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Esipuhe  

Tienvarsipalvelujen  järjestäminen  on  tärkeä  osa tielaitoksen  toimintaa. Tielai
-toksen  tehtävänä  on  tarjota tienkäyttäjälle maksuttomat, välttämättömät pal-

velut sekä mandollisuus tilapäiseen pysähtymiseen  ja  turvalliseen liiken-
nevirrasta poistumiseen. Kasvavan liikenteen myötä lisääntyvä palvelukysyntä 
aiheuttaa paineita, joihin vastaaminen edellyttää yhteistyön tiivistämistä  ja 

 vastuun jakamista tielaitoksen  ja  yksityisten palvelutarjoajien välillä. Tilapäi-
sen pysähtymisen tarvetta puolestaan lisää matkapuhelinten yleistyminen. 

Kaakkois-Suomen tiepiirin levähdys-  ja pysäköintialueiden kehittämisselvitys 
 käynnistyi syksyllä  1997.  Selvityksen lähtökohtana  on päivittää  aiemmat ai-

hetta koskevat selvitykset, jotka ovat valmistuneet  90-luvun alussa. Tarve  L-ja 
 P-alueverkon nykytilan kartoittamiselle  ja  kehittämiselle  on  todettu  mm. tie- 

laitoksen selvityksessä  19/1996 "Levähdysalueiden kehittämistarpeiden  sel-
vitys", jossa levähdysalueverkkoa tarkasteltiin valtakunnan tasolla. Myös uusi 
pysäköimis-  ja levähdysalueiden suunnitteluohje,  samoin kuin tielaitoksen 
levähdysaluepolitiikan muutokset  ja  muuttuneet liikenteen tarpeet Kaakkois- 
Suomen tiepiirin tieverkolla ovat osaltaan olleet lähtökohtana uuden, yksityis-
kohtaisen selvityksen tekemiselle tiepiirissä. 

Selvityksen yhtenä keskeisenä tehtävänä  on  ollut Kaakkois-Suomen tiepiirin 
levähdysaluepolitiikan määritteleminen. Keskeisenä muutoksena aiempaan 

 on  pyrkimys pois alueiden kaavamaisesta tasavälein sijoittelusta kohti  tie-
kohtaista,  eri käyttäjäryhmien tarpeiden mukaista palvelualueverkkoa. Lisäksi 

 L-  ja  P-alueita käsitellään yhtenä kokonaisuutena yksityisten tienvarsipalvelujen 
kanssa. 

Selvityksessä  on  erityistä huomiota kiinnitetty jatkuvasti lisääntyvän raskaan 
liikenteen pysähtymis-  ja virkistäytymistarpeisiin.  Selvityksen tarkastelunäkö-
kulmia ovat olleet palvelutason lisäksi myös liikenneturvallisuus-, opastus-  ja 

 ympäristöasiat. Selvitys pyrkii antamaan lähtökohdat tiepiirin PTS-suunnitte-
lulle  ja  toimii myös käytännön "puutelistana" tiemestaripiireille. 

Työn yhteydessä  on  tehty maastokäynnit kaikille  L-  ja  P-alueille sekä yksityi-
sille tienvarsipalveluille. Lisäksi  on  haastateltu tiepiirin henkilökuntaa,  mm. tie - 
mestareita, sekä matkailuviranomaisia, poliisia  ja  raskaan liikenteen paikallis-
yhdistyksiä. 

Työn ohjausryhmään ovat osallistuneet Kaakkois-Suomen tiepiiristä Anni Pa-
nula-Ontto-Suuronen (pj.), Maire Karhu, Antti Rinta-Porkkunen, Timo Heiska-
nen,  Jukka Tamminen,  Yrjö Pilli-Sihvola, Ossi Lavonen  ja  Harri Hyyryläinen. 
Lisäksi työtä ovat kommentoineet Pekka Hämäläinen,  Rainer  Vikman, Keijo 
Viljakainen, Hannu Kallio, Jorma Aholainen  ja  Olavi Kurki. 

Selvitys  on  laadittu Kaakkois-Suomen tiepiirin toimeksiannosta Itä-Suomen 
Viatek Oy:ssä, jossa työstä  on  vastannut MMM Reijo Himanen. Työn laatimi-
seen ovat osallistuneet lisäksi  Dl  Erkki Kauste,  Dl  Timo Pöntinen,  RI  Jussi 
Pitkälahti  ja  RI Sami Pailamo.  Raportti  on  taitettu  Tampereen Viatek  Oy:ssä. 

Kouvolassa 
kesäkuu  1999 
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1  SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT  JA 
 TAVOITTEET  

Levähdys-  ja pysäköintialueet  muodostavat yhdessä yksityisten palvelujen, 
kuten  huoltoasemien  ja  kahviloiden kanssa  tienvarsipalvelujen  kokonaisuu-
den. Palvelujen tarkoituksena  on  varmistaa  tienkäyttäjille  mandollisuus tila-
päiseen pysähtymiseen  ja virkistäytymiseen.  

Kaakkois-Suomen tiepiirin  levähdys-  ja pysäkäintialueiden kehittämisselvityk-
sen  tarkoituksena  on  kartoittaa nykyisen  P-  ja  L-alueverkoston  nykytila  ja 

 mandolliset puutteet, sekä antaa  kehittämisehdotuksia.  Samalla kartoitetaan 
myös yksityiset  tienvarsipalvelut  ja  tarkastellaan kokonaisuutta yhdessä  tie- 
laitoksen alueiden kanssa. Selvitys sisältää  aluekohtaisen  ja verkollisen  tar-
kastelun. Selvitys antaa pohjan mandollisille  kehittämistoimenpiteille  ja tienpi

-don ohjelmoinnille.  

Selvitys  on  rajattu koskemaan  päätieverkkoa,  sekä aiempaa  tieverkkoa  nii-
den teiden osalta, jotka  on  katsottu  matkailuliikenteen  ja  raskaan liikenteen 
kannalta merkittäviksi  reiteiksi.  Tarkastelussa ovat mukana  Valtatiet  5, 6, 7, 9, 
12, 13, 14, 15, 23, 26, kantatiet 46, 62, 71, 72,  sekä  seututiet  354, 357, 387, 
447  ja  476. 
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MENETELMÄT  

2  MENETELMÄT  

21 Verkolliset tarkastelut 

Verkollinen  tarkastelu painottuu  palvelutasoon. Tielaitoksen  P-  ja  L-alueita  ja 
 niiden  tarjoamaa palveluvalikoimaa  on  tarkasteltu yhdessä yksityisten  palve-

luntarjoajien  kanssa. Matkailijoiden tarpeita  on  aiemmin selvitetty julkaisussa 
 "Levähdysalueiden kehittämistarpeiden  selvitys". Lisäksi työtä varten  on  haas-

tateltu tiepiirin edustajia, raskaan liikenteen yrityksiä, yhdistyksiä  ja  kuljettajia, 
kuntien  matkailuviranomaisia  ja  poliisiviranomaisia.  Haastattelut  on  tehty  tee-
mahaastatteluina  ja  postikyselyinä.  

2.2 Aluekohtaiset tarkastelut 

Aluekohtaiset tarkastelut  suoritettiin  maastokäyntien  yhteydessä.  Maastotar-
kastelut  tehtiin syys-marraskuussa  1997  ja  toukokuussa  1998. Maastokäyn-
nillä  täytettiin  maastokortti  ja  otettiin valokuvia. Havainnot  tallennettiin Acces-
tietokannaksi.  Lisätietoa alueiden käytöstä  ja  hoidosta hankittiin  tiemestaripii-
reille suunnatuilla kyselyillä  sekä haastattelemalla tiepiirin henkilökuntaa. Yk-
sityisillä alueilla  on  tehty  yleispiirteinen  tarkastelu, jossa  on  tarkasteltu aluei-
den  liikennöitävyyttä  ja  palvelutasoa. 

Aluekohtaiset tarkastelut  sisältävät neljä  osa-aluetta:  

•  palvelutaso  
• liikenneturvallisuus  ja  liikennöitävyys 
•  ympäristö  
• viitoitus  

Kriteerit  tarkasteluille  on  määritelty julkaisussa  "Pysäköimis-  ja  levähdysalu-
eet. Suunnitteluohje." 
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3  AIEMMAT SELVITYKSET, OHJEET  JA 
 SUUNNITELMAT  

Levähdys-  ja pysäköintialueiden  suunnitteluun liittyviä selvityksiä  on  tehty sekä 
laitostasolla että tiepiirissä. Seuraavassa  on  käyty läpi tärkeimmät aiheeseen 
liittyvät selvitykset  ja  suunnitelmat,  ja  todettu niissä esitetyt yleiset kehittämis-
tarpeet sekä erityistarpeet Kaakkois-Suomen tiepiirin osalta.  90-luvun  alun 
suunnitteluperusteissa  korostuivat palvelujen runsaus  ja  tiheys, mutta resurs-
sien vähentyessä  on 90-luvun loppua kohti siirrytty kohti harvempia, mutta 
korkealaatuisia palveluja. Tämä näkyy  mm.  vuosikymmenen  alun  suunnitel-
mien osiffaisena toteutumattomuutena.  

3.1  Ohjeet  

Pysäköimis-  ja  levähdysalueet. Suunnitteluohje. Tielaitos.  1997  

Julkaisu sisältää kattavat ohjeet pysäköimis-  ja levähdysalueiden  suunnitte-
lusta. Ohjeen sisältö kattaa viitoitukseen, ympäristöön, liikennöintiin  ja palve-
lutasoon  liittyvät ohjeet, joita ei ole tässä erikseen käsitelty. 

Ohjeessa  esitettyjä keskeisiä periaatteita ovat 

Yleiset periaatteet: 

• tielaitoksen levähdysalueiden  määrää vähennetään  ja  jäljelle 
jäävien tasoa nostetaan 

•  yhteistyötä yrittäjien kanssa kehitetään 
• levähdysalueiden tasovaatimuksia  nostetaan  ja viitoitusta  parannetaan 
• levähdysalueita kehitetään ensisijaisesti pitkämatkaisen liikenteen 

käyttämällä tieverkolla 
•  muulla tieverkolla levähdysalueita toteutetaan  ko.  tien tarpeen mukaan 

Luokittelu  ja  palvelutaso 

• Tielaitos  turvaa peruspalvelut tienkäyttäjille 
• pysäköimis-  ja levähdysalueiden  luokittelu yhtenäistää käytännön 

toimintaa 
•  palvelujen sijoittamisen tulee perustua kysyntään 
• korkeatasoisiin  palveluihin panostetaan erityisesti pitkän  matkan 

 liikenteen käyttämillä reiteillä 

Tieympäristö  ja  sisäiset järjestelyt 

•  toimivat  ja  turvalliset liikenneyhteydet kaikille käyttäjille 
• ympäristöarvot  säilyvät 
•  alue  on  viihtyisä  ja  miellyttävä käyttää 
• pysäköimis-  ja levähdysalueen  tulee olla toimiva, turvallinen  ja  viihtyisä 
• levähdysalueet rakennetaan kohteisiin, joiden ympäristö  on vetovoimai-

nen  ja  viihtyisä (esimerkiksi järvinäkymä) 
• levähdysalueeen  ympäristössä rakentamisen jäljet eheytetään 

maastonmuotoilulla  ja  istutuksilla 
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Liikennetekninen mitoitus 

• liikenneteknisen mitoituksen  lähtökohtia ovat liikenneturvallisuus, 
joustavuus  ja heippokäyttöisyys 

• Ilittymäjärjestelyjen  suunnittelussa  on  noudatettava  ko. tieluokan 
 taso-  ja eritasoliittymien suunnitteluohjeita 

• pysäköintiin  varatut alueet mitoitetaan väljästi 

Viitoitus  ja  informaatio 

•  yhtenäisen, jatkuvan  ja  kansainvälisesti ymmärrettävän viltoituksen avulla 
tuetaan palveluverkon kokonaisuutta 

• tienkäyttäjille  tulee antaa oikeaa informaatiota oikeaan aikaan myös 
ennakkoviitoituksen avulla 

•  tarjolla olevien palvelujen tulee olla opastuksen mukaista 
• tiejakson erityispiirteitä voidaan korostaa informaatiossa 
• käyttäjän tulee saada tietoa siitä, kuka ylläpitää palveluja 

Vaaraltisten  aineiden kuljetukset  L-  ja  P-alueilla 

Liikenneministeriön päätöksessä (Suomen säädöskokoelma n:o  736)  vaaral-
listen aineiden kuljettamisesta tiellä  on  esitetty vaarallisten aineiden yhteen-
pakkaamiskieltot. Lisäksi vaarallisten aineiden kuijetusten pysäköintiä asu-
tustaajamissa  ja  vilkkaasti liikennöidyillä paikoilla tulee välttää. 

Samoilla pysäköintialueilla pysäköitynä olevien kuljetusten välimatkan tulisi 
olla riittävä riskien välttämiseksi. Riskien olemassaolo  on  havaittu alueiden 
ahtauden vuoksi. Olisi ehkä harkittava, onko matkailijoiden  ja  raskaan liiken-
teen käyttöä syytä ohjata eri alueille. 

Pohja-  ja pintavesiriskien  osalta  on  todennäköisempää,  että riskejä aiheutta-
vat vaarallisten aineiden kuljetuksia enemmän tavanomaisen raskaan liiken-
teen mandolliset öljy-  ja polttoainevuodot.  Myös tästä sekä viihtyisyyssyistä 
saattaisi olla perusteltua ohjata raskasta liikennettä vähemmän herkille alueille 

Lait  ja  asetukset  

Tieasetuksen  32a  §  1.  ja  2.  momenteissa  on  mainittu laitteiden  ja rakennelmi
-en  sijoittamisesta pysähdys-  ja pysäköimispaikoille  sekä tien liitännäisalueille. 

•Tieasetus  32a  §  1  momentti 

Pysähdyspaikalle  sekä yleisistä teistä annetun  lain 3 §:n 1.  ja  2.  momentissa 
tarkoitetulle pysäköimisalueelle saadaan sijoittaa vähäisiä laitteita  ja  raken-
nelmia.  Tien  käyttäjien lepoa  ja ravitsemista  taikka ajoneuvojen huoltoa var-
ten varatulle liitännäisalueelle saadaan lisäksi sijoittaa laitteita, rakennelmia 

 ja  rakennuksia 



Kaakkois-Suomen tiepiirin levähdys-  la  pysäköintialueiden kehittämisselvitys 	 13  
AIEMMAT SELVITYKSET, OHJEET  JA  SUUNNITELMAT  

1. moottorihotellia, motellia  ja moottorimajaa  varten  
2. ravintolaa, kahvilaa  tai kioskimyymälää  varten  
3. polttoaineen jakelua  ja  moottoriajoneuvojen huoltoa varten  
4. liikennevalvontaa  ja ensiaputoimintaa  varten; sekä  
5. edellä lueteltujen toimintojen edellyttämän henkiläkunnan asumista 

varten, milloin  se  osoittautuu välttämättömäksi 

•Tieasetus  32a § 2.  momentti 

Edellä tarkoitetut laitteet, rakennelmat  ja  rakennukset pystytetään  tai  raken-
netaan joko tienpitäjän toimesta tahi tieviranomaisten myöntämän  luvan  no-
jalla. Lupaan voidaan liittää tarpeelliseksi katsottavia ehtoja. Rakennusten 
rakennuttamisesta tienpitäjän toimesta päättää liikenneministeriö  

Em.  asetusten pohjalta voidaan todeta, että tienpitäjällä  on  velvollisuus lähin-
nä turvata  ja  tukea tienvarsipalvelujen perustamista  ja  ylläpitoa, sekä turvata 
mandollisuus pysähtymiseen, lepoon  ja  virkistykseen riittävän tiheästi sijoite

-tuilla pysäköimis- ja levähdysalueilla.  

3.2  Selvitykset  ja  suunnitelmat  

Levähdysalueiden kehittämistarpeiden  selvitys  
Tielaitoksen  selvityksiä  11/1 996  

Selvityksessä  on  käyty läpi otantamenetelmällä levähdysaluita valtakunnalli-
sesti. Selvitys antaa yleiskuvan levähdysalueiden tasosta  ja  tarvittavista ke-
hittämistoimenpiteistä. 

Kaakkois-Suomen tiepiirin osalta  on  todettu  mm.  seuraavaa: 

•  nykyinen levähdysalueverkosto  on  epätasainen 
•  alueella  on  vilkkaita levähdysalueita, mutta palvelutasossa  on  puutteita 
• levähdysalueilla  on  havaittu puutteita kalusteissa, jätevarustelussa  ja 

opastusvarustelussa 
• levähdysalueilla  on  todettu toimivuudessa ongelmia 
• tiepiirissä  koetaan ongel mallisiksi roskaantuminen, ilkivalta, puutavarankuor- 

mauksen haitat, itällikenteen yöpyminen, tyhjäkäynti  ja WC:n  ylläpito 

Tienvarsipalvelujen kehittämissuunnitelma 
Tielaitos,  Mikkelin  tiepiiri  1990  

Suunnitelmassa  on  tarkasteltu olemassa olevien tienvarsipalvelujen sijainnin 
 ja  palvelutason perusteella uusien palvelujen tarvetta. Suunnitelma koskee 

Etelä-Savon maakunnan sekä  1.1.1998  Hämeen tiepiirin alueeseen siirtynei-
den kuntien (Heinola, Hartola, Sysmä) alueita. 

Suunnitelmassa  on  esitetty seuraavaa: 

•  korkeatasoisen levähdysalueiden rakentaminen 	2 kpl 
•  tavanomaisen levähdysalueen rakentaminen 	9 kpl 
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• pysäköimisalueen  rakentaminen 	 13  kpl 
• levähdysalueen  tason nostaminen 	 3  kpl 
•  pysäköintialueen muuttaminen  levähdysalueeksi 	10  kpl 
• pysäköinti-  tai  levähdysalueen  lakkauttaminen  tai 

 käyttötarkoituksen  muuttaminen 	 8  kpl  

Suunnitelman yhteydessä tehtyjen  inventointien  pohjalta  on  todettu  mm.  seu-
raavia ongelmia  

•  kaikilla  levähdysalueilla  ei ole pöytiä  ja  penkkejä, jotka ovat  levähdys
-alueen  minimivaatimuksia 

• roskaantuvien  alueiden määrä  (40  %)  tulisi olla pienempi  
•  alueiden  yleisilmettä  tulisi kohentaa  
• pysäköimisalueiden minimivaatimuksiin  kuuluvaa  jäteastiaa  ei ole 

läheskään kaikilla  pysäköimisalueilla 
•  alueiden  viitoitus  ei kaikissa tapauksissa ole kunnossa  
• opaskarttojen  taso  on  useimmilla kunnilla  vain  tyydyttävä  ja  ne eivät ole 

ajan tasalla  
• huoltoasemien  palvelutaso  on  yleensä hieman keskitason alapuolella 

 ja  korkeatasoisia  
•  huoltoasemia  on vain  muutama  
•  suurin  osa  inventoiduista  kioskeista  on  palvelultaan  melko  matalatasoisia 
•  useimmat kioskeista ovat avoinna  vain  kesäaikaan  
•  myös  liikenneturvallisuus-  ja  pysäköintiongelmiin  tulisi kiinnittää huomiota 

 •  tiepiirin hoidossa olevat käymälät ovat monesti lähellä taajamia, missä 
 käymäläpalveluja  on  muutenkin saatavilla 

Todetut ongelmat eivät ole poistuneet,  viitoituksessa, opaskartoissa, jätehuol - 
lossa ja  liikenneturvallisuusasioissa  on  edelleen ongelmia. Suunnitelma  on 

 toteutunut osittain. Esitettyjä korkeatasoisia  levähdysalueita  ei ole toteutettu.  

Levähdys-  ja  pysäkäimisalueiden kehittämissuunnitelma 
 Kymen  tiepiiri  1992  

Suunnitelmassa määritellään  tienvarsipalvelujen tavoitetaso  eri  tieluokille, 
 määritellään alueiden laatu-  ja  varustetaso,  esitetään ideoita alueiden kehit-

tämiseksi yleisesti sekä esitetään  toimenpideohjelma.  

Suunnitelmassa todetaan  mm.  seuraavaa:  

•  tiepiirin alueella tulisi olla muutamia valtakunnallisen  tai  maakunnal-
lisen tason täyttäviä merkittäviä  palvelualueita 

•  kaikki  pysäköintialueet  tulisi erottaa tiestä  välikaistalla 
•  kioski voidaan sallia  vain L-tason alueilla  
• pitkämatkaisen  liikenteen  käyttämillä  teillä tulisi palveluita olla 

 n. 30-50 km  välein  
•  korkeatasoisia  levähdysalueita,  joilla  on  kaupallisia palveluita, ei tulisi 

sijoittaa  tieosuuksille,  joilla  on  jo  muita  tienvarsipalveluja 
• tienvarsipalvelujen  yhteyteen voidaan sijoittaa  peruslevähdys-  tai 

 pysäköimisalue 
• levähdysalue  opastetaan  1000 m.  ja  pysäköimisalue  500 m.  ennen 

kohdetta  
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•  tulevista  levähdysalueista  tulisi ilmoittaa riittävän aikaisin siten että myös 
seuraavat kohteet olisivat tiedossa ennen kohdetta  

• viitoituksen  tulee vastata alueen  sen  hetkistä tasoa  ja  luonnetta 
 •  viihtyvyyteen tulisi kiinnittää huomiota  L-alueilla  

•  P-alueille asetetaan pöytä -penkkiyhdistelmä  jos  käyttö  on  vilkasta 
 • jätteenkeräyssäiliöiden  määrää  on  tarvetta lisätä  

• levähdysalueiden käymälöitä  pyritään kehittämään  vesikloseteiksi 
• pysäköintialueille  voidaan asettaa käymälä,  jos  niillä  on  riittävästi tilaa  ja 

 käymälöiden  väli  on  yli  50 km  
• tienvarsipalvelujen  hoito tulee  urakoida  aina kun siihen  on  saatavissa 

ulkopuolisia yrittäjiä  tai  henkilöitä  
• pysäköimisalueille  ei anneta  kioskilupia  

Suunnitelmassa esitetään  5  palvelualueen  rakentamista, sekä  tiehankkeiden 
 yhteydessä  rakennettaviksi 

• tiehankkeiden  yhteydessä  10 L-aluetta  ja  13 P-aluetta 
 •  nykyisten teiden yhteydessä  5  [-aluetta  ja  31 P-aluetta 

 •  nykyisten alueiden parantaminen:  3  [-aluetta  ja  11 P-aluetta 

Esitetyt  palvelualueet  eivät ole toistaiseksi toteutuneet.  Välialueettomia  aluei-
ta  on  edelleen,  ja  opastus ei ole toteutunut  esitetyllä  tavalla kaikilta osin. Kios-
ki-alueiden taso  on  edelleen vaihteleva. Suunnitelmassa esitetyistä palvelu- 
alueista  on  toteutunut ainoastaan  Vaalimaalla  olevat kaksi aluetta. Korkeata-
soisista  levähdysalueista  on  toteutunut  2, P-alueista  8.  

Mikkelin läänin  sisääntuloteiden levähdysalueet. Kehittämissuunnitelma. 
Tielaitos.  Mikkelin  tiepiiri  1991.  

Suunnitelma perustuu vanhan läänijaon mukaisiin  lääninrajoihin.  Suunnitel-
man tarkoituksena  on  ollut nostaa läänin rajoilla sijaitsevien  L-  ja  P-alueiden 
tasoa. Alueiden yhteydessä sijaitsevat läänin  rajakyltit.  Suunnitelmassa  on 

 esitetty  kehittämistoimet  12 L-  ja  P-alueen kehittämiseksi. Suunnitelma  on 
 toteutunut osittain. 

Etelä-Karjalan  palvelukohteiden viitoitus 
Yleissuunnitelma.  Kymen  tiepiiri  1991  

Suunnitelmassa  on  tarkasteltu  palvelukohteiden viitoitusta  Etelä-Karjalan 
maakunnan alueella.  Levähdys-  ja  pysäköintialueisiin  liittyen  on  todettu seu-
raavaa:  

•  kuntien  opastuskartoissa  on  kehitettävää 
• levähdysalueina viitoitetaan  neljä aluetta  : Somerharju [uumäellä,  Ka

-nalampi  Ruokolandella,  Kägöne  Parikkalassa  ja  Kiesilänkoski  Suomen
-niemellä  

Esitetyt  levähdysalueiden viitoitukset  ovat toteutuneet.  
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Kymenlaakson palvelukohteiden opastussuunnitelma 
Kymen tiepiiri  1992  

Suunnitelmassa  on  tarkasteltu palvel ukohteiden viitoitusta sekä inventoitu 
palvelukohteet Kymenlaakso alueella. Levähdys-  ja pysäköintialueisiin  liitty-
en  on  todettu seuraavaa: 

•  kuntien opastuskartoissa  on  kehittämisen varaa (kuntien nimiä puuttuu 
opasteista) 

•  alueelta  on inventoitu 7 normaalitasoista levähdysaluetta,  joista  2  esite-
tään muutettavaksi  P-alueiksi)  

Kuntien opastaulujen taso  on  edelleen kirjava. Levähdysalueiden opastuk
-sen  muutokset ovat toteutuneet.  

