumia  ja  niistä koettavia tärinähaittoja valtatien lähikiin-
teistöillä.  

5.2.4  Vaihtoehto  0+ 

5.2.5  Vaihtoehto  I  

Patiosa  valtatien raskaasta liikenteestä siirtyy Jurvalan kohdalla uudelle 
ohikulkutielinjaukselle, minkä johdosta tarinähaitat kylätaajaman  ja  muiden 
tien vierialueen asuinrakennusten kohdalta poistuvat lähes kokonaan. 

Uusi valtatielinjaus sijaitsee paäosin Salpausselän etupuolella, jossa maa-
perä johtaa tärinää harjualuetta selvästi paremmin. Uuden tielinjauksen 
vierellä  ja  lähistöllä sijaitsee muutamia asuinrakennuksia pehmeällä maa-
perälla. Näihin rakennuksiin kohdistuu rautateiden raskaiden tavarajunien 
aiheuttamaa tannähaittaa. Suurin  osa  pehmeällä maaperällä sijaitsevista 
asuinrakennuksista  jää  uuden valtatien  ja radan  väliin, minkä vuoksi niiden 
säilyminen asuinkäytössä  on  epävarmaa. Muut valtatien lähialueen asuin- 
rakennukset sijaitsevat moreeni-  tai  kalliosydamisillä kumpareilla,  mikä  va-
hentää tärinävaikutusta.  

Tien  rakentamisen aikainen tärinähaitta tulee huomioida vähintään louhin-
nan  ja  raskaiden maansiirtokoneiden osalta. Rakentamisen aikainen tannä-
haitta  on  ajallisesti suhteellisen lyhytkestoinen  ja  loppuu kokonaan tien ra-
kennustöiden valmistuttua. Asuinrakennusten lähellä tapahtuvaa louhintaa 
tehdään alavaihtoehdon  12  varrella valtatien edellyttämän tilan saamiseksi 
rautatien vierellä muutaman kymmenen metrin matkalla.  

52.6  Arvioinnin epävarmuudet  ja  haittojen lieventäminen 

Tieliikenteen tärinähaitat ovat yleisesti ottaen pieniä aiheutuen  mm,  ajo-
neuvojen suhteellisen pienestä massasta sekä tien  ja pyönen  tasaisuudes-
ta.  Raskas raideliikenne  saattaa aiheuttaa tännähaittaa useamman sadan 
metnn etäisyydelle pehmeällä maaperällä.  

Alueilla, joissa louhintatyötä joudutaan suorittamaan, tulee suorittaa  ra-
kennuskatselmus  ennen  ja  jälkeen louhintatöitä mandollisten vaurioiden 
toteamiseksi. Lisäksi koeräjàytyksiä  ja  samanaikaisia tännämittauksia tulee 
tarvittaessa suorittaa. Mandollisesti myos  koko louhintatyon  ajan tärinamit-
tauksia tulee suonttaa nskianalyysin  ja koeräjäytyksien  antamien tulosten 
perusteella. Vastuu louhinnan aiheuttaman tärinähaitan minimoimiseksi  on  
louhinnan suorittavalla yrityksella.  

5.2.7  Yhteenveto tärinävaikutuksigta 

Vaihtoehdot  0  ja  0+  lisäavät valtatieliikenteen tarinahaittoja Jurvalan seu-
dulla.  Vaihtoehto  1  poistaa tärinahaitat .jurvalassa lähes kokonaan. Uuden 
valtatielinjan lahialueen tarinävaikutukset aiheutuvat lahes kokonaan rau-
tatiesta, mihin valtatiellä ei aiheuteta muutoksia. 

5.3.1  Aineisto  ja  menetelmä 

Tieliikenteen pakokaasupäästöjen määrä eri vaihtoehdoissa  on  arvioitu 
 IVAR  -ohjelmiston avulla. Ohjelmistolla voidaan laskea erikseen liikenteen 

päästöt linjaosuuksilla  ja liittymissa. Linjaosuuksien  päästöt määritetaän 
YTV'n  mallien  avulla  ja liittymien  päästöt ohjelmistoa varten kehitetyillä iiI-
tymien päästömalleilla, jotka pohjautuvat YTV:n malleihin. Päästömalleis

-sa  on  huomioitu autokannan kehittyminen. Tulevaisuudessa ajoneuvojen 
päästöt ajettua matkaa kohti ovat pienemmät kuin nykyään. 

Liikenteen päästöt  on  eritelty  typen oksideihin (NOv)  hiilivetyihin  (HC),  hii-
limonoksidiin  (CO),  hiilidioksidun (CO 2 )  ja pienhiukkasiin. 

Paästömäärät  on  maaritetty vaihtoehdoille  vuosille  2010  ja  2030. 

5.3.2  Vaikutukset päästöihin 

Kehittyneemmän ajoneuvotekniikan takia päästöt suunnittelualueella vuon-
na  2030  ovat selvästi alhaisemmat kuin vuonna  2010,  vaikka liikennemää

-rä  kasvaa samaan aikaan. Pienhiukkaspäästöjen vähentyminen  on  muita 
päästöjä vähäisempi. Ainoastaan kasvihuoneilmiötä kiihdyttävän hiilidiok-
sidin (CO2) paastömäärä kasvaa. 

Vaihtoehtojen  VE Oja yE  0+  sekä kehittamisvaihtoehdon  VE lvälilla  ei ole 
merkittävää eroa typenoksidien, hiilivetyjen eikä hiukkaspäästöjen suhteen. 

Hiilimonoksidipäastöjen  (häkä) osalta ajoneuvojen nopeuksien nousu lisää 
päästöjä. Vaihtoehdoissa  0  ja  0+  liikenteen ruuhkautuminen vaikuttaa polt-
toaineenkulutusta lisäävästi, minkä johdosta hiilidioksidipäästöt vaihtoeh-
dossa  1  ovat  0-vaihtoehtoja pienemmät. Jurvalan ohikulkutien pituudella ei 
ole olennaista vaikutusta päastömääriin. 

Taulukko  5.9  Liikenteen paastöf  (typen  oksidit NOx, hiilivedyt  HC. huilimonok-
sidi CO, pienhiukkasef  ja  hiilidioksidi  CO2) vlill Taa vetti—Lap-
peenranta. Kehiitamisvaihfoehdossa  VE  I on  mukana nnnak-
kaisEeksijävä nykyinen valtatie  VE  I päästömääräf on  laskettu 
perustilanteossa päatien nopeudella  100 km/h  ja l,sätilanteena 
ajonopeus  80 km/h. 

VE  0  VED  VO  0+  'EI  LIl12 VO  1L442 VEIL1II2 VE1L4/12  
2010 2030 2030 2030 2030  2030 

80km/h 
2030 

Bokmib 

NOxl000 kg/v  159 31 31 31 31 29 29  

HCI000k0N  37 14 14 14 13 13 13  

COl000kgN  215 97 97 130 130 100 100  

pienhiukkeset  1000 4,8 3,9 3,9 4,0 4,0 3,7 3.7  kg/v  

CO2  rn. kg/v  39,0 52,3 51,9 49,3 49,5 47,3 47,5 

5.3.3  Arvioinnin epävarmuus  ja  haittojen lieventäminen 

Päästömäärien  laskennan tarkkuuteen vaikuttavat liikenne-ennusteen 
tärkkuus sekä laskennassa käytettävät oletukset. Molemmat perustuvat 
parhaaseen tällä hetkellä käytettävissä olevaan tietoon. Laskenta antaa 
riittävän luotettävan tuloksen vaihtoehtojen keskinäiseen vertailuun.  Las-
kentamenetelmää  käytetään myös teiden hankearvioinnissa, joten tulokset 
ovat luotettavia myos tiehankkeiden keskinäiseen vertailuun. 

Päästöjen kokonaismaarään vaikutetaan pääasiassa liikennepolitiikan kei-
noin, joita ovat muun muassa ajoneuvoja koskevat vaatimukset sekä liik-
kumistarpeen  ja lokennesuoritteen hallinnan  keinot.  

5.4  Kuljetusonnettomuusriskit  

5.4.1  Arviointimenetelmä  

- 

Arviointi perustuu kirjallisin lähteisun sekä alueen pelastus-,  tie-  ja ympä-
ristöviranomaisten  haastatteluissa antamiin tietoihin. Kuljetusmäärätiedot 
perustuvat liikenne-ja viestintäministeriön  viiden vuoden välein tekemään 
selvitykseen vaarallisten aineiden kuljetuksista  (VAK).  Tässä ympäri stövai-
kutusten arvioinnissa tarkasteltiin  vain  maantiekuljetuksia. 

Raskaan liikenteen lisaantyminen lisaä ohikulkevien ajoneuvojen aiheutta-
mia tännätapahtumia  ja  niistä koettavia tannähaittoja valtatien lähikiinteis-
tilla kuten vaihtoehdossa  0. 5.3  Paastot  ilmaan  

Mikäli asuin-  tai  lomarakennuksia  on  mandollisella tarinähaitta-alueella,  tu- Ajonopeus  vaikuttaa polttoaineen kulutukseen. Valtatien ajonopeuden  las- 
lee  tien perustusta suunniteltaessa huoniioida tärinähaitan mandollisuus. 	keminen suunnittelun tavoitetasosta  100 km/h  nopeuteen  80 km/h  vähen- 

taisi hilidioksidipäästöjä noin viisi prosenttia. 
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5.4.2  Nykytila 

Valtatie  6  välillä Imatra—Kouvola kuuluu  tieosuuksiin,  joilla  on  suurimmat 
vaarallisten aineiden  kokonaiskuljetusmäärät  lukuun ottamatta palavia 
nesteitä (luokka  3).  Tällaisia aineita kulkee välillä Taavetti—Lappeenranta 

 7000-10000  tonnia  viikossa. Palavia nesteitä kuljetetaan  tieosuudella 
 2 000-5 000 tn/viikko. Yhteysväli  Imatra-Luumäki  on  yksi tärkeimmistä 
 reiteistä syövyttävien  ja hapettavien  aineiden sekä aineiden, jotka  veden 

 kanssa kosketukseen joutuessa kehittävät palavia kaasuja (luokka  4.3), 
kuljetuksille.  

Vaarallisten aineiden kuljetukset ovat  pelastuslaitosten tiedostama  riski val-
tatiellä  6. Riskiin on  varauduttu kouluttamalla henkilökuntaa  ja  hankkimalla 

 kemikaalionnettomuuksia  varten suunniteltua kalustoa. Valtatiellä  6 on  vii-
meisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut pieniä  ympäristövahinkoihin 

 johtaneita onnettomuuksia.  Alemmalta  ajalta  on  tiedossa kolme isompaa 
onnettomuutta.  Ympäristöriskin  aiheuttavat myös kaatuneiden rekkojen, 
sekä myös muiden kuin  VAK-rekkojen,  polttoainevuodot. Rantsilanmäen 

 liittymässä tapahtuu usein  kolareita,  mutta  VAK-rekkojen onnettomuuksilta 
 on  toistaiseksi vältytty. Muutoin erityisiä  onnettomuusriskipaikkoja  ei ole. 

Venäjälle ei  kuljeteta  paljoa kemikaaleja, mutta varmaa tietoa ei ole mah-
dollisista  räjähdysaine-  tai  muista  riskikuljetuksista.  

5.4.3  Vaikutukset  VE  0  ja  0+  
Liikenteen lisääntyminen  ja liikenneolosuhteiden  heikentyminen lisäävät 
myös  kuljetusonnettomuusriskiä. Riskipaikkoja  ovat erityisesti rekkojen 
runsaasti käyttämät  tasolnttymät  sekä mutka-  ja mäkipaikat  kapealla valta

-tieosuudella.  Mandolliset haitallisten aineiden  vuodot  kohdistuvat tienvar-
ren  asutukseen,  kiinteistöjen  kaivoihin  ja pohjavesialueisiin.  

5.4.4  Vaikutukset  VE  I 

Nelikaistainen, eritasoliittymin  varustettu  ja tiegeometriattaan  parempi val-
tatie  sujuvoittaa  liikennettä  ja  vähentää vakavia  onnettorriuusriskejä.  Lisäk-
si vaarallisten aineiden kuljetukset siirtyvät  Jurvalan  kohdalla etäälle  tiiviistä 

 asutuksesta  ja  helposti nesteitä  läpäisevältä  maaperältä, jolloin mandollis-
ten  onnettomuustapausten  seuraukset jäävät vähäisemmiksi.  

5.4.5  Arvioinnin epävarmuus  ja  haittojen  lieventäminen  

Riskin  suuruuden  ja haitan  vakavuuden arviointi edellyttäisi  tarlempia  tieto-
ja kuljetettavista aineista  ja  niiden määrästä. Erityisesti venäläisten rekkojen 

 kuijettamista  aineista  ja kuljetusolosuhteista  ei ole varmoja tietoja. Tulok-
sen perusteella voisi arvioida  vakavien  onnettomuuksien todennäköisyyttä, 
minkä perusteella ei kuitenkaan voi arvioida mandollisten onnettomuuksien 
tapahtuma-ajankohtia.  Tässä  ympänstövaikutusten  arvioinnissa tarkastel-
lut vaihtoehdot poikkeavat liikenne-  ja  ympäristön  olosuhteiltaan  niin selke-
ästi, että arvioinnissa  on luotettavasti  voitu kuvata kehityksen suunta. 

Vaarallisten aineiden  kuljetusriskeihin  voidaan liikenneolojen lisäksi vaikut-
taa kuljetuksia, ajoneuvoja  ja pakkauksia  koskevilla määräyksillä, koulutuk-
sella sekä  varautumalla onnettomuustapauksiin.  

5.4.6  Yhteenveto kuijetusonnettom uusriskeistä. 

Hankkeen toteuttamatta jättäminen lisää ihmisten terveydelle  ja pohjave
-sille  aiheutuvien  riskien todennäköisyyttä  ja  vakavuutta etenkin  Jurvalan 

 kohdalla. Vaihtoehdossa  1 ohikulkutie  siirtää kuljetukset  Ilikenneolojen  ja 
ympänstön  kannalta  turvallisemmalle  reitille.  
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VAIKUTUKSET IHMISIIN  JA  YHTEISÖIHIN  
6.1  Arviointimenetelmä  

Arvioinnissa hyödynnettiin useita toisiaan täydentäviä tietolähteitä  ja  me-
netelmiä. Osaltaan arviointi perustui muista ympäristövaikutuksista tuo-
tettuun tietoon. Eri ihmisryhmien näkemyksillä oli tärkeä rooli vaikutuksia 
arvioitaessa. Käytettyjä tietolähteitä  ja  menetelmiä vaikutuksia arvioitaessa 
olivat 

Hanketta, vaikutuksia  ja  vaikutusalueita  koskevat kartta-  ja  muut aineistot 
sekä ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia koskevat oppaat  ja  selvitykset sekä 
ympäristön laatua koskevat määräykset, ohjeet  ja  suositukset. 

• Työpajojen,  yleisötilaisuuden  ja  maastokäyntien  yhteydessä käytyjen 
keskustelujen sekä palautelomakkeista  ja  yhteysviranomaiselle  annetu-
ista lausunnoista  ja  mielipiteistä kootut tiedot  ja  riakemykset.  Vuorovai-
kutusta  on  kuvattu tarkemmin luvussa  2.6.  

•  Paikallisten  asukas- ja  asiantuntijatahojen haastatteluilla  kerätty ain-
eisto. Yhteensä haastateltiin  15  henkilöä. Haastatellut asiantuntijat 
olivat Luumäen kunnan terveystarkastaja, Jurvalan päiväkodin sekä 
Kangasvarren koulun johtajat. 

• Ilmanlaadun vertailulähteenä  käytettiin pääkaupunkiseudun ilmanlaatu-
tutkimuksen seurantatuloksia. Vertailukohteina käytettiin Leppavaaran 
(Keha  Ill 72 000  ajoneuvoa vuorokaudessa)  ja  fikkunlan (Tikkurilantie 

 13 800  ja  Ratatie  11 400  ajoneuvoa vuorokaudessa) seuranta-asemien 
tuloksia.  

Lisäksi vaikutusten arvioinnissa käytettiin apuna myös vaikutusten arvioit-
sijan havainnointia. Havainnointia tehtiin alueeseen tutustumisen, haastat-
telujen  ja  järjestettävän vuorovaikutuksen yhteydessä. 

-  

- 

- 

- 

Kuva  6. 1  Kaikille avoimilla  maastokävelyillä  oli asukkaille  ja  maanomistajilla 
 tilaisuus keskustella vaihtoehdoista paikan  paa/la. 

6.2  Nykytila  

6.2.1  Elinolotja  viihtyvyys 

Asuminen  ja  elinolosuhteet  -  yleistä  

Luurnäen  asutus  on  keskittynyt suunnittelualueelle  ja sen  lähituntumaan. 

Taavettia  ja  Jurvalaa  lukuun ottamatta suunnittelualue  on  pääosin  kyla
-mäista  maaseutu-  ja haja-asutusaluetta. Salpausselalla  sijaitseva kunta- 

keskus Taavetti, muodostaa suunnittelualueen suurimman asutuskeskitty
-män.  Suunnittelualueen  keskivaiheille sijoittuu osittain kylämäinen Jurvalan 

taajama, jonka läpi nykyinen valtatie kulkee. 

Taajamien ulkopuolinen asutus suunnittelualueella Luumäellä painottuu 
perinteisiin Salpausselän etelapuoleisiin maatalouskyliin. Lappeenrannan 
puoleinen  osa  suunnittelualuetta  on  paaosin  metsätalousaluetta. 

Suunnittelualueen  asutus koostuu pääosin pientalovaltaisesta  haja-,  kylä- 
ja  kaava-alueiden asutuksesta. Taavetin  ja  Toikkalan  välillä  on  myös maa-
tila-asutusta. Kivijärven rannoilla  on  runsaasti  loma-asutusta. 

Suunniteltavan tiejakson lähialueella  (1 km  vyöhyke tien molemmilla  pun-
lilla)  on  yhteensä noin  1100  asukasta, joista Luumäellä noin  950  asukasta 

 ja  Lappeenrannassa noin  150  asukasta.  Loma-asuntojen lukumäärä vas-
taavalla alueella  on  yhteensä  185,  joista  180  sijaitsee Luumäen kunnan 
puolella. Jurvalan taajamassa asuu yli  800  asukasta. 

Elinympäristön viihtyisyystekijät 

Suunnittelualueen  pääosa  on  maaseutumaista  ympäristöä. Asukkaille elin-
ympäristön kannalta myönteisiä asioita ovat maaseutumainen ympäristö, 
asumisen väljyys  ja  rauha sekä hyvät kulkuyhteydet työpaikalle  tai  palve-
luihin Luumäelle sekä Lappeenrantaan. Erityisesti maaseutuelirikeinojen 
harjoittajille alue  on  synty mäkotipaikka. 

Salpausselän etelapuolen  kyla-ja  pettoalueen paikallis-ja  yksityistiet  radan 
 yli-ja  alikulkuyhteyksineen  ovat tärkeita Itavely-ja  lenkkeilyalueita.  Erityisiä 

liikunta-ja  ulkoilupaikkoja  ovat Jurvalassa muun muassa valaistu lenkkipol-
ku  ja  latu sekä jääkiekkokaukalo  ja  jalkapallokenttä.  Valtatien läheisyydes-
sä sijaitsee valaistu kuntorata myös Taavetissa  ja  Lappeenrannan puolella 
Nyrhilässä. Kivijärven rannalla Parsaniemessa Taavetin  ja  Jurvalan  pun-
tivälissa  on  kunnan omistama ulkoilualue. Kivijärven rannassa  on  useita 
alueen asukkaiden käytössä olevia uimarantoja  ja  venelaitureita. Ulkoiluun 

 ja  virkistäytymiseen  kuuluvat myös liikkuminen Kivijärven rannoilla, saarilla 
sekä vesillä. Toimivia yhteyksiä alueen kylistä Kivijärven rantaan pidetään 
asukkaiden keskuudessa tärkeinä virkistyskäytön kannalta. Marjastus  ja 

 metsästys ovat mandollisia etenkin suunnittelualueen metsävaltaisessa 
itäosassa.  

Palvelut  ja  elinkeinot 

Suunnittelualue  sijaitsee Luumaen kuntataajaman Taavetin sekä Lappeen-
rannan kaupungin muodostaman Etelä-Karjalan kaupallisen  ja  hallinnolli-
sen kaupunkikeskuksen välillä. Asiointi  ja  työssäkäynti  suuntautuvat pää-
asiassa Luumäelle  ja  Lappeenrantaan. 

Jurvalan  taajamassa  on  kaupalliset peruspalvelut  ja  julkiset lähipalvelut. 
 Ala-asteena  toimiva Kangasvarren koulu sijaitsee Husulassa, noin  1,5 kiln-

metna etelaàn Jurvalan  keskustasta. Koulussa  on n. 100  oppilasta. Koulun 
lisäksi alueella  on  päiväkoti, kirjasto, paloasema, kauppa, kahvila-  ja ravin

-tolapalveluita  sekä asiamiesposti. Alueella  on  myös parturikampaamoita, 
fysioterapia. kartingrata  ja  huoltoasema. Yhteisenä kokoontumistilana toimii 
Toukolan monitoimitalo, jossa toimivat myös kirjasto, neuvola  ja  kuntosali. 

Suunnittelualueella  on  voimakasta maatilataloutta, minka lisäksi harjoite-
taan myös muita maaseutuelinkeinoja. Alueella  on  myös yksittäisiä kulje-
tusalaan liittyviä  ja  muita hyviä liikenneyhteyksiä arvostavia yrityksiä, jotka 
keskittyvät enimmäkseen Jurvalan länsipuolelle. 

Liikenneolotja  liikkuminen 

Suunniteltava valtatiejakso palvelee pitkämatkaisen liikenteen lisäksi Taa-
vetin  ja  Lappeenrannan välistä seudullista liikennettä sekä paikallista Taa-
vettiin  ja  Lappeenrantaan suuntautuvaa työmatka-  ja  asioimisliikennettä 

 sekä alueen sisäistä liikennettä. Valtatie  on  alueen tärkein liikenneväylä, 
joka muodostaa alueen sisäisen liikerinejärjestelmän rungon. Toisaalta 
valtatie muodostaa myös alueen yhdyskuntien toimintaa haittaavan  laka- 
van  estevaikutustekijän.  Alueen asukkaat kokevat valtatien lisääntyneet 
liikennemäärät turvattomuutta aiheuttaviksi etenkin suuren raskaan liiken-
teen mäaran vuoksi. Tielle liittyminen  ja  tien ylittäminen koetaan yleisesti 
hankalaksi. Liikkuminen tiellä koetaan turvattomaksi erityisesti pimeällä  ja 

 huonoissa sääolosuhteissa. 

Joukkolnkenteen  palvelutaso alueella  on  hyvti. Taavetista  Lappeenrantaan 
kulkee arkivuorokautena  17  linja-autovuoroa  ja  Lappeenrannasta Taavethin 

 19  linja-autovuoroa. Pysakkeja  on  varsin  taajaan tien varressa. Suunnitte-
lualueella sijaitsevat Taavetin  ja  Luumaen  asemat, joilta ei ole henkilölii-
kennettä, Suunnittelujaksolla  on  valtatiestä  erotettu kevyThkenteen vayla 
Taavetista Ansarille. Jurvalassa jalankulku  ja  pyöräily käyttävtit valtatiesta 
erillistä vayltiti. Haimilari kohdalla sekä Jurvalassa sijaitsevat kevyenliiken

-teen  alikulkureitit  valtatien poikki. Myös Haimilan kohdalla  on  alikulku. Ke-
vytlukenne käyttää muualla valtatietä  ja  joutuu risteämään ajoradan poikki 
valtatien ajoneuvoliikenteen kanssa, mikä muodostaa merkittavan liikenne-
turvallisuusongelman.  



. 
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6.2.2  Terveys 

Aiueen  läpi kulkeva valtatie aiheuttaa merkittävää meluhaittaa  ja  se  koe-
taan alueen keskeiseksi ympänstöongelmaksi. Melu heikentää asumisviih-
tyvyyttä  ja  elinympänstön  viihtyisyyttä valtatien lähistöllä. Asutus valtatien 
varrella ulottuu paikoin hyvin lähelle tietä  ja osa  tienvarren asutuksesta 
altistuu päiväaikaan voimakkaasti ohjearvon ylittävälle yli  65 dB melulle.  

Raskaan liikenteen suuresta osuudesta johtuen yöajan liikenne  on  ter-
veydellisten perustein määriteltyjen meluohjearvolen kannalta päiväaikaa 
merkityksellisempi. Valtatien mäkisyys sekä suun raskaan liikenteen määrä 
aiheuttavat erityisesti yöaikana ongelmia raskaan liikenteen melupiikkeinä. 
Melupiikit voivat aiheuttaa muun muassa unen häiriintymistä  ja  nukkumis

-vaikeuksia sekä koettua stressiä. Yöajan liikenteestä raskaan liikenteen 
osuus  on  yli  40%,  mikä tuottaa lähes  600  raskaan liikenteen melutapahtu.-
maa yön aikana  (klo  22-07). Melulle altistuvien määraä on  käsitelty luvuissa 

 5.1. 2.-5. 1. 7.  

Melu haittaa myös muun muassa aivan valtatien vieressä Haimilassa si-
jaitsevalla hautausmaalla pidettäviä toimituksia.  Tien  läheisyydessä ei  Jur- 
valan  päiväkotia lukuun ottamatta sijaitse kouluja  tai  muita valtioneuvoston 
ohjeessa mainittuja meluhaitan kannalta herkkiä kohteita. Valtatieliikenteen 
meluhaittaa  on Taavetin  kohdalla vähennetty meluesteellä sekä Jurvalan 
kohdalla vähämeluisella pinnoitteella. Valtatien liikenteen lisäksi melua alu-
eella aiheuttaa raideliikenne.  Tien  ja  erityisesti  radan  liikenteestä aiheutuu 
myös tärinää. 

Maaston korkeus  ja  laatu, säätila  ja  tuulen suunta vaikuttavat melun leviä-
miseen. Melu koetaan ajoittain ulko-oleskelua häintsevänä. vaikka ohjear

-von  tasot eivät ylittyisikään. Melun hairitsevyys korostuu esimerkiksi ulkoil
-lessa  tyynellä pakkassäällä  koko  suunnittelualueella  sekä kesäisin myös 

Kivijärven  ranta-alueilla valtatiemelun levitessä harjanteella sijaitsevalta 
tieltä alempana sijaitseville alueille  ja  melua vaimentamattoman vesipinnan 
yli. Melun nykytilannetta kuvataan luvussa  5.1.2.  

Liikenteen pakokaasut, pakokaasujen noki  ja  hiukkaset sekä tieltä nou-
seva pöly aiheuttavat likaantumista  ja  viihtyvyyshaittaa  sekä heikentävät 
terveydellista ilmanlaatua tien lähiympänstössä. Salpausselän etuosan 
maaston avoimuus parantaa kuitenkin harjanteella sijaitsevan tiealueen 
altistumista tuulille, joiden aiheuttama ilman vaihtuvuus estää hiukkas-  ja 

 pakokaasupitoisuuksia  nousemasta  kovin  korkeiksi. Vertaamalla valtatien 
 6 liikennemääriä  pääkaupunkiseudun väylien liikennemääriin  ja  mitattuihin 

ilmanlaatutietoihin  voidaan arvioida, että Jurvalan kohdalla valtatien varrel-
la ilman laadun  raja- tai  ohjearvot hengitettävien hiukkasten, kokonaisleiju

-man,  typen  oksidien, hiilimonoksidin  tai raskasmetallien  osalta eivät ylity. 
Erityisesti raskaiden ajoneuvojen dieselpakokaasuissa syntyy runsaasti 
pienhiukkaspäästöjä. 

Asukkaat ovat huolissaan myös pohjavesien laadusta. Tiestä aiheutuu 
lähinnä liukkauden torjunnassa käytetyn suolan sisältänlän kloridin joutu-
mista  pohjaveteen. Kloridi  on  muun muassa ruokasuolan aineosa, joka ei 
pohjavesissä esiintyvinä pitoisuuksia ole terveydelle haitallista. Tiealueen 

valumavesistä  ei Suomessa tunneta sellaisia terveydelle haitallisia aines- 
pitoisuuksia, joilla olisi merkitystä pohjavesien käytön kannalta. Valtatiellä 

 ja  läheisellä radalla kuljetetaan terveydelle  ja  ympänstölle  vaarallisia ainei-
ta, jotka onnettomuustapauksessa voivat joutua maahan  ja  pohjaveteen. 
Mikäli pohjavesi pilaantuu,  sen  käyttö kielletään. Vaarallisten aineiden  kul

-jetusonnettomuuksissa  voi vapautua myös kaasuuntuvia aineita, joiden  le-
viäminen  ilmassa voi aiheuttaa merkittävän terveysvaaran.  

6.3  Vaikutukset  VE  0 

6.3.1  Vaikutukset elinoloihin  ja  viihtyvyyteen 

Valtatien haitat nykyisen valtatien lähi-  ja  suunnittelualueen  asukkaille li-
sääntyvät nykyisestä. Haitat aiheutuvat erityisesti melusta sekä liikkumisen 
vaikeutumisesta. 

Liikenteen kasvun myötä liikkumisolosuhteet valtatiellä heikkenevät. Tämä 
heikentää jonkin verran suunnittelualueelta Taavetttn  ja  Lappeenrantaan 
suuntautuvan työmatka-  ja  asioimisliikenteen  olosuhteita. Paikallisessa  lik

-kumisessa  valtatien ylittäminen, valtatien liikenteeseen liittyminen  ja  kään-
tyminen valtatieltä vaikeutuvat. Lisääntyvä liikenne heikentää paikallisen 
ajoneuvoliikenteen olosuhteita. Erityisesti liittyminen valtatieri liikennevir-
taan tuottaa vaikeuksia, mikä vähentää halukkuutta poiketa liikennevirrasta 

 ja  suunnata paikallisiin palveluihin. Vaikka valtatie säilyy nykyiseHä paikalla, 
muodostaa liikenneolojen heikkeneminen uhkan asukkaiden käyttämien 
paikallisten palvelujen  ja  liikenteeseen tukeutuvien palvelujen käytölle  Jur- 
valan  kohdalla. Liikenteen lisääntyminen heikentää myös maatalouden  ja 

 muun hitaan liikenteen olosuhteita sekä lisää hitaiden ajoneuvojen ohituk
-sun  liittyviä liikenneturvallisuusnskejä. Linja-autoliikenteen reitit  ja  pysäkit 

 säilyvät nykyisellään. Eri liikennemuotojen luikkumisolosuhteet paikallistie-
verkolla säilyvät nykyisellään.  

Tien  aiheuttama estevaikutus  on  erityisen merkittävä  lasten ja  huonos-
ti liikkuvien kannalta, joilla tien ylityksen odotusajat kasvavat, mikä lisää 
riskien ottamista tien ylityksessä  ja  muodostaa siten lisää vaaratilanteita. 
Kevyenlikenteen olosuhteet valtatiellä sekä myös vattatien viereisellä ke-
vytliikenteenväylällä muodostuvat erityisesti raskaiden kuljetusten runsau-
den vuoksi nykyistä huonommiksi  ja  lisää vaaratilanteita, mitkä heikentävät 
erityisesti  lasten ja nuorten  liikkumismandollisuuksia Jurvalan seudulla  ja 

 Taavetin  suuntaan. Liikkumisolosuhteiden heikentyminen heikentää myös 
alueen asukkaiden keskinäistä vuorovaikutusta  ja  yhteisöllisyyttä.  

Lisääntyvän liikenteen aiheuttama melu heikentää jonkin verran asumis -ja 
 elinympäristön viihtyisyyttä nykyisestä valtatien läheisyydessä. Vaikutukset 

kohdistuvat erityisesti valtatien lähialueen asutukseen suunnittelualueen 
länsiosassa  ja  Jurvalan  alueella, Kivijärven  ranta-alueen  ja  lähisaarien  va-
paa-ajanasutukseen sekä tien lähialueella tapahtuvaan liikuntaan  ja  ulkoi

-luun Taavetissa  ja  Nyrhilässä.  Asukkaiden kokema melun häiritsevyys  ja 
 kiusallisuus  lisääntyvät. Erityisesti lisaäntyvien rekkojen aiheuttama melu 

lisää haittoja valtatien vierellä sijaitsevalla hautausmaalla pidettäville toimi-
tuksille sekä heikentää hautausmaalla kävijöiden olosuhteita.  

6.3.2  Vaikutukset terveyteen 

Erityisen voimakkaan melun alueella asuvien määrä kasvaa, mikä lisää 
melun vätittömiä terveysvaikutuksia. Raskaan liikenteen yöaikaiset melu- 
tapahtumat lisääntyvät ennustetilanteessa  900  ajoneuvon tuottamaan  me-
lupiikkiin. 

Pohjavesien  kautta ei käytännössä aiheudu nykyistä suurempaa terveysns-
kiä. Onnettomuusriskin kasvaminen lisää vaarallisten aineiden kuljetuksista 
tien lähialueen asukkaille aiheutuvaa terveysnskiä. 

Liikenteen lisääntymisestä huolimatta päästöjenhallintatekniikka vähentää 
pääosaa pakokaasuperäisiä haitta-aineita nykyiseen verrattuna selvästi  ja 

 vähentää siten mandollisuuksia terveyshaittoihin. Pakokaasujeri pienhiuk-
kaspitoisuuksille altistuminen säilyy käytännössä nykyisellä tasolla. Pääl-
lysteen kulumisesta sekä pohjavesialueilla mandollisesti hiekoitushiekasta 
aiheutuva pöly lisääntyy liikennemäänen kasvaessa, mikä lisää erityisesti 
viihtyvyys-  ja  likaantumisongelmia.  

6.4  Vaikutukset  VE  0+ 

6.4.1  Vaikutukset  elinoloihin  ja  viihtyvyyteen 

Valtatien parantaminen nykyisellä paikalla lisää liikenteen asukkaille aiheut-
tamia haittoja tien läheisyydessä huolimatta siitä, että toimenpiteet tähtää-
vät osaltaan haittojen lieventämiseen. Haitat aiheutuvat erityisesti melusta 
sekä liikkumisen vaikeutumisesta. 

Liikkumisolosuhteita  valtatiellä parannetaan Jurvalan länsi-  ja  itäpuolella. 
mikä parantaa Taavettiin  ja  Lappeenrantaan suuntautuvan työmatka-  ja  asi-
oimisliikenteen  olosuhteita. Suunnittelujakson itäosassa keskikaiteellisten 
ohituskaistojen rakentaminen estää jalkaisin tapahtuvan tien ylittämisen. 
minkä aiheuttama estevaikutuksen lisääntymisen käytännöllinen merkitys 

 jää  vähäiseksi. 

Jurvalassa  liikenteen lisääntyminen heikentää valtatieliikenteen olosuhteita. 
Paikallisen liikkumisen kannalta keskeistä  on,  miten tontti-  ja  yksityistieliit-
tymät, kevyenliikenteen  sekä poikittais- että pitkittäisyhteydet järjestetään. 
Taaja tienvarren asutus rajoittaa järjestelymandollisuuksia. Liikkumisolo-
suhteet Jurvalan taajaman kohdalla heikkenevät nykyisestä liikenteen li-
sääntyessä.  Tien  ylittäminen, liittyminen tielle  ja  kääntyminen liittymiin vai-
keutuvat sekä liikenrteturvallisuus heikkenee, 

Vaikutukset paikallisten elinkeinojen  ja  palvelujen käytön kannalta, olo-
suhteet hitaan liikenteen  ja  joukkolilkenteen  kannalta sekä niiden merkitys 
paikallisen liikkumisen  ja  yhteisöllisyyden heikkenevät  nykyisestä kuten 
vaihtoehdossa  0.  

-  

- 

Liikenteen aiheuttama lisääntyvä melu heikentää jonkin verran asumis-  ja 
 elinympäristön viihtyisyyttä valtatien läheisyydessä huolimaa siitä,  etts 
 vaihtoehtoori  sisältyy melusuojauksia Jurvalan taajaman kondalla. Mah-

dolliset melusuojaukset kuitenkin lieventävät viihtyisyyshaittoja alueilla 
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joilla melu  on  voimakkainta. Asumis-  ja elinympänstön  viihtyisyys paranee 
siella  missa melusuojauksen  seurauksena melutasot laskevat nykyisestä. 
Asukkaiden kokema melun häiritsevyys  ja kiusallisuus  lisääntyy alueilla, 
joilla meluntorjuntatoimia ei kyetä riittävässä määrin tekemään. Erityisesti 
lisääntyvien rekkojen aiheuttama melu lisää haittoja valtatien vierellä si-
jaitsevalla hautausmaalla pidettäville toimituksille sekä heikentää hauta-
usmaalla kävijöiden olosuhteita. Mikäli piha-alueita joudutaan käyttämään 
tiejärjestelyihin  tai meluntoquntaan,  saattaa tällä olla haitallisia vaikutuk-
sia piha-alueiden käyttökelpoisuuteen  ja  ilmeeseen.  Tien leventäminen  ja 
melutorjuntarakenteet  muuttavat maisema-  ja taajamakuvaa.  Myös tämä 
heikentää asumis-ja  elinympäristön viihtyisyyttä.  

6.4.2  Vaikutukset terveyteen  

Meluntorjunta  vähentää erityisesti voimakkainta melua  ja  siten myös  me-
lusta aiheutuvien terveyshaittojen syntya.  Tiestä aiheutuvien yöaikaisten 
melupiikkien lukumäärä  on 900,  mutta meluntorjuntatoimilla niiden voimak-
kuus vähenee. Erityisesti yönaikaisten melupiikkien lieventyminen paran-
taa tien lähialueella asukkailla unensaantiin  ja  nukkumiseen liittyviä vaiku-
tuksia. Meluntorjuntaa ei kuitenkaan tehdä kaikkien kunteistojenkohdalla, 
minka johdosta asukkaita altistuu edelleen myös voimakkaimmalle (yli  65 
dB) melulle. 

Pohjavesien  ja ilmanlaadun  kautta aiheutuvat terveysriskit ovat käytännös-
sä vaihtoehdon  0  kaltaisia.  

6.5  Vaikutukset  VE  I 

6.5.1  Vaikutukset  elinoloihin  ja  viihtyvyyteen 

Elinympäristön  viihtyisyystekijät  

Valtatien parantamiseen nykyisellä paikalla sisältyy tien  ja  liikenteen hait-
toja vähentäviä toimenpiteitä, minkä lisäksi tien siirtäminen uudelle linja-
ukselle Jurvalan kohdalla siirtää valtaosan liikenteestä tiiviin kylätaajaman 
ulkopuolelle harvempaan asutulle alueelle. Vaihtoehto parantaa erityisesti 
Jurvalan kylätaajama-alueen sekä muun nnnakkaistieksi jäavän nykyisen 
valtatien varren asutuksen oloja. Muutokset liikenteessä vähentavat sel-
västi tiestä aiheutuvaa melua, estevaikutusta  ja  muita koettuja haittoja. 

Uusi valtatielinjaus Jurvalan kohdalla kohdistaa liikenteen haittoja uusille 
alueille. Uuden tielinjauksen lähialueella asutus  on  kuitenkin nykyisen tien 
varren asutusta vähäisempää, minkä lisäksi uuden valtatien varrella  on 

 paremmin tilaa tehokkaiden meluntorjuntatoimien toteuttamiselle.  Tien  ja 
radan meluntorjunta  on  suunniteltu toteutettavaksi osin yhteisillä toimenpi-
teillä,  sillä  lisääntyvä raideliikenne tulee jatkossa myös aiheuttamaan ny-
kyistä enemmän melua  ja  tärinää  radan  läheisyydessä. Mikäli rautatien 
meluntorjunta toteutetaan arvioinnissa käytettyjen suojausperiaatteiden 
mukaan pienenevät erityisesti tiemelusta aiheutuvat, mutta myos raidelu-
kennemelun haitat nykyisestä.  Radan  rinnalle muodostuva uusi melulähde 
alentaa viihtyvyyttä  radan eteläpuoleisilla Husulan ja Suurimäen  alueilla, 

vaikka tiemelu jäkin  alle ohjearvon. Radan ja  nykyisen valtatien  välisen 
 alueen olosuhteet eivät olennaisesti muutu asumisen ohjearvon  alle  jää-

vän melun osalta. Vaihtoehdolla ei ole haitallisia vaikutuksia Kangasvarren 
koulun  ja sen  yhteyteen vuonna  2009  siirtyvän päiväkodin lähiympäristön 
viihtyisyyteen. 

Liikenteen lisääntymisen aiheuttaa valtatien melutason nousua nykyisen 
valtatien mukaisilla tieosuuksilla. Melusuojaukset kuitenkin lieventävät hait-
toja alueilla, joissa melu  on  voimakkainta. 

Uusi tielinjaus muuttaa vaikutusten kohdistumista virkistyskäyttöalueille. 
 Radan  vierellä olevan tien muodostama uusi melulähde paikoin heikentää 

yhdessä lisääntyvän raideliikennemelun kanssa  radan eteläpuoleisen  alu-
een kayttokelpoisuutta ulkoiluun. Asutuksen kohdalla toteutettavat melues

-teet  vähentävät myös ratameluri haittoja. Melun kantautuminen Kivijärven 
 ranta-alueille vahenee, mutta vaihtoehto ei olennaisesti vaikuta rantapen-

kereen suojassa sijaitsevien Kivijärven etelarantojen olosuhteisiin. Yhtey-
det Salpausselan eteläpuolisista kylistä Kivijärven  ranta-alueille parantuvat 
estevaikutuksen vähentyessä. Parannettavan valtatien varrella melu lisää 
vuhtyvyyshaittoja Taavetin  ja Nyrhilän kuntopoluilla,  joista jälkimmäistä saa-
tetaan rinnakkaistien vuoksi joutua osittain siirtämään valtatietä lähimmälta 
osalta. 

Lunastettavia  tai lunastusuhkan  alla  olevia rakennuksia käsitellään luvussa 
 8.6.  

Uusi valtatie sekä siihen liittyvät sillat  ja meluesteet  muuttavat paikallisesti 
asuinympänstöjä  ja  maisemaa. Alavaihtoehtojen yhteisellä osuudella muu-
tokset  tapahtuvat pääosin sulkeutuneessa maisemassa eivätkä paikallisina 
muuta asumiseen liittyviä merkittäviä maisema-arvoja. Eniten muutokset 
koskevat Luumäen aseman seudun Ihitalojen ympäristöä. Lntisistä ala- 
vaihtoehdoista  Li  sijoittuu kandesta rivitalosta Salpausselän rinteen ylä- 
osasta peltoalueelle avautuvan näkymän etualalle. Meluritorjuntaratkaisu 
voi vaikuttaa Luumäen kirkonkylän suuntaan avautuvaan kaukomaise-
manäkymiin. Alavaihtoehto  L2  sijaitsee peitteisessä maastossa Salpaus-
selän rinteessä olevien kolmen asuinrakennusten edessä eikä merkittä-
västi muuta niiden maisemaa, mutta heikentää  sen  sijaan merkittävästi 
rinteessä peltoalueen pohjoislaidalla sijaitsevan asuintalon maisemaa. 
Alavaihtoehto  L3  sijaitsee Salpausselän etelännteessä kolmen asuinraken-
nuksen etupuolella, mutta ei estä näkymiä kaukomaisemaan. Vaihtoeh-
dossa tarvittavat meluvallit  sen  sijaan sulkevat näkymät rinteen alapuolella 
sijaitsevasta talosta peltomaisemaan. Alavaihtoehto  1 /L4: n eritasoluttymä 

 sijaitsee asuinkiinteistön vierellä  ja  muodostaa uhkan  sen sailymiselle. 
Itäisistä alavaihtoehdoista 1/Il  heikentää enemmän Junttolantien itäpuo

-len  maatilojen maisemaa, mutta ero ei ole merkittävä. Vaihtoehto 1/li  fl  
luttymä  muodostaa huomattavan lähiympäristöhaitan  sen  läheisyydessä 
sijaitseville kandelle uudehkolle omakotitalolle vaikka nämä rakennukset 
säilyisivätkin. Toikkalantien itäpuolella vaihtoehdossa  1/12  valtatien tilatarve 
edellyttää nykyistä  radan kallioleikkauksen  laajentamista, mikä vaikuttaa 
pienentävästi maatilakeskuksen pihapiinin.  

