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TIIVISTELMÄ

Valtatie 15 on Kymenlaakson tärkein etelä-pohjois-
suuntainen pääväylä. Tie on elintärkeä yhteys Ky-
menlaakson teollisuuden sekä Haminan ja Kotkan
satamien välillä. Kouvolasta kohti Mikkeliä jatkuva
valtatie 15 on tärkeä linkki maan keskiosista ja län-
nestä Lahden–Heinolan suunnasta Kaakkois-Suo-
men satamiin ja rajanylityspaikoille. Sen rooli kan-
sainvälisen liikenteen yhteytenä Kouvolan suun-
nasta Vaalimaalle on lisääntymässä.

Nykyinen valtatie on rakennettu pääosin 1960-lu-
vulla, jonka jälkeen on parannettu vain yksittäisiä
liittymiä. Valtatien 15 liikenne on kasvanut voimak-
kaasti etenkin raskaiden ajoneuvojen osalta eivätkä
nykyisen tien ominaisuudet vastaa lisääntyneen lii-
kenteen vaatimuksia. Tämä näkyy tien heikkona lii-
kenneturvallisuutena ja liikenteen säännöllisenä jo-
noutumisena. Yleissuunnitelma koskee valtateiden
7 ja 6 välistä noin 41 kilometrin pituista osuutta
Kotkan Rantahaan ja Kouvolan Tykkimäen välillä.

Ongelmat

Valtatien 15 merkittävin ongelma on heikko liiken-
neturvallisuus. Tiellä on tapahtunut vuosittain noin
13 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta ja
vähintään yksi liikennekuolema. Niistä 85 % on ol-
lut ohitus- ja kohtaamisonnettomuuksia. Liikenne-
turvallisuus on heikoin Anjalankosken alueella Kel-
takankaan ja Kiehuvan sekä Inkeroisten ja Juuri-
korven välillä. Pääliittymistä onnettomuuksia tapah-
tuu eniten valtateiden 15 ja 6 liittymässä Kouvolan
Käyrälammella. Tien liikennekuolemien tiheys (kuo-
lemaa/100 km) ja kuolemanriski (kuolemaa/100 mil-
joonaa ajoneuvokilometriä) ovat maan vilkkaim-
pienkin pääteiden joukossa suurimpia. Myös hen-
kilövahinkoja tapahtuu keskimääräistä enemmän.
Tiellä tapahtuu lisäksi runsaasti eläinonnettomuuk-
sia.

Valtatien 15 liikenne on suurimmillaan arkipäivinä.
Keskimääräinen arkivuorokausiliikenne (KAVL) on
4 700–8 900 autoa vuorokaudessa, joka on noin
10 % suurempi kuin keskivuorokausiliikenne (KVL).
Suurimmillaan liikenne on Rautakorven ja Kiehu-
van välillä ja pienimmillään Kiehuvan ja Tehontien
välillä. Raskaan liikenteen määrä on suuri, 900–
1 200 autoa vuorokaudessa, ja sen osuus on 15–
21 %. Liikenteen on ennustettu kasvavan 35 %:lla

vuoteen 2030 mennessä. Silloin valtatiellä kulkisi
keskimäärin 5 800–10 400 autoa vuorokaudessa.

Nykyisin valtatien liikenteen palvelutaso on pääosin
tyydyttävä (palvelutasoluokka C), mutta vilkkaim-
malla osuudella Rautakorven ja Kiehuvan välillä
vain välttävä (luokka D). Vuonna 2030 ennustetaan
ruuhkaisia tieosuuksia olevan noin 4 % tiepituudes-
ta. Ilman parantamistoimia tien palvelutaso olisi pää-
osin välttävä (luokka D). Työpäivien liikenteessä
(maanantai–perjantai) tilanne on selvästi huonompi.

Tien liikenne jonoutuu runsaan raskaan liikenteen
ja heikkojen ohitusmahdollisuuksien takia erityisesti
arkipäivisin. Tiellä on useita kohtia, joissa raskaan
liikenteen nopeus laskee alle 70 km/h:ssa. Myös
vilkkaimpien tasoliittymien toimivuus heikkenee.
Ohitustarve ja liittymien ruuhkautuminen lisäävät
onnettomuusriskiä. Liikenteen jonoutuminen hait-

taa oleellisesti pitkämatkaisia ja alueen teollisuu-
den kuljetuksia sekä työmatkaliikennettä.

Muita ongelmia ovat turvattomat kevyen ja pai-
kallisen liikenteen olosuhteet tien suunnassa ja
yli, tien ja liikenteen haitat pohjavedenottotoi-
minnalle sekä paikoin tien varren asutusta hait-
taava liikenteen melu.

Ratkaisuehdotus ja toteuttaminen

Valtatie 15 ehdotetaan parannettavaksi pääosin
keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi, jolla ajo-
suunnat on lähes koko matkalla erotettu toisistaan
tien keskelle sijoitettavalla kaiteella. Keltakankaan
ja Kiehuvan välillä valtatielle muodostuu yhtämit-
tainen 9,8 kilometrin pituinen 2+2-kaistainen jak-
so. Tämän lisäksi valtatiellä on 5 ohituskaistaa Kot-
kan suuntaan ja 6 ohituskaistaa Kouvolan suuntaan.

Kouvolassa Tehontien ja valtatien 6 välille muodos-
tuu myös lyhyt 2+2-kaistainen osuus. Pääliittymät
parannetaan eritasoliittymiksi ja muut liittymät ovat
kääntymiskaistoin varustettuja korkeatasoisia ja
turvallisia tasoliittymiä. Kaikki liittymäkohteet, Lei-
karin ja Ylänummen väli sekä Tykkimäen alue va-
laistaan. Tien nopeusrajoitus on 100 km/h:ssa lu-
kuun ottamatta Tykkimäen aluetta, jossa se on 80
km/h.

Valtatien 15 nykyisiä yksityisteiden liittymiä vähen-
netään runsaasti ja ne korvataan laajoilla rinnak-
kaistiejärjestelyillä ja useilla risteyssilloilla valtatien
15 poikki. Kevyelle liikenteelle rakennetaan omat
väylät Leikarin ja Ylänummen välille, Rautakorven
ja Kiehuvan liittymäalueille sekä Tornionmäen alu-
eelle Tehontieltä Lautarontielle. Muilla osuuksilla
rinnakkaisteistä muodostuu lähes jatkuva valtatien
15 suuntainen reitti, jolle kevyt liikenne pyritään
ohjaamaan. Linja-autopysäkit on sijoitettu liittymien
ja alikulkujen yhteyteen ja pysäkeille on järjestetty
turvalliset kevyen liikenteen yhteydet.

Asutuksen kohdille tehdään meluseiniä ja meluval-
leja. Tornionmäen pohjavesialue suojataan. Leika-
rin ja Tehontien välille tulee riista-aidat ja eläinten
kulku tien poikki järjestetään kahden hirvisillan
kautta.

Parantamistoimenpiteet tehdään pääosin nykyistä
tielinjausta noudattaen. Vain joissakin kohdissa
Kotkan ja Anjalankosken alueella on tarve kaartei-
den loiventamiseen ja tien korkeusaseman muut-
tamiseen. Koko osuudella tiealue levenee nykyises-
tään.

Hankkeen rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 70
miljoonaa euroa, josta lunastus- ja korvauskustan-
nusten osuus on noin 1 miljoonaa euroa. Hankkeen
sisältö on esitetty oheisessa kuvassa.

Vaiheittain toteuttaminen

Hanke ehdotetaan toteutettavaksi kolmessa vai-
heessa. Toteutusvaiheet on muodostettu niin, että
ensimmäisenä parannetaan pahimpia liikennetur-
vallisuuden ja liikenteen sujuvuuden ongelmakoh-
tia sekä tärkeimpiä melun ja pohjavesien suojaus-
kohteita. Viimeisenä toteutetaan ratkaisut, joilla tur-
vataan tien liikenteen sujuvuus liikenteen kasva-
essa.

Valtatien 15 parantamisen periaatteet ja toteuttamispolku.



