
 VETOOMUS  

     17.12.2021 / 3 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö 
Timo Harakka, liikenne- ja viestintäministeri 
Minna Kivimäki, kansliapäällikkö 
Ilkka Hamunen, erityisavustaja 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Mika Lintilä, elinkeinoministeri 
Jenny Hasu, erityisavustaja 

 
Väylävirasto 
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VETOOMUS VALTATIE 15 KOTKA - KOUVOLA -YHTEYSVÄLIN PARANTAMISEEN TARVITTAVAN 
INVESTOINTIRAHOITUKSEN OSOITTAMISEKSI TÄYSIMÄÄRÄISENÄ 
 
 

Kymenlaakson kauppakamari ja allekirjoittajat vetoavat, että vilkasliikenteisen valtatie 
15:n parantamiseen välille Kotka – Kouvola osoitetaan investointimäärärahat 
täysimääräisenä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen laatiman tiesuunnitelman 
toteuttamiseksi.  

 
Kyseinen tieosuus on sisällytetty Liikenne 12 -suunnitelman mukaisesti Väyläviraston 
investointiohjelmaan 2021 ja on priorisoitu siinä neljän tärkeimmän tieväylän listalle.  
 
Vetoamme, että valtatie15 hanke priorisoidaan tärkeimmäksi liikennehankkeeksi, jotta 
maan hallitus voi viestiä vahvasta halusta kotiuttaa merkittäviä teollisia investointeja 
kotimaahan. 
 
Hankkeen kustannusarvio on 126 miljoonaa euroa, josta lunastus- ja 
korvauskustannusten osuus on noin 2,7 miljoonaa euroa. Investointiohjelmassa esitetty 
94 miljoonaa euroa ei riitä kattamaan koko yhteysvälin korjausta.   
 
Koko yhteysvälin korjaaminen on vaikutuksiltaan tarkoituksenmukaista ja 
kustannustehokkaampaa ja tarvittavan laajuinen vaihtoehto. Se palvelee yhteysvälin 
parantamista tasalaatuiseksi, heikkolaatuisten tieosuuksien ja ajonopeutta alentavien 
tiekohtien poistamista, liikenneturvallisuuden parantamista ja tärkeiden osuuksien 
nopeuttamista samoin kuin liikenteen melu-, terveys- ja ympäristöhaittojen 
lieventämistä. 
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Tieosuuden korjaaminen useammassa osassa tulisi kustannuksiltaan noin 6 miljoonaa 
euroa kalliimmaksi. Osittainen korjaaminen sisältää myös merkittävän riskin, että 
yhteysväli jää pysyvästi tai pitkäksi aikaa keskentekoiseksi. Tästä ikävä esimerkki on 
valtatie 6 Kouvolan kohdalla, jossa keskeneräinen tieosuus on odottanut korjausta jo 17 
vuotta. 
 
Miljardiluokan teollisten investointien kotiuttaminen Suomeen 
 
Valtatien 15 korjaaminen tarvittavaan toimintakuntoon on perusteltua erityisesti 
elinkeinopoliittisesta näkökulmasta.  
 
Rakennemuutoksen kourissa oleva maakunta on saanut viime aikoina vahvoja signaaleja 
yksityisten investoijien, lähinnä suurteollisuuden merkittävien uusien investointien 
mahdollisesta suuntautumisesta Kymenlaaksoon. Suunniteltujen 
biojalostamohankkeiden, metsä- ja akkumateriaaliteollisuuden sekä muiden 
merkittävien investointien varmistamiseksi Suomeen ja Kymenlaaksoon tulee tieväylien 
ja infran olla ensiluokkaisia käytettävyydeltään ja niiden on palveltava 
metsäteollisuuteen vahvasti tukeutuvan maakunnan kaikinpuolista kehittymistä, jota 
teollisuuden uudet investoinnit tukevat. Näiden hankkeiden kotiuttamisen 
varmistamiseksi Suomeen on välttämätöntä parantaa valtatie 15 -väylää. 
Kyseessä on koko valtakunnan etu, eikä tieyhteyden kehittämistä tule nähdä vain 
alueellisena hankkeena. 
 
Kymenlaaksossa ollaan erittäin huolissaan tiehankkeen rahoituksen ja sitä kautta 
korjauksen laajuuden vaikutuksesta neuvottelujen alla oleviin teollisuuden 
investointeihin. Allekirjoittaneet pitävät ensisijaisen tärkeänä, että investointi kyseiselle 
tieosuudelle osoitetaan täysimääräisenä. 
 
Suomen teollisuuden valtaväylä 

Valtatie 15:n kautta kulkevat teollisuuden ja kaupan Itä- ja Keski-Suomen 
vientikuljetukset satamiin, terminaaliin ja Venäjän rajalle. Valtatie 15 kytkee toisiinsa 
TEN T-ydinverkkoon kuuluvan HaminaKotka Sataman ja Kouvolan RRT-terminaalin 
toimien siten tärkeänä elinkeinoelämän yhteytenä.  
 
Maakunnan soteväylä  
Kotka - Kouvola -tieyhteyden parantaminen edesauttaa hyvinvointialueuudistuksen 
onnistunutta täytäntöönpanoa ja sotepalveluiden saatavuutta maakunnassa.  
Sairaalatoimintojen keskittäminen Kymenlaakson keskussairaalaan Kotkaan lisäsi 
maakunnan etelä - pohjoissuuntaisia potilaskuljetuksia sekä työmatka- ja 
asiointiliikennettä. Valtatie 15 on Kymenlaakson kaupunkiseutujen opiskelija- ja 
työmatkaliikenteen pääväylä.  
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Tiesuunnitelman mukainen toteutus 
Allekirjoittajat vetoavat, että valtatie 15:n korjaus Kotka-Kouvola -välillä toteutetaan 
Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen alkuperäisen tiesuunnitelman mukaisen 126 miljoonan 
euron kustannusarvion mukaisesti, jotta tieinvestointi tuottaa kaikki tavoitellut hyödyt ja 
että investointi sisällytettäisiin valtion vuoden 2022 lisätalousarvioon tai vuoden 2023 
talousarvioon. 
 

  
 
 Kotkassa 17.12.2021 
 
 

  
Marika Kirjavainen  
toimitusjohtaja  
Kymenlaakson kauppakamari 
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Ari-Pekka Saari, logistiikkavaliokunnan puheenjohtaja, Kymenlaakson kauppakamari 
Heikki Saastamoinen, toimitusjohtaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk 
Esa Sirviö, kaupunginjohtaja, Kotka 
Marita Toikka, kaupunginjohtaja, Kouvola 
Arto Ylönen, kunnanjohtaja, Miehikkälä 

 