Valtatien siirtäminen uudelle linjaukselle  on ympäristövaikutusten  arvioinnin 
aikana koettu Jurvalan alueella pääosin myonteisenä. Vaihtoehto aiheuttaa 
kuitenkin osassa asukkaita huolta, pelkoa  ja  epävarmuutta. Niitä aiheut-
tavat epätietoisuus valittavasta linjausvaihtoehdosta, mandollisuus oman 
asuinkiinteistön  tai  lähiympäristön jäämisestä tien  alle  tai  liian lähelle uutta 
tietä sekä muut hankkeesta aiheutuvat haitat. Epätietoisuus tieratkaisun 
sisällöstä  ja toteuttamisajankohdasta  aiheuttaa myös haitallisia odotusvai-
kutuksia kiinteistöjen myyntiin  ja kehittämisinvestointeihin  liittyen. 

- 

 -  

Kuva  6.2 Toikkalan  tien  itã  puolella valtatie  (VE  142)  rakennetaan mandollisim-
man lähelle rataa.  

Palvelut  ja elinkeinot 

Alavaihtoehdoista  erityisesti  12  voi välillisesti aiheuttaa merkittäviä muutok-
sia alueen palvelurakenteessa  ja  palvelujen sijoittumisessa, mikäli Jurvalan 
tapuoleisen liittymän lähialueelle muodostuu kaupallisia palveluja kasittä

-vää maankäyttöä.  Uudet palvelut  tai Jurvalan  nykyisten palveluiden mah-
dollinen hakeutuminen littymän läheisyyteen saattaa heikentää Jurvalan 
palvelutasoa  ja heikentäa  palveluiden saavutettavuutta. Palveluiden saavu-
tettavuuden heikkeneminen kohdistuu erityisesti autottomiin kotitalouksiin 
sekä vanhuksiin  ja  nuoriin. Palvelujen säilymiseen vaikuttaa myös alueen 
väestöpohja,  sen  sijoittuminen  ja  alueen sisäinen liikenne, joita koskevat 
ratkaisut tehdään Luumäen kunnan maankäytön suunnittelussa. 

Vaihtoehdon mandolliset haitat omalle elinkeinolle  ja sen  elinkelpoisuudelle 
huolestuttavat maatalousyrittäjia  ja  sellaisia palveluynttajiä, joiden elinkeino 
perustuu nykyisen tien tuomaan asiakasvirtaan. Läntisistä alavaihtoehdois

-ta  Li  ja  L 2 on  koettu aiheutuvan haittaa maatalouden harjoittamiselle sekä 
myös muiden läntisten alavaihtoehtojen  ja  rataa noudattavan osuuden sekä 
myös itäisen alavaihtoehdon  12 maatalouselinkeinoille  aiheuttamat haitat. 
Huolensa ohikulkutien aiheuttamasta asiakaspohjan vähentymisestä elin-
keinolleen ovat tuoneet esiin myös palveluyrittäjät läntisten alavaihtoehto-
jen alueelta sekä Jurvalasta. 

Vaihtoehdon vaikutuksia maa-  ja  metsätalouden harjoittamiseen, palvelui-
hin  ja  muihin elinkeinoihin kasitellään luvussa  8.5.  
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Liikenneolot  ja  liikkuminen  

Nelikaistainen  ja  eritasoliittymillä  varustettu valtatie parantaa sekä turvalli-
suutta että liikkumismandollisuuksia Luumäen  ja  Lappeenrannan suuntiin. 

 Suunnittelualueen  läpi kulkevan  seudullisen  ja  muun  pidempimatkaisen  lii-
kenteen siirtyminen uudelle  valtatielle  parantaa myös paikallisia  Ilikkumiso

-loja.  Liikkumismandollisuudet  autolla  Jurvalasta  sekä länteen että itään 
ovat parhaat  vaihtoehdoissa  L3  ja  L4  sekä  Il,  joissa yhteydet  valtatielle 

 ovat  lyhyimmät  

Valtatien uusi linjaus  radan  vierellä ei lisää  rautatiestä  tällä hetkellä  aiheu-
tuvaa estevaikutusta,  vaan nykyiset  poikittaisyhteydet  säilytetään.  Juntto-
lantien  yhteyden  säilyttämismandollisuudet  ratkaistaan  ja  vaikutukset sel-
vitetään  Luumäk -Lappeenranta-1matrankoski  -radan  kehittamishankkeen 

 yhteydessä. Mikäli nykyistä yhteyttä ei ole mandollista säilyttää, tullaan 
 Junttolan  kylän  liikenneyhteystarve  ratkaisemaan muulla tavalla.  

Jurvalassa  liikenteen  valtatieliikenteeri  poistuminen rauhoittaa  nnnakkais
-tieksi jäävän tien paikalliseksi  liikenneväyläksi,  joka palvelee hyvin asu-

tuksen  ja  palvelujen välistä liikkumista sekä pääsyä  valtatielle.  Vaihtoehto 
vähentää merkittävästi liikenteestä  aiheutuvaa estevaikutusta  ja  etenkin 
raskaiden ajoneuvojen muille  tienkäyttäjille  aiheuttamaa häiriötä, mikä 
parantaa varsinkin  jalankulun  ja  pyöräilyn olosuhteita sekä turvallisuutta. 

 Rinnakkaistieksi  jäävä  tie  palvelee hyvin myös maatalouteen liittyviä  liikku-
mistarpeita. Liikkumisolosuhteiden  parantuminen edistää alueen sisäistä 
liikkumista, palvelujen käyttöä sekä asukkaiden keskinäistä vuorovaikutus-
ta  ja  yhteisöllisyyttä. 

Jurvalan  länsi-  ja  itapuolella  suorat  yksityistie-  ja  maankäyttöliittymät  valta- 
tielle poistuvat. Liittyminen yleiseen  tieverkkoon  muuttuu tapahtumaan ra-
kennettavan  rinnakkaistieyhteyden  kautta. Kulku valtatien  en  puolien välillä 
tapahtuu  alikulkuyhteyksien  kautta. Vaihtoehtoon sisältyvät uudet  järiestelyt 

 käytännössä parantavat  paikallisyhteyksiä parantaen  liikkumisen sujuvuut-
ta  ja  turvallisuutta etenkin runsaan liikenteen aikana.  Alavaihtoehdoissa 

 1/L2  ja  1/L3  paikallisen asutuksen yhteyksien turvaaminen  tarkentuu  jatko- 
suunnittelun yhteydessä. 

Uudelle  tielinjaukselle  sijoittuva  valtatieosuus  sekä nykyisellä  tielinjalla  pa
-rannettavan  valtatien muodostamat esteet  (keskikaide,  riista-aita) lisäävät 

 estevaikutusta suunnittelualueella.  Käytännössä  sillä  ei ole suurta merki-
tystä  jalankululle liikkumistarpeen  vähäisyyden  ja  nykyisellä  tielinjalla  lii-
kenteen nykyäänkin muodostaman  estevaikutuksen  vuoksi. Maataloudelle 
aiheutuvat haitat  on  käsitelty luvussa  8.5.  

Vaihtoehto vähentää nykyiseen  liikennevirtaan perustuvien  palvelujen ky-
syntää  ja  toin,eentuloedellytyksiä.  Muutoin  Jurvalan  palveluiden  saavutet-
tavuus  alueen asukkaiden kannalta paranee hiukan  liikkumisolosuhteiden 
helpottuessa nnnakkaistieksi jäävällä  nykyisellä valtatiellä.  

Rakentaminen  ja  tyänaikaiset  haitat  

Tienrakentamiseen  sisältyvät  kaivu-,  louhinta-  ja  räjäytystyöt,  niiden melu, 
 tärinä  ja  pölyäminen,  maaperän käsittelystä  ja  keskeneräisistä  rakenteista 

aiheutuvat  maisemahaitat  ja  väliaikaiset liikennejärjestelyt voivat aiheuttaa 
haitallisia vaikutuksia ihmisten  elinoloihin  ja  viihtyvyyteen sekä  liikkumis

-olosuhteisiin. Mikäli  tie  toteutettaisiin yhdellä kertaa,  on  arvioitu  rakenta-
misaika  noin kaksi vuotta.  Elinoloihin  ja  viihtyvyyteen kohdistuvat haitat ra-
joittuva tien  lähialueelle. Rakentamisaikaisia  haittoja  liikkumisolosuhteisiin 

 voi aiheuta muun muassa mandollisesti käyttöön  otettavista kiertoteistä  ja 
 muista väliaikaisista järjestelyistä.  Raskas  työmaaliikenne  saattaa myös 

vaikeuttaa paikallista liikkumista. Haitat  liikkumisolosuhteisiin  kohdistuvat 
 koko  suunnittelualueelle.  Rakentamisen aikaisten haittojen kannalta ei ar-

vioinnissa  ja  suunnittelussa ole tunnistettu  entyisen pitkäkestoisia  tai  muu-
toin  riskialttiita  yksittäisiä  rakentamiskohteita  kuten laajoja  louhintakohtei

-ta.  Työmaaliikenteen  kannalta merkittävää  on  Jurvalan ohikulkutiejaksolla 
 tarvittavan  kivi- ja  maa-aineksen  kuijettamirien.  Tällöin  on  todennäköistä, 

että  osa  kuljetuksista tapahtuu nykyisen valtatien  ja radan  välisiä maan-  ja 
 yksityisteitä  pitkin. 

Luumäen aseman lähistöllä voi olla maaperään  hautautuneena  11 -maail-
mansodan aikaisia  räjähtämättömiä lentopommeja,  mikä  on  otettava huo-
mioon rakentamisen aikaisissa  työturvallisuussuunnitelmissa.  

6.5.2  Vaikutukset terveyteen  

Liikennemäärän  lisäksi erityisesti raskaan liikenteen määrän vähentyminen 
parantaa  melutilannetta Jurvalassa  nykyisen valtatien varrella kun  yöajan 
melupiikit  poistuvat lähes kokonaan. Vaihtoehto vähentää  meluun  ja  vaaral-
listen aineiden  kuljetusorinettomuuksnn  liittyviä  terveyshaittoja  ja  -riskejä. 
Viihtyvyys ulkona paranee sekä  unensaantiin  ja  riukkumiseen  liittyvät häiriöt 
vähenevät. Näiden voi olettaa aiheuttavan  stressin ja  muiden  terveyshaitto-
jen vähenemistå. Parannetun  ja  uuden  valtatielinjauksen  varrella päivä-  ja 

 yöajan melutasot  ovat  alle  terveydellisillä  perusteilla annettujen  ohjearvojen 
 tai  ylitykset ovat  alle  laskentatarkkuuden. Rinnakkaistieksi jäävãn  nykyisen 

valtatien varrella  on  asutusta, johon kohdistuu lievää  ohjearvon  ylittävää 
 meluhaittaa.  

Tien  parantamisen yhteydessä tehdään tarkempaan  tarvearviointiin  perus-
tuva  pohjavedensuojaus,  minkä lisäksi  Jurvalan ohikulkulinjaus  vähentää 

 pohjavesiin  kohdistuvia riskejä. Terveyden kannalta vaihtoehdolla  tai  ala- 
vaihtoehdoilla ei ole välittömiä vaikutuksia.  

Pakokaasupäästöjen  ja  liikenteen  nostattaman  pölyn vähentyminen paran-
taa ilman laatua nykyisen valtatien varrella  ja  vähentää ihmisiin  kohdis-
tuvaa altistusta. Pakokaasujen terveysvaikutusten  kannalta vaihtoehto ei 
käytännössä olennaisesti eroa  0-vaihtoehtoihin  verrattuna. Uuden tielinja-
uksen läheisyydessä  on  yksittäisiä asuintaloja  ja  tie  sijaitsee pääosin hyvin 

 tuulettuvassa  avoimessa maisemassa  tai  radan  kanssa yhteisessä avoi-
messa  maastokäytävässä.  Uuden  tielinjan  varrella ei aiheudu  ohjearvon 

 ylittäviä pitoisuuksia.  

6.6  Arvioinnin epävarmuustekijät  ja  haittojen vähentäminen 

Arvioinnin perustana olevat  vaihtoehtokuvaukset  vastaavat  YVA:n  aikais-
ta  suunnittelutarkkuutta.  Esimerkiksi hankkeen  aluerajaukset,  rakenteiden 
sijoittuminen  ja  tekniset yksityiskohdat  tarkentuvat yleissuunnittelun edo-
tessä. 

Vuorovaikutustapahtumiin  kutsuttiin  ja  osallistui monipuolisesti  sidosryh
-mien  ja  asukkaiden edustajia.  Vuorovaikutustapahtumissa  ja  tehdyissä 

haastatteluissa esille tulleet eri tahojen vaikutuksia koskevat näkemykset 
eivät välttämättä ole kaikilta osin kattavia  ja  kuvaa  edustavasti  eri ryhmien 
näkemyksiä. 

Ympäristön  terveydellisen  laadun arviointi perustuu  terveydellisin  perustein 
annettuihin ohje-  ja  raja-arvoihin, joiden avulla  haitan  suuruutta voidaan ar-
vioida. Terveydellisten vaikutusten  tai  riskien lisääntymisen lisäksi heiken-
tynyt ympäristön laatu aiheuttaa myös  viihtyvyyshaittoja. Meluun  ja  ilman- 
laatuun reagointi vaihtelevat yksilötasolla, mikä rajoittaa esimerkiksi  melun 

 luonteen  ja  määrän muutoksesta sekä  yhteisvaikutuksesta  aiheutuvan  viih-
tyvyyshaitan  arviointia  Jurvalan ohikulun  kohdalla. Melu-  ja  päästömäärä

-laskennan epävarmuustekijät  on  käsitelty edellä omissa  luvuissaan.  

Hankkeen  asukkaissa  aiheuttamaa huolia  ja  epävarmuutta  on  pyritty  ja 
 pyritään jatkossakin vähentämään avoimella  ja  kattavalla vuorovaikutuk-

seija.  

Tien  ihmisille  ja  yhteisöille aiheuttamien haittojen  vähentämiskeinoista  ja 
 tien  sovittamisesta  ympäristöön pyritään löytämään ratkaisuja vuorovaiku-

tuksessa asukkaiden kanssa  yleissuunnittelun  edetessä. Keskeisiä asioita 
ovat muun muassa tien sijainti  ja  meluntorjuntaratkaisut asuinkHnteistöjen 

 kohdalla sekä  kulkuyhteyksien  järjestäminen. 

Rakentamisen aikaisia haittoja pyritään lieventämään muun muassa hyväl-
lä  tiedotuksella  ja  toimenpiteiden suunnittelulla.  

6.7  Yhteenveto ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista 

- 

Mikäli nykyinen  ja  ennustettu liikenne säilyvät nykyisellä valtatiellä, aiheu-
tuu siitä tienvarren asukkaille merkittäviä elinoloja. viihtyvyyttä  ja  terveyteen 
kohdistuvia haittoja. Vaihtoehto  O:ssa  valtatien liikenteen haitat kohdistu-
vat  erityisesti  Jurvalan  seudulle, missä  nauhamainen  asutus ulottuu hyvin 
lähelle tietä. Liikenteen melu  ja  päästöt heikentävät viihtyvyyttä, aiheutta-
vat  terveyshaittoja  ja  aiheuttavat onnettomuuksiin liittyviä riskejä. Haittojen 
merkitystä korostaa etenkin runsas  yöaikainen rekkaliikenne.  Vaihtoehdos-
sa tien  taajamaa  jakava vaikutus lisääntyy.  Tien  aiheuttama  estevaikutus 

 vaikeuttaa taajaman sisäistä  ja  muuta paikallista liikkumista, palvelujen 
 saavutettavuutta  sekä muodostaa  vakavien  vaaran etenkin  lasten ja  mui-

den  lukenneympäristön  heikkojen osapuolien kannalta.  
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Nykyisellä valtatiellä tehtävillä parantamistoimenpiteillä voidaan jossain 
mäarin vähentää liikenteen haittoja. Asutuksen sijainnista johtuen tehokas-
ta meluntorjuntaa  vaihtoehdossa  0+  ei kuitenkaan voi toteuttaa. Haittojen 
vähentämiskeinot tulisi sovittaa yhteen muun muassa meluntoqunnan, kiin-
teistöjen valtatieiuttymien kokoamisen  ja  parantamisen sekä valtatien poikit-
taisten  ja  pitkittäisten kevytliikenteen  yhteyksien osalta, mikä käytännössä 
voi johtaa puutteellisiin  tai  muuten epätyydyttäviin ratkaisuihin sekä merkit-
täviin vaikutuksiin valtatien lähitalojen pihapiireissä. Ongelmallisinta ovat 
puutteelliseksi jäävä meluntorjunta, liikenteen päästöjen viihtyvyyshaitat, 
taajama sisäisten kulkuyhteyksien yhtenäisyyden saavuttaminen, yleinen 
liikkumisolosuhteiden heikkeneminen  ja  siitä seuraavat ongelmat elinkei-
noille  ja  asukkaille. Meluntorjuntatoimenpiteet korostavat Jurvalan kahtia 
jakautuneisuutta  ja  korostavat kylää läpikulkupaikkana. 

Vaihtoehdon  I  merkittävin muutos ihmisten kannalta  on  valtatien liiken-
teen  siirtyminen pois Jurvalan seudun nauhamaisen kyläasutuksen kes-
keltä harvemmin asutulle alueelle, mikä parantaa nykyisen valtatien  var-
ren  nauhamaisen  asutuksen elinoloja. Liikenteen  ja  kuljetusten siirtyminen 
vähentää melun  ja  polyn  aiheuttamia terveys-  ja  viihtyvyyshaittoja  sekä 
vähentää onnettomuuksista aiheutuvia vaaroja  ja  riskejä. Kylätaajamaa 
jakavan valtatieliikenteen poistuminen parantaa kyläläisten liikkumismah-
dollisuuksia, palvelujen käyttämista asukkaiden keskinäisiä vuorovaiku-
tusmandollisuuksia  ja  edistää siten kylän yhtenaisyyttä. Valtatieliikenteen 
surtyminen pois kuitenkin heikentää joidenkin elinkeinojen asiakaspohjaa, 
minka lisaksi itäisen eritasoliittymän lähistölle mandollisesti syntyva maan-
käyttö voi vaikuttaa merkittävästi paikalliseen kysyntaän  ja  siten palvelujen 
säilymiseen. 

Nykyisen valtatien linjauksella tehtävä valtatien parantaminen vaihtoehdos-
sa  1 kasittaä  tien leveritamisen ohella ymparistöhaittojen vähentämistoi-
menpiteita. Valtatien leventämisen  ja  siihen liittyvien rakenteiden aiheutta-
ma estevaikutuksen lisääntyminen  jää  käytännössä vähäiseksi. Paikallisen 
liikenteen olosuhteet paranevat rinnakkaistien  ja  valtätien eritasoluttymien 

 johdosta. 

Vaihtoehdossa  1 Jurvalan ohikulkukohdalla  uusi valtatielinjaus muodostaa 
yhteisen liikennekäytävän  radan  kanssa.  Tie  ja  rata  muodostavat erilliset 
melulähteet, joiden meluntoqunta  on  suunniteltu toteutettavaksi osin yhtei-
sin toimenpitein. Uudesta meluläriteesta huolimatta vaihtoehto  1  vähentää 
meluntoquntatoimien johdosta voimakkaalle melulle aitistumista, mutta voi-
daan kauempana kuitenkin kokea viihtyvyyttä heikentavänä. Vaihtoehdon 
toteuttaminen edellyttää alustavasti muutamien asuinrakennusten lunas-
tusta  ja  purkamista seka pienentaa peltoalueita. Uusi  tie  ja  siihen liittyvät 
rakenteet aiheuttavat muutoksia asumisen lähiympäristössä sekä maatila- 
talouteen liittyviä kiertohaittoja. Nykyisen valtatien  ja radan  välisellä osuu-
della alavaihtoehdot eroavat toisistaan lähiympänstöön  ja  maatalouteen 
kohdistuvien haittojen osalta, 

.  

-  
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7  VAIKUTUKSET LUONTOON  JA 
 LUONNONVAROJEN KÄYTTÖÖN  

7.1  Vaikutukset maa-  ja  kallioperään 

 7.1.1  Arviointimenetelmä  

Arviointi perustuu asiantuntijoiden tekemään lähtötietojen  ja  laadittujen 
suunnitelmien pohjalta laadittuun analyysiin. Aineistona  on  käytetty  1:20 
000  maaperäkarttoja  sekä suunnittelualueelta käytössä olevia muita maa-
perätutkimusaineistoja. Maastokäyntien yhteydessä  on  perehdytty maape-
räolosuhteisiin. Kaakkois—Suomen ympäristökeskuksen kanssa  on  käyty 
asiantuntjaneuvottelu. Ympänstökeskukselta  on  saatu käyttöön Etelä—Kar-
jalan alueen POSKI-hankkeen yhteydessä muodostettua materiaalia, Mah-
dolliset pilaantuneen maan nskikohteet  on  selvitetty  PIMA-rekistenstä,  joka 
sisältää tiedot selvitettävistä maa-alueista (aikaisemmin käytetty nimitystä 
mandollisesti saastuneet maa-alueet), pilaantuneeksi todetuista maa-alu-
eista sekä puhtaista ja/tai kunnostetuista maa-alueista. Maa-aineslupatie

-dot on  saatu Lappeenrannan kaupungilta  ja  Luumäen kunnalta.  

7.1.2  Nykytila 

Yleistä  

Suunnittelualue  sijaitsee rapakivialueella. Rapakivikallio  on  voimakkaasti 
lohkoutunut ruhjeita  ja  siirroksia  pitkin. Kallioperän laajat luode.-kaakko 
—suuntaiset ruhjevyöhykkeet ovat maastossa havaittavissa alavina vyÖhyk-
keinä. Taavetin  ja  Toikkalan  välillä Salpausselän eteläpuolinen maasto  on  
peittynyt jääkaUden  jälkeisen merivaiheen aikana hienon sedimenttiainek

-sen  muodostamalla savipitoisella  maalla. Salpausselkä patoaa kyseisen 
ruhjeen kohdalle Kivijärven altaan. Lappeenrannan puolella ruhjeisuus  ja 

 hienojakoiset maalajit  esiintyvät Salpausselän molemmin puolin hajanai-
sempina. 

Varsinaisella suunnittelualueella kallioperä ei juuri ole havaittavissa,  sillä 
 Salpausselän jääkautinen moreenien  ja  lajittuneen  aineksen muodostama 

reunamuodostuma luo maaston perusrakenteen  ja  peittää kallioperän muo-
dot lähes kokonaan. Suunnittelualueella  on  kuitenkin muutamia yksittäisiä 
ohuen  (alle  1  metn) maakerroksen  peittämiä kalliomaakohteita. 

Nykyinen valtatie sijaitsee lähes  koko  matkaltaan karkearakeisten kerros-
tumien muodostamilla mailla, jotka ovat kertyneet sulamisvesien virtauk-
sien seurauksena. Näiden lisäksi  pari  sataa vuotta lähes paikallaan ollut 
jäänreuna kasasi puskurnoreeneja, jotka ovat hyvin nähtävissä valtatien  6 

 vieressä Uron  ja  1-faimilan  kohdalla. 

Salpausselän etumaasto  on  rantaan  tai  veden alle  laskeutumalla  syntynyttä 
hieta-  ja  savimaata,  jotka ovat etenkin Taavetin  ja  Toikkalan  välillä otettu 
maanvillelykseen. Luumäen  ja  Lappeenrannan  raja-alueella etumaasto  on  
hienojakoisten kivennäismaakerrosten  päälle syntyneen turpeen muodos-
tamaa suota. Turvemaata  on  paikoin myös Salpausselän etupuoleisessa 
maastossa Jurvalan kohdalla. Urossa  on  reunamuodostuman  keskellä si-
jaitsevaan suppaan sijoittuva Väinämöisensuo. 

Erityism uodot  ja  muodostumat,  geologiset arvokohteet 

Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen alueella tehdyn POSKI -projektin 
 yhteydessä  on  selvitetty luonnon-  ja  rnaisemansuojelun  kannalta arvok-

kaat harjualueet Etelä-Karjalan maakunnassa. Suunnittelualueella sijaitsee 
kolme kohdetta, jotka myös  on  seutukaavassa merkitty arvokkaiksi harju-
alueiksi. Suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisen harjujensuojeluoh-
jelman kohteita. 

Luumäen  Uran  harjualue  on  geologisesti,  maisemallisesti  ja  monikäytön 
 kannalta merkittävä harjualue. Kohde  on  luokiteltu maakunnallisesti arvok-

kaaksi (luokka  3).  Reunamuodoston  osa  käsittää suurehkoja reunaseläntei -
ta,  reunalaajentumia, reunakumpuja  sekä selänteiden välisiä harjUhautoja, 
muinaisrantojen törmiä  ja  terasseja  sekä kivivalleja  ja  hiekkarantoja  Kivi-
järven nykyisillä rannoilla. Muodoston korkeimmat  osat  nousevat runsaat 

 30  metriä Kivijärven pinnasta. Muodostoon kuuluva lohkareinen reuna-
moreenivalli sijaitsee paikoin lähes tien viertä kulkevaan kevyenliikenteen 
väylään rajoittuen. Valtatie kaartaa lähes  vallin  suuntaisesti, minkä vuoksi 
valli muodostaa maisemallisesti erottuvan hahmon. Reunamoreenivallin 
käsittävä alue  on  yleiskaavassa osoitettu työpaikka-alueeksi.  Vallin  länsi- 
pää on  pieneltä matkalta turmeltunut huoltoaseman piha-alueen rakentami-
sen yhteydessä. Muodostuman poikki  ja  takana sijaitsee alueen itäosassa 
ulkoiluun käytettäviä polkuja. Välittömästi valtatiehen rajautuva harjuhau-
dassa (suppa) sijaitseva Väinämöisensuo  on  osa  arvokasta harjualuetta. 
Haimilankankaan itäpuolella sijaitsee valtatien  6  ja  Vehniainselän  välissä 
pienialaisempi reunamoreenimuodostuma, joka ei sisälly arvokkaaksi luo-
kiteltuun alueeseen. 

- 

- 

 - 

Kuva  7 1  Uran  harjualueen moreenivall,,  jonka  elaieunaa valtatie  6  osin nou-
dattaa. 

Kt,va  7.2  Urna  moreenivallin länsipOt  on  kaivettu rekkojen pyskÖintialuetta 
varten  

Luumäen Palanutkangas  on  geologisesti  ja  maisemallisesti, kasvitieteel-
lisesti  ja  monikäytön  kannalta merkittävä harjualue. Kohde  on  luokiteltu 
maakunnallisesti arvokkaaksi (luokka  3).  Ympänstöstään  selvästi erottUvan 
suuren reunamuodoston  osa  käsittää tasaantuneen, leveän reunaselän

-teen  siihen liittyvän reunalaajentuman sekä osan deltamaisesta reuna-
laajentumasta sekä reunamuodostuman proksimaaliosan reunakumpuja. 
Alueella  on  myös edustavia muinaisrantoja törmineen, terasseineen  ja val

-leineen,  useita siirtolohkareita, moreenilohkareikkoa, lukuisia sulamisve-
siuomia sekä distaali- että proksimaalirinteillä. Eturinteen juurella  on  useita 
kasvistollisesti merkittäviã lähteitä, jotka kuitenkin ovat osaksi kärsineet 
soiden ojituksesta. Muodostuman länsireuna ei maastossa erotu erityisen 
selkeästi. Muodostumassa sijaitsee kuitenkin muinaisuoma. Arvokkaaksi 
luokitellun alueen itäosaan  on  valtatien varrelle rakennettu yrityskiinteistöjä, 
minkä lisäksi alueen pintamaaperää  on  muokattu myös metsätalouden toi-
menpiteillä. Arvokkaaksi luokitellun alueen itäpuolella sijaitsee puutavaran 
käsittelylaitos sekä maa-ainesten ottoalueita. 

Salpausselän etureuna  on  paikoin  varsin  jyrkkä, minkä korostaa muodos.
-tuman  maisemallista merkitystä. Salpausselätlä  on  myös muualla merkke-

jä mm.  Baltian  jääjärven  aiheuttamista rantakivikoista, -valleista  ja  muista 
muodoista esim. Jurvalan länsipuolella. Pisin selkeä muinaisrantamuodos-
tuma sijaitsee noin  105  mpy  korkeudella. Muodostuma sijaitsee Hurtan-
maan länsipuolen kohdalla valtatien eteläpuolella  ja  surtyy  tien pohjoispuo-
lelle Hurtanmaan tien liittymän kohdalla jatkuen Nyrhilän ohi Kärjen kylän 
kohdalle. Rantamuodostumat sijaitsevat muutaman kymmenen metrin etäi-
syydellä valtatiestä. Muodostumat erottuvat kangasmetsän lomitse  ja  erity-
sesti  muodot tulevat esille avohakkuualueilla. Haimilan kohdalla sijaitseva: 
Väinämöisensuo  ja  Kairlampi  ovat harjuhautoja (suppia). 
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Jurvalassa  sijaitsee valtatien varrella useita toimivien  tai  toimintansa  lo-  Vaihtoehdon  VE  1  rakentamiseen  käytettavien  massojen määrää ei suun
-pettaneita polttoaineenjakelupisteitä.  Mandolliset  liittymien yhdistämis-  ja  nittelutarkkuudesta  johtuen voida  luotettavasti  arvioida.  

alikulkujärjestelyt  voivat ulottua näihin kohteisiin.  

-  

Kuva  7.3  Hurtanmaanja Nyrhilän  välinen rantamuodostumalreunamoreeni 
erottuu ilmaku  vassa 

Arvokkaat harju-alueet  on  esitetty kuvassa  7.4. 

 Maa-ainesten  ottoalueet  

Valtatien läheisyydessä sijaitsee etenkin Lappeenrannan puolella paljon 
maa-aineksen  ottoalueita.  Luumäen puolella ei ole vireillä uusia maa-ainek-
sen  ottolupia.  Voimassa olevat maa-ainesten  ottoluvat  on  esitetty kuvassa 

 7.4.  

Pilaantuneet  maa-alueet  

Ympanstohallinnon rekisteritietojen  mukaan  suunnittelualueen maaperan 
 mandolliset  nskikohteet  (PIMA-rekisterikohteet)  sijaitsevat  lähinna  nykyisen 

valtatien  lähituntumassa.  

7.1.3  Vaikutukset  VE  0  

Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia geologisiin  arvokohteisiin.  

Tien  hoitoon  ja  ylläpitoon  kaytetään kiviainesvarota,  jotka hankitaan tien 
ulkopuolelta.  Kuljetuskustannuksista  johtuen  kiviaines  hankitaan  lähiseu-
dulta.  Suurimmat  laatuvaatjmukset  kohdistuvat  päällysrakenteessa kaytet-
tavaän kiviainekseen,  joka yleensä  on  kalliomursketta. Kiviaineksen  han-
kinnasta aiheutuu  vahäisiä valillisiä ympänstövaikutuksia.  

Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia  pilaantuneen  maan  nskikohteisnn.  

7.1.4  Vaikutukset  VE  0+  

Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia geologisiin  arvokohteisiin.  

Tien  hoidon  ja  yllapidon  lisäksi nykyisen tien  parantamistoimenpiteisiin  tar-
vitaan maa-  ja  kajlioaineksia. Kivisineksen  hankinnasta aiheutuu  vähäisiã 
valillisiä ympäristövaikutuksia. Ohituskaistojen  yhteydessä  tehtävat tiejär-
jestelyt  voivat koskea  Salpausselkaan  kuuluvia  maastomuotoja  kuten  ran-
ta- ja  moreenivalleja. 

7.1.5  Vaikutukset  VE  I  

Suunnittelualueen lnsipäässä  tien  leventäminen  nykyiselle  tieuralle  ei ai-
heuta merkittäviä suoria vaikutuksia maaperään.  

Jurvalan ohitusjaksolla  tie  rakennetaan poistamalla  eloperäiset  kerrokset 
 kaivaen.  Muualla  tie  perustetaan  maanvaraisesti. Pohjamaata  voidaan  esi

-kuormittaa  hienorakeisilla osuuksilla.  Radan  varrella valtatie  linjataan  niin 
kauas  radasta,  ettei haitallisia  painumia aiheuteta  radalle.  

Lantisten  vaihtoehtojen  L1/1,2  ja  U3  toteuttamisessa  tielinjan  siirtyminen 
 Salpausselältä  alemmaksi  sen  etumaastoon  vaikuttaa maaston muotoi-

hin.  Tielinja edellyttäa  joko pelloille sijoittuvia korkeita  penkereitä  tai  tien 
leikkaamista  Salpausselkään.  Vaihtoehdossa  U4  tien tasaus lasketaan 
hautausmaan kohdalla nykyisen maanpinnan alapuolelle, mikä  vähentäa 
pengermateriaalin  tarvetta.  Vaihtoehdoissa  VE  1/L3  ja  L14  entasoliitiymän 

 sijainti  Salpausselan etumaastossa  edellyttää etenkin  U3:  ssa  huomattavi-
en  penkereiden  rakentamista pellolle.  Rinnakkaistien  sijoittaminen yleis-
kaavan mukaisesti ei vaikuta  reunamoreenimuodostumaan. Tielinjausvaih-
toehtojen  kohdalla ei sijaitse geologisia  erityiskohteita. 

Jurvalan ohitustiejaksolla tierakenne  muodostaa pääosin matalan  pen
-kereen.  Luumäen aseman kohdalla  tie  sijaitsee leikkauksessa nykyisen 

maanpinnan tasalla.  Tielinjalta  saatavat  humuspitoiset  ja  turvemaat  voi-
daan käyttää hyödyksi hankkeen  maisemanhoitotoimissa, 

Itäisistä  vaihtoehdoista  Ill  ei aiheuta merkittäviä  maankamaraan  tai  geolo
-gislin  muotoihin kohdistuvia vaikutuksia. 

Vaihtoehto  VE  1/12  kulkee lähes puolen kilometrin  matkan  paksun  turveker-
rostuman  muodostaman  Säkkisuon  kautta. Suolle  tie  rakennetaan  poisla-
maIla eloperäinen matenaali  ja  korvaamalla  se  pengerkiviaineksella.  Mikäli 

 ylijäämäturpeelle  ei  löydeta hyötykayttöä,  tulee sille etsiä  läjitysalue.  Alus-
tavan arvion mukaan  läjitettavää  turvetta  on 70 000-100 000 m 3 .  Läjitysalu-
een  sijainnin osalta  on  tarpeen ottaa huomioon  Salpalinjaan  liittyvät  maas-
tolliset  seikat sekä osittain  luonnontilaisena  säilyneen suon  luontoarvot.  

Suunnittelualueen itäpaässä  tien  leventäminen  nykyiselle  tieuralle  ja  geo-
metnan  paikallinen parantaminen ei aiheuta merkittäviä suoria vaikutuksia 
maaperään. Valtatien pohjoispuolelle sijoittuva  nnnakkaistie  sijoittuu lähel-
le  muinaisrantavyöhykettä,  mutta ei aiheuta merkittäviä suoria vaikutuksia 

 vallin  maankamaran muotoihin  

Vaihtoehto  1 .n  toteuttamisessa hyödynnetään nykyistä  tierakennetta  mah-
dollisuuksien mukaan. Rakennettava toinen  ajokaista, Jurvalan  ohitustie- 
jakso  ja  uudet  rinnakkaistieosuudet  edellyttävät kuitenkin maa-ainesvarojen 

 hankkimista myös  tielinjan  ulkopuolelta.  Ajusrakenteen maamassatarve  py-
ritään  minimoimaan  tien  tasauksen säätämisellä. Päällysrakenteeseen  tar-
vittavan  kiviaineksen  määrä  on  alustavan arvion mukaan  500 000-600 000 
m3 .  Päällyskiviaines  hankitaan kokonaan  tiealueen  ulkopuolelta.  Kiviainek

-sen  hankkiminen aiheuttaa välillisiä vaikutuksia ympäristöön  kiviainesten 
hankintapaikoilla.  Etelä—Karjalan  kiviaineshankintaa  ja  pohjavesien  suoje-
lua koskeva projekti  on  käynnissä.  Kiviaineksen hankintapaikkaa  ei voida 

 tassa  vaiheessa määritellä, vaan  se  tapahtuu  käytänndssa  usein  urakoitsi
-jan  toimesta. Pieni osuus  massoistä saatäneen  nykyisen tien  purettavistä 

 kerroksista.  Meluvallien  massat saataneen pääosin niistä maa-aineksista, 
jotka muutoin  jouduttaisun lajittamään.  

Kaikkiin läntisiin  vaihtoehtoihin  L1-L4  sisältyy  Rantsilanmäen eritasoliitty
-mä,  jonka alueella sijaitsee useita  PIMA-rekistenn  kohteita. Vaihtoehdon  L2 

 linjaus sivuaa  laheltä  PIMA-rekisterikohdetta.  

7.1.6  Arvioinnin epävarmuustekijät  ja  haittojen vähentäminen 

Vaikutusten arviointi perustuu alustavaan tien  sijaintiin  ja  tasaukseen,  mikä 
 tarkentuu  valittavan vaihtoehdon osalta  yleissuunnittelun  aikana.  Tielinjan 
 ulkopuolelta hankittavan maa-aineksen  ja  muiden materiaalien tarve selvi-

ää  yleissuunnitelman  laatimisen aikana, jolloin tien sijainti  ja  korkeusasema 
 sekä  pohjarakennustekniikan  periaatteet ratkaistaan. Suunnittelun aikana 

pyritään ottamaan huomioon paikalliset  ympäristökohteet  ja  niiden suoje-
lu.  

Uron  ja  Palaneenkankaan harjumuodostumien  arvokkaiden piirteiden säi-
lymisen kannalta valtatien suoria vaikutuksia merkittävämpiä ovat todennä-
köiset  VE  1  een  liittyvät  maankaytön  muutoksesta aiheutuvat vaikutukset  

Palaneenkankaan  ja  Kärjen välillä maa-aineksen  ottotoiminta  aiheuttaa 
tien läheisyyteen ulottuessa tietä merkittävämpiä vaikutuksia Salpausselän 

 muodostumun  ja  maisemakuvaan.  

VE  1/2  voi edellyttää  Säkkisuolle laajahkonkin  turpeen  läjitysalueen  muo-
dostamisen, mikä edellyttää alueen tarkempaa tutkimusta  läjityksestä  koi-
tuvien haittojen ehkäisemiseksi.  

Jatkosuunnittelun  aikana  tarkennetaan  valittavan vaihtoehdon lähialueen 
 PIMA-kobdetiedot  sekä selvitetään hankkeen aiheuttama maaperän tutki

-mustarve.  Mikäli maaperässä havaitaan  pilaantuneisuutta,  kohteiden kun
-nostusvastuut selvitetaan  ja  kohteet kunnostetaan  ympanstöviranomaisten 

 hyväksymällä tavalla.  

Vaihtoehdossa  VE  1  rinnakkaistien linjauksessa Hurtanmaan  ja  Kärjen  vä- 
Vaihtoehto  VE  1/12:n  eritasoluttymä  sijaitsee  Palanutkankaan reunamuo- lillä  tulee tarkemmin selvittää  rantavallin  sijainti  ja  siihen liittyvät yksittäiset 

 dostuman lansiosassa. Luttymä  ei suoraan vaikuta  arvoalueen entyisiin  erityispiirteet, jotta ne voidaan ottaa huomioon suunnittelussa. 
geologisiin  muodostumun. 
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Maaperä  ja  vesiolot 

• 	Maa -ainespaikat 	 Pohjavesisuojaus Pohjavesialueet 
	

j  Valuma-alueen  raja  
_______ 	 .1  luokan  pohjavesialue 	

harjualue  0 	Arvokkaat  pienvedet 	 Nykyinen  tie 	________ 	 ________ 

• 	Vedenottarnot 	 Linjausvaihtoehdot :-•.-. 
 Il  luokan  pohjavesialue  

Suomen  ynip tonk Lai,nOen 	I 	I Ill  luokan  pohjavesialue 
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Pohjavesialueet 	 Taulukko  7.1  Pohfavesialueet 7.1.7  Yhteenveto vaikutuksista maa-  ja  kallioperään  sekä 
luonnonvarojen käyttöön 

Vaihtoehdot  0  ja  0+  eivät vaikuta merkittävästi maaperään eikä niistä ai-
heudu merkittävää luonnonvarojen kulutusta. 

Vaihtoehdot eivät merkittävästi poikkea toisistaan arvokkaiden  harjualuei
-den  ominaisuuksien  tai  yksittäisten geologisten kohteiden kannalta.  Vath-

toehtoon  VE  1112  liittyy merkittävä maankäytön muutosten kautta tapahtuva 
 välillinen  riski  Palaneenkankaan harjualueen  käyttöön  ja  maaperään koh-

distuva alueen arvoja heikentävä riski. 

Rakennettavan kokonaan uuden  tielinjan  pituus vaikuttaa  tielinjan ulkopuo-
useIta  alueelta tapahtuvaa maa-aineksen hankintaan sekä tuottavan maa-
perän  säilymiseen. Länsiosan  vaihtoehdoista  Li on  huonoin  ja  L4  paras. 

 Itäosan  vaihtoehdoista  Il  on  parempi. Vaihtoehto  L2 on  huonoin  läjitysalue
-tarpeen kannalta. 

Vaihtoehdoilla ei ole vaikutusta  pilaantuneen  maan  riskikohteisiin.  Tarvitta-
essa uudella tiealueella sijaitsevat kohteet kunnostetaan, mikä pienentää 
muun muassa  pohjavesiin  kohdistuvia riskejä.  

7.2  Vaikutukset  pohjavesiin 

 7.2.1  Arviointimenetelmä  

Arviointi  on  tehty asiantuntija-arviointina,  jossa  aineistona  on  käytetty Hert-
ta-tietojär]estelmän pohjavesiaineistoa,  Luumäen kunnalta saatuja pohja

-vesialueiden pohjavesitutkimusaineistoja  sekä Kaakkois-Suomen tiepiirin 
pohjaveden laadun seuranta -aineistoja.  Kaakkois—Suomen  ympänstökes-
kuksen  kanssa  on  käyty  asiantuntijaneuvottelu.  