Toteuttamispolku on muodostettu niin, että se pal-
velee ilman hukkarakentamista tien kehittämistä vai-
heittain kohti tavoitetilaa eli yleissuunnitelman rat-
kaisuehdotusta. Kehittämispolun periaatteet on esi-
tetty oheisessa kuvassa. Jos rahoitusta ei saada
suuremmille kehittämishankkeille, voidaan tietä pa-
rantaa esitettyä pienemmissä kokonaisuuksissa
esimerkiksi yksi ohituskaistapari tai liittymä kerral-
laan.

Keskeiset vaikutukset

Liikenteen turvallisuus paranee merkittävästi
• Tiellä tapahtuu nykyisin 1,4 liikennekuolemaa

vuodessa ja vuoden 2030 ennusteen mukaan
1,8 liikennekuolemaa, jos tietä ei paranneta. Pa-
rannetulla tiellä on arvioitu tapahtuvan vuonna
2030 vuosittain 0,7 liikennekuolemaa, joten lii-
kennekuolemien määrä vähenee nykyisestä
50 %. Toimenpiteet vähentävät erityisesti koh-
taamis- ja ohitusonnettomuuksia, koska lähes
koko osuudelle tulee ajosuunnat erottava kes-
kikaide. I-vaihe vähentää liikennekuolemia
25 %.

• Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät ny-
kytilanteeseen verrattuna noin kolmella vuosit-
tain vuoden 2030 liikennemäärillä eli 25 %. Eril-
liset kevyen liikenteen väylät, rinnakkaistiet ja
uudet risteyssillat parantavat kevyen liikenteen
turvallisuutta.

Tien parantamisella ehkäistään liikenteen ruuh-
kautuminen arkiliikenteessä liikenteen kasvusta
huolimatta. Tämä palvelee etenkin alueen työmat-
kaliikennettä ja elinkeinoelämän kuljetuksia. Myös
joukkoliikenne hyötyy tien sujuvuuden parantumi-
sesta. Tien parantamisella turvataan hyvä matka-
aikojen ennustettavuus, mikä on tärkeää etenkin
elinkeinoelämän kuljetuksille. 2+2-kaistaiset osuu-
det ja säännöllisin välein olevat ohituskaistat mah-
dollistavat raskaan ja muun hitaamman liikenteen
ohittamisen ja vähentävät liikenteen jonoutumista.
Vuonna 2030 ruuhkautuvia tieosuuksia on ilman
tienparannusta yhteensä 3,9 kilometriä. Parannus-
ten jälkeen niitä jää vain 0,3 kilometriä eli alle 1 %
koko osuuden pituudesta. Käytännössä tämä tar-
koittaa ajoittaista ruuhkautumista vuoden vilkkaim-
pina tunteina eli satunnaisen perjantai-iltapäivän
huipputunteina yksittäisessä kohteessa.

Vuoden 2030 ennustetilanteessa, kun liikennemää-
rät ovat nykyisestä kasvaneet noin 35 %, liikenne-

suoritteesta kulkee 94 % hyvän palvelutason mu-
kaisissa olosuhteissa (HCM-palvelutaso A–C). Tyy-
dyttävissä olosuhteissa (palvelutaso D) kulkee 5 %
liikenteestä. Ruuhkautuvissa, alle palvelutasotavoit-
teiden jäävissä olosuhteissa (palvelutaso E) kulkee
1 % liikennesuoritteesta.

Ensimmäisen toteutusvaiheen toimenpieteillä ruuh-
kautuvan tieosuuden (palvelutaso E, vuoden 100.
huipputuntina) pituus on 0,8 kilometriä eli noin 2 %
tiepituudesta. I-vaiheen toimenpiteiden jälkeen lii-
kenteen sujuvuus alkaa ensimmäisenä heikentyä
Keltakankaan ja Kiehuvan välisellä tiejaksolla, jossa
liikennemäärät ovat suurimmat.

Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat uusien
kevyen liikenteen väylien ja parannettavien rinnak-
kaistieyhteyksien ansiosta. Kevyt liikenne voi käyt-
tää uutta kevyen liikenteen väylää, nykyistä, uutta
tai parannettua rinnakkaistietä lähes koko matkal-
la. Vain jakson pohjoispäässä Perämaan ja Tehon-
tien välillä (2 km jakso) kevyen liikenteen reitti oh-
jataan kulkemaan katuverkon kautta.

Liikenteen sujuvoituminen turvaa hyvät joukkolii-
kenteen olosuhteet sekä mahdollistaa aikataulu-
jen pitävyyden. Pysäkkien määrä säilyy lähes ny-
kyisellään ja kulkuyhteydet niille muuttuvat turvalli-
semmiksi.

Liikenteen meluhaitat vähenevät. Kaikkien asu-
tuskeskittymien kohdille on suunniteltu melusuo-
jausta. Myös Käyrälammen virkistysalueen meluti-
lanne paranee huomattavasti. Melusuojaukset vä-
hentävät valtatien melualueella (yli 55 dBA) asuvien
määrää noin 85 asukkaalla.

Pohjavesien pilaantumisriski pienenee. Tornion-
mäen pohjavesialue suojataan tien parantamisen
yhteydessä ja tiealueelle keräytyvät vedet johde-
taan pohjavesialueen ulkopuolelle.

Tien parantaminen muuttaa sen lähiympäristöä
tiealueen leventymisen takia, mutta se ei vaikuta
merkittävästi ympäristön arvokohteisiin.

Valtatien 15 ensimmäinen parantamisvaihe.

Paikallisten asukkaiden ja maatalouden kulku-
yhteydet pitenevät monin paikoin. Paikalliselle lii-
kenteelle muodostuu alikulkusiltojen ja rinnakkais-
teiden ansiosta entistä turvallisemmat ja miellyttä-
vämmät kulkuyhteydet. Samalla tosin ylläpitokus-
tannukset kasvavat selvästi.

Hanke on yhteiskuntataloudellisesti kannat-
tava. Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,3. En-
simmäisen toteutusvaiheen hyöty-kustannussuhde
on 1,4. Suurimmat hyödyt saavutetaan onnetto-
muuskustannusten vähentymisenä (yli 65 %). Väy-
lien hoito- ja ylläpitokustannukset lisääntyvät.

Jatkotoimenpiteet

Yleissuunnitelma on tielain mukaan käsiteltävä
suunnitelma, jonka Tiehallinto hyväksyy kuultuaan
sidosryhmiä ja asianosaisia. Kaakkois-Suomen tie-
piiri pyytää yleissuunnitelmasta tarvittavat lausun-
not alueen kunnilta, Kaakkois-Suomen ympäristö-
keskukselta, Kymenlaakson liitolta, Kouvolan seu-
dun kuntayhtymältä, Museovirastolta, Ratahallinto-
keskukselta, Suomen kuorma-autoliitolta, Suomen
linja-autoliitolta, Suomen luonnonsuojeluliitolta,
Finngrid Oyj, Gasum Oy:ltä ja Kymenlaakson Vesi
Oy:ltä. Lausuntokierroksen aikana yleissuunnitelma
asetetaan yleisesti nähtäville alueen kunnissa, jol-
loin ne, joiden etua tai oikeutta suunnitelma kos-
kee, voivat esittää yleissuunnitelmasta kirjallisia
huomautuksia.

Yleissuunnitelma ja sen hyväksymispäätös ovat
pohjana hankkeen jatkosuunnittelulle. Seuraava
suunnitteluvaihe on tiesuunnitelman laatiminen,
joka laaditaan jokaisesta toteutusvaiheesta erik-
seen. Valtatien 15 välin Kotka–Kouvola kehittämis-
hanke on mukana tulevien vuosien liikenneväylä-
ohjelmaesityksen tehneen ministerityöryhmän mie-
tinnössä. Noin 37 miljoonaa euroa maksavan hank-
keen toteutus on esitetty vuosille 2008–2013. Tie-
suunnitelman laatiminen ensimmäisestä toteutus-
vaiheesta voidaan aloittaa vuonna 2006, jolloin ra-
kentaminen olisi mahdollista käynnistää vuonna
2008.



