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Tiesuunnitelman käsittely ja hankkeen toteuttaminen

Suunnitelman eteneminen ja aikatauluarvio

Tietoimituksen asema hankeen tiesuunnittelun ja rakentamisen rinnalla.

Uronjoen levähdysalueelta 
Kouvolan suuntaan.

Valtatien 15 liikennekäytävä osana EU:n päättämää 
TEN-T -ydinverkkoa ja kattavaa liikenneverkkoa.

Tiesuunnitelman maantielain mukainen 
käsittely alkaa lokakuussa 2019. Tie-
suunnitelmasta pyydetään lausunnot 
alueen kunnilta, eri viranomaisilta ja si-
dosryhmiltä. Tiesuunnitelma on syksyllä 
2019 kuukauden ajan nähtävillä alueen 
kunnissa, jolloin suunnitelmasta voi teh-
dä muistutuksia. Muistutusten perusteel-
la tiesuunnitelmaan voidaan tehdä muu-
toksia.

Liikenteen turvallisuusvirasto (Traficom) 
tekee Kaakkois-Suomen ELY-keskuk-
sen esityksestä tiesuunnitelmasta hy-
väksymispäätöksen, joka asetetaan 
asiakirjoineen nähtäväksi. Hyväksymis-
päätöksestä on mahdollisuus valittaa 

hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen. Päätös saa lainvoiman 
sen jälkeen, kun mahdolliset valitukset 
on käsitelty. Lainvoimainen tiesuunnitel-
ma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen 
haltuunottoon ja tien tekemiseen. 

Samanaikaisesti tiesuunnitelman laati-
misen kanssa on laadittu Anjalankosken 
taajamayleiskaavan muutos ja asema-
kaavan muutoksia Spännärintien (Inke-
roistentien varressa), Vehkasuontien ja 
Tehontien kohdille. Ne ovat edellytys tie-
suunnitelman hyväksymiselle. Kouvolan 
kaupunki asettaa kaavaehdotukset näh-
täville samanaikaisesti tiesuunnitelman 
kanssa. 

Hanke ei ole tällä hetkellä valtion väy-
läinvestointien toteuttamisohjelmassa. 
Kaakkois-Suomessa kiireellisimmäksi 
väylähankkeeksi todettu valtatien 15 pa-
rantaminen on ehdolla maan nykyisen 
hallituksen investointiohjelmaan. Suun-
nitelmavalmiuden puolesta hankkeen 
toteuttamisvaihe ja rakentamistyöt ovat 
aloitettavissa vuosina 2020–2021. Tarvit-
taessa hanke voidaan toteuttaa vaiheit-
tain.

Inkeroistentien varteen rakennetaan eril-
lisenä hankkeena vuonna 2020 jalan-
kulku- ja pyöräilytie Tokmannin kohdalta 
Päätien liittymään. 

Kuljetusten ja henkilöliikenteen turvallisuus ja 
sujuvuus paranevat – haittoja vähennetään

• Elinkeinoelämän kuljetusten tehok-
kuus paranee, koska liikenteen no-
peus muuttuu tasaisemmaksi.

• Erilliset jalankulku- ja pyöräilytiet ja ris-
teyssillat parantavat kevyen liikenteen 
olosuhteita merkittävästi. Lisäksi koko 
jaksolle muodostuu rinnakkaisesta 
maantiestä turvallinen ja jatkuva jalan-
kulun ja pyöräilyn yhteys.

• Pohjavesiin ja vedenottoon kohdistu-
vat riskit pienenevät Tornionmäen tär-
keällä pohjavesialueella.

• Liikenteen haitat tien varren asukkaille 
vähenevät oleellisesti. Melusuojausten 
ansiosta asukkaiden määrä yli 55 dB:n 
liikennemelualueella vähenee noin 
200 henkilöllä.

• Valtatien aiheuttamaa estehaittaa ih-
misille ja eläimille lievennetään kah-
della vihersillalla ja tiheästi toistuvilla 
risteyssilloilla. 

• Tiejärjestelyt muuttavat asukkaiden 
lähiympäristön elinolosuhteita, mai-
sema-alueita ja luonnonympäristöä. 
Haitat ovat hallittavissa ja niitä on lie-
vennetty meluntorjunnalla, viher- ja 
risteysilloilla, tiejärjestelyillä ja laa-
dukkaalla tieympäristön suunnittelul-

Tärkeä arkiliikenteen ja kuljetusten väylä
Valtatie 15 välillä Kotka–Kouvola on 
määritelty liikenne- ja viestintäministe-
riön maanteiden ja rautateiden pääväy-
lät ja niiden palvelutaso -asetuksessa 
maanteiden pääväylistä palvelutasoluok-
kaan I. Palvelutasoluokan I maanteillä 
on turvattava pitkänmatkaisen liikenteen 
hyvä ja tasainen matkanopeus. Nopeus- 
rajoituksen on oltava vähintään 80 km/h. 
Turvallisia ohitusmahdollisuuksia on ol-
tava säännöllisin välein ja liittymien mää-
rä rajoitettu. Liittymät eivät saa merkittä-
västi haitata pääsuunnan liikennettä.

Tie ei vastaa liikenteen tarpeita – ongelmia liikenteen 
turvattomuudessa ja sujuvuudessa 

Valtatie 15 palvelee erityisesti Kymen-
laakson keskusten Kotkan ja Kouvolan 
välistä liikennettä sekä TEN-T -ydinverk-
koon kuuluvien HaminaKotka sataman 
ja Kouvolan kehittyvän RRT-terminaalin 
maantiekuljetuksia. Tämä raskaan liiken-
teen runkotie on eurooppalaiseen väylä-
verkostoon kuuluvien E18-tien (TEN-T - 
ydinverkko) ja valtateiden 6 / 12 (TEN-T) 
välinen yhteys, jonka kautta suuntautu-
vat laajalta alueelta itäisestä ja keskises-
tä Suomesta maantiekuljetukset maan 
suurimpaan HaminaKotka vientisata-
maan ja Venäjän rajalle. Kymijokivarren 
suurteollisuus ja Kaakkois-Suomen jä-
telaitokset keräävät myös paljon kulje-
tuksia. Henkilöliikenteessä yhteysvälillä 
korostuvat Kouvolan ja Kotka/Haminan 
seutujen väliset työ-, opiskelu- sekä os-
tos- ja asiointiliikenteen matkat. Kotkan 
laajentuvaan keskussairaalaan keskitty-
vät maakunnan terveyspalvelut lisäävät 
valtatien 15 liikenteellistä merkitystä.

