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Tärkeä  tieyhteys -  myös kansainvälisesti 

Valtatie  6 (Helsinki—Joensuu—Kajaani)  on  osa  Suomen kes-
keistä päätieverkkoa. Lähes  o  kilometriä pitkä tiejakso 
Lappeenrannasta Imatralle  on  yksi  sen  vilkkaimmin tiiken-
nöidyistä osista.  Tie on  osa  Etelä-Karjalan maakunnan tär -
keintä länsi—itä-suuntaista, maakunnan ydinatueen kaupun-
git yhdistävää työ-  ja  asiointimatkojen pääväylää.  

Alueella sijaitsee kansainvälisestikin merkittävän metsä-
teollisuuskeskittymän lisäksi teräs-  ja  konepajateollisuutta. 

 Teollisuuden kuljetustarpeiden välittämisen lisäksi tiejakso 
toimii osaltaan kansainvälisenä yhteytenä itärajan rajanyli-
tyspaikoille. Transitoliikenteen merkitys näkyy myös logistis

-ten toimijoiden  keskittymisessä alueelle. Lisäksi tiejakso  on 
 osa  Suomen vetovoimaisimmista matkailureiteistä. 

Nykyinen valtatie  6 on  pääosin yksiajoratainen, kaksikais-
tainen sekaliikennetie. Ainoastaan  7,5  kilometrin matkalla 
Lappeenrannassa (Mattilan  ja  Viipurintien eritasoliittymien 

 välillä) sekä Muukko—Ahvenlampi-osuudella  tie on  kaksi-
ajoratainen, nelikaistainen, keskikaiteella erotettu seka-
liikennetie. 

Tiejakso  sijoittuu tärkeitle, vielä pääosin suojaamattomille 
pohjavesialueille.  Tie  kulkee osittain keskeisesti Lappeen-
rannan  ja  Joutsenon kaupunkialueilla, minkä takia melun-
suojaukseen  on  kiinnitettävä huomiota. 

Runsaasti raskasta liikennettä  
Hankeosuudella  on  liikennettä nykyisin vilkkaimmillaan yli  

15 000  ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus 
 on  paikoittain jopa lähes viidennes kaikesta liikenteestä, 

mikä aiheuttaa huomattavan liikenneturvallisuusriskin. Ras-
kasta liikennettä syntyy niin kotimaisen teollisuuden 
kuin kansainvälisen liikenteen kautta. 

Vuonna  2035  valtatien  6 liikennemäärät  ovat liikenne- 
ennusteen mukaan  9 200-21  ioo  ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Liikennemäärien kasvaessa liikenteen sujuvuus heikkenee, 
liikenne jonoutuu  ja  osin ruuhkautuu. 

Onnettomuudet vakavia 
Hankkeen alueella valtatiellä  6  tapahtui vuosina  2001-2005  

yhteensä  50  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoihin joh-
tanutta liikenneonnettomuutta, joissa loukkaantui  8i  ja  kuoli 
yhdeksän henkilöä. 

Alueella  on  tapahtunut erityisesti kuolemaan johtaneita 
onnettomuuksia huomattavasti pääteiden keskiarvoja enem-
män. Raskaan liikenteen henkilövahinko-onnettomuudet 
suhteessa liikennesuoritteeseen ovat selvässä kasvussa. 
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Tärkeä  tieyhteys -  myös kansainvälisesti 

Valtatie  6 (F-lelsinki--Joensuu—Kajaani)  on  osa  Suomen kes-
keistä päätieverkkoa. Lähes  o  kilometriä pitkä tiejakso 
Lappeenrannasta Imatratle  on  yksi  sen  vilkkaimmin iliken-
nöidyistä osista.  Tie on  osa  Etelä-Karjalan maakunnan tär-
keintä länsi—itä-suuntaista, maakunnan ydinalueen kaupun-
git yhdistävää työ-  ja  asiointimatkojen pääväylää.  

Alueella sijaitsee kansainvälisestikin merkittävän metsä-
teollisuuskeskittymän lisäksi teräs-  ja  konepajateollisuutta. 