7.2.2  Nykytila 

Yleistä 

Salpausselkä  on  muodostunut pääosin muodostunut  sorasta  ja  hiekasta, 
minkä johdosta  se on  siten  suunnittelualueella  kokonaisuudessaan pohja-
veden  muodostumisaluetta. Pohjavesialueet  muodostavat käytännössä lä-
hes yhtenäisen  pohjavesimuodostumajakson. Salpausselällä  muodostuva 
pohjavesi purkautuu  muodostuman reunaosissa. 

Suunnittelualueen pohjavesivarat jakaantuvat  Luumäen puolella neljään 
yhdyskuntien  vedenhankinnan  kannalta tärkeään  (I  luokka)  pohjavesialu-
eeseen  sekä muiksi  pohjavesialueiksi.  Lappeenrannan puolella sijaitsevat 

 pohjavesialueet  on  luokiteltu  vedenhankintaan  soveltuviksi  (Il  luokka)  poh-
javesialueiksi. (Pohjavesialueiden  osalta  on  käytetty vuonna  1995  tehdyn 

 pohjavesikartoituksen luokitusta.  Käynnissä olevan Etelä-Karjalan  POSKI 
 -projektin  yhteydessä luokitus tarkistetaan  ja  pohjavesialueet  tullaan toden-

näköisesti sijoittamaan kahteen luokkaan.) 

Taavetin  1 -luokan  pohjavesialue  ulottuu  Taavetin taajamasta  Vt  6  poikki 
koilliseen  Kivijärveen.  Valtatie  6  kulkee alueen keskiosan kautta, jossa si-
jaitsee  Taavetin eritasoliittymä. Kallioharjanteet  jakavat  muodostuman  en 

 pohjavesialtaisiin.  Pohjaveden  pääpurkautumissuunnat  ovat  Kivijärveen, 
kalliowhjeita  pitkin luoteeseen  ja  Taavetin vedenottamolle,  jonka alueella 

 on  ylivirtausta. Taavetin  verkoston  vedenottamo  sijaitsee Salpausselän ete-
läpuolella  Vt  26  välittömässä läheisyydessä.  Vedenottolupa  on 1 000  3m/d 
vesimäärälle. Pohjavesialueen  arvioitu  kokonaisantoisuus  on 3 900  m/d. 

 Alue  on  luokiteltu  riskialueeksi. 

Rantsilanmäen  1 -luokan  pohjavesialueella  pääasiallinen pohjaveden  vir-
taussuunta  on  eteläpuolen  suo-  ja  peltoalueille. Muodostuma  jakaantuu 
useaan  pohjavesialtaaseen.  Valtatie läpäisee  pohjavesialueen.  Pohjavesi- 
alueella sijaitsee  Lomakeskuksen vedenottamo. Rantsilanmäen liittymän 

 kohdalla sijaitsee useita polttoaineen  jakeluasemia. 

Uron  1-luokan  pohjavesialueella  tapahtuu ilmeisesti  rantaimeytymista. 
Pääpurkautumissuunta  on  kohti etelää. Valtatie läpäisee  pohjavesialueen. 

 Alueella ovat sijainneet nyttemmin käytöstä poistetut  Uron  ja  meijerin  ye
-denottamot. 

Kaunisrannan  1 -luokan  pohjavesialue Jurvalan kyläkeskuksen länsipuo-
leIla.  Kivijärvestä ilmeisesti  i  eytyy  muodostumaan  pintavettä.  Pohjave-
den  purkautumissuunta  on  eteläpuolen peltoalueelle.  Alueella  on  kaksi 

 vedenottamoa. Jurvalan  verkostoon  syöttävä ottamo  sijaitsee valtatien  6 
 eteläpuolella. Arvioitu  kokonaisantoisuus  on 250  m 3/d. Ottamosta  on  pum-

pattu  noin  60  m 3/d.  Valtatie läpäisee  pohjavesialueen. 

Laukuslanden  1 -luokan  pohjavesialue  sijaitsee  Jurvalan kytäkeskuksen 
 itäosassa. Alueen pohjavesi purkautuu  eteläpuolen peltoalueille.  Muodos-

tumaan todennäköisesti imeytyy  pintavettä  Kivijärvestä. Valtatie läpäisee 
 pohjavesialueen.  Alueella ei ole  vedenottamoa. 

Suunnittelualueen vedenhankintaan  soveltuvia  pohjavesialueita  (Il  luokka) 
ovat  Palanutkangas  ja  Kärki, joiden kautta nykyinen valtatie kulkee.  

Haimilankangas, Vasikkosalmi  ja  Toikkala  ovat  111 -luokan  pohjavesialueita, 
 joita ei pidetä pohjaveden hankinnan kannalta tärkeinä  tai  soveltuvina.  Val-

tatie  6  kulkee näiden  muodostumien  kautta. 

Salpausselän sora-  ja  hiekkamaaperässä  sijaitseva  pohjavesimuodostuma 
 on  eteläliepeellä tiiviimmän hienojakoisen  maa-aineksen peittämä, minkä 

johdosta Salpausselän  reunamalla  on  paineellista  pohjavettä  ja sen  aihe-
uttamaa lähteisyyttä.  

Pjueen  nimi  ___________________ 
IKokonaispinta-alal 

(km2)  
Muodostumisalueen 

ala  (ksn2) 
Kokonaisaritoisuus 

(m3/d) 

avarteni ______ _____ 

Taavettj  595 478 T  

LaukuslahE  0,71 0,42 276  

Kaunisranta  0,54 0,38 250  

Uro  1,16 0,75 490  

Rantsilanm8ki  2,19 1.59 1 040  

deäY  s  

Palanutkangas 	 7,52 	 5 	3 	 4500  

Karki 	 000 	 -  

Muut  pohievesieluce 

Hatrmlankangas 	 2,23 	 1,64 	 1 000  

Vasikkosatmi  0,93 0,63 400  

Patanutkangas  0,78 0,52 340  

Pohjaveden tila  ja  kuormitus  

Tienpidossa liukkaudentorjuntaan  käytettävä  natriumkloridi  kulkeutuu poh-
javeteen, jossa  ktoridipitoisuuden  liiallinen kohoaminen  on  haitallista. Tiellä 

 kuljetettavat  kemikaalit  ja  muut ympäristölle haitalliset aineet muodostavat 
pohjaveden  pilaantumisriskin  erityisesti  onnettomuustapauksissa.  Nykyi-
sen tien kapea  poikkileikkaus  ja  huono  geometria  lisäävät haitallisten on-
nettomuuksien todennäköisyyttä.  

Tiejaksolla  on  osittain toteutettu  pohjavesisuojauksia.  Alueen  pohjavesien 
 luonnollisena  kloridin taustapitoisuutena  voidaan pitää noin  5  mg/I.  Lääkin-

töhallituksen antaman  talousveden laatusuosituksen enimmäispitoisuuden 
 arvo  on 250  mg/I.  Muun muassa  korroosioriskin  vuoksi  suositusarvo  on 
 kuitenkin  vain 25  mg/I.  Kaakkois—Suomen  tieplirin  seurannassa yli  25mg/i 
 pitoisuus  on  määntelty  korkeaksi. Toteutetun tarkkailun perusteella  on  voitu 

havaita  tienpidon  vaikutus  pohjavesiin. 

- 

Taavetin pohjavedenottamon  alueelle  on  rakennettu  pohjavedensuojaukset 
 vuonna  1994  (Vt  6  ,  Vt  26).  Kohonneiden pitoisuuksien johdosta suoritettu-

jen tutkimusten perusteella  suojausrakenteissa  havaittiin vuotoja.  ja  vuon-
na  2002  suojauksia  korjattiin  ja  rakennettiin osittain uudestaan valtatien  26 

 kohdalla sekä parantamalla  kuivatusta  johtamalla  purkuvedet putkituksen 
 avulla  pohjavesialueen  ulkopuolelle. Alkuperäiset  suojaukset  eivät täytä 

nykyisiä  suojausvaatimuksia kloridin  osalta, mutta toimivat onnettomuus
-suojauksina.  Korjattu kohta  on  kioridinkin  osalta lähes  nykyvaatimusten 

 mukainen.  Taavetin pohjavesialueen vedenottamolla kloridipitoisuudet  ovat 
selvästi  kohotla  ja  trendi  on  ollut nouseva lähes  koko  seurantajakson  ajan: 

 1977 ii  mg/i  ja  2005 63  mg/i. 
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Taavetin pohjavesialueella  on  seurannassa  lo  pohjavesiputkea. Kiondipi-
toisuus  on  ollut korkealla tasolla  koko seurantajakson  ajan. Ennen  pohjave-. 
sisuojausten  korjausta  klondipitoisuus Taavetin pohjavesioftamon  vierellä 
ylitti  talousveden laatusuosituksen enimmäispitoisuuden.  Enimmillään pi-
toisuus  ottamon  lähellä  on  ollut  340  mg/i  vuonna  2004.  Tienpitäjän  toimet 

 ja suojauksen  parantaminen ovat kääntäneet  kloridipitoisuuden ottamon 
lahialueella  selvään laskuun. Valtatien  6  lähialueella  sijaitsevista  putkista 

 kandessa pitoisuus  on  ollut  vain  lievasti  koholla, mutta kolmannessa pitoi-
suudet ovat  vaihdelleet  suuresti. Käytettävissä olevien tietojen perusteella 
ei voida varmasti selittää alueen  Taavetin pohjavesialueen itäosan virtaus

-ja vedenlaatuoloja. 

Kaunisrannan pohjavesialueen pohlavesisuojaukset  rakennettiin  savimaal
-la  vuonna  1999.  Suojaus  ei  pidäta kloridia  nykyisten vaatimusten mukai-

sesti, mutta toimii  onnettomuussuojauksena. Jurvalan vedenottamolla 
kloridipitoisuudet  ovat selkeästi koholla, mutta trendi  on  laskeva vuodesta 

 1993  alkaen.  Tien  viereisessä  pohjavesiputkessa kloridipitoisuus  on  kuiten-
kin ylittänyt lähes jatkuvasti  laatusuosituksen enimmäispitoisuuden.  Tien 

 sijainti pohjaveden  virtaussuuntaan  nähden vaikuttaa voimakkaasti pohja-
veden suolaantuneisuuteen, sillä  toisessa tien viereisessä  nyteputkessa 

 pitoisuus  on  vastannut  taustapitoisuustasoa. 

Valtatien varren kiinteistöjen  vedenlaadusta  ja  kaivojen käyttökelpoisuu-
desta ei ole tietoja.  

Pohjavesialueet  ja -ottamot  on  esitetty kuvassa  7.4.  

Vesihuolto  

Taavetin  lisäksi  Jurvalan kyläkeskuksen ydinalue  valtatien varrella  on ye
-sijohtoverkoston piirissa.  Alueiden verkostot ovat  yhteydessa  toisiinsa. 

Suurimmalla osalla  suunnittelualueen  haja-asutuksestä  on  kiinteistökoh-
tainen  vesihuolto,  Vesihuollon kehittämissuunnitelman  mukaan järjestetty 
vesihuolto laajenee  suunnittelualueella Jurvalassa  itä-länsi  —suuntäisesti 

 sekä  Urossa  ja Haimilassa.  

Luumäen kunnalla  on  kolme  vedenottamoa,  joista  Jurvalan  ja Taavetin ot-
tamot  sijaitsevat  valtateiden laheisyydessa.  Uusin  ottamo,  jonka tarkoituk-
sena  on  turvata  hyvälaatuisen  pohjaveden saanti, sijaitsee  Keijaskankaalla 

 useiden kilometrien päässä  valtateistä.  

7.2.3  Vaikutukset  VE  0  
Valtatie säilyy nykyisellä paikallaan Salpausselän  pohjavesialueiden  päällä. 
Suurimmalla osalla tietä ei ole pohjaveden  suojausrakenteitä. Tienpidossa 

 käytettävä  suolaus  heikentää  pohjavesien  laatua. Nykyinen paikoin kapea 
 ja  mutkainen  tie  muodostaa  pohjavesille  nykyistä suuremman  riskin onnet- 

tomuuksien aiheuttamalle pilaantumiselle.  

1 -luokan  pohjavesialueista Taavetissa  nykyiset  suojaukset  vähentävät sekä 
pohjaveden  suolaantumista  että  onnettomuusriskiä vedenottamon  vaiku-
tusalueella edelleen. Nykyisten  suojausten  riittävyydestä ei ole varmaa 
selvyyttä korjausten jälkeen tapahtuneen seurannan lyhyestä kestosta 
johtuen.  Jurvalassa  1-luokan  pohjavesialueen kloridipitoisuuden  muutok-
set  nippuvat  ennen kaikkea  tienpitäjän  toimista.  Tien  kapeus,  mutkaisuus 

 ja makisyys  alueella lisäävät  onnettomuusnskia  ja  asettaa vaatimuksia tien 
 kunnossapidolle. Suojausta onnettomuustapauksien  kannalta voidaan  Jur- 

valassa pitää  nittävinä.  

Muilla  1 -luokan sekä  11 -luokan  pohjapohjavesialueilla  pohjaveden  suolapitoi-
suuden  muutokset riippuvat  tienpitäjän  toimista. Lisääntyvät  liikennemäärät 

 voivat liikenneturvallisuuden vuoksi edellyttää  tiesuolauksen  lisäämistä. Mi-
käli suolan  kayttö lisäantyy,  nousee pohjaveden  suolapitoisuus.  Nykyisen 
tiedon perusteella ei voida tarkemmin  määntella suolaantuvia  alueita  ja  nii-
den laajuutta.  Suolaantuminen  ei vaikuta  nykyisun vedenottamoihin,  mutta 
vähentää tärkeiden  ja  soveltuvien  pohjavesialueiden  käyttömandollisuuksia 

 vedenhankintaan. Suolaantuminen  vaikuttaa myös tien lähialueen kiinteis-
töjen kaivojen käyttökelpoisuuteen,  

Vaihtoehtoon sisältyy  Rantsilanmäen eritasoliittymä.  jonka yhteydessä to-
teutetaan  pohjavesisuojaus.  Lisääntyvä suojattava  pinta-ala vähentää  pori-
javeden  muodostumista, mutta  sillä  ei ole käytännöllistä merkitystä poh-
javeden  muodostumismäärän.  Vaikutukset nykyiselleen  jäävällä  osalla 

 valtatieta  ovat kuin  Ve-Ossa,  

Palaneenkankaan  ja  Kärjen  11-luokan  pohjavesialueille sijoittuvien  ohitus
-kaistojen  rakentaminen lisäävät  paallystettyä  pinta-alaa  ja  voi siten lisätä 

 myos  liukkauden torjuntaan  käytettavan  suolan  kayttomäärää. Ohituskais-
tajarjestelyt  kuitenkin parantavat liikenneturvallisuutta, mikä vähentää  on

-nettomuusnskistä koituvaa  vaaraa  pohjavedelle.  

1-luokan  pohjavesialueista  erityisesti  Laukuslanden  alueella pohjaveden 
suojaamista vaikeuttaa maaston muoto sekä maankäytön sijainti lähellä 
valtatietä.  

7.2.5  Vaikutukset  VE  I  
Osa valtatiestä  siirtyy pois  pohjavesialueilta  Salpausselän  etumaastoon, 

 jossa  tiealueen  vedet eivät  imeydy  syvään maaperään. Nykyisen  tieuran 
 paikalla  parannettavalla valtätiellä  toteutetaan osin  pohlavedensuojauksia. 

Rinnakkaistieksi jäävällä  nykyisen  valtätien  osuudella voidaan liikenteen 
 vähentymisen  johdosta vähentää  talvisuolaustarvetta,  mikä yhdessä vaa-

rallisten aineiden kuljetusten  vähentymisen  kautta vähentää merkittävästi 
pohjaveden  pilaantumista  ja  pohjaveteen kohdistuvia  onnettomuusnskejä.  

Vaihtoehtoon sisältyvä tien  leventäminen  edellyttää valtatie  6:n  nykyisten 
 pohjavesisuojausten  osalta ainakin osittaisen uusimisen. Pohjaveden suo

-jaus  toteutetaan  Taavetin  ja Rantsilanmäen pohjavesialueilla  pohjaveden 
oton suojaamiseksi.  Rantsilanmäen eritasoliittymän  suunnitelmiin sisältyy 

 pohjavedensuojauksen  toteuttaminen.  Pohjavedensuojauksen  tarve  ja  laa-
juus selvitetään tarkemmin  jatkosuunnittelun  aikana. Lisääntyvä suojattava 

 pinta-ala vähentää pohjaveden muodostumista, mutta  sillä  ei ole käytännöl-
listä merkitystä pohjaveden  muodostumismäärään.  

Valtatien uudella linjauksella  Jurvalan ohikulkutiejaksolla  ei tarvita pohja
-vedensuojausta.  Tien  siirtyminen pois  pohjavesialueelta  vähentää pohjave-

teen  tievesista  tai  onnettomuuksista aiheutuvia haittoja  ja  riskejä.  Valtätien 
 uuden  linjauksen  vaihtoehtojen  LJ1 -4  asema maastoon suunnitellaan siten, 

 etta tierakenteilla  ei  aiheuteta  pohjaveden hallitsematonta purkautumista 
eikä pohjaveden  pinnan  alenemista. 

Salpausselän  etumastossa  ja radan  varrella sijaitsevat  pohjavedenpurkau
-mat  saavat vetensä  pohjavesimuodostumasta purkautuen hienojakoisen 

 maa-aineksen läpi.  Tien  rakentaminen ei vaikuta syvällä  tapahtuviin  poh-
javeden virtauksiin eikä  todennäkoisesti  muuta  tielinjan  ulkopuolisten läh-
teiden  vesiolosuhteita. 

Suunnittelujakson  itäosassa  Palaneenkankaan  ja  Kärjen  11-luokan  pohla-
vesialueilla lisäkaistojen  rakentaminen lisäävät  päällystettyä  pinta-alaa  ja 

 voi siten lisätä myös liukkauden torjuntaan käytettävän suolan  käyttömää
-rää.  Hanke kuitenkin parantaa  lukenneturvallisuutta.  mikä vähentää  onnet-

tomuusriskistä koituvaa  vaaraa  pohjavedelle.  Vaihtoehdon suorien vaiku-
tusten lisäksi vaihtoehto  VE  1/2  todennäköisesti lisää  Palaneenkankaari 
länsiosan maankäyttöä. Pohjavesialue  voi rajoittaa polttoaineen jakelua 

 Itäsittävien toimintolen  sijoittumista alueelle.  

Jurvalan  kohdalla  rinnakkaistieksi jaävällä  nykyisellä  valtatiejaksolla  liiken-
teen  ja kuijetusten  vähentyminen vähentää tien  kunnossapidossa  tarvit-
tavan  suolauksen  tarvetta sekä  onnettomuusriskejä.  Hanke parantaa  ny-
kisen valtätien  varrella sijaitsevien kiinteistöjen  talousvesikaivojen  veden 

 laatua. 

Vaihtoehto  I/i  linjaus sijaitsee  itäpäässä Toikkalan  111 -luokan pohjavesi- 
alueella. Uuden tielinjauksen tuntumassa sijaitsee useita  asuinkiinteistöjä, 

 joiden kaivojen  vedenlaatuun  kohdistuu  talloin  suurempi  suolakuormitus. 
 Vaihtoehto myös sijoittuu  Palaneenkankaan pohjavesialueelle  pidemmän 

 matkan  kuin  VE-l/2. 

7.2.6  Arvioinnin  epävarmuustekijätja  haittojen vähentäminen 
Alueen  pohjavesistä  oleva  seurantatieto  painottuu nykyisten  pohjavesiot-
tamoiden  läheisyyteen.  Valtätien linjauksen  läheisyydessä olevista virtaa-
mista, tiesuolan leviämisestä  ja pitoisuuksista  ei ole kattavaa eikä yksityis-
kohtaista tietoa. Myöskään pohjaveden  koriceusasemasta  tai  painetasosta 

Haimilan  alueella  on  seurannassa yksi  pohjavesiputki.  Vuonna  1990  klo-  Vaihtoehto ei vaikuta pohjaveden muodostumiseen  eika  vaikuta  lahteisiin, 
ridipitoisuus  oli korkealla tasolla  (37  mg/I),  sen  jälkeen  klondipitoisuus  on  
laskenut selvästi  taustapitoisuutta  vastaavalle tasolle.  

7.2.4  Vaikutukset  VE  0+  
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ei ole nykyisellä  ja  uudella linjalla tarkkoja tietoja. Arvioinnin lähtökohtana 
 on  tästä johtuen pidetty. että  1-luokan pohjavesialueet, joilla sijaitsee poh-

javedenottamo. tehdään pohjaveden suojaus. Suunnittelun jatkovaiheissa 
maaperätutkimuksin sekä tarpeen mukaan asetettavien pohjavesiputkien 
avulla voidaan selvittää tarkemmin muodosturnaan liittyvät seikat. Pohja-
vesiputkien tarkoituksenmukaisista sijaintipaikoista sovitaan Kaakkois-Suo-
men ympäristökeskuksen kanssa. 

Valtatiealueen  laajentumisen  ja  liikenteen lisääntymisen lisäksi Taavetin, 
Rantsilanmäen  ja  Uron  alueilla yleiskaavan mukainen valtatien pohjoispuo-
lelle sijoittuvan työpaikka-alueen rakentaminen vähentää luonnollisessa 
maaperässä tapahtuvaa pohjaveden muodostumista sekä aiheuttaa alu-
een liikenteestä  ja  muista toiminnoista johtuvia uusia riskejä pohjaveden 
laadulle.  

Jatkosuunnittelun  aikana selvitetään valittavan tielinjan varrella sijaitsevat 
talousvesikaivot, niiden käyttö  ja veden  laatu. Mikäli  tie  aiheuttaa haittoja 
kiinteistöjen kaivoille, tienpitäjä korvaa korvaavasta vedenhankinnasta ai-
heutuvat kustannukset  

7.2.7  Yhteenveto pohjaveteen kohdistuvista vaikutuksista 

Vaihtoehdot  VE  0  ja VE  0+  tulevat todennäköisesti lisäämään kunnossapi-
dossa kaytettävän suolan määrää Salpausselkäjaksolla sijaitsevalla suun-
nittelualueella. Vaihtoehdot heikentävät alueen pohjavesien laatua, minkä 
lisäksi liikenteen lisääntyminen  ja  siitä aiheutuva liikenneturvallisuuden 
heikkeneminen lisäävät onnettomuuksista aiheutuvia riskejä pohjavesiin. 
Vaihtoehdossa  0+  parannetaan Rantsilanmäen liittymän turvallisuutta sekä 
toteutetaan pohjavesisuojaukset. 

Vaihtoehto  VE  I  siirtyy osittain kulkemaan pohjavesialueiden ulkopuolelle, 
minkä lisäksi tärkeillä alueilla tehtävät pohjaveden suojaustoimenpiteet es-
tävät suolan  ja  muiden haitallisten aineiden pääsyn pohjaveteen  1 -luokan 
pohjavesialueilla. Muilla kuin suojattavilla osuuksilla tiealueen laajentumi-
nen voi lisätä suolan joutumista pohjaveteen,  millä  voi olla merkitystä yk-
sittäisten kiinteistöjen kaivoille. 

Mikään vaihtoehto ei käytännössä muuta pohjaveden muodostumista. 
Hankkeen länsiosassa maankäytön aiheuttamat muutokset ovat todennä-
köisesti suurempia kuin valtatien aiheuttamat Vaihtoehdossa  1/2  hanke voi 
välillisesti vaikuttaa Palaneenkankaan alueen maankäytön laajenemiseen 

 ja  siten myös pohjaveden muodostumiseen alueella. 

7.3.1  Arviointimenetelmä  

Arviointi  on  tehty asiantuntija-arviona. Aineistona  on  käytetty peruskartta-ja  
maaperäkartta-aineistoja  sekä ympäristöhallinnon Hertta - tietojärjestel

-mää  sekä luontoinventoijan tekemiä havaintoja. 

Osa  Salpausselälla muodostuvasta pohjavedestä  purkautuu Salpausse-
län etelärinteen lähteistä  ja  suoalueiden  maaperän kautta, mistä saavat 
alkunsa lukuista  ojat ja  ojamaisiksi muokatut luonnonuomat  Vedet virtaa-
vat  pääsääntöisesti kaakkoon V9ipunnlandelle. Suunnittelualueen eteläosa 
muodostaa siten Hounijoen, Vilajoen sekä Urpalanjoen päävesistöalueiden 
latvavesialueen. 

Suunnittelualueen inventoituja  arvokkaita pienvesiä ovat Luumäellä Hyy-
rynmäensuon lähteet sekä Taavetin liittymän pohjoispuolella sijaitseva  Ter-
valampi.  

Alueella ei ole luonnontilaisia pienvesiuomia. 

Nykyinen valtatie ei sivua eikä leikkaa pintavesiä vaikkakin sijaitsee  Jur- 
valan  kohdalla Kivijärven läheisyydessä. Valtatien pohjoispuolella Kiurun- 
selän kohdalla tien välittömässä läheisyydessä sijaitsee KaiUampi niminen 
suppalampi. Jurvalan kohdalla  radan  eteläpuolella virtaa Urpalo —järvestä 
alkunsa saava Urpalonjoki, joka kokoaa kaikki Salpausselän etumaaston 
vedet Taavetin  ja  Toikkalan  väliltä. 

Alueella ei ole laajoja luonnontilaisia vesiolosuhteita tasaavia soita. 

Lähteet  on  käsitelty kappaleen  7.4  yhteydessä. 

Suunnittelualueen pohjoisrajan muodostavaa Kivijärveä  lukuun ottamatta 
suunnittelualueella ei ole  en  käyttömuotoja  omaavia vesistöjä.  

7.3.3  Vaikutukset  VE  0  
Valtatie  tai  sen  lisääntyvä liikenne ei vaikuta pintavesiolosuhteisiin.  

73.4  Vaikutukset  VE  0+  
Valtatie, tehtävät vähäiset parantamistoimet  tai  sen  lisääntyvä liikenne eivät 
vaikuta pintavesiolosuhteisiin. 

Nykyisellä tieuralla parannettava valtatie ei vaikuta pintavesiolosuhteisiin. 

Uusi valtatielinjaus ei leikkaa  tai  sivua luonnontilaisia  tai  sen  kaltaisia  vs-
sistöjä.  

Päällystetty valtatie muuttaa paikoin pienvesien hydrologisia oloja. Sadeve
-si  ei imeydy maaperään vaan etenkin kovilla sateilla  tie  lisää  sen  alapuoli-

sissa  oja- ja  pienvesissä  tapahtuvia virtaamia. Luumäen aseman kohdalla 
tielinja lisää maastopainanteessa sijaitsevaan  radan  eteläpuolelle johtavan 
ojan hetkittäisiä virtaamia tulva-alttiissa paikassa, mikä otetaan huomioon 
suunnittelussa. 

Vaihtoehdot  VE-1l11-2  eivät käytännössä vaikuta Säkkisuon hydrologisiln 
olosuhteisiin 

Säkkisuolla  tehtävä massanvaihto  ja  läjitysalueen  muodostaminen lisäävät 
 radan  eteläpuoleisen turvetuotantoalueen sivuitse  kulkevien ojien kautta 

työn aikaisesti kuormitusta alapuoliseen vesistöön  

7.3.6  Arvioinnin epävarinuustekijät  ja  haittojen vähentäminen 

Vaihtoehdoissa  VE-11L3-4  valtatieta levennetään Väinämöisensuon  koh-
dalla missä voidaan selvittää ojia pitkin tulevat tiealueen ajoittain suolapi-
toisten vesien johtamista Salpausselän eteläpuolen ojiin. 

Säkkisuon massanvaihdon  ja  läjitysalueen  toteuttamisen yhteydessä suun-
nitellaan toimenpiteet, joilla voidaan vähentää alapuoliseen vesistoön ai-
heutuvaa kuorrnitusta.  

7.3.7  Yhteenveto pintaveslin kohdistuvista vaikutuksista 

Millään vaihtoehdolla ei käytännössä ole merkitystä suunnittelualueen  pin -
tavesien hydrologiaan,  vesien laatuun. ekologiseen tilaan  tai  vesien käyt-
töön.  

7.4  Eliöstö  ja  elinympäristöt  

7.4.1  Arviointimenetelmä 

Luontoselvityksen lähtötiedot  koottiin Hertta-tietokannasta  ja  Kaakkois- 
Suomen ympäristökeskuksen uhanalaisten lajien esiintymistiedoista. 
Hankkeen vaikutusalueelle kohdistuneen luontoselvityksen maastokäyn-
tien yhteydessä tarkkailtiin erityisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaiden lajien  tai  kohteiden esiintymistä alueella. 

Luontoselvityksen maastotyöt  tehtiin  3.4-5.9.2007  välisenä aikana. Uudet 
linjausvaihtoehdot kuljettiin kokonaan maastossa läpi. Nykyisen valtatielin-
jauksen tuntumassa käytiin tutkimassa luonnonarvoiltaan mielenkiintoisilt 
vaikuttaneet kohteet perusteellisemmin. Maastossa havainnoitiin uhan-
alaislajiston esiintymiä, EYn luontodirektiivissä mainittuja eliölajeja sekä 
arvokkaita elinympäristöjä. 

Kunnossapidossa  käytettävän suolan määrään vaikuttaa liikenneturval-  7.3.2  Nykytila 

lisuusnäkökohtien  lisäksi merkittävästi vuotuiset sääolot, minkä johdosta Salpausselkä muodostaa päävesistöalueiden  välisen  vedenjakajan. Suun- 
määrällisiä ennusteita pohjaveden suolapitoisuuden muutoksista ei luotet- nittelualueen pohjoispuoli kuuluu kokonaisuudessaan Kivijärven reittiin, 
tavasti voida tehdä, joka virtaa länttä kohti laskien Kymijokeen Kuusankoskella. 
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Kuva  7.5  Liito-o  ra  van  elinympänstöä  ja  pesä puita. 

Luto-oravalle  sopivilla elinympäristöillä tutkittiin haapojen  (0  >  20 cm)  sekä 
suurempien kuusten tyvet ulostepapanoiden havaitsemiseksi. Kaikilla 1oy-
topaikoilla pyrittiin etsimaan lisaäntymiseen sopivat kolohaavat Arvokkail

-ta  elinympäristöiltä  laadittiin tarkempi kuvaus,  ja osa  keväällä loytyneistä 
kohteista tarkistettiin uudelleen kesällä  2007.  Alavaihtoehdon  L4  linjauk-
seen liittyen suoritettiin tarkentava liito-oravan elinympäristökartoitus maa-
liskuussa  2008.  

Järvi-Suomen maisematyyppeihin. Suunnittelualueella vallitseva metsä- 
tyyppi  on  Salpausselän männikkökankaat. Kosteusolosuhteista  ja  muista 
tekijöistä riippuen metsätyypit vaihtelevat mustikkatyypistä äänmmäisen 
karuun jäkälätyyppun. 

Salpausselän etumaaston hienojakoiset maat  on  joko muokattu rnaatalo-
uskayttöon  tai  ne ovat soita. Etumaastolle luonteenomaista onkin runsas 
lähteisyys. Suot  on  ojitettu. Alueen metsat ovat voimaperäisen metsätalo-
uden piirissä, joka  on  havaittavissa ilmakuvissa  ja  kasvipeiteaineistoissa 
vahäpuustoisina  alueina. Uhanalaislajiston esuntymiä  ja  arvokkaita elinym-
päristöja  on  melko vähan. Arvokkaat elinympäristöt  ja  liito-oravan elinalu-
eet sijoittuvatkin paosin  Vt  6:n  ja  junaradan  väliseen maastoon. Hiekkai-
set tieluiskat ovat paikoin hyvia elinympäastöjä paandealueiden lajistolle. 
Nykyisen valtatien varrella  on  tavattu joitakin uhanalaisia kuivien ketojen 
eliölajeja.  Vt  6:n  läheisyydesta  löytyy myös useita liikenteen mukana levin-
neita tulokaskasveja 

Suojelualueet 

Suunnittelualueelta  ei sijaitse  Natura  2000  —suojelualueverkoston  kohteita, 
luonnonsuojelualueita  tai  valtakunnallisten suojelualueiden kohteita. 

Nykyisen valtatien  6  vieressä sijaitsee seutu-ja  yleiskaavoissa  suojelukoh-
teeksi merkitty Vinämöisensuo, joka  on  merkittävä karu suo valtatie  6:n 

 vieressä. Kohteessa pesivät kalalokkikolonia  ja  kurki. Suunnittelualueen 
pohjoispuolella sijaitseva Tervalamminsuo  on  luonnontilaisen  suon  ja  kah-
den  lammen  muodostama seutukaavan  SL-merkinnällä suojeltu kohde. 

Arvokkaat  elinympäristöt 

Kaakkois-Suomen perinnemaisemat —selvityksessa  on  nimetty Parolan 
 haka  paikallisesti merkittävänä kohteena. Kohde sijaitsee Luumäeri ase-

man lähellä. 

Nykyisen valtatien vierustoilla sijaitsee useita paahteisia tieluiskia. 

Riistaeläimet 

Suunnittelujakso risteää  käytännössä  koko  matkaltaan hirvien vuodenai-
kaiseen liikkumiseen liittyviä kulkureittejä. Seudullisesti merkittävin hirvien 
talvilaidunalue sijaitsee Lappeenrannassa valtatien eteläpuolella Vilkjärven 
seudulla, jossa lentolaskentojen mukaan talvehtivan  kannan  suuruus  on 

 noin  300  hirvea.  Erityisen runsaasti hirvet liikkuvat kevtiisin Hurtanmaan-
Nyrhilän-Kärjen kohdalla kohti pohjoista muun muassa vesistojen  ranta- 
mille sijaitseville vasikoimis-  ja  kesalaidunalueille.  Syksyllä hirvet palaavat 
vastakkaiseen suuntaan talvilaitumille. Luumaen puolella hirvet kulkevat 
vastaaviin suuntiin Sarvilanden-Palaneenkankaan kohdalta muun muassa 
kesälaitumille Kivijärven rantamille. Kivijärven länsipuoleila hirvien liikeh-
dintä keväisin tapahtuu Uron koillispuoleisilta alueilta Rantsilanmäen koh-
dalla. Taavetin  ja  Jurvalan  välillä  on  myös muita hirvien käyttämiä paikkoja, 
joissa hirvet ylittavat tien matkalla Kivijàrven saanin. 

Hankkeen vaikutus-  ja  suunnittelualueella  sijaitsevat Luumäen metsästys- 
seuran, Toikkalan Erän, Jängyn Eramiesten, Korkea-Ahon Metsäveikkojen 

 ja  Tapavainolan Riistamiesten metsastysalueita. Metsästysseurojen  laajim-
mat metsästysalueet sijaitsevat  radan  eteläpuolella  ja  nykyisen valtatien 
pohjoispuolella. Nykyisen valtatien  ja radan  välissä metsästystä harjoite-
taan Kiurulan kohdalla sekã Toikkalan itapuolelta suunnittelualueen itäpää

-hän  ulottuvalla alueella. 

Kuivilta tieluiskilta  selvitettiin putkilokasvilajistoa  18.6.2007  kävelemällä Suunniteltujen tielinjausten maastokaytävissa sijaitsee vesilain -ja  metsä- 
niistä laajimmat  ja  kasvillisuutensa  puolesta mielenkiintoisimmilta vaikutta-  lain  mukaisia suojelukohteita  ja  arvokkaita ympäristöjä, kuten lähteitä,  re-
fleet  lapi. Edustavimmilta luiskilta  laadittiin putkijokasvilistat. heviä korpia  ja  lehtolaikkuja  sekä vähäpuustoisia ojittamattomia soita. 

Erityisesti suojeltavan hyönteislajin palosirkan havaitsemiseksi tutkittiin 
Taavetti—Lappeenranta välillä kuivat tieluiskat maastossa. 

Luontoselvityksesta  on  laadittu maastossa tehdyn luontokartoituksen tieto-
jen lisäksi Uhanalaisuustiedot käsittävä erillinen raportti, joka sisältyy ym-
päristövai kutusten arvioinnin tekniseen kansioon. 

Riistaelämien  esiintymistä  ja  liikkumista sekä metsästystä koskevat tiedot 
saatiin järjestetyssä yhteisessä neuvottelussa alueen nistanhoitoyhdistyk-
siltä  ja  metsästysseuroilta.  

7.42  Nykytila 

Yleistä 

Salpausselkä  on  Saimaan lisäksi toinen Etelä-Karjalan tärkeimmistä luon- 
toelementeista Salpausselka jakaa maakunnan eteläisen rantamaan  ja  

Luonto-.  ja  lintudirektiivin  sekä uhanalaisten lajien esiintyminen 

EY:n luontodirektiivin  IV (a)  nisakäslajeista  havaittiin selvitysalueella Useita 
liito-oravan lisääntymis-  ja  levandyspaikkoja. 

Lintudirektjivin  lajeista alueella  on  esiintynyt myös uhanalaisiksi luokiteltu-
jen kaakkurin  ja  kangaskiurun pesimäalueita.  Muita havaittuja uhanalaisia 
lintulajeja olivat pikkutikka, tiltaltti  ja  pikkusieppo.  

Muita uhanalaisia lajeja  tai  niiden esiintymispaikkoja ovat kuismapiilopään 
 ja  sukasiemenkiitäjäisen esiintymisalue,  harvinaisen vaaksiaisen (Tipula 

 maxima)  esiintymispaikka  sekä kiiltosirppisammaleri kasvupaikka. 

Muita  luontoympäristökohteita  

Mustalampi  ja  Kairlampi  ovat pieniä pääasiassa luonnontilaisia rämerarrtai
-sia  uhanalaisen kaakkurin pesimälampia. Kairlampi  on  merkitty yleiskaa-

vassa kohteeksi, jossa  on  ympäristöarvoja.  

7.4.3  Vaikutukset  VE  0  

Liikenne nykyisellä tiellä ei vaikuta uusiin luonnonalueisun. Vaihtoehto ei 
muuta eläimistön kulkureittejä, mutta liikenteen lisääntyminen lisää eläi-
nonnettomuuksia.  

7.4.4  Vaikutukset  VE  0+  
Liikenne  ja  tien parantaminen eivät vaikuta uusiin luonnonalueisun. Suun-
nittelujakson itäpäässä ohituskaistajärjestelyt edellyttävät tiealueen  even

-tamistä  sekä riista-aidan rakentamista. 

Alueella sijaitsevat Lohja-Ruduksen kiviaineslouhoksen kohdalla tien etela-
puoleinen  ja  Hurtanmaan  kohdalla tien eteläpuoleinen paandeympäristöksi 
luokiteltava tieluiska. Luiskissa ei esiinny uhanalaista kasvillisuutta, mutta 
kohteet  on  tarpeen ottaa huomioon tiealueen leventamisen suunnittelussa 

 ja  rakentamisessa. 

Riista-aita muodostaa seudun merkittävimmän hirvien vuodenaikaisvael-
lusreitin katkaisevan esteen. Hirvikannan liikkumisen rajoittumisen jisäksi 
tien ylitykset hirvillä keskittyvät riista-aidan päiden tuntumaan. Liikenteen 
lisääntyminen lisää eläinonnettomuuksia muilla kuin aidatuilla tiejaksoilla.  
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Luontokohteet 

• 
• Lilto-oravan  

Aineistot @  Suomen ynaristOkeskus. Luumäen kunta. 
Luontoselvitys  2007  
Pohjakartta Maanrnittauslaitos  lupa nro 2OIMMLJO8 

• 	Uhanalaiset  ajit  

O 	Elinympäristöt 	Nykyinen  tielinja 

Linjausvaihtoehdot 
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7.45  Vaikutukset  VE  I  

Vaihtoehto yE-i  muodostaa Jurvalan ohitustien osalta kokonaan uuden 
tielinjan, joka peittää tielinjan  alle  jäävän kasvillisuuden  ja  elinympänstöt 

 sekä vaikuttaa tien vierialueen lUonnonoloihin. 

Läntisistä  vaihtoehdoista yE-i/Li  ja  L2  läpäisevät Väinämöisensuon koh-
dalla nykyisen valtatien eteläpUoleisen peltojen väliin jäävän metsälaikun, 
josta  on  liito-oravahavaintoja.  L2  kulkee avoimeksi hakatun alueen kautta, 
mutta  Li  katkaisee metsäisen alueen. Alueella sijaitseva avolähde  on  vesi- 
lain  mukainen arvokas kohde, jonka vesitaloutta ei saa muuttaa. Vaihtoehto 

 Li  todennäköisesti muuttaisi  tai tuhosisi  lähteen  ja sen  ympäristön.  Tie- 
linjan läpäisemä metsäalue  on lilto-oravan ruokailualuetta, joka  on  yhtey-
dessä  radan  eteläpuoleiseen  liito-oravalle hyvän elinympäristön tarjoavalle 
alueelle, 

Vaihtoehto  VE-iIL4 erkanee  nykyisestä valtatiestä Haimilankankaan koh-
dalla.  Tien pohjoisluiskan paandeympänstössä on  uhanalaisen kovakuon-
aislajin esiintymä, mikä tulee ottaa huomioon suunnittelussa  ja  rakentami-
sessa. 

Kiurulan  kohdalla nykyisen valtatien  ja radan  välillä sijaitsee suunnittelu- 
alueen toinen merkittävä liito-oravien elinalue, jossa sijaitsee myös pesä- 
paikkoja. Vaihtoehto  VE -11L4  sijoittuu tämän alueen eteläpuolelle, mutta 
entasolnttymään käännettävä rinnakkaistieksi jäävä valtatie voi heikentää 

 tai  katkaista nykyisen valtatien pohjoispuolella sijaitsevan lisääntymisalu-
een yhteyden laajempaan elinalueeseen. Vaihtoehdon  L4 liittymän  alle  jää 

 myös lehtolaikku, joka  on metsälain  mukainen tärkeä elinympäristö. 

Vaihtoehto yE-i  muodostaa  radan  kanssa samansuuntaisen, mutta selväs-
ti  toisistaan erillä olevien liikenneväylien vyöhykkeen. Uusi valtatielinjaus 
lisää  radan  muodostamsa estevaikutusta. Kiurulan  kohdalla rautatie rajoit-
tuu molemmitta puolilta metsään  ja  muodostaa siten hyvän kulkuyhteyden 

 radan  pohjoispuoleiselta lirto-orava-alueelta  radan  eteläpuolen laajemmil
-le yhtenäisille  alueille. Hanke ei kuitenkaan heikennä liito-oravan elinoloja 

 ja  yhteydet elinalueelta voidaan säilyttää Kivijärven  ranta-alueen metsien 
kautta. 

Vaihtoehto yE-i  peittää Luumäen aseman länsipuolella lehtolaikun, joka  on 
metsälain  mukainen tärkeä elinympänstö (vähäpuustoinen suo). Aseman 
itäpuolella tielinjaus sijoittuu pienen ojittamattoman luonnontilaisen suon 
reuna-alueelle. Tielinjalla tehdään tällä kohdalla todennäköisesti  massan- 
vaihto. 