1960-luvulla tehty valtatie on vanhan-
aikainen ja riittämätön nykyisen liiken-
teen tarpeisiin. Tie on vilkasliikenteinen 
varsinkin arkipäivinä. Sen keskimääräi-
nen arkiliikennemäärä (KAVL) on 6 500 
– 10 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Raskaan liikenteen osuus (14–22 %) ja 
määrä (1 200 – 1 500 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa) ovat huomattavan suuria joh-
tuen varsinkin suursatamien liikenteestä. 
Liikenteen on ennustettu kasvavan vuo-
teen 2040 mennessä henkilöliikenteen 
osalta 10–30 % ja raskaan liikenteen 
osalta 20–50 %. 

Tiejakson liikenneturvallisuus on huono. 
Suunnittelualueella on tapahtunut vuo-
sina 2014–2018 yhteensä 140 onnetto-
muutta, joista henkilövahinkoihin johta-
neita oli 39 onnettomuutta. Niistä neljä 
oli kuolonkolareita. 

Tie on liikenteen vilkkauteen nähden 
kapea koko osuudella. Sen linjaus on 
yleensä pelto-osuuksilla melko hyvä, 
mutta mäkisillä metsäjaksoilla tiegeo-
metria on pääosin puutteellista. On-
gelmat keskittyvät Rantahaan ja Kelta-
kankaan välille. Nämä mäkiset osuudet 
alentavat etenkin raskaan liikenteen no-
peutta alle 70 km/h ja lisäävät liikenteen 

jonoutumista ja ohittamistarvetta. Myös 
kuljetusten kustannukset lisääntyvät. Toi-
saalta vilkasliikenteisimmällä osuudella 
Keltakangas–Kiehuva on eniten paikal-
lista liikennettä sekä hidasta maatalous-
liikennettä ja niidenkin takia sujuvuuson-
gelmia. Tykkimäen alueella Tehontien ja 
valtatien 6 välinen raskas liikenne joutuu 
vaihtamaan kaistaa jyrkissä ylämäissä, 
mikä aiheuttaa nopeuden muutoksia 
päätien liikenteelle ja aiheuttaa onnetto-
muusriskejä.

Tien kapeus ja geometriapuutteet sekä 
vilkas arkiliikenne yhdessä runsaan ras-
kaan liikenteen kanssa aiheuttavat ohit-
tamistarvetta. Liikenne jonoutuu, koska 
turvallisia ohitusmahdollisuuksia on tie-
jaksolla erittäin vähän. 

Useat 80 km/h ja sitä alemmat nopeus-
rajoitukset aiheuttavat liikenteelle no- 
peusmuutoksia ja häiritsevät tasaista lii-
kenteen rytmiä koko tieosuudella. 

Tiejaksolla on tiheästi maanteiden ta-
soliittymiä ja osa niistä on hyvin vilkkai-
ta. Myös paikallisia asukkaita palvelevia 
yksityistie- ja tonttiliittymiä sekä maa- ja 
metsätalousliittymiä on koko osuudella 
tiheässä. Nämä aiheuttavat nopeusmuu-

toksia ja liikennevirtaan häiriöitä. On-
gelmakohteita on jaksoittain lähes koko 
osuudella.

Yhteysvälin pysäköinti- ja levähdysalu-
eet (6 kpl) ovat ahtaita ja palveluiltaan 
puutteellisia.

Jalankulku ja pyöräily on tien kapeilla 
pientareilla turvatonta eikä erillisiä val-
tatien suuntaisia yhteyksiä ole. Keskei-
simmät yhteyspuutteet ovat Rantahaan 
ja Ylänummen välillä sekä Tykkimäessä 
Tehontien ja Karjalankadun välillä. Myös 
tien ylittäminen on monissa kohdissa tur-
vatonta, koska risteäviä alikulkukäytäviä 
ei ole.

Liikenteen meluhaitat ja pohjaveden pi-
laantumisriskit ovat ympäristön keskei-
simmät ongelmat.

Tehdyissä tarkasteluissa on todettu, että 
valtatien 15 ongelmia ei saada ratkaistua 
joukkoliikennettä tai rautatieliikennettä 
kehittämällä. Ongelmien poistamiseen 
tarvitaan merkittäviä tien parantamisin-
vestointeja.

Valtatien 15 parantaminen poistaa tiejak-
son keskeiset palvelutasopuutteet sekä 
tarjoaa turvalliset ja sujuvat liikkumisolo-
suhteet kuljetuksille ja henkilöliikenteel-
le. Tiejaksosta muodostuu yhtenäinen, 
jolla on säännöllisin välimatkoin turvalli-
sia ohitusmahdollisuuksia. Tien varressa 
asuviin ihmisiin ja ympäristöön kohdistu-
vat haitat vähenevät merkittävästi. Kes-
keisimmät vaikutukset ovat:

• Kuljetusten ja henkilöliikenteen pal-
velutaso paranee ja kustannukset 
alenevat. Matka-ajan ennustettavuus 
paranee, kun liikennettä hidastavat 
mäkiset, mutkaiset ja kapeat tieosuu-
det poistuvat. Matka-aika lyhenee noin 
kolme minuuttia. 

• Liikennekuolemat vähenevät noin 
65 % ja henkilövahinko-onnettomuu-
det lähes 45 %. Kymmenessä vuodes-
sa vältetään neljä liikennekuolemaa 
ja vuosittain noin kolme henkilövahin-
koon johtanutta onnettomuutta.