3.3  Yksittäisiä hankesuunnitelmia  

Vt  5  Nuutilanmäki -Vehmaa 
Yleissuunnitelma.  Kaakkois-Suomen tiepiiri  1995  

Suunnitelmassa todetaan tienkäyttäjän palveluista seuraavaa: 

"Välille Kilpola-Nääringinjärvi rakennetaan Leveälammen läheisyyteen ete 
lään menevää liikennettä  ja Hirvilammen  läheisyyteen pohjoiseen mene-
vää liikennettä palveleva levähdysalue. Levähdysaluetta korkeampitasois 

 ten  palvelujen osalta tukeudutaan Pekurilassa  ja Hatsolan-Vehmaan  alu-
eella oleviin palveluihin." 

Suunnitelmaa ei ole toteutettu.  

Vt  5  Toivola-Hietanen 
Yleissuunnitelma. Mikkelin tiepiiri  1993  

Suunnitelmassa esitetään seuraavaa: 

• jatkosuunnitteluun  valitussa vaihtoehdossa  1  rakennetaan pysäköimis-
aluepari välille Toivola-Uutela,  ja Huruslammen  kohdalle levähdysalue

-pari,  joka yhdistetään alikulkukäytävällä 
•  alueet palvelevat  vain  sen  puolista liikennettä, joille ne  on  rakennettu 
• korkeampitasoisissa palveluissa tukeudutaan Uutelassa  ja  Hietasessa 

oleviin palveluihin  

Osa tiejaksosta  on  rakennettu. Toivola-Hietanen välille suunniteltu pysäköi-
misaluepari ei ole toteutunut. Huruslammen kohta  on tiesuunnitelmavaiheessa.  

Vt  5  Seppälänjoki -Kuortti 
Tiesuunnitelma. Kaakkois-Suomen tiepiiri 

Suunnitelmassa esitetään seuraavaa: 

• paalulle  17200  rakennetaan pysäköimisalue (minimivarustus) 
• paalulle  11600  rakennetaan levähdysalue (perusvarustus) 
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Suunnitelma ei ole toteutunut.  

Vt  5  Tuppurala-Nuutilanmäki 
Yleissuunnitelma.  Mikkelin tiepliri  1991  

Suunnitelmassa esitetään seuraavaa 

•  uusia levähdys-  ja pysäköintialueita  ei rakenneta. Särkämäisen 
levähdysalue säilytetään käytössä 

Suunnitelma ei ole toteutunut  

Vt  13  Ristlina-Silvasti 
Yleissuunnitelma.  Kaakkois-Suomen tiepiiri  1997  

Suunnitelmassa esitetään seuraavaa: 

•  2  uutta pysäköimisaluetta Ristiinan eritasoliittymän molemmin puolin 
• Pökkäänlanden  ja  Ala-Kaatlammen pysäköintialueiden  kehittäminen 

palvelutasoa  nostamalla, kumpikin alue palvelee  vain  toista ajosuuntaa 
• Löydön kylän kohdalla olevat pysäköimisalueet: länsipuolen alue säilyy 

ennallaan, itäpuolen alue siirtyy  200 m  etelämmäksi. 
• Taukopuiston levähdysalueelle  rakennetaan ryhmityskaistat oikealle 

kääntyville 

Suunnitelmaa ei ole toteutettu.  

Vt  6  LAIMA-projekti 
Tieympäristön yleissuunnitelma.  Kaakkois-Suomen tiepiiri  1995  

Suunnitelmassa  on  esitetty kanden levähdysalueen rakentamista. Suunnitel-
ma ei ole toteutunut.  

Vt  9  Välillä Keski-Suomen piirin  raja  - Vehmasmäki 
Tarveselvitys  
Savo-Karjalan tiepiiri. Kaakkois-Suomen tiepiiri  1998  

Suunnitelmassa  on  esitetty Mehtiön  L-alueen kehittämistä. Suunnitelma ei 
ole vielä toteutunut.  

US 1998-99  

Toiminta-  ja taloussuunnitelmassa  on  esitetty kaksi erillistä levähdysalueen 
rakentamista vuosille  1998-1999. 

•  Kerman levähdysalue,  Heinävesi  (Vt  23) 
• Lintulanden levähdysalue,  Kerimäki  (Kt 71)  

Muut suunnitellut alueet sisältyvät edellä esitettyihin kehittämishankkeisiin. 

 Kerman  alue  on  toteutunut. 
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4  NYKYTILANNE  TIEVERKOLLA  

Kaakkois-Suomen tiepiirissä  on  yhteensä  50 L-merkittyä  ja  205 P -merkittyä 
aluetta, joista tässä selvityksessä tarkastellulla tieverkolla  on 44 L-merkittyä 

 ja  182 P-merkittyä.  P-alueista  95 on  välialueettomia levikkeitä.  

Yksityisiä palveluja tarkastellulla tieverkolla  on 166,  joista huoltamoja  tai  huol-
tamon  ja  muiden palvelujen yhdistelmiä  on 75.  Varsinaisia valtakunnallisen 
tason palvelualueita ei ole.  L-alueilla sijaitsevia kioskeja  ja kahviloita  on  yh-
teensä  31,  joista ympärivuotisessa käytössä  10.  Osalla  L-merkityistä  alueista 
oleskelu  ja käymäläpalveluiden  käyttö kuitenkin edellyttää käytössä asioimis

-ta  alueella sijaitsevassa yrityksessä. 

Jätehuolto  on  järjestetty kaikille  L-merkityille  alueille.  P-alueista vailla jäteasti-
aa  on 43.  Roskaantumista  havaittiin  14  alueella, mutta tarkasteluajankohdas

-ta  (syksy) johtuen luku voi olla todellista pienempi. Käymäläpalvelut  on  järjes-
tetty  55  alueelle, mutta lämmitetty  ja viemäröity  WC -rakennus löytyy  vain  yh-
deltä alueelta. Suurin  osa käymälöistä  on  epäviihtyisiä,  eikä liikuntaesteisille 
sopivia käymäläpalveluja juuri ole.  

L-alueet ovat kaikki kalustettuja,  P-alueista kalustettuja  on 68.  Välialueetto
-mista pysähtymislevikkeistä  vain  neljällä  on  oleskeluvarustusta.  Kalusteiden 

kunnossa havaittiin puutteita  15  alueella. Kunnan opastaulu  on 66  alueella. 
Opastauluista noin kolmasosa kärsii töhrimisestä  tai  muusta ilkivallasta. Tau-
lujen taso  on  kirjava.  

L-  ja  P-alueista  58  sijaitsee maisemallisesti vetovoimaisilla paikoilla,  ja  muis-
tomerkkejä ym. arvokohteita  on 13  alueen yhteydessä  tai  välittömässä lähei-
syydessä.  33  aluetta sijaitsee pohjavesialueella. 

Liikennöitävyysongelmia  havaittiin  37  alueella. Ongelmat liittyvät lähinnä alu-
eiden ahtauteen. Näkemäongelmia  on 52  alueella. 

Pysäköimis-  ja levähdysalueiden  taso  ja  tiheys vaihtelee Kaakkois-Suomen 
tiepiirin alueella tiejaksoittain. Alueiden palvelutaso  ja  laatu vaihtelee, eikä 
yhtenäistä, tunnistettavaa laatua ole. Yleisiä,  koko  piiriä koskevia ongelmia 
ovat riittävän tilavien alueiden puute  ja  palveluiltaan korkeatasoisten alueiden 
niukkuus. Erityisesti raskaan liikenteen tarpeisiin sopivista alueista  on  puutet-
ta. Myös minimitason alittavia  P-alueita  on  runsaasti. 

Muita yleisiä ongelmia ovat viitoituksen  ja opastuksen  puutteet, liikennetur-
vallisuusongelmat  ja  hoidon ongelmat (erityisesti  WC:t ja  niiden puute). 
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5  KEHITTÄMISSTRATEGIA  

Kaakkois-Suomen tiepiirin levähdysaluepol itiikka 

Levähdys-  ja  pysäköintialuepolitiikan perusajatuksena  on,  että vastuu tien-
käyttäjien  peruspalveluista  on  tielaitoksella,  mutta yhteistyötä yrittäjien kans-
sa tullaan lisäämään. Tasokkaita  levähdysalueita  kehitetään ensisijaisesti  pit

-kämatkaisen  liikenteen käyttämällä  tieverkolla.  Pää-  ja  seututeillä  turvataan 
mandollisuus tilapäiseen pysähtymiseen  ja  liikennevirrasta  poistumiseen riit-
tävän tiheästi.  Tienvarsipalvelujen  sijoittumisessa huomioidaan tienkäyttäjien 
tarpeiden lisäksi myös yritystoiminnan kannattavuus. 

Kaakkois-Suomen tiepiirin  tieverkolla  on  runsaasti raskasta liikennettä,  ja  tar-
ve  pysähtymis-  ja  taukopaikoille  on  huomattava. Alueiden lukumäärää ei  vä

-hennetä,  mutta jakoa eri  tasoisiin  alueisiin  selkeytetään  siten, että jokaisella 
 tiejaksolla  on  muutama selkeästi muita  korkeatasoisempi, vetovoimaisella 
 paikalla sijaitseva alue  ja  loput alueista ovat  vain  tilapäiseen pysähtymiseen 

tarkoitettuja.  Kalustetun  P-alueen  varustelutaso  säilytetään, kun alue  on  vilk-
kaassa  käytössä  ja  sijaitsee maisemallisesti  vetovoimaisella  paikalla. Uusia 
korkeatasoisia  L-alueita rakennetaan pääasiassa  vain  kehittämishankkeiden 

 yhteydessä. 

Yhteistyötä  sidosryhmien,  kuten kuntien, poliisin  ja  yrittäjien kanssa kehite-
tään edelleen. Yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään  mm.  sopi

-musteknisin  keinoin  ja  valvontaan kiinnitetään erityistä huomiota. 

Palvelutaso 

Palvelujen sijoittumisen tulee perustua kysyntään. Eri  tiejaksoilla  voidaan pai-
nottaa palveluiden tyyppiä  sen  mukaan, minkälaisen liikenteen käytössä tiet 
pääosin ovat. Raskasta liikennettä  ja  matkailuliikennettä  voidaan tarvittaessa 
ohjata eri alueille, jolloin alueiden palvelutaso vastaa  pääkäyttäjäryhmän  tar-
peita. 

Olemassa olevien  ja  hyvällä paikalla sijaitsevien sekä  vilkkaassa  käytössä 
olevien  L-alueiden  palvelutasoa  nostetaan, muiden alueiden tasoa voidaan 
karsia harkitusti.  Välialueettomat leviketyyppiset  P-alueet säilytetään, mutta 
niiden  varustetasoa  karsitaan eikä niillä oleskelua  suosita.  Kaikille alueille jär-
jestetään jätehuolto.  

Tasokkaiden, ympärivuorokautisten  ja  -vuotisten kaupallisten palvelujen ke-
hittämistä tulisi edistää. Tiepiirin alueella tulisi olla muutamia valtakunnallisen 

 tai  maakunnallisen tason täyttäviä  palvelualueita.  Kaupalliset palvelut (kioski 
 yms.)  pyritään sijoittamaan alueille, joille  on  mandollista sijoittaa myös muita 

palveluja, kuten  esim.  vesi -WC.  

Liikennöinti  ja  liikenneturvallisuus 

Liikennöinti-  ja  liikenneturvallisuusasioissa  huomioidaan  käyttäjäryhmien  tar- 
peet  ja  turvallisuus. Esimerkiksi kaikille alueille ei ole välttämätöntä päästä 
raskaan liikenteen ajoneuvoilla, mikäli toinen alue  on  käytettävissä riittävän  
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lähellä. Tämä huomioidaan  mm.  uuden alueen sijaintia päätettäessä. Aluei-
den sisäisiin järjestelyihin tulee kiinnittää erityistä huomiota,  mm. pysäköinnin 

 ja  oleskelun selkeänä erotteluna. Pysäköintiin varatut alueet mitoitetaan väl-
jästi. Liikenneturvallisuuden parantamiseen kiinnitetään edelleen huomiota, 

 mm. näkemäraivausten  tarve tulee tarkistaa säännöllisesti. 

Ympäristö 

Alueiden sijoittamisessa  ja  hoidossa tulee huomioida alueen luonnonarvojen 
säilyttäminen  ja  rakennustöiden jälkien maisemointi. Uusia alueita ei raken-
neta maiseman solmukohtiin eikä maisemallisesti parhaille paikoille, vaan nii-
den viereen. Lyhytaikaista pysähtymistä varten olevia  P-alueita ei sijoiteta oles-
keluun houkutteleville paikoille. Viihtyisyys  on  tärkeintä  L-alueilla.  L-alueiden 
suunnittelussa tulisi hyödyntää tiejakson erityispiirteitä alueen rakenteen  ja 

 kaluston suunnittelussa. 

Vesistöjen  ja pohjavesialueiden  lähistöllä sijaitsevien alueiden osalta olisi harkit-
tava raskaan liikenteen ohjaamista muille alueille. Vaarallisten aineiden kulje-
tusten lisäksi huomattavan saastumisriskin aiheuttavat tavalliset raskaan lii-
kenteen ajoneuvot mandollisten öljy-  ja polttoainevuotojen  muodossa. Eri-
tyishuomiota tähän tulisi kiinnittää niillä tiejaksoilla, joilla  on  runsaasti itäliiken-
nettä. 

Roskaantumis-  ja hygieniaongelmia  tulee vähentää. Jokaisella  P-  ja  L-alueel-
la tulee olla jäteastia, paljon käytetyillä  tai  laajoilla alueilla useita. Jätteenlajit-
telupisteitä sijoitetaan  vain  sellaisten kuntien alueelle, joilla  on  jätteen jatko-
käsittelyvalmiudet. Jätehuollosta voidaan velvoittaa vastaamaan myös alu-
eella toimiva yrittäjä. 

Puutavaran käsittelyyn voidaan varata alueita käytön keskittämiseksi, jolloin 
muut alueet ovat paremmin muun liikenteen käytettävissä  ja siisteystaso  säi-
lyy. Puutavaran käsittelyyn varattavia alueita ei opasteta  P-  eikä  L-alueina. 

Viitoitus  ja  opastus 

Alueiden ennakkoviitoitukseen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Pysähty-
mismandollisuudesta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin  (P-alueet  500 m, L-alueet 

 1000 m). Viitoituksella on  mandollista opastaa käyttöä sellaisille alueille, joilla 
 on  kunkin käyttäjäryhmän tarvitsemat palvelut. Viitoituksen tulee myös vasta-

ta tarjottavia palveluja. Opastuksen  ja viitoituksen  tulisi olla yhtenäistä  ja  kan-
sainvälisesti ymmärrettävää niin tiepiirin sisällä kuin eri tiepiirien välilläkin.  

Koko tiejakson  kattavaa palveluopastusta voidaan jatkossa kehittää yhteis- 
työssä yrittäjien  ja  muiden tahojen kanssa siten, että pitkän  matkan reittivalin- 
tojen  tekeminen voisi perustua luotettavaan tietoon reitin palveluvarustuksesta. 

Kuntien opaskarttoja tulisi olla tasokkaita  ja  ajan tasalla. Tämä voidaan var-
mistaa lupaehdoilla  ja  riittävällä valvonnalla. 
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6  TIEKOHTAISET  TAR  KASTELUT  

Tässä luvussa esitetään  tiekohtaiset  havainnot  ja  kehittämistarpeet teittäin  ja 
 alueittain. Tarkastelu sisältää sekä  tielaitoksen ylläpitämät  P-  ja  L-alueet sekä 

yksityiset  tienvarsipalvelut.  Suunnitelma alueiden kehittämisestä  on  esitetty 
yhteenvetona luvussa  7. 

6.1  Valtatiet  

VT 5  Lusi - Kuvansi  

NYKYTILA 

Käyttö  

Vt  5:n  alueita käyttävät sekä  raskas  liikenne että matkailu. Erityisesti raskaan 
liikenteen suosiossa ovat  Koskentaipaleen  alue  (121)  sekä  Kielkallion  alue  (122).  

Vilkkaasti käytetyt alueet 	 113, 118, 120, 121  
Raskaan liikenteen  suosimat  alueet 	121, 122  
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Palvelutaso 	 ____________________  

Vt  5:n  levähdys-  ja  pysäköintialueiden  taso vaihtelee. Valtaosa alueista  on 
 pieniä  ja  palvelutasoltaan niukkoja  P-alueita. Yleinen puute  on  kunnollisten 

 WC:n  puuttuminen.  
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L -a/ueet  

252  Kuhajärvi Yleisilmeeltään  ja  ympäristöltään  ankea  ja  veto- 
voimaton alue, palvelutaso heikko. Ei  kehitettä- 

_______________________  vissa  ympäristön vuoksi. Vieressä teollisuushalli.  
115  Mäntysenlampi  Pa!  veluiltaan  niukka, sisäiset järjestelyt puutteel- 

liset. Ei kaupallisia palveluja.  Luokiteltavissa  kor- 
________________________  keatasoiseksi  P-alueeksi  
117  Huruslampi Liikennöitävyydeltään  hankala  ja  vetovoimaton  

alue, kahvila ei ole toiminnassa. Vastapäätä  hou- 
kuttelevampi  korkeatasoinen  P-alue. Alueita tul- 
laan kehittämään yhtenä kokonaisuutena valta- 

_______________________  tien parantamisen yhteydessä.  
118  Naaranki  Korkeatasoinen alue, monipuoliset palvelut  ja  

toimiva jäsentely. Alueella  i!kivaltaa  jonkin ver- 
ran. Yksisuuntainen, vastaavan palvelutason  

_____ 	_______  alue  toeen  suuntaan puuttuu.  
121  Koskentaipale  Korkeatasoinen alue  vetovoimaisella  paikalla. 

Kaupalliset palvelut. Alueella  puutavaranostu- 
______________________  reiden varastointia.  
122  Kielkallio  Monipuoliset kaupalliset palvelut. Alueen  yleisil- 

meessä  parantamisen varaa. Kaupallisten pal- 
veluiden  ja  julkisten palveluiden jäsentely hämärä  

_______________________ (=  ei mandollisuuksia omien  eväiden syöntiin).  
126  Saviaho  Maisemallisesti  vetovoimaton  alue, kaupalliset 

palvelut puuttuvat.  Palveluvarustus  ja  jäsentely 
puutteellinen.  

Kuva  6-1.  Kielkallio  Ju  va/Ia  on  suosittu  taukopaikka.  Alue kaipaa vielä jäsen -
telyä  ja  erillisen  oleskeluun  tarkoitetun osan.  
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P  -alueet 

Pääosa  P-alueista  on  ahtaita raskaan liikenteen käyttöön. Alueiden palvelu-
taso vaihtelee,  ollen  useilla alueilla kuitenkin  P-alueen  minimitasoa  korkeam-
pi.  Minimivarustukseen  kuuluva  jäteastia  on  kaikilla alueilla.  WC  puuttuu  vain 

 kolmelta alueelta.  WC:iden  tasossa  on  kuitenkin toivomisen varaa  koko  tie- 
jaksolla. 

Alueella käymälä  113, 114, 120, 123, 125, 127, 128  
Alueella pöytä-penkki-yhdistelmä  111, 113, 116, 120, 123, 127  
Uimapaikka  116  
Kuntoilu-  ja  leikkivarusteita  116, 123  

Yksityiset palvelut 

Tiejaksolla  on  runsaasti yksityisiä palveluja. Palvelut ovat pääosin pieniä  tai 
 keskikokoisia  huoltamoja  ja  kahviloita.  

Raskaalle liikenteelle erityisen  y92, y93, y94, y95,  yl  05,  yl  08,  yli  1,  
hyvin sopivat palvelut  yli4, yli9, yl63 
Matkailuliikenteelle  erityisen hyvin  y88, y89, y91, y93, y95, y103,  ylO6,  
sopivat palvelut  y112,  yli5, yll6 

Kuva  6-2. Tienkäyttäjän vesipiste. Yympäristökeskuksen  todistus takaa  ve-
den  laadun. 

Liikennöitävyys  ja  liikenneturvallisuus  

Suurin  osa Vt  5:n  alueista  on  raskaan liikenteen tarpeisiin liian ahtaita.  Vaka-
vat  liikennöitävyysongelmat  sekä  liikenneturvallisuusongelmat  johtuvat pää-
osin  jyrkistä  ja  ahtaista sisääntuloista  sekä sijainnista  mutkassa,  mäessä  tai 

 mäen  alla.  Alueet ovat pääosin hyvin  tai  tyydyttävästi havaittavia.  
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Liikennöitävyysongelma  114, 117, 120, 124, 127, 128 
Liikenneturvallisuusongelma  120, 127, 128  
Liian jyrkkä pituuskaltevuus alueelta 
lähdettäessä  119, 121 
Näkemäongelma  124, 128.  
Huono havaittavuus  113, 114, 120, 128  
Helposti liikennöitävät alueet  118  

Ympäristö 

Maisema  ja  veto  voimaisuus  

Alueet sijaitsevat maisemallisesti pääosin tyydyttävillä paikoilla. Erityisiä arvo- 
tai häiriökohteita on  vähän. 

Maisemallisesti vetovoimaisilla 
paikoilla sijaitsevat alueet  111, 114, 115, 116, 118, 120 
Arvokohteet  122 (muinaisjäännöksiä)  
Maisemallisesti huonoilla paikoilla 
sijaitsevat alueet  110, 112, 124, 125, 126, 127, 252 
Häiriökohteet  252  (teollisuushalli) 

Vi/ht  vis yvs 

Vt  5:n  alueet ovat viihtyisyydeltään pääosin tyydyttäviä. Suurista liikennemää-
ristä johtuvaa liikennemelua  on  useilla alueilla. Tiejakson jäteastiatilanne  on 

 hyvä, eikä vakavaa roskaantumista havaittu. Kalusteiden kunnossa  on  puut-
teita muutamilla alueilla, erityinen ongelma ovat huonokuntoiset  ja epähygi-
eeniset WC:t. 

Yleisilmeeltään  huonot alueet  252 
Rauhattomat  alueet  114, 116, 120, 124, 125, 128  
Kalusteiden kunnossa puutteita  112, 113, 	127  
Istutusten kunnossa puutteita  118  ,  126  

Ympäristö riskit  ja  -haitat  

Vesistöriskit  johtuvat kapeista suojavyöhykkeistä alueen  ja  vesistön välillä. 
Pohjavesiriskejä ei ole. Alueiden vilkkaasta käytöstä johtuen maaston kulumi-
nen  on  yleistä. 

Vesistöriskialue 	 111, 114, 116, 117, 128  
Maaston kulumista 	 110, 113, 114, 119, 124, 125, 126, 127  

Opastus 

Ennakko-opastus  on  pääosin kunnossa. Muutamien alueiden etumerkit puut-
tuvat. Viiden  L-alueeksi merkityn alueen palvelutaso vastaa lähinnä korkeata-
soista  P-aluetta. Kuntien opastauluja  on  viidellä alueella. Informaatiota seu-
raavista tienvarsipalveluista ei juurikaan ole. 

Puuttuvat etumerkit 	 110, 112, 113, 114, 116 , 124  
Opastus ei vastaa palvelutasoa 	111, 112, 115, 117, 126, 252 
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KEHITTAMINEN 

Palveluverkko 

Tiejakson eteläpäässä  välillä Kuortti-Mikkeli kehitetään yksi korkeatasoinen  pal
-velualue. Tukeudutaan  joko  Vihantasalmen  tai  Kuortin  yksityisiin palveluihin. Vä-

lillä Hietanen-Mikkeli kehitetään  Naarangin  (118)  aluetta. Välillä Hämeen tiepiirin 
 raja  -  Mikkeli  on  tarve vähintään yhdelle  lämpimälle, ympärivuorokauden  auki 

olevalle  WC:lle.  Välille  Koirakivi -Vihantasalmi  rakennetaan yksi  P-aluepari  tien paran-
tamisen yhteydessä.  Huruslammen  alueita  (116  ja  117)  kehitetään  korkeatasoiseksi 

 L-alueeksi tien kehittämisen yhteydessä olemassa olevien suunnitelmien mukaan. 

