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Esipuhe 

Tämän suunnittelutehtävän tarkoituksena  on  ollut selvittää Viipuri-Nuijamaa-
tieyhteyden kehittämistarpeet  ja  laatia periaatesuunnitelma siitä, miten tieyh-
teyttä tulevaisuudessa kehitetään. 

Tehtävän taustana  on  Suomen  ja  Venäjän rajan ylittävän liikenteen voimakas 
kasvu viime vuosina  ja  ennustettu voimakas kasvu myös tulevaisuudessa. Ny-
kyinen  tie on  alkujaan rakennettu palvelemaan Saimaan kanavan huoltoliiken

-teen  tarpeita.  Se  ei nykyisin - eikä varsinkaan tulevaisuudessa - pysty palvele-
maan kansainvälisen liikenteen tarpeita. 

Tämän suunnitelman pääsisältö  on vaihtoehtovertailu,  jossa päävaihtoehtoina 
ovat toisaalta nykyisen tien parantaminen,  ja  toisaalta kokonaan uuden tien 
rakentaminen. Suunnitelma vastaa sisällöltään venäläistä taloudellista selvitys-
tä (EO)  ja  suomalaista tarveselvitystä. 

Työ  on  tehty konsulttityönä Leningradin alueen tiekomitean  ja  Kaakkois-Suo-
men tiepiirin valvonnassa  ja  ohjauksessa. Konsultteina ovat toimineet Suoma-
lainen Insinööritoimisto Oy  ja  AOOT Dorproekt.  Työtä ohjaavan työryhmän 
työskentelyyn ovat  osat  listuneet: 
- 	Leningradin alueen tiekomiteasta varapuheenpohtaja Mihail Shokin, 

pääasiantuntija  Viktor  Mazyrov  ja  osastopäällikkö  Jury Nicolsky 
-  Kaakkois-Suomen tiepiiristä esikunnan päällikkö Timo Heiskanen,  teet

-tämispäällikkö  Jorma Aholainen  ja  tilaajakonsulttina  Juha Räty 
(Finnmap-Infra  Oy) 

- 	Suomen tielaitoksen keskushallinnon kansainvälisten asioiden yksikön 
projektijohtaja  Jukka  Torniainen 

- 	Viipurin tiemestaripiirin päällikkö Aleksandr Timoshenko 
- 	Suomalainen Insinööritoimisto Oy:stä osastopäällikkö Pentti Hautala, 

jaospäällikkö  Heikki Haila  ja  dipl.ins.  Tonis  Tagger 
- 	AOOT Dorproekt:ista pääinsinööri Anatoli Timoshenko  ja  projektipäällik- 

kö Nikolai Kuznetsov 
- 	tulkkeina  Mihail Pankratiev (Finnmap  Infra  Oy)  ja  Dimitri Trashenko  

Työn aikana  on  oltu yhteydessä Suomen  ja  Venäjän eri organisaatioiden kans-
sa. Näistä tärkeimpiä ovat: 
- 	Viipurin piirin hallinto 
- 	Venäjän tullilaitos 
- 	Venäjän rajavartiolaitos 
- 	Järvi-Suomen Merenkulkupiiri (Saimaan kanavaa hoitava organisaatio) 

Tästä suunnitelmasta  on  laadittu suomen-  ja  venäjänkieliset  raportit sekä eng-
lanninkielinen lyhennelmä. Raportin  on  suomesta venäjäksi kääntänyt  Ulla 

 Agopov.  Lisätietoja tästä suunnitelmasta antavat tarvittaessa Leningradin alu-
een tiekomitea  ja  Kaakkois-Suomen tiepiiri. 
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1.  HANKKEEN TAVOITTEET  

1.1  Suunnitteluhankkeen  tausta 

Saimaan kanavan vartta seuraileva  tie on  raken-
nettu pääpiirteissään nykyiseen muotoonsa kana-
van vuokra-alueelle  1960-luvulla samaan aikaan 
kun Saimaan kanavakin  on  rakennettu nykyiseen 
muotoonsa.  Tie on  rakennettu kanavan huolto- 
tieksi, eikä sitä ole suunniteltu eikä tarkoitettu 
täyttämään kansainvälisen liikenteen vaatimuk-
sia. Tieyhteys avattiin kansainväliseHe liikenteelle 
vuonna  1973.  Liikenne oli  1990-luvun alkuun asti 
vähäistä. Tielle  on  useaan otteeseen tehty pie-
nehköjä parannustoimenpiteitä, viimeksi vuonna 

 1995.  

Vuokra-alueen rajan  ja  Viipurin välinen  tie on 
 rakennettu pääpiirteissään nykyiseen muotoonsa 

vuonna  1987.  

Tieyhteyden jatke Suomen puolella Nuijamaalta 
Lappeenrantaan  on  valmistunut nykyiseen muo-
toonsa vuonna  1979. Tie on  rakennettu valtakun-
nallisen päätien  standardin  mukaisesti, joka vas-
taa suuntaukseltaan likimain venäläistä  2.  kate-
gorian  tietä. 

Liikenne Venäjän  ja  Suomen välillä  on  kasvanut 
 1990-luvulla voimakkaasti,  ja  kasvun ennuste-

taan jatkuvan edelleensamanlaisena. Liikenne- 
määrien kasvu  on  kärjistänyt  tien liikenneongel-
mia. Molempien  maiden raja-asemille  muodostuu 
ajoittain jonoja - pahimmillaan jopa kilometrien 
pituisia. Venäjän puolelle  on  rakenteilla uusi 
Brusnitsnoe-2-raja-asema, joka helpottanee val-
mistuttuaan jonoista aiheutuvia ongelmia. Kana-
van sulkujen avattavat sillat häiritsevät ajoittain 
tieliikennettä.  

1.2  Tieverkon tavoitteet 

Hankkeen tieverkollisena tavoitteena  on  muodos-
taa korkeatasoinen kansainväliset vaatimukset 
täyttävä tieyhteys Venäjän  M-10-tien,  ja  Suomen 

 VT 6:n  sekä  VT 13:n  välille. Venäjällä tieyhteyden 
vaikutusalueeseen kuuluvat  mm.  Moskovan, Pie-
tarin  ja  Viipurin seudut. Suomessa tieyhteyden 
vaikutusalueeseen kuuluvat maan keskiosat, 

 mm.  Tampereen,  Landen, Oulun, Jyväskylän  ja 
 Lappeenrannan talousalueet.  

1.3  Suunnittelun sisällölliset tavoitteet 

Suunnitteluhankkeen  tavoitteena  on  ollut tuottaa 
tiestä periaatesuunnitelma  ja  siihen sisältyvät 
kustannus-  ja  vaikutusarviot,  joita voi käyttää 
päätöksenteossa, jatkosuunnittelun pohjana  ja 

 rahoitushakemusten  perusteluna. Suunnittelun 
tarkkuustavoitteena ei ole ollut yksityiskohtainen 
suunnitelma, vaan sellaisen laatiminen sisältyy 
myöhempiin suunnitteluvaiheisiin. 

Suunnitelman tavoitteena  on  myös tukea maan-
käytön  ja  toimintojen suunnittelua siten, että näil-
lä suunnittelusektoreilla tämän suunnitelman mu-
kaiset kehittämisperiaatteet voidaan ottaa lähtö-
kohdaksi. 