• Rinnakkaistiet ja risteyssillat sujuvoit-
tavat paikallista liikkumista ja tekevät 
sen turvallisemmaksi, vaikka joissakin 
kohdissa matkat pitenevät.

la. Tiejärjestelyt on sovitettu alueen 
asukkaiden ja maanomistajien kans-
sa käydyissä useissa vuoropuheluti-
laisuuksissa ja asukastapaamisissa. 
Luonnonympäristöön kohdistuvia vai- 
kutuksia on lisäksi lievennetty muun 
muassa liito-oravien tienylityspaik-
kojen turvaamisella ja tien varren 
paahdeympäristöjen säilyttämisellä ja 
luomalla edellytyksiä uusille kohteille. 
Paahdeympäristöt ovat tärkeitä kas-
veille ja perhosille.

• Tiejärjestelyjen alta joudutaan lunas-
tamaan pelto- ja metsämaata sekä 15 
asuinkiinteistöä ja kolme vapaa-ajan 
kiinteistöä. Kiinteistöjen hankinta tien-
pitäjälle järjestetään vapaaehtoisin 
kaupoin heti, kun hankkeen toteutta-
misesta saadaan varmuus. Poistamal-
la lähellä tietä olevat asuinrakennukset 
pystytään vähentämään tarvittavaa 
meluntorjuntaa ja alentamaan raken-
tamiskustannuksia. Uusissa asuinpai-
koissa asumisviihtyisyys on usein pa-
rempi kuin korkeiden melusuojausten 
vieressä. Maan menetyksen lisäksi 
teiden rakentaminen pirstoo kiinteistö-
jä ja muuttaa kulkuyhteyksiä. Haittoja 
lievennetään tilusjärjestelyillä.

• Hanke edistää monipuolisesti kiertota-
loutta ja ekologisuutta. Meluvallieissa 
käytetään mm. teollisuuden ylijäämä-
tuotteita. Puuta käytetään meluseinis-
sä sekä yhdessä sillassa.

• Hanke lisää tiestön kunnossapitokus-
tannuksia, henkilöliikenteen ajoneu-
vokustannuksia ja päästökustannuk-
sia, mutta alentaa liikenteen aika-, 
ajoneuvo-, onnettomuus- ja melukus-
tannuksia. Hanke on yhteiskunnalle 
hyödyllinen ja sen taloudellinen hyöty-
kustannussuhde on 1,0.

Tiealueiden hankinta
Maa- ja vesialueiden hankinta sekä kor-
vausten määrittäminen ja maksaminen 
tapahtuu pääsääntöisesti täyden kor- 
vauksen periaatteella maantietoimituk-
sessa. Toimitus aloitetaan ennen hank-
keen rakentamisen aloittamista haltuun- 
ottokatselmuksella, johon kaikki maan-
omistajat ja haitan kokijat kutsutaan. Tie-
toimitus kestää rakentamisen loppuun 
asti ja vielä sen jälkeen, jolloin makse-
taan lopulliset haittakorvaukset. Osa 
tilusjärjestelyistä ja kiinteistöjen hankin-
noista tehdään ennen tietoimitusta käyn-
nissä olevan hankeuusjakotoimituksen 
kautta tai sopimalla. 

Tiesuunnitelmassa hyväksytään
• tiealue
• suoja-alue
• rasiteoikeudet
• maa-ainesten sijoittamisalueet
• varastoalueet

Lunastusmenettely

RAKENTAMINEN

Tietoimituksen 2. vaiheessa

• tarkistetaan rajat
• käsitellään korvaukset haitoista

ja vahingoista

Korvausten maksaminen 
maanomistajille

Mahdollisten lisäkorvausten 
maksaminen

Tietoimituksen 1. vaiheessa 
määritellään
• lunastettavat alueet ja kohteet
• tilusvaihdot
• korvausten suuruus maasta,

kasvillisuudesta, rakennuksista  
ja laitteista

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Suunnitelmien käsittely ja jatkosuunnittelun periaatteet
2017 2018 2019 2020

Nähtävilläolo
Muistutukset
Lausunnot

1

Hyväksy-
mispäätös

Tiesuunnitelma
1. kehittämisvaihe
- valmistuu 09/2019

Rakentamisurakan 
valmistelu ja

kilpailutus

2021 2022

Rakentaminen
2020–2022

Yleissuunnitelma 
2004 ja sen 

hyväksymispäätös 
2008

Palvelutasolähtöinen 
kehittämisselvitys 

2016

Määriteltiin 
tiesuunnitelman
1. kehittämisvaiheen 
sisältö

Anjalankosken taajamayleiskaavan muutos
- luonnos kevät 2019
- ehdotus syksy 2019  Hyväksy-

minenAsemakaavojen muutokset
- luonnokset kevät 2019
- ehdotukset syksy 2019  

Mahdolliset 
valitukset

Uronjoen ja Inkeroisten välillä valtatie 
parannetaan pääosin nykyisen tien itäpuolelle. 
Rajakallion vihersilta Kouvolan suuntaan.
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Juurikorven eritasoliittymä Kouvolan suuntaan. Huovilantien eritasoliittymä Kouvolan suuntaan.

Toimenpiteiden pääperiaatteet. Inkeroistentien jalankulku- ja pyöräilytie toteutetaan Tokmannin liittymästä Päätien liittymään erillisenä hankkeena 
vuonna 2020.

Tie parannetaan jatkuvaksi keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi
noin seitsemän kilometrin matkalla Uron-
lammen ja Inkeroisten välillä sekä Tei-
ninkallion kohdalla nykyisen tien huonon 
geometrian vuoksi. Muualla parantami-
nen tehdään nykyistä tietä leventämällä. 