Itäinen vaihtoehto  VE-1/11  ja sen  eritasoliittymä  sijoittuvat Askolan  ja  Toik
-kalan  väliselle alueen toiselle merkittävälle liito-orava-alueelle. Alueelta 

 on  useita liito-oravahavaintoja sekä havaittua pesintää, minkä ydinalueen 
kautta tielinjaus kulkee. Vaihtoehto aiheuttaisi merkittävää haittaa luto-ora-
vien lisääntymis-  ja  levähdysalueelte.  Radan ja  valtatien välisellä aluekoko-
naisuudella pesii uhanalainen pikkutikka. Lahopuuston perusteella alueella 
voi olla myös muuta elinympänstöltään vaateliasta lalistoa. 

Jussilanmäen  kohdalla rautatie rajoittuu molemmilta puolilta metsään  ja 
 muodostaa siten hyvän kulkuyhteyden  radan  pohjoispuoleiselta  liito-orava-

alueelta  radan  eteläpuolen laajemmille yhtenäisille  alueille. Vaihtoehto yE-
1/12  vaikeuttaa liito-oravien liikkumista, mikä  kannan  eristäytymisen myötä 
aiheuttaa uhkan liito-oravien säilymiselle Askolan  ja  Toikkalan  välisessä 
metsäympänstössä. 

Vaihtoehto yE  1/12  sijoittuu Säkkisuon kohdalla Säkkisuon ojittamattomalle 
puolelle. Suo  on metsälain  mukainen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoinen 
suo).  Tie  muuttaa vähäpuustoisimman suonosan vesiolosuhteita. Tielinjalla 
tehdään tällä kohdalla todennäköisesti niassanvaihto, mikä todennäköises-
ti edellyttää laajahkon läjitysalueen muodostamista  radan  pohjoispuolelle. 
Läjitysalue peittäisi alleen alueen kasvillisuuden  ja  elinympäristöt  Vaihtoeh-
don  Ii  vaikutus Säkkisuon vesitalouteen  jää  todennäköisesti vähäiseksi. 

Toikkalan  kohdalla yE  1112  kulkee pienen peltoalueiden väliin jäävän sois-
tuneen metsäalueen kautta. Alueella esiintyy sähkölinjan  alla  harvinainen 
isokokoinen vaaksiainen sekä metsä muodostaa uhanalaisen pikkusiepon 
elinympäristön. Vaihtoehdoilla ei kuitenkaan ole merkitystä esiintymien 
kannalta.  VE  1/12  leikkaa hakkuuaukeaa, jolla havaittiin uhanalaisen  kan

-gaskiurun pesimäalue.  Alue heikkenee lajin elinympänstönä taimikon kas-
vaessa eikä tiellä ole siten merkittävää vaikutusta. 

Suunnittelujakson  itäosassa valtatien leventäminen nykyisellä uralla voi 
vaikuttaa nykyisen valtatien varren luiskien paandeympäristöihin Lohja-
Ruduksen kiviaineslouhoksen  ja  Hurtanmaan  kohdilla, joten ne  on  tarpeen 
ottaa huomioon suunnittelussa  ja  rakentamisessa. 

Suunnittelujakson itäosalle  rakennettava riista-aita muodostaa seudun 
merkittävimmän hirvien vuodenaikaisvaellusreitin katkaisevan esteen.  Jur- 
valan  kohdalla tehtävät meluntorjuntarakenteet sekä hirvisita estävät hir-
vien pääsyn myös Kivijärven  ranta-alueelle. Jakson läntisimmällä osalla 
yleiskaavan mukainen Rantsilanmäen Puukylän alueen maankäyttö sekä 
mandollinen hirviaita katkaisevat myös vuodenaikaisen kulkuyhteyden Taa-
vetin itäpuolella. 

Vaihtoehdon  VE-1  linjaus noudattaa Salpausselkää sekä Jurvalan ohikul-
kukohdalla alavsa maastoa, joten alueella ei ole luontevia riistan ali-  tai 
ylikulkukohtia.  Valtatien linjauksen  ja  tasauksen  parantaminen Suurisuon 

 ja  Hurtanmaan  kohdalla mandollistaa kuitenkin riista-atikulun toteuttamisen 
Tiehallinnon ohjeiden periaatteiden mukaan. Noin kolme kilometrin päähän 
suunnittelujakson itäpuolelle  on  Kärki-Mattila -tiesuunnitetmassa esitetty 
Yllikkälän risteyssillan muodostama riista-alikulku.  

7.4.6  Arvioinnin  epävarm uustekijät  ja  haittojen vähentäminen 

Vaihtoehtojen tielinjat  on  tutkittu maastossa. Kesällä  2007  tehdyssä  kar
-toituksessa  ei havaittu palosirkkaa, mutta Kaakkois-Suomen ympänstökes-

kus toistaa kesällä  2008  nykyisen tien varren palosirkkaselvityksen, jotta 
saadaan varmuus lajin tilanteesta alueella. 

Jatkosuunnittelun  aikana voidaan tarkentaa luontokartoitustietoja vatittavan 
linjauksen osalta. Mandollisesti selvitettäviä asioita ovat muun muassa tito-
oravien elinympäristöjen  ja  kulkuyhteyksien  tarkempi selvittäminen sekä 
mandollisten läjitysatueiden sijoittamiseksi tarpeelliset suoalueiden luonto- 
arvojen  ja  luonnonolosuhteiden tarkentaminen.  Erityisesti Säkkisuon osalta 
voi olla tarpeen selvittää reunaosan mandolliset lähdepurkaumat  ja  niiden 
merkitys suokasvillisuuden kannalta.  

Tien  ja radan  muodostaman yhteisen estevaikutuksen lieventämismandol-
lisuutena voidaan selvittää tien  ja radan  vãliin jãävän  vyöhykkeen puuston 
kehittämistä  ja  ylläpitämistä siten, että liito-oravan kulkumandollisuus liiken-
neväylien eri puolien välillä säilyy. 

Vaihtoehto  VE-1,n  muodostaman estevaikutuksen merkitystä hirvien liik-
kumiselle, hirvikantojen mandolliselle tiheydelle  tai pidempiaikaista  merki-
tystä hirvien käyttäytymiselle sekä muulle lajistolle ei voida arvioida yksin 
Taavetti-Lappeenranta -tiejakson osalta,  sillä  valtatiet  12  ja  6  muodostavat 
parantamisen jälkeen lahes yhtenäisen Suomenlanden rannikko-  ja  Sisä-
Suomen järvialueiden  välisen  esteen.  

7.4.7  Yhteenveto eliöstöön  ja  elinympäristölhin  kohdistuvista 
vaikutuksista 

Vaihtoehdot  0  ja  0+  eivät aiheuta merkittäviä muutoksia nykytilaan verrat-
tuna. Vaihtoehdosta ei aiheudu etiöstöön  tai elinympäristöjen  olosuhteisiin 
kohdistuvia merkittäviä vaikutuksia. Vaihtoehto  0+  lisää suunnittelujakson 
itäosalla estevaikutusta riistaeläinten liikkumiselle. 

Vaihtoehdossa  VE  I  uusi tielinja sijoittuu pääosin lähelle rautatietä eikä 
siten muodosta uutta yhtenäisiä alueita pirstovas liikenneväylää.  Tien  ja 
radan  yhteisvaikutuksesta  ekologinen estevaikutus muun muassa liito-ora-
vien kannalta lisääntyy sekä Kiurulan että Askolan kohdilla.  Radan  varteen 
sijoittuva tielinjaus ei tuhoa merkittäviä suojeltavia elinympänstöjä.  VE  L/4 

 voi Jurvalassa katkaista  tai  heikentää liito-oravan kulkuyhteyttä nykyisen 
tien pohjoispuoleiselle alueelle ellei sitä suunnittelussa oteta huomioon. 
Vaihtoehto  Ill  kulkee Askolassa liito-oravien esiintymisalueen läpi  ja  on 
suojeltujen  eläinten kannalta huonoin vaihtoehto. Uusi tielinjaus heikentää 
paikallisia suokohteita. 

-  

Vaihtoehdossa  I  valtatie varustetaan molemmilta puolilta riista-aidalta, 
mikä katkaisee hirvien tärkeät kulkureitit eri laidunalueiden välillä. Suunnit-
tetujaksolle voidaan maastollisesti sijoittaa yksi riista-alikulku Hurtanmaan 
kohdalle. 



- 

- 

Kuva  8.1  Ote Taavetti-Jurvalen osayleiskaavesta 
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VAI  KUTUKSET  ALUE.  JA  YHDYSKUNTARAKEN-
TEESEEN  SEKÄ MAAN KÄYTTÖÖN  

8.1  Arviointimenetelmä  

Arvioinnin  on  tehnyt  maankäyttö-  ja  yhdyskuntavaikutusten  arvioinnin 
asiantuntija käyttäen  lähtokohtana suunnittelualueelta  koottuja  tilastokaa

-va-  ja  karttatietoja,  kuntien edustajien kanssa  käytyjä  keskusteluja  ja  muis-
sa yhteyksissä  sidosryhmilta  koottuja näkemyksiä.  

Vaikutukset  yhdyskuntarakenteeseen  aiheutuvat uuden valtatien  aiheutta. 
 masta  muutoksesta alueiden  saavutettavuuteen, liittymiin muodostuvista 
 maankäytön  ja  liikenteen  solmukohdista,  tien muodostamasta alueellisesta 

rajasta  ja  esteesta  liikkumiselle sekä tien  ymparistöhaittojen  merkityksestä 
 ympanstölle.  Arvioinnissa  on  kiinnitetty huomiota erityisesti  yhdyskuntara-

kenteeseen,  valtatien  lähialueiden  maankäyttöön sekä  elinkeinoelamän 
toimintaedellytyksiin  yhdyskuntarakenteen  kehittamisen  näkökulmasta. Ar-
vioinnin  näkökulmana  on  ollut kahtalainen.  on  tarkasteltu mikä yhdyskunta- 
rakenteessa, maankäytössä  ja  suunnitelmissa muuttuu sekä toisaalta, että 
mitä kehityskulkuja hankkeen vaihtoehtojen toteuttaminen mandollistaa  tai 

 voi aiheuttaa.  

Jurvalassa  sijaitsevalla Luumäen asemalla  on  rekka-  ja  junaliikenteen  rah-
titerminaali  ja  sieltä eroaa  ratayhteys  Vainikkalan kautta Pietariin. Valtatien 

 ja radan  välisellä alueella toimii useita  maatiloja.  Aluetta halkoo  suurjän-
nitevoimalinja,  jonka lisäksi  suunnittelualueella  sijaitsee Venäjältä tuleva 
maakaasun  runkoputkisto.  

Valtatien varren  matkailukohteita  ovat presidentti Svinhufvudin  kotimuseo 
Kotkanlinna  seka  Salpalinja.  

Lappeenrannan puoleinen  osa  suunnittelualuetta  on  pääosin metsätalous-
aluetta  ja  tien varressa sijaitsee  vain  yksittäisiä  asuinrakennuksia. Palanut

-kankaalla lähellä Lappeenrannan rajaa sijaitsee laaja puutavaran  varastoin-
tialue  sekä uusia teollisuusyrityksiä, minkä lisäksi  ja  valtatien  lähialueella 

 sijaitsee useita maa-ainesten  ottoalueitä.  

Vt  6  Taavetti—Lappeenranta  tiehankkeen vaikutusalueeseen  kuuluvat Luu-
mäen kunta  ja  Lappeenrannan kaupunki. Luumäen väkiluku oli  5216 hen-
keä  vuonna  2006  ja  kunnan väestömäärä  on  vähentynyt noin  8 %  vuosina 

 1990-2006.  Tilastokeskuksen  väestöennusteen  mukaan Luumäen väkiluku 
tulee vähenemään edelleen noin  10%  vuoteen  2020  ja  noin  13%  vuoteen 

 2030 mennessa  Lappeenrannassa asui  59 118  henkeä vuonna  2006. Kau- 

pungin  väkiluku  on  kasvanut noin  8%  vuosina  1990-2006.  Tilastokeskuk-
sen  väestöennusteen  mukaan Lappeenrannan väkiluku tulee kasvamaan 
noin  2 %  vuoteen  2020  ja  noin  3 %  vuoteen  2030  mennessä. 

Tarkasteltavan tieosuuden varrella yhden kilometrin etäisyydellä tiestä 
asuu noin  1 100  asukasta, joista noin  85 %  asuu Luumäellä  ja  noin  15 % 

 Lappeenrannassa. Lisäksi tien välittömässä läheisyydessä sijaitsee  185 
 loma-asuntoa. 

Luumäellä oli  1 707  työpaikkaa vuonna  2004. Naistä  työpaikoista vajaa 
 60 %  oli  palvelusektorilla  ja  noin neljäsosa  jalostustoiminnassa  ja  vajaa 
 vudesosa alkutuotannossa.  Kunnan merkittävin teollisuudenala  on puuteol-

lisuus.  Lappeenrannassa oli  26 751  työpaikkaa vuonna  2004. Palvelusek
-torin osuus kunnan  tyopaikoista  oli  lahes  70 %  ja  jalostustoiminnan  osuus 

oli noin neljännes. Paperi -ja  puuteollisuus  sekä metalliteollisuus ovat Lap-
peenrannan merkittävimmät teollisuuden  toimialat.  

Alueen suurimmat  työssäkäyntivirrat  suuntautuvat Luumäeltä Lappeenran-
taan. Vuonna  2004  Luumäeltä kävi päivittäin Lappeenrannassa töissä noin 

 300  henkeä  ja  Kouvolassa töissä noin  80  henkeä. Vastaavasti Lappeenran-
nasta päivittäin  Luumaella tyossäkävijöiden mäarä  oli noin  130  henkeä.  

8.2  Nykytila 

Vhdyskuntai-akenne  ja  maankayttö  

Valtatien  6 yhteysvälin  Kouvola—Lappeenranta -tieosuus  välillä Taavet-
ti—Lappeenranta kulkee yhdessä Karjalan  radan  kanssa lähellä toisiaan 

 Salpausselkäti myötäilevässä liikennekäytävässä. Taavetin  ja  Jurvalan  taa-
jamia lukuun ottamatta  suunnittelualue  on  pääosin  kylamäistä  maaseutu-ja 
haja-asutusaluetta.  Kivijärven rannoilla  on  runsaasti  loma-asutusta. 

Luumäellä taajamien asutus  on  sijoittunut nykyisen tien lähituntumaan  ja 
 yhdyskuntarakennetta  ovat muokanneet itä-länsi  suuntäiset  liikenneyhte-

ydet  Salpausselällä  sijaitseva Luumäen  kuntakeskus  Taavetti muodostaa 
 suunnittelualueen  suurimman  asutuskeskittymän. Suunnittelualueen  kes-

kivaiheilla sijaitsee osittain  kylämainen  yli  800  asukkaan  Jurvalan  taajama, 
jonka läpi nykyinen valtatie kulkee. Taajamien ulkopuolinen asutus painot-
tuu  pennteisiin maatalouskyliin,  jotka sijaitsevat nykyisen valtatien  ja radan 

 välissä.  

Taavetin  taajamassa  on  kolme teollisuusaluetta, joista uusimpana  on  ryh-
dytty kehittämään valtatien  pohjoispuolista  aluetta  (ns. Puukyla)  valtatien 

 26 entasoliittymän  tuntumassa.  Taajamasta  noin  2,5 km  itään  Rantsilan
-mäellä sijaitsee kolmen huolto-  ja  jakeluasemien  ryhmä, joka palvelee en-

nen muuta valtatien liikennettä, mutta myös taajama-aluetta. Näiden tuntu-
massa  on  myös muuta yritystoimintaa.  Huoltoasemilla  poikkeaa runsaasti 
raskasta liikennettä. Alue muodostaa huomattavan  työpaikkakeskittymän. 

 Lisäksi  Rantsilanmäen  alueelle  on  vahvistettu runsaasti liikennettä aiheut-
tava kaupallisten palvelujen asemakaava.  'tätatien  vierellä  Urossa  sijaitsee 
suun  kasvihuoneyritys.  Valtatien varrella sijaitsee liikenteeseen  tukeutuvaa 
yntystoimintaa,  josta  enin osa  on  keskittynyt  Jurvalan  taajamaan. 
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Maakunta-  ja  seutukaavoitus 

Suunnittelualueella  on  voimassa vanhan rakennuslain mukaisesti laadittu 
 koko  maakunnan kattava seutukaava  4,  jonka Ympäristöministerid vahvisti 
 14.3.2001.  Seutukaavassa valtatie  6 on  suunnittelualueella  merkitty  oh-

jeetlisella moottontievarauksella,  jonka mukaan valtatietä voidaan kehittää 
myös  sen  nykyisellä paikalla. Jurvalan kohdalla moottontievaraus  on  mer-
kitty nykyisen tien eteläpuolelle Kouvola-Lappeenranta rautatien viereen. 
Suunnittelujaksolla  on  seutukaavassa viisi eritasoliittymää, jotka sijaitsevat 
Taavetissa (valtatien  26  liittymä), Rantsilanmäessä sekä Jurvalan ohitus- 
tiellä  on  yhteensä kolme entasoliittymää. 

Seutukaavassa Taavetti  ja  Jurvala  on  osoitettu taajamotoimintojen alu-
eiksi, minkä lisäksi valtatien  26  liittymän pohjoispuoli  ja  Rantsilanmäen 

 kohta ovat seudullisia teollisuusalueita. Luumäen puoleiset peltoalueet  on 
 osoitettu maa-  ja  metsätalousalueeksi.  Kivijärven  ranta-alueet  on  osoitettu 
 loma-asunto  ja  matkailupalvelujen alueiksi.  

Etelä—Karjalan ensimmäisen maakuntakaavan valmistelu aloitettiin vuon-
na  2004.  Maakuntakaavan osallistumis-  ja  arviointisuunnitelma  valmistui 
vuonna  2005  ja  kaava valmistuu vuoteen  2010  mennessä, jolloin  se  korvaa 
voimassaolevan seutukaavan. Maakuntakaavaa laadittaessa tullaan arvi-
oimaan nykyinen seutukaava  ja  siihen sisältyvät muutostarpeet. Etelä-Kar -
jalan liiton maakuntakaavaa koskevien tavoitteiden luonnoksessa  on  val-
tatien  6  suunnittelujakso  Taavetti-Lappeenranta nimetty maakunnalliseksi 
liikenteen kärkihankkeeksi, jonka sujuvuutta tulee kehittää. 

Maakuntakaavan  laatimisen lähtökohtana olevat tavoitteet  on  hyväksytty 
Etelä-Karjalan liiton valtuustossa marraskuussa  2007.  Valtatien  6  välin 

 Taavetti—Lappeenranta suunnittelun kannalta keskeistä  on  valtatiejakson 
 kehittäminen osana valtakunnallisesti tärkeää päätieverkkoa. Maakunnan 

kehittämisen keskeisiä lähtökohtia ovat sekä valtakunnan sisäisten että ul-
koisten valtatieyhteyksien kehittäminen, miltä kannalta merkittävä  on  myös 
Taavetin  ja  Haminan välinen valtatie  26.  Aluerakenteessa  keskeistä  on  kes-
kusverkon  kehittäminen  ja  kehityksen painopisteen suuntaaminen kasvu-
keskusalueen kehityskäytävään. Maakuntakaavan tavoitteita  on  tarkemmin 
käsitelty arviointien yhteydessä. 

Yleiskaavoitus  

Luumäen kunnanvaltuuston  28.6.2004  hyväksymä Taavetti-Jurvala 
osayleiskaava koskee suunnittelualuetta kokonaisuudessaan Luumäen 
puolella. Yleiskaava  on  maankäyttö-  ja  rakennuslain  mukaan oikeusvaikut-
teinen. Yleiskaavassa  on  esitetty valtatielle uusi ohjeellinen linjaus Jurvalan 
kohdalle, joka käsittää kolme entasoliittymää. Suunnittelualuetta koskevia 
muita suurempia maankäytön muutoksia yleiskaavan mukaan ovat seu-
tukaavan mukainen teollisuuden laajenemisalue valtatien pohjoispuolelle 
Rantsilanmäen kohdalle sekä asutuksen tulevat laajennusalueet Kivimäen 
itapuolella, Pärsänniemen kohdalla  ja  Jurvalan  taajaman pohjoispuolella. 
Yleiskaavan mukaiset virkistysalueet sijaitsevat Taavetin itäpuolella, jossa 

 on  virkistysreittiyhteys  valtatien pohjoispuolelle, sekä Kivijärven  ranta-alu-
eilla, jossa sijaitsevat Pärsänniemi  ja  Jurvalan  ranta-alueet Luumäen kun- 

taan  ollaan laatimassa yleisemmän tason maankäyttöstrategiaa, jonka  on 
 tarkoitus valmistua huhtikuussa  2008.  

Lappeenrannan voimassa oleva, kaupunkimaisen alueen kattava keskus- 
taajaman yleiskaava  on  hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna  1987  ja  
yleiskaavaa  on  tarkistettu vuosina  1994  ja  1999.  Yleiskaava ei ulotu suun-
nittelualueelle. 

Asemakaavoitus  

Luumäellä asemakaavoitettuja alueita  on  Taavetissa  ja  Jurvalassa  Luumä-
en uusittu rakennusjärjestys  on  astunut voimaan  1.7.2001.  Lappeenran-
nassa ei ole suunnittelualueelle sijoittuvia asemakaavoja. 

Muut suunnitelmat  ja  hankkeet 

Luumäen Toikkalassa  on  vireillä nykyisen valtatien  ja radan  väliselle alueel-
la  800:n  yksikön sikalahanke. Sikalatoiminnalle myönnetty ympäristölupa 

 on  lainvoimainen,  minkä lisäksi kunta  on  tehnyt hankkeen osalta maankäyt
-tö-  ja  rakennuslain  mukaisen suunnittelutarveratkaisun.  

8.3  Vaikutukset  VE  0  

Hankkeen toteuttamatta jättäminen yhdessä entisestään kasvavien tiiken-
nemäärien kanssa heikentää edelleen liikenteen sujuvuutta  ja  litkennetur-
vallisuutta  Taavetti—Lappeenranta välillä. Hankkeen toteuttamatta jättämi-
nen ei myöskään palvele pitkämatkaista tavaraliikennettä eikä varmista 
raskaiden kuljetusten sujuvuutta  ja  toimintavarmuutta,  vaan tilanne tulee 
selvästi huononemaan liikennemäärien kasvaessa. 

Suurimmat haitat kohdistuvat erityisesti Jurvalan taajamaan, jossa myös 
liikenteen meluhaitat  ja  tien tuoma estevaikutus lisääntyvät sekä liittymi-
nen valtatielle vaikeutuu lisääntyvien liikennemäärien myötä. Hankkeeseen 
sisältyvien liittymien toteuttamatta jättäminen ei myöskään luo uusia mah-
dollisuuksia Luumäen maankäytön suunnittelulle. Erityisesti Rantsilanmäen 
alueen kehittäminen toimitila-alueena vaikeutuu  ja  liikenneyhteydet alueella 

 jo  oleviin sekä alueelle tulossa oleviin yrityksiin vaikeutuvat,  jos  tien  even-
tämistä  ja  uuden eritasoliittymän rakentamista ei toteuteta.  

8.4  Vaikutukset  VE  0+  
Huolimatta pienistä vaihtoehtoon  0+  kuuluvista tien parantamistoimenpi-
teistä kasvavat liikennemäärät heikentävät edelleen liikenteen sujuvuutta 

 ja  liikenneturvallisuutta Taavetti—Lappeenranta välillä. Vertailuvaihtoehdon 
tavoin suurimmat haitat kohdistuvat Jurvalan taajamaan, jossa myös liiken-
teen meluhaitat lisääntyvät sekä liittyminen valtatielle vaikeutuu. Nykyisen 
tien parantamistoimenpiteet Jurvalan taajaman kohdalla ovat vaikeita to-
teuttaa, koska maankäyttötoiminnot ovat erittäin lähellä tietä. Asutukselle 
koituvia meluhaittoja Jurvalan taajaman kohdalla voidaan lieventää raken-
tamalla metusuojauksia.  

Lisääntyvät liikennemäärät nykyisellä valtatielinjauksella lisäävät tien ai-
heuttamaa estevaikutusta  ja  aiheuttavat mandollisesti tarpeen järjestää 
lisää poikittaisia yhteyksiä kevyelle liikenteelle  ja  myös muulle liikenteelle. 
Lisääntyvät liikennemäärät  ja  tien leventäminen voivat aiheuttaa rajoituk-
sia myös tienvarren alueiden täydennysrakentamiselle  ja  kehittämiselle. 
Jurvalan taajaman kohdalla tien parantamisella nykyisellä paikalla ei ole 
kuitenkaan suurta vaikutusta maankäytön suunnittelulle,  sillä  tien lähialueet 
ovat  jo  tiheästi rakennettu. 

Tien  parantaminen nykyisellä paikallaan ei myöskään palvele pitkämat-
kaista tavaraliikennettä eikä varmista raskaiden kuljetusten sujuvuutta  ja  
toimintavarmuutta.  vaan tilanne tulee huononemaan liikennemäänen kas-
vaessa. 

Rantsilanmäen eritasoliittymän  toteuttaminen parantaa liikenneyhteyk-
siä  ja  alueella  jo  olemassa olevaa huoltoasematoimintaa  ja  yritystoimin-
taa sekä suunniteltujen uusien teollisuus-  ja  palvelutoimintojen  toiminta-
mandollisuuksia. Vertailuvaihtoehdon tavoin hankkeeseen liittyvien muiden 
liittymien toteuttamatta jättäminen ei muutoin luo uusia mandollisuuksia 
Luumäen maankäytön suunnittelulle. 

Liikenteen lisääntyminen voi toisaalta lisätä asiakasmääriä, mutta toisaalta 
valtatielle liittymisen vaikeutuminen voi ainakin ruuhkaisimpina aikoina vä-
hentää asiakkaiden halua poiketa liikennevirrasta.  

8.5  Vaikutukset  VE  I  

Vaihtoehdon sijoittuminen maankäyttöön 

Vaihtoehto yE-i  noudattaa Taavetin kohdalta nykyistä tieuraa. Vaihtoeh-
dot  L1-L4  erkanevat  uudelle tielinjalle Rantsilanmäen  ja  Haimilankankaan 

 välillä. Kaikki vaihtoehdot sijoittuvat nykyisen valtatien  ja radan  välillä 
myös peltoalueille. Uusi  tie  muodostaa Jurvalan kohdalle ohikulkutien. 
joka muodostaa  radan  kanssa yhteisen liikennekäytävän.  Radan  varren 
ohikulkutie sijaitsee maa-  ja  metsätalousalueilla  sekä leikkaa Jurvalasta 
etelään suuntautuvaa nauha-asutusta sekä sivuaa Luumäen rautatlease

-ma-aluetta. Ohikulkutiejakson itäosassa vaihtoehto  Ii  sijoittuu pääasiassa 
metsämaastoon, jossa sijaitsee muinaismuistokohteena olevan Salpalinjan 
linnoitteitä. Vaihtoehto  12  ulottuu pidemmälle itään  radan  varrella  ja  jatkaa 
maa-  ja  metsätatousalueiden  kautta nykyisen valtatien uralle. 

Vaikutukset  seudulliseen  liikkumiseen  

Tien  parantaminen mandollistaa entistä sujuvammat yhteydet valtakunnal-
liselle henkilö-  ja  tavaraliikenteelle  sekä paikallisetle elinkeinotoiminnalle. 
Lisäksi hyvät liikenneyhteydet luovat edellytyksiä uuden kehityskykyisen 
teollisuus-ja  palvelutoiminnan sijoittumiselle tien vaikutuspiiriin. Luotettavat 

 ja  sujuvat liikenneyhteydet parantavat yritysten toimintaedellytyksiä  ja  laa-
jentavat myös esimerkiksi Lappeenrannan työssäkäyntialuetta länteen. 



Kuva  8.3  Vaihtoehtojen  1/12  (punainen),  1/L2  (tumma  sininen)  ja  1/13  (vaalea sininen)  erkaneminen  nykyiseltä  valtatiehnjalta.  
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Väeston saamat  keskeiset  hyödyt parantuvasta valtatieyhteydesta liittyvat 
mat.ka-aikasäästöihin seudullisilla  työ-  ja  asiointimatkoilla. Työssäkaynti  ja  
asiointi  Lappeenrannan  ja  Taavetin  välillä  nopeutuvat, Saavutettavuuden  
parantuminen lisää  Taavetin  ja  Jurvalan houkuttelevuutta asuinpaikkana. 

 Tämä voi lisätä alueen väestöä  tai  ainakin ehkäistä väestön  poismuuttoa,  
mikä luo mandollisuuksia edistää  taajamarakenteen  suunnitelmallista ke-
hittämistä.  Saavutettavuuden  parantuminen ylläpitää  tai  parantaa samalla 
työvoiman saatavuutta paikalliselle  yritystoiminnalle  ja  sitä kautta vaikuttaa 
myönteisesti alueen elinkeinoelämän  toimintaedellytyksun.  

Vaikutukset nykyisen valtatien varrella  

Valtatieliikenteen  siirtyminen uudelle  tielinjalle  vähentää  rinnakkaistieksi  
jäävän nykyisen tien liikennettä. Uuden valtatien rakentaminen parantaa 
siten erityisesti  Jurvalan kylätaajaman sisaisiä Itkenneoloja  ja  liikkumis-
mandollisuuksia taajaman eri osien  valillä. Estevaikutuksen  vähentyminen  
lisaä  turvallisuutta, minkä  lisaksi  liikenteen haittojen vähentyminen luo mah-
dollisuuden tehostaa  kyläkeskuksen maankayttöä.  Haittojen vähentyminen  
lisaä  myös  asumisviihtyvyyttä  ja  täajaman houkuttelevuutta asuinalueena 

 sekä voi vaikuttaa positiivisesti maan  ja  asuntojen arvoon.  Nopeutuvat lii-
kenneyhteydetja valtatieliikenteen  siirtyminen toisaalle hyödyttää erityises-
ti  Jurvalan  alueen pohjoisosan rakenteen kehittämistä.  

Rinnakkaistien  rakentaminen jakson länsi-ja  itäosiiri  helpottavat paikallista 
liikkumista. 

Vaikutukset  asutukseen  ja  muihin  herkkiin  kohteisiin  

Tien  nelikaistaistaminen  nykyisellä  tieuralla  ei vaikuta olemassa olevaan  
asutukseen.  

Uusi  tielinja  VE  1  aiheuttaa vaihtoehdosta  nippuen  vaikutuksia asutuksel- 
le.  Asuinrakennuksia  voi jäädä suoraan  tielinjan  alle  tai  tien suoja-alueelle  

tai  melusuojauksen  kannalta liian lähelle tietä. Uuden valtatien  ja radan 
 väliin jäävät  asuinkiinteistöt  muuttuvat molemmilta puolilta liikenteen aihe-

uttamien  haittojen vuoksi  sopimattomiksi  asumiselle.  Tielinjan  ja  erityisesti  
eritasoliittymien suunnittelutarkkuudesta  johtuen  lunastettavien  tai  asuin-
käyttoon  sopimattomiksi rnuodostuvien  asuinrakennusten osalta arvio  on 

 vasta alustava.  

Vaihtoehdoissa  Li  ja  L2  vaaravyöhykkeellä  on 2-3  asuinrakennusta. Vaih-
toehto  L3  läpäisee Salpausselän reuna-asutuksen viistosti vaikuttamatta 
suoraan  asuinrakennuksiin,  mutta edellyttää merkittäviä  melusuojausra-
kenteita  pohjoiseen. Vaihtoehdossa  [4  tiealueen leveneminen  ja  tien sijoit-
taminen nykyistä alemmaksi hautausmaan kohdalla sekä  eritasoliittymän  
rakentaminen uhkaavat  2  -  3  asuinrakennusta, 

Jurvalan ohikulkutiejaksolla  tien  vaaravyähykkeellä  on 3  -  4  asuinraken-
nusta.  

Vaihtoehdon  Il  liittymä uhkaa jättää alleen kaksi  uudehkoa asuinkiinteistöa,  
mikä lisäksi  tielinjan  vaaravyöhykkeessä lähellä nykyistä  valtätietä  on  yksi 
asuinrakennus.  Toikkalassa  vaihtoehto  1/12  uhkaa yhtä  asuinkiinteistöä,  
minkä lisäksi yksi  uudehko  asuinrakennus pihapiireineen edellyttää tien  ja 
radan  sovittamista poikkeuksellisen lähekkäin. 

Haitat hautausmaalla  pidettäville toimituksille  vähenevät  ja  kulkuyhteydet 
 alueelle paranevat kaikissa  vaihtoehdoissa.  

Vaikutukset elinkeinoihin  ja  palvelurakenteeseen  

Valtatien  ja  Jurvalan kylätäajamaan  johtavan  rinnakkaistien  liittymä muo-
dostaa  liittymäalueen  läheisyyteen uuden kaupallisesti  vetovoimaisen  alu-
een.  Maakuntäkaavan  tavoitteissa  on  tuotu esille sijoittaa  liikennepalvelu-
jenlkaupan  alue  Jurvalan liittymän  yhteyteen.  

Vaihtoehto  li:ssä  nykyinen asutus,  Salpalinja, luonnonarvotja  eteläisen 
alueen  maaperäolot  estävät  palvelualueen  sijoittamisen  liittymän  läheisyy-
teen, Vaihtoehdossa  12  eritasoliittymän  ympäristössä  on  tilaa  palvelualu-
een  rakentamiselle.  

Rinnakkaistien  varteen jäävät lähinnä  ohikulkijoille  suunnatut nykyiset lii-
kenteen  palvelualueet Jurvalassa  ja  muut nykyisen tien palvelut menettävät 
suurimman osan valtatien tuomista sekä paikallisista asiakkaistaan, mikä 
vähentää näiden yritysten toimintamandollisuuksia. Nämä  yritystoiminnat  
pyrkivät hakeutumaan uuden  valtatielinjauksen  varteen  ja  Jurvalan itäpuoli

-set  uudet  littymäalueet  ovat potentiaalisia  sijoittumispaikkoja  liikenteen  pal-
velualuejlje.  Lisäksi  Jurvalan  taajaman vähittäiskaupan palvelut ovat  varsin 

 vaatimattomat  ja  sijaitsevat väärällä suunnalla asutuksen  Iaajenemisaluei
-sun  nähden. Taajaman  itapuoliset liittymaalueet  muodostavat myös  vähit-

taiskaupan  palvelujen kannalta  vetovoimaisen  alueen läpikulkuliikenteen 
lisäksi myös  ohiajavalle  paikalliselle liikenteelle, kun  liikennevirrat Jurvalan 

 ja  Lappeenrannan suunnan välillä käyttävät näitä taajaman  itäpuolisia liitty-
miä surtyessään rinnakkaistielle. Jurvalan täajaman itapuoliset liittymäalu-
eet  voivat myös houkutella muita hyvää  liikenteellistä  sijaintia  arvostavia  
toimintoja. - 

- 

Kuva  8.4  Vaihtoehtoja  1/13  (Sininen)  ja  1/14  (vihreä)  entasollultymien yleispiir
-toinen sijainti maastossa.  

Vaikutukset teollisuus-ja  työpaikka-alueisiin  

Kehittämisvaihtoehdossa  ja  kaikissa  sen  läntisissä  alavaihtoehdoissa  on  
Rantsilanmäelle  suunniteltu  eritasoliittymä,  joka palvelee hyvin alueella 
olemassa olevaa  huoltoasematoimintaa  ja  yritystoimintaa.  Rantsilanmael

-le on  suunniteltu teollisuus-  ja  palvelualueiden  laajennusta  ja  tavoitteena 
 on  kehittää yhtenäinen teollisuusalue  Taavetin  ja  Rantsilanmäen liittymien 

 välille valtatien pohjoispuolelle.  AJue  on  myös  osayleiskaavassa  merkitty  
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teollisuuden tulevaksi laajennusalueeksi. Kehittämisvaihtoehtoon kuuluva 
valtatien leventäminen sujuvoittaa alueen maankäyttötoimintoihin suuntau-
tuvaa liikennettä  ja  Rantsilanmäen eritasoliittymän  toteuttaminen parantaa 
liikenneyhteyksiä  ja  alueelle suunniteltujen uusien teollisuus-  ja  palvelutoi-
mintojen  toimintamandollisuuksia. 

tetaan  käytöstä. Korvaavat järjestelyt suunnitellaan Tiehallinnon  ja  Ratahal- mällä  tähtäimellä Kivimäen alueen laajenemiseen etelään sekä mandollis-
lintokeskuksen sopimuksen mukaan vuoden  2008  aikana käynnissä olevan  ten  uusien asuinalueiden kehittymiseen Kivijärven suuntaan. Väestömäärä 
Luumäki-Lappeenranta-Imatra-Imatrankoski lisäraiteen suunnittelutyön yh- lisäys tukee maakuntakaavan tavoitteiden mukaista Taavetin kehittämistä 
teydessa. seutukeskuksena. 

Pafanutkankaan  teollisuusaluetta, jossa sijaitsee muutamia teollisuusyri-
tyksiä  ja  johon  on  osoitettu uusia aluevarauksia teollisuustoiminnoille. ltäi

-sin  vaihtoehto  12  yhdessä Multamäen alueelle suunnitellun eritasoliittymän 
mandollistaa sujuvat liikenneyhteydet Palanutkankaan teollisuusalueelle  ja 

 parantaa alueen liikenneyhteyksiä valtatieverkolle. 

Kehittämisvaihtoehdossa Jurvalan  taajaman kohdalle ei ole suunnitteilla 
eritasoltttymää, joten liikenneyhteydet taajamasta valtatieverkolle kulke-
vat nnnakkaistienä toimivaa vanhaa valtatietä pitkin joko taajaman länsi- 
tai  itäpuoliseen eritasoliittymään.  Luumäen aseman kohdalla sijaitsevan 
rahtiterminaalin päivittäiset kuljetusmäärät maanteitse ovat  varsin  pieniä  ja 

 kuljetukset voidaan hyvin ohjata käyttämään nnnakkaistietä läpikulkevan 
liikenteen siirtyessä pois vanhalta valtatieltä. 

- 	 yr  
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Kuva  8.5  Vaihtoehdon  1/72  sijoittuminen  radan  varteen 

Vaikutukset  virkistyskäyttöalueisiin  ja  reitteihin 

Uusi tielinja lisää valtatien estevaikutusta Salpareitti -vaellusreitille, joka 
 on  maakunnallinen virkistys-  ja  ulkoilureitti.  Etenkin vaihtoehto  Il  haittaa 

nykyisen valtatien  ja radan  väliin jäävän alueen olosuhteita  ja  mandollisuut-
ta hyödyntää tähän asti  varsin  hyvin säilynyttä aluetta. Vaihtoehdon  VE  1 

 aiheuttamaa estevaikutusta merkittävämmäksi muodostuu todennäköisesti 
Luumäki-Vainikkala -lisäraiteen eritasoliittymän rakentamisesta aiheutuva 
muutos etelään suuntautuvassa yhteydessä, mikàli Junttolantien silta pois- 

Ytimaakunnallineri  E-10  matkailureitti  sijaitsee valtatielinjan suuntaisesti 
suunnittelualueen eteläpuolella. 

Vaikutukset maa-ja  metsätalouteen  

Jurvalan ohitustien  uusi linjaus läntisine  ja  itäisine vaihtoehtoineen  Sijoit-
tuu maa-  ja  metsätalousalueelle. Peltoalueet  rajoittuvat suunnittelualueella 
pohjoisessa Salpausselän maastonmuotoihin  ja  karkeampaan  maaperään 

 ja  etelässä rautatiehen. Uusi tielinja rikkoo viljelyksessä olevia peltoalueita. 
Maataloudelle aiheutuu peltokuvioiden rikkoutumisesta, kuivatusjärjestely-
jen muuttumisesta  ja  muuttuvista kulkuyhteyksistä haittaa, jonka suuruus 
maäritellään  ja  korvataan tietoimituksen yhteydessä.  

Tien  aiheuttama haitta maatatoudelle liittyy erityisesti nykyisen tien  ja ra-
dan  välisiin vaihtoehtoihin  Li  ja  L3,  joista jälkimmäisen eritasoliittymä tulisi 
todennäköisesti estämään  koko  peltoalueen  käytön maatalouteen. Myös 
vaihtoehdot  L2  ja  L4  aiheuttaisivat haittoja maataloudelle.  Radan  varteen 
sijoittuva uusi  tie  pienentää peltoalueita. Luumäen aseman länsipuolella 

 tie  jakaa viljellyn peltoalueen vaikeuttaen  sen  käyttöä. Huomolan kohdalla 
varautuminen Luumäki-Vainikkala tisäraiteen eritasoliittymään johtaa tien 
viemiseen kauemmaksi radasta, jolloin tien  ja radan  väliin  jää  leveä, mutta 
vaikeasti viljeltävä peitokaistale. Vaihtoehto  12  nkkoo peltoalueen  viistosti 
vaikeuttaen viljelyä. Vaihtoehdon eritasoliittymä pienentää karjatilalle tär-
keää peltoaluetta. 

Vaihtoehdossa  Li tie  kulkee pellolla  2,6 km,  vaihtoehdossa  L2 2,1 km, 
 vaihtoehdossa  L3 1,7 km,  vaihtoehdossa  L4 1,0 km,  vaihtoehdossa  Ii 0,4 

km  ja  vaihtoehdossa  12 1,2 km.  Vaihtoehdoille yhteiseNä Jurvalan ohikulku-
tiejaksolla  tie  kulkee pellolla  2,2 km.  

Vaihtoehto  12  linjauksen  tuntumassa sijaitsee sikalayntykselle varattu maa-
alue. Sikalan toiminnan kaynnistämiseksi  on  olemassa vuoden  2008  elo-
kuuhun saakka voimassa oleva ympäristölupa. 

Vaihtoehto parantaa Lappeenrannan  ja  Luumäen valtakunnallista  ja  seu-
dullista saavutettavuutta,  mikä  asukas ja  työpaikkakehityksen  kautta vah-
vistaa etenkin Luumäen asemaa Etelä-Karjalan seuturakenteessa sekä luo 
tarpeita yhdyskuntarakenteen  ja  maankäytön kehittämiseen. Suunniteltava 
tiejakso Taavetti-Lappeenranta  on  myös  osa  Etelä-Karjalan teollisuuden 
kannalta tärkeätä yhteyttä, joka jatkuu Taavetista Haminaan. 

Vaihtoehtoon sisältyvä Rantsilanmäen eritasoliittymä tukee Puukylän teol- 
lisuusalueen kehittymistä. Luumäen  ja  Lappeenrannan  välisen  yhteyden 
parantuminen tukee väestön muuttamista Luumäelle, mikä johtaa pidem- 

Yhteyksien nopeutuminen sekä lännestä että idästä tukee maakuntakaa
-van  tavoitteiden mukaista Jurvalan kehittämistä taajamana. 

Vaihtoehdossa  12  eritasoliittymä  muodostaa kaupallisille palveluille sekä 
yritys-  ja  teollisuustoiminnoille  houkuttelevan alueen, mikä tukee Luumä-
en kunnan tavoitetta kehittää aluetta yritystoiminta-alueena. Alueen sijainti 
kaukana nykyisestä kyläkeskuksesta aiheuttaa kuitenkin haasteen Jurva

-Ian  yhdyskuntarakenteen sisäiselle kehittämiselle. 