Suunnittelun sisällön suhteen tavoitteita ovat ol-
leet: 
- 	tieyhteys  on  käyttäjälle lyhyt, nopea  ja  tur- 

vallinen 
- 	liikenne aiheuttaa asukkaille mandollisim- 

man vähän melu-, ilman epäpuhtaus-, 
liikenneturvallisuus-  tai  muita haittoja 

- 	luonnon-  ja  kulttuuriympäristöt  säilyvät 
mandollisimman hyvin 

- 	tukee yhdyskuntarakenteen  ja  elinkeinotoi- 
minnan  kehitystä 

- 	rakentamis-  ja  ylläpitokustannukset  ovat 
pienet 
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2.  SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  

2.1  Nykyiset tiet 

Tieverkko  

Suunnittelukohteen  sijainti  ja  asema  tieverkossa 
 asema  on  esitetty kuvassa. Viipuri-Nuijamaa-tie 

on  osa  Viipuri-Lappeenranta-tieyhteyttä,  joka yh-
distää Venäjän  M-10-  eli Skandinavia-tien  ja  Suo-
men  VT 6-tien.  Tieyhteys  välittää Venäjän kes-
keisten alueiden  ja  Suomen  keskiosien  välistä 
liikennettä,  ja  on  osa  ylempää Pietarin yhteyttä. 
Ylempi Pietarin yhteys  on  Suomen maakuntien 
liittojen käyttämä nimitys Venäjältä Vainikkalan  ja 

 Nuijamaan  kautta Pohjanlanden rannalle  ja  edel-
leen Ruotsiin  ja  Norjaan johtavalle  liikennekäytä-
välle.  

Tien  jatke Suomen puolella  on  valtakunnallinen 
 päätie  (suomalaisen  nimikkeistön  mukaan valta-

tie). Venäjän puolella Leningradin alueen  tiekomi
-tea on  ehdottanut Venäjän liikenneministeriölle 

tien  luokittelua  liittovaltion tieksi, mutta luokitus- 
muutoksesta ei ole tehty päätöstä eikä päätöksen 

aikataulusta ole tietoa.  

Nuijamaan/Brusnitsnoen rajanylityspaikka  on  vii-
me vuosina ollut  henkilöautoliikenteen  osalta  vilk

-kam  rajanylityspaikka  Venäjän  ja  Suomen välillä. 
Maanteillä kulkevan tavaraliikenteen osalta Nuija

-maan/Brusnitsnoen rajanylityspaikka  on  ollut toi-
seksi  vilkkain  ja  Vaalimaan/Torfjanovkan rajanyli-
tyspaikka  on  ollut  vilkkain.  

Suuntaus  

Tien  linja  ja  tasaus ovat Saimaan kanavan 
vuokra-alueella  Nuijamaan  ja  Juustilan  välillä  pie

-nipiirteisiä. Pienipiirteisyys  korostuu erityisesti 
 Pällin  ja  Rättijärven  sulkujen läheisyydessä, jois-

sa  tie  ylittää Saimaan kanavan.  Vaakageometrian 
 osalta  tiukimmat kaarresäteet  ovat sulkujen lähel-

lä noin  60 m,  joka vastaa sekä suomalaisten että 
venäläisten normien mukaan  mitoitusnopeutta  40 
km/h  ja  muilla  osuuksilla  noin  150 m,  joka vastaa 

 mitoitusnopeutta  60 km/h.  Pituuskaltevuus  on 
 suurimmillaan  6  %,  joka sinänsä  on  hyväksyttä-

vää. Pienimmät  kuperat  tasauksen pyöristyskaa-
ret  ovat noin  1800 m,  jolloin  pysähtymisnäkemä 

Kuva  1. Suunnittelualueen  tieverkko - valtakunnallinen päätie  (Suomi) tai lIIttovaltion tie  (Venäjä) 
-  muu  tie 
- - ehdotetutu  uudet liittovaltion tiet (Venäjä)  
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on  noin  65  metriä, Tämä vastaa suomalaisten 
normien mukaan  60 km/h  ja  venäläisten normien 
mukaan  50 km/h  mitoitusnopeutta. Päällysteen 

 leveys  on  nykyisin  8  metriä  ja  päällystämättömien 
pientareiden  leveys  0,25  metriä. Saimaan  kana  

van  ylittävien siltojen leveys kaiteesta kaiteeseen 
 on 7 m.  Nykyiset nopeusrajoitukset ovat sulkujen 

kohdalla  40 km/h  ja  muualla  60 km/h,  Nopeusra-
joituksia ylitetään yleisesti  ja  ylinopeudet  ovat 
osittain suuria. 

Juustilan  ja  Tienhaaran (Seleznevon)  välillä tien 
geometria  on  samoin pienipiirteistä. Päällysteen 
leveys  on 8  metriä  ja  päällystämättömien pienta

-reiden leveys  on 2,5  metriä. Maastokäynnin yh-
teydessä arvioituna pienimmät kaarresäteet  ja 

 pyöristyskaaret  ovat samaa suuruusluokkaa, kuin 
Nuijamaa-Juustila-välilläkin. Nopeusrajoitus  on 
90 km/h.  Vanhan Viipuri-Lappeenranta-tien liitty

-män  kohdalla  on  pistekohtainen  50 km/h  nopeus-
rajoitus.  

Tien  rakenne 

Vuokra-alueella sijaitsevan Nuijamaa-Juustila-
tien rakennetta  on  parannettu viimeksi vuonna 

 1995.  Tällöin parannustoimenpiteiden mitoituk
-sen  lähtökohtana oli, että kansainvälinen liikenne 

käyttää tietä viisi vuotta, jonka jälkeen  tie jää  ka-
navan huoltoliikenteen käyttöön. Tärkeimmät  pa

-rantamistoimenpiteet  olivat: 
- 	tierakenteen kuivatuksen  parantaminen 

- 	epätasaisuuksien, pintavaurloiden  ja  sivu- 
kaltevuuden korjaus tasausmassalla 

- 	heikon kantavuuden parantaminen tieraken- 
netta paksuntamalla 

- 	tien rakennekerrosten uusiminen, missä 
rakenne oli sekoittunut 

- 	tien päällystäminen  koko  pituudeltaan 

Ennen vuoden  1995  korjaustoimenpiteitä tieosan 
 kantavuuden vaihteluväli oli  96  ...  758  MN/rn2  

(mittaukset kuivana aikana heinäkuussa). Mit-
tausten keskiarvo oli  322  MN/rn2 ,  mutta koska 
mittauksia  on  tehty tiheämmin etukäteen  kanta

-vuudeltaan heikoiksi arvioiduista  paikoista, kes-
kiarvo ei kuvaa  koko  tien kantavuuden keskiar-
voa 

Rakenteen kuntoon liittyviä tutkimuksia ei vuoden 
 1995  parantamistoimenpiteiden  jälkeen ole tehty. 

Maastokäyntihavaintojen perusteella arvioiden 
tien rakenteellinen kunto oli keväällä  1997  hyvä. 

Juustila (Brusnitsnoe)  -Tienhaara (Seleznevo)-
tiellä  on  tehty kantavuusmittauksia vuonna  1994. 

 Mittausten mukainen mediaanikantavuus oli  376 
 MN/m2  (mittaukset toukokuussa). Tieosa  on  pääl-

lystetty  ja  osittain levennetty kantavuusmittausten 
jälkeen vuonna  1994.  Maastokäyntihavaintojen 

 perusteella tien rakenne oli keväällä  1997  tyydyt-
tävässä kunnossa. Tämä osuus ei vaadi välitöntä 
parantamista. Päällysteen laatu  on  tosin huono  ja 

 tie on  epätasainen.  