Välillä Mikkeli -Savo-Karjalan tiepiirin  raja  kehitetään  Kielkallion  (122)  aluetta. Savi- 
ahon  L-alue  (126)  muutetaan  tilavaksi  P-alueeksi raskaalle liikenteelle.  Mäntysenlam - 
men (115)  ja  Kuhajärven  (252) L-alueet jätetään  P-alueiksi  kaluston poistuessa.  

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset  on  esitetty oheisessa taulukossa  kiireelli-
syysluokan  mukaan.  
Näkemäraivaukset  ja  -leikkaukset kuuluvat  kiireellisyysluokkaan  I.  
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•  ____________________________  
110  __________________________________  
112  --  I  - ________________________  
113 X I  _____________________________  
114  __________________________________  
115 I  Il  X  __________________________________  
116 III X I  Alueita  116  ja  117  kehetään  yhtenä  kokonaisuu- 
LIZ tenaenparantaniisenyhteydessä  
118 I I  __________________________________  
120  Vasemmalle  kääntymiskielto  tieltä alueelle  
121 II  Huolehditaan kaluston tasosta  
122 III  

- 

Jäsentely,  oleskelualueen  kehittäminen  
123  --  X  _______________________  
123  __________________________________  
126 Dl  -  ffi  ffl - - -  Jätetään  filavaksi  P-a]ueeksi  raskaalle liikenteelle  
127  ____________________________________  
128 X  __________________________________  

I  -  Huonokuntoinen  WC  poistetaan. -  
Yksityiset palvelut  

1 - - 
______________________________________  

y93 I  Vaihtoehtoises 	kehitetään  Kuortin  aluetta  
y163 I I  
- 

- Alueen  122  yhteydessä  

Kiireellisyys-  Toimenpide suosi- 

luokka  tellaan toteutetta- 
_____ ____________ _______  vaksi  vuosina  

I 1999-2000 
II 2001-2002 

III 
________________  

2003-2010  
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VT 6  Elimäki —  Saari  

NYKYTILA 

Käyttö  

Vt  6:lla  on  runsaasti idänliikennettä.  Käyttö painottuu raskaaseen liikentee-
seen, mutta myös matkailuliikennettä  on.  

Vilkkaasti käytetyt alueet 	 70, 71, 72, 73, 85, 92, 94  
Raskaan liikenteen suosimat alueet 	85, 92, 94  
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Palvelutaso  

Vt  6:n  osalta yksityinen palvelutarjonta  on  runsasta varsinkin tiejakson etelä- 
päässä välillä Elimäki-Lappeenranta. Pohjoista kohti mentäessä julkisten pal-
velujen tarve korostuu.  

L-alueet  

L-alueiksi  on  merkitty kaksi aluetta,  94  ja  95. 

94  Rönkkönen Maisemallisesti vetovoimattomassa paikassa ole- 
va alue. Puutteena sisäiset järjestelyt. Kalustei- 
den kunnossa puutteita. Alueella  on  koirien uI- 
koilutusalue,  hyvä  idea  myös muualla käytettä- 

________________________ väksi  
95  Kägöne  Kaupallisten palvelujen yhteydessä oleva alue.  

Jako  yksityisiin  ja  julkisiin palveluihin osittain  sel- 
kiytymätön  ja  sisäiset järjestelyt sekavat (omien 
eväiden  syönti lähinnä parkkipaikalla). Ympäröi- 
vä palvelutarjonta mandollistaa kehittämisen 

________________________  yhteistyössä yrittäjän kanssa.  

P  -alueet  

Vt  6:n P-alueiden taso vaihtelee huomattavasti. Pohjoista kohti mentäessä 
palveluvarustus niukkenee. Minimitason alittavia (ei jäteastiaa) alueita  on  muu-
tama. Huomattavan korkeatasoinen, vetovoimainen  ja kehitettävissä  oleva 
alue  on  Pyöreänlammen  alue  (92).  Alue sopii erityisesti matkailun tarpeisiin. 

Uus-Lavolan  P-aluetta  (85)  käytetään poliisin punnitusratsioissa,  ja  alueella 
 on  laajentamistarve.  Alueen käyttö  on  vilkasta  ja sillä  toimii kioskiyrittäjä. Alu- 

eella ei ole käymälää, mistä johtuen maasto roskaantuu  ja  hygienia  on  huono. 

Jäteastia  puuttuu  96, 97, 98, 99  
Alueella käymälä  74, 76, 92  
Alueella pöytä-penkki-yhdistelmä  74, 76, 77, 78, 81, 85, 88, 93  
Uimapaikka  92  
Kuntoilu-  ja leikkivarusteita  92  

Yksityiset palvelut  

Vt  6:lla  on  runsaasti yksityisiä palveluja. Palvelujen taso vaihtelee pienistä 
grilleistä aina suuriin,  24 h  auki oleviin huoltamoihin  ja motelleihin. Palvelutar-
jonta  vähenee pohjoista kohti mentäessä. 

Raskaalle liikenteelle erityisen 
hyvin sopivat palvelut 	 y2l,  y25, y27, y29, y33, y44  
Matkailuliikenteelle  erityisen 
hyvin sopivat palvelut 	 y24, y27, y29, y33, y44, y47  
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Kuva  6-3.  Vt  6:n  varrella  on  tarjolla monenlaisia palveluja. 

Liikennäitävyys  ja  liikenneturvallisuus 

Liikennäitävyys  Vt  6:n  alueilla  on  pääosin hyvä  tai  tyydyttävä. Vaikeasti liiken-
nöitävä  on vain  alue  100.  Vakavia liikenneturvallisuusongelmia ei ole. 

Liikennöitävyysongelma  100  
Liian jyrkkä pituuskaltevuus alueelta 
lähdettäessä  83, 92 
Näkemäongelma  90  
Huono havaittavuus  79, 82 

Ympäristä  

Maisema  ja  vetovoimaisuus  

Vt  6:n  alueet sijaitsevat pääosin tavanomaisessa metsämaisemassa. Maise-
mallisesti vetovoimaisella paikalla sijaitsee  vain  alue  92.  Alueiden yleisilme  on 

 pääosin tyydyttävä  tai  hyvä. 

Maisemallisesti vetovoimaisilla 
paikoilla sijaitsevat alueet  92 
Arvokohteet  81 (SaIpa-asema),  94 (Patsaspuisto)  
Maisemallisesti huonoilla paikoilla 
sijaitsevat_alueet  72, 77, 84  

Viihtyisyys  

Vt  6:n  vilkkaan liikenteen vuoksi useat välittömästi tien varressa sijaitsevat  ja 
 välialueettomat  alueet ovat meluisia. Vakavaa roskaantumista  on  vähän, irto - 
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roskia  on  useimmilla alueilla. Istutusten kunto  on  pääosin tyydyttävä. Alueella 
 85 on  runsaasta käytöstä  ja WC:n  puuttumisesta johtuva roskaantumis-  ja 

hygieniaongelma. 

rRauhattomat  alueet  72, 73, 75, 79, 80, 86, 87, 88, 89 
Roskaantuvat  alueet  72, 85, 90 

usteiden  kunnossa puutteita  74, 85, 93 

Kuva  6-4.  Vt 6:/la  on  huomioitu myös  nelijalkaiset tienkäyttäjät. 

Ympäristöriskit  ja  -haitat 

Useimmilla alueilla maasto  on  tyydyttävässä kunnossa. Pahaa kulumista ei 
ole havaittu. Vesistöriskialueita ei ole,  sen  sijaan pohjavesialueilla sijaitsee 
kaikkiaan  21  aluetta.  

1 -luokan pohjavesialue  86-89, 95 
11 -luokan pohjavesialue  77, 78, 82- 84, 92, 93 
111 -luokan pohjavesialue  74-76, 79-81, 85, 90, 91  

Opastus 

Ennakko-opastus  on  pääosin kunnossa. Opastus vastaa hyvin sisältöä,  vain 
 alue  95 on  merkitty  L-alueeksi, vaikka palvelutaso vastaa lähinnä korkeata-

soista  P-aluetta. Kunnan opastaulu  on 13:lla  alueella 31:stä. informaatiota 
seuraavista tienvarsipalveluista ei ole. Alueen  81  tuntumassa sijaitsevalle 
Saipa-asemalle  on  opastus, mutta opastus  on  epäselvä. 

Puuttuvat etumerkit 	 79, 80, 87, 88, 89  
Opastus ei vastaa palvelutasoa 	95  
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 Palveluverkko  

Vt  6:n  palveluverkko  on  nykyisellään riittävän tiheä.  Lisäpalvelujen  tarve koh-
distuu lähinnä  WC-palveluihin, joiden tulisi olla käytettävissä ympäri vuoro-
kauden.  WC-palveluja pyritään kehittämään yhteistyössä yksityisten palvelu-
jen kanssa.  Pyöreänlammen  P -alue merkitään  L-alueeksi  ja  alueen kalusto 
pidetään hyvässä kunnossa.  Uus-Lavolan  P-aluetta laajennetaan.  

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset  on  esitetty oheisessa taulukossa  kiireel-
lisyysluokan  mukaan.  

Näkemäraivaukset  ja  -leikkaukset kuuluvat  kiireellisyysluokkaan  I. 

Kiireellisyys-  Toimenpide suosi- 
luokka  tellaan toteutetta- 

___________ vaksi  vuosina  
I 1999-2000 
U 2001 -2002 
III 2003-2010 

w  ,  E II 
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86 	 Ei suositella raskaan liikenteen  pit  aikaista  pysäköintiä 
pohjavesinskin  vuoksi  

87 	 I 	Ei suositella raskaan liikenteen pitkäaikaista  pysäköintiä 

- - -----pohjavesihskin  vuoksi  
88 	 Ei suositella raskaan liikenteen pitkäaikaista  pysäköintiä  

89 	 I 	Ei suositella raskaan liikenteen pitkäaikaista  pysäköinfiä 

- 	- pohjavesinskin  vuoksi  
90 	_J 	 Siisteyden  parantaminen  
92 III 	Ill 	Ill 	Kehitetään  normaalitason  L-aiueeksi  

y33 	Ill 	Ill 	Ill 	Jäsentely,  eleskeluvarustus,  WC-palvelut  
y'V' 	Ill 	Ill 	Ill 	Jäsentely.  oleskeluvanjstus,  WC-palvelut  

	

- 	 Alueen  95  yhteydessä  
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VT 7  Ruotsinpyhtää - Vaalimaa 

NYKYTI  LA  

Käyttö  

Vt  7:n  alueiden käyttö painottuu raskaaseen liikenteeseen, josta idänliiken-
teellä  on  merkittävä osuus. Samoja alueita käytetään myös pidempiaikaisiin 
lepotaukoihin. Merkittävä ongelma ovat raskaiden ajoneuvojen pakokaasu-
päästöt talviaikana.Majoitus-  ja lepopaikoista  on  puutetta. 

Vilkkaasti käytetyt alueet 	 101, 103, 104, 105, 106, 107 
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Palvelutaso  

L-alueet  

Vt 7:llä  on  kaksi  L-alueeksi luokiteltua aluetta.  

106, 107 Summa 	Alueet ovat tilavia  ja  niillä  on  korkea varusteluta- 
so  ja  selkeät sisäiset järjestelyt. Toiselta alueista 
puuttuvat kaupalliset palvelut. Alueiden maise-
maIlmen vetovomma  on  heikko, alueet sijaitseva 
tavanomaisessa kangasmaastossa. 
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Kuva  6-5.  Summan  L-alueet ovat helposti liikennöitä viä  ja  pysäköintitilaa  on  runsaasti. 
Oleskelualueet vaativat kuitenkin vielä kehittämistä. Thustalla rakenteilla oleva kioski.  

P-alueet  

P-alueiden taso vaihtelee,  ollen  pääosin lähellä minimitasoa. Minimivarustuk
-sen alittavia  alueita (= ei jäteastiaa) ei ole. Välillä Virojoki-Hamina  on  tarve 

yhdelle uudelle tilavalle  P-alueparille.  

Alueella käymälä  104, 105, 109  
Alueella pöytä-penkki-yhdistelmä  101  

Kuva  6-6.  Läheinen urheilukalastuskohde houkuttelee Ahvenkosken  P-a/u-
eelle  kalastajia  ja  alue  on  myös raskaan liikenteen suosiossa. Alue vaatii te-
hokasta kunnossa pitoa  ja  jätehuollon tehostamista. 
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Yksityiset palvelut  

Tiejaksolla  on  suhteellisen niukasti yksityisiä palveluja. Korkeatasoisia palve-
luja  on Vaalimaalla  ja Kotkan  sekä Pyhtään kohdalla. 

Raskaalle liikenteelle erityisen 
hyvin sopivat palvelut  y55, y56, y6l 
Matkailulilkenteelle  erityisen 
hyvin sopivat palvelut  y53, y55, y62 

Liikennöitävyys  ja  liikenneturvallisuus  

Vt  7:n  alueiden liikennöitävyys  on  pääosin hyvä  tai  tyydyttävä. Pahoja liiken-
nöitävyysongelmia ei ole, mutta runsaasta raskaasta liikenteestä johtuen riit-
tävän tilavia alueita ei ole riittävästi,  ja  olemassa olevat ruuhkautuvat. Liiken-
nöitävyysongelmat liittyvät lähinnä alueiden sijaintiin. Alueiden havaittavuus 

 on  pääosin hyvä  tai  tyydyttävä. Mainittavia näkemäongelmia ei ole. Pituuskal-
tevuus  on  kaikilla alueilla riittävän loiva. 

Liikennöitävyysongelma 	 101, 102, 103, 109  
Huono havaittavuus 	 102, 107  

Ympäristö 

Maisema  ja vetovoimaisuus 

Vt  7.n  alueet sijaitsevat pääosin tavanomaisessa maisemassa. Erityisen  ye-
tovoimaisia  alueita ei ole. Ympäristöltään huonolla paikalla sijaitsee Purolan 

 P-alue  (103). Vetovoimaisuutta  lisääviä arvokohteita  ja  sitä huonontavia häi-
riökohteita ei ole. 

Maisemallisesti huonoilla 
paikoilla sijaitsevat 	 103  

Viihtyisyys  

Vilkkaasta  liikenteestä johtuen monet alueet ovat meluisia. Ahvenkosken  P- 
alue  (101) roskaantuu  alueella ympärivuotisesti toimivasta kioskista huolimat-
ta,  ja  talvella irtoroskat ajautuvat aurauslumen mukana alueelta jyrkästi viet-
tävään luiskaan, josta niiden siivoaminen  on  hankalaa. Vähäistä irtoroskaa 

 on  kaikilla alueilla. 

Roskaantuvat  alueet  101, 102 
Rauhattomat  alueet  104, 105, 108  
Kalusteiden kunnossa puutteita  101 	 I  

Istutusten kunnossa puutteita  106, 107 

Ympäristöriskit  ja  -haitat  

Vt 7:llä  ei ole alueita, joilla olisi erityinen pintaveden saastumisriski. Maasto 
 on  kulunutta muutamilla alueilla. Alueet  Summan  L-alueet  (106  ja  107)  ovat 

 111-luokan pohjavesialueella. Lähistöllä ei ole pohjavedenottamoa. 
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111 -luokan  pohjavesialue 	 106, 107  
Maaston kulumista 	 103, 108, 109  

Opastus 

Ennakko-opastus  on  kunnossa,  menosuunnassa  olevan alueen  etumerkki 
 puuttuu  vain  Summan  alueelta  (107).  Opasteet  vastaavat  palvelusisältöä  hy-

vin. Kuntien  opastauluja  on  7:llä 9:stä  alueesta. Korkeatasoisia  opastauluja 
 on  Virolanden  ja  Haminan kuntien alueella,  ja  niissä  on  esitetty myös jonkin 

verran  tienvarsipalveluja.  

Puuttuvat  etumerkit 	 107  

KEHITTÄMINEN  

Palveluverkko  

Vt  7:n  palveluverkon  kehittämisessä huomioidaan erityisesti raskaan liiken-
teen tarpeet. Välillä Ruotsinpyhtää-Kotka  kehitetään  Summan  [-alueiden  (106 

 ja  107)  palvelutarjontaa.  Välillä  Kotka -Vaalimaa tukeudutaan  yksityisiin palve-
luihin  ja  lisäksi ehdotetaan rakennettavaksi yksi tilava,  WC -palveluin  varustet-
tu  P -aluepari  välille  Virojoki -Hamina.  Pyhtään  kohdalla sijaitsevan  motelli -pal-
velun sekä  Vaalimaalla  sijaitsevan  huoltamopalvelun  kanssa pyritään yhteis-
työhön alueen kehittämiseksi monipuoliseksi oleskelu-  ja  palvelualueeksi. 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset  on  esitetty oheisessa taulukossa  kiireelli-
syysluokan  mukaan. 

Lisäksi rakennetaan yksi uusi tilava  P -aluepari  välille Hamina -Virojoki  (I) 

 Näkemäraivaukset  ja  -leikkaukset kuuluvat  kiireellisyysluokkaan  I  
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VT 9  Vanajanmylly — Mehtiö 

 NYKYTILA  

Käyttä  

Vt  9:llä  on  runsaasti alueita, joista  11  Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella. Vilk-
kainta käyttö  on  Mehtiön  [-alueella  (216).  
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Palvelutaso  

L-alueeksi  on  merkitty alueet  216  ja  222. 

L-alueet  

216  Mehtiö  Alueella  on  peruslevähdysalueen varustelutaso  
ja  kahvila. Oleskelun  ja  pysäköinninerottelu  on  
selkeä, mutta oleskelu alueella edellyttää kahvi- 
lassa  asioimista.  WC:t  on  varattu kahvilan asi- 
akkaille. Alueen  liikennöitävyydessä  on  paranta- 
misen varaa. Alueen maisemallinen vetovoima  

_____________ _________  on  hyvä  
222  Ahvenkoski  Alue  on  lähinnä  P-alueen tasoa. Varusteluun 

kuuluvat  vain  jäteastiat.  Alue  on  vetovoimaises - 
sa  paikassa. Lähettyvillä yksityinen palvelu  

P  -alueet 

Muut  tiejakson  alueet ovat  minimitason  P -alueita,  tai  pelkkiä  levikkeitä.  Tällai- 
sia alueita, joilla ei ole  jäteastiaa,  ovat alueet  213, 215, 220, 221  ja  223.  Suu- 
rin  osa  alueista  on  maisemallisesti hyvin  vetovoimaisilla  paikoilla järven rannalla. 

Yksityiset palvelut  

Mehtiön  [-alueella  (216)  sijaitsevan kahvilan lisäksi  tiejaksolla  ei ole yksityisiä 
palveluja. Lähin  kahvilapalvelu  sijaitsee kuitenkin välittömästi  Savo-Karjalan  
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Kuva  6-7.  Tyypillinen  Vt  9:n P-alue.  

tiepiirin rajan toisella puolella,  ja  palvelee  koko tarkasteltua tiejaksoa.  Alueella 
 on  kahvila, jonka yhteydessä  on tankkausmandollisuus  ja matkailupalveluja, 

 mm. lohenongintaa. 

Liikennäitävyys  ja  liikenneturvallisuus 

Liikennöitävyyteen  liittyvät ongelmat johtuvat pääosin alueiden ahtaudesta. 

Liikennöitävyysongelma  216, 221-222  
Liian jyrkkä pituuskaltevuus alueelta 
lähdettäessä  216 
Näkemäongelma  215, 217, 222 

Ympäristä  

Maisema  ja  veto  voimaisuus  

Useimmat alueet sijaitsevat maisemallisesti vetovoimaisilla paikoilla järven 
rannalla. Maisemaltaan huonoja alueita  tai häiriökohteita  ei ole. 

Maisemallisesti vetovoimaisilla 
paikoilla sijaitsevat alueet 	 216-219, 222  

Viihtyisyys 

Muutamat alueet kärsivät liikenteen melusta. Rauhallisin  on  alue  216.  Merkit-
tävää roskantumista ei ole havaittu,  ja  kalusteet ovat hyvässä kunnossa. 

Rauhattomat  alueet 	 217-219  
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Ympäristöriskit  ja  -haitat 

Vesistöriskejä  ei ole. Lievää maaston kulumista  on  kandella alueella. 

Maaston kulumista 	 213, 214  

Opastus 

Menosuuntaan olevien alueiden  opasteet  puuttuvat useimmilta alueilta.  P- 
alueita  on  kuitenkin niin tiheässä, että jokaisen alueen ennakko -opastaminen 

 ei ole tarpeellista. Alueiden palvelutaso vastaa opastusta lukuunottamatta 
 Ahvenkosken  L-aluetta  (222),  joka  on  merkitty  L-alueeksi, mutta vastaa pal-

velutasoltaan lähinnä perustason  P-aluetta. 

Puuttuvat  etumerkit 	 213-215, 217-223  
Opastus ei vastaa  palvelutasoa 	222  

KEHITTÄMINEN  

Palveluverkko 

Tiejakson palvelualueverkkoon  riittävä.  Tieosalla  315  si -jaitseva  P-alueiden  "ry-
päs"  esitetään  opastettavaksi  yhdellä  P-opasteella  ja  lisäkilvellä. 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset  on  esitetty oheisessa taulukossa  kiireelli-
syysluokan  mukaan.  

Näkemäraivaukset  ja  -leikkaukset kuuluvat  kiireellisyysluokkaan  I.  
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VT 12  Hämeen tiepiirin  raja  -  Kuusankoski 

NYKYTILA 

Käyttö  

Vilkkaiten  käytettyjä ovat  Tillolankankaan  P-aluepari  (173  ja  174).  Alueella 
 174  sijaitseva  grillikioski  houkuttelee pysähtymään myös tien toisella puolella 

olevalle alueelle  173.  
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Palvelutaso  

P-alueet  

Vt  12: ha on 4  aluetta, kaikki  P-alueita. Alueiden palvelutaso  on  minimitasoa,  lu-
kuunottamatta  Tillolankankaan  P-aluetta  (174)  jolla  on  grillikioski.  Muuten palvelu-
taso  on  käyttömääriin  nähden heikko,  mm. WC  puuttuu, mistä aiheutuu hygienia- 
ja roskaantumisongelmia.  Aluetta käyttävät sekä  raskas  että matkailuhiikenne.  

Kuva  6-8.  Tilolankankaan  P-alueet ovat  vilkkaassa  käytössä.  
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Yksityiset palvelut  

Tiejaksolla  on 5 huoltamoa,  joista yksi korkeatasoinen  ja  monipuolinen.  Tulo -

lankankaan  P-alueella  (174) on  suosittu grillikioski. 

Raskaalle liikenteelle erityisen 
yvin  sopivat palvut  y141, y142, y144, y160 

Matkailuliikenteelle  erityisen 
hyvin sopivat palvelut  yl  60 

Liikennäitävyys  ja  liikenneturvallisuus  

Vt  12:n  alueet ovat hyvin liikennöitäviä  ja  havaittavia. Liikenneturvallisuusongel
-ma on Tillolankankaan P-alueilla  (173  ja  174),  jossa suosittu grillikioski aiheuttaa 

tien yli liikkumista alueelta toiselle. Näkemä-  ja pituuskaltevuusongelmia  ei ole. 

[kenneturvallisuusongelma 	173, 174  

Ympäristö 

Maisema  ja  veto  voimaisuus  

Vt  12:n  alueet sijaitsevat tavanomaisessa maastossa. Maisemallisesti erityi-
sen hyviä  tai  huonoja alueita ei ole. 

Häiriökohteet 	 174 (soramonttu)  

Viihtyisyys  

Vilkkaasta  liikenteestä johtuen  Vt  12:n  kaikki alueet ovat suhteellisen rauhat-
tomia  ja  meluisia. Alueen  174 roskaantuminen on  lähinnä  WC:n  puuttumises-
ta johtuvaa takamaaston roskaantumista. Irtoroskia  on  kaikilla alueilla. Alueil-
la  on  istutuksia niukasti  ja  ne ovat tyydyttävässä kunnossa. Kalusteiden kun-
nossa ei ole puutteita 

Yleisilmeeltään  huonot alueet 	174 
Roskaantuvat  alueet 	 171, 172, 174 

Ympäristöriskit  la  -haitat  

Vt  12:n  alueiden Ympäristöriskit liittyvät maaston kulumiseen  ja pohjavesiin. 
Pintavesiriskejä  ei ole.  

111 -luokan pohjavesialue  174  
Maaston kulumista  173, 174 	 -- 

Opastus 

Alueiden opastus  on  tyydyttävää tasoa. Informaatiota seuraavista tienvarsi-
palveluista ei ole. 