ESIPUHE

Valtatie 15 Rantahaan ja Kouvolan välillä on raken-
nettu pääosin 1960-luvulla, jonka jälkeen on paran-
nettu vain yksittäisiä liittymiä normaalin hoidon ja
ylläpidon lisäksi. Valtatien liikenne on kasvanut voi-
makkaasti etenkin raskaiden ajoneuvojen osalta
eivätkä nykyisen tien ominaisuudet vastaa lisään-
tyneen liikenteen vaatimuksia. Tämä näkyy tien
heikkona liikenneturvallisuutena ja liikenteen sään-
nöllisenä jonoutumisena päiväaikaan.

Tiehallinto on tehnyt valtatien 15 parantamisen tar-
veselvityksen perusteella hankepäätöksen vuonna
2001, jossa tavoitetilanteen ratkaisuksi on esitetty
leveäkaistatietä. Tämän jälkeen pääteiden kehittä-
misen toimintalinjoissa ja periaatteissa on korostu-
nut voimakkaasti liikennekuolemien vähentämis-
tarve, joka on tuonut esille mm. ajosuunnat erotta-
vat keskikaiteelliset ratkaisut vilkkaille pääteille. Uu-
sien toimintalinjojen mukainen kehittämisselvitys
valtatielle 15 laadittiin keväällä 2003. Siinä esitet-
tiin valtatien 15 parantamista keskikaiteellisin ohi-
tuskaistoin. Kehittämisselvityksen pohjalta Kaak-
kois-Suomen tiepiiri käynnisti tämän yleissuunni-
telman laatimisen kesällä 2003. Yleissuunnitel-
massa on esitetty ratkaisuehdotus valtatien 15 pa-
rantamiseksi vaikutuksineen ja kustannusarvioi-
neen sekä toteuttamispolkuineen.

Yleissuunnitelman laatimista valvoi esisuunnittelu-
insinööri Juha Laamanen Kaakkois-Suomen tiepii-
ristä. Tiepiiri käytti suunnittelun ohjaukseen suun-
nitteluttajakonsulttina Raimo Mäki-Paakkasta Pakse
Ky:stä. Työn ohjauksesta ja päätöksenteosta vas-
tasi hankeryhmä, johon kuuluivat:

• Juha Laamanen, Kaakkois-Suomen
puheenjohtaja tiepiiri

• Raimo Mäki-Paakkanen, Pakse Ky
sihteeri

• Jukka Timperi Kaakkois-Suomen
ympäristökeskus

• Riitta Kallström Kymenlaakson liitto
• Mikko Haapala Anjalankosken

kaupunki
• Kari Myllynen Kotkan kaupunki
• Erkki Becker Kouvolan kaupunki
• Jari Horppu Valkealan kunta
• Kyösti Arola Valkealan kunta
• Timo Lievonen Kymenlaakson

maakuntamuseo
• Kalle Toropainen RHK:n edustajana

Oy VR-Rata Ab:stä
• Rauno Tuominen Sito
• Pekka Karhapää Sito
• Heikki Haila Sito

Työn aikana on pidetty työryhmäpalavereita, joissa
on informoitu- ja keskusteltu hankkeen etenemises-
tä sekä yksityiskohdista. Työpalavereita on pidetty
Kaakkois-Suomen tiepiirin asiantuntijoiden, Kaak-
kois-Suomen ympäristökeskuksen ja alueen kuntien
kanssa. Yleissuunnitelman yhteydessä tehtiin liiken-
neturvallisuusauditointi, jonka tekivät Pasi Pirtala
Keski-Suomen tiepiiristä, Jarmo Tihmala Savo-Kar-
jalan tiepiiristä ja Jukka Lehtinen Tiehallinnon kes-
kushallinnosta.

Suunnitelma on tehty Sito-yhtiöissä, jossa työstä
vastasi ins. Rauno Tuominen. Lisäksi työhön osal-
listuivat ins. Pekka Karhapää, ins. AMK Jan-Erik
Berg, dipl.ins. Heikki Haila, ins. AMK Tiina Kähö,
mais.arkkit.yo. Niina Meronen, hortonomi Jouko
Waris, dipl.ins. Esa Patjas, FM Maija Aittola, dipl.ins.
Hanna Huhta, dipl.ins. Markus Väyrynen, dipl.ins.
Pekka Mantere, arkkitehti Ivo-Ott Hirvesoo, tekn.yo.
Juho Hannukainen, dipl.ins. Juho Siipo ja tekn.yo.
Minna Hakola. Konsultin sisäisenä laadunvarmis-
tajana toimi dipl.ins. Tapio Puurunen.

Tiedottaminen ja vuorovaikutus

Suunnitelman aloittamisesta on kuulutettu tielain
mukaisesti syyskuussa 2003. Joukkoviestimille on
toimitettu tiedotteita työn aloittamisesta sekä ylei-
sötilaisuuksien ajankohdista ja niissä esiteltävistä
asioista. Suunnittelu on ollut paljon esillä alueen
joukkoviestimissä.

Yleissuunnitelmassa on ollut laaja osallistumis- ja
vuorovaikutusprosessi. Työn aikana pidettiin kah-
teen otteeseen esittely- ja keskustelutilaisuuksia
alueen asukkaille ja maanomistajille. Molemmilla
kerroilla tilaisuudet pidettiin Kotkassa, Anjalankos-
kella ja Valkealassa. Tilaisuuksista kuulutettiin pai-
kallisissa joukkoviestimissä. Ensimmäiset tilaisuu-
det pidettiin joulukuussa 2003, jolloin esillä olivat
työn lähtökohdat ja alustavat vaihtoehdot. Toiset ti-
laisuudet ajoittuivat huhtikuun 2004 loppuun, jolloin
esiteltiin yleissuunnitelman ratkaisuehdotusta. Ti-
laisuuksissa oli läsnä 20–45 henkilöä paikasta riip-
puen. Keskusteluissa tuli voimakkaasti esille tien

parantamistarve ja viimeaikainen raskaan liikenteen
kasvu. Nykyistä tietä pidettiin turvattomana ja lii-
kenteen sujuvuutta heikkona. Erityisiä ongelmia
aiheutuu paikalliselle liikenteelle, joka joutuu käyt-
tämään valtatietä 15. Myös liikennemelun aiheut-
tamat ongelmat korostuivat.

Ehdotettuihin valtatien parantamisratkaisuihin suh-
tauduttiin positiivisesti. Laajempaa keskustelua ja
kommentteja keräsivät yksityistiejärjestelyt, lunas-
tus- ja korvausasiat ja meluntorjunta. Pääosa yksi-
tyisteihin ja valtatien 15 risteyssiltoihin sekä me-
luntorjuntaan liittyvistä kommenteista on otettu huo-
mioon yleissuunnitelman ratkaisuehdotuksessa.
Käyty vuoropuhelu käsiteltiin hankeryhmässä. Se
on liitetty hankkeen suunnittelumateriaaliin ja se on
käytettävissä valtatien 15 jatkosuunnittelussa.

Esittelytilaisuuksien yhteydessä Maanmittauslaitos
informoi alueen maanomistajia hankeuusjaon teke-
misestä ja sen vaikutuksista mm. alueen maankäy-
tön yhteystarpeisiin. Tiehallinto ja Maanmittauslai-
tos ovat myös neuvotelleet asian valmistelusta.