Kuva  2.  Kanavan ylittävä silta Rätt(järven (Cvetotchnoen) sulun kohdalla. 
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SiHat  

Tienhaarassa  (Seleznevossa)  lähellä  M-l0-tietä 
liikennettä rajoittaa Pietari-Vainikkala -radan  silta. 
Tieliikenteen  alikulkukorkeus  on  noin  4,5 m  ja 

 aukon leveys noin  10,5 m.  Silta  on  Venäjän  rau-
tatielaitoksen  hallinnassa.  

Tiekomitean  hallinnassa  on  silta  Juustilanjoen 
(Malinovka-joen) yli nykyisen Venäjän tulli-  ja 

 raja-aseman vieressä. Silta  on  rakennettu vuon-
na  1965.  Sillan  kantavuus  on  riittävä  raskaallekin 

 liikenteelle  ja  silta  on  tyydyttävässä kunnossa. 

Vuokra-alueella sijaitsevat kanavan ylittävät kaksi 
siltaa ovat Järvi-Suomen  merenkulkupiirin  hallin-
nassa. Sillat ovat  Pällin  ja Rättijärven (Cvetots

-floe)  sulkujen yhteydessä. Sillat ovat  avattavia, 
 laivan  sulutuksen  yhteydessä silta  on  kerrallaan 

 tieliikenteeltä  suljettuna noin  5-10  minuuttia. Silto-
jen  hyötyleveys kaiteesta  kaiteeseen  on 7,0 met- 
nä. 

2.2  Liikenne 

Nykyiset  liikennemäärät  

Suomen  tullin  tilastojen mukaan rajan ylittävä 
liikenne  on Brusnitsnoen/Nuijamaan raja -asemilla 

 kehittys  viime vuosina  on  esitetty kuvassa. Vuo-
tuinen  liikennemäärän  kasvu  on  aikavälillä  1992- 

1996  ollut  59 %,  ja  kasvu vuodesta  1995  vuoteen 
 1996 on  ollut  39 %.  Raskaan liikenteen osuus oli 

vuonna  1996 23 %  koko  liikenteestä. Venäjän  ja 
 Suomen  tullien  tilastot vastaavat pääpiirteissään 

toisiaan. 

Vuonna  1994  tehdyn selvityksen mukaan  Brus-
nitsnoessa/Nuijamaalla  rajan ylittävä liikenne ja-
kautuu siten, että  henkilöautoliikenteestä  67 %:n 

 lähtö-  tai määräpaikka on  Viipuri. Kuorma -autolii-
kenteestä  Viipuriin  tai  Viipurista suuntautuvan 
liikenteen osuus  on  vähäinen. 

Suomessa  henkiläautoliikenteestä  noin  17 %  ja 
 kuorma-autoliikenteestä  noin  13 %  suuntautui 

vuonna  1994  Imatralle  tai  sen  pohjoispuolelle, 
Tämä liikenne siirtyy käyttämään  Svetogors-
kin/Imatran  raja-asemaa, kun  se  muuttuu kan-
sainväliseksi  raja-asemaksi.  Nuija

-maan/Brusnitsnoen  kuorma-autoliikenteestä  osa 
 (noin kolmasosa) voisi käyttää myös Vaali

-maan/Torfjanovkan  raja-asemaa.  Välivaiheessa - 
 kun Vaalimaan  ja Torfjanovkan  raja-asemat ovat 

valmistuneet  -  tästä liikenteestä ainakin  osa  siirty-
nee käyttämään niitä, mutta siirtynee takaisin, 
kun myös  Brusnitsnoe-2 raja-asema valmistuu.  

Maalis-huhtikuussa  1997  tehtiin  liikennelaskento
-ja. Laskennoista  johdettu paikallinen liikenne  on 

 lähellä  M-10  eli  E18-tietä  1100  autoa vuorokau-
dessa.  

ajon.lkm  

500 000 

400000  - -- 	 - - 	 - 	 -  

300 000  ---- ---- ------ - 	 - 	 - 	 --- -- -- 

200 000 

100000  ------- ------ 

0 
y -  .. 

Kuva  3.  Rajan  ylittä  vän lIIkenteen  kehitys  Brusnitsnoen/Nuijamaan  raja-asemalla.  

____  1992 1993 1994 1995 1996 
HAU  67213 102434 161486 351136 466306 
KA  21365 40150 66087 76833 131922 
LA 5848 5668 5667 9066 9289  
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Liikenne - erityisesti rekkaliikenne - jonoutuu 
usein Juustilan (Brusnitsnoen)  raja-aseman kum-
mallakin puolella. Rekkajonot saattavat olla usei-
den kilometrien pituisia. Jonot aiheuttavat vaaraa 
liikenneturvallisuudelle,  sillä  henkilöautot joutuvat 
ohittamaan jonoja vastaantulevan liikenteen kais-
taa pitkin. Satunnaiset  raja-aseman käyttäjät ei-
vät osaa toimia jonoissa paikallisen vakiintuneen 
käytännön mukaisesti,  sillä  opastus  on  puutteel-
lista. Esimerkiksi Juustilan  raja-aseman Venäjän 
puolella tapana  on,  että rekat jonottavat tien oi-
keassa reunassa, henkilöautot kulkusuuntaan 
nähden vasemmassa reunassa.  ja  "liikkuva" lii-
kenne kulkee näiden välissä.  

bI6OP  

Kuva  4. Liikennemäärät  keväällä  1997  
(kans. väl.  +  paikallinen  =  yhteensä,  autoalvrk).  

Kuva  5. Rekkajono Juustilan tulilissa. 
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Liikenne-ennuste 

Suomessa vuoden  1996  joulukuussa tehdyn en-
nusteen  (vt  13  kehittämisselvitys  välillä 
Lappeenranta-Nuijamaa) mukaan rajan ylittävä 
liikenne vuonna  2020 on  Nuija-
maan/Brusnitsnoen  raja-asemalla  6000  autoa 
vuorokaudessa. Ennusteessa ei ole otettu huomi-
oon Svetogorskin  raja-aseman toiminnallista 
muutosta kansainväliseksi normaaliksi  raja -ase-
maksi.  Se  mukaan lukien rajan ylittävän liiken-
teen ennuste  on 5000  autoa vuorokaudessa. 
Tästä liikenteestä  3000  suuntautuu Viipuriin  ja 

 2000  Pietarin suuntaan. 

Paikallisen liikenteen ennustetaan kasvavan noin 
 1,9-kertaiseksi  nykyisestä vuoteen  2020  mennes-

sä. 

Liikenne-ennuste vuodelle  2020  ja  nykyiselle  tie- 
verkolle  on  esitetty kuvassa . Jäljempänä vaih-
toehtotarkastelujen yhteydessä liikenne-ennuste 
tarkentuu,  sillä  liikennevirtojen  sijoittuminen eri 
vaihtoehdoissa poikkeaa toisistaan.  

0) 

5i 	 ___ 

__________ s\::sbl5oPr 

I,s  
Kuva  6.  Liikenne-ennuste nykyisille teille 
vuodelle  2020  
(kans. väl. +  paikallinen  =  yhteensä,  autoa/vrk).  