Puuttuvat etumerkit  171, 172  
[tunnan opastaulu  173, 174 
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KEHITTÄMINEN 

 Palveluverkko  

Vt  12:n  palveluverkko  on  riittävä. Palveluissa tukeudutaan olemassa oleviin 
huoltamopalveluihin. Tillolankankaan  P -aluetta  (174)  kehitetään korkeatasoi-
seksi  L-alueeksi. Kausalan matkakeitaan  (y160)  yhteyteen pyritään järjestä-
mään julkisten palvelujen alue oleskelua varten. 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset  on  esitetty oheisessa taulukossa kiireelli-
syysluokan mukaan 

Näkemäraivaukset  ja  -leikkaukset kuuluvat kiireellisyysluokkaan  I. 

Kiireellisyys- 	Toimenpide suosi- 
luokka 	tellaan toteutetta- 

vaksi  vuosina  ___________ 
1999-2000 

II 2001 -2002 
III 2003-2010 
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alueen jäsentäminen 



42 	 Kaakkois-Suomen tiepiirin levähdys-  ja  pysäköintialueiden kehittämisseMtys 

TIEKOHTAISET TARKASTELUT  

VT 13  Keski-Suomen tiepiirin  raja  —  Nuijamaa 

NYKYTILA 

Käyttö  

Vt  13:n  alueita käyttävät sekä matkailijat, että  raskas  liikenne. Vilkkaimmin 
käytettyjä alueita ovat  Lapaslangas  (28)  Kangasniemellä  sekä  Kaisan kama-
nfl  alue  (35)  Mikkelissä.  Syvälanden  alueella  on  myös paikallista käyttöä  vir-
kistysalueena. Läsäkosken  alue  (31) on  myös suosittu alue. Alueella  33  ha-
vaittiin raskaan liikenteen  pidempiaikaista pysäköintiä. 
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Palvelutaso  

Vt  13:n  alueet ovat pääosin pienehköjä  pysäköintialueita. Levähdysalueiksi 
luokiteltujen  alueiden palvelutaso  on  keskitasoa. Yleinen ongelma  levähdys

-alueilla  on  selkeiden  sisäisten  järjestelylden  puute, ts.  oleskelualue  ei erotu 
selkeästi omana  pysäköinnistä  erillisenä alueenaan.  

L-a/ueet 

28  Lapaskangas  Alue  on  korkeatasoinen, mutta  vetovoimaisuut - 
ta  vähentää kaupallisen palvelun puute. Lähellä 
kaupallisia palveluja, mutta ei yhdistettävissä. 
Alueelle johtava  kevyenlilkenteen  väylä  on  suun- 

_______________________  nitteilla  
31  Läsäkoski Vetovoimaisella  paikalla  kosken  rannalla. Lähei- 

sen kaupan sulkeminen tullee jatkossa  vähen- 
________--____________ tämään  alueen  vetovoimaisuutta.  
35  Kaisan  kamari Alueen kaupalliset palvelut  mandollistaisivat  ny- 

kyisin  yleisilmeeltään  ankean alueen kehittämi- 
sen  korkeatasoiseksi levähdysalueeksi  yhteis- 
työssä  kahvilayrittäjän  kanssa.  Tienkäyttäjille  tar- 
koitettu  jäteastia  puuttuu. Kaupallisten palvelui- 
den  ja  julkisten palveluiden  raja  epäselvä. Suo- 

_______________________  sittu  raskaan liikenteen  taukopaikka.  
39  Ostolahti  Alue ei vastaa palvelutasoltaan eikä  ympäristöl- 

tään levähdysalueelle  asetettuja vaatimuksia,  ja  
huonon  liikennöitävyyden  vuoksi alue tullaan  

_____________________  poistamaan. Ei WC:tä  
36  Näköpelto  Pienehkö  levähdysalue,  jolla ei ole kaupallisia 

palveluja. Aluetta tullaan kehittämään valtatien  
______________________  parantamisen yhteydessä  
42, 43  Jänhönen  Palvelutasoltaan niukkoja  ja  pieniä, mutta ym- 

päristön  ja  sijainnin puolesta tasokkaita alueita. 
Kaupallisten palvelujen puute  ja  liikennöitävyys- 

_______________________ ongmat,  kalusto  ilkivallan  kohteena. Ei WC:tä.  
47  Kiesilänkoski Viehättävässä  ympäristössä sijaitseva, palveluil- 

taan monipuolinen alue.  Kävelysillan  kautta yh- 
teys läheiseen kahvilaan, aluetta mandollista  

_______________________  kehittää yhtenä kokonaisuutena  
236  Nuijamaa Tavanomainen  L-alue. Palvelutaso  on  lähinnä 

korkeatasoisen  P-alueen luokkaa. Alueella sijait- 
sevan  kioskin  toiminta  on  ainakin toistaiseksi  iop- 
punut.  Tien  parantamisen yhteydessä suunnit- 
teilla uusi  L-alue  
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Kuva  6-9. Vetovoimaisessa  ympäristössä sijaitsevalla Syvälanden  L -alueella 
 on  runsaasti tilaa oleskeluun  ja  jaloitteluun. 

P  -alueet 

Pysäköimisalueiden  palvelutaso  on  pääosin riittävä, mutta useimmat alueet 
ovat liian pieniä raskaan liikenteen käyttöön. Muutamat alueet  alittavat  mini

-mitason  vaatimukset  jäteastian  puuttuessa. Korkeatasoisia, lämpimiä käymä
-löitä  on vain  yksityisten palvelujen yhteydessä.  

Jäteastia  puuttuu  26, 29, 30  
Alueella käymälä  23, 24, 25, 27  
Alueella pöytä-penkki-yhdistelmä  
______________________________  

23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41,  
44, 50  

Uimapaikka  47  

Yksityiset palvelut  

Vt  13:n  yksityiset palvelut ovat pääosin huoltoasemia  ja  pieniä  kahvilatyyppi -
sia  palveluja. Korkeatasoisia, monipuolisia  palvelualueita  ei ole. Suosittuja 
alueita ovat  Kaisan  kamari  (y162)  ja  Pelloksen  Neste -asema  (y9).  

Raskaalle  lilkenteelle  erityisen 
hyvin sopivat palvelut  y9,  ylO,  yli,  y17,  yi62 
Matkailuliikenteelle  erityisen 
hyvin sopivat palvelut  y18  
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Kuva  6-10.  Kiesilänkosken  L -alueelta  on  suora yhteys läheisen kahvilan pi-
halle. Mandollinen yhteistyökohde. 

Liikennöitävyys  ja liikenneturvallisuus  

Monet  Vt  13:n  alueista ovat raskaan liikenteen käyttöön suhteellisen pieniä  ja 
 ahtaita. Vakavat liikennöitävyysongelmat johtuvat ahtaista  ja jyrkistä  sisään- 

tuloista sekä alueiden sijainnista mäessä  tai  sen alla.  Joiltakin alueilta lähte-
minen  on  talvella ongelmallista johtuen jyrkästä pituuskaltevuudesta. 

Liikennöitävyysongelma  39, 40, 43, 44, 49  
Liian jyrkkä pituuskaltevuus alueelta 
lähdettäessä  28, 39 
Näkemäongelma  24, 27, 40, 41, 42, 50  
Huono havaittavuus  23, 30, 31, 40, 43, 44, 47, 49, 50  
Helposti liikennöitävät alueet  35, 50  

Ympäristö 

Maisema  ja  veto  voimaisuus  

Useimmat  Vt  13:n  alueista ovat maisemalliselta vetovoimaltaan hyviä  tai  tyy-
dyttäviä. Vesistön läheisyydessä sijaitsevia alueita  on  runsaasti. Ongelmia 
aiheuttavat lähinnä ympäröivässä maisemassa tapahtuneet muutokset, ku-
ten metsähakkuut. 

Maisemallisesti vetovoimaisilla 
paikoilla sijaitsevat alueet  28, 38, 41, 42, 43, 44, 47 
Arvokohteet  24  (vanha mylly) 
Maisemallisesti huonoilla paikoilla 
sijaitsevat alueet  35, 39, 45  ja  46 
Häiriökohteet  39  (teollisuushalli),  

41  ja  43 (linjanalus-hakkuu)  
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Viihtyisyys 

Useimmat alueet ovat yleisilmeeltään tyydyttäviä  tai  hyviä. Useimmilla  Vt  13:n 
 alueilla  on  häiritsevää liikennemelua. Erityisen pahasti roskaantuvia alueita ei 

ole, vähäistä irtoroskaa havaittiin useimmilla alueilla. Kalusteet ovat pääosin 
hyvässä  tai  tyydyttävässä kunnossa. 

Yleisilmeeltään  huonot alueet  35, 39, 50  
Rauhalliset alueet  24, 28, 50  
Kalusteiden kunnossa puutteita  33, 44  
Istutusten kunnossa puutteita  24, 35, 36, 39, 40  ja  42.  

Ympäristöriskit  ja  -haitat  

Vt  1  3:lla  on  useita alueita, jotka sijaitsevat vesistön tuntumassa. Vesistöriskit 
johtuvat lähinnä alueen jyrkästä viettävyydestä vesistöön  ja kapeasta  suoja- 
vyöhykkeestä alueen  ja  vesistön välillä. Pohjavesialueiden kohdalla sijaitsee 
kaksi aluetta. Tyypillinen ympäristöhaitta  on  maaston kuluminen alueen ym-
pärillä. 

Vesistöriskialue  24, 39, 44 
1 -luokan pohjavesialue  28 
111 -luokan pohjavesialue  32  
Maaston kulumista  24, 31, 32, 33, 35, 37, 43, 50  

Opastus 

Alueiden opastuksen puutteet ovat lähinnä puuttuvia ennakko-opasteita, sekä 
alueen palvelutasoa vastaamattomia opasteita. Kunnan opastauluja  on  useil-
la alueilla, mutta niiden kunnossa  on  puutteita  ja  niiden taso  on  vaihteleva. 
Seuraavista tienvarsipalveluista kertovaa opastusta ei juurikaan ole. 

Puuttuvat etumerkit  23, 26, 29, 30, 32, 37, 40, 42, 44, 
45, 46, 49.  

Opastus ei vastaa palvelutasoa  36, 39, 42, 43  

KEHITTÄMINEN  

Palveluverkko  

Vt  13:n  palveluverkko  on  nykyisellään pääosin riittävän tiheä. Tiejaksolla  tu-
keudutaan  pääosin yksityisiin tienvarsipalveluihin. Välillä  K-S  piirin  raja-Mik-
keli kehitetään korkeatasoisiksi alueeksi joko Lapaskankaan  (28) tai  Läsä

-kosken  (31)  aluetta. Välillä Mikkeli -Vt  6  yhteistyössä yksityisten palvelujen 
kanssa kehitetään Kaisan kamarin aluetta  (35)  sekä Kiesilänkosken  (47)  aluet-
ta. Nuijamaalla sijaitseva  L-alue  (236)  kehitetään korkeatasoiseksi  L-alueeksi 
tien parantamisen yhteydessä  ja  pyritään saamaan alueelle kaupallisia pal-
veluja. Lemin  ja  Mustolan kohdalle rakennetaan tilavat  P-alueparit.  Välillä Ris-
tiina-Silvasti Rakennetaan yksi  P-aluepari  Ala-Kaatlammen  ja Pökkäänlah

-den  kohdalle tien parantamisen yhteydessä. 



48 	 Kaakkois-Suomen tiepiirin  levähdys-  ja  pysäkäintialueiden kehittämisselvitys  

TIE  KOHTAISET TARKASTELUT 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset  on  esitetty oheisessa taulukossa  kireelli-
syysluokan  mukaan.  

Näkemäraivaukset  ja  -leikkaukset kuuluvat  kiireellisyysluokkaan  I. 

Kiireellisyys- 	Toimenpide suosi- 
luokka 	tellaan toteutetta- 

vaksi  vuosina  __________ 
1999-2000 

II 2001-2002 
Iii 2003-2010 
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50 	 v 	Välialueen pensaiden  siirto 

Yksityiset palvelut  
y18 	Ill 	 Hyödynnetään alueen  47  kehittämisessä  
yl62 	Ill 	 Alueen  35  yhteydessä  
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VT 14  Juva  - Särkisalmi 

 NYKYTILA 

Käyttö  

Vt 14:Ila  L-  ja  P-alueiden käyttö jakautuu tasaisesti raskaan liikenteen  ja  mat-
kailuliikenteen  välille. Vilkkaiten käytetty  on Harjusillan P -alue  (163). Matkai-
luliikenteen  suosima alue  on Salmensillan P -alue  (157). 
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Palvelutaso  

Vt  14:n  palvelutaso  on  melko niukkaa. Yksftyisiä palveluja  on  niukasti, mutta  L-  ja  P- 
alueilla olevat kioskit paikkaavat palvelutaqontaa kesäaikana. Tilapäistä pysähtymistä 
palvelevassa pysäköintialueverkossa  on  selvä aukko Savonlinnan itäpuolella.  

L -a/ueet  

158  Kurkilampi  Tilava, mutta sisäisesti jäsentymätön alue. 
_______________________  Kaupalliset palvelut puuttuvat  
159  Rapio  Hyvin jäsennelty alue maisemallisesti vetovoimai- 

sella  paikalla. Hyvä palveluvarustus  ja  viehättä- 
vä ympäristö, uimaranta. Puutteena vaikea lii- 
kennöitävyys  raskaalla liikenteellä. Kaupalliset 

______________________  palvelut puuttuvat  
161  Kolkonjärvi Normaalitasoinen levähdysalue.  Alueella kesä- 
________________________ kioski  
162  Kotkajärvi  Maisemallisesti vetovoimaisella paikalla oleva 

jäsentymätön  alue. Niukka palveluvarustus. Ei 
_______________________  kaupallisia palveluja  
164  Kulennoinen Yleisilmeeltään  ja  palvelutasoltaan ankea, jäsen- 

tymätön  alue. Vetovoimaton ympäristö, alueella 
pu utavaranostu  reiden varastointia  ja  heikkotasoi- 
set  WC:t  

P-alueet  

Vt  14:n P-alueet ovat pääosin minimitasoa. Muutamilla alueilla  on  levähdys-
aluetason  kalustusta  ja  kesäkioski. Minivaatimukset alittavia  alueita ei ole. 

Alueella pöytä-penkki-yhdistelmä  157  
Uimapaikka  157, 159, 165  
Kioski  157, 161, 163, 166  
Kuntoilu-  ja  leikkivarusteita  159, 163  

Yksityiset palvelut  

Vt  14:lla  on  niukasti yksityisiä palveluja. Levähdys-  ja  pysäköintialueilla  sijait-
sevat kioskit ovat avoinna  vain  kesäisin. Olemassa olevat palvelut ovat pieni-
muotoisia  ja  hankalasti liikennöitäviä,  ja  ne palvelevat lähinnä matkailijoita. 
Kaunisniemessä sijaitseva kahvila  (y76) on  sijaintinsa  ja  ympäristönsä puo-
lesta kehitettävissä pienimuotoisena tienvarsipalveluna. 

Raskaalle liikenteelle erityisen 
hyvin sopivat palvelut  y79,  y8l 
Matkailuliikenteelle  erityisen 
hyvin sopivat palvelut  y76  

Liikennöitävyys  ja  liikenneturvallisuus  

Vt  14:n  alueiden liikennöitävyys  on  pääosin tyydyttävä. Liikennöitävyysongel
-mat  liittyvät pääosin alueiden ahtauteen  ja  jyrkkiin käännöksiin sisääntulois
-sa.  Pahoja liikenneturvallisuusongelmia ei ole. 
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Liikennöitävyysongelma  157, 164, 165, 167  
Liian jyrkkä pituuskaltevuus 
alueelta lähdettäessä  158, 159 
Näkemäongelma  158, 159, 162, 163, 166, 170  
Huono havaiftavuus  166, 168  

Ympäristö 

Maisema  ja  veto voimaisuus  

Vt  14:lla  on  useita maisemallisesti vetovoimaisella paikalla sijaitsevia alueita. 
Vetovoimaiset alueet sijaitsevat vesistöjen rannalla. Erityisen vetovoimaisella 
paikalla ovat Salmensillan  (157)  ja  Rapion  (159)  alueet. 

Maisemallisesti vetovoimaisilla 
paikoilla sijaitsevat alueet  157, 159, 161, 162, 166, 167, 169 
Arvokohteet  161 (liikennemerkkinäyttely) 
Häiriökohteet  157 (hakkuuaukko, tehdashalli)  

Viihtyisyys 

Suurin  osa vt  14:n  alueista  on  rauhallisia  ja  siistejä. Vakavaa roskaantumista 
ei ole havaittu, irtoroskaa  on  muutamilla alueilla. lstutukset  ja  kalusto ovat 
pääosin kunnossa. 

Yleisilmeeltään  huonot alueet  157 
Rauhattomat  alueet  163, 165 
Kausteiden  kunnossa puutteita  1 58  
Istutusten kunnossa puutteita  157, 170  

Kuva  6-11. Oleskeluun  sopivat parhaiten välikaistalla varustetut alueet. Väli - 
kaistan istutukset lisäävät viihtyisyyttä  ja vaimentavat  liikenteen melua. Istu-
tukset eivät saa kuitenkaan olla näkemäesteenä alueelta poistuttaessa. 
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Ympäristöriskit  ja  -haitat  

Vt  14: lIa on  useita alueita, joilla vaarallisten aineiden joutuminen pintavesiin 
mandollisen vuodon  tai  onnettomuuden yhteydessä  on  mandollista. Riskitjoh-
tuvat kapeista suojavyöhykkeistä  ja jyrkästä  maaston viettämisestä alueelta 
vesistöön. Tyypillinen ympäristöhaitta  on  maaston kuluminen alueen ympärillä. 

Vesistöriskialue  162, 165, 166, 167, 169, 170. 
1 -luokan pohjavesialue  159, 168 
11 -luokan pohjavesialue  162  
Maaston kulumista  157, 168  

Opastus 

Ennakko-opastus  on  pääosin kunnossa, ennakkomerkki puuttuu  vain  yhdeltä 
alueelta.  L-merkityistä  alueista Kurkilammen alue  (158)  vastaa palveluiltaan 
korkeatasoista  P-aluetta, Kolkonjärven  ja Kulennoisen  alueet  (161  ja  164) 

 tavanomaista  P-aluettaja Kotkajärven  alue  (162) minimitason P -aluetta. Kun-
tien opastauluja  on  puolella alueista. Informaatiota seuraavista tienvarsipal-
veluista ei ole tarjolla. 

Puuttuvat etumerkit  168  
Opastus ei vastaa palvelutasoa  158, 161,162, 164  

KEHITTÄMINEN 

 Palveluverkko  

Välillä  Vt  5-Savonlinna pidetään korkeatasoisena Rapion  L-aluetta  (159)  ja 
Kolkonjärven  L-aluetta  (161).  Alue suunnataan matkailuliikenteelle. Kaupalli-
sista palveluista hyödynnetään Kaunisniemessä sijaitsevaa kahvilaa  (y76) 

 aluetta jäsennöimällä  ja  laajentamalla, sekä kehittämällä  WC-palveluja. Välil-
lä Savonlinna-Särkisalmi kehitetään Jukolan  P-aluetta  (166) L-alueeksi  jä-
sennöimällä  aluetta  ja  kehittämällä  WC-palveluja yhteistyössä kioskiyrittäjän 
kanssa. Välille Mertala-Anttola esitetään rakennettavaksi tilava  P-aluepari. 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset  on  esitetty oheisessa taulukossa kiireelli-
syysluokan mukaan. 
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158 I  Ei suositella raskaan liikenteen pitkäaikaista  pysäköinä  
59 III Ill  Il  Ill  Ei suositella raskaan liikenteen pitkäaikaista  pysäköinä.  

Kehitetään  pysäköintijärjestelyjä  alueen  liikennöitä- 
- vyyden  parantamiseksi.  

61 I I I WC-palvelujen kehittäminen  
62 I  Ei suositella raskaan liikenteen pitkäaikaista  pysäkäinä  
63 III  _______________________________________  

164 I X  _______________________________________  
166 III  Il Il  I  Jäsentely,  WC-palvelut.Ei  suositella raskaan 

liikenteen pitkäaikaista  pysäkäintiä  
167  - - - - - - - -  Ei  suosaella  raskaan liikenteen  pitkaaikaista pysakoina  
168  - - - - ± -  Ei  suosella  raskaan liikenteen  pkaaikaista pysakoina  
169  

- - 
Ei suositella raskaan liikenteen pitkäaikaista  pysäkäinä  

170  - 	- - - 	- -  Ei  suosella  raskaan liikenteen  pkaaikaista pysakoina 
'ksit iset 	alvelut 	 ________________________________________  
76[1 	Tiii1 	 Jäsentely, laajennus,  WC-palvelut 

Lisäksi rakennetaan yksi tilava  P -aluepari  Savonlinnan  keskustaajaman  itä-
puolelle  (Ill).  

Näkemäraivaukset  ja  -leikkaukset kuuluvat  kiireellisyysluokkaan  I.  

Klireellisyys-  Toimenpide suosi- 
luokka  tellaan toteutetta- 
__________ vaksi  vuosina  

1999-2000 
II 2001-2002 
III 2003-2010  
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VT 15  Kotka  - Pellosniemi 

NYKYTI  LA  

Käyttö  

Vt  15:n  alueet ovat raskaan liikenteen vilkkaassa käytössä  ja pidempiaikaista 
pysäköintiä  on  havaittu useilla alueilla. Vilkkaimmassa käytössä ovat tiejak

-son alkupään  (Kotka-Kouvola) alueet. Matkailun suosimia alueita ovat Hauki- 
järven alue  (69)  ja Tommolansalmen  alueet  (65, 66). 
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Palvelutaso  

Vt  15:n  palvelutaso välillä  Kotka-Kouvola tukeutuu pääosin yksityisiin palve-
luihin. Korkeatasoisia levähdysalueita ei tällä välillä ole. Välillä Kouvola -Vt  13 
on  sekä  L-alueita, että muutamia, lähinnä matkailuliikennettä palvelevia yksi-
tyisiä palveluja. Tiejaksolla  on  kolme  L-alueeksi merkittyä aluetta.  

L -alueet  

65  Tommolansalmi I  Palvelutasoltaan niukka alue vetovoimaisessa 
ympäristössä. Tommolansalmen palvelut välittö- 
mässä läheisyydessä. Puutteena palveluvarus- 
tuksen  niukkuus (ei WC:tä)  ja  sisäisten järjeste- 
lyjen puutteellisuus. Alue luokiteltavissa  P-alu- 

______________________ eeksi.  
66 Tommolansalmi  Il Vetovoimaisella  paikalla sijaitseva alue, jolla kah- 

vila  ja  yhteydessä leirintäalue. Sisäiset järjeste- 
lyt sekavat. Palveluvarustus normaali  L-alueen 

_________________________  varustus.  
69 Haukijärvi Vetovoimaisella  paikalla sijaitseva, hyvin jäsen- 

nelty  alue. Ei kaupallisia palveluja.  

P  -alueet  

Vt  1 5:lla on  runsaasti pieniä, palveluvarustukseltaan minimitasoisia alueita. 

Jäteastia  puuttuu  56, 62  
Alueella pöytä-penkki-yhdistelmä  67, 68  
Kuntoilu-  ja leikkivarusteita  51  

Yksityiset palvelut  

Vt  15:n  yksityiset palvelut ovat keskittyneet välille  Kotka-Tuohikotti.  Palvelut 
ovat pääosin huoltamoja. Välillä Tuohikotti -Vt  13 on  aukko palvelutarjonnas

-sa.  Tilanne  on  kuitenkin korjaantumassa uuden Sti -aseman valmistuessa. 
Erityisen suosittuja taukopaikkoja ovat Pelloksen  Neste-huoltamo (y9) ,  joka 
palvelee myös  Vt  13:n  liikennettä, sekä Anjalankosken  Neste-huoltamo (y3). 

 Kesäisin matkailuliikennettä palvelevat vetovoimaisella paikalla sijaitsevat 
Tommolansalmen kahvila  ja leirintäalue.  