Nopeusrajoitus on pääosin 100 km/h 
paitsi Leikarin, Ylänummen, Inkerois-
ten, Rautakorven ja Kiehuvan liittymissä 
sekä Tykkimäen alueella, joissa se on 
80  km/h. Hankkeen muut periaateratkai-
sut ovat seuraavat: 

• Leikarin, Keltakankaan, Tehontien ja 
Tykkimäen eritasoliittymiä paranne-
taan. Uusia eritasoliittymiä tehdään 
neljä ja ne sijoittuvat Juurikorpeen, 
Uronlammelle, Marinkylään ja Huovi-
lantien kohdalle. Inkeroisten, Rauta-
korven ja Kiehuvan liittymät paran-
netaan porrastetuiksi tasoliittymiksi. 
Inkeroistentien ja Päätien/Haminan-
väylän liittymä parannetaan kiertoliit-
tymäksi.

• 32 siltapaikkaa, joista merkittävämpiä 

ovat kolme vesistösiltaa Nummenjoen, 
Uronjoen ja Sorsajoen kohdilla sekä 
kaksi vihersiltaa Rajakallion kohdalle 
ja Rautakorven pohjoispuolelle. Ny-
kyisiä siltoja levennetään tai korjataan 
kuudessa paikassa.

• Jatkuva maantietasoinen rinnakkais-
tie Rantahaasta Kiehuvaan. Rinnak-
kainen maantie koostuu nykyisistä ja 
uusista tiejaksoista. Uutta rinnakkaista 
maantietä rakennetaan noin 15 kilo-
metriä.

• Laajat yksityistiejärjestelyt, joita teh-
dään yhteensä noin 30 kilometriä.

• Valtatien 15 varteen Tornionmäen poh-
javesialueelle rakennetaan suojaus 
noin 0,7 kilometrin matkalla.

• Jalankulku- ja pyöräilyteitä rakenne-
taan Tavastilantien (maantie 3582) 
varteen Tavastilan koululta Ylänum-
melle ja Inkeroistentien (maantie 354) 
varteen valtatieltä 15 Tokmannin liitty-
mään. Lisäksi tehdään jalankulku- ja 
pyöräilytie Tykkimäkeen Tehontieltä 
Käyrälammelle, jonne rakennetaan 

Hankkeen kustannusarvio on noin 115 
miljoonaa euroa (MAKU 2010=116,0), 
josta lunastus- ja korvauskustannusten 
osuus on noin 2,7 miljoonaa euroa. Kot-
kan ja Kouvolan kaupungeille sekä joh-
tojen ja laitteiden omistajille esitetään 
kustannusosuudeksi noin 2,8 miljoonaa 
euroa. Myöhemmin Ylänummen, Inke-
roisten, Rautakorven ja Kiehuvan liittymät 
parannetaan eritasoliittymiksi ja Kiehuvan 
ja Tehontien välinen osuus ohituskaista-
tieksi.

Tiesuunnitelma perustuu vuonna 2004 
laadittuun yleissuunnitelmaan, joka on 
hyväksytty kesällä 2008. Vuonna 2016 
laadittiin palvelutasolähtöinen kehitys-
käytäväselvitys, jossa tien kehittämis-
periaatteita muutettiin paikoin paranta-
misratkaisuja keventäen ja hankkeen 
toteutusta vaiheistaen.

Tiesuunnitelmassa on esitetty tien pa-
rantaminen keskikaiteelliseksi ohitus-
kaistatieksi kaikkine tiejärjestelyineen ja 
niitä varten tarvittavat maa-alueet sekä 
tilusjärjestelyt.

Ensi vaiheessa valtatie parannetaan 
33 kilometrin matkalla Leikarista Kiehu-
vaan. Ohituskaistat sijoittuvat vuorotellen 
molempiin suuntiin ja viidessä paikassa 
kohdakkain. Kouvolan suuntaan teh-
dään seitsemän ohituskaistaa (19,2 km) 
ja Kotkan suuntaan kuusi ohituskaistaa 
(16,6 km). Tykkimäen alueelle tehdään 
kaistajärjestelyjä, jolloin valtatiestä tulee 
nelikaistainen. Tien linjausta muutetaan 

myös silta valtatien 6 rampin ali. Inke-
roisten ja Kiehuvan liittymiin tehdään 
valtatielle alikulkukäytävät ja lisäksi 
liittymäalueille tehdään yhteydet linja-
autopysäkeille. Vuonna 2020 rakenne-
taan erillisenä hankkeena jalankulku- ja 
pyöräilytie Inkeroistentien varteen Tok-
mannilta Päätien liittymään. Yhteensä 
jalankulku- ja pyöräilyteitä tehdään noin 
viisi kilometriä. Rinnakkainen maantie 
toimii muuten turvallisena jalankulku- ja 
pyöräily-yhteytenä.

• Linja-autopysäkit tehdään Leikarin, In-
keroisten, Rautakorven ja Kiehuvan liit-
tymiin. Keltakankaalla nykyisiä pysäk-
kejä jäsennellään. 

• Valtatie valaistaan eritasoliittymä- ja 
tasoliittymäalueilla sekä keskikaiteiden 
aloitus- ja lopetuskohdissa. Lisäksi Tyk-
kimäen alueen tievalaistus uusitaan. 
Myös erilliset jalankulku- ja pyöräilytiet 
valaistaan.

• Riista-aidat rakennetaan Leikarista Kie-
huvaan.

• Meluesteitä rakennetaan noin 15,1 ki-

lometriä, joista 2,6 kilometriä on melu-
seiniä, 7,0 kilometriä melukaiteita ja 5,5 
kilometriä meluvalleja.

• Automaattiset nopeusvalvontapisteet 
toteutetaan Ylänummelle, Inkeroisiin, 
Rautakorpeen ja Kiehuvaan.

• Paikoin merkittävästi laajeneva valtatie 
tiejärjestelyineen sovitetaan maankäyt-
töön ja ympäristöön laadukkaalla ym-
päristörakentamisella.

Juurikorven suora Kouvolan suuntaan.

Leikarin eritasoliittymästä Kouvolan suuntaan.

Ratkaisuehdotuksen 
periaatteet koko osuudella 
Rantahaka–Kouvola
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Toimenpiteiden pääperiaatteet. Inkeroistentien jalankulku- ja pyöräilytie toteutetaan Tokmannin liittymästä Päätien liittymään erillisenä hankkeena 
vuonna 2020.