Venäjän puolella rakenteilla oleva Brusnitsnoe -2 
raja-  ja  tulliasema  on  mitoitettu  2700  auton vuoro-
kausiliikenteen mukaan. Suomen Nuijamaan 

 raja-  ja  tulliasema  on  mitoitettu nykyistä selvästi 
pienemmän vuorokausiliikenteen mukaan.  On 

 olemassa alustavia suunnitelmia joko  raja-ase-
man laajentamisesta  ja  kehittämisestä nykyisellä 
paikallaan  tai  uuden rakentamisesta Nuijamaan 
kylän länsipuolelle. 

Lii  ken  netu rva  Il  isu  us  

Tienhaara (Zelesnevo)-Juustila (Brusnitsnoe)-
välillä  on  Viipurin tiemestaripiirin tilastojen mu-
kaan tapahtunut vuosina  1992-1996  yhteensä  11 

 henkilövahinkoon johtanutta liikenneonnetto-
muutta. Onnettomuusasteena mitaten tämä vas-
taa noin  0,9  henkilövahinko -onnettomuutta mil-
joonaa autokilometriä kohti. Suomessa keski-
määräinen onnettomuusaste vastaavilla teillä  on 

 noin  0,2  ...  0,25.  Kaikkien onnettomuuksien  ta
-pahtumapaikkaa  ei tiedetä. Tunnetut tapahtuma-

paikat eivät muodosta kasautumapisteitä, vaan 
onnettomuudet tapahtuvat satunnaisesti pitkin 
tieosuutta. 

Saimaan kanavan tiellä Juustilan  ja  valtakunnan 
rajan välillä tilastotietoja liikenneonnettomuuksis-
ta ei ole käytettävissä. Todennäköisesti onnetto-
muuksia tapahtuu paljon. 
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2.3  Alueiden käyttö 

Viipuri-Nuijamaa-tieyhteyden lähialueet ovat pää-
osin asumattomia maa-  ja  metsätalousalueita. 

 Tien  eteläpäässä  on  muutama uudehko asuinra-
kennus sekä puutarhapalstoja  ja  niihin liittyviä 
pieniä  loma-asuntoja.  

Tullilla ja  rajavartiostolla  on  nykyisin toimipiste 
Juustilassa (Brusnitsnoessa) Saimaan kanavan 
vuokra-alueen rajalla. Tufli-  ja  passintarkastutoi-
minta  siirtyy lähiaikoina - mandollisesti  jo  vuonna 

 1998  -  uuteen toimipisteeseen noin  2 km  päähän 
rajasta. Rajavartiostolla  on  rajan vartiointitoimin-
taan liittyviä kiinteitä rakenteita muuallakin alueel-
la. Niiden tarkkaa sijaintia ei kerrota, mutta ne 
eivät estä uuden tien rakentamista uudelta  raja- 
asemalta suunnitellulle Viipurin ohitustielle. Myö-
hempien suunnitteluvaiheiden yhteydessä  on 

 oltava yhteydessä rajavartioston kanssa, jotta 
rajan vartiointiin liittyvät näkökohdat tulee otetuksi 
huomioon. 

Saimaan kanava  ja sen  ympärillä oleva  val
-tiosopimukseen  perustuva vuokra-alue  on  tarkoi-

tettu ensisijaisesti vesiliikenneyhteydeksi Suo-
menlanden  ja  Saimaan vesistöalueen välillä. 

Tienhaarassa (Seleznevossa)  M-1 0-tien varrella 
 on  huoltoasema. Lähellä Juustilan (Brusnitsnoen) 

tullia sekä Rättijärvellä (Cvetotchnoessa)  on 
 kauppoja  ja  kioskeja,  joiden pääasiallisen tuote- 

valikoiman muodostavat alkoholijuomat, makei-
set  ja  matkamuistoesineet. Rättijärvellä (Cve-
totchnoessa)  on  myös kahvila.  

2.4  Maaperä  

Suunnittelualueen  maaperä  on  pääasiassa hiek-
kaa. Maaperän yleispiirteet  on  esitetty kuvassa 



Viipuri  -  Nuijamaa  -  tien  tarveselvitys  
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  

14  

f /4rfs,' ' 
	

- 
bI  p 

fl 	 // 

Merkintöjen  selitykset 

Maalagit:  Kerrostumat:  

Turve  

bIV 	Etoperáinen  aines 	 Siltti  tal  savi 

jjj JArvikerrostumat 	 I.:..I  Kivinen hlekkka 

Merikorrostumat (litorina) 

_______ Sorahlekka 

_______  Hiekka 

Harju 

JUtIkkÖjrv 	
KaIliopaIjsuma 

JUtikköiokl 

IjJ Pohjamoreenj 

Kalliopaijastuma  

Kuva  7.  Maaperän  yleispiirteet. 
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2.5  Ympäristö 

Asutus  ja  muu inhimillinen toiminta  

Suunnittelualueella  on  pysyvää asutusta  Tien-
haaran (Zelesnevon)  taajamassa lähellä  Zeles-
nevoa  sekä  yksittäisä  uusia taloja. Lähimmät 
talot ovat noin sadan metrin päässä nykyisestä 
tiestä. Melu-  ja  muut vastaavat haitat asutukselle 
ovat nykyisin vähäisiä. 

Nykyisen tieyhteyden  eteläpäässä  ja  myös van-
han Viipuri-Lappeenranta-tien läheisyydessä  on 
puutarhapalstoja. 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualueella  ei tiedetä olevan  luonnonar-
voiltaan  poikkeuksellisen arvokkaita alueita  tai 

 kohteita.  Juustilanjoki (Malinovkajoki)  on  kaunis 
 ja maisemiltaan  vaihteleva  

Kulttuuriympäristö  ja  maisema 

Saimaan kanavan eri  rakennusvaiheet  muodos-
tavat kokonaisuutena  kulttuurimuistomerkin,  ja 

 Saimaan kanavan varren maisemat ovat kauniita 
 ja  vaihtelevia. Muulta osin  suunnittelualueella  ei 

ole arvokasta nykyistä  kulttuuriympäristöä eika 
 tiedetä olevan arvokkaita  kulttuurimuistomerkke

-jä.  Maisemassa ei ole muita poikkeuksellisia koh-
teita.  

2.6  Muut suunnitelmat 

Viipurin  ohitustiestä  on  valmistunut  teknis-ta-
loudellinen selvitys  (TEO)  vuonna  1989  ja  se on 

 tarkistettu vuonna  1991.  TEO  vastaa sisällöltään 
suomalaista  tarveselvitystä  tai yleissuunnitelmaa, 

 mutta  oikeusvaikutuksiltaan  suomalaista  tiesuun-
nitelmaa,  sillä maanhankinta  voidaan tehdä  sen 

 perusteella. Suunnitelmaa ollaan parhaillaan tar-
kistamassa vastaamaan muuttuneita lähtökohtia 

 mm.  liikenne-ennusteen suhteen.  Maanhankinta 
 on  käynnissä  ja  Leningradin alueen  tiekomitea 
 aikoo aloittaa ohikulkutien rakentamisen  1997-

1998. 

Brusnitsnoe-2 raja-ja tulliasema  on  rakenteilla 
noin  2  kilometrin päähän  rajalinjasta,  ja sen  on 

 suunniteltu valmistuvan vuonna  1998.  Rakennus-
työt ovat olleet  talven ja  kevään  1997  keskeytyk-
sissä.  