Raskaalle liikenteelle erityisen 
hyvin sopivat palvelut  y3, y9 
Matkailuliikenteelle  erityisen 
hyvin sopivat palvelut  y3, y7, y8, y9 

Liikennöitävyys  ja  liikenneturvallisuus  

Vt  15:n  alueiden liikennöitävyysongelmat johtuva pääosin alueiden pienuu-
desta. Liikennöitävyysongelmia aiheuttavat myös sisääntulojen ahtaus  ja jyrk-
kyys,  sijainti kaarteessa, mäessä  tai  sen alla,  sekä suuri pituuskaltevuus alu-
eelta lähdettäessä. Liikenneturvallisuuden kannalta erityisen hankala  on  Ra-
pojärven  alue  (60)  jossa jäsentymättömälle alueelle ajetaan  ja  sieltä poistu- 
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taan  sattumanvaraisesti sekä alueen keskeltä että  sen  molemmista päistä. 
Liikenneturvallisuusriskin merkittävyyttä lisää alueen sijainti vedenoton kan-
nalta Kymenlaakson merkittävimmän vesistön rannalla. 

Liikennöitävyysongelma  53, 54, 61, 62, 66, 67, 68, 69  
Vakava liikenneturvallisuusongelma  60  
Liian jyrkkä pituuskaltevuus 
alueelta lähdettäessä  53, 65, 68, 69 
Näkemäongelma  61, 62, 63  
Huono havaittavuus  53, 54, 55, 58, 61, 62, 63, 68  

Kuva  6-12.  Tila  vat  välikaistattomat levikkeet  sopivat hyvin raskaan liikenteen 
välia/kaiseen pysähtymiseen. 

Ympäristö 

Maisema  ja vetovoimaisuus 

Vt  15:n  alueet sijaitsevat pääosin tavanomaisessa metsämaisemassa.  Veto-
voimaisimmat  alueet sijaitsevat vesistöjen rannoilla. 

Maisemallisesti vetovoimaisilla 
paikoilla sijaitsevat alueet  60, 63, 65, 66, 69  
Maisemallisesti huonoilla 
paikoilla sijaitsevat alueet  67 
Häiriökohteet  67 (hakkuuaukko) 

Vi/ht  vis vys 

Vt  15:n  Alueiden yleisilme  on  pääosin tyydyttävä. Yleisilmeeltään  paras  on 
Haukijärven L-alue  (69). Vilkkaasta  liikenteestä johtuvaa liikennemelua  on 

 monilla alueilla  
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Alueet ovat pääosin tyydyttävän siistejä. Yksittäisiä irtoroskia vakavampaa 
roskaantumista  on  lähinnä  Kotka-Kouvola  -välin  P-alueilla, joilla käyttö  on  vil-
kasta,  ja  WC  -tilanne  on  heikko. Roskaantuminen ilmenee lähinnä alueen 
takametsässä.  Vt  15:n  alueilla  on  vähän istutuksia,  ja  ne ovat pääosin hyväs-
sä kunnossa. Kalusteet ovat tyydyttävässä  tai  hyvässä kunnossa. 

uhattomat  alueet  57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.  
RauhaUiset  alueet  66, 69  
Vakavaa roskaantumista  54, 55, 58, 62  
Istutusten kunnossa puutteita  66  

Kuva  6-13.  Vilkkaasti lllkennöityjen teiden ongelma: roskat eivät aina tando 
osua jätesäiliöön. 

Ympäristöriskit  ja  -haitat 

Rapojärven  alue  (60)  sijaitsee vedenoton kannalta Kymenlaakson merkittä-
vimmän vesistön rannalla. Alue rajoittuu suoraan vesistöön,  ja  alueen liiken-
neturvallisuudessa  on  puutteita. Lisäksi tien vaakageometria alueen molem-
min puolin aiheuttaa turvallisuusriskejä. Maaston kulumista  on  joillakin alueil-
la. Kuluminen liittyy useimmiten  WC:n  puuttumiseen  ja  metsän käyttöön  WC:n 

 korvikkeena. Pohjavesiriskejä ei ole. 

Vesistöriskialue 	 60, 63  
Maaston kulumista 	 52, 54, 57, 58, 65  
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Kuva  6-14. Rapojärven P-alueen sijainnista  ja  tien geometriasta johtuvat  Iii-
kennetui'vallisuus-  ja  ympäristöriskit  edellyttävät alueen jäsentelyä. 

Opastus 

Alueiden opastuksessa  on  puutteita vajaalla puolella alueista. Puutteet liitty-
vät ennakko-opastukseen  ja palvelutasosta  poikkeavaan opastukseen.  L-alu-
eiksi  merkittyjä, palvelu iltaan korkeatasoista  P-aluetta vastaavia ovat  Tom  mo-
lansalmi  I  ja  H aukijärven L-alue  (65  ja  69).  Kuntien opastauluja  on vain  kol-
mella alueella, eikä informaatiota seuraavista tienvarsipalveluista ole. 

Puuttuvat etumerkit 	 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62  
Opastus ei vastaa palvelutasoa 	65, 69  

KEHITTÄMINEN  

Palveluverkko  

Tarvetta uusien alueiden rakentamiselle ei ole. Perämaan  P-alueita  (56  ja  57) 
 laajennetaan raskaalle liikenteelle paremmin sopiviksi. Palvelutason nostami-

seksi hyödynnetään  jo  olemassa olevia yksityisiä palveluja Tommolansalmes
-sa. Tommolansalmen  aluetta kehitetään yhtenä kokonaisuutena sisäisiä jär-

jestelyjä  ja  WC-palveluja kehittämällä. Anjalankoskella sijaitsevan  Neste-ase-
man  (y3)  yhteyteen ehdotetaan järjestettäväksi erillinen oleskelualue. Erityis-
tä huomiota kiinnitetään  WC-palvelujen kehittämiseen. 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset  on  esitetty oheisessa taulukossa kiireelli-
syysluokan mukaan.  
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Kiireellisyys- 	Toimenpkie  suosi- 
luokka 	tellaan toteutetta- 

vaksi  vuosina  __________ 
1 1999-2000 

II 2001-2002 

III 2003-2010 
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56 	Ill 	I 	Ill 	I 	Laaja  P -alue  WC -lisäkilvillä  
57 	III 	 Ill 	I 	Laaja  P-alue  WC-lisäkilvillä 

reunakiveys,  

65 	 II 	 Pidetään ennallaan, kaluston kuntoon  ja  
siistevteen  erityistä huomiota.  

69 	 III 	 Pkjet.  hyvässä kunnossa.  Ent,  kalustosta  huolehminen  
Yksityiset palvelut 	 - 	________________________________________  
y3 	III 	 III 	Oleskelualue  muun toiminnan yhteyteen  
y9 	Il 	 Il 	Oleskelualue +  alueen jäsentely.  WC-palveluiden 

järjestäminen. Alueen  66  kehittämisen yhteydessä.  

Näkemäraivaukset  ja  -leikkaukset kuuluvat  kiireellisyysluokkaan  I.  
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VT 23 Savo-Karjalan tiepilrin  raja  - Päytälahti  

NYKYTILA 

Käyttö  

Vt  23:n  alueet ovat sekä raskaan että  matkailuliikenteen  käytössä.  Matkailulii-
kenne  painottuu  tiejakson itäpäähän. 

Tiejakson  suosituimmat alueet 	240, 241, 242, 243, 251 
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Vt  23:n  alueista seitsemän  on  merkitty  L-alueiksi,  joista useimpien palveluta-
so vastaa lähinnä korkeatasoista  P-aluetta. Keskeisiä puutteita ovat kaupal-
listen palvelujen puuttuminen sekä alueiden sisäiset järjestelyt, eli oleskelua 

 ja  pysäköintiä  ei ole selkeästi  eroteltu  toisistaan.  
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L -alueet  

201  Paltanen Hankalahkosti Uikennöitävä  alue. Alueella kios- 
ki. Sisäiset järjestelyt selklytymättömät. 	Moni- 

________________________ puolinen_varustus  
202  Kirvesjärvi  Tilava alue,  jako  pysäköintiin  ja  oleskeluun  ei 

selkeä. Ei kaupallista palvelua, eikä erityisiä mai- 
_____________________ semallisia_arvoja._Palvelutaso_P-alueen_tasoa  
240  Välijärvi Välialueeton levike,  ei pysäköinnin  ja  oleskelun 

erottelua.  Ei pöytiä, käymälää eikä kaupallista 
______________________  palvelua. Maisemallisesti vetovoimaisella paikalla.  
241  ja  242  Karvio  Kaksi palvelutasoltaan  P-alueen tasoista aluet- 

ta. Ei kaupallisia palveluja, sisäiset järjestelyt 
selkiytymättömät.  Lähellä Karvion koski  ja kana- 

______________________  va,_sekä_kaupallisia_palveluja  
251  Karvio Vetovoimaisella  paikalla sijaitseva alue. Alue kiin- 

teässä yhteydessä Karvion kalastuskievariin. 
Opastus oleskelualueelle puutteellinen.  WC-pal- 

_______________________  velut_kahvilan_varassa,_kalusto_niukkaa.  
243  Humalajärvi Palveluvarustukseltaan  monipuolinen alue mai- 

semallisesti vetovoimaisella paikalla. Ei kaupal- 
_______________________ lista_palvelua  

P  -alueet  

Vt  23:n P -alueet ovat palveluvarustukseltaan pääosin minimitasoa  tai  sen alle.  

Jäteastia  puuttuu 	 200, 203, 204, 205, 206  ,  207  
Alueella käymälä 	 182  

Yksityiset palvelut  

Vt  23:n  yksityiset palvelut ovat pääosin pieniä kahviloita  ja  huoltamoja.  Mt 
447:n  varrella sijaitseva  Loma-Trio (y135) on  monipuolinen palvelualue, joka 
palvelee myös  Vt  23:n  liikennettä. Karvion Kalastuskievari  (y152)  sekä Karvi

-on Camping  (yl53)  ovat matkailijoiden suosimia pysähdyspaikkoja. Pahkatu
-pa (y121) on  raskaan liikenteen suosiossa. 

Raskaalle liikenteelle erityisen 
hyvin sopivat palvelut yl2l,  y122, y135, y154, y155  
Matkailuliikenteelle  erityisen 
hyvin sopivat palvelut  y121, y135, y152, y153  

Liikennöitävyys  ja liikenneturvallisuus 

Vt  23:n  liikennöitävyysongelmat  liittyvät lähinnä liian lyhyisiin näkemiin alueel-
la lähdettäessä. Havaittavuusongelmia ei ole. 

Liian jyrkkä pituuskaltevuus 
alueelta lähdettäessä  201  
Näkemäongelma  201-207, 241 -243  
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Ympäristö 

Maisema  ja  vetovoimaisuus  

Vt  23:n  alueet sijaitsevat pääosin tavanomaisessa metsämaisemassa. mai-
semallisesti erityisen hyvällä paikalla sijaitsee Karvionkosken  L-alue  (251).  

Maisemallisesti vetovoimaisilla 
paikoilla sijaitsevat alueet  201, 203, 240, 243, 251  
Maisemallisesti huonoilla paikoilla 
sijaitsevat alueet  204, 205  
Häiriökohteet  204, 205  (soramontut) 

Vithtyisyys  

Useimmat alueet ovat yleisilmeeltään tyydyttäviä  tai  hyviä. Huomattavaa  ros-
kaantumista  ei havaittu. Kalusteet ovat hyvässä kunnossa. Liikenteen melu 

 on  häiritsevää muutamilla alueilla. 

Rauhattomat  alueet 	 199-207  

Ympäristöriskit  ja  -haitat 

Vesistö-  ja pohjavesiriskialueita  on  muutama. Alueiden ympäristön maasto  on 
 tyydyttävässä kunnossa, vakavaa kulumista ei ole havaittu. 

Vesistöriskialue 	 204 
1 -luokan pohjavesialue 	 204-207  

Opastus 

Alueiden opastuksen puutteet ovat lähinnä puuttuvia ennakko-opasteita, sekä 
alueen palvelutasoa vastaamattomia opasteita. 

Puuttuvat etumerkit 	 200, 205, 207, 242  
Opastus ei vastaa palvelutasoa 	240-243  

KEHITTÄMINEN 

Palveluverkko 

Palveluverkko  Välillä  Vt  9  -  Pieksämäki  on  tyydyttävä. Kehittämisessä 
tukeudutaan yksityisiin palveluihin (yl2l) sekä Paltasen  L-alueeseen  (201). 

 Tiejakson palveluverkko  tukeutuu muutoin tiejakson alussa  (Vt  9:n  liittymä 
Keski-Suomen tiepiirin puolella) sijaitsevan huoltamon sekä Naarajärvellä si-
jaitseviin yksityisiin palveluihin  (y135).  Tarvetta uusien  L-tai P -alueiden raken-
tamiselle ei ole. Yksityisten palveluiden yhteydessä kiinnitetään erityistä huo-
miota erilliseen oleskelumadollisuuteen sekä  WC-palveluihin. 

Välillä Pieksämäki -  Savo-Karjalan tiepiirin  raja  kehitetään Karvion kanavan 
aluetta  (yl  52-yl  53)  kokonaisuutena. 
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Aluekohtaiset kehittämisehdotukset 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset  on  esitetty oheisessa taulukossa kiireelli-
syysluokan mukaan. 

Näkemäraivaukset  ja  -leikkaukset kuuluvat kiireellisyysluokkaan  I. 

w1 
C) 

E .L o a  . 

(  0 0  =  U) C)  
=  C) 0. 0)  =  ii 
C,  = = = .! =  C) L  >  C) 

EE.—E 
C) E  ^  C) C) -  E  -  

C) C)  ' U)  

=  
l  .. •  1;; .2 a  . . . . -  0 a  • - 

-  >- <  c)  -,  W 0  

Kiireellisyys- 	Toimenpide suosi- 
luokka 	tellaan toteutetta- 

vaksi  vuosina  __________ 
1999-2000 

II 2001-2002 
III 2003-2010 

204 	J 	_J__  - ±  _J 	o o  Ei suositella raskaan liikenteen pitkäaikaista  pysäköintiä  

205 	_J 	_J__  - ± 	v  -  Ei suositella raskaan liikenteen pitkäaikaista pysäköintiä  
206 	_J_ -J- 	- 	 ',o  -  Ei suositella raskaan liikenteen pitkäaikaista pysäköintiä  

207 	 I 	v,o 	Ei suositella raskaan liikenteen pitkäaikaista  pysäköintiä 

Jätesäiliö  ja opastaulu 
Jätesäiliä ia oastaulu  

I251  Il 	 I 	Il 	I I 	sisäinen ooastus alueelle, lähinnä matkailukäyttööni  

y121 	Ill 	Ill 	 Sisäiset järjestelyt,  WC-palvelut 
yl52- 	 Karvion  kanavan alueen kehittäminen palvelualueena  

y15.3  
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VT 26  Hamina  -  Luu mäki 

NYKYTILA 

Käyttö  

Vt  26:Ila  käyttö painottuu raskaaseen liikenteeseen. Vilkkain-
ta käyttö  on  Ihanmaan  P-alueilla  (129  ja  130).  

Palvelutaso  

Vt  26:n  alueet ovat kaikki  P-alueita, jotka täyttävät  P-alueille 
asetetut  minimivaatimukset. Ruokkeenjärven  alue  (134) on 

 tiejakson korkeatasoisin  alue, jolla  on  tiejakson  ainoa  WC. 
 Pääosin alueet ovat raskaan liikenteen tarpeisiin liian ahtai-

ta. 

Alueella käymälä 	 134  
[ueella  pöytä-penkki-yhdistelmä 	132, 134  

Yksityiset øalvelut  

Vt  26:n  yksityiset palvelut painottuvat  Pyhältön  taajaman koh-
dalle, sekä  tiejakson  alkuun (Hamina).  

Raskaafle  liikenteelle erityisen 
hyvin sopivat palvelut  y123, y125  
Matkailuliikenteelle er4en  
hyvin sopivat palvelut  yl28 

vt26 ,J 

T  

H2J  

&ehti 	HAMINA 	vt7 Du 13  

Liikennöitävyys  ja  liikenneturvallisuus 

Liikennöitävyys  on  pääosin hyvä.  Ruokkeenjärven  toinen  P-alue  (133) on  lii-
kennöitävyyden  kannalta hankalassa paikassa  ja  käännökset alueelle tulta-
essa ovat jyrkät.  Pituuskaltevuus-  ja  näkemäongelmia  ei ole.  

Liikennöitävyysongelma 	 133  
Huono  havaittavuus 	 129, 136  

Ympäristö 

Maisema  la vetovoimaisuus  

Vt  26:n  alueet ovat pääosin tavanomaisessa ympäristössä. Maisemallisesti 
 vetovoimaisessa  paikassa  on  Ruokkeenjärven  P-alue  (134).  Arvo-  tai  häiriö- 

kohteita ei ole.  

viaisemallisesti vetovoimaisilla 
)aikoilla  sijaitsevat alueet 	 134  
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Viihtyisvys  

Vt  26:n  alueet ovat yleisilmeeltään hyviä. Liikenteestä johtuvaa häiritsevää 
melua  on  kandella alueella. Roskaantuminen  on  vähäistä, pääosin alueet ovat 
siistejä, istutukset  ja  kalusteet kunnossa. 

Rauhattomat  alueet 	 135, 136 

Ympäristöriskit  ja  -haitat 

Varsinaisia vesistö-  tai pohjavesiriskialueita  ei ole. Maaston kulumista  on  muu-
tamilla alueilla, johtuen huonosta  WC-tilanteesta tiejaksolla. 

Maaston kulumista 	 131, 132, 135, 136  

Opastus 

Ennakko-opasteissa  on  puutteita 4:llä 8:sta alueesta. Opasteiden taso vastaa 
alueiden palvelutasoa. Kunnan opastaulu  on Ihanmaan P -alueella  (130).  In-
formaatiota seuraavista tienvarsipalveluista ei ole. 

Puuttuvat etumerkit 	 129, 131, 132, 136.  

Kuva  6-15.  Kuntien opastaulut joutuvat helposti ilki va/lan kohteeksi  ja  vaativat 
jatkuvaa huolen pitoa alueen yleisilmeen säilyttämiseksi. 
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KEHITTÄMINEN 

 Palveluverkko  

Vt  26:n palveluverkko on  nykyisellään riittävä. Lähinnä puutteena  on WC - 
palveluiden huono saatavuus. Palveluverkkoa esitetään kehitettäväksi yhteis-
työssä tieosalla  7  sijaitsevien yksityisten palvelujen  (yl  25 -  yl  27)  kanssa, kun-
nittäen huomiota erityisesti  WC-palveluihin. Tarvetta uusien alueiden raken-
tamiselle ei ole. Raskaan liikenteen tilapäistä pysähtymistä palvelemaan laa-
jennetaan alueita  135  ja  136. 

Aluekohtaiset kehittämisehdotu kset 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset  on  esitetty oheisessa taulukossa kiireelli-
syysluokan mukaan. 

Näkemäraivaukset  ja  -leikkaukset kuuluvat kiireellisyysluokkaan  I. 

C 

Cl)  .  
C)  
C 

•CC 0- 0 

=0 .E  OC  
C  
C) 

. 
C C  ) 

.  C C) 
>  II 

>0) 

C) E  —  C  >  C) 
C  

,c ( C)  .  —  0) C) 
u 0 

0  - -  C  W 0 E 0)  
C 

.  ._  U)  -  
C2  

:9= c  _  

. : •? 

.  
. . 

C:) a  - -  
-J  >-  Cl)  -,  W 0 z 

129  _______________________________________  
131 I  _______________________________________  
132 X I  _____________________________________  
135 II  _______________________________________  
136  Il  _______________________________________ 

Yksitiseip!veIut ________________________  
y125 Ill Ill  Yhteinen oleskelualue  
y126 Ill - - -  UI - -  ja  WC-palvelut näiden 
yl27  Ill Ill  yksityisten palvelujen yhteyteen 

Kiireellisyys-  Toimenpide suosi- 
luokka tellaan toteutetta- 
_____ ___________ vaksi  vuosina  
I 1999-2000 
II 2001-2002 
III 2003-2010  
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6.2  Kantatiet  

KT 46  Kouvola  —  Hämeen tiepiirin  raja 

 NYKYTILA 

Käyttö 

Vilkkaimmin käytettyjä 
alueita  Kt  46:lla  ovat 
alueet Sompasen  ja 

 Kyrön  P-alueet  (175, 
176  ja  177).  Näistä 
matkailuliikenteen käy-
tössä  on  lähinnä  Som- 
pasen  P-alue  (175).  

Palvelutaso  

P-alueet 

Kaikki  Kt 46:n  alueet 
 (5  kpl)  ovat minimita

-son P-alueita Sompa
-sen  aluetta  (175)  lu-

kuunottamatta, joka 
 on  palveluvarustuk-

seltaan  muita korkea-
tasoisempi. Minimita

-son  alittavia  alueita ei 
ole.  WC-palvelut ovat 
lähinnä yksityisten 
palvelujen varassa, lu-
kuunottamatta alueen 

 175  kuivakäymälää. 
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Sompasen  alue  on  korkeatasoinen  ja  tilava  P-alue, joka  on  vetovoimaisella 
 paikalla, sisäisesti hyvin jäsennelty  ja  hoidettu. Alue  on  kehitettävissä  L-tason 

alueeksi, mikäli alueelle saadaan kaupallisia palveluja. 

Alueella käymälä  175  
Alueella pöytä-penkki-yhdistelmä  175  
Ulmapaikka  175  
Kuntoilu-  ja leikkivarusteita  175  
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Kuva  6-16.  Sompasen  P-alueella  on  tilaaja alue sijaitsee vetovoimaisella pai-
kalla. Oleskelualueet vaativat kuitenkin kohentamista. 

Yksityiset palvelut 

Tiejakson  yksityiset palvelut ovat pieniä  ja  tasoltaan vaatimattomia. Jaalan 
kirkonkylän kohdalla sijaitseva palvelukeskittymä palvelee lähinnä matkailulii-
kennettä.  Ko.  palveluiden (yl46) yhteydessä  on tankkausmandollisuus.  Alue 
soveltuu kokonsa puolesta myös raskaalle liikenteelle. 

Raskaalle liikenteelle erityisen 
hyvin sopivat palvelut  y146 
Matkailulilkenteelle  erityisen 
hyvin sopivat palvelut  y146, y148 

Liikennäitävyys  ja  liikenneturvallisuus  

Kt 46:n  alueiden liikennöitävyys  on  pääosin hyvä  tai  tyydyttävä. Liikennöitä-
vyysongelmat liittyvät lähinnä ahtaisiin  ja  jyrkkiin sisääntuloihin. Pituuskalte-
vuusongelmia ei ole. 

Liikennöitävyysongelma  176, 178, 180 
Näkemäongelma  178, 180  
Huono havaittavuus  178  
Helposti liikennöitävät alueet  175  
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Ympäristö 

Maisema  ja  vetovoimaisuus  

Maisemallisesti vetovoimainen  on  alue  175 (Sompanen).  Maisemallisesti huo-
noja alueita  tai  arvo-  tai häiriökohteita  ei ole. 

Maisemallisesti vetovoimaisilla 
paikoilla sijaitsevat alueet 	 175 

Viihtyisvvs  

Kt 46.n  alueet ovat pääosin tyydyttävän rauhallisia. Hyvin tiestä erillään oleva 
Sompasen  P-alue  (175) on  kiitettävän rauhallinen. Pahaa roskaantumista ei 
havaittu, vähäistä irtoroskaa  on  kaikilla alueilla. Istutukset ovat hyvässä  tai 

 tyydyttävässä kunnossa, eikä kalusteiden kunnossa ole suuria puutteita.  Som- 
pasen alueen infotaulu  on  vinossa  ja kiveyksestä  puuttuu kiviä. Lisäksi alu-
een reunametsässä  on  jäänteitä kuntoiluvarusteista. Maassa olevat rautatan

-got  tulee poistaa. 

Rauhalliset alueet 	 175  
Kalusteiden kunnossa puutteita 	175 

Ympäristöriskit  ja  -haitat 

Erityisiä vesistöriskialueita ei ole. Alue  175 on pohjavesialueella.  Maaston 
kulumista  on  kandella alueella.  

111 -luokan pohjavesialue 	 175  
Maaston kulumista 	 176, 179  

Opastus 

Menosuunnassa  olevien alueiden ennakkomerkki puuttuu kolmelta alueelta. 
Kyrön  P-aluepari (176  ja  177)  sijaitsee siten, että ajosuunnassa vasemman 
puolen alue havaitaan  ensin, ja  opastus  on  tältä osin epäselvä. Opastuksen 
sisältö vastaa palvelutasoa kaikilla alueilla. Informaatiota seuraavista tienvar-
sipalveluista ei ole. 