Kouvolassa kesäkuussa 2004

TIEHALLINTO
Kaakkois-Suomen tiepiiri
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1.1 Hankkeen taustat

Suunnittelukohde on osa Kotkan ja Mikkelin välistä
päätieyhteyttä ja Kaakkois-Suomen tiepiiri on eh-
dottanut sitä yhdessä sidosryhmien kanssa valmis-
teilla olevaan valtakunnalliseen runkoteiden verk-
koon. Valtatie 15 on Kymenlaakson tärkein etelä-
pohjoissuuntainen pääyhteys ja se yhdistää valta-
tiet 5 (Helsinki–Sodankylä), 6 (Helsinki–Joensuu)
ja 7 (Eurooppatie E18). Tie toimii merkittävänä yh-
teytenä Kymenlaakson teollisuuden sekä Haminan
ja Kotkan satamien välillä. Kouvolasta kohti Mikke-
liä jatkuva valtatie 15 on tärkeä linkki maan keski-
osista ja myös lännestä Lahden suunnasta sata-
miin ja rajanylityspaikoille. Tien rooli kansainväli-
sen liikenteen yhteytenä Kouvolan suunnasta Vaa-
limaalle on lisääntymässä. Kotkan ja Haminan sa-
tamissa sekä Kouvolassa on huomattavia tavara-
terminaaleja. Anjalankoskella on maankäytön laa-
jenemisalueita valtatien 15 varressa, mitkä palve-

levat koko Kymenlaakson aluetta. Kouvola on mer-
kittävä rautatieliikenteen solmukohta.

Alueen merkittävimmät työssäkäyntialueet ovat
Kotka, Kouvola ja Anjalankoski. Näiden alueiden
välillä on runsaasti pendelöivää liikennettä, joka
käyttää valtatietä 15 kulkureittinään. Kouvolan–
Anjalankosken seutu erottuu valtakunnallisessa
elinkeinorakenteessa vahvana metsäteollisuuden
alueena. Kotkan satamalla on suuri merkitys met-
säteollisuuden kuljetusten ja Venäjälle kulkevan
transitioliikenteen kannalta.

Nykyinen tie on rakennettu pääosin 1960-luvulla,
jonka jälkeen on parannettu vain yksittäisiä liitty-
miä normaalin hoidon ja ylläpidon lisäksi. Valtatien
15 liikenne on kasvanut voimakkaasti etenkin ras-
kaan liikenteen osalta ja nykyisen tien ominaisuu-
det eivät vastaa lisääntyneen liikenteen vaatimuk-
sia. Tämä näkyy tien erittäin heikkona liikennetur-

vallisuutena ja liikenteen säännöllisenä jonoutumi-
sena päiväaikaan.

Valtatien 15 parantamisesta on laadittu useita suun-
nitelmia ja selvityksiä, joissa on todettu tien paran-
tamistarve. Suunnitelmat eivät ole edenneet toteut-
tamiseen. Tiehallinto on antanut vuonna 2000 laa-
ditusta “Valtatien 15 parantaminen välillä Ranta-
haka–Kouvola” tarveselvityksestä hankepäätöksen
vuonna 2001, jossa tietä esitetään parannettavaksi
nykyisellä paikallaan ensin säännöllisin välein to-
teutettavin ohituskaistoin. Tavoitetilanteen ratkai-
suksi on esitetty leveäkaistatietä.

Tämän jälkeen pääteiden kehittämisen toimintalin-
joissa ja periaatteissa on korostunut voimakkaasti
liikennekuolemien vähentämistarve, joka on tuonut
esille mm. ajosuunnat erottavat keskikaiteelliset rat-
kaisut pääteille. Uusien toimintalinjojen mukainen
kehittämisselvitys valtatielle 15 laadittiin keväällä
2003. Siinä on esitetty, että valtatietä 15 paranne-
taan keskikaiteellisilla ohituskaistoilla koko matkal-
laan ja pääliittymät ovat eritasoliittymiä. Kehittämis-
selvityksestä saaduissa lausunnoissa on tullut kes-
keisesti esille valtatien 15 parantamistarve. Aiem-
mat suunnitelmat ja selvitykset ovat olleet lähtökoh-
tina tämän yleissuunnitelman laatimiselle.

Valtatien 15 kehittämishankkeen ensimmäinen
vaihe on mukana helmikuussa 2004 julkaistussa
ministerityöryhmän tulevien vuosien liikenneväylä-
ohjelmaesityksessä. Siinä on esitetty toteutettavaksi
37 miljoonaa euroa maksava hanke vuosille 2008–
2013.

1.2 Tavoitteet

Työn yhteydessä asetettiin yhteistyössä sidosryh-
mien kanssa tavoitteet valtatien 15 kehittämiselle
ja yleissuunnitelman laatimiselle. Tavoitteiden muo-
dostamisessa lähtökohtana olivat Tiehallinnon ylei-
set tavoitteet pääteiden kehittämiselle, joiden pe-
rusteella tavoitteita täsmennettiin koskemaan val-
tatien 15 parantamista. Tavoitteet on käsitelty ja
hyväksytty hankeryhmässä.

Yleiset pääteiden kehittämistavoitteet

Pääteiden kehittämisen yleisenä päämääränä on
mahdollisimman turvallinen pääteiden verkko, joka
mahdollistaa sujuvan autoliikenteen, tasaiset ja
ennakoitavissa olevat ajonopeudet, minimoi liiken-
teen ja tienpidon haitat ympäristöön sekä parantaa
joukko- ja kevyen liikenteen palvelutasoa. Kehittä-
misratkaisut sopeutetaan tienvarren maankäyttöön
sekä paikallisiin ja seudullisiin erityispiirteisiin. Pää-
teiden kehittämistä ohjaavat seuraavat tavoitteet:

Turvallisuus: Pääteillä kuolleiden määrä vähenee
selvästi. Kaikkia kehittämistoimenpiteitä ohjaa ta-
voite tieliikenteen turvallisuuden ja liikennejärjes-
telmän inhimillisen virheen sietokyvyn jatkuvasta
parantamisesta.

Ympäristö: Pääteillä tienpidon ja liikenteen aiheut-
tama pohjavesien pilaantumisen riski ja meluhaitat
vähenevät selvästi. Ympäristöön kohdistuvat vai-
kutukset otetaan huomioon kaikessa pääteiden ke-
hittämisen suunnittelussa. Tekniset ratkaisut suun-
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Kuva 1. Valtatie 15 osana Eteläisen Suomen päätieverkkoa. Kuva 2. Nykyinen valtatie on kapea ja sillä kulkee runsaasti raskasta liikennettä.
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nitellaan sellaisiksi, että ympäristöön ja alueen
asukkaisiin kohdistuvat haitat ovat mahdollisimman
vähäiset.

Liikenteen toimivuus ja sujuvuus: Pääteiden lii-
kenteellinen toimivuus pysyy seuraavan 30 vuo-
den ajan vähintään nykyisellä tasolla. Suunnitte-
lussa otetaan huomioon väestön ja elinkeinoelä-
män tarpeet eri tavoin kehittyvillä alueilla. Joukko-
ja kevyen liikenteen palvelutaso paranee selvästi.

Taloudellisuus: Tienpidon toimet kohdennetaan
ja mitoitetaan tehokkaiksi ja taloudellisiksi.

Valtatien 15 kehittämisen tavoitteet

Päätavoitteet valtatien 15 osalta ovat:

• Liikenneturvallisuuden oleellinen paran-
taminen ja erityisesti vakavien onnetto-
muuksien vähentäminen.

• Liikenteen sujuvuuden turvaaminen ot-
taen huomioon tien vilkas ja voimakkaasti
kasvava raskas liikenne.

Valtatien 15 kehittämishankkeelle kohdistetut yksi-
tyiskohtaisemmat tavoitteet on muodostettu ylei-
sistä pääteiden kehittämistä ohjaavista tavoitteista,
jotka on esitelty aiemmin. Tavoitteet ovat seuraa-
vat.

Liikenneturvallisuus

• Vähennetään liikennekuolemien määrää ja ti-
heyttä (onnettomuutta/100 km). Kuolemaan joh-
taneet onnettomuudet vähenevät 45 % nykyti-
lanteeseen verrattuna. Vuonna 2030 osuudella
tapahtuu keskimäärin alle 0,8 kuolemaan joh-
tavaa onnettomuutta vuodessa. Tavoitteena on
erityisesti kohtaamis- ja ohitusonnettomuuk-
sien riskien vähentäminen.

• Pienennetään henkilövahinko-onnettomuuk-
sien esiintymistodennäköisyyttä ajoneuvoliiken-
teen lisäksi myös kevyen liikenteen osalta.