Kuva  8. Tie  kanavamaisemassa 
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3.  ONGELMAT  JA KEHJTTÄMISTAR-
PEET 

Pienipiirteinen geometria  aiheuttaa ongelmia 
sekä liikennöitävyydelle että liikenneturvauisuu-
delle.  Tien  suuntaus tulisi saattaa vastaamaan 
lisääntyvän kansainvälisen liikenteen vaatimuk-
sia. 

Saimaan kanavan liikenne aiheuttaa häiriöitä tien 
liikenteelle. Kanavan huoltoliikenteestä aiheutuu 
muulle liikenteelle pieniä häiriöitä  ja  viivytyksiä. 

 Suurempia häiriöitä  ja  viivytyksiä  aiheutuu siitä, 
että kanavan ylittävät sillat ovat avattavia, joten 
aina laivan kulkiessa  sillan  ali, tieliikenne keskey-
tyy. Avattavia siltoja  on  kaksi.  Tie  tulisi sijoittaa 
niin, että kanavaa ei ylitetä. 

Kanavan vuokra-alue aiheuttaa hallinnollisia on-
gelmia,  sillä  vuokra-alueen  raja on  usein kohdin 

 vain  muutaman metrin etäisyydellä tien reunasta. 
 Tien  geometriaa ei ole mandollista parantaa niin, 

että vuokra-alueen  raja  ei ylittyisi. Varsinkaan 
tietä ei ole mandollista rakentaa vuokra-alueen 
rajaa ylittämättä niin, että  tie  olisi  koko  matkal-
taan kanavan länsipuolella, jolloin kanavaa -  ja 
sen  avattavia  siltoja - ei ylitettäisi. Vuokra-alue 
estää myös tiehen tukeutuvan elinkeinotoiminnan 
kehittymisen. Elinkeinotoiminnan kehittymistä 
vaikeuttaa nykyisen tien varrella myös itse kana-
va  ja  muut vesistöt sekä kanavan lähialueiden 
maaston suuret korkeuserot. 

Uuden Brusnitsnoe-2 raja-aseman avaamisen 
yhteydessä tulli-  ja  rajavartiotoiminnalle  aiheutuu 
ongelmia siitä, että kanavan huoltoliikenne -  jota 

 ei tullata -  ja  muu liikenne sekoittuvat tullirajan 
molemmilla puolilla. Vuokra-alueen rajalle nykyi-
sen Juustilan (Brusnitsnoen)  raja-aseman lähelle 
joudutaan järjestämään toinen passintarkastus

-piste,  joka lisää työmäärää. 
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4. KEHITTÄMISVAIHTOEHDOT 

Tieverkosta johtuvana  lähtökohtana vaihtoehto-
jen muodostamisessa  on  ollut, että Viipurin ohi-
tustie valmistuu ennen Viipuri-Nuijamaa-tieyhtey-
den parantamista. 

Viipurin ohitustien  ja  Brusnitsnoe-2-raja-aseman 
 välisen  yhteyden järjestämiseksi  on  tässä työssä 

tarkasteltu kahta periaatteellista vaihtoehtoa: 

Vaihtoehto  A: Tie  sijoittuu pääosin vuokra-alueel-
le nykyisen tien maastokäytävään, kuitenkin niin, 
että  tie on  koko  matkallaan Saimaan kanavan 
länsirannalla. Liittymä Viipurin ohitustielle  on  Sai-
maan kanavan tuntumassa. 

Vaihtoehto  B: Tie  kääntyy heti Brusnitsnoe-2 
raja-aseman jälkeen lähes suoraan etelään,  ja 

 sijoittuu  koko  matkalla useita kilometrejä kanavan 
länsipuolelle  ja  kokonaan vuokra-alueen ulkopuo-
lelle, jolloin nykyinen  tie jää  kanavan huoltoliiken

-ten  käyttöön. Liittymän Viipurin ohitustielle suh-
teen  on  kaksi periaatteellista vaihtoehtoa. 

Vaihtoehto  Bl:  Tie  liittyy Viipurin ohitustiehen 
Seleznevon taajaman tuntumassa. 

Vaihtoehto  B2: Tie  liittyy Viipurin ohitustiehen 
Saimaan kanavan tuntumassa. 

Koska tien liikenne-ennuste vuodelle  2020 on 
 noin  5000  autoa vuorokaudessa, uudet linjaus- 

vaihtoehdot  (ye  Bl ja  ye B2)  suunnitellaan siten, 
että  tie  täyttää venäläisen luokituksen mukaisen 

 II  kategorian  tien vaatimukset. Vaihtoehdon  A 
 mukainen  tie  muodostetaan korjaamalla  (yen. 

 remont)  nykyistä tietä, jolloin  il kategorian  tien 
vaatimuksia ei pystytä täyttämään.  

4.1 Tie  nykyisessä  maastokäytävässä  (ye A)  

Vaihtoehdon  A  mukainen tielinja seuraa 
Brusnitsnoe-2-raja-asemalta nykyistä tielinjaa 
Pällin sulun kohdalle saakka. Pällin  ja  Rättijärven 
(Cvetotchnoen)  sulkujen välillä  tie on linjattu  ka-
navan länsipuolelle enimmillään noin kilometrin 
päähän kanavasta; nykyisin  tie  kulkee tämän 
osuuden kanavan itäpuolella. Uuden tielinjan pi-
tuus tässä  on  noin  5  kilometriä. Rättijärven  ((Ove

-totchnoen)  ja  Juustilan (Brusnitsnoe)  välillä  tie 
 seuraa nykyistä tielinjaa. Juustilan (Brusnitsnoen) 

nykyisen  raja-aseman jälkeen  tie  kääntyy etelään 
 ja  liittyy Viipurin ohitustiehen noin puoli kilometriä 

Saimaan kanavan  sillan  länsipuolella. Uuden  tie- 
linjan pituus tässä  on  noin  2  kilometriä. Liittymä 

muotoillaan niin, että Pietari-Nuijamaa-suunnan 
 ja  päinvastoin rampit ovat sujuvia.  

Tien vaakageometriaa  parannetaan niin, että ne 
kaarteet, joiden kaarresäde  on  alle  300  metriä 
oikaistaan, jolloin tien suuntaus vastaa  80 km/h 
mitoitusnopeutta.  Pienimmät kaarresäteet ovat 
nykyisin linjaosuuksilla suuruusluokkaa  150  met-
riä, Pällin sulun läheisyydessä vieläkin pienem-
piä.  

Tien tasausta  ei paranneta muuten, kuin linjan 
parannuskohteiden välittömässä läheisyydessä. 
Suurimmat pituuskaltevuudet ovat nykyisin noin  6 
%. 

Tien poikkileikkaus levennetään  nykyisestä 
8/7,5:stä 1017,5:een. 

Nykyisin  tie  sijaitsee Saimaan kanavan vuokra- 
alueella. Tietä parannettaessa Pällin  ja  Rättijär

-yen (Cvetotchnoen)  sulkujen välinen osuus sijoit-
tuu vuokra-alueen ulkopuolelle, samoin  osa  oi-
kaisuista  leikkaa vuokra-alueen rajan. 