Puuttuvat etumerkit  176, 178 ,179  
Opastus epäselvä  176, 177  

KEHITTÄMINEN 

Palveluverkko  

Kt 46:n palveluverkko on  riittävän tiheä, eikä uusien  L-ja  P-alueiden rakenta-
miselle ole tarvetta.  WC-palveluja tulisi pyrkiä kehittämään yhteistyössä yksi-
tyisten palvelujen kanssa. Sompasen  P-aluetta  (175)  kehitetään  L-alueeksi. 
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Aluekohtaiset kehittämisehciotukset 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset  on  esitetty oheisessa taulukossa kiireelli-
syysluokan mukaan. 

Näkemäraivaukset  ja  -leikkaukset kuuluvat kiireellisyysluokkaan  I. 

Kiireellisyys- 	Toimenpide suosi- 

luokka 	tellaan toteutetta- 
vaksi  vuosina  ___________ 

I 1999-2000 
II 2001 -2002 
III 2003-2010 

H H I  
ca 2.E  gg  

C 
ca 

Q) E 
ca 

ca 
ii 

a E  
wca2E.caca.  

> ) —  C)  u).5  

c?v.  
C C •  

st  g  .  2  •  

a  
. .  i  .2  .  a a  

175  Il 	 I 	Il 	I 	Kioskiyrittäjän  hankkiminen alueelle 
Opastaulun  ja  laatoituksen  korjaus 
Kuntoiluvarusteiden jäänteiden poistaminen 
Raskaalle liikenteelle sallitaan  vain  lyhytaikainen 
pysäkäinti pohjavesiriskin vuoksi. Kunnossapito- 
toimenpiteiden lisääminen - 	 - 	

- - Lisäopasteet  juuri ennen aluetta  
177 	- 	 I 	Lisäopasteet  juuri ennen aluetta  
178 	 I 	 v 	Reunimmaisten  puiden poisto 

yl46 	111 	 I 	1 111 	 Ympärivuorokautisten  WC-palvelujen  ja  oleskelun  
___________________j 	j J 	 kehittäminen 
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Palvelutaso  

Kt 62:lla on  kolme  L-aluetta.  

L  -alueet  

1  Kirkonvarkaus Vetovoimaisella  paikalla sijaitseva andas  ja han- 
kalasti liikennöitävä  alue. Sisäiset järjestelyt  sel- 
keytymättömät.  Alueella kesäkioski, joka hallit- 
see alueen käyttöä. Alue  on kehitettävissä  suun- 
nitteilla olevan kevyenliikenteen väylän rakenta- 

______________________ misen  yhteydessä.  
7 Väätämönsalmi  Il  Sisäisesti jäsentymätön alue vaikeasti liikennöi- 

tävässä  paikassa. Ahdas. Palveluvarustus lähin- 
_______________________  nä P-aluetta. Kaupalliset palvelut puuttuvat.  
13 Lietvesi  Erittäin vetovoimaisella paikalla sijaitseva, suo- 

sittu alue. Puutteena pysäköintitilan vähyys  ja 
WOrn  sijainti hankalassa paikassa. Alueella  on 
kesäkioski  ja näkötorni,  josta avautuvat näkymät 
yli Saimaan Lietveden. Alueen kehittäminen  on  
vaikeaa johtuen alueen sijainnista  ja  erittäin  her- 
kästä  ympäristöstä.  

P-alueet  

Kt 62:lla on  paljon  P-alueita, joista valtaosalla  on minimivarustus. Minimiva-
rustukseen  kuuluva jäteastia puuttuu viideltä alueelta. Minimitason ylittävää 
varustusta  on  seitsemällä alueella. Uimapaikka  on  alueilla Kokkokallion  ja 
Ruokojärven  P-alueilla  (18  ja  20). 

Jäteastia  puuttuu  5, 6, 10, 12, 17  
Alueella käymälä  16, 18, 19  ,  20  
Alueella pöytä-penkki-yhdistelmä  8, 16, 18, 19, 20, 21 
Uimapaikka  18, 20  
Kuntoilu-  ja leikkivarusteita  6, 16  

Yksityiset palvelut  

Kt 62:n  yksityiset palvelut ovat pääosin pieniä kahvilatyyppisiä palveluja. Kor-
keatasoisia, monipuolisia palvelualueita ei ole. Suosittuja palveluja ovat Sa-
halahti  (y71)  ja Virmutjoki  (y73).  

Raskaalle liikenteelle erityisen 
hyvin sopivat palvelut  y73 
Matkailuliikenteelle  erityisen 
hyvin sopivat palvelut  y63, y66, y69  -  y71 

Liikennäitävyys  ja  liikenneturvallisuus  

Kt 62:n  alueet ovat pääosin pieniä  P-alueita. Raskaan liikenteen osuus  on 
 kuitenkin suhteellisen pieni,  ja liikennöiritiongelmat liittyvätkin  lähinnä aluei- 
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den  vaikeaan  sijaintiln  mutkissa,  mäissä  ja  niiden  alla.  Tien  mutkaisuudesta  ja 
 puutteellisesta ennakko-opastuksesta  johtuen useiden alueiden  havaittavuus 

 ja  näkemät ovat monin paikoin huonoja.  

Liikennöitävyysongelma  1, 6, 7, 16, 22  
Liian jyrkkä  pituuskaltevuus 

 alueelta lähdettäessä  7, 16, 19  
Näkemäongelma  1,2,4,7,8, 10, 11, 13, 14, 15, 19,20  
Huono  havaittavuus  2, 4, 7, 8, 12,14, 15, 19, 22  

Ympäristö 

Maisema  ja  vetovoimaisuus  

Kt  62:lla  on  runsaasti maisemallisesti  vetovoimaisella  paikalla olevia alueita, 
erityisesti  Anttolan  ja  Puumalan välillä. Erityisen  vetovoimainen  on  Lietveden 

 L-alue  (13).  Häiriökohteita  ja  huonossa maisemassa sijaitsevia alueita  on  vähän. 

Maisemallisesti  vetovoimaisilla  
paikoilla sijaitsevat alueet  1,2,6,7,8,9, 13 16, 18, 19,20,21  
Arvokohteet  1  (Kirkonvarkauden  silta)  

8  (Väätämönsalmen  sillan  näköalat)  
13  (Lietveden  näköalapaikka)  

____________________________  18  (Saimaan_silta_Puumalassa)  
Maisemallisesti  huonoilla  paikoilla 
sijaitsevat alueet  5  
Häiriökohteet  5, 8  (hakkuuaukot)  

Viihtyisyys  

Kt 62:n  liikennemäärät  ovat suhteellisen pieniä, eikä häiritsevää jatkuvaa  lii-
kennevirtaa  ole. Alueiden rauhallisuus  on  hyvä  tai  tyydyttävä.  Roskaantumi-
nen  on  lähinnä  yksittäsiä irtoroskia.  Alueella  8  olevat suuret  kannelliset  jäte- 
astiat ovat houkutelleet suurempia jäte -eriä  jotka eivät ole mahtuneet säiliöi-
hin. Istutuksia  on  vähän  ja  ne ovat tyydyttävässä  tai  hyvässä kunnossa. Ka-
lusteiden kunnossa  on  puutteita alueella  21.  

Roskaantuvat  alueet 	 8  
Kalusteiden kunnossa puutteita 	21  



74 	 Kaakkois-Suomen tiepiirin levähdys-  ja  pysäköintialueiden kehittämisselvitys 

TIEKOHTAISET TARKASTELUT 

Kuva  6-17. Monet  Kf  62:n  alueista sijaitsevat maisemallisesti herkässä ympä-
ristössä. 

Ympäristöriskit  ja  -haitat  

Kt 62  sijaitsee vesistörikkaalla alueella,  ja  useimmat alueet ovat vesistäjen 
välittömässä läheisyydessä. Raskasta liikennettä  on  kuitenkin vähän, eikä 
reitillä kuljeteta mainittavia määriä vaarallisia aineita. Suojavyöhykkeettömiä, 
jyrkästi vesistöön viettäviä riskialueita ovat Pitkäpohjanlanden  ja  Ruokolah-
den  P-alueet  (6  ja  21).  Lisäksi Pistohiekan  P-alueelta  (14)  johtaa avo-oja  suo-
raan vesistöön. Pohjavesiriski  on  yhdellä alueella. Maaston kulumista  on 

 muutamilla alueilla. Lietveden  L-alue  (13)  sijaitsee maisemallisesti herkällä 
alueella. Tämä edellyttää mandollisilta kehittämistoimenpiteiltä erityistä varo-
vaisuutta. Sahalanden  P-alueen  (16)  läheisyydessä  on kesäasutusta. 

Vesistöriskialue  6, 14, 21 
1 -luokan pohjavesialue  18  
[ston  kulumista  4,5,9, l6ja 19  

Opastus 

Ennakko-opastetilanne  on Kt 62:lla  heikko. Mutkaisella tiellä ennakkomerkki
-en  merkitys korostuu. Menosuunnassa olevan alueen ennakkomerkit puuttu-

va  13: Ita  alueelta. Toisaalta tiejaksolla  on  niin runsaasti  P-alueita, ettei kaikki-
en leviketyyppisten alueiden opastaminen liikennemerkein ole tarpeen, eikä 
herkän ympäristön vuoksi toivottavaa.  L-alueiksi  merkityt Kirkonvarkauden  ja 
Väätämönsalmen  alueet  (1  ja  7)  vastaavat palveluvarustukseltaan lähinnä 
korkeatasoista  P-aluetta. Kokkokallion  P-alueella  (18) on L-alueen varustelu- 
taso. Kuntien opastauluja  on  viidellä alueella, joista Puumalan kunnan opas- 
taulut esimerkillisen edustavia  ja  informatiivisia. Informaatio tiejakson tienvar-
sipalveluista kuitenkin puuttuu.  
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Puuttuvat etumerkit 	 1,2,3,4,6,8,9, 10,11,12,14,15,21  
Opastus ei vastaa palvelutasoa 	1, 7, 18  

Kuva  6-18.  Puumalan kunnan opastaulut ovat omaleimaisia  ja  hyvin hoidettuja. 

KEHITTÄMINEN 

Palveluverkko  

Kt 62:n P-  ja  L-alueverkko on  pääosin riittävän tiheä. Välillä Puumala-Ruoko-
lahti  on WC-palvelujen tarve. Välille ehdotetaan yhtä uutta  P-alueparia tai 

 vaihtoehtoisesti voidaan kehittää Virmutjoen yksityisiä palveluja. 
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Aluekohtaiset kehittämisehdotukset 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset  on  esitetty oheisessa taulukossa kiireelli-
syysluokan mukaan. 

Lisäksi rakennetaan yksi  P-aluepari  välille Puumala-Ruokolahti  (Ill) 

I 8 	I 	I 	I 	I 	I 	Alueen laaiennus, ooastus muistokivelle. 	I 

1151 	I 	I 	I 	 Iv,oI 	Ei suositella raskaalle liikenteelle (pohjavesialue) 	I  

Pidetään nykyinen taso 

Alueen siirto  

I 221 	I 	I 	I 	11111 	I 	I 	I 	I 	I 	I  Ei suositella raskaalle liikenteelle (oohiavesialue 	I 

y73 	Il 	 Virmutjoen  yksityisten palvelujen hyödyntäminen.  
L J 	 [Vaihtoehtoisesti kehitetään alueita  19  ja  20.  
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KT 71  Anttola -  Savo-Karjalan tiepiirin  raja 

 NYKYTILA 

Käyttö 

Vilkkainta käyttö  on Luulanden L -alueella  (209),  jota  käytetään myös raskaan 
liikenteen pidempiaikaisiin lepotaukoihin. Muuten raskaan liikenteen käyttö 

 on  vähäistä.  Kt 71:n  alueet ovat enimmäkseen matkailuliikenteen käytössä. 
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Palvelutaso  

L -alueet  

	

09 Luulahti 	 Vetovoimaisella  paikalla sijaitseva alue. 
Alueella  on  kioski.  

P  -alueet 

Alue  211 on minimitason P -alue maisemallisesti vetovoimaisella paikalla. Alu-
een varustel utaso rajoittu  u jäteastiaan.  

Yksityiset palvelut  

Kt 71:n  yksityiset palvelut ovat matkailijoille suunnattuja, eivätkä sovellu hyvin 
raskaalle liikenteelle. 

Viatkailuliikenteelle  erityisen 

	

yvin  sopivat palvelut 	 y157 - y159 

Liikennöitävyys  ja  liikenneturvallisuus  

Alueet ovat helposti havaittavia, eikä merkittäviä liikennöitävyysongelmia ole. 
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Ympäristö 

Maisema  ja  vetovoimaisuus  

Kt 71:n  molemmat alueet sijaitsevat maisemallisesti  vetovoimaisilla  paikoilla  ye- 
sistön  rannalla. Erityisiä  vetovoimaisuutta  lisääviä  tai  vähentäviä  tekijöitä ei ole.  

Vi/ht  vis yvs  

Alueet ovat siistejä eikä liikenteen melusta ole haittaa. Kalusto  on  hyväkuntoista. 

Ympäristö riskit  ja  -haitat 

Ängervöisen  P-alue  (211) on  vesistöriskialue  johtuen alueen  jyrkästä viettä-
vyydestä  vesistöön  ja  suojavyöhykkeen kapeudesta.  Saman alueen lähellä 

 on  myös  11 -luokan  pohjavesialue. 

Vesistäriskialue 	 211 
11 -luokan  pohjavesialue 	 211  

Opastus 

Molempien alueiden  etumerkit  puuttuvat.  Lähiopasteet  vastaavat  palvelutasoa. 

 Puuttuvat  etumerkit 	 209, 211  

KEHITTÄMINEN  

Palvel uverkko 

Luulanden  L-alueen  (209)  kehittäminen  on  suunnitteilla.  WC-palveluja ehdo-
tetaan  kehitettäväksi  ko.  alueen yhteydessä.  

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset  on  esitetty oheisessa taulukossa  kiireelli-
syysluokan  mukaan.  

Näkemäraivaukset  ja  -leikkaukset kuuluvat  kiireellisyysluokkaan  I. 
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___________ _______ vaksi  vuosina  
I 1999-2000 
II 2001 -2002 
III _____ ________  2003-2010  
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KT 72  Mikkeli  -  Savo-Karjalan tiepiirin  raja 

 NYKYTILA 

Käyttö  

Kt 72:n  alueiden käyttö  on  lähinnä raskaan liikenteen  ja henkilöautoliikenteen 
 väliaikaista pysähtymistä. Alueet ovat pääosin pieniä levikkeitä.  
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Palvelutaso  

P  -alueet  
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Alueiden palvelutaso  Kt  72:lla  on  pääosin  alle minimitason.  L-alueita ei ole. 
Tyypillinen  P-alue  on  pieni, yksikertainen levike, jolla  on  kunnan opastaulu. 
Useiden alueiden opastaulut kärsivät ilkivallasta  ja  ovat tasoltaan vaihtelevia. 
Useiden alueiden yleisilme  on  erilaisten kylttien  ja ilmoitustaulujen  vuoksi se-
kava. Koivulehdon  P-alue  (245) on  tiejakson  alueista korkeatasoisin. 

Jäteastia  puuttuu  137-144, 146, 147, 149, 150, 152-154  
Alueella pöytä-penkki-yhdistelmä  212  



80 	 Kaakkois-Suomen tiepiirin  levähdys-  ja  pysäkäintialueiden kehittämisselvitys 

TIEKOHTAISET TARKASTELUT  

Yksityiset palvelut  

Kt 72:n  yksityiset palvelut keskittyvät Haukivuoren taajaman kohdalle. Kohtei-
ta  on  vähän  ja  ne ovat palvelutasoltaan niukkoja. 

Raskaalle liikenteelle erityisen 
hyvin sopivat palvelut  y136, y140 
Matkailuliikenteelle  erityisen 
hyvin sopivat palvelut  y136, y140 

Liikennäitävyys  ja  liikenneturvallisuus  

Pääosa  Kt 72:n  alueista  on  yksinkertaisia, välialueettomia levikkeitä  ja liiken-
nöitävyys  on  pääosin tyydyttävä. Ongelmat liittyvät lähinnä alueiden ahtau

-teen.  Huonosti liikennöitävä  on vain Kapeaselän P-alue  (148),  jolle sisäänajo 
 on  kapea  ja  andas. Pituuskaltevuusongelmia ei ole. 

Liikennöitävyysongelma  148 
Näkemäongelma  212, 245  
Huono havaittavuus  140, 144  

Ympäristö 

Maisema  ja  veto  voimaisuus  

Kt 72:n  alueet sijaitsevat pääosin tavanomaisessa metsämaisemassa. Mai-
semallisesti erityisen vetovoimaisia alueita ei ole. Maisemaa pilaavia hakkuu- 
aukkoja  on Häppälän P-alueiden  (141  ja  142)  kohdalta. 

Häiriökohteet 	 141, 142 (hakkuuaukot) 

Vi/ht  vis yvs  

Suurin  osa  Kt 72:n  alueista  on  kapeita välialueettomia levikkeitä, joilla ei ole 
suojaa liikenteen melulta. Vakavaa roskaantumista ei ole havaittu, sensijaan 
alueilla olevat opastaulut ovat joutuneet ilkivallan kohteiksi. Alueiden viihtyi-
syyttä vähentävät myös erilaisten opastaulujen, ilmoitustaulujen  ja kyittien 

 runsaus. Istutuksia  on  harvoilla alueilla, huonokuntoisia ne ovat Kapeaselän 
 P-alueetla (148).  Kalusteiden kunto  on  hyvä  tai  tyydyttävä lukuunottamatta 

opastauluja. 

Rauhattomat  alueet  137, 138, 141, 142, 143, 144, 151, 
152, 153, 154  

Istutusten kunnossa puutteita  148 

Ympäristöriskit  ja -ha/tat  

Kt 72:lla  ei ole yhtään vesistön välittömässä läheisyydessä olevaa aluetta, 
eikä pintavesiriskejä ole. Maasto  on  kulunutta Häppälän toisella  P-alueella 

 (142).  

Maaston kulumista 	 142 
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Opastus 

Ennakko-opastus puuttuu monilta alueilta. Välillä Mikkeli-Pieksämäki  on  kui-
tenkin niin runsaasti leviketyyppisiä, oleskeluun soveltumattomia  P -alueita, 
että niiden kaikkien ennakko-opastaminen erikseen ei ole välttämätöntä. Opas-
tus vastaa alueiden palvelusisältöä. Kuntien opastauluja  on  neljällä alueella, 

 ja  niistä  osa  on  kärsinyt ilkivallasta. Alueilla  on  myös runsaasti erilaisia ilmoi-
tustauluja  ja  muita kylttejä, jotka luovat alueella levottoman  ja  sekavan ilmeen. 
Informaatiota seuraavista tienvarsipalveluista ei ole. 

Puuttuvat etumerkit 	 138, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 
147, 149, 150, 151, 152, 153, 154  

Kuva  6-19. Kt 72:n  alueiden yleisilme kärsii paikoitellen erilaisten kyiffien, tau-
lujen  ja  telineiden paljoudesta. 

KEHITTÄMINEN 

 Palveluverkko  

Kt 72:n  palveluverkon  kehittämisessä esitetään yhteistyötä Haukivuoren taa-
jaman eteläpuolella sijaitsevan kahvilayrityksen kanssa. Erityishuomiota tulisi 
kiinnittää  WC -palveluihin. Tarvetta uusien  L- tai P-alueiden rakentamiselle ei 
ole. Yleinen kehittämistarve kaikilla alueilla  on  opastaulukäytännön  yhtenäis-
täminen  ja  ylimääräisten putkien  ja kylttien  poistaminen. 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset  on  esitetty oheisessa taulukossa kiireelli-
syysluokan mukaan.  Osa puuttuvista jäteastioista  voidaan korvata pienillä 
maanpäällisillä roska-astioilla.  
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Näkemäraivaukset  ja  -leikkaukset kuuluvat kiireellisyysluokkaan  I. 
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luokka  tellaan toteutetta- 
__________ vaksi  vuosina  

1999-2000 
II 2001-2002 

2003-2010 

I 	I 	I 	I I 	I I 	Rikkinäinen  jätestia  korvataan uudella  

1212 1 	I 	11111 	I 	I 	I 	212, 245  ja  252  pidetään normaaleina korkeatas.  P-akir] 

Iy 136 	Il 	Il 	Il 	äsentelynjaWC-palveluiden kehittäminen 
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6.3  Seututiet  

Mt 354  Elimäki -  Inkeroinen 

NYKYTILA 

Käyttö  

Tiejakson  alueiden käyttö painottuu raskaaseen liikenteeseen. Matkailullikenne 
suosii Korhosensillan  L-aluetta  (235). 

My  koski  
Unaok 	 veia 

	

- 	 Li 	 ,  J  kangas 	
Sppo1 Elimäki 	

ANJALANKOSKI  
2Korhosensilta 	

keroin  fl 

RU 	 - 	
\ 	 Hu  ukaelo 

— 

-  

I  rmp 	
f 	° ° 	VOI  io 

..  J 	 ._  

Palvelutaso  

Tiejakson  kolmesta alueesta yksi  on  merkitty  L-alueeksi. Alueen palvelutaso 
vastaa lähinnä korkeatasoista  P-aluetta. Muut alueet ovat minimitason  P-alueita.  

L-alueet  

	

35 Korhosensilta 	 P-alueen palvelutasoa vastaava aluE 
joen rannalla. Ei erityistä maisemal-
lista vetovoimaa eikä palveluja. 

Yksityiset palvelut  

Tiejakson  varrella ei ole yksityisiä palveluja, vaan palvelutarjonta tukeutuu  Vt 
 6:n liittymän  sekä Anjalan  ja Anjalankosken  taajamien palveluihin.  Vt  6:n  liitty-

mässä sijaitseva huoltamo (y2l) soveltuu sekä raskaalle että matkailuliiken-
teelle. 

Raskaalle liikenteelle erityisen 
hyvin sopivat palvelut y2l 
Matkailuliikenteelle  erityisen 
hyvin sopivat palvelut  y21 

Liikennöitävyys  ja liikenneturvallisuus 

Korhosensilla  alue  (235) on  andas hankalasti liikennöitävä, eikä sovellu ras- 
kaalle liikenteelle. Näkemä-, havaittavuus  tai pituuskaltevuusongelmia  ei ole. 

Liikennöitävyysongelma 	I 235 
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Ympäristö 

Maisema  ja  veto voimaisuus 

Tiejaksolla  ei ole erityisen vetovoimaisia alueita. Alueen  235  läheisyydessä 
 on  pieni joki  ja sen  ylittävä museosilta. 

Arvokohteet 	 235 (museosilta) 

Vi/ht  vis yvs  

Alueiden yleisilme  on  tyydyttävä  tai  hyvä. Erityisen rauhattomia alueita ei ote. 
Tystinmäen toisella  P-alueella  (234)  havaittiin roskaantumista. Kalusteita  on 

 niukasti  ja  ne ovat kunnossa. 

Alueella vakavaa roskaantumista 	234 

Ympäristöriskit  ja  -haitat 

Erityisiä ympäristöriskejä ei ole. Maaston kuluminen johtuu heikosta  WC-ti-
lanteesta tiejaksolla. 

Maaston kulumista 	 233, 234  

Opastus  

Etumerkit  puuttuvat kandelta alueelta. Lähiopastus ei vastaa Korhosensilla alu 
een  (235) palvelutasoa,  alue  on  palvelutasoltaan lähinnä  P-alue. Samalla alueel-
la  on  kunnan opastaulu. Informaatiota seuraavista tienvarsipalveluista ei ole. 

Puuttuvat etumerkit 	 233  ,  234  
Opastus ei vastaa palvelutasoa 	235  

KEHITTÄMINEN  

Palveluverkko 

Tiejakson  palveluissa tukeudutaan  Vt  6:n liittymän,  sekä Elimäen, Anjalan  ja 
Anjalankosken  taajamien palveluihin. 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset  on  esitetty oheisessa taulukossa kiireelli-
syysluokan mukaan. 

Näkemäraivaukset  ja  -leikkaukset kuuluvat kiireellisyysluokkaan  I. 
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23  ___________________________________________  
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23 -  III _______________________________________ 

Kiireellisyys-  Toimenpide suosi- 
luokka  tellaan toteutetta- 
__________ ____ 	_____  vaksi  vuosina  
I 1999-2000 

II 2001 -2002 

III 
____ _______ 

2003-2010 
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MT 357  Karhula  -  Anjala 

NYKYTILA 

Käyttö  

Mt 357:n  alueet ovat sekä raskaan 
että  matkailuliikenteen  käytössä.  Su-
sikosken L-alue  on  suosittu. 