 Teollisuuden kuljetustarpeiden välittämisen lisäksi tiejakso 
toimii osaltaan kansainvälisenä yhteytenä itä rajan rajanyli-
tyspaikoille. Transitoliikenteen merkitys näkyy myös logistis

-ten  toimijoiden  keskittymisessä alueelle. Lisäksi tiejakso  on 
 osa  Suomen vetovoimaisimmista matkailureiteistä. 

Nykyinen valtatie  6 on  pääosin yksiajoratainen, kaksikais-
tainen sekaliikennetie. Ainoastaan  7,5  kilometrin matkalla 

Lappeenrannassa (Mattilan  ja  Viipurintien eritasoliittymien 
 välillä) sekä Muukko—Ahvenlampi-osuudella  tie on  kaksi-

ajoratainen, nelikaistainen, keskikaiteella erotettu seka-
liikennetie. 

Tiejakso  sijoittuu tärkeille, vielä pääosin suojaamattomille 
pohjavesialueille.  Tie  kulkee osittain keskeisesti Lappeen-

rannan  ja  Joutsenon kaupunkialueilla, minkä takia melun-

suojaukseeri  on  kiinnitettävä huomiota. 

Runsaasti raskasta liikennettä  
Harikeosuudella  on  liikennettä nykyisin vilkkaimmillaan yli  
15 000  ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus 

 on  paikoittain jopa lähes viidennes kaikesta liikenteestä, 
mikä aiheuttaa huomattavan liikenneturvallisuusriskin. Ras-
kasta liikennettä syntyy niin kotimaisen teollisuuden 
kuin kansainvälisen liikenteen kautta. 

Vuonna  2035  valtatien  6  liikennemäärät  ovat liikenne- 
ennusteen mukaan  9 200-21 100  ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Liikennemäärien kasvaessa liikenteen sujuvuus heikkenee, 

liikenne jonoutuu  ja  osin ruuhkautuu. 

Onnettomuudet vakavia 
Hankkeen alueella valtatiellä  6  tapahtui vuosina  2001-2005  

yhteensä  50  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoihin joh-
tanutta liikenneonnettomuutta, joissa loukkaantui  81  ja  kuoli 

yhdeksän henkilöä. 

Alueella  on  tapahtunut erityisesti kuolemaan johtaneita 
onnettomuuksia huomattavasti pääteiden keskiarvoja enem-
män. Raskaan liikenteen henkilövahinko-onnettomuudet 
suhteessa liikennesuoritteeseen ovat selvässä kasvussa. 



Lappeenranta—Imatra -projektin  neljä jaksoa  
Koko  Vt  6  Lappeenranta—Imatra -projekti muodostuu neljästä tiejaksosta, joista yksi  on  jo  toteutettu. 

Kokonaisuudessaan projekti  on  Kaakkois-Suomen tiepiirin tähän mennessä suurin tienrakennuskohde. 

Kärki—Mattila 
Kärki—Mattila  on  hankkeen  ii  kilometrin pituinen alkuosuus 
Kärjen kylästä Mattilan nykyiseen eritasoliittymään. Siihen 
liittyy myös vattatien  13  parantamista uudessa maasto- 
käytävässä noin  3,4  kilometrin matkatla sekä muita yleisen 
tieverkon  ja  Lappeenrannan kaupungin katuverkon vaatimia 
järjestelyjä. 

Tieosuudetta  suojataan Huhtiniemen pohjavesialue noin  i,8 

 kitometrin  matkalla. Suunnitelmaan sisältyy myös Yllikkälän 
tasoristeyksen poisto. 

Mattita—Muukko  
Mattila—Muukko  on  noin  13  kilometrin mittainen hank-
keen keskimmäinen osuus, joka alkaa Mattilan nykyisestä 
eritasoliittymästä  ja  yhdistyy  jo toteutettuun nelikaistaiseen 

 osuuteen Muukko—Ahvenlampi. Tiesuunnitelma sisältää 
myös valtatien  13  parantamista Nuijamaan  raja-aseman suun-
taan yhden kilometrin matkalla. 