• Vähennetään eläinonnettomuuksia etenkin hir-
vien esiintymisalueilla Ylänummen ja Inkerois-
ten sekä Rautakorven ja Kouvolan välillä.

Liikenteen toimivuus ja sujuvuus

• Parannetaan tavara- ja henkilöliikenteen suju-
vuutta, toimintavarmuutta ja matka-aikojen en-
nustettavuutta ilman haitallista jonoutumista tie-
linjalla tai liittymissä.
• valtatien nopeusrajoitus on 100 km/h lukuun

ottamatta Tykkimäen aluetta, jossa nopeus-
rajoitus on 80 km/h

• ratkaisut täyttävät valtatieverkolle asetetut
yleiset vaatimukset mm. liittymäratkaisujen
ja turvallisten ohitusmahdollisuuksien suh-
teen

• tien poikkileikkaus vastaa liikennemääriä ja
liikenteen koostumusta.

• Turvataan alueen kuntien välisten työ- ja asi-
ointimatkojen sujuvuus.

• Parannetaan kevyen liikenteen kulkumahdolli-
suuksia valtatien suunnassa sekä sen poikki.

• Otetaan huomioon joukkoliikenteen tarpeet ja
turvataan joukkoliikenteen käytön sekä siihen
liittyvän jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuudet
erityisesti pysäkkien ja liittymien kohdilla.

• Otetaan huomioon erikoiskuljetusten vaatimuk-
set. Valtatie 15 kuuluu erikoiskuljetusten runko-
verkkoon, jolla alikulku- ja leveysvaatimuksena
on 7 metriä Inkeroisten ja Rantahaan välillä sekä
valtatien 6 pohjoispuolella. Työssä selvitetään
mahdollisuudet erikoiskuljetusten runkoverkon
muuttamiseen nykyistä selkeämmäksi.

• Turvataan liikenteen tarvitsemien palveluiden
saatavuus. Tiellä on pysäköintialueita noin 15
kilometrin välein, joista osa toimii myös alueen
kuntien info-pisteinä.
• nykyisten pysäköintialueiden toimivuus tur-

vataan
• pysäköintialueiden ympäristö on siisti ja alu-

eilla on mm. riittävät pysäköintialueet, ka-
lusteet, wc:t ja jäteastiat

• turvataan hyvät liikenneyhteydet tien varren
huoltoasemille.

Ympäristö

• Turvataan alueen asukkaiden ja maanomista-
jien turvalliset kulkuyhteydet ilman kohtuuttomia
kiertomatkoja.

• Pienennetään liikenteen ja tien hoidon aiheut-
tamaa pohjavesien pilaantumisriskiä etenkin ve-
denhankinnan kannalta tärkeillä pohjavesialu-
eilla, joista keskeisin on Tornionmäen pohjave-
sialue Kouvolassa.

• Vähennetään liikenteen aiheuttamia meluhait-
toja asutuskeskittymien sekä virkistysalueiden
kohdilla. Tavoitearvoina käytetään valtioneuvos-
ton asettamia ohjearvoja, jotka on esitetty tau-
lukossa 1.

• Korostetaan taajamien sisääntuloyhteyksinä toi-
mivien pääliittymien ilmettä. Alueen kuntien
kanssa määritellään yhteistyössä selkeät ja tun-
nistettavat porttikohdat keskeisiin pääliittymiin.

• Sovitetaan tieratkaisut ympäristöön mahdolli-
simman hyvin ottaen huomioon alueen arvok-
kaat luonto-, maisema- ja kulttuurihistorialliset
kohteet.

• Turvataan hirvieläinten turvalliset kulkumahdol-
lisuudet tien poikki.

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

• Tuetaan tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen
kehitystä ja maankäytön tavoitteita.

• Otetaan huomioon alueellisten erityispiirteiden,
ominaisuuksien, vahvuuksien ja menestysteki-
jöiden aiheuttamat tarpeet, joita ovat mm. alu-
een raskas teollisuus, Anjalankosken Ekopark,
Kouvolan logistiikka- ja matkailualueet jne.

• Turvataan maankäytölle mahdollisimman hyvät
yhteydet valtatielle 15 ja sen poikki ottaen huo-
mioon tien asema valtakunnallisena ja seudul-
lisena yhteytenä.

Taloudellisuus

• Kohdennetaan toimenpiteet ja toteuttamispolku
mahdollisimman tehokkaaksi, jolloin saadaan
yhteiskuntataloudellisesti kannattava ratkaisu.

• Tavoiteratkaisu on voitava toteuttaa vaiheittain
käytettävissä olevan rahoituksen kannalta so-
pivina osahankkeina. Vaiheittain toteuttami-
sessa pyritään hukkainvestointien minimointiin
ja nykyisten rakenteiden mahdollisimman tehok-
kaaseen hyödyntämiseen.

Yleissuunnitelman laatimisen tavoitteet

Yleissuunnitelman laatimisen päätavoitteena on
muodostaa yleisesti hyväksytty ratkaisuehdo-
tus, joka on pohjana myöhemmin laadittaville tie-
suunnitelmille. Tätä tavoitetta tukemaan asetettiin
hankeryhmässä seuraavat tavoitteet:

• Selvittää mahdollisimman kattavasti alueen ny-
kytila.

• Varmistaa toimenpiteiden toteuttamiskelpoisuus.
• Vaihtoehtoisten toteuttamisratkaisujen kattava

vertailu ja perusteltu karsinta.
• Määritellä toimenpiteiden vaikutukset liikentee-

seen, turvallisuuteen, maankäyttöön, ympäris-
töön ja talouteen.

• Määritellä tieympäristön rakentamisen periaat-
teet ja ympäristöhaittojen lieventämistoimenpi-
teet, kuten pohjavesisuojaukset, meluntorjunta,
riistasillat jne.

• Määritellä tiejärjestelyjen tarvitsema aluevaraus
ja mahdollisten kaavamuutosten tarve.

• Edistää hankkeen hyväksyttävyyttä sidosryhmä-
työskentelyllä sekä osallistumis- ja vuoropuhe-
lutilaisuuksilla.

• Käynnistää vuoropuhelu hankeuusjaon toteut-
tamiseksi alueelle.

• Tuottaa havainnollista tietoa vuoropuhelua, pää-
töksentekoa ja suunnitelman käsittelyä varten.

• Antaa ohjeet jatkosuunnittelulle.

Taulukko 1. Valtioneuvoston asettamat melun ohjearvot.

Kohde  Päivällä klo 7–22 Yöllä klo 22–7 
Asumiseen käytettävä alue 55 dB 50 dB, uusilla alueilla 45 dB 
Virkistysalue taajamassa ja taajamien välittömässä 
läheisyydessä 

55 dB 50 dB, uusilla alueilla 45 dB 

Hoitolaitoksia palvelevat alueet 55 dB 50 dB, uusilla alueilla 45 dB 
Oppilaitoksia palvelevat alueet 45 dB - 
Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, 
taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja 
luonnonsuojelualueet. 

45 dB 40 dB 
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2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

2.1 Suunnittelualue

Yleissuunnitelma koskee Kotka–Mikkeli valtatietä
15 Kotkan (Rantahaka) ja Kouvolan välillä. Suun-
nitteluosuuden pituus on noin 41 kilometriä. Suun-
nittelualue rajautuu etelässä Rantahaan eritasoliit-
tymään (tieosoite 15/02/0) ja pohjoisessa Käyrä-
lammen pohjoispuolelle, Lautarontien liittymään (tie-
osoite 15/08/1800). Kymenlaakson maakunnan ete-
lä- ja pohjoisosien välillä valtatie 15 kulkee Kotkan,
Anjalankosken ja Kouvolan kaupunkien sekä Val-
kealan kunnan alueilla.

Yleissuunnitelman yhteydessä on tarkasteltu ver-
kollisella tasolla myös valtatien 15 rinnakkaisia yh-
teyksiä joukko- ja kevyen liikenteen sekä suurten
erikoiskuljetusten reitistön osalta sekä liikenteen
hallinnan kannalta.