Palvelutaso  

L-alueet  
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246  Susikoski 	 Maisemallisesti  vetovoimaisella  pal- 
kalla oleva alue, jolla kahvila. Alueen 
sisäiset järjestelyt epäselvät.  WC- 

_______-________________________ 	palvelut  vain  kahvilan asiakkaille.  

Kuva  6-20.  Kahvila  ja  läheinen Kymijoki  kaloineen  houkuttelevat pysähtymään 
 Susikosken  L-alueelle.  

P-alueet  

Tiejaksolla  on  yksi  P-alue  (247),  joka  on palveluvarustukseltaan  alle  minimita
-son.  Alueelta puuttuu  jäteastia,  minkä vuoksi  se on  roskainen.  
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Yksityiset palvelut 

Tiejaksolla  ei ole yksityisiä palveluja lukuunottamatta Susikosken  L-alueella sijait- 
sevaa kahvilaa. Lähimmät palvelut ovat tiejakson päissä Anjalassa  ja Kotkassa. 

Liikennöitävyys  ja  liikenneturvallisuus  

Mt 357:n  alueet ovat tyydyttävästi liikennöitäviä, eikä erityisiä ongelmia  tai 
liikenneturvallisuusriskejä  ole. 

Ympäristö 

Maisema  ja  vetovoimaisuus 

Susikosken  L-alue  (246) on  maisemallisesti vetovoimaisella paikalla Kymijo-
en rannalla. Alue palvelee myös läheisen Kymijoen urheilukalastajia  luvan- 
myynnin  ja kahvilapalveluiden  muodossa. Erityisiä arvo-  tai häiriökohteita  ei 
tiejaksolla ole. 

Vi/ht yis  vys  

Suhteellisen vähäisestä liikenteestä johtuen tiejakson alueet ovat rauhallisia. Alu- 
een  247  viihtyisyyttä haittaa jäteastian puuttuminen  ja  siitä johtuva roskaantuminen. 

Ympäristöriskit  ja  -haitat 

Erityisiä vesistö-  tai pohjavesiriskejä  ei ole. Maasto  on  kulunutta Susikosken 
alueen  (246)  ympäristössä. 

Opastus  

Tiejakson  alueiden opastus  on  kunnossa. 

KEHITTÄMINEN  

Tiejakson palveluverkko  pidetään ennallaan. Aluekohtaiset kehittämisehdotuk
-set on  esitetty oheisessa taulukossa kiireellisyysluokan mukaan. 

Näkemäraivaukset  ja  -leikkaukset kuuluvat kiireellisyysluokkaan  I. 
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___________ _____ _______ vaksi  vuosina  
I 1999-2000 
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MT 387  Lappeenranta  - Vaalimaa 

 NYKYTILA 

Käyttö  

Mt  387:Ilä  on  runsaasti raskasta liikennettä sekä matkailuliikennettä. Reittiä 
käyttävät  mm.  Lappeenrannasta Vaalimaalle ajavat turistibussit. Tiejakson  P - 
alueita käyttää lähinnä  raskas  liikenne. Henkilöautoliikenne suosii lähinnä 
Joutsenkosken  L-aluetta  (190)  sekä Ylämaan kohdalla sijaitsevia yksityisiä 
palveluja. 

LAPFENI 

- 	8ar,naI.hV 

Vw  

r, L  
ni  - 

'\__ 	1a4 

ho 

Lm  

Mkd 	I  

Palvelutaso  

Mt 387:n  alueet ovat pääosin pienehköjä pysäköintialueita. Tiejaksolla  on  yksi 
 L-alueeksi luokiteltu alue.  

L-alueet  

190  Joutsenkoski 	 Vetovoimaisella  paikalla sijaitseva, 
monipuolisesti varustettu alue.  Ta-
sokkaat  WC -palvelut puuttuvat. Ka-
luston kunnossa  ja ulkoasussa  puut-
teita.  

P  -alueet  

P -alueet ovat välialueettomia levikkeitä. Palvelutaso pääosin minimitasoa  tai 
 sen alle.  WC -palveluja ei ole, mikä näkyy alueiden takamaastossa roskaantu-

misena  ja  huonona hygieniana. 

Jäteastia  puuttuu 	 186-189  
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Yksityiset palvelut  

Tiejaksolla  on  muutamia yksityisiä palveluja, joista  vain Korupirtti  soveltuu ras-
kaalle liikenteelle. Muut palvelut ovat pieniä kahviloitalmyymälöitä, jotka pal-
velevat pääosin henkilöautoliikennettä. 

Raskaalle liikenteelle erityisen 
hyvin sopivat palvelut  y130 
Matkailuliikenteelle  erityisen 
hyvin sopivat palvelut  y130, y131 

Liikennäitävyys  ja  liikenneturvallisuus 

Tiejakson  alueet ovat pääosin helposti liikennöitäviä. Joutsenkosken alue  (190) 
 sijaitsee hankalassa  ja  liikenneturvallisuuden kannalta huonossa paikassa 

mäen  alla.  Alueet ovat tyydyttävästi  tai  hyvin havaittavia. 

Liikennöitävyysongelma  190 
Näkemäongelma  190  

Ympäristö 

Maisema  ja  veto voimaisuus 

Mt 387:n  alueet sijaitseva pääosin tavallisessa metsämaastossa. Joutsen - 
kosken  alue  (190)  sijaitsee vesistöön viettävässä rinteessä,  ja  on tiejakson 
vetovoimaisin  alue. Erityisiä arvo-  tai häiriökohteita  ei ole. 

Maisemallisesti vetovoimaisilla 
paikoilla sijaitsevat alueet 	 190  

Viihtyisyys 

Useimmat alueet ovat yleisilmeeltään tyydyttäviä  tai  hyviä. Alueet ovat pää-
osin rauhallisia. Erityisen pahasti roskaantuvia alueita ei ole, vähäistä irtoros-
kaa havaittiin muutamilla alueilla. Roskaantuminen johtuu pääosin puuttuvis

-ta  WC-palveluista. Kalusteet ovat pääosin hyvässä  tai  tyydyttävässä kunnos-
sa. Istutuksia  on  vähän  ja  ne ovat hyvässä kunnossa. 

Kalusteiden kunnossa puutteita 	I 190 

Ympäristöriskit  ja  -haitat  

Vesistöriskialueita  ei ole. Kaksi alueista sijaitsee pohjavesialueella. Maaston 
kulumista  on  todettu muutamilla alueilla  

111 -luokan pohjavesialue 	 189, 190  
Maaston kulumista 	 184, 190  

Opastus 

Alueiden taso vastaa opastusta. Ennakko-opaste puuttuu muutamilta alueilta. 

Puuttuvat etumerkit 	 184, 185, 187-189 
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KEHITTÄMINEN 

 Palveluverkko  

Mt 387:n  palvelutasoa  tulisi kehittää sekä raskaan että matkailuliikenteen tar-
peisiin. Tiejaksolla tukeudutaan Ylämaan kohdalla sijaitsevaa yksityiseen pal-
veluun (yl3O), jonka yhteyteen pyritään saamaan oleskelualue. Aluetta kehi-
tetään yhteistyössä yrittäjän kanssa. Joutsenkosken  L-alue  (190)  varataan 
henkilöautoliikenteen  ja  bussien  käyttöön. Erityistä huomiota kiinnitetään 
ympärivuorokautisten  WC -palvelujen kehittämiseen yhteistyössä yksityisten 
palvelujen kanssa. Uusien alueiden rakentamiseen ei ole tarvetta. 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset  on  esitetty oheisessa taulukossa kiireelli-
syysluokan mukaan. 

Näkemäraivaukset  ja  -leikkaukset kuuluvat kiireellisyysluokkaan  I. 

Kiireellisyys- 	Toimenpide suosi- 
luokka 	teflaan toteutetta- 

vaksi  vuosina  ___________ 

1999-2000 
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189 	 I 	I 	Raskaalle liikenteelle sallitaan  vain  tilapäinen 
pysähtyminen pohjavesiriskin vuoksi  

190 I 	 Il 	I 	I 	Alue varataan henkilöautotiikenteen  ja  bussien  
käyttöön  

1Y 130 	Il 	Il 	II 	Jäsentely,  WC -palvelut 	I  
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MT 447  Kangasniemi  — Naarajärvi 

NYKYTILA 

Käyttö  ja  palvelutaso  

P-alueet  

Mt 447:n  alueet ovat pääosin matkai-
luliikenteen käytössä olevia minimita

-son P-alueita. 

Yksityiset palvelut  

Mt 447:n  yksityiset palvelut painottu-
vat tiejakson päihin.  Vt  13:n  risteyk-
sessä sijaitsevat huoltoasemat palve-
levat samalla myös  Vt  13:n  liikennet-
tä. Samoin tiejakson toisessa päässä 
sijaitseva  Loma-Trio  (yl  35)  palvelee 

 Vt  23: n  liikennettä. Kaikki palvelut so-
pivat sekä raskaalle, että matkailulii-
kenteelle.  Loma-Trio on  erityisesti 
matkailua palveleva kokonaisuus. 
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Raskaalle liikenteelle erityisen 
hyvin sopivat palvelut yb,  yli  
Matkailuliikenteelle  erityisen 
hyvin sopivat palvelut  y135 

Liikennäitävyys  ja  liikenneturvallisuus  

Alueet ovat tyydyttävästi liikennöitäviä. Kutemajärven  P-alueella  (155) on 
 kasvillisuudesta johtuvia näkemäongelmia. 

Ympäristö 

Kutemajärven  alue  (155) on  maisemallisesti vetovoimaisella paikalla vesistön 
rannalla. Erityisiä arvo-  tai häiriökohteita  ei ole. Alueet ovat rauhallisia  ja  siis-
tejä, eikä ympäristöhaittoja  tai  -riskejä ole. 

Opastus 

Alueiden opastus vastaa niiden palvelutasoa. Ennakko-opastus  on  kunnos-
sa. Informaatiota seuraavista tienvarsipalveluista ei ole. 
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Kuva  6-2 1. Kutemajärven P-alue Kangasniemellä sijaitsee tuulisella mutta 
maisemallisesti  veto voimaisella  paikalla. 

KEHITTÄMINEN 

 Palveluverkko  

Mt  447:llä tukeudutaan tiejakson päissä  oleviin yksityisiin palveluihin. Erityistä 
huomiota kiinnitetään  oleskeluun  ja  WC-palveluihin. Uusien  L- tai P -alueiden ra-
kentamiselle ei ole tarvetta.  

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset  on  esitetty oheisessa taulukossa  kiireelli-
syysluokan  mukaan.  

Näkemäraivaukset  ja  -leikkaukset kuuluvat  kiireellisyysluokkaan  I. 
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Mt 476  Pohjois-lahti  —  Savo-Karjalan tiepiirin  raja 

 NYKYTILA 

Käyttö  ja  palvelutaso 

Alueiden käyttö  on  pääosin matkailukäyttöä. Kermankosken tuntumassa si-
jaitsevaa  P-aluetta  (249)  ja Kermankosken kalastuskievarin  yhteydessä sijait-
sevaa  L-aluetta  (253)  käyttävät kalastajat sekä vene-  ja kanoottiretkeilijät.  P- 
alueet ovat palvelutasoltaan niukkoja. Yksityisiä palveluja  on  Heinäveden taaja-
massa sekä Kermankosken rannalla sijaitsevan kalastuskievarin yhteydessä.  

Spu 

Liikennöitävyys  ja  liikenneturvallisuus  

Alueet  249  ja  253  ovat liikennöitävyydeltään tyydyttäviä. Alue  248  sijaitsee 
hankalassa paikassa  ja  alueella  on näkemäongelma.  Alue ei sovellu raskaal-
le liikenteelle. 

Ympäristö 

Kaikki kolme aluetta sijaitsevat maisemallisesti vetovoimaisilla paikoilla. Eri-
tyisesti  Kerman  alueet houkuttelevat pysähtymään. Alueiden ympäristö  on 

 siisti eikä huomattavaa maaston kulumista  tai roskaantumista  havaittu.  Ker-
man P-alueen  (249) jäteastia on  huonossa kunnossa. 

Opastus 

Alueiden opastus vastaa palvelutasoa 
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KEHITTAMINEN 

Palveluverkon  kehittäminen  

Tiejaksolla tukeudutaan Kermankosken  rannalla sijaitseviin palveluihin sekä 
Heinäveden taajaman tarjoamiin palveluihin. Tarvetta uusien  F-  ja  L-alueiden 
rakentamiselle ei ole.  

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset 

Aluekohtaiset kehittämisehdotukset  on  esitetty oheisessa taulukossa  kiireelli-
syysluokan  mukaan.  
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248 X o  Alue hankalassa paikassa,  vain  jäteastia  säilytetään  
249 I  Jäteastian  vaihtaminen  
253 II  Kehitetään yhteistyössä alueen yrittäjän kanssa 
Yksityiset palvelut  
y165  

Kiireefiisyys-  Toimenpide suosi- 
luokka  tellaan toteutetta- 
__________ vaksi  vuosina  

1999-2000 
II 2001 -2002 
III ____ _______  2003-2010  



94 	 Kaakkois-Suomen tiepiirin levähdys-  ja  pysäköintialueiden kehittämisselvitys  

SUUNNITELMA VUOSILLE  1999-2010 

7  SUUNNITELMA VUOSILLE  1999-2010  

Luvuissa  4-6  määritellyn kehittämisstrategian  sekä todetun  palveluverkon 
nykytilan  perusteella  on  laadittu suunnitelma, joka  on  tarkoitettu toteutetta-
vaksi vuosina  1999-2010.  

Suunnitelma 

Kaakkois-Suomen tiepiirin tienkäyttäjien palvelujen kehittämisessä painote-
taan yhteistyötä  tienvarsiyrittäjien  kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään  ympä-
rivuotisiin  ja -vuorokautisiin  WC-palveluihin. Uusia  L-alueita ei rakenneta, vaan 
hyödynnetään  jo  olemassa olevia yksityisiä palveluja  palvelualueiden  kehittä-
misessä. Osalla  P-alueita tasoa karsitaan,  ja  uusia  tilavia  P-alueita rakenne-
taan raskaan liikenteen reiteille. Joitakin  L-alueita muutetaan  P -alueiksi. 

Toteutettavien  toimenpiteiden lukumäärät  on  esitetty  kootusti  taulukossa  1,  ja 
tiekohtaisesti  taulukossa  2.  Suunnitelman toteuttaminen painottuu vuosille 

 2003-2008.  Ensisijaisesti  keh itettäväksi  tarkoitetut kohteet  on  lueteltu taulu-
kossa  3.  Myöhemmin  kehitettävät  kohteen  on  esitetty taulukossa  4.  

Taulukko  1.  Suunnitelma vuosille  1999-20 10  

Suunnitelma tienkäyttäjien  palvelualueiden  kehittämisestä 
Kaakkois-Suomen  tiepiirissä  1999-2010  

Uuden  L-alueen rakentaminen  0  kpl  
L-alueen palvelujen kehittäminen 
yksityisen palvelun yhteyteen  20  kpl  
L-alueen tason nosto  15  kpl  
P -alueen kehittäminen  L-alueeksi  5  kpl  
Uuden  P-alueen rakentaminen  14  kpl  
P -alueen laajentaminen  5  kpl  
L -alueen  muuttamine  P-alueeksi  15  kpl  
Alue poistuu  2  kpl  
Liikenneturvallisuuden parantaminen  34  kpl  
Alueen siirto  3  kpl 
Opasteiden  kehittäminen  69  kpl 
Jäteastian  lisääminen  43  kpl 
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SUUNNITELMA VUOSILLE  1999-2010  

Tavoitetilanne  2010  
Muutos  

1998 2010 1998-2010  

Tielaitoksen  yl  läpitämia  perustason  
L-alueita 	 39 23 -16  

Yksityisen palvelun yhteydessä 
sijaitsevia korkeatasoisia  L-alueita 	5 20 +15  

Kalustettuja  P -alueita 	 40 28 -12  

Pysähtymislevikkeitä  (P-alue, jolla 
ainoastaan  jäteastia) 	 142 170 +28  

Yhteensä 	 226 241 +15  

Taulukko  2.  Tiekohtainen  suunnitelma vuosille  1999-20 10  

Tiekohtaiset kehittämistoimenpiteet  

<« <. + — — - - —. - -  0) 0) 4  - 
- - - -.  ..L L N) N)  .  0)  -  -..J 010)  .  J 
010) 1 (0 N) 0)  -  010) C) 0) N)  -  N) -J -..J 0)  

Yksityisen palvelun yhteydessä  - - -  

kehitettävä palvelu -/L-alue  2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
L-alueen tason nosto  2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 
P-alueen kehittäminen  L-alueeksi  1 1 1 1 1 
L-alueen muuttaminen  P-alueeksi  3 1 3 3 4 
P-alueen laajentaminen  1 2 2  
Uuden  P-alueen rakentaminen  2 2 6 2 2  

Kustannukset 

Suunnitelman toteutuksen kustannusarvio vuosille  1999-2010 on 19  milj,  mk, 
josta vuosille  1999-2000 on  arvioitu  n. 3  milj  mk. 

Kustannuksista noin kolmasosan muodostavat yksityisten palvelujen kanssa 
yhteistyössä  kehitettävät palvelualueet,  jolloin myös alueen yrittäjä osallistuu 

 kustannuksiln.  Yrittäjien osuutta ei ole  sisällyetty  oheiseen  laskelmaan.  

Osa  kustannuksista sisältyy  erillisiin tiehankkeisiin.  Toimenpiteet ovat uusien 
 P-alueiden  rakentamisia  (6  kpl)  sekä yhden  L-alueen kehittäminen. Näiden 

toimenpiteiden osuus sisältyy  laskelmaan  ja  on n. 3  milj,  mk. 

Kustannusten jakautuminen  hanketyypeittäin  vuosina  1998-2010  

•  yksityisen palvelun yhteydessä  kehitettävät palvelutlL -alueet  6  milj.  mk  
•  uusien  P-alueiden rakentaminen 	 7  milj.  mk  
•  nykyisillä  L-  ja  P-alueilla tehtävät toimenpiteet 	 6  milj.  mk  

Yht.  19  milj.mk 
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Taulukko  3.  Ensisijaiset kehittämiskohteet. 

Ensisijaisesti  kehitettävät  kohteet  

Vt  5 118  Naaranki  (L) WC-palveluiden kehittäminen,  
____ ________ _______________  kaluston uusiminen.  

y93;  Vihantasalmi Yhteistyökohde.  Sisäiset järjestelyt,  
____  y88-y90 tai  Kuortti  (PA)  oleskelu,  WC-palvelut.  
Vt  6 85  Uus-Lavola  (P)  Alueen laajentaminen raskaalle liikenteel- 

le sopivaksi,  oleskeluvarustuksen kehit- 
_____ ________ _______________ täminen,  WC-palveluiden kehittäminen.  
Vt  7 101  Ahvenkoski  (P) WC-palveluiden kehittäminen. Alueen  
_____ ________ ______________  yleisilmeen kohentaminen.  

Virojoki -Hamina Uuden  tilavan  P-alueparin  rakentaminen  
____ _______ _____________  WC-palveluineen välille  Virojoki -Hamina.  
Vt  12 174  Tillolankangas  (P)  Alueen muuttaminen  L-alueeksi.  WC -pal- 

velujen kehittäminen.  Oleskeluvarustuksen 
_____ ________ ________________  kehittäminen. Valaistus.  
Vt  13 39  Ostolahti  (L)  Alue poistuu käytöstä.  

236  Nuijamaa  (L) WC-palvelujen kehittäminen  ja  alueen  laa- 
____ ________ _______________ jentaminen.  
Vt  14 161  Kolkonjärvi  (L) WC-palvelujen kehittäminen.  
Vt  15 60  Rapojärvi  (P)  Välikorokkeen  tai  -maalauksen,  reunakive- 
____ _______ ______________ yksen  ja  öljynerotuskaivon  tekeminen.  
Kt 62 13  Lietvesi  (L) WC-palvelujen kehittäminen.  
Kt 71 209  Luulahti  (L) WC-palvelujen  kehittäminen,alueen  jäsentely.  
Mt357  246  Susikoski  (L) WC-palvelujen  kehittäminen,alueen  jäsentely.  
Mt387  190  Joutsenkoski  (L) WC-palvelujen kehittäminen  ja  kaluston  
_____ ________  uusiminen. 

Muita kiireellisiä toimenpiteitä ovat  näkemäraivaukset  ja  -  leikkaukset, opas
-tuksen täydentäminen  ja  jätehuollon puutteiden korjaaminen. 

Taulukko  4.  Myöhemmin kehitettävät kohteet. 

Muut  kehitettävät  kohteet  

Vt  5 P-alueparin  rakentaminen välille  Mäntymo- 
_____ ________ ________________ telli-Koirakivi.  Sisältyy  tiehankkeeseen.  

116  Huruslampi  Alueiden kehittäminen yhtenä  kokonaisuu- 
____ ________ _______________ tena  tien parantamisen yhteydessä.  
____  117  Huruslampi  Sisältyy  tiehankkeeseen. 
____  122  Kielkallio  Sisäisten järjestelyjen kehittäminen.  

126  Saviaho  Alueen laajentaminen raskaalle liikenteel- 
le sopivaksi  P-alueeksi.  WC -palvelujen  

____ ________ _______________  kehittäminen.  
Vt6  92  Pyöreälampi Pysäköinnin  ja  oleskelun  erottelu.  WC-pal- 
____  ________ ______________ velujen  kehittäminen.  

95, y47  Kägöne Yhteistyökohde. Oleskeluvarustuksen  ja  
sisäisten järjestelyjen kehittäminen.  WC- 
palvelujen kehittäminen yhteistyössä  alu- 

____ een  yrittäjän kanssa.  
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y33  Majoituspalvelut Yhteistyökohde. Oleskeluvarustuksen  ja si - 
Luumäen  säisten  järjestelyjen kehittäminen.  WC- 
kohdalla palvelujen kehittäminen yhteistyössä  alu- 

_____ ________ ______________ een  yrittäjän kanssa.  
Vt7  106 Summa  Alueen kehittäminen  korkeatasoiseksi  L- 
_____ ________ _______________  alueeksi.  Pysäköinnin  ja  oleskelun  erottelu.  

107 Summa  Alueen kehittäminen  korkeatasoiseksi  L- 
_____ ________ _______________  alueeksi.  Pysäköinnin  ja  oleskelun  erottelu.  

y53  Majoituspalvelut Yhteistyökohde.  Alueen  viitoittaminen  L- 
Pyhtään kohdallE opasteella. Oleskeluvarustuksen  ja  sisäis- 

ten järjestelyjen kehittäminen.  WC-palve- 
____ _______ ______________ luiden  kehittäminen yhdessä yrittäjän kanssa.  

y61  Huoltamopalvelu Yhteistyökohde.  Alueen  viitoittaminen  L- 
Vaalimaalla opasteella. Oleskeluvarustuksen  ja  sisäis- 

ten järjestelyjen kehittäminen.  WC-palve- 
____ _______ ______________ luiden  kehittäminen yhdessä yrittäjän kanssa.  
Vt  9 216  Mehtiö  Sisäisten järjestelyjen parantaminen.  WC- 

palvelujen kehittäminen yhteistyössä  alu- 
_____ _______ ______________ een  yrittäjän kanssa.  
Vt  12  yl  60  Huoltamopalvelu Yhteistyökohde.  Alueen  jäsentäminen, 
_____ ________ Kausalassa  erillisen  oleskelualueen  rakentaminen.  
Vt  13 47  Kiesilänkoski Viitoituksen  järjestäminen läheiseen  kah- 
_____ _______ ______________ vilaan.  WC-palveluiden kehittäminen.  

28/  Lapaskangas  Kehitetään jompaa kumpaa aluetta korkea- 
31  Läsäkoski  tasoiseksi  L-alueeksi.  WC -palvelujen ke- 

hittäminen,  31:llä  alueen  jäsennöinti  ja  
_____ ________ _______________  yleisilmeen kohentaminen.  

35  Kaisan  kamari Alueen  jäsennöinti.  Oleskelun erottaminen 
selkeästi omaksi  alueekseen.  WC-palveluiden 
kehittäminen yhteistyössä yrittäjän kanssa. 
Uusi  P-aluepari  Ala-Kaatlammen  ja  Pök- 

____ _______ _____________ käänlanden  kohdalle. Sisältyy  tiehankkeeseen.  
Vt  14  Yhden  tilavan  P-alueparin  rakentaminen  
____ _______ _____________  välille  Mertala-Anttola.  

159  Rapio Pysäköinnin  järjestelyt  liikennöitävyyden 
____ ________ ______________  parantamiseksi.  WC-palveluiden kehittäminen.  