Maasto  on tierakentamista  ajatellen vaikeaa  Pä- 
lm  ja  Rättijärven  välillä,  sillä  korkeuserot  ovat 
suuria. Juustilan  ja  Viipurin ohitustien välillä 
maasto  on  helppoa 
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4.2 Tie  nykyisen maastokäytävän länsipuolel-
la  (ye B)  

Vaihtoehto  Bl  

Vaihtoehdon  Bl  tielinja erkenee  nykyisestä tiestä 
heti Brusnitsnoe -2-raja-aseman eteläpuolella. 
uusi tielinja  ja  nykyinen  tie  kulkevat vierekkäin 

 raja-aseman helikopterikentän vieritse  ja  uusi 
vaihtoehdon  Bl  mukainen tielinja kääntyy heti 
helikopterikentän jälkeen lähes suoraan etelään 
vanhalle Viipuri-Lappeenranta tielle,  ja  seuraa 
tämän tien maastokäytävää Viipurin ohitustien 
Seleznevon liittymään saakka. Tielinja  on  tällä 
osuudella noin  4-6  kilometriä Saimaan kanavan 
länsipuolella.Tässä vaihtoehdossa Zelesnevon 
liittymä toteutetaan eritasoliittymänä siten, että 
Pietari-Nuijamaa-suunnan  ja  päinvastoin rampit 
ovat sujuvia. 

Maasto  on  tienrakentamista  ajatellen enimmäk-
seen helppoa  ja  maaperä  on  kantavaa. 

Vaihtoehto  B2  

Vaihtoehto  B2 on  pohjoisosiltaan  kuten vaihtoeh-
to  Bl ja  liittymä Viipurin ohikulkutiehen  on  kuten 
vaihtoehto A:ssa eli niin, että liittymä Viipurin ohi-
tustiehen siirretään mandollisimman lähelle Sai-
maan kanavan siltaa, jolloin yhteys Pietarin suun-
taan  on  lyhyt. Brusnitsnoe -2:n  ja  Viipurin ohitus- 
tien välialueella vaihtoehdolla  on  kaksi toisistaan 
oleellisesti poikkeavaa alavaihtoehtoa: joko tielin

-ja  noudattaa pohjoisessa mandollisimman pitkäl-
le  ye  Bl  :n  tielinjaa  tai  tielinja  eroaa veBl  :n  linjas-
ta lähes heti Brusnitsnoe-2 raja-aseman etelä-
puolella  ja  kulkee vaihtoehtojen  A  ja Bl  linjojen 
välillä. Alavaihtoehtojen toiminnalliset erot ovat 
pieniä. 

Maasto  on  enimmäkseen tierakentamista ajatel-
len helppoa, mutta korkeuseroista johtuvia vaikei-
takin vyöhykkeitä  on. 

19  
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4.3  Muut  tieosuudet 

Brusnitsnoe -2-raja -aseman  ja  rajalinjan  välinen 
 tie  (kuvassa n:o  1)  

Rakenteilla olevan Brusnitsnoe -2 raja -aseman  ja 
 rajalinjan  välinen  tie  (noin  2 km)  ei kuulu tämän 

suunnittelutehtävän suunnittelualueeseen. Myös 
tämän osuuden geometria  on  pienipiirteistä,  joten 
tulisi selvittää myös tämän osuuden kehittämis-
tarpeet. 

Viipurin ohitustie  ja  M-l0-tien välinen  tie (A-127), 
 kuvassa n:o  2)  

Viipurin ohitustien Seleznevon liittymän  ja  M-l0-
tien  välisen  tien liikenteellinen merkitys vähenee 
Viipurin ohitustien valmistumisen yhteydessä.. 

 Sen  parantamistarve  liittyy Viipurin ohitustien  val
-misttua  asutuksen  ja  elinkeinotoiminnan  tarpei-

siin, Vaihtoehdossa  Bl  Viipurin  ja  Nuijamaan 
 välisestä liikenteestä pääosa säilyy tällä tiellä, 

mutta vaihtoehdoissa  A  ja  B2  myös tästä liiken-
teestä pääosa siirtyy muualle. 

Viipurin ohitustien nelikaistaisuus (kuvassa n:o  3) 
tai  rinnakkaistie  Saimaan kanavan länsiuolella 
(kuvassa n:o  4)  

Vaihtoehdoissa  A  ja  B2  suurin  osa  Viipurin  ja 
 Nuijamaan  välisestä liikenteestä käyttää Viipurin 

ohitustietä Nuijamaan tien liittymän  ja  Svetogors-
kin tien välisellä osuudella. Vuoden  2020 

 liikenne-ennusteen mukaan liikennemäärä tällä 
osuudella olisi yli  10.000  autoa vuorokaudessa, 
joka  on  lähellä kaksikaistaisen tien kapasiteettia. 
Vaihtoehdoissa  A  ja  B2 on  siten varauduttava 
noin vuonna  2020  joko Viipurin ohitustien tämän 
osuuden rakentamiseen kaksiajorataiseksi  moot

-toritietyyppiseksi  I  kategorian  tieksi (n:o 3)tai rin-
nakkaistien rakentamiseen Viipurin ohitustielle 
Saimaan kanavan  ja  Seleznevon liittymän  välille 
(n:o  4).  Vaihtoehto  Bl  :ssä  Viipurin  ja  Nuijamaan 

 välinen liikenne ei käytä Viipurin ohitustietä, eikä 
 ye  Bl  :ssä  siten ole odotettavissa kapasiteettion-

gelmia Viipurin ohitustiellä vuoteen  2020  men-
nessä. 

Nykyinen kanavanvarren  tie  (kuvassa n:o  5)  

Vaihtoehdoissa  Bl ja  B2  nykyinen kanavanvar
-ren  tie jää vain  kanavan huoltoliikenteen käyt-

töön, johon tarkoitukseen  sen  ominaisuudet hyvin 
riittävät. Vaihtoehdossa  A  Pällin  ja  Rättijärven 

 sulkujen välinen osuus  jää  samoin  vain  kanavan 
huoltoliikenteen käyttöön. 
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5.  VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUSTEN 
VERTAILU  

5.1  Ljikennetekninen  tarkastelu 

Aiemmin  on  esitetty liikenne-ennuste vuodelle 
 2020,  jos  tieverkko säilyy rakenteeltaan nykyise-

nä. Tämän työn lähtökohtana  on  kuitenkin ollut, 
että Viipurin ohitustie toteutuu ennen Viipuri-
Nuijamaa-tien parantamista. Viipurin ohitustie 
vaikuttaa liikenteen sijoittumiseen tieverkolle,  ja 

 koska vaihtoehdoissa liittymä Viipurin ohitustielle 
 on  eri paikoissa, liikenteen sijoittuu tieverkolle 

vaihtoehdoissa eri tavoin. 

-  

Kuva  13.  Liikenne-ennuste vuodelle  2020 
vaihtoehdoissa A  ja  82  
(kans. väl.  +  paikallinen  =  yhteensä,  autoa/vrk). 

Liikenteellisen mitoituksen  kannalta oleellista  on, 
 että Viipurin ohitustien liikenne Nuijamaan tien 

liittymän  ja  Svetogorskin liittymän välillä lähestyy 
vaihtoehdoissa  A  ja  B2  kaksikaistaisen  tien lii-
kenteenvälityskykyä, mutta vaihtoehdossa  Bl 

 tien kapasiteetti  on  riittävä. Muiden teiden,  tie
-nosien  ja  liittymien  kapasiteetti  on  riittävä. 

__  

v.  