Tie parannetaan jatkuvaksi keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi
noin seitsemän kilometrin matkalla Uron-
lammen ja Inkeroisten välillä sekä Tei-
ninkallion kohdalla nykyisen tien huonon 
geometrian vuoksi. Muualla parantami-
nen tehdään nykyistä tietä leventämällä. 

Nopeusrajoitus on pääosin 100 km/h 
paitsi Leikarin, Ylänummen, Inkerois-
ten, Rautakorven ja Kiehuvan liittymissä 
sekä Tykkimäen alueella, joissa se on 
80  km/h. Hankkeen muut periaateratkai-
sut ovat seuraavat: 

• Leikarin, Keltakankaan, Tehontien ja 
Tykkimäen eritasoliittymiä paranne-
taan. Uusia eritasoliittymiä tehdään 
neljä ja ne sijoittuvat Juurikorpeen, 
Uronlammelle, Marinkylään ja Huovi-
lantien kohdalle. Inkeroisten, Rauta-
korven ja Kiehuvan liittymät paran-
netaan porrastetuiksi tasoliittymiksi. 
Inkeroistentien ja Päätien/Haminan-
väylän liittymä parannetaan kiertoliit-
tymäksi.

• 32 siltapaikkaa, joista merkittävämpiä 

ovat kolme vesistösiltaa Nummenjoen, 
Uronjoen ja Sorsajoen kohdilla sekä 
kaksi vihersiltaa Rajakallion kohdalle 
ja Rautakorven pohjoispuolelle. Ny-
kyisiä siltoja levennetään tai korjataan 
kuudessa paikassa.

• Jatkuva maantietasoinen rinnakkais-
tie Rantahaasta Kiehuvaan. Rinnak-
kainen maantie koostuu nykyisistä ja 
uusista tiejaksoista. Uutta rinnakkaista 
maantietä rakennetaan noin 15 kilo-
metriä.

• Laajat yksityistiejärjestelyt, joita teh-
dään yhteensä noin 30 kilometriä.

• Valtatien 15 varteen Tornionmäen poh-
javesialueelle rakennetaan suojaus 
noin 0,7 kilometrin matkalla.

• Jalankulku- ja pyöräilyteitä rakenne-
taan Tavastilantien (maantie 3582) 
varteen Tavastilan koululta Ylänum-
melle ja Inkeroistentien (maantie 354) 
varteen valtatieltä 15 Tokmannin liitty-
mään. Lisäksi tehdään jalankulku- ja 
pyöräilytie Tykkimäkeen Tehontieltä 
Käyrälammelle, jonne rakennetaan 

Hankkeen kustannusarvio on noin 115 
miljoonaa euroa (MAKU 2010=116,0), 
josta lunastus- ja korvauskustannusten 
osuus on noin 2,7 miljoonaa euroa. Kot-
kan ja Kouvolan kaupungeille sekä joh-
tojen ja laitteiden omistajille esitetään 
kustannusosuudeksi noin 2,8 miljoonaa 
euroa. Myöhemmin Ylänummen, Inke-
roisten, Rautakorven ja Kiehuvan liittymät 
parannetaan eritasoliittymiksi ja Kiehuvan 
ja Tehontien välinen osuus ohituskaista-
tieksi.

Tiesuunnitelma perustuu vuonna 2004 
laadittuun yleissuunnitelmaan, joka on 
hyväksytty kesällä 2008. Vuonna 2016 
laadittiin palvelutasolähtöinen kehitys-
käytäväselvitys, jossa tien kehittämis-
periaatteita muutettiin paikoin paranta-
misratkaisuja keventäen ja hankkeen 
toteutusta vaiheistaen.

Tiesuunnitelmassa on esitetty tien pa-
rantaminen keskikaiteelliseksi ohitus-
kaistatieksi kaikkine tiejärjestelyineen ja 
niitä varten tarvittavat maa-alueet sekä 
tilusjärjestelyt.

Ensi vaiheessa valtatie parannetaan 
33 kilometrin matkalla Leikarista Kiehu-
vaan. Ohituskaistat sijoittuvat vuorotellen 
molempiin suuntiin ja viidessä paikassa 
kohdakkain. Kouvolan suuntaan teh-
dään seitsemän ohituskaistaa (19,2 km) 
ja Kotkan suuntaan kuusi ohituskaistaa 
(16,6 km). Tykkimäen alueelle tehdään 
kaistajärjestelyjä, jolloin valtatiestä tulee 
nelikaistainen. Tien linjausta muutetaan 

myös silta valtatien 6 rampin ali. Inke-
roisten ja Kiehuvan liittymiin tehdään 
valtatielle alikulkukäytävät ja lisäksi 
liittymäalueille tehdään yhteydet linja-
autopysäkeille. Vuonna 2020 rakenne-
taan erillisenä hankkeena jalankulku- ja 
pyöräilytie Inkeroistentien varteen Tok-
mannilta Päätien liittymään. Yhteensä 
jalankulku- ja pyöräilyteitä tehdään noin 
viisi kilometriä. Rinnakkainen maantie 
toimii muuten turvallisena jalankulku- ja 
pyöräily-yhteytenä.

• Linja-autopysäkit tehdään Leikarin, In-
keroisten, Rautakorven ja Kiehuvan liit-
tymiin. Keltakankaalla nykyisiä pysäk-
kejä jäsennellään. 

• Valtatie valaistaan eritasoliittymä- ja 
tasoliittymäalueilla sekä keskikaiteiden 
aloitus- ja lopetuskohdissa. Lisäksi Tyk-
kimäen alueen tievalaistus uusitaan. 
Myös erilliset jalankulku- ja pyöräilytiet 
valaistaan.

• Riista-aidat rakennetaan Leikarista Kie-
huvaan.

• Meluesteitä rakennetaan noin 15,1 ki-

lometriä, joista 2,6 kilometriä on melu-
seiniä, 7,0 kilometriä melukaiteita ja 5,5 
kilometriä meluvalleja.