2.2 Aikaisemmat suunnitelmat ja
päätökset sekä liittyminen
muuhun suunnitteluun

Valtatiestä 15 on laadittu 1990-luvulla ja 2000-
luvun alussa useita suunnitelmia ja selvityksiä.

Valtatie 15 Kotka–Kouvola, yhteysvälin kehittä-
misselvitys 2003. Selvityksessä valtatie 15 esite-
tään säilyvän nykyisellä paikallaan koko osuudella.
Rantahaan ja Kiehuvan välille tehdään keskikaiteel-
lisia ohituskaistoja sekä vilkkaimmat osuudet raken-
netaan kapeiksi 2+2-kaistaisiksi teiksi. Vilkkaimmat
pääliittymät muutetaan eritasoliittymiksi. Päätoimen-
piteiden yhteydessä tehdään rinnakkaisteitä, alikul-
kuja ja riista-aitoja. Kiehuvan ja Heparon välillä tietä
levennetään ja samalla parannetaan ja järjestellään
liittymiä. Koko osuudelle rakennetaan myös pohja-
vesisuojauksia, meluntorjuntaa, kevyen liikenteen
väyliä ja tievalaistusta.

Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka–
Kouvola, Tarveselvitys 2000. Selvityksessä esi-
tetään valtatie 15 rakennettavaksi Tavastilan etelä-
puolella poikkileikkauksella 10,5/7,5+3,5 metriä,
jossa ohituskaista on Kouvolan suuntaan. Tie pa-
rannetaan vaiheittain leveäkaistatieksi (14,0/11,0
metriä) Ylänummen ja Kiehuvan välillä. Kiehuvasta

pohjoiseen tie levennetään poikkileikkauksella 10,5/
7,5 metriä. Tarveselvityksen ja siitä saatujen lau-
suntojen pohjalta on Tiehallinto tehnyt hankepää-
töksen 24.09.2001, jossa tie esitetään parannetta-
vaksi nykyisellä paikallaan (poikkileikkaus 10,5/7,5
metriä) ja varustetaan säännöllisin välein ohituskais-
toilla. Hanke toteutetaan vaiheittain ja ensimmäi-
senä ehdotetaan toteutettavaksi liittymien paranta-
misia sekä liikenneturvallisuutta parantavia toimen-
piteitä. Päätös ei sulje pois leveäkaistaista tavoite-
tilaa.

Valtatie 15 parantaminen Keltakankankaan liit-
tymän kohdalla, Tarveselvitys 2003. Selvityk-
sessä on tutkittu eritasoliittymän tilavaraus sekä en-
simmäisen vaiheen parantamisratkaisut, joiksi on
esitetty liittymän porrastamista sekä kevyen liiken-
teen alikulkukäytävän rakentamista.

Valtatie 15, Rautakorven liittymän pienet paran-
nustoimenpiteet, Toimenpideselvitys 2002. Sel-
vityksessä on esitetty liittymän parantamiseksi mm.
tärinäraitoja, pysäkkien siirtoja sekä myöhemmin
liittymän porrastamista.

Valtatie 15 Käyrälampi–Heparo jk+pp-tien raken-
taminen, Toimenpideselvitys 2002. Selvityk-
sessä on esitetty kevyen liikenteen väylän raken-
tamista Käyrälammen ja Heparon eritasoliittymän
välille valtatien 15 itäpuolelle. Selvityksen ja siitä
saatujen lausuntojen pohjalta on Kaakkois-Suomen
tiepiiri tehnyt toimenpidepäätöksen 18.09.2003,
jossa on hyväksytty esitetyt ratkaisut jatkosuunnit-
telun pohjaksi.

Valtatien 6 rakentaminen moottoritieksi välillä
Hevossuo–Tykkimäki, tiejärjestelyineen, Yleis-
suunnitelma 1996. Suunnitelmassa on esitetty ra-
kennettavaksi toinen ajorata valtatielle 6 nykyisen
ajoradan eteläpuolelle. Suunnitelmaan sisältyy
myös valtatien 15 kaista- ja liittymäjärjestelyjä Käy-
rälammen eritasoliittymän alueella sekä Kouvolan
uusi sisääntulo Tanttarin eritasoliittymästä. Suun-
nitelmasta on tehty toimenpidepäätös vuonna 1998,
jossa on hyväksytty suunnitelmassa esitetyt ratkai-
sut jatkosuunnittelun pohjaksi. Päätöksessä on esi-
tetty, että nykyinen Käyrälammen liittymä poistetaan
ja se yhdistetään Lautarontien liittymään rinnak-
kaisyhteydellä.

Kaakkois-Suomen tievalaistuksen tarveselvitys
2003. Selvityksessä on esitetty valtatielle 15 tieva-
laistukset toisessa kiireellisyysluokassa osuuksille
Rantahaka–Juurikorpi ja Inkeroinen–Kiehuva sekä
kolmannessa kiireellisyysluokassa osuuksille Juu-
rikorpi–Inkeroinen ja Käyrälampi–Heparo.

Kaakkois-Suomen kevyen liikenteen väylien tar-
veselvitys 2002. Selvityksessä on tutkittu kevyen
liikenteen väylien toteuttamisen kiireellisyyttä. Val-
tatien 15 osalta ensimmäiseen kiireellisyysluokkaan
kuuluu osuus Tykkimäki–Lautarontie, toiseen kii-
reellisyysluokkaan Inkeroisten liittymän alue sisäl-
täen alikulkukäytävän valtatielle 15 ja kolmanteen
kiireellisyysluokkaan osuus Lautarontie–Heparo.
Neljänteen kiireellisyysluokkaan on sijoitettu osuu-
det Rantahaka–Ylänummi–Marinkylä.

Kaakkois-Suomen tiepiirin levähdys- ja pysä-
köintialueiden kehittämisselvitys 1999. Valtatien
15 levähdys- ja palvelualueiden kehittämiseksi on
esitetty opasteiden lisäämistä. Kiehuvan pohjois-
puoleisia Perämaan P-alueita esitetään laajennet-
tavaksi ja samalla kehitettäväksi alueiden wc-pal-
veluita. Rautakorven liittymässä olevan palvelualu-
een oleskelualuetta esitetään myös kehitettäväksi.

Maankäytön suunnittelu

Anjalankoskella on laadittavana asemakaavoja
Ekopark-alueelle. Kouvolassa on meneillään Tor-
nionmäen, Tykkimäen ja Teholan alueen yleiskaa-
vallinen suunnittelu. Valkealan kunnassa on meneil-
lään haja-asutusalueen vesihuoltohanke Perämaan
alueella.

Kuva 3. Suunnittelualue.



Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka–Kouvola, Yleissuunnitelma 11
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

2.3 Nykyinen tieverkko ja sen
ominaisuudet

2.3.1 Tieverkko ja sen ominaisuudet

Valtatie 15 on Kymenlaakson tärkein etelä–pohjois-
suuntainen tieyhteys. Tie palvelee valtakunnallisen
ja seudullisen liikenteen lisäksi alueen paikallisena
yhteytenä tievarren taajamien välillä. Rantahaan ja
Juurikorven sekä Inkeroisten ja Kouvolan välillä
valtatien länsipuolella on alempaa rinnakkaista tie-
ja katuverkkoa, joka palvelee osittain myös seudul-
lisena yhteytenä.

Valtatie 15 on kaksikaistainen päätie, jonka poikki-
leikkaus vaihtelee 9/7–10,5/7,5 metrin väleillä (tien
leveys/ajokaistojen leveys metreinä). Tehontien ja
valtatien 6 välillä tien poikkileikkaus on 2 x 9,0/7,5
metriä erkanemis-/liittymiskaistajärjestelyiden takia.
Tien luokkaan ja liikennemääriin suhteutettuna ny-
kyinen tie on liian kapea Rantahaan ja Kiehuvan
välillä. Nopeusrajoitus on pääosin 100 km/h. Yksit-
täisten liittymien kohdilla ja Kouvolan kohdalla no-
peusrajoitus on 80 km/h.