Osuudella jatketaan Muukonkankaan pohjavesisuojausta  i,6 

 kilometrin matkalla. Hankkeen suurin yksittäinen työkohde 

 on  Saimaan kanavan sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaan 
vanhan kanavan ylittävän Mälkiän  sillan  uudistaminen.  Sillan 

 pituus  on 303  metriä. Urakkaan sisältyy myös Ilottulan taso-

risteyksen poisto.  

Jo  käynnissä olevan Kärki—Mattila—Muukko-rakennusurakan 

sopimus  on  yhteensä  102  miljoonaa euroa. 

Muukko—Ahvenlampi 
Muukko—Ahvenlampi -osuus  on  syksyllä  2003  valmistunut 
nelikaistainen, keskikaiteellinen noin  4,5  kilometriä pitkä 

tiejakso. jaksolla ei nyt tehdä rakennus-  tai  muutostöitä. 

Hankkeeseen sisältyi erillisen kevyen liikenteen väytän lisäksi 
rinnakkaisia yksityistiejärjestelyjä,  koko  tieosuuden mittai-
nen Muukonkankaan pohjavedensuojaus,  tie-  ja  rata-alueen 
varustaminen riista-aidalla sekä tievataistuksen rakentami-
nen. Hanke maksoi miljoonaa euroa. Hanke toteutettiin 
osittain  EU -rahoituksella.  EU-rahoituksen osuus oli  50  %. 

Ahvenlampi—Mansikkala 
Ahvenlampi—Mansikkala  on  projektin  noin  20  kilometrin 

pituinen loppuosuus.  Se  alkaa joutsenon kaupungin alueelta 
Muukko—Ahvenlampi-osuuden itäpäästä  ja  päättyy Imatran 
kaupungin alueelle noin kilometri ennen Mansikkalan nykyis-
tä eritasoliittymää. Hankkeeseen sisältyy myös muita yleistä 

 tie-  ja  kaupunkien katuverkkoa koskevia järjestelyjä. 

Tieosuudella  suojataan Muukonkankaan  ja  Joutsenon- 

kankaan, Ukonhaudan  ja Tiuruniemen pohjavesialueita  noin 

 7  kilometrin matkalla. Loppuosuuden arvioidut rakennus-
kustannukset ovat  49,0  miljoonaa (maarakennusindeksi 

 130,2,  elokuu/2007).  

Hankkeen  tunnuslukuja  

Valtateiden  6  ja  13  parantaminen  44 km  

Uusia  ja parannettavia eritasoliittymiä  5/11  kpl  
Muita yleisten teiden järjestelyjä  12 km  
Levennettäviä  tai  kokonaan uusia siltoja  54  kpl 
Melusuojausta  asuntoalueiden kohdalla  22 km  

Ensimmäisen luokan pohjavesisuojausta 	io  km  
Riista-aidan rakentamista 	 35 km  
Rautateiden tasoristeysten poistoja 	 2  kpl 

Tievalaistusta 	 kaikki päätieosuudet 



Toteutus  on  alkanut syksyllä  2007  
-  täysin valmis vuonna  2012  

Vattatien  6  rakentaminen jakaantuu kahteen rakennusvaiheeseen: Kärki—Mattila  ja  Mattita—Muukko -tiesuunnitelmaosuudet 
 muodostavat ensimmäisen rakennusvaiheen  ja  Ahvenlampi—Mansikkala -osuus toisen rakennusvaiheen. 

Ensimmäisen rakennusvaiheen toteutus  on  alkanut tokakuussa  2007.  Tämä osuus otetaan Ilikenteelle viimeistään syksyllä  
2010.  Viimeistelytöiden  jälkeen  koko Vt  6  -projekti  on  valmis syksyllä  2012.  

Ensimmäinen rakennusvaihe toteutetaan ns.  ST-mallitla,  jossa urakoitsija laatu itse rakentamista varten rakennussuunnitelman 
 ja  rakentaa kohteen valtion hankekohtaisella budjettirahoituksella. 