• Automaattiset nopeusvalvontapisteet 
toteutetaan Ylänummelle, Inkeroisiin, 
Rautakorpeen ja Kiehuvaan.

• Paikoin merkittävästi laajeneva valtatie 
tiejärjestelyineen sovitetaan maankäyt-
töön ja ympäristöön laadukkaalla ym-
päristörakentamisella.

Juurikorven suora Kouvolan suuntaan.

Leikarin eritasoliittymästä Kouvolan suuntaan.

Ratkaisuehdotuksen 
periaatteet koko osuudella 
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Valtatien 15 parantaminen 
välillä Rantahaka–Kouvola 
Kotka ja Kouvola
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Lisätietoja
Tiesuunnitelmasta vastannut
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Salpausselänkatu 22, 45100 KOUVOLA
Juha Laamanen, puh. 0295 029 184
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

https://vayla.fi/kymenlaaksossa-suunnitteilla/vt-15-parantaminen-valilla-kotka-kouvola 

Suunnitelman laatija
Sitowise Oy 
Tuulikuja 2, 02100 ESPOO
Rauno Tuominen, puh. 020 747 6139
etunimi.sukunimi@sitowise.com

Tiesuunnitelman käsittely ja hankkeen toteuttaminen

Suunnitelman eteneminen ja aikatauluarvio

Tietoimituksen asema hankeen tiesuunnittelun ja rakentamisen rinnalla.

Uronjoen levähdysalueelta 
Kouvolan suuntaan.

Valtatien 15 liikennekäytävä osana EU:n päättämää 
TEN-T -ydinverkkoa ja kattavaa liikenneverkkoa.

Tiesuunnitelman maantielain mukainen 
käsittely alkaa lokakuussa 2019. Tie-
suunnitelmasta pyydetään lausunnot 
alueen kunnilta, eri viranomaisilta ja si-
dosryhmiltä. Tiesuunnitelma on syksyllä 
2019 kuukauden ajan nähtävillä alueen 
kunnissa, jolloin suunnitelmasta voi teh-
dä muistutuksia. Muistutusten perusteel-
la tiesuunnitelmaan voidaan tehdä muu-
toksia.

Liikenteen turvallisuusvirasto (Traficom) 
tekee Kaakkois-Suomen ELY-keskuk-
sen esityksestä tiesuunnitelmasta hy-
väksymispäätöksen, joka asetetaan 
asiakirjoineen nähtäväksi. Hyväksymis-
päätöksestä on mahdollisuus valittaa 

hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen. Päätös saa lainvoiman 
sen jälkeen, kun mahdolliset valitukset 
on käsitelty. Lainvoimainen tiesuunnitel-
ma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen 
haltuunottoon ja tien tekemiseen. 

Samanaikaisesti tiesuunnitelman laati-
misen kanssa on laadittu Anjalankosken 
taajamayleiskaavan muutos ja asema-
kaavan muutoksia Spännärintien (Inke-
roistentien varressa), Vehkasuontien ja 
Tehontien kohdille. Ne ovat edellytys tie-
suunnitelman hyväksymiselle. Kouvolan 
kaupunki asettaa kaavaehdotukset näh-
täville samanaikaisesti tiesuunnitelman 
kanssa. 

Hanke ei ole tällä hetkellä valtion väy-
läinvestointien toteuttamisohjelmassa. 
Kaakkois-Suomessa kiireellisimmäksi 
väylähankkeeksi todettu valtatien 15 pa-
rantaminen on ehdolla maan nykyisen 
hallituksen investointiohjelmaan. Suun-
nitelmavalmiuden puolesta hankkeen 
toteuttamisvaihe ja rakentamistyöt ovat 
aloitettavissa vuosina 2020–2021. Tarvit-
taessa hanke voidaan toteuttaa vaiheit-
tain.

Inkeroistentien varteen rakennetaan eril-
lisenä hankkeena vuonna 2020 jalan-
kulku- ja pyöräilytie Tokmannin kohdalta 
Päätien liittymään. 

Kuljetusten ja henkilöliikenteen turvallisuus ja 
sujuvuus paranevat – haittoja vähennetään

• Elinkeinoelämän kuljetusten tehok-
kuus paranee, koska liikenteen no-
peus muuttuu tasaisemmaksi.

• Erilliset jalankulku- ja pyöräilytiet ja ris-
teyssillat parantavat kevyen liikenteen 
olosuhteita merkittävästi. Lisäksi koko 
jaksolle muodostuu rinnakkaisesta 
maantiestä turvallinen ja jatkuva jalan-
kulun ja pyöräilyn yhteys.

• Pohjavesiin ja vedenottoon kohdistu-
vat riskit pienenevät Tornionmäen tär-
keällä pohjavesialueella.

• Liikenteen haitat tien varren asukkaille 
vähenevät oleellisesti. Melusuojausten 
ansiosta asukkaiden määrä yli 55 dB:n 
liikennemelualueella vähenee noin 
200 henkilöllä.

• Valtatien aiheuttamaa estehaittaa ih-
misille ja eläimille lievennetään kah-
della vihersillalla ja tiheästi toistuvilla 
risteyssilloilla. 

• Tiejärjestelyt muuttavat asukkaiden 
lähiympäristön elinolosuhteita, mai-
sema-alueita ja luonnonympäristöä. 
Haitat ovat hallittavissa ja niitä on lie-
vennetty meluntorjunnalla, viher- ja 
risteysilloilla, tiejärjestelyillä ja laa-
dukkaalla tieympäristön suunnittelul-

Tärkeä arkiliikenteen ja kuljetusten väylä
Valtatie 15 välillä Kotka–Kouvola on 
määritelty liikenne- ja viestintäministe-
riön maanteiden ja rautateiden pääväy-
lät ja niiden palvelutaso -asetuksessa 
maanteiden pääväylistä palvelutasoluok-
kaan I. Palvelutasoluokan I maanteillä 
on turvattava pitkänmatkaisen liikenteen 
hyvä ja tasainen matkanopeus. Nopeus- 
rajoituksen on oltava vähintään 80 km/h. 
Turvallisia ohitusmahdollisuuksia on ol-
tava säännöllisin välein ja liittymien mää-
rä rajoitettu. Liittymät eivät saa merkittä-
västi haitata pääsuunnan liikennettä.