Palanutkankaan, Jurvalan, PuukylälRantsilanmäen  ja  Taavetin  alueiden ke-
hittyminen  on  maakuntakaavan  tavoitteisiin sisaltyvan kehityskäytävämallin 
mukaista. Maakäytön  ja  eri toimintojen lisääntyminen tällä vyöhykkeellä jat-
kaa Lappeenranta-Joutseno-Imatra -nauharakennetta olemassa olevan  ja  
kehitettävän infrastruktuunn  varassa lännemmäksi liittäen Taavetin nykyistä 
paremmin Etelä-Karjalan aluerakenteeseen. 

Vaikutukset kaavoihin 

Valtatien parantamisella nykyisellä tieuralla ei ole välittömiä vaikutuksia 
kaavoihin. 

Vaihtoehdot  Li, L2  ja  L3  poikkeavat Taavetti-Jurvalan osayleiskaavan  oh-
jeellisesta linjauksesta.  Vaihtoehdossa yE-i  ei Jurvalan kohdalla ole yhteyt-
tä uudelle valtatielle. Yleiskaavassa Jurvalasta pääsy uudelle tielinjaukselle 
itään päin tapahtuisi Junttolan paikallistien kohdalle tehtävällä eritasoliitty-
mällä.  VE-1  palaa takaisin nykyiselle tieuralle kun seutu-  ja  yleiskaavassa 
valtatie noudattaa  radan  varren linjausta Lappeenrantaan saakka. 

Käynnissä olevassa maakuntakaavoituksessa voidaan tarkastella valtatien 
linjauksen  ja  Ilittymäjärjestelyjen  vaikutusta seuturakenteen kannalta. Luu-
mäen kunta  on  myös käynnistämässä Jurvatan osayleiskaavoituksen, jon-
ka yhteydessä tutkitaan tielinjan  ja  liittymien  sijaintia sekä niiden vaikutusta 
maankäyttöön. Vaihtoehto  VE-i  muuttaa kaavallisia lähtökohtia erityisesti 
Jurvalassa  ja sen  itäpuoleisten liittymien  alueella. Vaihtoehtoon  12  liittyen 
voidaan kaavoituksessa tutkia muun muassa nykyisten  ja  suunniteltujen 
toimintojen  ja  kehittämispyrkimysten maankäytöllisiä  ja  toiminnallisia ris-
tiriitoja. 

- 

- 

Jurvalan  eteläpuolella Luumäen asemalla sijaitsee terminaalialue, joka 
käyttää taajaman sisäistä verkkoa liittymiseen valtatielle. Vaihtoehtoon yE

-1  ei sisälly mandollisuutta toteuttaa suora liittymä valtatielle, mikä voi olla 
tarpeen ottaa huomioon sekä maakunta- että yleiskaavatasoilla siten, että 
toiminnasta ei aiheudu haitallisia liikenteellisiä vaikutuksia. 

Liikenteen vähentyminen nykyisellä valtatiellä parantaa olosuhteita sekä Vaikutukset  vhdvskunthrakenteeseen  
parantaa pääsyä Kivijärven etelärannan sekä Jurvalan taajaman virkis-
tyskäyttöalueille. Nyrhilässä sijaitseva kuntorata altistuu nykyistä voimak-
kaammalle melulle, mikä heikentää  sen  käyttöarvoa.  
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Kuva  8.6  Vaihtoehdon  1/12 errtasoliittymän yleispiin'einen  sijainti maastossa. 

8.6  Arvioinnin epävarmuustekijät  ja  haittojen vähentäminen 

Vaihtoehtojen alustava linjaus, liikenneverkko  ja  liikenteen jakaantuminen 
samoin kuin  maankäyttöä  ja  kaavoja koskevat tiedot ovat selvillä riittävän 
tarkasti  yhdyskuntaa, maankäyttöä  ja  elinkeinoja koskevien vaikutusten 

 selvittämiselle. 

Yleissuunnittelun  aikana  tasmenrietään  ratkaisut, joilla  vähennetaän tiesta 
 lähialueen  maankäytölle  koituvia haittoja. Yhdyskuntarakenteen  ja  elinkei-

nojen kannalta tärkeisiin asioihin voidaan vaikuttaa muun muassa liittymä - 
ja  rinnakkaistieratkaisuilja  sekä tarvittaessa taajama-alueen muilla  liiken-
teellisillä järjestelyillä.  Kunnan kaavoituksella voidaan tehdä tien  jähiaju-
eelle  sopivia  maankäyttöratkaisuja. Yleissuunnitelman  laatimisen aikana 

 on  tarpeen yhteistyö maankäytön suunnittelun kanssa. 

Maatalouden harjoittamisen kannalta tien vaikutuksia ei voida tässä vai-
heessa yksityiskohtaisesti arvioida.  Jatkosuunnittelun  aikana pyritään 
turvaamaan maatalouden kannalta  tarkeat tilustieyhteydet. Muodostuvia 

 haittoja voidaan pyrkiä vähentämään  tilusjärjestelyilla,  minkä lisäksi hai-
toista maksetaan  lunastusvaiheessa  korvaukset  Kiinteistöihin  kohdistuvat 
vaikutukset arvioidaan  maantielain  mukaisesti  yleissuunnitelman laatimis

-vaiheessa.  

8.7  Yhteenveto vaikutuksista yhdyskuntarakenteeseen 

Vaihtoehdot  0  ja  0+  eivät aiheuta merkittäviä muutoksia maankäyttöön  ja 
 yhdyskuntarakenteen  kehittämisedellytyksille.  

Vaihtoehto  I  tukee seudun valtakunnallista asemaa  ja  parantaa Luumä- 
en  seudullista  asemaa. Nykyisen valtatien  liikennehaittojen  poistuminen 
parantaa mandollisuuksia nykyisen taajama-asutuksen kehittämiseen.  

Vaihtoehdossa  1/2  eritasoliittymän lähialue  muodostuu yritystoiminnan  ja  
liikennehakuisten  palvelujen kannalta houkuttelevaksi alueeksi, mikä kui-
tenkin sijaitsee kaukana nykyisestä  Jurvalan taajamasta  ja sen  palveluista. 
Vaihtoehdossa  Ill  ympäristäseikoista  johtuvat rajoitukset vähentävät mah-
dollisuuksia  maankaytön  kehittämiseen  liittyman lahialueella.  VE  1/12 ye-
nyttää Taavetista Rantsilanmäen  ja  Jurvalan  kautta jatkuvaa  nauhamaista 
taajamarakennetta  lähimmäksi kohti  Lappeenrantaa,  mutta asettaa myös 
eniten haasteita yhdyskuntarakenteen suunnittelulle  Jurvalassa.  
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VAIKUTUKSET MAISEMAAN, TAAJAMAKUVAAN 
 JA  KULTTUURIPERINTÖÖN  

9.1  Arviorntimenetelmä  
Vaikutuksia maisemaan  ja kulttuuripenntöön  on  tehty pääosin valokuva- 
kartta-  ja ilmakuvatarkasteluna, jota tarkennettiin  alueelle  kohdistuneella 
maastokäynnillä. Maastokäynnin  ja karttatyöskentelyn  lopputuloksen  on 

 syntynyt maisema-analyysi, jossa  esitetäan  alueen maiseman perusraken-
ne  ja  mandolliset  konfiiktikohdat  tulevan tielinjauksen kanssa.  Vaikutusarvi-
ointityön  aikana  on  oltu yhteydessä  mm.  Luumäen kuntaan. Etelä Karjalan 
museoon, Museovirastoon,  Ratahallintokeskukseen  ja  Puolustusvoimiin, 
joilta  on  saatu  kohdekohtaista täydentävää  tietoa alueen historiasta  ja  ny-
kytilasta. Arvioinnissa  on  otettu huomioon  tiepenkereen, ajoradan,  siltojen, 

 eritasoliittymien  ja meluntorjuntarakenteiden  muodostama uusi näkyvä 
maisema-elementti sekä näkymien muutokset Arvioinnissa  on  otettu huo-
mioon tien välittömät  ja  mandolliset  välitliset  vaikutukset. 

Arvioinnin aikana järjestettiin Luumäen  asemaympäristöä  ja Salpalinjaa 
 koskeva neuvottelu  ja maastokatselmus,  johon osallistuivat Museoviras-

ton, Etelä-Karjalan maakuntamuseon sekä  Puolustushallinnon asiantunti-
jaedustajat  

9.2  Nykytila 

Maisema  ja taajamakuva 

Suunnittelualueena  oleva Salpausselkä erottaa Eteläisen  Rantamaan  itäi-
sen Järvi-Suomen  maisemamaakunnasta. Suunnittelualueella  kohtaavat 

 kaakkoisen viljelyseudun  ja  Lounais-Savon  järviseudun maisematyypit. 
 Näistä  on  Salpausselän lisäksi  suunnittelualueella  helpoimmin havaittavis-

sa  Taavetin  ja Toikkalan  välillä  kaakkoisen viljetyseudun maisematyyppi. 
 jossa vaihtelevat  polveilevien pikkujokien ympäröimät peltoalueet, kyläalu-

eet  sekä matalat paikoin  jyrkkäpiirteiset moreenin peittämät kumpareet  ja 
selänteet.  Pelto -ja kylämaisema  nousee Salpausselän  etumaastoon.  josta 
avautuu paikoin pitkiä näkymiä alemmille alueille. 

Asutuksen  ja liikenneväylien  kehittyminen ovat vaikuttaneet  suunnittelualu-
een  maisemaan  ja taajamakuvaan. Taavetin  taajaman  ydinalue  jää  sivuun 

 valtatiestä,  jonka lähialueen rakennettua ympäristöä hallitsevat liikenteen 
 ja  teollisuuden rakennukset 

Salpausselkä hahmottuu erityisesti sitä pitkin kuljettaessa ympäröivää 
maastoa  korkeampana  pitkänä  selänteenä.  Salpausselkä ei ole rakenteel-
taan yhtenäinen, vaan siinä vaihtelevat jyrkät  moreenivallit, rantaniuodos

-tumat ja  laajat tasaiset  kangasalueet Tarkastelualueen länsipäässä,  Sal-
pausselän  rinteessä,  kasvaa paikoin näyttävää  ja  vanhaa  männikköä,  jonka 
seasta erottuu harvaan rakennettu rakennuskanta  ja  karu  kangasmetsä. 

 Erityisesti kookas  rinnemännikkö  muodostaa alueelle tunnusomaista mai-
semaa. 

Tarkastelualueen  keskivaiheilla  iiron  ja  Askolan välillä avautuu näkymiä 
valtatieltä etelään, Näkymät ovat  varsin  toistensa kaltaisia  ja  paikoin um-
peen kasvaneita.  Tarkastelualueen peltokokonaisuuksien  muodostama 
maisema  on  pitkälti  maastonmuotojen  ohjaamaa  maankäyttöä,  jolle  on 

 ominaista sijoittuminen Salpausselän  lämpimälle etelännteelle.  Lisäksi  pet
-tomaisemaa rytmittävät  pienten  metsikköjen  ja metsäsaarekkeiden muo-

dostama tilasarjat,  jonka läheisyyteen suurin  osa  alueen  rakennuskannasta 
 on  sijoittunut Alueella  on  peltoja, jotka  on  joko  metsitetty  tai  metsittymässä 
 maanviljelyksen lakattua. Ne heikentävät alueen  maisemakokonaisuuden 
 hahmottamista  peittämällä  pelloilla  avautuvia  pitkiä  näkymälinjoja  

Askolan jälkeen itään päin siirryttäessä  tarkastelualue  muuttuu maise-
mallisesti  ja maastollisesti tavanomaisemmaksi.  Tieltä muodostuu paikoin 
tuntuma Kivijärven  vesistömaisemaankin. Jurvala  muodostaa  kylämäisen 

 pienen taajaman.  

Tieväli Palanutkangas -  Kärki  on  harjumetsää,  joka  on  maisematilaltaan 
 suljettua  tai  puoliavointa,  

Merkittävimmät  maisemakuvaa  rikkovat rakenteet ovat  Taavetin  ja Toik-
kalan  välillä  peltoalueelle  sijoittuneet  korkeajännitevoimalinja  sekä Kouvo-
la-Lappeenranta rautatie, joka etenkin  Uron  kohdalla sijaitsee  penkereellä 
rajoittaen  näkymiä.  Suunnittelualueen  itäosassa työpaikka-ja teollisuusra-
kentaminen  piha-  ja kenttäalueineen  sekä maa-aineksenottoalueet nkkovat 

 Salpausselän  maisemakuvaa.  

Suojelu  ja  kulttuuriympäristö 

Tarkastelualueella  tai  sen  välittömässä läheisyydessä ei sijaitse valtakun-
nallisesti arvokkaita maisema-alueita eikä  kansallismaisemia.  

Valtakunnan rajojen vaihtuminen  ja  rajan läheisyys  on  jättänyt merkkin-
sä  suunnittelualueelle  eri-ikäisinä linnoitusrakenteina. Taavetissa  sijaitsee 

 1700-luvulta peräisin oleva venäläiseen  linnoitusketjuun  kuulunut  Taavetin 
 linnoitus. joka ei kuitenkaan sijaitse  suunnittelualueen  välittömässä lähei-

syydessä.  

Jurvajan  seudulla  on  ensimmäisen maailmansodan aikaisia venäläisten 
 rakennuttamia  länteen suuntautuneita  maalinnoitteita.  

Luumäen Askolassa oleva osuus  Salpalinjaa  on  yksi Museoviraston  ja ym-
päristbministeriön  valtakunnallisesti merkittäviksi  luokittelemista  kulttuuri- 
historiallisista  ympäristöistä. Salpalinjan  rakentaminen aloitettiin  talviso-
dan  päättymisen jälkeen Suomenlanden  ja Pelkosenniemen  välille  ja  siitä 
muodostui  1940-44  Suomen  historian  suurimpia yhtenäisiä rakennustöitä. 

 Sotilasasiakirjoissa  käytetty virallinen nimi oli Saipa-asema, mutta kansan-
omainen  Salpalinja-nimi  on  kuitenkin vakiintunut yleisemmin tunnetuksi. 
Luumäen alueella  Satpalinjan  asemia  on  säilynyt valtatie  6:n  tuntumassa. 

 Linnoitusjärjestelmän  eräs keskeinen kohta, Kivijärven  tulvituskannas,  on 
 aivan tien vieressä. Askolan  puolustusvarustuksiin  kuuluu  taisteluhautaa. 

betonikorsuja  ja panssanesteitä. Suunnittelualueella näyttävimpiä rakentei - 

ta  ovat  teräsbetoniset kantalinnoitteet,  joihin sisältyy tyypillisesti majoitus- 
korsu sekä  panssantorjuntatykki-  tai  konekivääripesäke. Salpalinjan  muita 
rakenteita ovat  taisteluhaudatja pesäkkeet  sekä kivistä rakennetut  panssa-
nesteet Puolustuslaitteet  ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta  peit-
tyneet  vuosikymmenten saatossa kasvillisuuden  ja  puuston piiloon. Valtatie 

 6:n  eteläpuolella Askolassa  on  raivattu kasvillisuutta rakenteiden ympäriltä 
 ja  ihmisillä  on  mandollisuus tutustua  bunkkereihin  ja kaivantoihin.  

Askolan  linnoitteisiin  sisältyvät myös valtatien  6  läheisyydessä sijaitsevat 
 tulvitusrakenteet,  jotka  on  suojeltu.  Linnoitteet  on  tarkkaan  luetteloitu  ja  nii-

den paikat tiedossa. Nykyisellä valtatiellä  on  Salpalinjan  kohdalla  P-alue, 
joka palvelee jossain määrin  Salpalinjan matkailukäyttöä. 

Suunnittelualueen  muista  kulttuuriympäristöistä  keskeinen  on  Luumäen 
 asemaseutu  useine  rakennuksineen.  Rautatieaseman  ympänsto  kuuluu 

valtakunnallisesti merkittäviin  rakennettuihin kulttuuriympäristöihin,  mutta 
ei kuulu valtakunnallisesti merkittävien rautatie-asema-alueiden sopimuk-
seen. Asema ympäristöineen toimii  kulttuurihistoriallisena  muistomerkki- 
nä.  

Luumäen rautatieasema lienee  alun  perin valmistunut samanaikaisesti  Ru-
himäki-Pietan  radan  kanssa  1870-71.  Nykyiseen mittaansa  se  laajennettiin 

 1907.  Puistomaisella  asema-alueella  on  myös muita vanhoja  asemayh-
dyskuntaan  kuuluneita rakennuksia.  Suoanttilantie  on  alun  perin kulkenut 
asema-alueen kautta.  Asemarakennusta  on  kunnostettu  1990-luvulla. Ase-
makiinteistö  on  Ratahallintokeskuksen  omaisuutta  ja  sitä isännöi Pöyry Oy. 
Nykyisellään asemalla toimii  laitehuone,  mutta muuten asemarakennus  on 

 tyhjillään eikä sitä ole vuokrattu eteenpäin.  Maastokäynnin  perusteella  osa 
 aseman  oheisrakennuksista  on  joko tyhjillään  tai  asuin- sekä  varastokäytös

-sä.  Asemaympänstö  koostuu  kaiken  kaikkiaan yhdeksästä rakennuksesta. 
 Puistoalue  on  maastokäynnin  perusteella vailla aktiivista hoitoa. 

Ympärillä  on  aiemmin ollut hyvin monenlaisia rakennuksia, koska aseman 
seutu  on  ollut yksi paikkakunnan keskuksista. Asemaa vastapäätä  radan 

 eteläpuolella sijaitsee entinen  Osulan  rakennus.  Radan eteläpuolerset  suu-
ret  tenninaalirakennukset, Suoanttilantien rautatieylikäytävä penkereineen 

 sekä  maatalousmaiseman  muutos ovat heikentäneet rautatieaseman mai-
semallista asemaa sekä aseman merkitystä paikallisen identiteetin luojana 

 ja  kulttuuristen merkitysten  kokoajana. 

Suoanttilantien  vierellä asema-alueen pohjoispuolella sijaitsee  Numielan 
käräjätalo,  joka  on  paikallisesti merkittäväksi luokiteltu  ja  yleiskaavassa 
suojeltu  rakennuskulttuunkohde.  Kohteessa  on  yhteensä kolme rakennus-
ta.  Päärakennuksen tuvassa  P.E.  Svinhufvud piti  käräjiä  1910-luvun alussa. 
Tästä talosta hänet myös  haettun  vuonna  1914  karkotukseen Siperiaan. 
Päärakennus  on  asuttu  ja  hyvässä kunnossa. 

- 

-  -  

Asema-alueella sijaitsee  radan  vierellä nostavat  P.E.  Svinhufvudin Oikeus- 
taistelun muistomerkki, joka nostaa  asemamiljöön  arvoa. Useiden metrien 
korkuinen muistomerkki joudutaan siirtämään  lisäraiteen  rakentamisesta 
johtuvan  rautatiealueen leventämisen  johdosta. Aiemmissa vaiheissa  on  
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lmeta  myös  vähentyneenä kiinriostuksena  rakennusten ylläpitoon  ja  siten  vää  haitallista muutosta.  Kuoppalanraitin  varren asutuksen kohdalla tien 
 heikentaa taajamakuvaa Jurvalassa. 	 meluesteet  muodostavat merkittävän tien näkyvyyttä  lisäavän  rakenteen, 

mikä  peltoalueen  keskellä heikentää  maatilakeskuksen pihapiirista  avau- 
tuvaa näkymää.  

9.4  Vaikutukset  VE  0+  

ollut esillä muistomerkin  siirtaminen  asema-alueen  ja  käräjätalon  välisel-
le alueelle.  Ratahallintokeskus  teettää yhteistyössä  museoviranomaisten 

 kanssa suunnitelman muistomerkin uudeksi  sijainniksi.  

Muita merkittäviä  kulttuunympänstökohteita  ja  —ympänstöjä,  jotka eivät kui-
tenkaan  silaitse  varsinaisella  suunnittelualueella  ovat  Husulassa  sijaitsevat 
arvokkaiksi  luokitellut  rakennukset sekä Kivijärven  rantaman  arvokkaiksi 

 rakennuskohteiksi luokitellut  huvilat, joista  Kotkaniemi  on  nykyisin museo
-na  oleva  P.E.  Svinhufvudin koti.  Suunnittelualueen  tuntumassa sijaitsee li-

säksi valtakunnallisesti merkittävä rakennettu  kulttuuriympäristö,  Luumäen 
 kirkonkyla kirkonmäkineen  ja  kirkkoineen. 

Tarkastelualueella  on  kolme paikallisesti arvokasta rakennettua kulttuuri- 
ympäristöä:  Kiurulan,  Askolan  ja  Jurvalan  kylät  Tarkastelualueella  ei ole 

 inventoituja  tai  muulla tavalla todettuja  perinnemaisemia  tai  perinnebio-
tooppeja.  Alueella  on  edelleen aistittavissa paikoin vanha maaseutu  ja  pe-
nnteisten  elinkeinojen vaikutus maisemaan. Kulttuurimaiseman kannalta 
mielenkiintoisimmat  maisemakokonaisuudet  sijoittuvat Luumäen aseman 
pohjoispuolelle  ja  siitä itään  Jurvalan  ja  Ftuomolan  kylien alueille.  Entyisesti 

 Husulan  suunnasta  (suunnittelualueen  ulkopuolelta) tarkasteltuna maise-
ma avautuu kokonaisuutena, jossa vuorottelevat pellot  ja  metsasaarekkeet 

 ja jota  hallitsee taustalla kohoava Salpausselkä.  

Jurvalan  ja  Huomolan  kylien ympäristössä  agraarimaisema  on  pienipiir
-teistä  ja  kaunista. Maisema  on  pysynyt avoimena jatkuvan maanviljelyn 

 ja  karjatalouden ansiosta.  Maalaismaisemassa  on  muun muassa vanhoja 
 pihapiirejä,  yksittäisiä  jalopuita,  pieniä pelto-  ja  laidunalueilta  sekä vanho-

ja  talousrakennuksia.  Rakennukset sijaitsevat yleisesti pienillä  metsäisillä 
saarekkeilla  peltojen ympäröimänä usein etelään  viettävällä nnteellä.  Valta-
osa  tarkastelualueen rakennussuojelukohteista  sijaitsee edellä mainittujen 
kylien alueella. 

Tunnetut  esihistorialliset muinaisjáännökset  sijaitsevat nykyisen valtatien 
tuntumassa  Jurvalan  länsipuolella. Peltolan tilan kohdalla sijaitsee yleis-
kaavan mukaan kiinteä  muinaisjaännös. 

Suunnittelualueella  voi  radan  varrella  sijaitä merkitsemättömiä  radan  ra-
kentajien  joukkohautola.  Lisäksi samalla alueella  on  karjan suojaksi raken-
nettuja  suojavalleja.  Molemmat  kohdetyypit  ovat muinaismuistolain  rauhoit-
tamia  historiallisen ajan kiinteitä  muinaisjaännöksiä,  joita ei ole  inventoitu. 
Tjehajlinto  ja  Museovirasto ovat sopineet vuoden  2008  aikana tehtävästä 

 esihistoriallisten  ja  historiallisen ajan muinaisjäännösten  inventoinnista,  jol-
la  taydennetaan  arviointia  ja  suunnittelun  lahtötietoja.  

Arvokkaat maisema-  ja  kulttuunympänstökohteet  on  esitetty kuvissa  2. 

9.3  Vaikutukset  VE  0  

Maisema  ja  taajamakuva  

Valtatien vähäiset  parantamistoimenpiteet eivat  aiheuta laajalle näkyviä 
 tai  muuten  merkittaviä  muutoksia  maisemarakenteeseen  tai  maisemaku

-vaan. 

Merkittävimmät haittavaikutukset parannettaessa valtatietä nykyiselle pai-
kalle kohdistuvat  taajamakuvaan. LHkenteellisten  järjestelyjen  ja  melun

-torjunnan vuoksi tien  hallitsevuus  sen  lahiyropäristöön  nähden lisääntyy. 
 Meluesteet lisaävat  tien  kaukalomaisuutta  ja  estävät näkymät tien  lähiym-

päristöön katkaisten  visuaalisen yhteyden taajamaan. Korkeat  meluesteet 
 saattavat myös aiheuttaa  varjostusta  ja  asumisviihtyisyyden  heikentymistä 

pihoilla erityisesti tien  pohjoispuolisilla tonteilla.  

Suojelu  ja  kulttuuriympäristö  

Vaihtoehdolla ei ole vaikutusta alueen  kulttuuriympäristökohteiden  tai  -alu-
eiden arvon  säilymiseen.  Kiinteitä  muinaisjäännöksiä  ei  sijoitu  nykyisen tien 
välittömään läheisyyteen.  

9.5  Vaikutukset  VE  I 

 Maisema  ja  taajamakuva  

Vaihtoehdon  yE-i  uusi  valtatiejakso  muodostaa  Jurvalan ohikulkutiejak-
solla  uuden  maisemaelementin,  joka koostuu  ajoradasta, tiepenkereestä, 
meluntoquntaratkaisuistaja liittymien  silloista sekä  penkereistä.  

Tien  alkujaksolla  tien  leveneminen  ja  Rantsilanmäen eritasolittymä  vahvis-
tavat  tiemaisemaa  ja  tierakenteen  merkitystä  taajamakuvassa.  Maankäy-
tön kehittyessä yleiskaavan mukaisesti muodostavat uusi rakennuskanta 

 ja  tie  tyypillistä taajamien  ja  kaupunkialueiden reunaosien  maisemaa, joka 
korvaa metsätalouden voimakkaasti  muokkaaman  luonnonmaiseman. 

Vaihtoehto  VE-1IL1 erkanee  nykyisestä  tielinjasta Rantsilanmäen  jälkeen 
 ja  laskeutuu  Salpausselalta  leikkauksessa  radanvarreri peltoaluetta  kohti. 

 Tie-  ja  meluntorjuntarakenteet  heikentävät entisen  meijerin  ja  siihen kuulu-
vien  nvitaloasuinrakennusten  Salpausselän harjanteen reunalle  muodos-
täman  paikallisen  rakennusmiljöön  asemaa sekä heikentävät  asuinraken-
nuksista avautuvia  näkymiä  ja  maisemakuvaa  Luumäen Kirkonkylän suun-
taan.  Tielinja  rikkoo myös  meijerin itäpuoleisen  Salpausselän  etumaaston 
peltomaiseman.  

Vaihtoehto  VE1JL3  ja  erityisesti  sen  meluntorjuntarakenteet  rikkovat  pel-
toaluetta  ja  heikentävät Salpausselän  reunamaisemaa  sekä asutuksen 

 lähimaisemaa.  Suurin  maisemahaitta  aiheutuu  rinnealueen  suhteellisen 
avaran pellon keskelle  sijoittuvasta entasoliittymästa,  jonka  rampit  ja  sillat 
rikkovat pahoin paikallista  maisemakuvaa,  mihin kuuluu myös  nykyiselta 

 valtatieltä Salpausselän  etumaastoon  avautuva  nakymä.  

Vaihtoehto  VE  1/L4  sijoitetaan hautausmaan kohdalla nykyistä  tieta  alem-
maksi  ja  tie  laskeutuu  Salpausselalta  ennen  peltoaukeatä. Tielinja  ja  mah-
dolliset  meluesteet  voidaan istuttaa Salpausselän reunan rakenteeseen. 

 Rinnakkaistieksi jäävältä nykyiselta  valtatieltä erityisesti lounaaseen avau-
tuva näkymä säilyy.  Eritasoliittymä  sijoittuu  peitteiseen  maastoon.  

Radan  varrella  Jurvalan ohikulkutiejakson  uusi tielinjaus Luumäen ase-
man länsipuolella sijaitsee pääosin osin  sutjetussa metsämaastossa  sekä 

 lapäisee pienialaisia peltoalueita.  joista ei ole  näkymäyhteytta  laajempiin 
maisema-alueisiin.  Jurvalan kylätaajaman  kohdalla vaihtoehto kiertää ase-
ma-alueen muuta maastoa  matatampaan painanteeseen  sijoittuvassa leik-
kauksessa, jonka reunoille tulevat  meluvallit. Suoanttilantien ylikulkusilta 

 ja  penger  pitenevät, mutta maaston  peitteisyydesta  johtuen maisemallinen 
vaikutus  jää  paikalliseksi. Aseman itäpuolella  tielinja  Sijoittuu  ensin  pääosin 

 sulkeutuneeseen  maisemaan.  Huomolan  avarassa maisemassa uusi  tie  si-
joittuu maisema-alueen reunalle, joten tien aiheuttama muutos  kylamaise

-massa  jää  vähäiseksi. 

- 

Hankkeen toteuttamatta  jattäminen  ei aiheuta maisemaa,  kulttuuriympäris-  Vaihtoehto  VE  i/L2  eroaa  valtatiestä  vanhan  meijerin itapuolella. Nykyi- 
tojä  koskevia muutoksia.  Tieliikenteestä  johtuva asuinympäristön laadun  sen  valtatien  ja radan  välissä uusi muodostaa  penkereen  Salpausselän 
heikentyminen vähentää tien varren haluttavuutta  asuinpaikkana  mikä voi rinteen eteen, mikä ei kuitenkaan aiheuta laajalle  maisemakuvassa  näky-  Kuva  9, 1  VE  I  linjaus kiertää Luumäen aseman,  Jolla  siJaitsee Itsenäisyystais- 

ta/un  muistomerkki. 
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Askolan kohdalla vaihtoehto  VE  1/11  erkanee  radan  varren linjauksesta. 
mutta muutos maisema-alueessa ei kuitenkaan ole suun. Vaihtoehto  VE  11 
12  sijoittuu Toikkalassa  radan  varteen, missä muutos maisematilan reunalla 
ei ole merkittävä.  Radan ja  nykyisen valtatien välillä tielinja  ja  entasoliittymä 
rrkkovat peltomaisemaa.  millä  ei ole laajempaa maisemallista merkitystä.  

Valtatien leventäminen  ja  rinnakkaistien  rakentaminen suunnittelujakson 
itäosassa välillä Palanutkangas—Kärki vahvistavat emaisemaa  ja  tieraken

-teen  merkitystä maisemakuvassa, mutta eivät aiheuta laajemmalle näkyviä 
maisemakuvan muutoksia. 

Suurin yksittäinen vaikutus taajamakuvaan  koko  tarkastelualueella  aiheu-
tuu tarvittavista melusuojausrakenteista. Ne muokkaavat liikennealuetta 
kaukalomaiseksi  ja  rajaavat näkymiä tieltä ympäristöön sekä ympäristössä 
tien yli 

Suojelu  ja  kulttuunympäristö 

VEi  sijoittuu Kiunjlan paikallisesti arvokkaan kulttuunympänstön reuna-alu-
eelle. Tielinjaus sivuuttaa läheltä Peltolan tilan päärakennuksen. Peltolan 
kiinteistö  on  yleiskaavassa suoleltu. Suojeltu rakennus  on  inventoinnin  mu-
kaan  tyhjillään, mutta hyvässä kunnossa. Linjauksen vaikutukset heikentä-
vät vanhan maaseutumaisen ympäristön arvoa paikallisesti, mutta suurin 

 osa  Kiurulan  alueesta sijaitsee selkeästi erossa ehdotetusta linjauksesta 
 ja  näin  ollen  välittörnien  vaikutusten ulkopuolella. Päärakennus  on  vaara-

vyöhykkeessä, joten  sen  säilyttämiseen tulisi jatkosuunnittelussa kiinnittää 
huomiota. 

Vaihtoehto kiertää Luumäen asema-alueen  ja sen  rakennukset kokonai-
suudessaan. Kulkuyhteys asemalle muuttuu, mutta pääsy voidaan turvata 
kaikille ajoneuvoille, mikä mandollistaa myös alueen matkailukäytön.  Tien 

 sijoittuminen leikkaukseen vähentää meluvallien korkeutta, minkä lisäksi 
Suoanttilantien tasaus tavoittaa nykyisen tienpinnan ennen Nurmelan  kä-
räjätuvan  kohtaa. Aseman pohjoispuolelle esitetty linjaus sijoittuu kuiten-
kin paikallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Uusi linjaus muokkaa 
toteutuessaan Jurvalan taajamakokonaisuutta  ja sen  kyläkuvaa.  Vaikka 
muutos ei ole Jurvalan taajarnan pohjoisosien kannalta esteettisesti hal-
litseva.  se  ei sovi alueen pienipiirteiseen taajamakuvaan. Tämän lisäksi 
linjausvaihtoehto erottaa  nk.  Käräjätalon  ja  rautatieaseman toisistaan. Nä-
köyhteys käräjätalon  ja  asema-alueen välillä säilyy. 

Aseman itäpuolella Aholan kohdalla väylä sijoittuu kulttuurimaisemaan, 
mutta maisemamuutoksen merkitys  jää  vähäiseksi. 

Tahvolan  ja  Saunaniemen välisillä  pelloilla sijaitsee Salpalinjaan kuuluvia 
puolustusrakenteita. Muun muassa Huomolan peltoalueilla  on  vanhoja tais-
teluhautoja  ja  panssanesteitä,  joiden läpi VEi kulkee. Väylän aiheuttama 
haitallinen vaikutus kulttuuriympäristössä  on  paikallinen. Saunaniemessä 
sijaitseva kiinteistö oheisrakennuksineen  on  alustavassa tarkastelussa 
vaarassa jäädä linjauksen  alle.  Saunaniemen  itäpuolella  Ala-Askolan  ja  

Husulan  eteläpuolella linjausvaihtoehto kulkee paikallisesti arvokkaaksi 
merkityn kulttuunympäristön eteläpuolitse. Linjausvaihtoehto aiheuttaa es-
teettisen haitan, mutta ei varsinaisesti uhkaa alueen rakennuskantaa  tai 

 sille ominaisia arvoja.  

- 

- 

-  

- 

Kuva  9.2  Salpolinjan  harvinaista kaivantoon sijoiteftua panssanestettä, joka 
osittain tuhoutuisi  VE  1,11  vaikutuksesta. 

Askolassa erkanevien itäisten alavaihtoehtojen itäpuolella  on  kaksi suurta 
kantalinnoitetta, jotka ovat molempien alavaihtoehtojen vaikutusalueella. 
Rakenteet ovat nykytilassaan huomaamattomia, mutta kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaita  ja  suojeltuja. Suojelullisesti Salpalinjan kantalinnoitteisiin 

 kuuluvat kohteet  on  rinnastettavissa muinaismuistolain rauhoittamiin kun-
teisiin muinaisjäännöksiin. 

Alavaihtoehdoista  VE  1/Il  on  linjattu  Vt  6:n  ja  rautatien väliselle alueelle. 
Esitetty linjausvaihtoehto uhkaa Salpalinjaan kuuluvia rakenteita (kantalin-
noitteita, taisteluhautoja  ja  panssanesteitä)  välittömästi rautatien pohjois-
puolella. Sama tilanne  on  valtatie  6:n  eteläpuolella, missä sijaitsee paikoin 
erinomaisesti säilyneitä rakenteita  ja  joista  osa  on  avattu yleisölle. Uusi 
liittymäyhteys alueen läpi muokkaisi  sen  kokonaisuutta  ja osa  suojelluista 

 rakenteista tuhoutuisi. Vaihtoehto nkkoo  radan ja  valtatien  välisen  yhte-
näisen linnoitusalueen  ja  estää suoran liikkumisen  sen  eri osien välillä. 
Eritasoliittymään lännestä johtava tieyhteys leikkaa  ja  hävittää osan harvi-
naisesta kehittyneestä kaivantoon sijoitetusta kiviesteestä. Yhteyshaudat, 
panssariesteet  ja  suuret kantalinnoitteet muodostavat kokonaisuuden, jon-
ka halkaiseminen  VE  1111:n  mukaisella linjauksella muokkaisi Saipa-linjan 
arvokasta rakennuskantaa merkittävästi  ja  heikentäisi pysyvästi  sen  valta-
kunnallista kulttuurihistonallista arvoa. 

Vaihtoehtoon  Ii  liittyvä eritasoliittymä aiheuttaa paineita maankäytön li-
sääntymisestä alueella, mikä muodostaa  riskin  Salpalinjan  lähialueen mai-
semalle muun muassa epäsopivan rakennuskannan sijoittumisesta lähelle 
linnoitusrakenteita. 

VE  2112  ylittää Säkkisuon rautatien pohjoispuolella. Idässä  Ras in  eteläpuo-
lella  VE  1112-linjaus halkaisee pelkän panssariesteen,  jota  on  jo  aiemmin 
puhkottu siirtämällä kiviä tien edestä syrjään. Multamäen  ja  Sudenpyydyk-
senpellon  alueella ei sijaitse tunnettuja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 
kohteita. 

Vaihtoehto  VE1IL3  kulkee nykyisen valtatien eteläpuolella sijaitsevan ki-
vikautisen asuinpaikan eteläpuolelta. jolloin vaikutus  jää  lähinnä esteetti- 
seksi. 

Vaihtoehdon  VE  1  ja radan  väliin  jää  vaihtelevan levyinen vyöhyke. jolla 
saattaa sijaita rautatiehistonaan liittyviä historiallisen ajan muinaisjäännök

-sia.  

Rautatiehistonaan  liittyvät rakentajien joukkohaudat sekä aidat ovat rau-
tatiehistorlaan liittyviä muinaismuistolain rauhoittamia historiallisen ajan 
kiinteitä muinaisjäännöksiä. Uuden tielinjan  ja  rautatien väliin  jää  vaihtele-
van  Ievyinen  maa-alue, jolla sijaitsevat mandolliset kohteet säilyvät koske-
mattomina. Mandolliset tielinjalla esiintyvät löydöt otetaan suunnittelussa 
huomioon Museoviraston ohjeiden mukaan. Alustavassa arvioinnissa vaih-
toehdolla  1  ei ole vaikutusta alueen kiinteisiin muinaisjäännöksiin  

9.6  Arvioinnin epävarm uustekijät  ja  haittojen vähentäminen 

Esihistoriallisen  ja  historiallisen ajan muinaisjäännöksistä ei alueelta ole 
systemaattista inventointitietoa. Alue inventoidaan Museoviraston toimesta 
kevaällä  2008. 

9.7  Yhteenveto maisemaan kohdistuvista vaikutuksista 

Vaihtoehdot  VE  0  ja VE  0+  eivät aiheuta varsinaisia maisemaan  tai  kulttuu-
rihistoriallisiin  kohteisiin ulottuvia muutoksia. Vaihtoehto  VE  0+  vaikuttaa 
paikallisesti Jurvalan taajamakuvaan. jossa etenkin meluesteet muuttavat 
paikallisesti hallitseviksi. 

Vaihtoehdon  VE  1  aiheuttamat merkittävimmät muutokset tapahtuvat uuden 
tielinjan erkanemisessa Salpausselälta  radan  varteen. Alavaihtoehdot  Li 

 ja  L3  ovat paikallisen maisemakuvan kannalta haitallisimpia. Vaihtoehto  L4 
on  parhaiten sovitettavissa Salpausselkämuodostuman reunavyöhykkee.. 

 seen.  Radan  varrella tien maisemalliset vaikutukset jäävät vähäisiksi Luu-
mäen asemaseutua lukuun ottamatta. Uusi tielinja muuttaa voimakkaasti 
paikallista niaisemakuvaa, mutta säilyttää kuitenkin rakennus-ja  kulttuuri-
historialliset kohteet sekä niiden  välisen  näköyhteyden. Alavaihtoehto  Il  on 

 erittäin haitallinen  radan ja  nykyisen valtatien väliselle Salpalinjan jaksolle. 
Vaihtoehtoon  12  liittyy myös riski välillisistä haitallisista vaikutuksista. Vaih-
toehdon  12  vaikutus Salpalinjan linnoiterakenteisin  on  vähäinen.  
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lo  YHTEENVETO YMPÄRISTÖ VAIKUTUKSISTA  JA 
 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU  

10.1  Keskeiset  ympäristövaikutukset 

 Vaihtoehto  0  

Vaihtoehto  VE  0 lisäa  nykyisen valtatien varren asutukselle  jo  nyt  merkittä
-via  liikenteestä koituvia haittoja. Ongelmat kohdistuvat erityisesti  Jurvalan 

kylataajaman  kohdalla. Etenkin  lisäantyva  melu  heikentaä  tien lähialueen 
 asumisviihtyvyyttä  ja  voi aiheuttaa myös  terveydellisia  haittoja. Hankkeen 

toteuttamatta jättäminen aiheuttaa nykyistä voimakkaamman  estevaiku-
tukseri,  lisää turvattomuutta sekä heikentää muutoinkin paikallisia  liikku-
misolosuhteita.  Liikenteen  lisäantyminen  muodostaa  valtatiestä  nykyistä 
selvemmin  Jurvalan taajamaa  jakavan väylän. Hankkeen toteuttamatta 
jättäminen vaikeuttaa nykyisestä palvelujen käyttöä sekä heikentää  kylan 

 sisäistä toiminnallisuutta  ja  yhteisöllisyyttä. Valtätiellä  tapahtuvista kuljetuk-
sista muodostuu asutukselle  ja  pohiavedelle  huonojen  liikennöimisolojen 

 vuoksi nykyistä suurempi riski. 

Vaihtoehto  0+  

Vaihtoehdossa  VE  0+ vahennetään  valtatien liikenteestä aiheutuvia haittoja 
 meluesteiden  rakentamisella sekä  helpotetaan  jossain määrin  valtatielle 

liittymista. Jurvalan  kohdalla tiiviissä  kylätaajamassa  sekä tienvarren nau-
ha-asutuksen kohdilla myös  maastollisesti  hankalissa oloissa  nitthvien  ra-
kenteiden  toteuttaminen  on  vaikeaa, mikä käytännössä johtaa  puutteellisiin 
suojausratkaisuihin.  Tien  lähialueen asukkaisiin kohdistuu paikoin yhä voi

-makastakin meluhaittaa. Tieympäristössä  tehtävät toimenpiteet aiheuttavat 
haittoja yksittäisten kiinteistöjen  asumisoloihin.  Tien Jurvalan kylätaajamaa 
lakava estevaikutus  lisääntyy, minkä lisäksi liikenteen haitat vaikeuttavat 

 täajaman  palvelujen käyttöä  ja  heikentää kylän sisäistä toiminnallisuutta  ja  
yhteisöllisyyttä  kuten vaihtoehdossa  VE  0.  Valtatiellä tapahtuvista  kuijetuk

-sista  muodostuu asutukselle  ja  pohjavedelle  huonojen  liikennöimisolojen 
 vuoksi lähes yhtä suuri riski kuin vaihtoehdossa  VE  0.  

Vaihtoehto  I  

Valtätien  siirtäminen  Jurvalan  taajaman ulkopuolelle vähentää runsaasta 
liikenteestä  ja  etenkin raskaan liikenteen suuresta määrästä aiheutuvia häi-
riöitä  ja  haittoja. 