Rakennusvaihe 
Rakennusvaihe  i  
A.Kärki—MattiLa 
- rakentaminen  
B. Mattita—Muukko 
-  rakentaminen 

2007 	 2008 	 2009 	 2010 	 2011 	 2012 

I 	Viimeistetytyöt 

Rakennus vaihe  2 

C. Ahvenlampi—Mansikkala 
- rakennussuunnittelu  ja  

rakentamisen valmistelu 

-  rakentaminen 

Toisen rakennusvaiheen, Ahvenlampi—Mansikkala, rakentamisen valmistelu käsittää vuosina  2008-2009  tietoimituksen, 
 yksityiskohtaisen rakennussuunnitelman laadinnan sekä urakan tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelun, urakkalaskenta-ajan 

 ja  urakoitsijoiden valintaprosessin.  

Koko  projektin  toteutukseen esitetty sopimusvaltuus  on 177  miljoonaa euroa. 

Kaakkois-Suomen  tiepiiri, Kauppamiehenkatu  4, 45100  KOUVOLA 
Puhelin  0204 22 11,  Telefaksi  0204 22 6215  
Sähköposti etunimi.sukunimi@tiehallinto.fi  
www.tiehallinto.fI  

TIEHALLINTO  
VÄGFÖRVALTNINGEN  



Lappeenranta—Imatra -projektin  neljä jaksoa  
Koko  Vt  6  Lappeenranta—Imatra -projekti muodostuu neljästä tiejaksosta, joista yksi  on  jo  toteutettu. 
Kokonaisuudessaan projekti  on  Kaakkois-Suomen tiepiirin tähän mennessä suurin tienrakennuskohde. 

Kärki—Mattila 
Kärki—Mattila  on  hankkeen  ii  kilometrin pituinen alkuosuus 
Kärjen kylästä Mattilan nykyiseen eritasoliittymään. Siihen 
liittyy myös vattatien  13  parantamista uudessa maasto- 
käytävässä noin  3,4  kilometrin matkalla sekä muita yleisen 
tieverkon  ja  Lappeenrannan kaupungin katuverkon vaatimia 
järjestelyjä. 

Tieosuudella  suojataan Huhtiniemen pohjavesialue noin  i,8 

 kilometrin matkalla. Suunnitelmaan sisältyy myös Vilikkälän 
tasoristeyksen poisto. 

Mattila—Muukko 
Mattila—Muukko  on  noin  13  kilometrin mittainen  hank-

keen  keskimmäinen osuus, joka alkaa Mattilan nykyisestä 
eritasoliittymästä  ja  yhdistyy  jo toteutettuun nelikaistaiseen 

 osuuteen Muukko—Ahvenlampi. Tiesuunnitelma sisältää 
myös valtatien  13  parantamista Nuijamaan  raja-aseman suun-
taan yhden kilometrin matkalla. 

Osuudella jatketaan Muukonkankaan pohjavesisuojausta  1,6 

 kilometrin matkalla. Hankkeen suurin yksittäinen työkohde 

 on  Saimaan kanavan sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaan 
vanhan kanavan ylittävän Mälkiän  sillan  uudistaminen.  Sillan 

 pituus  on 303  metriä. Urakkaan sisältyy myös Ilottulan taso-

risteyksen poisto.  

Jo  käynnissä olevan Kärki—Mattila—Muukko-rakennusurakan 

sopimus  on  yhteensä  102  miljoonaa euroa. 

Muukko—Ahvenlampi 
Muukko—Ahvenlampi -osuus  on  syksyllä  2003  valmistunut 
nelikaistainen, keskikaiteellinen noin  i,5  kilometriä pitkä 
tiejakso. Jaksolla ei nyt tehdä rakennus-  tai  muutostöitä. 

Hankkeeseen sisältyi erillisen kevyen liikenteen väylän lisäksi 
rinnakkaisia yksityistiejärjestelyjä,  koko  tieosuuden mittai-
nen Muukonkankaan pohjavedensuojaus,  tie-  ja  rata-alueen 
varustaminen riista-aidal(a sekä tievalaistuksen rakentami-
nen. Hanke maksoi miljoonaa euroa. Hanke toteutettiin 
osittain ELJ-rahoituksella.  EU -rahoituksen osuus oli  50%.  