166  Jukola  Il  Alueen jäsentely  ja  WC -palveluiden  kehit- 
____ _______ _____________ täminen.  

y76  Kahvilapalvelut Yhteistyökohde.  Alueen laajennus  ja  
Kaunisniemessä jäsennöinti.  WC-palvelujen kehittäminen  

____ ________ _______________  yhteistyössä alueen yrittäjän kanssa.  
Vt  15 65  Tommolansalmi  I  Polku-  ja  kävelysiltaverkoston rakentami- 
____ _______ _____________ nen  rantaan.  WC-opastus alueelle  66. 

66/y8  Tommolansalmi  Il  Yhteistyökohde.  Alueen  jäsennöinti.  Erilli- 
sen,  istutuksin  tiestä  ja  pysäköintialueelta  
erotellun oleskelualueen  rakentaminen alu- 
een  eteläpäähän. Ajojärjestelyjen selkeyt- 
täminen.  WC -palvelujen kehittäminen  yh- 

________ _______________ dessä  alueen yrittäjän kanssa.  
56  Perämaa Alueen laajentaminen raskaalle  liikenteel- 

_____ _______ ______________  le  sopivaksi.  WC-palvelut  
57  Perämaa Alueen laajentaminen raskaalle  liikenteel- 

_____ _______ ______________  le  sopivaksi.  WC -palvelut  
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y3  Huoltoasema-  Yhteistyökohde.  Alueen jäsentely, erillinen 
palvelut Anjalan-  oleskelualue.  WC-palvelujen kehittäminen  

____ _______ koskella  yhdessä alueen yrittäjän kanssa.  
y7  Huoltamo/kah- Yhteistyökohde.  Alueen jäsentely, erillinen  

vilapalvelut  Mt  oleskelualue.  WC-palvelujen kehittäminen  
____ ________  381:n  liittymässä yhdessä alueen yrittäjän kanssa.  
Vt  23 251/  Karvio Yhteistyökohde.  WC-palvelujen  kehittämi- 
____ y152,y153 ______________ nen  yhteistyössä alueen yrittäjän kanssa.  

201  Paltanen  Alueen laajentaminen  ja  sisäisten järjes- 
telyjen parantaminen.  WC -palvelujen ke- 
hittäminen yhteistyössä alueen yrittäjän  

_____ ________ _______________  kanssa.  
Vt  26 135  Kurvila  Alueen laajentaminen.  
____  136  Kurvila  Alueen laajentaminen.  

yl  25  -  Palvelut  Pyhäl- Yhteistyökohde.  Yhteinen  oleskelualue  ja  
____  yl  27  tön  kohdalla  WC-palvelut  yks 	•sten  palvelujen yhteyteen.  
Kt 46 175  Sompanen  WC-palvelujen kehittäminen.  Kioskiyrittä- 
_____ ________ _______________ jän  hankkiminen alueelle.  

y146  Palvelut Jaalan  Yhteistyökohde. Oleskelualueen rakenta - 
kohdalla  minen  yksityisen palvelun yhteyteen.  WC- 

palvelujen kehittäminen yhteistyössä  alu- 
_____ _______ ______________ een yrittälän  kanssa.  
Kt 62 y73  Palvelut  Virmut- Yhteistyökohde. Oleskelualueen  ja  WC- 

joen kohdalla palvelujen kehittäminen vaihtoehtona  alu- 
____ _______ _____________ eiden  19  ja  20  kehittämiselle.  

1  Kirkonvarkaus  Sisäisten järjestelyjen kehittäminen  ja  alueen  
____ _______ ______________  laajentaminen.  WC-palvelujen kehittäminen.  

2  Honkalahti  Alueen siirto liikenneturvallisuuden  kannal- 
____ _______ _____________  ta  parempaan paikkaan.  

8  Väätämönsalmi  Alueen laajennus  tai  siirto  liikenneturvalli- 
____ _______ _____________ suuden  kannalta parempaan paikkaan.  

20  Ruokojärvi  Alueen siirto liikenneturvallisuuden kannal- 
ta parempaan paikkaan. Samalla  kehite- 

____ _______ _____________ tään  WC -palveluja.  
____ ________ ______________  Uusi  P-aluepari  välille Puumala-Ruokolahti.  
Kt 72 y136  Saksalanharjun Yhteistyökohde.  Alueen  opastaminen  L- 

kahvilayritys opasteella. Oleskelualueen  ja  WC-palve- 
lujen kehittäminen yhteistyössä alueen  yrit- 

____ ________ _______________ täjän  kanssa.  
Mt 387 y130  Palvelut  Ylämaan Yhteistyökohde.  Alueen  jäsentelyn, oles - 

kohdalla  kelualueen  ja  WC-palveluiden  kehittämi- 
_____ ________ ______________ nen  yhteistyössä alueen yrittäjän kanssa  
Mt 476 253  Kerma Kehitetään  korkeatasoiseksi  yhteistyössä 

alueen yrittäjän kanssa.  
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L-  ja  P-alueet  58  Vennalampi 	P 
59  Vennalampi 	P 
60  Rapojärvi 	P  
61  Seppo  la 	P  

Alueen 	Alueen nimi Alueen tyyppi  Tlønurnefo  62  Lovasjärvi 	P 
numero  63  Lovasjärvi 	P 

I Kirkonvarkaus L 62 64  Korpijärvi 	P 
2 Honkalahti P 62 65  Tommolansalmi L 
3 Heinölahti P 62 
4 Parkkila P 62 66  Tommolansalmi L 
5 Uutila P 62 
6 Pitkäpohjanlaht P 62 67  Kirkkovuori 	P 

68  Honkataipale 	P 
7 Vöötämönsalmi L 62 69  Haukijärvi 	L 

II 70 Hevossuo 	P 
8 Väätömönsalmi P 62 71  Hevossuo 	P 

9 Metsola P 62 72  Metso 	P 

11 Haukkoniemi I P 62 73  Metso 	P 

12  Haukkoniemi  Il  P 62 74  Husunkulma 	P 

13  Uetvesi L 62 75  Pojan  I 	P 

14  Pistohiekka I P 62 76  Pajari  Il 	P 

15  Pistohiekka  Il  P 62 77  Taaveffi 	P 

16  Sahanlahti P 62 78  Toavefti 	P 

17  Hömölänmäki P 62 79  Luumäki 	P 

18  Kokkokallio P 62 80  Luumöki 	P 

19  Joutjärvi P 62 81  Jurvala 	P 

20  Ruokojärvi P 62 82  Lappeen raja 	P 

21  Ruokolahti  I P 62 83  Hurtanmaa 	P 

22  Ruokolahti  Il  P 62 84  Hurtanmaa 	P 

23  Häppälänjärvi P 13 85  Uus-Lavola 	P 

24  Silkajörvi P 13 Iloftula  I 	P 

25  Synsiönjärvi P 13 87  Iloffula II 	P 

26  Jatkola P 13 88  Joutseno  I 	P 

27  Puijatsalmi P 13 89  Joutseno  Il 	P 

28  Lapaskangas L 13 t) Janhiola 	P 

29  Vuojalahti I P 13 91  Oritlampi 	P 

30  Vuojalahti  Il  P 13 92  Pyöreälampi 	P 

31  Lösökoski L 13 93  Pyöreölampl 	P 

32  Ukolampi P 13  Rönkkönen 	L 

33  Karkialampi P 13 95  Kägöne 	L 

34  Karkialampi P 13 96  Rautalahti 	P 

35  Kaisan kamani L 13 97  Kirjavala 	P 

36  Näköpelto L 13 98  Rajavoara 	P 

37  Löyfö P 13 Raiavaara 	P 

38  Löytö  P 13 100  Särkisalmi 	P 

39  Ostolahti L 13 101  Ahvenkoski 	P 

40  Pirifilampi P 13 102  Purola 	P 

41 	Pirttilampi  P 13 103  Purola 	P 

42  Jänhönen L 13 104  Petäjäsuo I 	P 

43  Jänhönen L 13 105  Petöjösuo  Il 	P 

44  Kaunia P 13 106 Summa 	L 

45  Pajulahti P 13 107 Summa 	L 

46  Pajulahti P 13 108  Katlllainen 	P 

47  Kiesilänkoski L 13 109  Kattilainen 	P 

48  Survaja P 13 113 Anettu 	P 

49  Kaskei P 13 114  Peruvesi 	P 

50  Rutola P 13 115  Möntysenlampi L 

51  Uronlampi P 15 116  Huruslampi 	P 

52  Uronlampi P 15 117 Huruslampi 	L 

53  Teinlkallio P 15 118  Naaranki 	L 

54  Metsäkulma P 15 119  Kähkämälampi P 

55  Rautakorpi P 15 120  Visulahti 	P 

56  Perömaa P 15 121  Koskentaipale 	L 

57  Perömaa P 15 122  Kielkallio 	L 
123  Halla-Aho 	P 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

15 
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5 
5 
5 
5 
5 

26 
2ó 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 

447 
447 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
12 
12 
12 
12 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
23 
23 

15323 
387 
387 
387 
387 
387 

124  Pitkälä I 	P 
125  Pitkälä II 	P 
126  Saviaho 	L 
127  Uskalinlampi 	P 
128  Uskalinlampi 	P 
129  Ihamaa 	P 
130  Ihamoa 	P 
131  Pyhältö 	P 
132  Pyhältö 	P 
133  Ruokkeenjärvi P 
134  Ruokkeenjärvi P 
135  Kurvfla 	P 
136  Kurvila 	P 
137  Valkola 	P 
138  Valkola 	P 
139  Hiiroal 	P 
140  Hiirola2 	P 
141  Häppäläl 	P 
142  Häppälö II 	P 
143  Honkamäki  It 	P 
144  Honkamäki  I 	P 
146  Kalvitsa I 	P 
147  Kalvltsa II 	P 
148  Kapeaselkö 	P 
149  Juonisto I 	P 
150  Juonisto II 	P 
151  Letkunkylö I 	P 
152  LotkunkyläH 	P 
153  Montola II 	P 
154  Montolal 	P 
155  Kutemajärvi 	P 
156  Alajoki 	P 
157  Salmensilta 	P 
158  Kurkilampi 	L 
159  Rapia 	L 
160  Kolkonjärvi 	P 
161  Kolkonjärvi 	L 
162  Kotkajärvi 	L 
163  Harjusilta 	P 
164  Kulennoinen 	L 
165  Jukola  I 	P 
166  Jukola  II 	P 
167  Laukansaari 	P 
168  Punkaharju 	P 
169  Sorvaslahti 	P 
170  Vapanen 	P 
171  Veittostensuo 	P 
172  Veittostensuo 	P 
173  TilIola 	P 
174  TilIola 	P 
175  Sompanen 	P 
176  Kyrö 	 P 
177  Kyrö 	 P 
178  Vähö-Tervajärvi P 
179  Rautkoski 	P 
180  Rautkoski 	P 
181  Tulilampi 	P 
182  Tulilampi 	P 
183  Vuorijärvi 	P 
184  Kuusela  I 	P 
185  Kuusetc,II 	P 
186  Hyltiläl 	P 
187  Hyttilä II 	P 
188  Ylämaal 	P 

189  Vlämaa II 	P 
190  Joutsenkoski 	L 
199  Itäkylä II 	P 
200  Itäkylö I 	P 
201  Paltanen 	L 
202  Kirvesjärvi 	L 
203  Kirvesjärvi 	P 
204  Suu  II 	 P 
205  Suu  I 	 P 
206  Naarajärvi II 	P 
207  Naarajärvi I 	P 
209  Luulahti 	L 
211  Ängervöinen 	P 
212  Koivula 	P 
213  Pajukkoll 	P 
214  pajukkol 	P 
215  Yläpaikka 	P 
216  Mehtiö 	L 
217  Mehtiönranta I P 
218  Mehtiönranta II P 
219  Mehtiönranta III P 
220  Mehtiönranta IV P 
221  Mehtiönranta V P 
222  Ahvenkoski 	L 
223  Mehtiönranta VI P 
231  Pistohiekka III 	P 
233  Tystinmöki 	P 
234  Tystinmäki 	P 
235  Korhosensulta 	L 
236  Nuijamaa 	L 
240  Välijärvi 	P 
241  Karvio 	L 
242  Karvio 	L 
243  Humalajörvi 	L 
245  Koivulehto 	P 
246  Susikoski 	L 
247 Nikkell 	P 
248  Sappu 	P 
249  Kerma 	P 
250  Suljento 	P 
251  Karvio 	L 
252  Kuhajärvi 	L 
253  Kemia 	L 

387 
387 

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
71 
71 
72 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

62 
354 
354 
354 

13 
23 
23 
23 
23 
72 

357 
357 
476 
476 

23 
23 
5 

476  
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LI  ITE  1  

Yksityiset palvelut  y39  Prisma yhd  6  
Mansikkala  

y40  Lohelo  rio  6  
Palvelun tyyppi  y41  Rajapirtti  rio  6 

y42  Ruskahovi  rio  6  
hmo 	=  huoltoasema  y43 Canton  pirth yhd  6  

mia 	=  myymälä  y44  Teboi expres yhd  6 X 

na 	=  ravintola  y45 Neste  Routjärvi hmo  6  
y46  Koitsanianden mlä  6  

maj 	= majoituspalvelu  kauppa  
tma 	= taajamapalvelut  (ei merkitty  y47  Kägärie yhd  6  

karttaan)  y48 Neste  hmo  6  

yhd 	=  yhdistelmä erilaisia palveluja  Ponikkalo 
y49  Sörkilahti tmo  6 
y50 Neste  hmo  6  

__________________________________________________________ Sörkilahli  
Palvelun 	Alueen nimi 	Palvelun  Tienumero  Auki 	I y51  Seo  Saari  hmo  6  
numero  I 	 tyyppi  I 24h 	I y52 Saari  tma  6  

yl  Neste  Tavastila  hmo  15 y53  Pyhtöön yhd  7 X 
y2 	 hmo  15  motelli  
y3 Neste 	hmo  15 X y54 Neste  Pyhtää  hmo  7  

Anjalankoski  y55 Shell  Amiraali  hmo  7 X 
y5  Esso Valkeala 	hmo  15 X y56  Leikarl yhd  7 
y6  EssoToovetti 	hmo  15 y57  Homma tma  7 
y7 St 1 	 hmo  15 y58  Virojoki tma  7 
y8  Tommolonsol 	rIo  15 y59  idönporifi yhd  7  

mi  y60  Kalomyymälä miä  7 
y9 Neste  Pellos 	hmo  15 X y61  Teboil  rajohovi yhd  7 X  

yb 	Teboil 	hmo  13 y62  Rajomarket miä  7  
Kangasniemi  y63  Varsavuori  maj  62  

yli  Shell 	 hmo  13 y64  Porkkilan mlä  62  
Kangasniemi kauppa  

y12 	 rIo  13 y65  Anifola tma  62 
y13  Kovalan 	mlä  13 y66  Leipomo  mlä  62  

kauppa  Agossi  
y14  Esso  Silvasti 	hmo  13  yo7  Neste  Anttola hmo  62 
y15  Risfiinan 	tma  13 y68  Hirvensolon mlä  62  

taajama kauppa  
yla 	 rIo  13 y69  Pistohiekka yhd  62 
y17 Neste 	hmo  13 y70  Pistohiekon  maj  62  

Suomenniemi  leirintäalue 
yi8 Kiesilön kievori 	rIo  13  yli  Saholahti yhd  62 
y19 Shell 	 hmo  13 y72  Puumalo tma  62  

Savitoipale  y73  Virmutjoki yhd  62 
y20  Savitaipale 	tma  13 y75  Hotelli Juva  maj  14  
y2i  Neste  Elimäki 	hmo  6 y76  Kounisniemi  rio  14 
j'22 	 rio  6 y77  Kirsin kievori  maj  14 
y23  Esso  Konia 	hmo  6 y78  Korholon  maj  14 
y24  Kymen 	yhd  6  mootilomajoit 

poviljonki  us 
y25 Shell  Uth 	hmo  6 y79  Supa Kallisiohti hmo  14 
y26  Tirvo 	 yhd  6 X y80  Prisma yhd  14 
y27  Somerhorjun 	yhd  6 X  y8i  Supa Anttola hmo  14  

matkokeskus  y82  Anttolan miä  14 
y28  Teboil Luumäki  hmo  6 X  kauppa  
y29  Pitkä Esso 	yhd  6 X y83  Punkakievani  rio  14 
y30  Toovetti 	frno  6 y84 Neste  hmo  14 
y31 Shell  Jurvola 	hmo  6  Punkahorju  
y32  Pakon 	rio  6 y85  Punkohorju tmo  14 
y33  Luumäen 	yhd  6 X y86  Putikko tma  14  

moteili  y87  Kuitakivi  maj  14 
y34  Nestevlikkälö 	hmo  6 y88  Emäntäpiiko  rio  5 
y35 	 miö  6 y89  Studiolasi yhd  5 
y36  Lappeenranta  tma  6 y90 Neste  Kuortti  hmo  5 
y37  Joutseno 	tma  6  y9i Möntymoteih  maj  5 X 
y38  Imatra 	tmo  6 y92  Esso  hmo  5  
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karankamöki  y150 Neste  Otava hmo  5 
y93  Vihantasalmi yhd  5 y151  Seo Lajunlahti hmo  23 
y94 Neste Uutela hmo  5 yl52 Karvion kievari na  23 
y95  Sepän kievari yhd  5 y153  Karvio  maj  23 
y96  Otava tma  5 Camping 
y97  Mli tma  5 y154 Neste Karvio hmo  23 
y98  Olokorjoamo  rio  5 y155  Seo hmo  23 
y99  mlä  5 Pohjoislahti 

yiOO  Siiskonen mlö  5 y156 Raja-Krouvi yhd  13 
y101 mlä  5 y157  Kerimaa yhd  71 
y102  mlä  y158  Lomalohi yhd  71 
y103  Koskenmäki  maj  5 y159  Lomasaaret  rio  71 
y104 Neste  Hotsola hmo  5 y160  Kausalan yhd  12 
y105 Neste hmo  5 matkakeldas  

Vehmaa  y162  Kaisan komari hmo  13 
y106  Kivisillan  rio  y163  Kielkallio hmo  5 

keidos  y164  Heinövesi tma  476 
y107  Supo  Vehmaa hmo  5 y165  Kermankosken  rio  476 
y108 Shell  Vehmaa hmo  5 kievori  
y109  Teboil hmo  5 x y1 	Shell Visulohti hmo  5  

Vehmaa  
yl  10 Neste  Joroinen hmo  5 X 
ylh 	SheliJoroinen hmo  5 
y112  Joronjälki  maj  5 
y113  Joroinen tma  5 
y174  Teboil hmo  5  

Joroinen  
y115  Valvatus  maj  5 
y116  Tipupirtti yhd  5  
yli?  mlä  5 
y118  mIö  5  
yl  79 Shell Kuvansi hmo  5 
y120  Suoramyyntipi mlö  23 

ste  
y121  Pohkatupa yhd  23 
y122  Teboil Varkaus hmo  23 
y123  Teboil  Homma hmo  26 
y124  mlä  26 
y125 Neste Pyhältö hmo  26 
y126  Teboil Pyhältö hmo  26 
y727  mlä  26 
y128  maj  26 
y129  Toaveth tma  26 
y130  Korupirtti yhd  387 
yl3i Kalakievani  rio  387 
y132  Kenraolibaani rIo  387 
y133  mlö  387 
y134  mlö  447 
y135 Loma-Trio yhd  447 
y136  Horjun helmi yhd  72 
yl37 Haukivuori tma  72 
y138  Supo hmo  72 

Haukivuori 
yi39 grilli rIo  72 
y140 Shell hmo  72 

Haukivuori  
y141 Neste  Jokue hmo  12 X 
y142 Shell Kausala hmo  12 
y143  Kausala tma  12 
y144 Neste Tillola hmo  12 
y145  Seo Jaalo hmo  46 
y146  Tuotetori mlä  46 
y147  Jaala tma  46 
y148  Matkailuhotelli  maj  46 X 
y149 Shell hmo  13 

x  



LEVÄHDYSALUEILLA TARKASTELTAVIA  ASIOITA 

 A-LISTA  (välttämättömät) 

Alueen tyyppi  L P I  palvelualue 
Tie/tiejakso/puoli  
Alueelle saapuminen 
Alueen  havaittavuus tiejaksonumeroinnin  pienemmästä suunnasta hyvä huono 
Alueen  havaittavuus tiejaksonumeroinnin  suuremmasta suunnasta hyvä huono 
Ennakko-opastus  on 	ei  
Tien geometria  alueen kohdalla suoralla kaarteessa 	notkossa  I  mäellä 	I  tasaisella  
Väistötila  on  ei  
Sisäänajo  (5  perustyyppiä) a I b 	 c I d 	 e  
Raskaan liikenteen  ongimat sisääntulossa  sujuva vaikea ongelman kuvaus  

Oikeallekääntymiskaista  on  ei 
Nopeusrajoitus alueen kohdalla  _______________________________________________________________________  
Alueen sisäiset järjestelyt 
Pysäköintitilat, 1km  raskasta ajoneuvoa 
Kevyen  ja  raskaan  pysäköinnin erottelu  on  ei  
Pysäköintipaikkojen  merkintä  on  ei  
Välialue  on  ei  
Pysäköinti  ja  oleskelu  eroteltu  on  ei 
Alueen viihtyisyys 
Alueen rauhallisuus rauhallinen melko rauhallinen rauhaton 
Alueen siisteys siisti melko siisti  sivoton  
Istutusten kunto hyvä tyydyttävä huono 
Istutusten määrä runsas niukka  
Luonnonkasvillisuuden kunto/kuluneisuus  alueen ympärillä hyvä tyydyttävä  I  huono 
Palvelut ____________________________________ _____________________________________ 
Jäteastiat  on  ei 
Pöydät  ja  penkit  on  ei 
Käymälä  on  ei  
Uimapaikka  on  ei 
Kuntoilu-  ja  leikkivarusteet  on  ei  
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Vesipiste  on  ei 
Sähköpiste  on  ei 
Septi-tankin tyhjennyspiste  on  ei 
Pesu- lepo-  ja majoituspalvelut  on  ei 
Opastaulu lähialueesta  on  ei 
Informaatio seuraavista tienvarsipalveluista  on  ei 
Valaistus  on  ei 
Puhelin  on  ei 
Tilavaraus omatoimiselle myyntitoiminnalle  on  ei 
Jätteiden lajittelupiste  on  ei 
Majoitustilat  on  ei 
Pesu-  ja lepotilat  on  ei 
Tieinfo  on  ei 
Matkailuinfo  ei 
Polttoainejakelu  on  ei 
Kioski, ravintola  tai  kahvila  on  ei 
Ympäristö ___________________________________ 
Vesistö lähellä  on  ei 
Maisemallinen vetovoima Vetovoimainen 	 Tavanomainen 	I  Ankea 
Näkymä vesistöön avoin raivattava 
Häiriökohteita  ympäristössä  on  ei 
Arvokohde  tai  nähtävyys lähistöllä ei Kohteen nimi 
Suojavyöhyke pysäköinnin  ja  vesistön välillä  on  ei 
Alueen viettävyys vesistöön jyrkkä tasainen 
Alueelta lähteminen  
Näkemä  oikealle hyvä huono 
Näkemä  vasemmalle hyvä huono 
Pituuskaltevuus  hyvä liian jyrkkä 
Ohituskielto  on  ei 
Huomiolta  
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Arvioita toimenpiteiden keskimääräisiksi 
kustannuksiksi vuoden  1999  hintatasolla 

TOIMENPIDE 	 ARVIO  

•  yksityiselle alueelle  L-varustus  ja oleskelualue  300 000,- 

•  uuden  L-alueen rakentaminen  800 000,- 

•  uuden  P-alueen rakentaminen  500 000,- 

•  P-alueen nosto  L-alueeksi  400 000,- 

•  alueen laajentaminen  100 000,- 

•  alueen jäsentely istutuksin  50 000,- 

• välikoroke  50 000,- 

•  vesi -wc  150 000,- 

• kuivakäymälä  (ilman jalustaa)  30 000,- 

•  pöytä-penkkiyhdistelmä  5000,- 

• huvimajalgrillikatos  7000,- 

•  molok  13 000,- 

•  muu jäteastia (pieni koriroskis)  800,- 

•  P-  ja  L-opaste  1000,- 

• kääntymiskaista  50 000,- 

• näkemäleikkaus  15 000, -/suunta 

• näkemäraivaus  2000 -/suunta 

•  alueen sulkeminen (pääsyn esto)  10 000,- 

• kiveys  250,-1m2 

• öljynerotuskaivo putkituksineen  ja tasauksineen  100 000,- 
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