Uusi  valtatielinjaus  sijaitsee harvemmin  asutulla  alueella samassa maasto
-kaytavässa  Kouvola-Lappeenranta  -rautätien  vierellä.  Jurvalan  taajamassa 

 meluhaitat vahenevät  oleellisesti.  Tien  ja radan  nnnakkaiselle  osuudelle  on 
 suunniteltu  meluntorjunnan  toteuttaminen  yhteisilla  toimenpiteillä, mikä vä-

hentää  radan  varren asutukselle  koituvaa  ohjearvot  ylittävaä meluhaittaa. 
 Uuden tielinjauksen melu kuitenkin heikentää paikoin  asuinviihtyvyyttä.  Ny-

kyisen valtatien  parannettavilla osuuksilla  rakennetaan  meluesteet  Uuden 
valtatien varren asutus voidaan pääsääntöisesti suojata  ohjearvon ylitta-
väItä melutasolta.  Vaihtoehto vähentää kokonaisuudessaan sekä uuden 
valtatien  ja  rinnakkaistieksi  jäävän nykyisen tien aiheuttamaa  meluhaittaa  

seka tien  ja radan  yhdessä aiheuttamaa  meluvaikutusta. Läntisistä alavaih-
toehdoista  vähiten tien  melulle altistuvia  on  vaihtoehdossa  L4  ja  itäisistä 
alavaihtoehdoistä  vaihtoehdossa  12.  

Jurvalan täajamassa  tien siirtyminen poistaa nykyisestä muuten lisäänty-
vän  estevaikutuksen  ja  siitä aiheutuvan valtatien  taajamaa  jakavan vai-
kutuksen.  Tien  siirtyminen parantaa  vuhtyisyyttä  ja  elinolosuhteista Jurva-
lassa  kokonaisuudessaan, minkä lisäksi  melun  ja  päästöjen aiheuttamat 

 terveysriskit  vähenevät 

Uuden tielinjauksen aiheuttamat näkyvimmät maisemalliset muutokset ta-
pahtuvat uuden tielinjauksen  ericanemisessa  vanhalta tieltä  radan  varteen. 
Eniten haittaa maisema-arvoille aiheutuu  läntisissa alavaihtoehdoissa  LI  ja 

 L3.  Muut tielinjauksen maisemalliset muutokset ovat enimmäkseen paikalli-
sia eivätkä tapandu merkittävillä maisema-alueilla, Luumäen valtakunnalli-
sesti arvokkaaksi luokiteltu  asemaynipänstö  jää  uuden valtatien  ja  rautatien 
väliin, mikä heikentää  jo  aiemmin alueella tapahtuneiden muutosten lisäksi 
aseman  ja  siihen liittyvien muiden kohteiden maisemallista  ja  kulttuurihis-
toriallistä  merkitystä. Vaihtoehdon  Il  toteuttaminen  nkkoisi  pahoin nykyisen 
valtatien  ja radan  välillä sijaitsevia  Salpalinjan linnoitteita.  

Uusi  valtatielinjaus hävittaa  ja  heikentää paikallisia  luontoarvoja. Jurvalan 
ohittavan  uuden  tielinjan  ja radan  yhteisvaikutuksesta  etenkin liito-oravan 

 kulkuyhteyden Kiurulan  ja  Askolan kohdalta  radan  eteläpuoleisille  metsä-
alueille  on  vaarassa  katiceta.  Hanke ei kuitenkaan  heikennä  liito-oravan 
elinoloja  ja  yhteydet  elinalueiltä  voidaan säilyttää Kivijärven  ranta-alueen 
metsien kautta. Itäinen  alavaihtoehto  Il  läpäisee Askolassa liito-oravien 

 kannalta merkittävän alueen.  Hurtanmaan  kohdalla  on  mandollista toteut-
taa riista-alikulku, joka vähentää riista-aidasta hirvien  merkittävälle  vuoden

-aikaisvaelluareitille  kohdistuvaa haittaa. 

Vaihtoehto ei aiheuta  merkittäväa  uutta  estevaikutusta.  Radan  rinnalla 
 kulkevalla  osuudella säilytetään nykyisen  radan  alittavat  ja  ylittävät  poi-

kittaisyhteydet. Junttolan paikallistieyhteyden  säilyminen riippuu Luumäki- 
Lappeenranta  radan  parantamisen yhteydessä tehtävistä ratkaisuista.  

Valtätien  parantaminen tukee  seudullisia  ja  paikallisia maankäytön suunni-
telmia sekä parantaa nykyisen maankäytön olosuhteita.  Valtatiella liikkujille 

 palveluja  tarjoaville  yrityksille  ohikulkuratkaisu  aiheuttaa  asiakaspohjan  vä-
hentymisen.  Itäisen  alavaihtoehdon  12  entasoliittymän  ympäristö muodos-
tuu hyvää  liikenteellistä  sijaintia  ja  näkyvyytta arvostavaa  yritystoimintaa 
houkuttelevan alueen. Mandollinen maankäytön kehittyminen vaikuttaa 
välillisesti  koko  Jurvalan  seudun maankäyttöön  ja  rakenteeseen, mitkä  on 

 tarpeen ratkaista kaavoituksella.  

10.2  Vaihtoehtojen vertailu 

Vaihtoehtojen vertailun lähtökohtana ovat  arviointiohjelman  laatimisen ai-
kana  muodostetut  ja  esitetyt  ympäristötavoitteet.  

Ihmisten elinolot, viihtyvyys  ja  terveys 

Hankkeen toteuttamatta jättäminen  VE  0  ei vastaa  meluhaittojen vähentä-
mistavoitetta.  Vaihtoehdossa  VE  0+  tehtävät  meluntorjuntatoimet  eivät riitä 
poistamaan kaikkia  meluhaittoja. Kehittämisvaihtoehto  VE  I  vähentää eni-
ten  maantielnkenteen  aiheuttamaa  meluhaittaa  kokonaisuudessaan sekä 
myös  Jurvalan  seudulla tien  ja radan  melusta aiheutuvia  kokonaishaittoja. 
Läntisista alavaihtoehdoista  L4  tien aiheuttamat  mejuhaitat  on  helpoin tor-
jua. 

Vaihtoehdot  VE  0  ja VE  0+  aiheuttavat nykyistä enemmän haittoja ihmisten 
asuin-  ja  elinolosuhteisun.  Vaihtoehto  VE  I  vähentää ihmisten asuin-  ja  
elinotosuhteisHn liittyvia  haittoja.  Läntisista alavaihtoehdoissa  LI  ja  L2 vaa-
rantävat  eniten  asuinrakennuksia.  Uuden tielinjauksen aiheuttamat haitat 
jäävät kokonaisuudessa  vähaisemmiksi  kuin  hyödyt.  

Vaihtoehto  VE  Ossa  valtatiellä yhä  lisaantyvä  liikenteen  ja  erityisesti  ras-
kaan  liikenteen  maarä  aiheuttavat eniten lisääntyviä haittoja ihmisten  Iiik-
kumismandollisuuksiin  ja  -oloihin. Myöskään  VE  0+  ei toteuta liikkumista 
koskeva tavoitteita. Vaihtoehdossa  VE  I  valtatieliikenteen  siirtyminen pois 

 Jurvalan taajamasta  sekä uudet  rinnakkaistiejaksot  parantavat ihmisten 
liikkumismandollisuuksia  ja  -oloja.  Estevaikutuksen  poistuminen myös 

 eheyttää Jurvalan taajamaa  ja  edistää  sen  toiminnallisuutta. 

Luonto  ja  luonnonvarat 

Suojeltavien  eliöiden  ja  luonnonolojen  kannalta vaihtoehdot  VE  0  ja VE  0+ 
 ovat tavoitteiden mukaisia. Vaihtoehto  VE  1  aiheuttamat haitat kohdistuvat 

paikallisiin  luontoarvoihin.  Itäinen  alavaihtoehto  II on  liito-oravan kannalta 
selvästi haitallinen.  Luonnonsuojelullisten  tavoitteiden kannalta  VE  1:n  vai-
kutukset eivät muutoin ole merkittävästi haitallisia, 

Vaihtoehdoilla  VE  0  ja VE  0+  ei ole merkittäviä vaikutuksia  maaperaan. 
 Vaihtoehdossa  VE  I  voidaan ottaa huomioon maaperää  ja  luonnonvaro-

ja koskevat tavoitteet eikä myöskään  aiheuteta  niitä koskevia merkittäviä 
haittoja. 

Vaihtoehdot  VE  0  ja VE  0+  heikentävät olosuhteita  pohjavesialueilla  eivätkä 
siten ole tavoitteen mukaisia.  VE  I  vähentää tavoitteiden mukaisesti pohja- 
vesiin kohdistuvia haittoja  ja  riskejä. 

Alue-ja  yhdyskuntarakenne, maankäyttö  

Vaihtoehdot  VE  0  ja VE  0+  eivät  edista seudullisen  rakenteen kehittämiselle 
asetettuja tavoitteita. Vaihtoehto  VE  I  tukee maakunnallisen  kehityskäyta-
vään  sijoittuvan yhdyskuntarakenteen kehittämistä  ja  nykyisen maankäytön 

 ja  aluevarausten  olosuhteita. Vaihtoehdossa  12  muodostuu uusi mandol-
linen maankäytön  kehittämisalue,  joka sijoittuu  kehityskaytävän  alueelle 
eikä siten  hajauta kokonaisrakennetta.  Paikallisen yhdyskuntarakenteen 
ratkaisut tapahtuvat  maankaytön  suunnittelun yhteydessä.  Alavaihtoehto  
12  muodostaa parhaat mandollisuudet Luumäen kunnan  kehittämislahto- 

- 

- 

- 

kohdiksi. 
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- 

Maisema  ja  kulttuuriperintö 

Vaihtoehdot  0  ja  0+  aiheuttavat vähiten muutoksia kulttuurihistoriallisesti 
 merkittäville ympäristöille  ja  kohteille.  Vaihtoehto  VE  I  katkaisee Luumäen 

aseman visuaalisen yhteyden muuhun  ympänstoon,  mikä asema-alueen 
säilymisestä huolimatta ei ole täysin tavoitteen mukaista. Itäinen  alavaih-
toehdon  II  mukainen linjaus  Salpalinjan  linnoitusalueen kautta  on  vastoin 
tavoitteita.  Alavaihtoehto  12  hsteää Salpalinjaa  radan  nnnalla,  eikä aiheuta 
merkittäviä haittoja. 

Vaihtoehto  VE  0+ on  meluesteiden  vuoksi haitallisin  Jurvalan taajamakuvan 
 kannalta. Vaihtoehdon  1  toteuttamisessa voidaan ottaa huomioon maise-

maa koskevat tavoitteet Läntiset  alavaihtoehdot  LI  ja  L3  ovat maisemalli-
sesti huonoimmat.  Peitteiselle  alueelle sijoittuva  alavaihtoehto L4:n  linjaus 

 ja  entasoliittymä  aiheuttavat vähiten haitallisia  maisemavaikutuksia.  

Muinaisjäännösten  kannatta  vaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa.  

10.3  Yhteenveto  vertailusta  ja  vaihtoehtojen  toteuttamiskelpoisuus 

Ympäristövaikutusten  kannalta hankkeen toteuttamatta jättäminen  VE  0 tai  
vähäinen parantaminen  VE  0+  aiheuttaisivat  jo  nyt merkittävien haittojen 

 ja  riskien lisääntymisen. Etenkin liikenteen voimakkaat  meluhaitat  ja  este-
vaikutus merkitsevät,  etta  alueella  on  välttämätöntä vähintäänkin rakentaa 

 meluesteitä  sekä liikenneturvallisuutta  ja  tiikkumismandollisuuksia  paranta-
via järjestelyjä. Näistä kuitenkin aiheutuu haittoja valtatien lähimpien kiin-
teistöjen alueille. 

Ihmisiin  ja  ympäristöön kohdistuvien vaikutusten kokonaisuuden kannalta 
 paras  on  vaihtoehto  VE  1.  Läntisistä alavaihtoehdoista  vähiten haitallinen 

 on L4.  ltäisistä alavaihtoehdoista  12 on  vähemmän haitallinen  ja  toteut-
taa paremmin kehittämistavoitteita. Vaihtoehto  VE  I  aiheuttaa paikallisia 
haitallisia  ympänstömuutoksia,  mutta ei aiheuta  suojeltujen  kohteiden  tai  
ympäristöarvojen  kannalta merkittävää  heikennystä.  
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TAVOItE  
IHMISTEN  ELINOI.OT.  VIIHTYVYYS  JA  
TERVEYS 
Asutukseen  ja  muihin herkkiin kohteisiin 
kohdistuvan melun  ja  muiden terveys. 
haittojen vähentiminen. 

Asuin  ja  elinyrnpäristdn  olosuhteisiin 
kohdistuvien haittojen vahentaminen  ja 

 arvoslettavien  olosuhteiden saily'ttami
-nov.  

Estevaikuluksen vatentaminen  ja  eri 
Ihikennemuotojen aseman tasa-arvoinen 
parantaminen 

LUONTO  JA  LUONNONVARAT 
Suojeltaulen eliölajien. arvokkaiden 
ahinympriatöjen  ja  ekoho9isten  yhteyksi-
en eäilylthninen. 

Arvokkaiden harjualualden ominaisuuk-
sien sältyttitmlnen  ja  luonnonvarojen 
saästehlãs kayttit tierirakentamisessa. 

-- 	VAIHTOEHTO  0 	 - 
• Ohjevon ykltikeiki tiernakiahueen asukasnskärå  on 260 
• Lisaa rnieluhaittaa  nyk yvoen calluSes varrella nykyisestu erityisesti 

Jumalan kylitlaajamassa  ja  muualla vultutien varten asutuksen 
alueella  Rata  muodostaa Jarva  Ian  kohdalla nykyisen kultaisen 
erillisen melujittileen 

• 	Raskaan lukenteen lisaantyminen lihaa yksittaisun taloiflin koildis - 
tavla  tannahaittoja. 

• 	Paisaldt  oval hiilit ksidipaasloja lukeivn  Ottamatta riykyislil alhsv- 
summat Ruuhkautunsanula johtuen luottaa eniten hutirksidi-
paanlojs Pakokaasuivta  vi  aiheudu laiveydellisla haittaa Vvhty. 
vyyskaitta kuhilistuu valtatian littiralueva asutukselle 

• Asutukseen  ja  ympansloori  kohdistuvat kuiletuoonnetlomuusnskit 
livaanlyval nykyisesta. 

• 	dela  poly a pakokaasut vahientivat  Jumalan laajarna-asuluksen  
ja insyn  callahan  varten asutuksen ehnolojs  ja  vrhtyisyytta 

• 	Taajarnan sisainen kikenne vaitaliella  vaikeutuu, mika heikenlaa 
palvelujen saavuttamista. 

• 	Ötcisvjtrteel Taaaetui  ja  Nyitidan valtaliuv vierejia  lie iStristolla  Sv- 

ailsevieii lenkkipolkiljen  veka  Kivijarven  ranta-alueen ulkculu-  ja 
 vokistysalukitu Iveikkenugal 

• 	Kylan  sisainen vuorovaikutea  ja  yhiteisoliisyys vaheneval 

• 	Lvkvnleeri ksaaiilyneiivri paliviilas  heti slevaikulusta  ja  Laaja- 
niaa jakavas usitkutustsi 

• 	JalirkuIumt  ja  pyorailyn  olosuhteet  ja  turvalksuus heiklcereeyat. 
• 	Joukkolakanleen käyttdmistidolhisuudet sailyvat nyhryiSelláitfl  

Ei aiheuta muutoksia nyivyisiin nuojeltanien lajien olosuhteisiin 

• 	Ei vaikutuksia 
• 	Ei aiheuta menkiflavaa ItioimnovivarRen kulutusta 
• 	Ei  ylijaenlisjilystarvelta 

VAIHTOEHTO  0+  _________ 
• Ohijearvon yhittävtel tiemeluahueen asekasmär  on 226 
• Melunlorjuntatoimilla vOidaan vatrentaa lisaanlyvarr  liikenteen aihe-

uttarnaa haittaa, multa kolronashailla  on nykyvela heliikennernelua 
 suurempi Haitat  oval  suurimmat Jumala, seudulla vaikeasti caRat-

tavilla alueilla saha muualta tien varmaa yksittainissa koliteisua  Rata 
 muodostaa Jursalast kohdalla nyhiyvseni kaltainen erillisen rnielulah-

laati 
• 	Raskaan liikenteen Ss5antyminen bsaa yksiltaisun laloilmiir kotidistu  

via tannahaittoja. 
• 	PuasiOt  ovat heudioksidipeasteys lukuun Ottamalla nykyisla Sllrai- 

summat Ruuhkaulumuiren aiheuttaa korkeinimat hiilidioksidipdus 
 lot 

• 	Pakokassuista  er  ailleudu lemeydetlisla  haittaa Vvtrtyvyyoliailla 
kohdistuu vaitaben latnalveen asutukselle 

• 	Asutukseen  la yrnpdrisloön  kohdistuvat kutjetusouvettomuusriskil 

• 	Melu.  poly  ja  pakokaasut vaheirlaval  Jumalan laajainari  a niuuv 
vaitatnen  varman  asutuksen elinokija  ja  antntyisyytla 

• 	Jurvalail taajainan Sisailnen  liikenne valtatiella vaikeutuu, mika  tie 
kentaa pahielulen  saavuttamista 

• 	Ölosuirteet Tauvelin  ja  Nyihdan naltalieni uiieha lai lafllulclia sv1al- 
severn lenekkipolkujen sekd Kivijarven raula-sluveni ulkuilu-  ja  virtiis-
tysalueihta trenkkeveudl 

• 	Kylan  sisainent  vuorovaikutus  ja  ynteisollisyys vahrenevat 

• 	Lukenitavin livaveitynmiuien  pahentaa tien eslevakulvisla  ja  laaja- 
maa jakavair vaikutusta 

• 	Kevyen liikenteen Olosuhteita  l  turvallisuutta parannetaarm uusilla 
yt,teyttsilla 

• 	Joukkolukenteeni kityttoniatndolbuuudel saityval ilykyiseilaan 

• 	Ei aiheuta muutokuia suoleltavretm  lajien nykyisen olosuhleisun 
• 	Suunnillolujakson itaosaasa eslevalkulus  hirvien llikkumislte  Ii' 

saSmntyy 

• 	Ei uatkulaksia Ohiiluakaistajarjesteiyissa tilaa ottaa huomioon  Sal. 
pausselan rantamuodostunnat  ja  moieenivahlit 

•  Er  aiheuta meduttavaa luonnonvarojen kulutusta 
• 	Ei  mertiflaivåä yhijäamànsussujvv Iajilyutarvutta 

• Ohijearvon yht nän tiemeluahueen asukasmtikdll  on 89 
• 	Uuden tielinjauksen ansiosta meluhaitat Juimvalassa valienevat  net- 

uash Tehrokkaiderm meisnlofluntalovrrsaa  ansiosta nykyisella paikal-
ta  parannettavalla valtahienm osalta meluhaitat asutukselhe vatnene

-vat  Tre ja  rate  muodostavat Jumalan kohdalla erilliset ninnekkasel 
mnrelulalrteel  Tien  ja raden  yhteisen rmreiuntorlunnun ansiosta rrrehu-
haitta maijan ympsriulhssa velianas kohrornaisuvdassaan rnykytaaoa 
alhaiswnmmakei 

• 	Jumalan otmikutkuhe poistaa lannalraitat. 
• 	Pauslöt  oval lnilidiohsrdipaasloja  lukuun ottamatta irykyista vilmi- 

summat. 
• 	Pakokausunsta  ei aiheudu lerveydellista haittaa. Virletyvyyteen  kok - 

distunal  haitat poistuval uuden lielinlan  ja  suLa  olevan valmaisemn
-main asuluksen  ansiosta 

• Asutukseen  a ympavstöön kotidnstuvat kuljetusoonettumuusnskit 
vahenevat miykyisesta 

• 	Elinolot  ja  nvhlyiayye Jumnalari laajamnaaaa  paranevat 
• 	Taalainran sisalsehr  liikenteen helpotlumnrnen parantaa palvelujen 

saavuttamista. 
• 	Ohnasurrisel Kivijarnivn mannla-aluukn ulkuilu-  ja  vinknstyerilnirnilla panu- 

nyval  Meluhaitta Taavelin  ja  Nyrtulan uvltsitnen vienella  Ian ISkistolla 
sijanluevita leokkipoluilla lisisikntyy  Radan  etelapuoleisitla ulkoilvuv 
kaytuttavilia nraaseutualueilla liestit  tulee uusi meluhairio  mulla 

 raidelukennemeiu  osin vahenee 
• 	Mandollisuudet  kylan  sisanseen  vuorovaikutukseen  ia  yhteisoilisyy- 

den kehittynnineen  paranevat 
• 	Nykyvien  valtatie Juivalsana palvelee tiyvun iaajarmnain ainesta lv- 

kanrri5ttsi 
• 	Uusi vattaselintaus ei  radan  varrella isoa asukkaiden lukkumrirseen 

kohdistuvaa estevaikutusta. Vlljetytohkojen jakaulumisesta aiheutuu 
kiertohanttoja maatahoudelle 

• 	Nyhyisella linjuuksella parannuttavan valtahun uslevaikitlus lisaan- 
lyy  hieman mutta tujuaatta nrenakkaustie  ja  maul latjeslelyl  paranta-
nut likhnumismulndojtisuuksia 

• 	Valtatielvkenteen  erottaminen omalle vaylalleerm parantaa nykyiselle  
suite  ja  uudelle nnmnakkaishelle Jaavaim kenyen liikenteen olosuhteita 

 ja  turvallisuutta 
• 	Linlaautojen vakiovuorojen kayttomatidollisuas Jurvalassa sailyy  

ennallaan LInja autopysakkien tarve  ja  sijoittamiomandoltisuuoet 
 valtatien varteen selvitetoan yleissuunnittelsn aikana 

• 	lies  ja radan  yhlensvaikutuksesta  Into-otavan kulkuyhteys Kiurulan 
a  Askolan kohdilta eleluan heikkenee Linto-oravan kulkuyhteys 
vaiutoehrdonsa  L4  tulee ottisis suunnittelussa huomron.  VE Il rik-
koo  Askolassa  Into-orana-alueen. Trenriinnjan  alle jaa radan  veereisel

-ta  osuudella sekä ahuvaitrioehdousa  L4 mets.alain  mukainen lehto. 
laikku. 

• 	Riista-aita eslaa hirvien kulun lukuun ottamalla Hurtanmaan koh- 
dalle makermnetjavaa alikulkukohlaa 

• 	Palaniitkvvk -earn acuokkaalts hanjuatnievita sijaitueve alavaihtoetrto 
12 en  vaikuta aruouluven enitynsun geolo9nsnun muodoslumuin Vaklhi

-sia  vaikutuksia aiheutuu. mihrlhi ldltyvian iätiiaiueelle muodostuu 
nmaankityttöis 

• 	Nykyista  beta puramitamalla tryodynnetuan  olemassa olevia rakeri- 
laita Toisen atorattan  ta  uuden tienhnjan alusmaicenleesoa tarvitaan 
Delintan ulkopuolisia maa-airmesvarola Paaltysrakenleessa tarvitta-
va kiviaimnesmaara  501)000-600000 m 

• 	Sakkisiiolla  turpeen lajilyslarve aluutavan arvion perusloellu noin  
70 000-100 000  mr  
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YHTEENVETO YMPARISTOVAIKUTUKSISTA  JA  VAIHTOEHTOJEN VERTAILU 

________  TAVOITE  ______ 
Tllrkeille pohjavenralueilte kohdt,tuvlen 
rikien vithentaminen  ja  kiinteistöjen 
vedenhankinnan turvaaminen. 

ALUE  JA YHDYSKUNTARAKENNE, 
MAANKAYTTO  
Tavoitteiden mukainen yhdyskunlaraken

-teen  tukeminen. 

Arvokkaiden ympäristöjen, suojelu-  ja 
 maisema-arvojen silyttImInen. 

___________  VAIHTOEHTO  0  0+  __________VAIHTOEHTO  I ___________VAIHTOEHTO  ___________ 
• 	Taavellssa suoaustolmenpteet vahentavM potijaveden  suolaan- • 	Taavettssa pohjavedensuojauslsimenteel vähenthvAt potijave. • 	Hatat ja nskit veden hanisntaan kvytetlds4lttt potijavesiatuema  vä- 

den suolaantiinusta Lvkennemättvien  vuoksi lodnnäköisesb  t tumisla Liikennenräärien  vuoksi todennäköisesti lisääcllyva stiolSus heneväl Tanvetin  ja Rantsilanmaen vatillå iaroeellisev  laajuisen 
saäntyvå Suolaus  a kuIjelusonnitomuusr -rslrrt  lisäävät pohjavo-  ja kubetusonnettomuusnskit lrsaåvl poltaveden suolaantunvista ja pclrjavesiuorauksen  ja Jurvalän ohikutkutien  ansioista Suunnilto- 
den suolaantuniista  ja pllaantunhisnsliiå pllaantumisnskiä  Saatan ksyttO ohihiskaistajattsoila lisääntyy  kalt- lujakson  itäosassa nelikaistalstarrvnnn lisää sudan käyttää kaksin- 

• 	Maixtotisel häitat lahikunteistojen kaivoihin  lisääntyvät sinkeetalseksi  mutta onnettomausdski pietronee. kertaiseksi,  mutta onnottocnuusriski pierrorree.  VE  2  esa  reabdolli - 
a 	Mandolliset haitat i8tiikuhlteIvtUjtliI k5ivuilie lrsaai -ilyvatelerrkm  jak. suus  ma akäytöl, Is 	irtymiscon ci Orhouta  haittaa y'rdyskuntIn  

son iliiosassä voitenhankinnalle. 
• 	Ohirkelkuliejakson  tiivis rnasperå suojaa pohjavetia Jakson  IS- 

____________________ 	_________________ 	__________ - 	______________ 	- 	_______________________  osassa voi siheutue hitloj 	latrrkiinlerslojeri krvorlle _____________ 
• 	Ei  uusva  mandollisuuksia alueellisen  yhdyskuntwakentean kohtI- • 	El  uusia mandollisuuksia alueellisen yhtlyslwntarattenteen keNt- • 	Tukee setidulllsla kokonaiskehityslä. sijunnrttelualueen kehittynrist 

tåmisedeltytyhskn täimisedettytyhisön ketrityskåylåvåmatlin  mukaan sekä tukee Luumäen asemaa Seutu- 
• 	Ei tue Rarilsilanmuen yritysaluneri kikenteellisra tarpeita sekä  a- • 	Tukee Ratitsilanmaen yntyaalueen lrikenteetttsis tarpeita  satta  a,-  rakenteessa 

lisultaa lrsitoa  Jumalan alueen kaavotemi ramukaiselle mauinkaytöl- heultaa harllo1a Jurvaluni  alueet'  kauvoten  rnukaisehle maankäytd • 	Tukee Rantsulannvven ymilynalseen likenteeltisiä lampeita sekä  Jut- 
e  ja sen kehillarnivelle leja  semi kehittarniselle  valan  alueen kasvojen mukaista maumkaytläni  ja sen kutiittämnislä 

• 	Ei aiheuta muutoksia yhdyskunlarakcntuesecn • 	Ei aiheuta muutoksia yhdyskuntarakcntccseerm. Alavililrlø5hto  1!L4  ja veka radan  rinnalla kvlkeva valtatie västäavat 
ylerskaavani ohjeellista Iirrjäusla  Haitat kolidislvvat yksrltasrrri 
asu,rikrinleis!öitin  satta  maa-  ja melsälsiovleen 

* 	Navarhloehdon  1t2 entasolriltymd  sijaitsee nykyisen yteiskaava 
alueen ldpuoiella, Atue muodostaa rnyos palveluja houkuttelevan 
mandollisen masnhrayton ketnittymmmrsalueen,  loka  sijaitsee ytdyshiun 
tarakenteehisella kehrtynlcaytavalla  multa etäällä nykyrsesla JuriS- 

___________________________________________________________ ____________________________________________________________  Ian laalanniasto 
• 	Ei vaikutuksia kulttuuriymniparislon arvoihin • 	Er  vaikutuksia kulttuunyniparinlon arvoihin • 	Luurnaenm svojeltv aveiraseutu saiyy.  mutta  ser. rmrarsemallrsta vit- 
• 	Ei vaikutuksia muinaismu,stoihin • 	Er  vaikutuksia muirraismuistorhin voa hekeeilsvail  etenkin vviltalrerr meluesteet  a lien ytillava  silta 
• 	Saattaa heikøntä teajamakuvani Jurvalavisa rakennuskannan  ra- • 	Erityisesti meliresiast teikenittvät taajanrakuvaa Jrirualassa Vaihtoehto  12 herkeinlä 	tiuoniattavisstr  nykyisen vviilälren  ja radan 

pisluessa  väliin piavek Salpainn1atn tmno,tusäiuekokonaisuulta 
• 	Mandolliset mulnaismuistot invermtoidaan  ja tulivtoan  ennen  hen  ra- 

kentamista, titild ei ole vaikutusta tiedossa oleviin kohteisiin. 
• 	Vallaiien erhrriveirninen  nykyisellä tielinjalta aiheuttaa hiromatlavia 

paikakisia mavemakuvais  muutoksia Satpaiivvelåe eleiånnaavtoon 
_____________________________________ _____________________________________ veihtoehdoissa  It  ja  U. 
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LÄHTEITÄ 	 Reinikainen,  K.,  Karjalainen,  T.P. & Talvenheimo,  K. 2003.  Ihmisiin kohdistuvien 
vaikutusten arviointi tiehankkeissa. Vaikutukset, menetelmät  ja  vuoropuhelu  arvi- 

Asumisterveysohje.  Asuntojen  ja  muiden oleskelutilojen fysikaaliset kemialliset  ja 	ointiselostusten  valossa. Tiehallinnon selvityksia  20/2003.  
mikrobiologiset tekijat  2003.  Sosiaali-  ja  terveysminiatenon  oppaita  2003.1. 	Vt  6  Taavetti-Lappeenranta. Luontoselvitys  2007.  Luontoselvitys Kotkansiipi.  
Ekholm  Math., 1993.  Suomen vesistäalueet Vesi-ja  ympäristöhallitus,  Helsinki. 	2008.  

Etelä-Karjalan kulttuunympänstöohjelma. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen  Vt  6  Taavetti-Lappeenranta. Kevaan  2008  liito-oravatarkistus. Luontoselvitys Kot-
monisteita  9/1 998. 	 kansiipi.  2008.  

Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan seutukaava  4.  Ympänstöministerio  vahvistanut YTV Päakaupunkiseudun yhterstyovaltuuskunta.  2007.  llmanlaatu paakaupunki
-14.3.2001. 	 seudulla vuonna  2006. Helsinki. 2007.  

Etelä-Karjalan liitto.  2006.  Etelä-Karjalan maisema-  ja  kulttuurialueselvitys,  osa  
1. 	

Julkaisemattomia lahteita 
Etelä--Karjalan liitto.  2007.  Etelä-Karjalan rriaakuntakaava, Tavoitteet (luonnos). 	Etelä-Karjalan liitto. Huvdainventointi. Julkaisematon. 
Etelä-Karjalan rakennuskulttuun.  1987.  Etelä-Karjalan seutukaavaliiton julkaisu 	Etelä-Karjalan Museo. Rakennusinventointitietokortit  4-87.  

Kaakkois-Suomen ympänstökeskus. Luonnon-  ja  maisemansuojelun  kannalta  ar
-vokkast harjualueet  Etelä-Karjalan maakunnassa. Julkaisematon. 

Hamalainen,  Arto.  2001.  Luumäen luonto. Selvitys luonnonolosuhteista ,leiskaa- Puolustusvoimat Salpalinjaa koskeva aineisto  vas  varten. Etelä-Karjalan liitto.  
Internet-  ja  paikkatietoaineistoja  Goebel, A.  & Metsaranta,  H. 2007.  Tienpidon vaikutuskartta. Tiehallinrron selvityk - 

sia  1/2007. 	 Etelä-Karjalan liitto: Arvokkaat rakennukset, huvilat, kulttuuriympäristöt, Museovi- 
raston  VAT-ehdotus, SaIpa-asemat. Jantunen, Juha &  al. 1999.  Kaakkois-Suomen pennnemaisernat. Kaakkois-Suo- 

men ympanstokeskus. Alueelliset ympanstojulkaisut  124. 179 S.. 	 Kaakkois-Suomen ympäristäkeskus: Vedenottamot, maa-ainesten ottoalueet,  pi- 
laantuneen  maan nskikohteet uhanalaiset lajit. pohjaveden seurantapisteet Jokinen, Simo &  Ham  Mäkela.  1994.  Kymen laänin pienvesien tila. Kymen vesi -Ja  

ympanstopiin.  Kouvola. 	 Lappeenrannan ajantasa-asemakaavat: 

11  EHDOTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
SEURANNAKSI 

Valtatien  6  ymparistOvaikutusten  arviointi valillä Taavetti-Lappeenranta 
 on  ymparistövaikutusten ennakkoarviointi.  Arviointi perustuu hankkeen 

vaihtoehtojen alustaviin suunnitelmiin sekä arvioinnin aikana koottuun ym-
päristöä koskevaan tietoon. 
Hankkeen ympanstövaikutuksien arviointiin sisaltyy suunnitelman  ja  ym-
panstötiedon  tarkkuudesta sekä käytettavissä olevista menetelmistä joh-
tuvaa epävarmuutta. 

Ympänstövaikutusten arviointimenettelyn päätyttya  laaditaan yleissuun-
nitelma, jossa tailcennetaan tien sijainti  ja  tekniset ratkaisut Suunnittelun 
aikana voidaan myös tarpeen mukaan tarkentaa ympäristötietoja mandol-
listen haittojen lieventämisen suunnittelua varten. Ympäristön kannalta 
kriithsissä suunnittelukohteissa voidaan ympäristötietoja täydentää vielä 
tiesuunnitelman laatimista varten. 

Arviointimenetelmistä melulaskenta  perustuu matemaattisen  mallin  käyt-
töön. Menetelmällä saadaan eri vaihtoehdoista vertailukelpoista tietoa.  Jat

-kosuunnittelun  aikana tarkennetaan melulaskennassa kaytettävää maasto- 
mallia, minkä jälkeen meluntorjunnan suunnittelun luotettavuus paranee. 

Muiden vaikutusten arviointi perustuu suurelta osin tietoihin  ja  kokemuksiin 
vastaavanlaisista hankkeista. fiehallinto kerää  ja  julkaisee tietoa tienpidon 

 ja  liikenteen vaikutuksista. Hankekohtaisilla seurannoilia voidaan saada  ny
-kytietämysta täydentävää  ja  arviointeihin sisältyvää epavarmuutta  poista-

vaa tietoa. 

Hämäläinen, Arto.  1996.  Kivijärven luonnonolosuhtaista. 

Erityisen herkkien ympänstöjen osalta seuranta voi olla tarpeellinen, jotta 
voidaan selvittää tehtyjen ympäristönsuojelutoimien nittävyys  ja  mandol-
listen lisätoimien tarve. Seuranta voi tuoda esille ennakoimattomia vaiku-
tusmekanismeja  tai  tarkentaa vaikutusten suuruutta  ja  merkittävyyttä kos-
kevaa tietoa. 

Seurannan kohdentaminen riippuu valittavasta vaihtoehdosta. Hankkeen 
jatkosuunnittelun, toteuttamisen  tai  liikennöitävänä  olon aikaa koskevan 
seurannan penaatteet suunnitellaan  ja  esitetään yleissuunnitelman yh-
teydessä. 

Mandollisia jatkosuunnittelua koskevia lisäselvitystarpeita ja/tai seuranta- 
kohteita ovat: 

Uuden valtatielinjan läheisten  veden  hankinnan kannalta tärkeät pohjavesi- 
olosuhteet:  veden  korkeus, purkautuminen, laatu sekä rakentamistoimen-
piteiden että käytön aikana. 

Kaakkois-Suomen ympänstäkeskus: pohjavesitiedot Perustietokortit (sähköi-
nen). 

Kaakkois-Suomen ympänstäkeskus: uhanlaistiedot (paikkattetoaineisto). 

Kaakkois-Suomen tiepiirin Idondiseuranta. Kiondipitoisuuksien kehitys alueen  va
-denottamoäa  ja  pohjavesiputkissa. GeoPex.  2006. 

Lahti,  Tapio.  2003.  Ympänstämelun  arviointi  ja  torjunta. Ympnstöopas  101.  Ym-
pänstöministenO.  

Lappeenrannan kaupunki.  2005.  Kaavoituskatsaus.  

Luumäen kunta. Taavetti-Jurvala osayleiskaava. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 
 28.6.2004.  

Luumäen kunta. Vesihuollon kehittämissuunnitelma. nsinöontoirnjsto  Paavo  Ris-
tola Oy.  2004.  

Maanmittausjaitos. Peruslcartat  1:20 000.  

http //kartta.lappeenranta.fllintemetwebmap/ajantasa-asemakaava. htm 

Maasiokäynti.  Vt  6  parantaminen valillä Taavetti-Lappeenrania YVAja yleissuun-
nittelu.  3.10.2007  pidetyn maastokäynnin muistio (ww.tiehallinto.fl/vtStaavett,-lap-
peenranta). 

Museovirasto. muinaisjäännökset, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorial-
liset kohteet. 

Suomen ympänstökeskuksen paikkatietoaineistot vuodelta  2005 

 Tiehallinnon tierekisteri (rekisteritieto  31.12.2006)  

Työpaja  1  Jurvalassa.  Vt  6  parantaminen valillä Taavetti-Lappeenranta  YVA ja 
 yleissuunnittelu.  8.3.2007  pidetyn työpajan muistio (www.tiehaliirrto.fr/vt6taavetti-

laeenranta).  

Työpaja  2  Jurvalassa.  Vt  6  parantaminen välillä Taavetti-Lappeenranta YVAja 
yleissuunnittelu.  23.1.2008  pidetyn työpajan muistio (www.tiehallinto.fi/vt6taavetti-
lappeenranta).  

Uuden valtatien läheiset talousvesikaivot:  veden  määrä, laatu, korvaavien 
vesihuoltojärjestelyjen tarve. Seuranta tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen 
rakentamista. 

Uuden valtatielinjan viereiset lajistollisesti  tai  elinympänstöinä  arvokkaat 
ympänstöt: lajiston esiintyminen, ekologiset yhteydet  ja  niiden säilyminen. 

- 

Maaperäkartta: http://geokartta.gtkill . Yleisätdaisuus Taavetissa.  Vt  6  parantaminen valillä Taavetti-Lappeenranta  WA  
Pesonen,  K. 2005.  Ympärrstömelun  haittojen arvioinnin perusteita. Sosiaali-ja  ter-  ja  yleissuunnittelu.  13.6.2007  pidetyn yleisötilaisuuden muistio (www.tiehallinto. 
veysministeriön selvityksiä  2005:14. 	 fi/vt6taavetts.lappeenranta).  
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Valtatien  6  parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta, ympäristövaikutusten arviointiselostus 
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Vlsteyaviranomaiscn  lausunto ympÄristövailutusten 	ointiohjelmasta, Valtatien  6  parantaminen 
välillä Tiavetti-Luppeenranta, Luumäki, LappeenrantL  

1. HANKETIEDOT JA  YVA-MENETfELY 
Tithallinnon  Kaakkois-Suomas liepiin  on  toimittanut Kaakkois-Suomen ympäristö-
keakukselle ympanstösaikutusten intimenettelysti annetun  lain (468/1994  muu-
tettu  267/1999)  mukaisen ympäristövaikutusten arviointiolsjelrnan koskien valtatien 

 6  parantamista välillä Taavetti-Lappeenranta. 

Hankkeen nimi: 
Valtalien  6  parantaminen välillä Taavetli-Lappeosrania, Luumiki, Lappeenranta 

Hankkeesta vastaava  ja yhtq'atiedot: 
Tiehallinnon  Kaakkois-Suoinen lieplin Kauppanuehenkatu  4,45100  Kouvola 

Hankkeesta vastaavan käyttämä konsultti: 
Destia, Konsultoinu, Opastinsilta  12 B, PL 157, 0052! HELSENKI 

Yhteyavirano mainen:  
Kaakkois-Suomen ymparistokeskus,  PL 1023,45101  KOUVOLA 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely: 
Ympinstövaikutusten arviointinoenettelyn  tavoitteena  on  edistää ympmnstövaikutus

-ten  arviointia  ja  yhtenäistä huomioon Ottamista suunnittelussa  ja  päätöksenteossa  se- 
ks samalla lisätä kansalaisten tiedonssantia  ja osallistumjsmandollisuuksja. 

Arviointimenettelyä  sovelletaan hankkeisiin, joilla voi olla merkittäviä baitallisia 
ympiristövaikutuksia. Valtatien  6  parantamiseen välillä Taavetti-Lappeenranta so-
velletaan yya-menettelyä ympänstövaikutusten arviointimenettelystä annetun asettk

-sen  (713t2006)  6*:n  hankeluetselon  kohdan  9 bja c  perusteella (uuden  tins rakenta
-sinnen,  uudelleen linjaus  tai leventäsninen  siten, että näin muodostuvan yhtajaksoisms 

nell-  tai useampikaistaisen tjeosan pituudeksi  tulee vähintään  10  kilometriä). 

• K.pp.moI,,nI,4t+  4 45131 1w,5, . PI 1023 45101 Kronol, Vflldt 002431140 MSkap.Io,4, 020640131 *wo.YmpI340.M,.. 
K.pp.maS,S.D, 4 . PB 1023. Fi.45101 K,oNoPd. r,n,c .  TIO  /VåX.d/  +31020431131 . KnÅnd..rol,. 025400131 . +.rStojL1ro. 

• L.[k1+ 0 53000 L.4.att 0.34.310445131 4a164.psfr.ö, 020640340- vt,.w.y,,WflIo.524. 
L...,45+ 6 - FI.03650 VSm.nSro,,0 Ffl.M - TM (oSui) +35620440131 - Kund..rvIc. 	131. .0000.mKo.63s.  
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Ympanstövaikutusten arviomtiohjelma  on  hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma 
tarvivavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestamisesta. Arviointiohjel

-man  ja  tämän lausunnon perusteella hankkeesta vastaava laatu hanketta koskevan 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jossa esitetään  mm.  hankkeen  en  toteti-
tamisvaihtoehdot is  niiden keskeiset ympäzistövaikutukset sekä haitallisten vaikutia

-ten  mandolliset lieventämiskeinot. Arviointiselostuksen valnsistuessa vuoden  2008 
 alussa  se  tulee vastaavaan julkiseen käsittelyyn kuin nyt käsiteltävänä oleva arvioin-

tiobjelma. 

Hanke  ja sen  perustelut 
Suunnittelualue  sijaitsee Lappeenrannan  ja Luumienkuntien  alueella. Tarkasteltava 
valtaflen  6  osuus nciin 30km kulkee Luumäen Taavetista Lappeenrannan Kätjenky- 

Nykyisin valtatieosuus ei täytä runkotieverkkoon kuuluvalle tielle asetettuja vaati-
muksia. Puutteita esiintyy  mm.  tien leveydessa, hittymäratkaisuissa  ja nopeustasossa. 

 Nämä yhdessä poikkeuksellisen suuren raskaan liikenteen osuuden kanssa ovat joh-
taneet myös liikenteen sujuvuusongelmiinja liikenneturvallisuuden laskuun. Valta-
tien sijoittuminen Jurvalan thajamarakenteeseen aiheuttaa haittaa (melu, tarinä, päär-
tOt, liikkumisen turvattomuus) alueen asutukselle, Taajama-aluedila korostuu myös 

 flesta  aiheutuva estevaikutus. 

Valtalien  6 parantatniselle on  määritelty seuraavat tavoitteet valtakunnallisella,  sen-
dullisellaja paikallisclla  tasolla. 