Tiellä on eritasoliittymät Rantahaan ja Tykkimäen
alueilla. Muualla liittymät ovat pääasiassa 4-haa-
raisia tasoliittymiä, joista tärkeimmät on kanavoi-
tuja. Tiellä on monin paikoin tiheästi yksityistie- ja
maatalousliittymiä. Vaakageometria täyttää pääosin
100 km/h ohjearvot. Rantahaan alueella ja Inkerois-
ten Teininkallion (R=700) kohdilla ohjearvot alittu-
vat. Tien pystygeometria on puutteellinen useissa
yksittäisissä kohteissa ja näkemät paikoitellen hei-
kot Rantahaan ja Inkeroisten välisellä osuudella.
Muualla tien tasaus on hyvä. Pienin kupera pyöris-
tyskaari on S=6 000.

Tie on valaistu pääliittymien kohdilla. Valaistustarve
on jo nykyisin olemassa Rantahaan ja Kiehuvan
välillä sekä tulevaisuudessa valtatien 6 ja Heparon
välillä.

Valtatielle  15 ei ole tehty pohjavesisuojauksia. Juu-
rikorven ja Marinkylän välille ollaan rakentamassa
riista-aitoja ja ne valmistuvat kesällä 2004.

Tien nykytila on esitetty kuvassa 4.

2.3.2 Kevyen ja joukkoliikenteen verkko

Kevyt liikenne

Kevyt liikenne käyttää alueella pääosin rinnakkaista
tie- ja katuverkkoa. Valtatien 15 varressa on erilli-
nen kevyen liikenteen väylä lyhyellä matkalla Ran-
tahaan eritasoliittymäalueella. Nykyisen tien pien-
nar on kapea ja turvaton kevyen liikenteen käyt-
töön. Ylänummen ja Rautakorven liittymisissä sekä
Tykkimäen alueella on risteyssillat kevyelle liiken-
teelle. Tämän lisäksi tiellä on useita kevyen liiken-
teen tai virkistysreittien alikulkukäytäviä. Niitä on
tiheimmin Inkeroisten ja Rautakorven välillä. Nykyi-
set kevyen liikenteen ja virkistysreittien yhteydet on
esitetty kuvassa 5.

Valtatien liittymissä on tehty liikennelaskentoja vuo-
sina 1999 ja 2003. Niiden mukaan valtatien 15 suun-
taisen kevyen liikenteen määrä vaihtelee 4–75 vä-
lillä. Vilkkaimmat osuudet ovat tien etelä- ja poh-
joisosassa sekä Keltakankaan ja Kiehuvan välillä.
Suurimmat poikittaiset kevyen liikenteen määrät
ovat Rantahaassa, Anjalankosken alueen liittymissä
sekä Tykkimäessä. Laskennoissa on huomattavaa
suuri mopojen määrä etenkin Anjalankosken alu-
eella. Kevyen liikenteen määrät on esitetty kuvassa
5.

Kevyen liikenteen verkon keskeisimmät yhteyspuut-
teet ovat Myllykosken ja Kouvolan välillä, koska
välillä ei ole yhtenäistä kevyen liikenteen väylää.
Tilanne on paranemassa, kun maantien 3593 (Ran-
tatie) varteen rakennetaan kevyen liikenteen väylä.
Hanke on toteutumassa vuosina 2004–2005. Väylä
ei kuitenkaan palvele yhteyksiä koko Kouvolan alu-
eelle, vaan yhteyspuutteita jää edelleen etenkin
Kouvolan itäosiin suuntautuvalle liikenteelle. Toinen
selkeä verkollinen yhteyspuute on Lautaron ja Val-
kealan yhteyksissä Kouvolan keskustaan.

Kevyen liikenteen osalta keskeisimmät yhteyspuut-
teet valtatien 15 suunnassa ovat väleillä Ranta-
haka–Ylänummi, Keltakangas–Rautakorpi–Kie-
huva sekä Tehontie–Heparo. Uusista poikittaisista
yhteyksistä tärkeimmät ovat Inkeroisten ja Kelta-
kankaan liittymien kohdat.

Kuva 4. Nykyinen tieverkko ja valtatien 15 ominaisuudet.
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Kuva 5. Nykyiset kevyen liikenteen väylät ja virkistysreitit sekä keskeiset yhteyspuutteet.

Joukkoliikenne

Valtatie 15 on tärkeä väylä Kotkasta pohjoiseen
suuntautuvalle joukkoliikenteelle. Kotkan lisäksi
myös Haminasta lähtee joitakin vuoroja päivässä
Kouvolan suuntaan valtatietä 15 käyttäen. Suurin
osa vuoroista käyttää valtatietä 15 ainakin Ranta-
haan ja Inkeroisten välillä.

Joukkoliikenne käyttää Kotkan ja Kouvolan välillä
kuitenkin paljon myös rinnakkaisteitä ja katuosuuk-
sia, joten aivan koko tieosuus ei ole joukkoliiken-
teen kannalta merkittävä. Välillä Rantahaka–Inke-
roinen vuoroja on toistakymmentä päivässä, välillä
Inkeroinen–Rautakorpi (mt 3594) vain yksi. Osuu-
della Rautakorpi–Kiehuva vuoroja on myös paljon
ja Kiehuvasta pohjoiseen vain jonkin verran.

Inkeroisen ja Myllykosken välillä lähes kaikki jouk-
koliikenteen vuorot käyttävät maantietä 353 sekä
katuverkkoa. Myös Myllykosken pohjoispuolella

usea vuoro jatkaa pitkin maantietä 3593 (Rantatie)
valtatien sijasta. Suurin osa Kouvolaan etelästä
saapuvista linja-autovuoroista käyttää keskustaan
saapumiseen eteläistä sisääntulotietä Kiehuvasta.

Valtatiellä 15 on tarkasteltavalla osuudella vain kaksi
pikavuoropysäkkiparia, joista toinen Leikarin liitty-
mässä ja toinen Keltakankaan liittymässä. Jälkim-
mäisellä tosin ei tällä hetkellä pysähdy yhtään pi-
kavuoroksi luokiteltavaa linja-autovuoroa. Leikarin
pysäkki on määritelty linja-autoliiton kärkipysäkiksi.
Vakiovuoropysäkkipareja tieosuudella on 24.

Joukkoliikenteen käyttämät valtatien 15 suuntaiset
reitit ja pysäkit suunnittelualueen ympäristössä on
esitetty kuvassa 7.

Kuva 6. Nykyinen, uusittava Tampellan alikulku ulkoilureitillä Karhunkankaan kohdalla.
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Kuva 7. Valtatien 15 suuntaiset joukkoliikenteen reitit ja pysäkit.

2.3.3 Telematiikka

Väli Rantahaka–Kouvola kuuluu liikenteen hallin-
nan kannalta toimintaympäristöön 3 (päätieverkon
ongelmakohteet ja osuudet), jolla esiintyy sujuvuus-
tai turvallisuusongelmia. Näitä ei perinteisen tien-
pidon keinoin voida poistaa käytettävissä olevilla
rahoituskehyksillä.

Valtatiellä on tällä hetkellä yksi automaattinen lii-
kenteen seuranta/mittauspiste (LAM), joka sijoittuu
Juurikorven pohjoispuolelle. Juurikorven ja Tehon-
tien välillä on kameravalvontaan perustuva nopeus-
rajoitusten valvonta.

2.3.4 Pysäköinti- ja palvelualueet

Valtatiellä 15 on pysäköinti- ja levähdysalueita sään-
nöllisin välein. Huoltamopalveluita on useissa liitty-
missä. Suurimmat palvelukeskittymät ovat Leika-
rissa maantien 170 varrella ja Rautakorvessa maan-
tien 3594 varressa. Uronlammen levähdysalueet
Juurikorven pohjoispuolella toimivat Kotkan ja An-
jalankosken infopisteinä. Näiden lisäksi tien var-
ressa on P-alueita Inkeroisten pohjoispuolella (poh-
joissuunta), Keltakankaan pohjoispuolella (etelä-
suunta), Kiehuvan eteläpuolella (eteläsuunta), Kie-
huvan pohjoispuolella, Perämaan P-alueet sekä
Käyrälammen ja Heparon välillä (kummatkin suun-
nat).