I 	Ahvenlampi—Mansikkala 
Ahvenlampi—Mansikkala  on  projektin  noin  20  kilometrin 

pituinen loppuosuus.  Se  alkaa Joutsenon kaupungin alueelta 
Muukko—Ahvenlampi-osuuden itäpäästä  ja  päättyy Imatran 
kaupungin alueelle noin kilometri ennen Mansikkalan nykyis-
tä eritasoliittymää. Hankkeeseen sisältyy myös muita yleistä 

 tie-  ja  kaupunkien katuverkkoa koskevia järjestelyjä. 

Tieosuudella  suojataan Muukonkankaan  ja  Joutsenon- 

kankaan, Ukonhaudan  ja Tiuruniemen pohjavesialueita  noin 

 7  kilometrin matkalla. Loppuosuuden arvioidut rakennus-
kustannukset ovat  49,0  miljoonaa (maarakennusindeksi 

 130,2,  elokuu/2007).  

Hankkeen tunnuslukuja  

Valtateiden  6  ja  13  parantaminen  km  

Uusia  ja parannettavia eritasoliittymiä  5/11  kpl  
Muita yleisten teiden järjestelyjä  12 km  
Levennettäviä  tai  kokonaan uusia siltoja  54  kpl 
Melusuojausta  asuntoalueiden kohdalla  22 km 

Ensimmäisen luokan pohjavesisuojausta 	10 km  

Riista-aidan rakentamista 	 35 km  
Rautateiden tasoristeysten poistoja 	 2  kpl 
Tievalaistusta 	 kaikki päätieosuudet 



Toteutus  on  alkanut syksyllä  2007  
-  täysin valmis vuonna  2012  

Vattatien  6  rakentaminen jakaantuu kahteen rakennusvaiheeseen: Kärki—Mattila  ja  Mattita—Muukko -tiesuunnitelmaosuudet 
 muodostavat ensimmäisen rakennusvaiheen  ja  Ahventampi—Mansikkala-osuus toisen rakennusvaiheen. 

Ensimmäisen rakennusvaiheen toteutus  on  alkanut lokakuussa  2007.  Tämä osuus otetaan tilkenteelte viimeistään syksyllä  
2010.  Viimeistelytöiden  jälkeen  koko Vt  6  -projekti  on  valmis syksyllä  2012.  

Ensimmäinen rakennusvaihe toteutetaan ns.  ST-maltilla,  jossa urakoitsija laatu itse rakentamista varten rakennussuunnitelman 
 ja  rakentaa kohteen valtion hankekohtaisetta budjettirahoitukselta. 

Rakennusvaihe 

Rakennus vaihe  
A. Kärki—Mattila  
- rakentaminen  
B. Mattila—Muukko 
- rakentaminen 

Rakennus vaihe  2 

C.Ahvenlampi—MansikkaLa 
- rakennussuunnittelu  ja 

 rakentamisen valmistelu 

-  rakentaminen 

2007 	 2008 	 2009 	 2010 	 2011 	 2012 

Iv  
/Viimeistelytyöt 

Viimeistelytyöt  

Toisen rakennusvaiheen, Ahvenlampi—Mansikkala, rakentamisen valmistelu käsittää vuosina  2008-2009  tietoimituksen,  
yksityiskohtaisen rakennussuunnitelman laadinnan sekä urakan tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelun, urakkalaskenta-ajan 

 ja  urakoitsijoiden valintaprosessin.  

Koko  projektin  toteutukseen esitetty sopimusvaltuus  on 177  miljoonaa euroa. 

Kaakkois-Suomen  tiepiiri, Kauppamiehenkatu  4, 45100  KOUVOLA 
Puhelin  0204 22 11,  Telefaksi  0204 22 6215  
Sähköposti etunimi.sukunimi@tiehaltinto.fl 
www.tiehatlinto.fI  

TIEHALLINTO  VP  VÄGFÖRVALTNINGEN  
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