Kuva  14.  Liikenne-ennuste vuodelle  2020 
 vaihtoehdossa  Bl 

(kans. väl.  +  paikallinen yhteensä,  autoa/vrk).  

5.2  Kustannusarvioiden laskentaperusteet 

Kustannusarviot  on  laadittu Suomen markoissa 
(FIM). Kesällä  1997  yksi Suomen markka vastasi 

 1100  Venäjän ruplaa,  0,20  Yhdysvaltain dollaria 
 ja  0,17  ECU:a. Tienrakentamisen  kustannustaso 

Venäjällä  on  noin  40  %  korkeampi kuin Suomes-
sa, mikä  on  otettu huomioon yksikkökustannuk-
sissa. 

Vaihtoehtojen kustasnnusarvioiden laadinnassa 
 on  käytetty seuraavia yksikkökustannuksia: 



25  
Viipuri  -  Nuijamaa  -  tien  tarveselvitys 

 VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUSTEN VERTAILU  

helppo maasto tavallinen maasto vaikea maasto  

2.  Kategorian  tien  5,5  milj  ElM  I km 7,5  milj.  ElM /  km 11  milj.  FIM  I km  
-  rakentaminen  

10/7,5-levyisen  3  milj  FIM /  km 5  milj  FIM  I km 7,5  milj.  FIM /  km  
tien rakentaminen  

Tien  leventämi-  2  milj.  FIM  I km  
nen, 	rakenteen 
parantaminen  ja  
vähäinen  tasauk - 
sen  parantaminen  _____________________ 

Eritasoliittymän  10  milj.  FIM  
rakentaminen  

Vesistösilta  (noin  4  milj.  FIM 
3Dm) _______________________ ____________________ ____________________ 

Metsämaan lunas-  5000  FIM /  ha  
tus  

Rakennusten  lu-  0,5  milj.  FIM  I  raken- 
nastus  nus  

5.3 Vertailutaulukko  

Vaihtoehtojen vaikutukset  ja  vertailu  on  esitetty seuraavassa taulukossa:  

VERTAILUTEKIJÄT  VE  A  (nykyisen tien  pa-  VE Bl  (uusi  tielinja, länti-  VE  B2  (  uusi  tielinja, itäi- 
_____________________ rantaminen) sempi liittymäpaikka) sempi liittymäpaikka) 

Tietekniset: 

geometria 

- mitoitusnopeus  80 km/h 120 km/h 120 km/h  
-  nopeusrajoitus  70 km/h 90 km/h 90 km/h  
- kaarresäteen minimi  300 m 800 m 800 m  
- pystygeometria  puutteellinen  Il kategorian  mukaan  Il kategorian  mukaan  
- poikkileikkaus  10  /  7,5 15 /7,5 15 /7,5  

rakenne Hydrologisia ongelmia, Ei tiedossa erityisiä  ongel-  Ei tiedossa erityisiä  ongel - 
sillä  nykyinen tien  pinta on  mia. mia.  
paikoin lähellä kanavan  

_____________________ vedenpintaa. ________________________ ________________________ 
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VERTAILUTEKIJÄT  VE  A  (nykyisen tien  pa-  VE Bl  (uusi tielinja, länti-  VE  B2  (  uusi tielinja, itai- 
_____________________ rantaminen) sempi liittymäpaikka) sempi liittymäpaikka) 

Liikenteelliset: 

yhteysväli  Viipuri  - 
Brusnitsnoe -2  

-  matkan  pituus  33,4 km 27,9 km 31,1 km  
-  matka-aika  31,1 min 23,5 min 25,3 min  

yhteysväli  Pietarin 
suunta (Tserkasovo) - 
Brusnitsnoe -2  

-  matkan  pituus  37,6 km 38,8 km 35,2 km  
-  matka-aika  30,2 min 26,1 min 23,7 min  

liikennesuorite  (milj.  
autokm.  vuonna  2020) 64,1 58,9 59,8  

vaikutukset Viipurin Paaosa Brusnitsnoe -2  ja  Brusnitsnoe -2  ja  Viipurin Pääosa Brusnitsnoe -2  ja  
keskustassa Viipurin välisestä lilken- välinen liikenne käyttää- Viipurin välisestä liiken- 

teestä käyttää Viipurin Ystävyyden  sillan,  Sesta-  teestä käyttää Viipurin 
ohitustien ,  Svetogorskin kovakadun, Ostrovnaja- ohitustien,  Svetogorskin 
valtatien  ja  Krivasovanka-  kadun  ja  Linnansillan  valtatien  ja  Krivasovanka- 
dun  kautta kulkevaa yh- kautta kulkevaa yhteyttä  dun  kautta kulkevaa yh- 
teyttä. Yksityiskohtaisia Yksityiskohtaisia toimi- teyttä  Yksityiskohtaisia 
toimivuustarkasteluja  ei vuustarkasteluja  ei ole toimivuustarkasteluja  ei 
ole tehty, mutta todennä- tehty, mutta todennäköi- ole tehty, mutta todennä- 
köisesti liikenteellinen sesti liikenteellinen  toimi- köisesti liikenteellinen  
toimivuus  on  yhdessä  ye  vuus  on  vaihtoehdoista toimivuus  on  yhdessä  ye  
B2:n  kanssa vaihtoeh-  paras. A:n  kanssa vaihtoehdois- 
doista  heikoin.  ta  heikoin. 

rakennusaikaiset  vai-  Tien  parantaminen häirit-  Tien  rakentaminen ei häi-  Tien  rakentaminen ei hâi- 
kutukset  see  huomattavasti liiken- ritse  merkittävästi 	Iiiken- ritse  merkittävästi liiken- 

nettä. nettä. nettä.  

vaikutus liikenneturval- Liikenneturvallisuus  on  Liikenneturvallisuus  maa- Liikenneturvallisuus  maa- 
lisuuteen maaseutuosuuksilla vaih- seutuosuuksilla  hyvä, seutuosuuksilla hyvä.Vii- 

toehdoista  heikoin,  sillä  mutta Viipurin keskustas- purin  keskustassa liiken- 
tien standardi  on  puutteel-  sa  vaihtoehdoista heikoin, neturvallisuus  on  yhdessä  
linen.  Viipurin keskustas-  sillä  liikennesuorite kes-  ye  A:n  kanssa vaihtoeh - 
sa  liikenneturvallisuus  on  kustsssa  suurin. doista  paras, sillä  liiken- 
yhdessä  ye  B2:n  kanssa nesuorite  keskustassa 
vaihtoehdoista  paras, sillä  pienin. 
liikennesuorite  keskustas- 
sa pienin. 

vaikutus Viipurin ohi- Liikenne-ennuste ohitus- Liikenne-ennuste ohitus- Liikenne-ennuste ohitus- 
tustien mitoitukseen  tien Saimaan kanavan tien Saimaan kanavan tien Saimaan kanavan 

ylittävällä  sillalla vuodelle ylittävällä  sillalla vuodelle ylittävällä  sillalla vuodelle  
2020 10500  autoa/vrk,  2020 8500  autoa/vrk.  2020 10500  autoa/vrk,  
joka  on  lähellä kaksikais-  Tien  kapasiteetti  on  riittä-  joka  on  lähellä kaksikais- 
taisen  tien kapasiteettia.  vä.  taisen  tien kapasiteettia 
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VERTAILUTEKIJAT  VE  A  (nykyisen tien  pa-  VE Bl  (uusi  tielinja, länti-  VE  B2  (  uusi  tielinja, itäi- 
____________________ rantaminen) sempi liittymäpaikka) sempi Ilittymäpaikka)  