Valtakunnalliset yleista'oitteet: 
-  kehitetään tieosuudesta tasoltaan runkoverkon laatutason täyttävä valtaneyhteys 
- vähennetman liokennekuolensia  ja heiikilövahinko-onnettomuuksia merkittävästi 
piateille asetettujen tavoitteiden mukaisesti 
-  parannetaan tavara-  ja henkilöliikenteen  sujuvuutta, toimintavarmuutta sekä matka- 
aikojen ennustettavuutta 
-  otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkayttötavoitteet 
-  pyritään yhteiskuntataloudellisesti optimaaliseen kokoriaisratksisuun. 

Seudulliset  ja  paikalliset tavoitteet: 
-  turvataan lähoaluens kuntien välisten lyö-  ja asiointiinatkojen sujuvnus 
-  tuetaan väylaratkaisulla seuturakenteen kehittymistä maakuntakaavan mukaisesti 
- vähennetään merkittävästi liikenteestä asheutuvaa pohjaveden pilaantumitnskiä 
Salpausselän alueella 
- kehitetaän tieverkkoa  ja  valtatien luttymäraiksisuja siten,  etta  ne parantaval elin-
keinoelämän toimintaedellytyksia, palvelujen saavutettavuutta  ja  tukevat Luumäen  ja 

 Lappeenrannan maankäyttöä  ja  yhdyskuntarakenteen suunnitelmallista kehittymistä. 
- parasmetsan pakallisen  auto-  ja  kevyen liikenteen turvallisuutta 
-  turvataan elinympäristön viihtyisyys, terveellisyys, turvallisuus  ja  toimivuus  mini-
moimalla  valtatien aiheuttamat ympänttöhaitat (melu, tarinä, päästöt  ja estevaikutua) 

 sekä haitat maankaytölle  ja ottanalla  huomioon alueen luonnon, maiseman  ja kult+ 
tuunymparistön  sekä suojelukohteiden arvo  ja entyispiirteet 
- varniistetaan joukkoliikenteen  toimintaedellytykset  ja  turvalliset yhteydet pysäkeil- 
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Tarkasteltavat  vaihtoehdot 
Vaihtoehto  0  
Vaejtafln  nykyiselleen. Suunniteltava valtalieosuus rajoittuu ltnnessa  le-
veakaistalithen  ja itApAssA kaksikaistaiseen  vanhaan valtatiehen. 

Vaihtoehto  Of  
Nykyista valtatietA  parannetaan pienin toimenpitein. N8IIA ovat  mm. valtatiehen hit-
tyv8n  tiestön liittym8jasjcstelyt. Jurvalan taajaman ulkopuolella vaihtoelstoon  0+  si-
saltyy keakikaiteellisia ohituskaistaosuuksia,  jotka vanistetaan hirvisidon.  Jos-valan 

 taajaman kohdalla sieninko säilytetään nykyiaelläan, mutta siihen liittyen toteutetaan 
liikenteestä aiheutuvien haittojenja riskien lieventämista melu  ja pohjavesisuojaik- 

Vaihtoehto  I  
Valtatie linjataan Jurvalantaajaman kohdalla uuteen maastokäytäväänrautasien var-
teen. Vaihtoehto sisältää neljä länlisti  ja  kaksi itäistä alavaihtoehtoa. Kaikissa ala-
vaihtoehdoissa valtatie aijoittuu nykyiseen maastokäytävaän välillä Taavet

-u-Rantailanmälci  ja  välillä Hurtanmaa-Kärki. Valtatien leikkauksen lähtökohtana  on 
keskikaiteellinen nelikaistalie  joko keakikaistalla  tai  ilman. Jurvalan ohituksen  vas- 
liman  uuden linjauksen erkanemiskohdista nykyisestä tiestä  on  olemassa neljä länt5-
sä (VEI/LI, \TEI/L2, VEI/L3 jsVEl/L4)ja  kaksi itäistä (VEI/l  ja VEIII2) alavaih-
toehtoa  

Vaikutusten tunnistaminen  ja  tarkasteltavan vaikutusalucen rajaus 
Vaikutuksien arvioinnissa otetaan hiannioon sekä suorat elSa välilliset vaikutukset 
Arvioinnissa selvitetään vaikutukset tiehankkeas elinkaaren ajalla Suunnittelun  ja 
päätöksentekoajan  vaikutuksia voivat aiheuttaa muun muassa erilaiset tien sijaintlin 

 ja toteuttamisajankohtaan liilsyvat epavarmuustekijat.  Rakentamisesta aiheuluvia 
vaikutuksia aiheuttavat  mm.  tien tilatarpeen, tierakenteiden  ja rakennustoimien  vai-
kutukset  Tien  liikenne aiheuttaa melua  ja päästöja  ilmaan  Tie  muodostaa kulku-
vaylän, mutta toisaalta myös estevaikutuksen. Tienpilon vaikutuksia aiheutuu muun 
muassa liukkauden toijunnassa käyteuävästä suolasta Vaarallisten aineiden kulje. 
tukset muodostavat ympäristöön  ja  terveyteen kohdistuvan onnettomuusnskin, 
Vaikutuksia kuvataan niiden muutosten kautta, joita vaihtoehdon totesitaminen  ail-
uttaa  suhteessa nykytilaan. Lisäksi tarkastellaan vaikutusten kohdentumista esimer-
kiksi eri tienkäyttäjaryhmiin, eri alueille  tai  toimialueille. 

Arvioinnin alueellinen laajuus vaihtelee tarkasteltavan vaikutuksen mukaan  ja  on  eri-
lainen esimetkiksi liikeunemelua, pohjavesiä, luontoa, rakennettua ympäristöä  ja 

 maisemaa tarkasteltaessa. Lähtökohtana vaikutustarkaslelujen kohdentamiselle  oval 
 nykyinen  tie-  ja  siihen liittyvä välitön liikenneverkko, vaihtoehtolinjaukset sisältävi 

suunnittelualue sekä suunnittelualueen maankaytOn  ja yhdysksintarakenteen alue)k-
sikot ja  kokonaisuudet sekä ymparistökohdekokonaisuudet. Arviointiohjelmassa  on 

 esitetty kartalla hankkeen lähivaikutusalue  ja  tätä laajempi maankaytön  ja alueraken
-teen vaikutusalue. Lähivaikutusalue  muodostuu nykyisen valtatien sek8 arvioitavien 

vaihtoehtojen lähialueesta. Maankaytönja aluerakenteen vaikutusalueeseen kohuk-
suu hikenneobjenja-yhteyksien muutokset, jotka vaikuttavat myös laajemmin 
maankayttoön sekä yhdyskunta-  ja aluerakenteeseen  etenkin valsasiehen nähden poi-
kittaisten teiden suunnassa sek8 keskusalueiden suhteessa 
Vaikutusselvitysten  ja  vaikutusten arviointialueen laajuus muodostuu tarkemmin 
arviointityön aikana. Arvioinhiolsjelmassa vaikutusten arviointialueel  on  esitetty tar-
kemmin vaikutusselvitystenkuvausten yhteydessä 
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Tiedot hankkeen toteuftamlaen edellyttäinlatä suunnitelnsista  ja  havista  
Hankkeen suunnittelun eteneminen, tarvsttavat luvat  ja  päätökset sekA aikataulu riip-
puvat toteutettavasta vaihtoehdoata. Yya-vaiheessa ei tehdä hanketta koskevia maan-
tielain mukaisia päätöksiä. Yya:n jälkeisen yleissuunnitelmavaiheen lopuksi Tiehal-
lintu  tai  liikenne-  ja yiestintämijiisteriö  tekee maantielain mukaan käsiteltävästä 
ylesiauunnitelmasta hyvaksymispäätöksen. Hyväkaymispäätöknsasa  on  käytävä ilmi, 
mill8 tavalla ympäristövaikususten arviointi  ja yhteysviranomaiaen  siitä antama lau-
sunto  on  otettu huomioon. Hyväksymiapäatöksen jälkeen hanke voidaan sisällyttää 

 4-vuotiseen toiminta-  ja taloussuunnitelmaan. Maantielain  mukaisen yleissuunnitel
-man  tulee perustua maankäyttö-  ja rakennuslain  mukaiseen oikeusvaikutteiseen  kas- 

vaan, jossa maantien sijainti  ja  suhde muuhun alueiden käyttöön  on  selvitetty. Yleis- 
suunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin maakuntakaavaa  tai oikeusvaikutteista  yleis- 
kasvaa. Yleissuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin voimassa olevaa asemakaavan, 

 jos  kunta  ja alueellmen ymparistökeskus  sitä puoltavat. Yleissuunnitelmavaiheen jäl-
keen, ennen  isen  rakentamista,  on  laadittava tiesuunnitelma, josta tehdään myös 
maantielainmukainen hyväksymispäätös. Hyviksytty tiesuunnitelnia oikeuttaa  tie- 
suunnitelmassa osoitettujen alueidenja oikeuksien lunastamiseen. Rakentamistoisni

-en  käynnistäminen edellyttää hankkeesta riippuen erilaisten lupien hakemisen  ja  Il-
moitusten tekemisen. Näitä  Oval  muun muassa  mas-aineslain, ymparistönsuojelulain 
ja  -asetuksen sekä vesilain mukaiset luvat  ja  ilmoitukset 

Liittyminen muihin hankkeisiin 
Valtatien  6  välillä Taavetti-Lappeenranta sisältyy Liikenne-  ja viestintäministeriön 
pääteiden runkoverkkoesitykseen.  Käsiteltävän valtatieosuuden itäpuolelta  on  laadt

-tu,  Lappeenrannan kaupungin alueelle sijoittuvat, valtatien  6 tieosuuksia  Kärki- 
Mattila  ja  Mattila-Muukko koskevat tiesuunnitelmat. Näitä tieosuuksia koskeva 
uralikataijouskilpailu  on  parhaillaan käynniasä. Etelän suunnasta valtatiehen  6  liitty-
vää valtatieta  26  koskien  oss  keväällä  2007  laadittu esiselvitys tieosuudelta Husula-
Taavetli. Ratahallintokeskus  on  laatinut vuonna  2006 Lahti-Luumäki rataosuutta 
koskevan yleissuunnitelman tarkistamiseer Vuoden  2007  aikana Ratahallintokeskus 
käynnistää Luumäki-tmalrankoski kaksoisraiteen yleissuutsiuttelun  ja ympäiistövai-
kutusten  arvioinnin. Luumäki-Insattankoski yleissuunnittelussaja ynspäristövaiku. 

 tusten  arvioinnissa huosmoidaan Luusnäki-Vainikkalaradan liittyminen Luumäki-
Lappeenranta-rataan eritasoralkaisuna  ja  siten, että Luumäki-Vainikkala-rataosuus 

 on  rakennettu vuoden  1997 yleissusinnitelman  mukaiselle linjaukselle kaksuaileise
-nä. Rata  ja  sitä koskevat smmnitelmat otetaan huomioon valtatien  6 parantamishadc-

keen  suunnittelussa. Valtatie.  ja ratahankkeilla  on  myös yhteisiä ynspänstövaikuttk
-sia  (mm.  melu, särmä, pohjavesunskit). 

Arviointlohjelmasta tiedotlaminen, knuleminen  ja  osallistumisen järjestäminen 
Kaakkois-Suomen ynspänstökeskus  on kuuluttanut ympäristövaikututten arvioin-
tiohjelmasta Luunsäen  kunnassa  ja  Lappeenrannan kaupungissa  27.6.-I 3.7.2007. 
Kuulutus on  julkaistu Luumäki  ja  Etelä-  Saimaa  sanomalehdissä. Arviointiohjelma  on 

 nähtävillä Luumäen kunnantalolla  ja Jurvalan monitoimitalolla, Lappeesannan kats-
pungmntalolla ja  Kaakkois-Suomen ympanstökeskuksessa Lappeenrannassa  ja  Kou-
volassa. Lisaiuti ohjelma  on  saatavissa sähköisesti Tiehsllmnnonja Kaakkois-Suomen 
ympäristökeskuksen intemetsivuilla. Hanketta  ja ympäristövaikutusten aryiointioh-
jelinaa  koskeva yleisötilaiauus pidettiin  13.6.2007 Taavelista  Luumäellä. Lausunnot 

 ja  mielipiteet tuli toimittaa  27.8.2007  mennessä Kaakkois-Suomen ympäriatökesksk-
selle. Lausunnot pyydettiin seuraavilta tahoilta: Lunmaen kunta, Lappeenrannan 
kaupunki, Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan palveluykals

-kö,  Kaakkois-Suomen työvoima  ja elinkeinokeskus,  Museovirasto, Etelä-Karjalan 
maakuntamuseo, Kaakkois-Suomen metsäkeskus, Etelä-Kaijalan maaseutukeakus, 



.  
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 Kaakkois-Suomen metsänomistajien liitto ry., Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri, 

Ratahallintokeskus  ja  Oy VR-Rala  Ab  Itä-Suomen ratakeskus. 
Tiepiin  on  lähettänyt alueen viestisnille hankkeen suunnittelua  ja ympäristövaikutia

-ten  arviointia koskevan tiedotteen. Hankkeesta  on uutisoitu  Etelä-Saimaa  lehdessä  ja 
Luunsäen  lehdessä sekä Etelä-Karjalan Radiossa. Ympänstövaikutusten arvsointioh-
jelman laatsinisvaJheessa järjestettiin LuumäenJurvalassa  8.3.2007 yhdistyksille  ja 

 muille yhteisötahoille työpaja. Tilaisuudessa olivat mukana  37  kutsuttua  en  tahon 
edustajaa. Työpajan tavoitteena oli esitellä tiehankkeen lähtökohtia  ja  suunnittelua 
sekä koota osallistujien näkemyksia hankkeestaja siitä, millaisia vaihtoehtoja  ja  ym-
panstövaikutuksia YVA:ssa  tulee arvioida.  Yva-menettelyn edetessä tullaanjasies-
tamaan yleisölle suunnattu suunninelukävely  ja  toinen tyopaja tilaisuus syksyllä 

 2007. Suunnittelukävetyn  tavoitteena  on  saada tietoa vaihtoehtojen suunnitteluun  ja 
 arviointiin vaikuttavssta paikallisista tekijöistä Arviointiselostuksen kuulemiseeis 

liittyvä yleisötilaisuus pidetään alkuvuonna  2008. Tiehahlinnon www-palvelimdlle on 
peiusstettu  hanketta koskeva sivusto, jossa tiedotelaan hankkeen eteneinisesta, vaikil-
tansismandollisuuksista  ja  ajankohtaisista tapahtumista. Eaittelymatensalia, suunni-
telmavaihtoehtoja  ja iikutustms arviointeihin  liittyviä dokumentteja toimitetaan  si-
vustolle  suunnittelun edetessä Sivuilla esitetään myös yhdyslienkilöt yhteystietoi-
neenjs mandollistetaan suoran palautteen antaminen. 
Ympänstövaikutusten arviointimenettetya  ohjaa hankesyhmä, johon kuuluvat  Ksak-
kois-Suomen tiepiiri, Kaakkois-Suomen ympänstökeskus Etelä-Karjalan Liitto, 
Luumäen kunta, Lappeenrannan kaupunki  ja Ratahallintokeskus.  

2.  ARVIOINTIOHJELMASTA  ESITETYT LAUSUNNOT  JA  MIELIIITEET  
Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle toimitettiin  29  lausuntoa  tai  mielipidettä. 
Lausunnoissa  ja  mielipiteistä otettiin kantaa  en  vaihtoehtojen paresnmuuteen Myös 
aiemmin karsitun vaihtoehdon tutkimista hankkeen Itäosassa esitettiin. Latnunnoissa 

 ja muistutuksissa  katsottiin,  etta  liikenteestä siheutuvs melu, pakokaasujen haitat  ja 
 pohjaveteen sekä vesihuoltoon kohdistuvat vaikutukset  on asvioitava.  Uuden  helm- 

jan  arvioitiin vaikuttavan merkittävästi maan käyttöön  ja  paikoitellen yntysten toi-
msntaedellytyksiin myös estevaikutusta pidettiin merkittävänä. Monissa lausunnoasa 
todettiin, että erityisesti raskaat ajotseuvot  on  saatava pois taajamasta eli nykyiselta 
valtatie 6:lta  mm. meluhaittojenja onnettomuusriskin  vuoksi. Merkittävimmät  lisa-
ykset asvioinhiohjelmaan  liittyivät muinaismuistojen inventointiin  ja Salpalinnoittk

-sun huomioimiseen. 

Luunilien Ie,rsnnankailhlus  
Ei huomauteuavaa ymparistovaikutusten arviointiohjelmasta koskien valtatien  6  pa-
rantamista välillä Taavetti-Lappeenranta 

Lappeeni-annan kaupunginhaJithis  
Kaupunginhallitus saattaa teknisen lautakunnan, ympäristö-  ja  rakennuslautakunnan 
sekä sosiaali-  ja terveyslautakunnass  lausunnot tiedoksi  ja  huomioon otettavaksi 
Kaakkois-Suomen ymparistökeskukselleja toteaa, ettei kaupunginhallituksella ote 
arviosatsohjelmaan muuta tausrttavaa. 

Lappeenrannan tekninen  Lautiihunia 
Melulaskennan  tarve  on  olemassa myös Lappeenrannan alueella, vaikka Isehinjaus ei 
muutu tällä osuudella. Myös Lappeenrannan puolella tulee tarkastella melusuojail

-sen  tarvetta. Lsppeauannan alueella suurin  osa suunnittelualueesta  sijaitsee  It  luokan 
pohjavesiatueella. Poski-projektin  uusi pohjavesiluokitus tulee tarkistaa  ja  suunnitel-
la  sen  mukaan vallatielle tarvittava pobjavesisuojaus. Luontokohteista Nyrhitan alu-
eella sijaitsee noin  200 m valtatiesta 6  pohjoiseen liito.oravan reviisi. Suunnitelma- 
alueella ei Lappeenrannan puolella ole muita kasvoja kuin seutukaava. Valtatien  6 
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 parantamisella entisella paikallaan ei ole vaikutusta Lappeenrannan maankäytön 

suunnitelmiin. Lappeenrannan kaupungin alueelle ei ole esittää muita toteuttamis-
vaihtoehtoja  tai -linjauksis. Ympänstövaikutusten arvioinhiohjelmasta on  huomioitu 
keskeiset vaikutukset Lappeenrannan puolella valtaflen  6  varten maa-ainesten otto- 
alueiden maisemalhinen vaiktitus tienkayttäjille tulee arvioida  ja  miettiä tien leven-
tänuten aiheuttamat maisenaiksivan muutokset. 

Lappeenrannan ympäristö-ja rakennu,vlautakunta  
Yleistä 
Vuorovaikutsissuunnitetmasta  voidaan todeta, että  se  mandollistaa asianosaisten osal-
listumisen suunnitteluun sekä vaikuttamisen. Lappeenrannan kaupungin osalta suun-
nitelmassa  on  kuvattu tuunnittelualueen ympäristön nykyhila riittävän kattavasti 
suunnittelun pohjaksi. Selvitykset taydentyvat edelleen ajantasaisella liedolla  mm. 

 kevään  2007 hiso-oravaselvitykselhä  ja  kesän  2007 maastoselvityksillä. Laadittavien 
 selvitysten luotettavuus tulee varmistaa. 

Pohjsveden suoielu  
Lappeenrannan osalta tulee erityisesti huomiota kiinnittää tavoitteen asettelussa 
suunninelsalueen  11-luokan pohjavesialueeseen Kärki  (05 405 05). Tiealuetta  tulee 
parantaa niin, että mandollisista poikkeustilanteissa  tai  onnettomuuksista pohja-
vesisuojaus  on  tuotettava  ja  riittävä, Pohjavesisuojaus edellyttäa jatkossa pohjaveden 
suunnitelmallista tarkkailua. Pohjaveden suojelun osalta tavoitetta tulee asettaa  vas-
tivammaksi  kuin arviointiohjetniassa  on  esitetty. 
Jatevesien  käsittely  ja  linja-asutuksen vesshuollon tulevaisuus 
Tavoitteisiin pyydetään ottamaan huomioon alueen jätevesien käsittely osana asu-
mista ja  yritystoimintaa. Lappeenrannassa  haja-asutusalueen jätevesien kiinteistö-
kobtassessa käsittelyssä imeyttäminen  on pohjavesialueella  kielletty (Lappeenrannan 
kaupungin ympäristönsuojelumaaräykset). Vaihtoehtojen tarkasteluun tulee siis ottaa 
huomioon alueen vesihuotlon tulevaisuuden kehittäsnistaspeet: alueelle saattaa muo- - 

dostua kylapuhdistamoja  tai  tulevaisuudessa jopa vahvistettu vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alue. 
Melu 
Valtatie  6:n  liikenteen inetuvsikutus  on  merkittävä Lappeenrannan alueella. Melu  on 

 ympäristön pilaantumisen määritelmään kuuluva tekijä. Tavoitteeksi tulee arvioi-
tiohijelmassa esittää, että asutukseenja muihin herkkiin kohteisiin kiilkeutuva mclii-
haitta ei saa ylittää valtioneuvoston melutason ohjearvoja (VNp  993 /1992).  Tämä 
tarkoittaisi käytännöstä sitä, että melulle allsstuvat alueet tulee työn aikana selvittää 

 ja  esittää riittävät meluntoijunsatoimenpiteet ohjearvoihin paäsemiseksi. Meluntor-
junnan vailostusta tulee varmentaa suunnitelmalliailla mittauksilla toimenpiteiden to-
teutuksen jälkeen. Hankkeessa tulisi olla näkyvissä selvitys siitä, kuka  on  vastuussa 
tulevaisuudessa melualueelle sijoittuvien uusien toimintojen melusuojauksesta. 
Tärinä 
Ohjelmassa todetaan, että tieiikenteen aiheuttama tärinä  jää suppealle  alueelle tien 
läheisyyteen. Tavoitteisiin tulee lisätä, että tärinävaikutus tulee ottaa huomioon vaih-
toelitoja vertailtaessa  ja tärinälle altistuvat  kohteet tulee kartoittaa. 
Luonnonsuojelu 
Tavoitteista  on  esitetty, ettei tiehankkeella tuhota suojeltavien eliölajien esiintymis-
paikkoja  tai heikennetä  niiden elinympänstöja. Tämä koskee erityisesti luontodirek-
tiivin lV-liitteen lajeja  ja  näiden lisaantymis-  ja levähdyspaikkoja  tulisi tarkkailla jat-
kossa valtaus vaikutusalueella. Esimtymispaikat tulee esittää arviointiselostuksessa. 
Kangasvuokkojen esiintysnisalueet tsslee myös kartoitlaaja esittää ymparistövaiku

-tusten arviointiselostuksessa. 
Myönnetyt  maa-ainesluvat 
YmparistOvaikutusten arviointiohjelmassa  tulee kartoittaa myös  jo  myönnettyjen 
maa-aineslupien massemavaskutukset uuden tien käytön aikana. Arviointiseloatsi- 



.  
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seen  tulee kartoittaa mandolliset ongelma-alueet maiseinansuojelun kannalta maa- 
ainestenottoon  liittyen. Hyväksytyt ottosuunmtelmat  on  saatavissa ymparistoloimes- 

Lappeenran,uan soswali-)a tvey5lautakunta 
Ympanstövaikutusten arviointiohjelmassa  on  huomioitu sekä terveydelliset että sosi-
aaliset ympäristövaikutukset laaja-alaisesli  ja kattavasti.  Merkittäviä puutteita ohjel-
massa ei ole. 

EteiD-XarJaisv, lIItto  
Liitto esittää arviointiohjelmaan huomioon otetavaksi:  Tien  toteuttaminen vaiheit-
taisi, raideliikenteen kehittäminen  ja kaksoisraiteen  rakentamisen vaikutukset välillä 
Lwäks-lmatra,  vt-6  Lappeenranta-Imatra tieoauuden maisemointiprojekti erityiset- 
it  risteys-  ja lljitysalueiden, istutusalueiden, erityisvalaissusten,  siltojen, kaiteiden  se- 
kl melusuojausrakenteiden ja  —aitojen suunnittelussa. Vuonon  2003 laaditun  Etelä-
Kaijalan liikennestrategian  2020  yhtenä tärkeänä tavoitteena  on  toteuttaa seudullinen 
kevyen liikenteen pälveikko, joka  on  hyvin opastettu, standardiltaan sujuva, ensisi- - 
jaisesti  kokonaan ajoradasta  ei-otettu  ja  maakunnan ydinalueilla yhtenäinen. Liitto 
esittää, estä kevyen liikenteen verkko  ja sen  vaikutukset otetaan huomioon. Myös 
virkistys-  ja ulkoilureitit esim. Salpareitissö ja  E- I 0  reitti sekä latureitistön jatkuvuus 
tulee ottaa huomioon  mm. alikulkumandollisuuksina.  Liitto pitää tärkeänä, että  vt  6 

 suunnitelmat ovat valmiina  ja  tien parantaminen  on  mandollista heti seis jälkeen kun 
Lappeenranta-Imatra väli valmistuu. 

Etelä-Suomen Iddnlnhailltus 
Karttoihin olisi aiheellista merkitä myös ne rajat, joiden sisällä ihmisiin kohdistuvat 
terveysvaikutukset esimerkiksi melu  ja  vaikutus ilman laatuun, arvioidaan. Ihmisiin 
kohdistuvmen terveyshaittojen arvioimiseksi asunnoissa  ja  muissa oleskeluuiloissa  an-
itaali-  ja  terveysministeriö  on  antanut Asumisterveys ohjeen (Oppaita  2003:1)  myös 
sosiaali-  ja tes-veysministenön  ohjetta "Ympäristömeluhaittojen arvsoinnin perustei. 

 ta  (Selvityksiä  2005:14)  voisi käyttää meluhaitan arvioimisessa. Hankkeen kaikkia 
terveysvaikutukaia arvioitaessa selvitykset  ja  myös seurannat  on tehtävl  niin, että 
ihmisesija väestön terveyden suojelu toteutuu. Seurantaohjelma tulee laatia yhdessä 
kuntien torveydensuojeluviranomaisten kanssa.  

Rata hejll niokeskus 
Ratahallmtokeskuksella  ei ole huomauttamista yya-ohjelmasta. 

Museovirasto 
Suunnittelualueella tehtä  arkeologisia inventointeja ei voi pitää tiehankkeen kan-
nalta riittävinä. Eu vaihtoehtojen keskinäinen arviointi edellyttâä suunnittelualueella 
tehtävää arkeologista inventointia. Liitekartoilla  3 on  kaksi karttamerkintää, joiden 
selitykset ovat Muinaisjäännökset  ja  Muinaismuistot Selkeyden vuoksi kartoilla tu-
lee käyttää  vain  yhtä karttamerkintää  ja  selitystä Muinaisjaännökset. Salpalinjan koh-
teet ovat siirtymässä vuoden  2007  aikana YM:n hallinnasta Senaatts-kiinteistöille,  jo-
ta  tulee myös kuulla tiesuunnittelun yhteydessä Hankkeen vaikutusten arvioinnissa 

 ja  suunnittelussa tulee kiinnittää erityisesti huomiota linnoitteiden suojeluun. Yksi-
tyiskohtaiset sijaintitiedot tulee pyytää Kymen sotilasläänin Esikunnasta. Suunnitte

-Ism  ja suojelutavoitteiden lähdeaineistona  voi lisäksi käyttää Salpalinjan perinneyh-
distys ry:n julkaisua Matka Salpalinjalle (Armi Oinonen & Arvo Tolmunen,  Helsinki 
2005)  erityisesti sivut  50-54  ja  62-83.  Mikäli suunniteltu tielinjaus sijoittuu linnoit-
teiden alueelle  tai  välittömään läheiseen, asian ratkaisemiseksi tulee ottaa yhteys 
Museovirastoonja KymSLE:aan. Tiesuwmnittelussa  on  syytä ottaa huomioon Lap-
peenrannan kaupungin laatima Ruoholammen asemakaava  ja sen  yhteydessä määri- 
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telty Salpalinjan  alueen linniotteiden suojelu-  ja  hoito sekä suunnitellun lielinjauksen 
koillispuolella oleva Rutolan linnoitsisalue  ja  muut mandolliset alsrella olevat SaIpa-
linjan linnoitteet, joiden inventointi  ja hoitosuunnittelsi  on kä nnissä  kaupungin toi-
meksiannosta. 
Tiealue  sijoittuu  1860-luvulla rakennetun Pietarin  radan  läheisyyteen. Rataa raken-
nettiin  mm. hätäaputyönäja  sinne  hakeutui erityisesti nälkävuosien  1866-68  aikana 
väkeä lähes  koko  Suomesta. Kuolleisuus oli suuri  ja  vaikka kuolleet pyrittiin kuljet-
tamaan kosiseurakuntiinsa, jäi paljon vainajia haudattaviksi radankin varteen. Peri-
matiedon mukaan  radan  van-eisa  olevat  kivi- ja maakuinmut  ovat  radan  rakentajien 
joukkohautqja, mutta hautoja jätettiin myös merkitsemätlä.  Radan  viereen  on  raken-
nettu myös valleja  ja  suoja-aitoja, jottei kaija olisi joutsmut junan nuhjomaksi. Sekä 
edellä mainitut haudas  essä  suoja-aidat  ja  muut rakenteet Ovat muinaismuistolain  ran-
hoittarnia  historiallisen ajan kiinteitä muinaisjäännökaiä. Niitä ei kuitenkaan ole  in-
ventoitu,  ja  vaikutusten arviointiin osana muuta arkeologisla inventoitstia onkin syytä 
liittää näiden kohteiden kartoittaminen. 
Ympänstövaikutusten  arvioinnissa  on  selvitettävä miten sotalsistorsahliset kohteet 
ovat tien käyttäjienja matkailijoiden saavutettavissa. Lisäksi tulee selvittää Luuinäen 
asemalla olevan Oikeustaistelun muistomerkin (presidentti P.E. Svinhufvudin muis-
tomerkki) saavutettavuus yhteistyössä Ratahallintokeskuksen kanssa. 

Etelä-Karjalan museo 
Ei huomautettavaa srviointiohjelsnssts 

Nyrhildn  Kylästä  31 henkilmttt,  Kåren kyldosasto  puolesta Markku Karvanen,  lån-
gyn Erå,,w.ehei ry:n  puolesta  Pi  Jouko Turkkilaja jrhUän yksitylstien puolesta pj 

 Toni  Kankaanra  nie  
Olemme nähneet alustavan  kartan Vt  6 parantamnissuunnitelmistaja  haluamme ottaa 
kantaa  ja  antaa oman näkemyksemme siitä, missä kokoamatien pitäisi kulkea Nyrisilä 
kylän kohdalla. 
Harjualuetta  a pohjavesil suoieltava  
Kartassa kokoamatie  on  piirretty kulkemaan Salpausselän haijulls joka  on  mieles-
tämme huonoin mandollinen vaihtoehto. Nyrhilän haiju  on  erittäin arvokas rikkou-
tusnaton harjualue, eikä siihen saisi tehdä tietä missään tapauksessa. Salpausselän 
harjua  on  turmeltujo  liikaa eikä tätä myös vesipatlerina toimivaa hiekka-aluetta saa 
rikkoa. Nyrhilän kyläläiset saavat juomavetensä tältä haijulta  ja  pohjaveden laatu 
kärsii haijun rikkouduttua. 
Haittaa titus läheisyydessä 
Mikäli kokoamatie kulkisi haujulla,  jää 6  tien pohjoispuolella sijaitseva asunto  Vt 
6:den ja kokoamatien  ahtaaseen vähin. Tällöin liikennettä olisi asunnon molemmin 
puolin  ja  piha-alueesta tulee turvston. Kokoamatiestä siheutuisi haittaa myös asu-
mustolle jonka alapuolelta kokoamatie tällöin kulkisi. Haujun puolella kulkevasta 
heatS olisi esteellistä haittaa  ja meluhäiriötä  molemmille asumustoille. Suurena hait-
tana  on  myös  se,  estä heidän pthaympaiirtöjensä turvallisuus kärsii haijulla kulkevas-
ta  kokoamatiestä, jolla ajavien kulkuneuvojen nopeudes saattavat nousta sujaiksikin. 
Nyrhilän kuntorata  
Vt 6:den  pohjoispuolella olevalla harjulla sijaitsee Lappeenrannan kaupungin vuok

-mama  ja Lappeen Riennon  I  Kären kyllosaston kunnossapitämä  valaistu kuntorata. 
TämI kuntorata jäisi kokoamatien  alle jos  tie  kulkee haujun puolella. Kären kyläosas

-loon ylläpitänyt  tätä kuntorataaja talvisin siinä  on hiihroladut  joilta pääsee hillitä-
mään aina litiään saakka. Näille laduille tulee hiihtäjiä  en  puolilta Lappeenrantaa  ja 
Luwnäkeä,  samoin kuin niitä käyttävät kyläläiset. Kuntorataa kãytetlan myös kesä!- 
laki. Kuntoradan päälle rakennettu  tie  veisi mandollisuuden hyvällä ladulla hiihtI-
miseen lähempänä kotiaan monilta ihmiailtä  ja  olisi kohtuutonta riistää tämä liiksar-
tamuoto. 



. 
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Haittaa kyläläisille  ja  muille tahoille 
Haijulla  kulkeva  tie  paitsi, efta tunnelee Salpausselän haijus, myös aiheuttaa  meta-
tyksiä harjumaan oimstajille  jotka menettävät arvokasta haijumaata. 
Nyrhilän  kyla  on  pieni kasvava  kyla Vt 6:den ja Janky  —järven välissä. Kylämme ei 
halua pusertua enempää kokoon kuin mitä nyt olemme  jo  joutuneet kokemaan;  Vt 
6:den hikennemäaran  lisääntyessä räjähdysmäisesti aiheuttaen  täten meluhaittsa ky. 
lälle.  Harjun puolella kulkeva  tie  halkaisisi lisäksi Lohja Ruduksen kanssa sovitun 
soranottoslueen  Tien  alle jääva  sora tulisi tällöin korvata soranottajilleja  tie aiheit

-taisi taloudellisia haittoja kaikille osapuolille. Haittaa harjun puolella kulkevasta  ties-
tä  aiheutuisi myös Jängyn Erämiehille, joiden metsästyamaat pirstoutuisivat teiden 
vuoksi metsästyskelvottomiksi. Eramiehille  olisi parempi  jos  kaikki tiet  ja junarala 

 olisivat rinnakkain. 
Ehdotuksia tien laadintaan 
Mielestämme ainoa oikea ratkaisu  on  rakentaa mootbontie Valtatie  6:n  eteläpuolelle 
junaradan viereen. Tällöin sitä saisi rakentaa rauhassa eikä  VT 6:den  vilkas  liikenne 
häiriintyisi rakennusaikana. Vanha Valtatie  6  jäisi näin  ollen  toimimaan kokoamalie

-nä  aina Sarvilandelle asti. Tällöin kartassa  VT 6:n  pohjoispuolelle suunniteltu  ko-
koamalie  ei tärvele Salpausselän harjua eikä häiritse Nythilän kylän. Salpausselän 
haijua emme voi tuhota mandollisesti lisääntyvien rakennuskulujen kustannuksella, 
vaikkakin uskomme, että lopullisesti tämä ehdottamamme vaihtoehto tuleekin edulli. 
semmaksi. 

J4i,gyn kylätoimikunta  
Kylien asukkaat ovat yrittäneet saada tietoa  vt  6:n  suunnittelusta karttoja  on  ollut 
huonosti saatavilla. Kylätoinsikunnan kokouksessa  15.8.  oli nähtävillä kartta Käreltä 
Sarvilahteen, johon oli merkitty kokoomatie kulkemaan Salpausselän haijua pitkin 
pohjavessaluedlla.  Tie  kulkisi monien maanomistajien  maiden  läpi, kaikkiin maan-
omistajiin ei ole oltu yhteydessä tien suunnittelijoiden taholta Vaitatien  6  ja kokoo-
mallen  väliin jäisi Nyrhilän, Hurtanmaanja Kären kylien kohdalla omakoutaloja 
kanden tien puristukseeis. Tulevat meluhaitat lisääntyisivät  ja  maiseman pirstoutumi

-oms  kauniilla haijualueella vaikuttaisi etinoloihinja viihtyvyyteen. Esimerkiksi kou-
lulaisten vanhemmat miettivat koulukuljetusten jäijestymistä. 011aan huolissaan kun-
toradan kohtalosta. Tarvitsemme enemmän tietoa tiehankkeesta, jotta voisimme ym-
märtää miten muutokset vaikuttavat elämäämme. 

LuunsJen Yritystila Oyja  Asunto Oy Uconrinne 
Luumäen Yritystila Oy:n liiketoiminta kasittää yhtiön omistaman kiinteistöllä olevan 
meijeriteollisuuskiinteistön vuokraamista yrityksille liiketoimintakäyttöön. Vuokrat-
tavaa tilaa rakennuksessa  on  yli  4000  neliömetriä  ja sen  lisäksi piha-alueella ulkose-
rastoalueita. Asunto Oy Uronrinne omistaa kiinteistöllään kaksi rivitaloa, joissa yh-
teensä  20 asuinhuoneistoa,  joita yhtiö vuokraa asuinkäyttöön. Yhtiöilla  ei ole muuta 
liiketoimmtsa. Toiminnan jatkuvuuden  ja tuloksellisuuden  kannalta nykyinen  tie- 
vaihtoehto VEO  on  selvästi  paras.  Kaikki muut vaihtoehdot, joissa  tie  tulisi lähem-
mäksi klinteisttja kuin nykyinen, tulisivat toteutuessaan rawsioittamaan yhtiöiden 
lisketoiminnanja romanduttamaan kiinteistöjen arvon. Liikenneväylien oheisraken

-teet  kuten laajat liittymaalueet  ja  tekniset alueet tulisivat supistamaan yhtiöiden maa- 
alueita siinä määrin,  etta  toiminta kävisi mandottomaksi. Myös melu-ja pakokaasu-
haitta estäisi toiminnan jatkumiseri. 

Yksityinen mielipide  1  
Valtatie  6:n  keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä välillä Taavetts.Kärki  on 
8300-11700  ajoneuvoa vuorokaudessa. Jurvalan taajaman kohdalla lilkennemäärä 

 on  noin  10400  ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan kaluston osuus  on 19-22  %.  Vai- 
tälle  6  ei vastaa liikenteellisesti eikä yinpanstöflisesti nykyisellään  em. tieosuudella 
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hyvälle tiestölle asetettavia tavoitteita. Nykyisellä  6-tien lmjauksella aiheiluu  em.  lii-
kenteestä ympäristölle melu  —ja  muuta haittaa, joka  on  voimakkainta Jurvalan  tas- 
jaman  kohdalla. Valtatie  6  kulkee välillä Rantsilanmäki.Hurtanmaa lähellä  Yla- 
Kivijärven vesialuetta. Liikenne kyseisellä tieosuudella aiheuttaa melua Ylä- 
Kivijärven vesialueelle, Rantsilänmäki-Hurtanmaa tieosuudelta tuleva liikenteen  nie-
lu kuuluun  nykyisin  varsin  voimakkaana mainitulla vesialueella useiden kilometrien 
päähän  6-tieltä. Mainittujen ympäristöhaittojen poistamiseksi tulee  6-tien parantami-
nen suunnitellulla tieosuudella toteuttaa vaihtoehto  1:n  läntisen alavaihtoehlo Li:n 
sekä itäisen alavaihtoehto  I 2:n  mukaan. Tällä tavalla saavutetaan liikenteelliset  ja 
ympänstölliset  tavoitteet  koko suunrnttelualueella  sekä myös Jurvalan asuntoalueen 
että  Yla-Kivijär'.en  osalta. Vaihtoehto  0+  ei ole riittävä  em.  tavoitteiden saavuttami-
seksi 
Yksityinen mielipide  2 
Ajellessani  päivittäin Lpr:ssa Kuutostielä edestakaisin olen yrittänyt luoda mieliku

-vas  tulevasta liikkumisestani  ko.  tiellä. Eri vaihtoehdoista  on  noussut parhaimmaksi 
kylillämme syntynyt  idea,  että nykyinen Kuutostie toimisi kylien välisenä kokooja-
tienäja uusi komea väylä kulkisi nykyisen tien alapuolella. Siellä ei ote asutusta 
lainkaan.  Jos  nykyinen Kuutostie muokataan leveämnsäksi  ja Salpausselänharjulle 

 tehdään kokoojatie, niin useita taloja - ihmisten koteja - joutuu tämän tieuudistuksen 

Yksityinen mielipide  3  
Mikäli tielinjsusvaihtoehto  I  toteutetaan,  on  uuden tien rakentamisella Luumäen 
asemanseudulla  Husulan  kylässä sijaitsevalle tilallemme useita asunsista vaikeuttavia 

 ja asumisviihtyvyyltä heikentävia  seurauksia: 
-  vakava meluhaitta: Näin lähellä kiinteistöä sijaitseva, vilkkaastiliikennöity nei-
kaistatie aiheuttaa asukkaille äänenvoimakkuudeltaan korkean  ja  jatkuvan meluhai

-tan,  jonka 'aimentsminen esim. meluvallein tien sijainnistaja  alla  mainitusta tulva-
vesiongelinasta johtuen ei ole rakennusteknisesti mandollista. Melutasoa nostaa 
osaltaan myös korkeat ajonopeudet, joita nelikaistatiellä  on  kyseisessä kohdassa tar-
koitus käyttää. Mehihaiusa pahentaa lisäksi  se,  että VR  on leventämässä  tilan ete-
puolella kulkevaa junanrataa lisäämällä yhden kiskoparin juuri  ko.  tilan puolelle (ts. 

 radan  pohjoispuolelle). Samassa yhteydessä rautatiemelunvaimentajina tähän asti 
toimineet asemarakennukses  on  tarkoitus purkaa, jolloin tila tielinjaus VEI:n toteutu-
eisa jäisi kanden korkeanopeuksisen  ja  vakavaa meluhaittaa aiheuttavan liikenon-
vaylän saartamalle kannakselle. Koska maaperä  on  puhdasta savimasta,  on  tietä käy-
tännössä mandotonta perustaa niin, etteikö  se  aiheuttaisi vakavaa tärinahaittaa näin 
lähellä sijaitsevalle kiinteistölle. Asensannotko  on maaperältään  puhdasta savimaata. 
Tontilla  on  sen  sijainnista johtuen ollut keväisin tulvimisongelmaa, joka pahentui, 
kun Suoanttilsnbielle rakennettiin rautanetä varten ylikulkusilta.  Jos  tielinjaus VEI 
toteutuu, johtaa tämä väistämättä tulvisnisongelman pahenemiseen, koska uusi  tie 

 muodostaa pohjoisen suuntaan patomaisen seinämän, joka ohjaa sulamisvesistä yhä 
suuremman osan tontille 

-  

Yksityinen mielipide  4  
Uusi tielinJaus tulisi tehdä  radan  varteen. Saataisiinko rakennusaikaista säästöä,  jos 

 tuleva kakkosraide  ja  uusi tielinjaus kytketxäisiin jollakin tavoin yhteen. Jurvalan taa-
jama  ja  Kankaan hautausniaa rauhoittuisivst raskaalta ohikulkuhikenteeltä, isot pel-
toaukeamat aäilyisivät osui lohkomsttoniina. Voimalinja  on  jo radan ja  6-tien välillä. 

