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Lausunto Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022-2029. 

 

Kymenlaakson kauppakamarin lausunto 

 

Kauppakamari kiittää Väylävirastoa Investointiohjelman laajasta ja kattavasta valmistelusta ja vastaa 

Väyläviraston esittämiin kysymyksiin seuraavasti:   

 

1. Kymenlaakson kauppakamarin näkemyksen mukaan investointiluonnoksessa on kuvattu 

ymmärrettävästi sen valmisteluperiaatteet. Kauppakamari kannustaa edelleen jatkuvaan, 

läpinäkyvään ja avoimeen yhteistyöhön alueellisella tasolla. 

 

2. Liikenne 12-suunnitelman mukaiset tavoitteet on yleisellä tasolla tuotu esille hyvin 
investointiohjelmassa. Kauppakamari korostaa, että investointiohjelma on tärkeä väline 
liikennejärjestelmän kokonaisvaltaiselle ja yli hallituskausien ulottuvalle pitkäjänteiselle 
kehittämiselle. Hankkeiden merkitystä alueellisesti tulisi tarkastella syvemmin kuin mitä 
investointiohjelmassa on tehty. 
 

Investointiohjelman arviointi Kymenlaakson osalta:  

 

Investoinnit Kymenlaakson tieverkostoon ovat viime vuosikymmeninä olleet riittämättömät 

suhteessa maakunnan liikennemääriin ja viennin/tuonnin aiheuttamiin kauttakulkuliikenteen 

tavarakuljetuksiin. Kymenlaakson yritysten ja elinkeinoelämän koko maalle tuoma 

kansantaloudellinen hyöty ei ole realisoitunut maakunnan väyläverkoston kehittämiseen. 

 

Kymenlaakson keskeisin tieväylä valtatie 15 ei ole ainoastaan maakunnan työmatka- ja 

sairaankuljetuksen keskeisin väylä, vaan koko maasta liikennöitävän teollisuuden ja kaupan 

kuljetusten keskeisin väylä maan suurimpaan yleissatamaan; HaminaKotkan satamaan ja 

Kymijokivarren neljään suureen metsäteollisuuskombinaattiin, jotka sijaitsevat samalla 60 

kilometrin matkalla kuin valtatie 15. 

 

Samalla kun kauppakamari esittää tyytyväisyytensä, että valtatie 15 on mukana 

investointiohjelmassa, se toteaa, että valitettavasti väylälle on osoitettu luonnoksessa määrärahat 

vain osittaiselle korjaukselle Kotka-Kouvola -yhteysvälillä. 

 

Kymenlaakson kauppakamari korostaa näkemyksenään, että valtakunnallisen 

liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet valtatien 15 osalta toteutuvat paremmin ja 

kokonaisvaikutusten arvioinnin mukaan tulos on parempi, jos hanke toteutetaan laajemman 
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vaihtoehdon mukaisesti, ja tiesuunnitelman mukainen korjaus toteutetaan suunnitellussa 

laajuudessaan yhdellä kertaa välillä Kotka-Kouvola.  

 

Kauppakamarin mielestä koko yhteysvälin korjaaminen suunnitellussa laajuudessaan toteuttaa 

paremmin Liikenne 12 -suunnitelmaa ja sen tavoitteita. Se on vaikutuksiltaan laajempi vaihtoehto 

ja palvelee paremmin tiesuunnittelun tavoitteita kuten yhteysvälin parantamista tasalaatuiseksi,  

heikkolaatuisten tieosuuksien ja ajonopeutta alentavien tiekohtien poistamista, 

liikenneturvallisuuden parantamista ja tärkeiden osuuksien nopeuttamista samoin kuin liikenteen 

melu-, terveys- ja ympäristöhaittojen lieventämistä. 

