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Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustajat 

Kuntaministeri Sirpa Paatero 

 

Kauppakamari vetoaa Kaakkois-Suomen kansanedustajiin ja ministeriin valtatie 15:n 
investointimäärärahan saamiseksi  

Kymenlaakson kauppakamari esittää alueen elinkeinoelämän edustajana huolensa ja vetoaa alueen kansanedustajiin 
ja ministeriin investointipäätöksen sisällyttämiseksi valtatielle 15 Kotkan ja Kouvolan välille huhtikuun kehysriihen 
linjauksiin. Valtatien 15 kunnostamisen kustannusarvio on 115M€.  

Päähuomio alueella on ollut vahvasti ratahankkeissa ja valtatien 15 korjauksen edistämisen pelätään jäävän 
ratahankkeiden varjoon. 

Ajankohta on nyt otollinen valtatie 15 kunnostuksen käynnistämiseen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 
tiesuunnitelman valmistuttua. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen mukaan suunnitelmavalmiuden puolesta hankkeen 
toteuttamisvaihe ja rakentamistyöt olisivat aloitettavissa vuonna 2021. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tiesuunnitelman lausuntokierros päättyi helmikuun lopussa 2020. Kymenlaakson 
kauppakamari antoi oman lausuntonsa ELY-keskukselle jäsenyritysten vastausten pohjalta.  Niissä toistuivat 
näkemykset, että tiesuunnitelma on viennin ja tavaraliikenteen sujuvuuden sekä yritysten kasvun ja toiminnan 
välttämätön ja sen toimeenpanoa pitää kiirehtiä. 

”Kokonaisuudessaan erittäin hyvä hanke, toteutuessaan parantaa työvoiman, mutta myös tavaran liikkuvuutta 
Kouvola-Kotka välillä.” 

”Loistava hanke ja lisää Kymenlaakson houkuttelevuutta yhtenäisenä maakuntana. Modernisoi vanhanaikaisen 
tieosuuden nykytason vaatimuksiin.” 

”Nopeasti rakenteille, kiitos. Useamman kerran viikossa tietä käyttävänä kauhulla seuraan ohituksia väärissä 
paikoissa, tiellä loikkivia peuroja ja hitaasti ajavia autoilijoita.” 

”Rakentamisurakan valmistelun rahoitus olisi saatava jo vuoden 2020 lisäbudjettiin.” 

”Tärkeä, korkean prioriteetin hanke.” 

(Vastauksia Kymenlaakson kauppakamarin suorittamassa jäsenkyselyssä helmikuussa 2020) 

Valtatietä 15 kuormittavat teollisuuden ja kaupan suuret tavaravirrat Kotkan ja Haminan satamien ja sisä-Suomen 
välillä, runsas työpaikka- ja opiskelijaliikenne sekä vuoden 2018 alusta tielle siirtyneet sote-kuljetukset Pohjois-
Kymenlaakson sairaalan sulkemisen jälkeen.  

Ensimmäistä valtakunnallista 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa valmistellaan parhaillaan vuosille 2021-
2032. Ensimmäinen alueellinen kuulemistilaisuus suunnitelmasta oli 10.3. Lappeenrannassa. Tilaisuudessa vahvistui 
Kymenlaakson kauppakamarin näkemys, että 12-vuotinen suunnitelma on kannatettava pitkäjänteisen liikenne- ja 
infrasuunnittelun kannalta.  



   11.3.2020 

 

    VETOOMUS 

 

 

KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARI 

Heikinkatu 7, PL 83 | 48101 KOTKA | p. (05) 229 6100 | www.kymichamber.fi 

Valtatie 15:n osalta Kymenlaakson kauppakamarissa rahoituspäätöstä toivotaan kuitenkin lyötäväksi lukkoon jo paljon 
aikaisemmin. 

Kauppakamarin saamien tietojen mukaan valtioneuvoston huhtikuun kehysriihessä käydään alustavasti läpi liikenteen 
suuria investointikohteita. Yksityiskohtaisemmin kohteet ratkeavat budjettiriihessä loppukesällä.  

Valtatie 15 osalta nuo kaksi ajankohtaa asettavat tavoitteet ja raamit Kymenlaakson eri tahojen vaikuttamistyölle. 

Kymenlaakson kauppakamari odottaa alueen elinkeinoelämän ja yritysten keskeisimpänä edustajana Kaakkois-
Suomen vaalipiirin kansanedustajilta ja ministeriltä vahvoja ja vaikuttavia toimenpiteitä myönteisen rahoituspäätöksen 
syntymiseksi mahdollisimman pian. 

 

Kotkassa 11.3.2020 

 

 

Marika Kirjavainen    Juha Korhonen 
toimitusjohtaja   puheenjohtaja 

Kymenlaakson kauppakamari 

 

 

  

 

 

 

 

  