 Radan  varressa olevien kotien kohtalo pohdittavaksi. 
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Ylrsilyinen  mielipide  5  
Onko mitään järkeä tehdä leveä moottoritse? Esimerkiksi rekkaliikenne vähesre 
huomattavasti, kun lmnsitoliikenne loppuu Suomesta  nom  kymmenessä vuodessa. 
Tieosuus  on  suora eikä pahemmin mäkistL Tälle välille riittää hyvin leveäkaistatie. 

 Jos on  tarvetta, voidaan tehdä ohituskaistoja Jurvala-Karki välille. Miten paljon  tak» 
ja  jäisi moottoruuen  alle Karjenkylässa,  lähes  koko  kylä katoaisi. Myös Jurvalan alta-
eella taloja  ja  tiloja  jää lien  alle  aina enemmän mitä leveampi  tie on.  

Yksityinen mIelipide  6  
Ainoat mandolliset vaihtoehdot ovat VEt/LI, VEI/L2ja VEI/L3. Nämä vaihtoehdot 
siirtävät tien pois Kankaan hautausmaan kohdalta, jossa  on  nyt äärimmäisen vaaral-
linen kohta Paikka  100 km nopeusrajoituksmeen  odottaa suurta liikenneonnetto-
muutta. Nollavaihtoehto (VEO+) ei tule kysymykseen, Jurvalan kohdalla ei voi enää 
sijaita valtatEta keskellä  1300 asukkasn  yhteisöä. 

1krftJ4ne,s nakllplde  7  
VE  0+  ei ote hyvä, koska melu  ja  onnettomuusriskit jäisivät taajamaan samoin nope-
usrajoitus, joka ei kuulu tämän tasoiselle valtatielle. VEI/L2  tai L3  olisivat hyviä 
hautausmaan takia. WI/Il parempi koska peltoja ei pirstoudu  min  paljon  ja Kotka- 
niemi ei kärsisi. Raskaat ajoneuvot  on  saatava pois taajamasta, koska onnettomuus-
riski  on  suuri  ja  melu sietämätonti Ihmiset joutuvat myymään talojaan huonoon hin-
taan tien varreata. Kapea nelikalatatie keskikaiteella  on  riittävä. Ennen uuden tien ra-
kentamista tulisi Jurvalan taajaman melusuojausta ylläpitää  ja  kehittää, lisätä kame-
ravalvontas  60 km nopeusra,joitusalueella  ja  hiljainen asfaltti olisi uusittava,  sillä sen 

 teho alkaa laskea 

Yksityinen mielipIde  8  
Vaihtoehdot  1  ja  2  pitäisi unohtaa  sillä  niistä  on  eniten vahinkoa ymparistölle  ja 

 asukkaille. Ne kulkevat pohjavesialueen lapi, tuhoavat täydellisesti  2  maanviljelijän 
elinkeinon  ja  jättävät yli  10  asuntoa eriatyksiin. (Meijenn viereasä olevat rivitalot 
jäävät tien  alle,  täysin esityksiin jäävät meijenn vieressä oleva paritalo, tien toisella 
puolella oleva omakotitalo sekä hyötyjateasensan vieressä oleva omakotitalo) Mieles-
täni vanhaa tiepohjaa pitäisi käyttää hyväksi niin pitkälle kuin mandollista, nämä 
kaksi vaihtoehtoa erkanet liian aikaisin vanhasta  siesta  ja  hyvin loivana ahusaisevat 
suuremman alan maanviljelyksessä olevasta pelloata kuin vaihtoehdot  3  ja  4.  Myös 
asukkaiden kaivot ovat vaarassa  jos  I tai 2  vaihtoehto toteutetaan. 
Huontioitava  1  ja  2  vaihtoehdon vaikutus pohjavesialueeseen, elinkeinon menettämi

-seen  sekä asukkaiden viihtyvyyteen 
Miksi uutta tietä  si  voisi rakentaa vasta risteyksesta mistä käännytään Osviittaan  han-
tausmaalleja Haimilan  rantaan)  ja Kuoppalanraitille,  siitä suoraan  alas junaradalle 
on  leveä metsavyöhyke näin kukaan ei menettäisi peltoaan  tai asuintaloaan Tie  olisi 
huomattavasti lyhyempi kuin muut vaihtoehdot näin säästyiai verorahoja  Jos  tätä ei 
voida toteuttaa niin sitten  3 tai 4  vaihtoehto ovat parempia Toivottavasti järjestään 
vielä asukastilaisuus ennen kuin lopullinen valinta nuijitaan pöytään. 

Yksityinen mielipide  9  
Tietooni  on  tullut,  että suunnitteilla  on Nyrhilan yksityistie  jatkuu Laakkolan tielle, 
josta aiheutuu kiinteistölleni meluhaittas, kaivo  jää  tien läheisyyteen, pölyhaitta li-
sääntyy. Välitöntä liittymää kiinteistölle  et  saa poistaa, koska  se  estäisi kiinteiatön 
liiketoiminnallisen käytön. Raskaan liikenteen kulku  on  elintärkeä. Kiinteistöllä pitää 
järjestää katselmus ennen kuin asiasta tehdään päätöksiä. asia koskee monia muitakin 
kiinteistöjä.  

12(20)  
Yksityinen mielipide  lola  11  
Mielipide sisältää  kartan,  jossa esitetään selvitettäväksi linjausta, jossa uusi  st  6  kul- 
tosi arviointiohjelmassa olevia itäistä vaihtoehtoja huomattavasti pidemmälle itään. 
Esitetty linjaus lähtisi Jurvalan  kylan  kohdalla Luumäen asemalla  radan  vartta pitkin 
peltoaluellen yli Multarnäkeei jossa linjaus siirtyy sähkölinjan suuntaiseksi. Vaa-
ränmäenkorvenja Pitkäsuon kohdalla linjaus erkaniai sähkölinjasta kohti nykyistä  st  
6 tieinjaa,  johon uusi linjaus yhtyisi Töröläja Nyrhilan kylien kohdalla. 
Arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot katkaisevat Salpausselän harjualsieen  j- 
kon. Paikallistiet  tulisivat kulkemaan pobjavesien muodostuaalueella. Kylien  ja 
mökkiasutuksen meluhaitta  kasvaa huomattavasti. Suunniteltu paikallistie tulee  es-
tänsään  viljelyn  ja  muun toiminnan. Erämiesten metsastystoiminta vaikeutuu hts,-
mastavasti. Mielipiteen liitekartalla esitetyn uuden linjauksen rakentamisen aikana  es 

 tarvita liikennejarjestelystä, kun nykyinen  vt  6  jäisi paikalliatieksi. Ruduksen aafat-
tinturskausasemalle ei tarvitse tehdä tienalitusta. Mielipiteen esittäjan tekemän  mass-
tokataelmukaen  mukaan esitetty tielinjan paikka sopii hyvin tien rakentamiseen. Alue 

 on  pääosin hiekkamaata  ja  alueella ei ole asutusta. 

Yksityinen mielipIde  12  
Uusi  tie Jurvalan  kohdalla  on  ehdottomasti vietävä lähelle rantatietä. Nykyisin  tie 

 kulkee haijulla, jolloin raskaan liikenteen melu ei häiritse ainoastaan lähitienoota 
vaan melu kaikaa pitkin Kivsjarveä pitkälle saaliin, joilla  on  loma-asutusta. Mieles-
täni tien tulee kulkea lähellä rautatieta  ja ybdyttava  vanhaan tiehen suunnitelman 
VEI/12 mukaisesti. Jurvalan taajaman asukkaat lähtevät pääsääntöisesti Lappeenran-
taan. Kunta  on  hankkinut  ja  hankkii edelleen maita Lappeenrannan rajalta, jolloin 
suunnitelman VEI/l2 mukainen liittymapaikka olisi  hyva.  Alueelle aikoinaan  sillan-
niteltiin  suursikalaa mutta hanke lienee tyrehtynyt Pitäisi selvittää miten kauan lupa 

 on  voimassa, jolloin aluetta voitaisiin käyttää paremmin. Hanketta pitäisi kiirehtiä 
 sillä Jurvalan  taajaman ohi ajaa yli  3000  rekkaa. Tiellä  on 60 nopeusrajoitutja  pääl-

lyste heikko. Voitte  vain  kuvitella miltä tuntuu asua Jurvalan taajamassa 

Yksityinen mielipIde  13  
Toteutuessaan tekemänne tielinjaus välillä Lappeenranta-Tasvetti jättää alleen  hiss-
mattavan  osan omistasnastansme metsapalstastaja  se  tulee samalla estämään  sen 
maakäytön, jota perikuntamme  on  alueelle suunnitellut. Koska  ko. metsäpalsta  si-
jaitsee Lappeenrantaan nähden hyvien kulkuyhteyksien päässä,  on ssninnitelmis

-samme  rakentaa  sinne  asuinrakennus. 

- 

Yksityinen mielipide  14  
Vaikutuksia  on  monenlaisia esim, melu, joka nykyisinkin  on  melkoinen saati sitten 

 lam  tulee  4.-kaistaiaeksi.  Alueella  on  vakinaisten asukkaiden lisäksi kesaniökkejä 
 nota  150  välillä Jängynsuu-Uiri. Toinen asian pohjsvedet, voiko niiden saastumista 

estää esim. talvisuolaus. Kaivot ovat suuressa vaarassa. Salpausselkä kuuluu pohja-
vesialueeseen  ja  on muutekin  kuuluisa Suunnitelmanne kokoojatie kuildsi juuri  kor-
keinunalla  kohtaa Salpausselän haijua, josta melu varmasti levithsi kummallekin 
puollelle. Siis pyydän  ja  vaadin suunnitelkaa kokoojatie  6-tien etelapuolelle, siellä  on 

 vähemmän asutusta tässä  on  sentään Hurtanmaa, Nyrhlla ym. Suunnittelussa  on  tär-
keää ottaa huomioon asukkaiden mandollisuus päästa  6-tielle, ettei tarvitsisi kiertää 
monia kilometreja taaksepäin päästäkseen keskustaan. Jurvalan kohta, mitä siitä esi-
tettiin, tuntuu oikeudenmukaiselta. Luultavasti siinä  on  moni  jo kuulonsa menettanyt 

 Kysyttiin kokouksessa, mihin tulee kokoojatie Huslanmaa-Nyrhilä kohdalla, vastaus 
oli ei ole vielä suunniteltu kuitenkin kartta tuli. Tuntuu omituiselta voisihan meille 
sanoa suoraan miten asia  on.  Kukaan tiedä mitään ei edes isokenkaiset 
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Yksiiyinen aleS  'ide  15  
Tiehallinto  suunnittelee  VT-6 parantansistaja siirtansista  radan  läheisyyteen, VaSs. 
toehto VEI/LI kulkisi meijesin  ja hyösyjateasensan  välistä, jossa sijaitsee asuinkiin. 
teistt, Matka olisi tiehen  30-50 m  ja  siinä välissä  on lähdekaivo.  Vesi tulisi loppu. 
maan, kun tehdaan ojituksiaja mitä jaanua  sinne kulkeutuisi. Asumisvuhtyvyys  kar-
in, melu ( v5hintään meluesteet), tieballinnois koejanava kunnanvesihittynia veloi-
tuksettaja vesimaksut laban saakka vesi  on  riittänyt kuivanakin kesänä. Suositteli. 

 sin  vaihtoehto VEI/L4 VEIJL3. Lähinaaptuit ovat myös suositelleet muuta vaihtoeh-
toa 

YLrityinen nielipide  16  
VE1/Li  sijaitsee ykkösluokan pohjavesialueella Ansarin maakaasuputki kulkee pel-
lon halki  ja peliolla  on vedenouasno. VEI/L2  kulkee elinkeinon kannalta tärkeällä 
kohdalta, koska linjan sisälle jäisi viljankuivaamo käyttökelvottomaksi VE1/L3 olisi 
hautausmaan kannalta  hyva. VEI/L4  kulkisi sujuvasti asutuksen ohi eika oli muita 
mutkia. VE&4- olisi  paras ja  yksinkertaisia kun  tie on  aina kulkenut tinS. VEL/L  I 

 kulkisi myös kunnan jätevesiptinppaamon  ja  kunnan hyötyjateaseman päältä Tielin-
jauksisaa VEt/LI, VEI/L2 kulkevat dlinkeinon kannalta huonossa linjassa. Talois-
keskukset ovat lähellä  ja yntystoiminsa mniisi.  Riittävästi pitää tehdä meluvalleja  ja 

 mihin  ja alikulkutunneleita jalankultijoille, pyörailijöille ja traktoreille. VEO-4-:ssa  im 
 lee  rakentaa meluvalli hautausmaan kohdalle  jos  melu haitaksi hautasamsslle.  

3. YHTEYSVH1ANOMAISEN  LAUSUNTO 
Ympänstövaikutusten srvsointiohjelma  on  hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma 
tarvittavista selvityksistä  ja arviointimenettelyisjsijestäniisesth.  Kaakkois-Suooiesi 
Ymparistökeskus  on  tarkistanut yya-ohjelman  ja  on  tätä lausuntoa laatiessaan ottanut 
huomioon arviointiohjelmassa yhteysviranomaiselle toimitetut lausunnot  ja mselip  i-
t 

Ympanstökeskus  katsoo, että asviointiohjehna  on  tarkoitustaan vastaava tiina  on 
 otettu huomioon yya- laissa  ja asetuksessa  määrätyt  asiat Yya-  lain 9 §:n  nojalla 

Kaakkois-Suomuu ympäristökeskus esittää arviointiohjeiniaan joitakin tarkennuksia 
 ja lisäyksit 

Hssnkekuvaus 
Arviointiohjelmassa  on  esitetty hankkeen nimi, sijainti  ja  hankkeesta vastaava 
Hankkeen tarve  on  perusteltu  ja  sille asetetut valtakunnalliset, seuduiliset  ja paikall i- 
set  tavoitteet  on  tuotu hyvin esille. Hankkeen ymparistotavoineet  ja  niiden persateet 

 on  esitetty myös selkeästi. Hankekokonaisuus  on  oikein määritelty. Tarkasteltavat 
vaihtoehdot  on  kuvattu sekä kartalla,  etta  sanallisesti 

Hankkeen esittelyn yhteydessä  on  kerrottu  sen  liittyminen muihin suunnitelmiin  ja 
hankketsiin. Yhteensovittasnisen  tarve  on  ilmeinen meneillään olevien  tie-  ja  rata- 
hankkeiden ympanstövaikutusten arvioinnissa  ja  hankkeiden suunnittelussa. 

Arvioinnin tarpeellisuus perustuu yvs.asetuksen  6:n hankeluettelon  kohtaan  9 b  ja 
 c. Arviointiohjelmassa  on  painovirhe tähän liittyen sivulla  18.  Yva-messettelynja  tie-

suunnitteluprosessin  liittyminen toisiinsa  ja  näihin liittyvät päätökset  on  kuvattu ln-
vainnollisesti kuvassa  4.  Yva-menettelyn alustava aikataulu  on yhteysviranomaisen 

 käsityksen mukaan realistinen  ja  siinä  on  varattu riittävästi aikaa osallistumisen to-
teuttamiseen. Yva.menettelyn arvioidaan päättyvän talvella  2008. 

14(20)  
Vaihtoehtojen muodostaminen  ja  0-vaihtoehto  
(1-vaihtoehto  
Arviointimeneuelyssä  on  yhtenä vaihtoehtona tarkasteltava hankkeen toteuttamatta 
jättämistä  ss.  0-vaihtoehto, ellei tällainen vaihtoehto entyisistä syistä ole tarpeeton. 
Hanketta koskevan päätöksenteon  ja  rahoituksen mandollinen viivaatyminen aihesi

-tan  tilanteen, jossa nykylilanne jatkuu jonkin aikaa. Nykytilannetta ei  0-vaihtoehtoa 
 on arviointio1elmassa  tarkoitus ksyttsa myös vertailuvaihtoehtona  0-vaihtoehdon 

tutkimatta jättäminen ei ole perusteltua  em.  syiden perusteella 

Vaihtoehtojen muodostaminen  
Arviointmmenetlelyyn  on  valittu keskeiset  ja vaiktäuksiltaan  oleellisesti toisistaan 
eroavat vaihtoehdot. Vaihtoehtojen muodostaminen  on  tehty avoimesti  ja arvioto-
tiohjelmassa  esitetään myös valmistelun aikana karsitut vaihtoehdot Kaikki mukana 
olleet myös karsitsst vaihtoehdot ovat sijoittuneet nykyisen tielinjan  ja sen eteläptai. 
leila  kulkevan  radan valiseile  alueelle.  Radan  eteläpuolelle ei ole ollut järkevää  mun. 
dostaa  lisää vaihtoehtoisia linjauksia, tämä päätös  on  selkeästi perusteltu arvsointsoh-
jelmassa. Vaihtoehdot  ja alavaihtoehdot  ovat nimetty  ja  esitetty myös kartalla. 
VEI:tA tarkastellaan siten, että mika tahansa läntinen vaihtoehto voidaan yhdistää 
mihin tahansa ilaiseen vaihtoehtoon. Muutamassa ympänstökeskukselle toimitetussa 
mielipiteissä esitettiin tarkasteltavaksi vaihtoehtoa, joka suunn piirtein vastaisi  to-
esnmsn karsittua kausnimaksi  itään ulottuvaa vaihtoehtoa. Tämän vaihtoehdon pois 
jättämistä  on  perusteltu arviointiohjelmassa. Itäisin vaihtoehto karsittiin, koska sille 
ei löydetty liikenteellisiä perusteita  ja sen  rakentaminen johtaisi myös yhden lisäeri-
tasoluttyman rakentamiseen Ympäristön kannalta  sillä  ei nähty olevan etuja muihin 
vaihtoehtoihin nähden Sanat ytnpänstövaikutukset olisivat siirtyneet toiseen  pair-
kaan kokonaisvaikutustm muuttumatta.  Muita vaihtoehtoja korkeampien rakennus-
kustannusten vuoksi tämä vaihtoehto olisi todennäköisesti ollut myös epärealistinen 
nyt tarkasteltssihin vaihtoehtoihin verrattuna. Muita lisävaihtoehtoja ei ole esitetty 
tarkastcltavakäi. Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiohjelmasta esitetyt karsiss-
tojon perustelut ovat uskottavia  ja  riittäviä. Päätös tutkimatta jatettavien vaihtoehto- 
jon poisjattämisestä  on  tehty avoimesti  ja pensateltu  selkeästi arviointiohjelmassa 

Tarkaateltavan vaikutuaalueen  rajaus 
Ymparistövaikutusten arvioinnm kohilentansisen  kannalta arviointiohjelmassa  on  tär-
keää esittää arvio siitä, miten laajalle alueelle hankkeen vaikutukset saattavat ulottea. 
Tämän  ni.  tarkasteltavan vaikutusalueen mäanttäsnisen avulla herasellään alueen  Ss- 
mistä  ja  yhteisöjä osallistumaan arviointimenettelyyn samalla saatetaan suunniteltu 
arviointityön alueellinen laajuus yleisön arvioitavaksi  ja kommentoitavaksi. Arvioin-
tiohjelmassa  on  onnistuneesti esitetty tarkasteltavan vaikutusalueen rajaus.  Se on  ja-
ettu lähivaskutusalueeksi  ja  maankäytön  ja aluerakenteen vaikutusalueeksi ja  ne  on 

 esitetty kartalla. Tarkesnsnat vaikutuskohtaiset asviointialueet  on  esitetty tanallisesti 
vaikutusselvitysten esittelyn yhteydessä. 

Vaihtoehtojen vertailumenetelmät  ja ympäristövaikutusten merkittävyyden  as'-
violuti 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn  tarkoituksena  on  päätöksenteon paranta-
minen. Vaihtoehtojen vestailussa tiivistetään, jäsennetsan  ja  tulkitaan päätöksentekoa 
varten  yva-menettelyssä  tuotettu informaatio. Vaihtoehtojen vertailu  on arvioinlime-
nettelyn  vaikuttavuuden kannalta  yva-menettelyn keskeinen ydin. Arviomtiohjelmas

-sa  mainitaan, että vaihtoehtojen erot esitetään erittelevän vertailun avulla. Vaihtoeh-
toja kuvataan niiden muutosten kautta, joita vaihtoehdon toteuttaminen aiheuttaa 
suhteessa nykytilaan. Arviointiohjelman mukaan vaihtoehtojen vertailu tiivistetättn 
selkeään oleelliseess keskittyvään kuvaukseen vaihtoehtojen ominaisuuksista. Tämä 
vaihtoehtojen vertailun tjiviatäminen  on  tehtävä siten, että tarkastellaan kappaleessa 
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6  esitettyjen ym$ristötavolticiden saavuttamista Tavoitteena  on selvitt8A  perustellen 
onko joku vaihtoehdoista totta parempi ytnpnatÖvaikutusten nAkökulmasta, vai 
ovatko ne  vain &ilaisia.  Vaihtoehtoja vertailtaessa joudutaan arvioimaan  en  vaiku-
tusten merkittA'ttI. Vaikutusten merkiltavyyden pohjalta tulee arvioidaan myös 
vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta. Vaikutusten methdttAvyyden arvioinnissa voi-
daan tukeutua lkktatietoihin, mutta pohjimmiltaan  se on  aina aubjekliivsstaja  ar-
vosidonnaista.  Vaikutusten merkitts.vyyden arviointi  ja  vaihtoehtojen vertailu tulee 
tehd8 tasapuolisesti, samalla tarkkuudella  ja peruatellen  eri toteutsavaihtoehtojen 
osalta. 

Hankkeen vaikutukset  ja  niiden aelvittäminen 
YmparistOn nykytilan  kuvaus  
Ymp8riatön nykytilan  kuvaus  on  perusta sille,  etta  vaikutusten tunnistaminen  ja  vai-
kutusselvitykset tulevat kohdennetuiksi asianmukaiaella tavalla  ja oikeitiin  asioihin. 
Arviointiohjelmassa  on  alueen nykytila kuvattu olemassa olevan tiedon perusteella. 
Nykytilan kuvauksen tarkkuus  on  riittävä arviointimenettelyn suunnittelua varten. 
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesaa  on tarkennettava  tarkasteltavan vaiks,-
tusalueen nykytilan kuvausta arviointimenettelyn aikana saaduilla tiedoilla. Painopb-
teenS nykytilan kuvauksessa tulee olla Iähivaikutusaluedila Maankäytön  ja aluera-
kenteen vaikutusalueclla nykytilan  kuvaus tulee tehda sellaisella tarkkuudella, että 
hankkeen vaikutuksia voidaan vertailla nykyiseen maankäyttöön  ja aluerakenteeseen. 
Lähivaikutusalueella  sijaitsevat herkät kohteet  (mm. päivSkodit,  koulut, maa-  ja  vesi-
alueiden virkistyskayttöösi kuuluvat alueet  ja  kohteet, suojelualueet, asutus  ja loma- 
asutus) tulisi kuvata mandollisuuksien mukaan kartoilla. 

Ar,'iointimenetelmäl  
Esitetyt arviointimenetelmät ovat hyvin esitetty kunkin tarkasteltavan vaikutuksen 
kohdalla. Menetelmien esittämisen lisäksi olisi voinut pohtia sisaltyykö joidenkin 
vaikstustess selvittämiseen vaikeuksia, tiedollisia puutteita  ja  epävarmuustekijöitä, 
joiden vuoksi esimerkiksi joudutaan tekemään meiudttavsä olettamuksia  tai yleiat)4c-
sit  Myös arviointiseloatuksessa tulee tuoda yksityiskohtaisesti esille ytnpanstövai- - 

kutusten arvsoinnissa kaytetyt atvioinlimenetelmät  ja  niissä havaitut epävarmuusteki-
jU samoin  kiln se,  miltä osin tarkastelu perustui laskennallisiin seikkoihin, mallilas

-kelmim, kisjalliauuteen,  muuhun vastaavaan materisahtin, tehtyihin tutkimuksiin, 
maastoinventointeihin  tai hasstasteluihin yms.  

Tork  sieltcrea:ympäris:övaikntukset  
Kappaleeseen  6 on  selkeästi koottu ne ymparistötavoitteet, joihin hankkeella pyri- 
sään Arviointimenettelyssä selvitetääi miten nämä tavoitteet toteutuvat hankkeen 

 en  vaihtoehtojen kohdalla. Tavoitteiden saavuttamisen selvittämiseksi tutkitaan kap-
paleessa  8  kerrotut ympänstövaikutukset. Arviointiohjetmassa  on  kerrottu kunkin 
vaikutuksen kohdalla, miten  se  tullaan arvioimaan. Arviointimenetelmät  on  kuvattu 
yleisesti ottaen rÜttävän yksityiskohtaisesti. Yhteysviranomaisen näkemyksen mu-
kaan hankkeen kesketaet ympäristövaikutukset  on  oikein tunnistetlu 

Liikenleellisel  vaikutukset  
Liikennevaikutusten  selvittämiseksi arviointiselostuksessa  on  kuvattava myös  rio-
nakkaistiestön  muutos  ja parannustarpees  seka rakonnustöiden aikaiset liikenteen  ja 
liikennejäijestelyiden  muutokset Arviointimenettelyssä  on  selvitettävä, miten ylissas-
ret erikoiskuljetukset tullaan ohjaamaan mandollisten ylikulkuslltojen  tai  muiden es-
teiden ohi  ja  miten Isiertoreitit  on jäijestetty poikkeusoloissa  ja onnettomuussilantel- 
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Melu  ja  tarina 
Melu laskenta suoritetaan  mallin  avulla sek8 nykytilanteen että liikenne-ennusteen 
mukaisesti. Melulaskennassa otetaan huomioon raideliikennemelu niillä alueilla, 
joissa yhteisvaikutua voi olla merkittävä. Ihmisiin kohdistuvien terveyshaittojen ar-
vioimista varten olisi tutustuttava sosiaali-  ja  terveysministeriön Aauntiaterveyaoh-
jeeseen (Oppaita  2003:1)  ja  sosiaali-  ja terveysministeriOn ohjeeseen "Ympäristönsi-
luhaittojen  arvioinnin perusteita" (Selvityksiä  2005:14). Mclunvaikutuksen merkitlä-
vyyttä on  tarkoitus tarkastella meluahseille sijoittuvien asukasmäasien suhteen. Arvi-
ointiohjelman mukaan asukasmäärät melualueille jaotellaan  55-60 dB, 60-65 dB  ja 

 yli  65 dB vyöhykkeisiin. Meluvaikutusten  tarkastelussa  on  laskettava myös  loma- 
asutusalueita koskeva  45 dB:n päiväajan keskimelutasovyöhyke  ja  arvioitava  sen 

 vaikutusta  loma-asutukseen.  Liikenteen melu-ja tärinähaillaa  arvioitaessa tulee ottaa 
huomioon raideliikenteesa lisäksi alueella mandollisesti  must  olemassa olevat toi- -  
minnot ja  niiden vaikutukset Melun osalta haitalhitten vaikutusten lieventämisloimet 

 on  esitettävä siten, ettA mallilaskelmien mukaan asutukseen  ja  muihin herkkiin koh-
teisiin kulkeutuva meluhaitta ei yhtä valtioneuvoston melutason olsjearvoja (VNp 

 993 /1992). Melun torjuntatoiniia  suunniteltaessa  on  tarvittaessa oltava yhteistyössä 
ratahallintovirammaisten kanssa. 
Axvioinuohjelman  mukaan liikenteen aiheutlaman tärinän vaikutusalue  on  ty)piIIi- - 
aesti  vain muuttamia  kymmeniä metrejä tielinjasta. Näin  ollen  uuden tieinjauksen  lä-
rinähaitat  voivat esiintyä  vain  hyvin lähellä uutta tielinjausta. Tärinäherkkien kohtei-
den tunnistaminen  ja vaikutusarviointi  tehdään maaperätsetojen perusteella asiantias-
tija-arvinintina. Arviointiselostuksessa  on  tarkemmin esitett8vä, mihin tutkimuksiin 

 tai aelvityksiin  perustuen tärmävaikutus ulottuu  vain  tien välittömään läheisyyteen. 
Itankevaihtoehto sijoittuu osittain Salpausselän eteläpuoliselle tavikkoalueelle, joi - 
lom  voisi olettaa lärinävaikutusten ulottuvan arviointiohjelmassa esitettyä pidesnmäl

-le. 

PädstOl ilrnaanjo  vaikutukset ilmastoon  
Arviointiohjelnsan  mukaan liikenteen paastot (hiilimonoksidi  CO,  hiilidioksidi  CO2, 
typpioksidit NOX, hiihivedyt  ja  hiukkaset) arvioidaan  IVAR-ohjelmalla. Pitoisuuksia 

 ja  niiden serveydellissa haittaa arvioidaan muualta saatuihin mittaustuhoksiin perustu- 
isen  tietojen perusteella. Yya-  lain  mukaan  on srvioitava  myös hankkeesi vaikutukset 
ilmastoon. Tämä larkastelu tulee tehdä ilmaston lampenemistä aiheuttavien psaslojen 
suhteen  ja  miten niiden määrään voidaan vaikuttaa esimerkiksi nopeusrajoitusten 
avulla. Arviointiselostiksessa tulee esittää liikenne-ennusteen mukaiset tieosuudella 
syntyvät paastot eri nopeuksilla ajettaessa. Vaihtoehtojen vertailun kannalta  on 

 oleellista myös selvittää poikkesvatko vaihtoehtojen ympäristövaikutukset toisistaan 

Kuljelusonnettomuusriskii 
Kuljetusonnettomuusnskejä  selvitettäessä  on  arvioitava myös onnettomuuksien  to-
dennäköisyytsä,  niiden seurauksia  ja  vaikutusten palautuvuulta erityisesti suhteessa 
pohjaveteen Pohjavesisuojausten toimivuus suistumisonnettomuuksissa  on  selvitet-
tävä olemassa olevan tiedon perusteella. 

- 

Vaikutukset ihmisiin  ja  yhleisöihin  
Suunniteltu ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tarkastelunäkökulma  on  varsin  katta-
va.  Yva-monettelyssä  selvitetään vaihtoehtojen vaikutuksia sekä asiantuntijoiden  ar-
vioina  että ihmisten kokemana. Sosiaalisten vaikutusten tunnistamisessa  ja arviotn-
niasa  selvitysten tavoitteena  on  tunnistaa ne ryhmät, joihin vaiksstukset erityisesti 
kohdistuvat. Paikallisten sosiaali-  ja teiveysviranomaisten  asiantuntemusta tulee 
hyödyntää asiantuntija-arvioita laadittaessa, koska heillä  on  tämän  sektorin ssisntsm-
temuksen  lisäksi hyvä paikallistuntemus. Useissa arviointiohjelmasta annetuissa  nie-
lipiteissäja lausunnoiasa  ihmisiin kobdatuvien vaikutusten selvittämistä pidettiin 



. 

	

. 
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tärkegna.  Lausunnoissa  ja mieipiteissa tustiin  esille runsaasti yksityiskohtasta tietoa 

 mm.  ihmisten liikkumistarpeista  ja kaytannoista  alueella. Olemassa olevat kuntopolut 
 ja latureitit  mainittiin samoin kevyen  ja joukkoliikenteen  tarpeet. Nimeltä mainittuja 

reittejä, jotka  on  myös huomioitava arviointimenettelyssä olivat  mm. Salpareitistö, 
 Lappeenrannan kaupungin vuokraasenja Lappeen Rimsnon / Kären kylaosaston kiis-

nossapitama valaistu kuntorats,  &10  reitti sekä ilmeisen kattava latuverkosto,jolla 
 on  laaja käyttäjäkunta. Etela-Kaijalan liiton lausunnossa mainitaan, että vuonna  2003 

on  laadittu Etela-Kaijalan liikennestrategia  2020  ja  että  sen  yhtenä tavoitteena  on  ss-
tessttaa seudullinen  kevyen liikenteen pääverkko, joka  on  hyvin opastettu, standardil. 
taan sujuva, ensisijaisesti kokonaan ajoradasta erotettu  ja  maakunnan ydinalucilla yli-
tenainen. Liikkumisolosuhteisiin kohdistuvien vaikutusten arviointeja tehtäessä  on 
selvitettävA,  miten hanke suhtautuu  em. hikennesirategiaan.  

Vaikutukset luontoon  ja  luonnonvarojen  kilyttöön 
Tietojäsjestelmissa  olevan tiedon lisäksi  on  tarkoitus suorittaa maastoinventointeja. 
Liito-oravan lisäksi  on  selvitettävä myös muiden luontodirektiivin liitteen IV(a) laji-
en (pois lukien suurpedot) osalta ainakin näille lajejlle soveltuvat elinympanstöt 
suunnittelualueella  ja  arvioida  sen  perusteella tarkempien  selvitysten tarvetta.  Han-
kealueen  vaikutusalueella ei sijaitse  Natura-2000  suojelualueita. 

Vaikutukset alue-ja  yhdyskwuarakenleeseen  seksi  moankilyttOön  
Lappeenrannan kaupungin ympanstönauojelumaäräysten mukaan  haja-asutusalueen 
jätevesien  kiinteistökohtaisessa käsittelyssä imeyttäminen  on pohjavesialueella  kiel-
letty. Vaihtoehtojen tarkasteltuna tulee arvioida vaikuttaako hanke vesihuollon tule-
vaisuuden kehittämismandollisuuksiin. Alueelle saattaa muodostua kylapuMistansoja 

 tai  tulevaisuudessa jopa vahvistettu vesihuoltolaitoksen toiminta-alue. 

Vaikutukset  ma,se,naan,  loaf amakuvaan  ja kulIruuriperi ntör5n  
Hankkeen vaikutusten arvioinnissaja suunnittelussa  on  kiinnitettävä huomiota Saipa-
linnoitteiden suojeluun Tähän liittyvissä kysymyksissä tulee olla yhteydessä Museo-
virastoonja KymSLE:aan. Tieaiue sijoittuu  1860-luvulla rakennetun Pietarin  radan 

 läheisyyteen Rataa rakennettiin  mm. halasputyönaja  sinne  hakeutui erityisesti  stal-
kävuosien  1866-68  aikana väkeä lähes  koko  Suomesta. Kuolleisuus oli suuri  ja vak- 
ks kuolleet pyrittiin kuljettamaan kotiseurakuntiinsa, jäi paljon vainajia haudattaviksi 
radankin varteen. Pmimätiedon mukaan  radan  varressa olevat  kivi- ja maakummul 

 Ovat  radan  rakentajien joukkohautoja,  musta  hautoja jätettiin myös merkitsemätta. 
 Radan  viereen  on  rakennettu myös valleja  ja  suoja-aitoja, jottei katja olisi joutunut 

junan ru1omaksi. Sekä edella mainitut haudat että suoja-aidat  ja  muut rakenteet Ovat 
muinaismuistolain rauhoittamia historiallisen ajan kiinteitä muinaisjäännöksiä. Niitä 
ei kuitenkaan ole invetstoitu,  ja  vaikutusten arviointiin osana muuta arkeologista  ss-
ventointia  onkin syytä liittää näiden kohteiden kailoittaminm. 
Ympanstövaikutusten  arvioinnissa  on  selvitettävä, miten sotahistonalliset kohteet 
Ovat tien käyttajien  ja  matkailijoiden saavutettavissa, Lisäksi tulee selvittää Luumäen 
asemalla olevan Oikeustaistelun muistomerkin (presidentti P.E. Svinhufvudin muis-
tomerkki) saavutettavuus yhteistyössä Ratahallintokeskuksen kanssa. Kulttuunperin-
tOtta liittyvien vaikutusten arviointiin liittyvissä kysymyksissä tulee olla yhteydessä 
muscovirastoon. Asiasta  on  tarkemmin lausuttu museoviraston antamassa lausunnos-
sa. Lappeenrannan puolella valtatien  6  varom  on  maa-ainesten ottoalueita  Ties is-
ventaminen  saattaa aiheuttaa näillä kohdin merkittäviä maisemakuvan muutoksia, 
jotka  on  otettava huomioon arviointimenettelyssä. 

Ympär:stönsuojelua  koskivat suunnitelmat  ja  ohjelmat  
Arviomtiselostuksessa  tulee esittää arvio eri vaihtoehtojen suhteesta hankkeen kan-
nalta olennaissin luonnonvarojen käyttöä  ja ymparistönsuojelua  koskeviin suunnitel- 
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muinja  ohjelmiin. Valtioneuvoston periaatepäätös meluntoijunnasta  (315.2006)  si-
sältää myös liikennemeluun liittyviä tavoitteita, joiden toteutumista  en  vaihtoehtojen 
osalta tulee tarkastella arviointiselostuksessa Vastaavasti tulee tarkastella vesipuite-
dsrektiivissä pohjaveden tilalle  ja riittävyydelle  asetettujen tavoitteiden saavuttamis- 

Vai  lakun,sall,set alueidenkäyt:ölavoiueet 
Arvioinliohjehnassa  on  esitetty, että lankesuunnittelussa  ja vaihtoehtotarkastelussa 

 otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tavoitteiden toteutunus
-ta ja  edistämistä  on  tarkasteltava sekä hankkeen toteuttamisen että cii vaihtoehtojen 

kannalta. 

Epävarmuustekijät  ja riskinarviointi 
Arvioinliselostuksessa  on  tarkasteltava hankkeen ymparittövaikutusten arviointiin 
liittyviä epävarmuustekijöitä. Kuinka luotettavina tuloksia voidaan pitää  ja  mitä epa-
varmuustekijöitä liittyy esimerkikai hikennemäärä ennusteisiin Hankkeen toteutta-
misenja käytön aikaisten riskien tarkastelussa tulee arvioida onnettomuuksien  b-
dennäköisyyttäja  seurauksia erityisesti pohjaveden pilaantumisriakin suhteen. Myös 
pohjaveden suojaukaeen liittyviä epavarmuuksia tulee tarkastella. 

Haitillisten  vaikutusten ehkäiseminen 
Arviointiselostuksessa  tulee esittää toimenpiteitä luonnoiympäristöön, maisemaan  ja 

 rakennettuun ympäristöön sekä ihmisles terveyteeti, elinoloihin  ja  viihtyvyyteen 
kohdistuvien mabdollisten haitallisten vaikutusten vahentämiseksi.  On  esitettävä, mi-
ten eri vaihtoehdoissa varaudutaan liukkautlen toijunnan  ja  onnettomuuksien aiheil-
lattiaan pohjaveden pilaantusnisriskiin Minkälaisia pohjaveden suojausratkaisujs  on 

 käytössä  ja minne  niitä arviointimenettelyn perusteella tulisi sijoittaa. Vastaavasti  on 
 esitettävä, miten mehmtoijunta tulisi eri vaihtoehdoissa toteuttaa. Melunloijunnan 

suunnittelussa  on  otettava huomioon alueella  jo  olevat  melon  lähteet kuten rautatie  ja 
 alueen sisäinm liikenne, joka siirtyy hankkeen toteutuessa rinnakkaistiestölle. Ette-

vaikutusten ehkäisemiseksi  on  selvitettävä rinnakkaistiestön tarpeen lisäksi liittymien 
sijamnitja määrat sekä yli-  tai alikulkureithen  tarve sekä ihmisille  etta eläunille. 

Tiedottaissinen  ja  kansalaisten osallistuminen 
Yliteysviranomainen  katsoo,  etta arviointiohjelnssn laanminen  on  ollut vuorovaikil-
teittaja avointa. Ohjelman sisältöä  ja  vaihtoehtoja  on  käsitelty ohjausiyhnsän koko-
uksissa  ja  asukkaille suunnatussa työpajassa ennen lopullisen ohjelman valmistumis-
ta. Yleisöllä  ja ohjaustyhmän  jäsenillä  on  ollut hyvä mandollisuus vaikuttaa ohjel- -  
man  sisältöön. Arviointiohjelmassa esitetty suunnitelma osallistumisen järjestämi-
seksi noudattaa samaa osallistavaa linjaa Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan 
tiedotsamisenja kansalaisten osallistumisen suhteen arviointimenettely  on  erinomai-
sesti suunniteltu 

Seuranta 
Arviointiselostuksessa  tulee tehdä ehdotus hankkeen ytnpänstövaikutusten seuranta-
ohjelmsksi (yya-asetus  l2). 

Raportointi  
Raportti  on  onnistunut Sm rakenne  on  selkeä, sisältö ymmärsettava  ja  helposti lue  I-
tavissa  Sai painoasu  on  myös hyvä 

- 

- 

Johtopäätökset  
Yya-lain  tavoitteena  on  kansalaisten tiedon saannin sekä osallistumisen turvaaminen 

 ja ympanstöasioiden  huomioon ottaminen päätöksenteossa. Hankkeen eri toteutta- 
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misvaihtoehtojen  avoin tarkasteluja vettailu ovat  yva-larn  mukaisen prosessin kul-
makiviä. Valtalini  6  parantaminen Tasvetti- Lappeenranta yinpäristövaikutustenarsi-
ointiohjelma antaa hyvät lähtökohdat hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnille.  

4. LAUSIJNNON NAHTAVILLAOLO 
Yhteysviranomaisen  lausunto  on  nähtävillä yhdessä annointiohjelman kanssa arvi-
ointimenettelyn ajan  1.102007  alkaen Luumaeu kunnassa (kunnantalollaja Jurvalan 
monitoimitalolla), Lappeenrannan kaupungissa (kaupungintalolla, Villimiehenkatu 

 1)  ja  Kaakkois-Suomen ympanstökeskuksessa (Kauppamiehenkatu  4,  Kouvola  ja 
Laserkatu  6  Lappeenranta). Lausunto  on  nähtävillä myös internet-osoitteessa 
http://www.ympansto.fi/defsult.asp?node=7766&lan=fi  

Arvlointiohjelma.sta  esitetyt lausunnot  Ja  mielipIteet  29  kpl,  Joiden  tiivlcfelmtlt  ovat 
 Id  män  lausunnon kohdassa  2, on  toimitettu hankkeesta vastauvalie. 

Johtaja 	 Leena  Gunnar 

Ylitaskastaja 	 Antti Puhalainen 
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JAKELUT  JA  MAKSUT 

Kaakkois-Suomen tieplin, Kauppanliehenkatu  4,45100  Kouvola  

Makan  5450  euroa  

Peruste: ymparistöminastenÖn  asetus alueellisen ympttristökeskuksen maksullisista 
suoriteista  (1387/06)  

TIEDOKSI Luumäen kunta 
Lappeenrannan kaupunki 
Etelä-Karjalan liitto 
Etelä-Suomen laaninhallitus Kouvolan palveluyksikkö 
Kaakkois-Suoanen työvoima  ja elinkeinokeskus  
Museovirasto 
Etelä-Kai)alan maakuntamuseo 
Kaakkois- Suomen melsäkeskus 
Etelä-Karjalan maaseutukeskus  
Kaskkors-Suomen metsänoimstajien liitto ry., Teollisuuskatu  2,53600 Lpr 

 Etelä-Karjalan luonnonsuojelupini 
Ratahallintokeskus  PL 185 00101 HELSINKI  
Oy VR-Rata  Ab,  Itä-Suomen ratakeskus 
Yksityiset mielipiteen esittäjät  16 kpl 
Deslia, Koneultointi, Opastinsilta  128, PL 157, 00521 HELSINKI  
Suomen ympänstökeskus 
Ymparistöministenö 
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