 

Perusteluina kauppakamari toteaa lisäksi, että yhteysvälin korjaaminen suunnitellussa laajuudessa 

on perusteltua myös sairauskuljetusten ja sotepalveluihin liittyvän taksiliikenteen aiheuttaman 

liikennemäärien lisääntymisen johdosta. Kiireelliset ambulanssikuljetukset edellyttävät 

ohitusmahdollisuuksien maksimaalista rakentamista. Tieyhteys valtatie 15 Kouvola-Kotka on sote-

palveluiden saavutettavuuden kannalta kriittinen väylä.  

 

Valtatie 15 palvelee laajasti Itä- ja Keski-Suomen vientikuljetuksia satamiin, terminaaliin ja myös 
Venäjän rajaliikennettä. Turvallisten ohituskaistojen määrä toteutuu paremmin, jos yhteysväli 
korjataan kerralla koko laajuudessaan tiesuunnitelman mukaisesti.  Suppeamman vaihtoehdon 
mallissa on suuri epävarmuus mahdollisen kakkosvaiheen toteuttamisaikataulusta ja nykyiseen 
tasoon jäävien ja parannettavien osuuksien liikennöitävyyden laatueroista.  
 

Yritysten toiminnan ja koko elinkeinoelämän edellytysten takaamiseksi on merkityksellistä 

huomioida, että valtatie 15 kytkee toisiinsa TEN T-ydinverkkoon kuuluvat Haminan ja Kotkan 

satamat sekä Kouvolan kehittyvän rautatie- ja maantieterminaalin. Näiden kasvavat liikennemäärät 

lisäävät ohituskaistojen tarvetta yhteysvälillä myös paremman liikenneturvallisuuden 

saavuttamiseksi.  

 

Valtatie 15 on viennin ja ulkomaankaupan keskeinen yhteysväylä ja sitä kautta maakunnan 

elinkeinoelämän, elinvoiman ja kasvun edistäjä. Teollisuuden rakennemuutoksesta ja 

muuttotappiosta kärsivä maakunta tarvitsee elinkeinotoiminnan ja kasvun edistämiseksi 

merkittäviä, tasapuolisia toimia liikenneinfran modernisoimiseksi.  

 

Kymenlaakson kauppakamari pitää hyvänä, että investointiohjelmaluonnokseen on sisällytetty Vt6 
Korian kohta, Vt15 Kotkan sisääntulotie, Vt 6 parantaminen Tykkimäki-Kouvola -välillä sekä Mt 369 
parantaminen välillä kt 46 – vt15, Kouvola. Samoin esitykset rataverkon kunnostamiseksi Kotkan 
Kotolahti-Mussalo läpiajoraide, Kouvola-Kotka/Hamina -radan parantaminen, sekä Kouvola-Kuopio 
matka-aikojen lyhentäminen on sisällytetty investointiohjelmaluonnokseen vuosille 2022-2029. 
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3. Kymenlaakson kauppakamari toteaa näkemyksenään, että nykyisellä rahoitustasolla useita 
tärkeitä hankkeita jää investointiohjelman ulkopuolelle. Investointiohjelman talouskehys 
pohjautuu Liikenne 12 -suunnitelman taloudelliseen kehykseen, joka ei riitä takaamaan 
riittävää investointitasoa suomalaiselle väyläverkolle eikä näin ollen tue riittävästi 
suomalaisten yritysten logistista kilpailukykyä.  
 
Kauppakamari korostaa liikenneväylien merkitystä yhtenä talouden toimintaedellytyksistä 
alueiden elinvoiman ja alueellisesti tasapuolisen kasvun edistäjänä.  
 

4. Kymenlaakson kauppakamari kiinnittää huomiota, että investointiohjelman taustalla olevia 
prosesseja tulee selkeyttää ja niiden tulee olla läpinäkyviä sekä ennakoitavia. Yhteistyö 
alueellisella tasolla on hyvin merkityksellistä ja sen avulla voidaan varmistaa, että tietopohja 
on ajantasainen. 
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