Tie ei vastaa liikenteen tarpeita – ongelmia liikenteen 
turvattomuudessa ja sujuvuudessa 

Valtatie 15 palvelee erityisesti Kymen-
laakson keskusten Kotkan ja Kouvolan 
välistä liikennettä sekä TEN-T -ydinverk-
koon kuuluvien HaminaKotka sataman 
ja Kouvolan kehittyvän RRT-terminaalin 
maantiekuljetuksia. Tämä raskaan liiken-
teen runkotie on eurooppalaiseen väylä-
verkostoon kuuluvien E18-tien (TEN-T - 
ydinverkko) ja valtateiden 6 / 12 (TEN-T) 
välinen yhteys, jonka kautta suuntautu-
vat laajalta alueelta itäisestä ja keskises-
tä Suomesta maantiekuljetukset maan 
suurimpaan HaminaKotka vientisata-
maan ja Venäjän rajalle. Kymijokivarren 
suurteollisuus ja Kaakkois-Suomen jä-
telaitokset keräävät myös paljon kulje-
tuksia. Henkilöliikenteessä yhteysvälillä 
korostuvat Kouvolan ja Kotka/Haminan 
seutujen väliset työ-, opiskelu- sekä os-
tos- ja asiointiliikenteen matkat. Kotkan 
laajentuvaan keskussairaalaan keskitty-
vät maakunnan terveyspalvelut lisäävät 
valtatien 15 liikenteellistä merkitystä.

1960-luvulla tehty valtatie on vanhan-
aikainen ja riittämätön nykyisen liiken-
teen tarpeisiin. Tie on vilkasliikenteinen 
varsinkin arkipäivinä. Sen keskimääräi-
nen arkiliikennemäärä (KAVL) on 6 500 
– 10 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Raskaan liikenteen osuus (14–22 %) ja 
määrä (1 200 – 1 500 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa) ovat huomattavan suuria joh-
tuen varsinkin suursatamien liikenteestä. 
Liikenteen on ennustettu kasvavan vuo-
teen 2040 mennessä henkilöliikenteen 
osalta 10–30 % ja raskaan liikenteen 
osalta 20–50 %. 

Tiejakson liikenneturvallisuus on huono. 
Suunnittelualueella on tapahtunut vuo-
sina 2014–2018 yhteensä 140 onnetto-
muutta, joista henkilövahinkoihin johta-
neita oli 39 onnettomuutta. Niistä neljä 
oli kuolonkolareita. 

Tie on liikenteen vilkkauteen nähden 
kapea koko osuudella. Sen linjaus on 
yleensä pelto-osuuksilla melko hyvä, 
mutta mäkisillä metsäjaksoilla tiegeo-
metria on pääosin puutteellista. On-
gelmat keskittyvät Rantahaan ja Kelta-
kankaan välille. Nämä mäkiset osuudet 
alentavat etenkin raskaan liikenteen no-
peutta alle 70 km/h ja lisäävät liikenteen 

jonoutumista ja ohittamistarvetta. Myös 
kuljetusten kustannukset lisääntyvät. Toi-
saalta vilkasliikenteisimmällä osuudella 
Keltakangas–Kiehuva on eniten paikal-
lista liikennettä sekä hidasta maatalous-
liikennettä ja niidenkin takia sujuvuuson-
gelmia. Tykkimäen alueella Tehontien ja 
valtatien 6 välinen raskas liikenne joutuu 
vaihtamaan kaistaa jyrkissä ylämäissä, 
mikä aiheuttaa nopeuden muutoksia 
päätien liikenteelle ja aiheuttaa onnetto-
muusriskejä.

Tien kapeus ja geometriapuutteet sekä 
vilkas arkiliikenne yhdessä runsaan ras-
kaan liikenteen kanssa aiheuttavat ohit-
tamistarvetta. Liikenne jonoutuu, koska 
turvallisia ohitusmahdollisuuksia on tie-
jaksolla erittäin vähän. 

Useat 80 km/h ja sitä alemmat nopeus-
rajoitukset aiheuttavat liikenteelle no- 
peusmuutoksia ja häiritsevät tasaista lii-
kenteen rytmiä koko tieosuudella. 

Tiejaksolla on tiheästi maanteiden ta-
soliittymiä ja osa niistä on hyvin vilkkai-
ta. Myös paikallisia asukkaita palvelevia 
yksityistie- ja tonttiliittymiä sekä maa- ja 
metsätalousliittymiä on koko osuudella 
tiheässä. Nämä aiheuttavat nopeusmuu-

toksia ja liikennevirtaan häiriöitä. On-
gelmakohteita on jaksoittain lähes koko 
osuudella.

Yhteysvälin pysäköinti- ja levähdysalu-
eet (6 kpl) ovat ahtaita ja palveluiltaan 
puutteellisia.

Jalankulku ja pyöräily on tien kapeilla 
pientareilla turvatonta eikä erillisiä val-
tatien suuntaisia yhteyksiä ole. Keskei-
simmät yhteyspuutteet ovat Rantahaan 
ja Ylänummen välillä sekä Tykkimäessä 
Tehontien ja Karjalankadun välillä. Myös 
tien ylittäminen on monissa kohdissa tur-
vatonta, koska risteäviä alikulkukäytäviä 
ei ole.

Liikenteen meluhaitat ja pohjaveden pi-
laantumisriskit ovat ympäristön keskei-
simmät ongelmat.

Tehdyissä tarkasteluissa on todettu, että 
valtatien 15 ongelmia ei saada ratkaistua 
joukkoliikennettä tai rautatieliikennettä 
kehittämällä. Ongelmien poistamiseen 
tarvitaan merkittäviä tien parantamisin-
vestointeja.

