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KUULUTUS
VALTATIE 13 LAPPEENRANTA-NUIJAMAA;
ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Lappeenranta
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue toimittanut
5.12.2013 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle
Valtatien 13 Lappeenranta-Nuijamaa parantamista koskevan YVA-lain mukaisen
ympäristövaikutusten arviointiohjelman.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma
arviointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelmassa on myös tiedot hankkeen
toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista sekä arvio hankkeen aikataulusta.
YVA-menettelyssä vertaillaan hankkeen eri toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksia mm.
maankäyttöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön, ihmisten terveyteen,
elinoloihin ja viihtyvyyteen, luontoon sekä luonnonvarojen käyttöön. YVA-menettelyn
tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Tarkasteltavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkitaan kolme vaihtoehtoa.
Vaihtoehto 0, ns. parannettu nykytila, jossa valtatien 13 nykyiseen tilanteeseen sisältyy
syksyllä 2013 valmistunut rekkakaistan jatko-osuus, Nuijamaan raja-asemalla tehdyt
lähtevän liikenteen kaistajärjestelyt, syksyllä 2014 valmistuvat Nuijamaan raja-aseman
saapuvan liikenteen kaistajärjestelyt sekä vuonna 2015 valmistuva Mustolan
eritasoliittymän II rakentamisvaihe siihen liittyvine maankäyttöineen.
Vaihtoehto 1, Valtatie 13 parannetaan korkeatasoiseksi ja laatutasoltaan yhtenäiseksi
nelikaistaiseksi päätieksi. Liittymät ovat kaikki eritasoliittymiä. Nopeusrajoitus on Mälkiän ja
Mustolan välillä 60 km/h, Mustolan ja Soskuan välillä 60-80 km/h, Soskuan ja Vortsan
välillä 100 km/h ja Vortsasta itään 60-80 km/h.
Vaihtoehto 2, Nykyiselle Valtatielle 13 tehdään järeähköjä toimenpiteitä, mutta
tieosuudesta ei muodostu yhtenäistä korkeatasoista nelikaistaista valtatietä. Osuus
Mälkiästä Mustolan kehitetään nelikaistaisena eritasoliittymin varustettuna tienä, jonka
nopeusrajoitus on 60 km/h. Mustolan ja Soskuan välillä tutkitaan vaihtoehtoisina
ratkaisuina 2- ja 4-kaistaista valtatietä ja nopeusrajoitus on 60-80 km/h. Liittymät ovat
parannettuja tasoliittymiä. Soskuan ja Vortsan välillä valtatie on varustettu
keskikaiteellisilla ohituskaistoilla (1+2 kaistaa). Ohituskaistaosuuksien välillä keskikaiteen
tarve ratkaistaan suunnittelun aikana. Liittymät ovat parannettuja korkeatasoisia pääteiden
tasoliittymiä ja nopeusrajoitus on 80-100 km/h. Vortsan kohdalla tutkitaan vaihtoehtoisina
ratkaisuina eritasoliittymää ja tasoliittymää nykyisen liittymän länsipuolelle. Vortsasta itään
nopeusrajoitus on 60-80 km/h.
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Tiedottaminen
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kuulutetaan Lappeenrannan kaupungin
ilmoitustaululla 12.12.2013 - 7.2.2014. Arviointiohjelma on nähtävillä arviointimenettelyn
aikana seuraavissa paikoissa:
- Lappeenrannan kaupungintalolla, Villimiehenkatu 1
- Lappeenrannassa Maakuntakirjastossa, Valtakatu 47
- Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, Salpausselänkatu 22 (1. krs.asiakaspalvelu),
Kouvola.
Lisäksi selostus on saatavissa sähköisesti osoitteesta:
www.ymparisto.fi/vt13lappeenrantanuijamaaYVA
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja Nuijamaan tien osayleiskaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta järjestetään yhteinen yleisötilaisuus maanantaina 16.12. klo 17.3020.00 Nuijamaan koululla, Pihkalanjärventie 8, Nuijamaa.
Lausunnot ja mielipiteet
Arviointiohjelmasta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle
7.2.2014 mennessä. Lausunnot ja mielipiteet tulisi toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse
osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi jos sähköpostin lähettäminen ei ole
mahdollista lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa myös postitse osoitteeseen KaakkoisSuomen ELY-keskus PL 1041, 45101 Kouvola.
ELY-keskus tarkistaa arviointiohjelman ja antaa siitä oman lausuntonsa maaliskuussa
2014. Lausunto tulee nähtäville sähköisesti osoitteeseen
www.ymparisto.fi/vt13lappeenrantanuijamaaYVA. Arviointiohjelman ja ELY-keskuksen
lausunnon perusteella tehtävästä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuullaan
asukkaita ja muita sidosryhmiä myöhemmin uudella kuulutuksella.
Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä:
- Kaakkois-Suomen ELY keskus, ylitarkastaja Antti Puhalainen p. 0295 029 272
Lisätietoja hankkeesta:
- Kaakkois-Suomen ELY keskus, projektivastaava Hannu Moilanen p. 0295 029 191 ja
- SITO Oy Veli-Markku Uski p. 020 747 6641
Kouvolassa 5.12.2013
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