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Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustajat esittävät huolensa ja vetoavat kohteliaimmin, 
että vilkasliikenteisen valtatie 15:n korjaamiseen välille Kotkan Rantahaka-Kouvolan 
Tykkimäki osoitettaisiin kiireellisesti lisäys suunnittelumäärärahaan noin 1M€ ja 
kokonaisinvestointi hyväksyttäisiin seuraaviin valtiokustanteisiin tiehankkeisiin 
Kokonaisinvestoinnin suuruus on noin 100M€. 
 
Valtatie 15:n suuret liikennemäärät kasvoivat entisestään, kun sote-ratkaisujen mukaisesti 
Pohjois-Kymen sairaalan leikkaustoiminnot ja muita toimintoja siirrettiin vuoden alusta 
Kymenlaakson keskussairaalaan Kotkaan. Kuormitusta tulee ambulanssiliikenteen lisäksi 
taksi- ja henkilöautoilla tehtävistä potilaskuljetuksista sekä henkilöstön työmatkaliikenteestä. 
Liikenneturvallisuus on heikentynyt merkittävästi.  
 
Jatkossa sairauskuljetukset lisääntyvät myös toisinpäin, kun Pohjois-Kymen sairaalan 
muuttuessa kuntoutussairaalaksi Etelä-Kymenlaakson kuntoutuspotilaat liikennöivät 
Kouvolaan hoidettaviksi. 

 
Nykytila 
 
Vt 15 Kotkasta Kouvolaan (44 km) on Kymenlaakson tärkein etelä-pohjoissuuntainen yhteys. 
Se on teollisuuden kuljetusten valtaväylä Keski- ja Itä-Suomesta Kotkan ja Haminan satamiin. 
Vt 15 on yksi Suomen viennin tärkeimmistä teistä ja suhteessa sen merkitykseen luultavasti 
huonokuntoisin. 
 
Suomen suurimpiin satamiin kulkee Vt15 kautta erityisesti teknologiateollisuuden tuotteita, 
mekaanisen metsäteollisuuden tavaravirtoja, paperi-, kartonki- ja painotuotteita sekä 
sellukuljetuksia.  
 
Tien vaikutusalueella ovat maan suurin satama HaminaKotka, UPM:n Kymin 
tehdasintegraatti, Stora Enson Inkeroisten tehtaat, Kouvolan logistiikkakeskukset ja RRT-
terminaali, Vaalimaan raja-asema sekä Kymenlaakson jätteenkäsittelylaitos.  
Koko Kaakkois-Suomen metsäteollisuustehtaiden kuljetukset HaminaKotkan satamaan 
erottuvat selvästi sekä volyymin että arvon osalta. (Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla – volyymi- ja 

arvoanalyysi 2017, Liikennevirasto). 

 
Tonnikilometrien jakautumisen mukaan mitattuna eri toimialojen läpikulkuliikenne Kouvolan 
kohdalla on maassa toiseksi suurinta. Kouvolan läpi kulkee metsäteollisuuden tuotteiden 
lisäksi muun muassa rakennusmateriaaleja, kemianteollisuuden tuotteita ja elintarvikkeita.  
 
Marraskuussa käynnistynyt Kiinan ja Kouvolan välinen konttijunaliikenne kohti Keski-
Eurooppaa tulee kanavoitumaan HaminaKotkan sataman kautta ja kuormittamaan valtatietä. 
Myös konttiliikenne satamasta Kouvolaan kasvaa samassa suhteessa. 



Kouvolan uusi Intermodaaliterminaali valmistuu 2020 jälkeen, jolloin junien käsittelymäärien 
ennustetaan moninkertaistuvan. Syöttöliikenne satamaan edellyttää hyvin toimivaa 
maantieyhteyttä Kouvolan ja Kotkan välillä. 
Valtatie 15 on Kymenlaakson kaupunkiseutujen työmatka- ja opiskelijaliikenteen pääväylä.  

 
Korjaushankkeen tavoitteet 
Kotkan Rantahaan ja Kouvolan Tykkimäen välillä liikennemäärä vaihtelee 5500 – 9000 
ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen kuormitus on 11–22 %. Tiejakson 
parantamisen yleissuunnitelma valmistui vuonna 2004. Yhteysvälin kehittämisen sisällöstä ja 
vaiheistuksesta valmistui palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys vuonna 2016.  
 
Kehittämisselvityksen pohjalta Liikennevirasto hyväksyi tien parantamisen ensimmäisen 
vaiheen tiesuunnittelun käynnistämisen ja osoitti suunnittelurahoituksen Kaakkois-Suomen 
ELY:lle. Tämän kokonaisuuden investointikustannusarvio on 79 M€. Suunnittelu käynnistyi 
syksyllä 2017. 

 
Suunnittelun käynnistymistä pidetään alueella erittäin positiivisena asiana. 
Suunnittelukohteesta on kuitenkin saatu sekä keskeisiltä sidosryhmiltä että 
kansalaisvuoropuhelussa laajasti kritiikkiä. Huolestuttavana on pidetty, että linjaosuudelle 
jää kaksi osuutta, yhteensä 11 km, jotka ovat jäämässä nykyiselleen. Jos rakennushanke 
toteutetaan aikanaan niin, että nuo osuudet jäävät parantamatta, niistä on arvioitu 
muodostuvan jopa nykyistä vaarallisempia tiejaksoja. Nyt olisi erittäin tärkeää saada 
periaatepäätös siitä, että hanke laajennetaan kattamaan koko yhteysväli ja siihen osoitetaan 
tarvittava suunnittelurahoitus. 
 
Aikataulu ja kustannukset 
Valtatie 15 Rantahaka – Kouvola ykkösvaihe nykyisestä laajennetun suunnittelun pohjalta. 
Hankkeen kustannusarvio on 106 M€ ja se on suunnitelmavalmiuden puolesta 
käynnistettävissä vuoden 2019 lopulla tai viimeistään vuonna 2020. 
Suunnittelumäärärahan lisäys noin 1 M€ kiireellisesti. 
 
Edellä esitettyihin faktoihin viitaten vetoamme, että arvoisa liikenneministeri, päätätte 
hankkeen laajentamisesta kattamaan koko yhteysväli Rantahaka - Kouvola ja siihen 
osoitetaan tarvittava rahoitus, jotta elinkeinoelämälle erittäin tärkeän valtatie 15 
kunnostaminen etenee. 
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