Taloudelliset: 

rakennettava  tielinja: 

-  uuden  tielinjan  pituus  7,2 km 18,3 km 18,6 km  
-  oikaisujen pituus  1,6 km  - - 

-  parantamisen pituus  12,1 km  - - 

- eritasoliittymien 1km  1 1 1  
- vesistÖsillat 1km -  3 1  

lunastettava:  

- metsämaata  42 ha 73 ha 108 ha  
-  rakennuksia  - - -  

Kustannusarvio  95  milj.  FIM  123  milj.  FIM  117  milj.  ElM 

hyötykustannussuhde  
(Suomalaisten  lasken- 
taperusteiden  mu- 
kaan) noin  1  noin  2  noin  2  

Ympäristölliset: ________________________ ________________________ ________________________  

vaikutukset asukkaille  Parannettavan  tien osuu- Rakennettavan tien osuu- Rakennettavan tien osuu- 
della ei asukkaisiin  koh- della  ei asukkaisiin  koh- della  ei asukkaisiin koh- 
distuvia vaikutuksia,  sillä  distuvia  vaikutuksia,  sillä  distuvia  vaikutuksia,  sillä  
tie  sijoittuu  asumatto-  tie  sijoittuu  asumatto-  tie  sijoittuu  asumatto- 
maan maastoon.  Lilken-  maan maastoon.  Liiken-  maan maastoon. Liiken- 
teen haitat lisääntyvät  teen  suuntautuminen  Vii- teen  haitat lisääntyvät 
Viipurissa Svetogorskin  purissa  ei muutu  nykyi-  Viipurissa Svetogorskin 
valtatien  ja  Krivasovanka- sestä,  joten Viipurin  kes-  valtatien  ja  Krivasovanka - 
dun  varrella, kun liikenne  kustassa  ei asukkaisiin  dun  varrella, kun liikenne 
lisääntyy,  ja  vastaavasti kohdistuvia vaikutuksia, lisääntyy,  ja  vastaavasti 
vähenevät läntisissä  kau-  vähenevät läntisissä kau- 
punginosissa, kun  liiken- punginosissa,  kun liiken- 
ne vähenee, ne vähenee. 

vaikutukset  luon-  Uudet  luonnonympäris-  Uudet  luonnonympäris-  Haittavaikutukset  luon- 
nonympäristölle  töön  kohdistuvat  haittavai-  töön  kohdistuvat  haittavai- nonympäristöön  ovat suu - 

kutukset  ovat vähäisiä,  kutukset  ovat vähäisiä,  rempia  kuin  ye  A:ssa  ja 
sillä  tie  sijoittuu  pâäosin  sillä  tie  sijoittuu pääosin  Bl  :ssa,  sillä  tie  sijoittuu 
nykyisen tien  maastokäy-  olemassaolevan tien pääosin  luonnontilaisille 
tävään. maastokäytävään. Vaiku-  alueille.  

tukset  ovat kuitenkin sel- 
västi suurempia kuin  ye  
A:ssa.  

vaikutukset  maise-  Ei merkittäviä vaikutuksia.  Tienkäyttäjät  eivät näe  Tienkâyttäjât  eivät näe 
maan  ja  kulttuuriympä-  kauniita  kanavanvarren  kauniita  kanavanvarren 
ristöön  maisemia. maisemia. 

vaikutukset elinkeino-  Elinkeinotoiminta  ei voi  Tien  varrella  on  hyvää  Tien  varrella  on  hyvää 
toimintaan sijoittua tien varrelle  rakennusmaata mandolli- rakennusmaata mandolli - 

vuokra-alueen rajan,  ka-  sia  elinkeinotoiminnan  sia  elinkeinotoiminnan  
navan ja  epäedullisten  tilatarpeita  varten.  tilatarpeita  varten  

_____________________ maastomuotojen  vuoksi.  
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VERTAILUTEKIJÄT  VE  A  (nykyisen tien  pa-  VE Bl  (Uusi tielinja, länti-  VE  B2  (  uusi tielinja, itäi- 
rantaminen) sempi liittymäpaikka) sempi liittymapaikka)  

Hallinnolliset: 

vuokra-alueeseen  hit- Tie  ylittää useaan kertaan Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. 
tyvät  Saimaan kanavan 

vuokra-alueen rajan. Eri 
viranomaiset tulkitsevat 
vuokrasopimusta  eri ta- 
voin. Ei ole yksikäsittei- 
sesti selvitetty, miten asia 
hallinnollisesti pitää sopia. _________________________ _________________________ 

rajavartiotoimintaan  Jos  valvontaraja  voidaan Lisää valvontatarvetta, Lisää valvontatarvetta, 
liittyvät määrittää niin, että tehtä-  sillä  tien  ja  vuokra-alueen  sillä  tien  ja  vuokra-alueen  

vat  tienoikaisut  ovat  val-  välistä aluetta  on  myös välistä aluetta  on  myös 
vontarajan  vuokra-alueen valvottava.  Ve Bl  on  kui-  valvottava.  Ve  B2 on ye  
puolella,  ye A on  hyvä tenkin  mandollinen,  sillä Bl ta  huonompi, 	sillä  tien 
rajavartiotoiminnan  kan-  tien  ja  vuokra-alueen väli-  ja  vuokra-alueen välinen 
nalta,  sillä  vuokra-alueen nen  alue  on  riittâvän  le-  alue  on  kapeampi  ja  siten 
rajaa  on  kuitenkin valvot- veä. Tarkemmassa  suun- vaikeampi valvoa.Tar- 
tava.  Lisää passintarkas- nittelussa  on  huomioitava  kemmassa  suunnittelussa 
tuksen työmäärää,  sillä  rajavartiotoimintaan liitty-  on  huomioitava rajavartio- 
vuokra-alueen rajalla  vat  rakenteet. toimintaan liittyvät raken- 
Juustilassa  on  oltava eril-  teet.  
linen  passintarkastuspis - 
te.  

tullitoimintaan  liittyvät Tulhitoiminnan  kannalta Periaatejärjestelyssä  ei Periaatejärjestelyssä  ei 
järjestely ei ole hyvä,  sillä  ole huomautettavaa. ole huomautettavaa. 
kanavan huoltoliikenne, Brusnitsnoe -2-raja -ase- Brusnitsnoe-2-raja-ase- 
jota  ei tarkasteta, sekoit-  man  eteläpäässä käytet-  man  eteläpäässä käytet- 
tuu  normaaliin liikentee- tävissä  oleva tila  on  niuk- tävissä  oleva tila  on  niuk- 
seen  myös tullirajan  Ve-  ka. ka. 
näjän  puolella. 

Saimaan kanavan Järvi-Suomen meren  kul-  Nykyinen  tie jää vain  ka-  Nykyinen  tie jää vain  ka- 
huoltoon liittyvät kupiirin  (kanavaa yllãpitä-  navan  huoltohiikenteen  navan  huoltohiikenteen  

vä  organisaatio) näke- käyttöön. käyttöön. 
myksen  mukaan heidän 
tehtävänään  on  ylläpitää 
tietä  vain  kanavan huolto- 
liikenteen tarpeita varten,  
ja  muiden tehtävänä  on  
ylläpitää tietä kansainvä- 
listä liikennettä varten. 
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