Valtatien 15 parantaminen poistaa tiejak-
son keskeiset palvelutasopuutteet sekä 
tarjoaa turvalliset ja sujuvat liikkumisolo-
suhteet kuljetuksille ja henkilöliikenteel-
le. Tiejaksosta muodostuu yhtenäinen, 
jolla on säännöllisin välimatkoin turvalli-
sia ohitusmahdollisuuksia. Tien varressa 
asuviin ihmisiin ja ympäristöön kohdistu-
vat haitat vähenevät merkittävästi. Kes-
keisimmät vaikutukset ovat:

• Kuljetusten ja henkilöliikenteen pal-
velutaso paranee ja kustannukset 
alenevat. Matka-ajan ennustettavuus 
paranee, kun liikennettä hidastavat 
mäkiset, mutkaiset ja kapeat tieosuu-
det poistuvat. Matka-aika lyhenee noin 
kolme minuuttia. 

• Liikennekuolemat vähenevät noin 
65 % ja henkilövahinko-onnettomuu-
det lähes 45 %. Kymmenessä vuodes-
sa vältetään neljä liikennekuolemaa 
ja vuosittain noin kolme henkilövahin-
koon johtanutta onnettomuutta.

• Rinnakkaistiet ja risteyssillat sujuvoit-
tavat paikallista liikkumista ja tekevät 
sen turvallisemmaksi, vaikka joissakin 
kohdissa matkat pitenevät.

la. Tiejärjestelyt on sovitettu alueen 
asukkaiden ja maanomistajien kans-
sa käydyissä useissa vuoropuheluti-
laisuuksissa ja asukastapaamisissa. 
Luonnonympäristöön kohdistuvia vai- 
kutuksia on lisäksi lievennetty muun 
muassa liito-oravien tienylityspaik-
kojen turvaamisella ja tien varren 
paahdeympäristöjen säilyttämisellä ja 
luomalla edellytyksiä uusille kohteille. 
Paahdeympäristöt ovat tärkeitä kas-
veille ja perhosille.

• Tiejärjestelyjen alta joudutaan lunas-
tamaan pelto- ja metsämaata sekä 15 
asuinkiinteistöä ja kolme vapaa-ajan 
kiinteistöä. Kiinteistöjen hankinta tien-
pitäjälle järjestetään vapaaehtoisin 
kaupoin heti, kun hankkeen toteutta-
misesta saadaan varmuus. Poistamal-
la lähellä tietä olevat asuinrakennukset 
pystytään vähentämään tarvittavaa 
meluntorjuntaa ja alentamaan raken-
tamiskustannuksia. Uusissa asuinpai-
koissa asumisviihtyisyys on usein pa-
rempi kuin korkeiden melusuojausten 
vieressä. Maan menetyksen lisäksi 
teiden rakentaminen pirstoo kiinteistö-
jä ja muuttaa kulkuyhteyksiä. Haittoja 
lievennetään tilusjärjestelyillä.

• Hanke edistää monipuolisesti kiertota-
loutta ja ekologisuutta. Meluvallieissa 
käytetään mm. teollisuuden ylijäämä-
tuotteita. Puuta käytetään meluseinis-
sä sekä yhdessä sillassa.

• Hanke lisää tiestön kunnossapitokus-
tannuksia, henkilöliikenteen ajoneu-
vokustannuksia ja päästökustannuk-
sia, mutta alentaa liikenteen aika-, 
ajoneuvo-, onnettomuus- ja melukus-
tannuksia. Hanke on yhteiskunnalle 
hyödyllinen ja sen taloudellinen hyöty-
kustannussuhde on 1,0.

Tiealueiden hankinta
Maa- ja vesialueiden hankinta sekä kor-
vausten määrittäminen ja maksaminen 
tapahtuu pääsääntöisesti täyden kor- 
vauksen periaatteella maantietoimituk-
sessa. Toimitus aloitetaan ennen hank-
keen rakentamisen aloittamista haltuun- 
ottokatselmuksella, johon kaikki maan-
omistajat ja haitan kokijat kutsutaan. Tie-
toimitus kestää rakentamisen loppuun 
asti ja vielä sen jälkeen, jolloin makse-
taan lopulliset haittakorvaukset. Osa 
tilusjärjestelyistä ja kiinteistöjen hankin-
noista tehdään ennen tietoimitusta käyn-
nissä olevan hankeuusjakotoimituksen 
kautta tai sopimalla. 

Tiesuunnitelmassa hyväksytään
• tiealue
• suoja-alue
• rasiteoikeudet
• maa-ainesten sijoittamisalueet
• varastoalueet

Lunastusmenettely

RAKENTAMINEN

Tietoimituksen 2. vaiheessa

• tarkistetaan rajat
• käsitellään korvaukset haitoista

ja vahingoista

Korvausten maksaminen 
maanomistajille

Mahdollisten lisäkorvausten 
maksaminen

Tietoimituksen 1. vaiheessa 
määritellään
• lunastettavat alueet ja kohteet
• tilusvaihdot
• korvausten suuruus maasta,

kasvillisuudesta, rakennuksista  
ja laitteista

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Suunnitelmien käsittely ja jatkosuunnittelun periaatteet
2017 2018 2019 2020

Nähtävilläolo
Muistutukset
Lausunnot

1

Hyväksy-
mispäätös

Tiesuunnitelma
1. kehittämisvaihe
- valmistuu 09/2019

Rakentamisurakan 
valmistelu ja

kilpailutus

2021 2022

Rakentaminen
2020–2022

Yleissuunnitelma 
2004 ja sen 

hyväksymispäätös 
2008

Palvelutasolähtöinen 
kehittämisselvitys 

2016

Määriteltiin 
tiesuunnitelman
1. kehittämisvaiheen 
sisältö

Anjalankosken taajamayleiskaavan muutos
- luonnos kevät 2019
- ehdotus syksy 2019  Hyväksy-

minenAsemakaavojen muutokset
- luonnokset kevät 2019
- ehdotukset syksy 2019  

Mahdolliset 
valitukset

Uronjoen ja Inkeroisten välillä valtatie 
parannetaan pääosin nykyisen tien itäpuolelle. 
Rajakallion vihersilta Kouvolan suuntaan.