Alueiden opastuksessa on parantamistarvetta koko
osuudella. Kiehuvan pohjoispuoleiset Perämaan
P-alueet ovat ahtaita ja niiden wc-palvelut ovat hei-
kot. Rautakorven liittymän huoltoaseman yhteydes-
sä olevan palvelualueen oleskelualue on kalusteil-
taan puutteellinen.

2.3.5 Erikoiskuljetukset

Suurten erikoiskuljetusten reitti kulkee valtatiellä 15
Rantahaan ja Inkeroisten välillä, joka on osa eri-
koiskuljetusten runkoverkkoa (alikulkukorkeus ja
leveysvaatimus 7 metriä). Inkeroisten ja Rautakor-
ven väli on määritelty kiertoreitiksi. Lisäksi toinen
kiertoreittiosuus (maantie 373) ylittää valtatien 15
Kouvolassa.

Tien eteläosassa on Ylänummen rautatiesilta (koh-
de 201 kuvassa 8), jonka alikulkukorkeus on 5,25
metriä ajoradalla. Korkeat erikoiskuljetukset johde-
taan sillan sivuaukosta tarvittaessa liikennettä vas-
taan. Inkeroisissa on kokoportaali 6,4 metrin kor-
keudessa (kohde 202), joka on poistettava kulje-
tusten aikana.

Kiertoreittiosuudella on viisi nostoa vaativaa estettä,
mitkä vaativat erityisjärjestelyjä kuljetuksille. Kelta-
kankaalla (kohteet 203 ja 204) ja Rautakorvessa
(kohde 207) on portaaleja, jotka on ohitettava vas-
taantulevan liikenteen kaistalla. Näiden lisäksi Kel-
takankaan ja Rautakorven välillä on kaksi pienjän-
nitejohtoa (kohteet 205 ja 206), jotka on nostettava
kuljetusten aikana.

Jos erikoiskuljetusten reitti halutaan siirtää valta-
tielle 15, on keskeisimpänä esteenä Aitomäen rau-
tatien risteyssilta, jossa alikulkukorkeus on 4,47
metriä.

Valtatien 15 suuntaisten ylikorkeiden kuljetusten
määräksi on arvioitu noin 100 kappaletta vuo-
dessa.

Suurten erikoiskuljetusten reitit suunnittelualueen
ympäristössä on esitetty kuvassa 8. (Lähde: Suur-
ten erikoiskuljetusten tavoiteverkon parannuskoh-
teet sekä määrittely kaupunkialueella, Tiehallinto).
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Kuva 8. Suurten erikoiskuljetusten reitit suunnittelualueen ympäristössä.

2.4 Nykyinen liikenne ja
liikenne-ennusteet

Nykyiset liikennemäärät

Valtatien 15 liikennemäärä vaihteli tierekisteritieto-
jen mukaan vuonna 2003 suunnittelualueella välillä
4 400–7 900 autoa vuorokaudessa ja kevään 2003
lyhytaikaisten laskentojen mukaan välillä 4 900–
7 200 autoa vuorokaudessa. Suurimmillaan liikenne
on Rautakorven ja Kiehuvan välillä (KVL 7900 au-
toa vuorokaudessa) ja pienimmillään Kiehuvan ja
Tehontien välillä (KVL 4400 autoa vuorokaudessa).
Raskaan liikenteen määrä on suuri, 900–1 200 au-
toa vuorokaudessa ja sen osuus liikenteestä on 15–
21 %.

Suurimmat risteävien teiden liikennemäärät ovat
valtateillä 6 ja 7 sekä suunnitteluosuuden pohjois-
päässä, missä valtatie 15 jatkuu kohti Mikkeliä.
Kaikki nämä liittymät ovat eritasoliittymiä. Tärkeim-
pien tasoliittymien sivusuuntien liikennemäärä oli
kevään 2003 laskentojen tai tierekisteritietojen
mukaan:

• maantie 367 eli Kiehuvan liittymä 4 000 autoa
vuorokaudessa

• maantie 353 eli Keltakankaan liittymä 3 100 au-
toa vuorokaudessa

• maantie 3594 eli Rautakorven liittymä 2 800 au-
toa vuorokaudessa

• maantie 372 eli Inkeroisten liittymä 2 300 autoa
vuorokaudessa.

Nykyiset liikennemäärät ja tärkeimpien tasoliitty-
mien kääntyvät liikennevirrat on esitetty kuvassa
9. Osa kääntyvistä liikennevirroista on arvioitu van-
hempien liikennelaskentojen perusteella, eivätkä
kaikki tiedot ole tarkalleen yhteensopivia.

Liikenteen koostumus ja vaihtelu

Valtatien 15 liikenne on suurimmillaan arkipäivinä
ja hiljaisimmillaan kesäaikana. Keskimääräinen ar-
kivuorokausiliikenne (KAVL) vaihtelee välillä 4 700–
8 900 autoa vuorokaudessa, ja on siten noin 10 %
suurempi kuin keskimääräinen vuorokausiliikenne
(KVL). Tien merkitys raskaan liikenteen yhteytenä
on merkittävä. Tarkasteltavalla valtatien 15 osuu-
della sijaitsee yksi liikenteen automaattinen mit-
tauspiste (LAM-piste). Vuoden 2003 liikennemää-
rien mukaiset liikenteen kausivaihtelut on esitetty
taulukossa 2. Taulukossa 3 on esitetty liikenteen
koostumus.

Valtatien 15 liikenne on tasaisen vilkasta, mistä
osoituksena ovat pienet erot kausi-, viikonpäivä- ja
tuntivaihtelukertoimissa. Liikennemäärä LAM-pis-
teessä vaihtelee viikonpäivän mukaan, tosin hie-
man eri tavalla kesä- ja talvikaudella. Kesällä per-
jantain osuus muihin arkipäiviin verrattuna on suu-
rempi kuin talvella, jolloin osuus kasvaa hieman
mutta tasaisesti arkipäivien edetessä. Talvella vii-
konlopun osuus liikenteestä on pienempi kuin ke-
sällä. Viikonpäivävaihtelun arvot on esitetty kuvas-
sa 10.

Viikon vilkkaimman päivän, perjantain, tuntivaihtelu
on suuresti riippuvainen vuodenajasta. Perjantain
aamuhuippu, joka talvella ajoittuu seitsemän ja kah-
deksan välille aamulla ja on 8 % päivän liikenteestä,
puuttuu kesäliikenteestä kokonaan. Kesällä koko
aamu klo 6–10 jokaisen tunnin liikenne vastaa noin
viittä prosenttia päivän liikenteestä. Loppupäivä on
sekä kesällä että talvella samanlainen: liikenne-
määrä nousee klo 10 alkaen tasaisesti aina kello
16 asti, jolloin tuntiliikenne on 9 % päivän liikenne-

Taulukko 2. Keskimääräiset vuorokausiliikenteet ja nii-
den kausivaihtelu LAM-pisteen mukaan
vuonna 2003.

Taulukko 3. Liikenteen koostumus LAM-mittausten mukaan vuonna 2003.

Liikenteen koostumus %

Ha Ha+pk Ha+av La Kaip Kapp Katp Kevyet Raskaat
Arkiliikenne 76,6 1,3 0,2 1 4,3 5,4 11,2 78,1 21,9
Koko vuosi 79,7 1,4 0,2 1,1 3,5 4,5 9,5 81,4 18,6

Liikennemäärät autoa vuorokaudessa
KVL 6289 KVLras 1169
KAVL 6980 KAVLras 1528
KKVL 6638 KKVLras 1133
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määrästä. Neljän ruuhkan jälkeen alkaa tasainen
liikennemäärän lasku iltaa kohden. Yöliikenteen klo
22–07 osuus on heinäkuussa 14,7 % ja lokakuussa
13,3 %. Tuntivaihtelut on esitetty kuvassa 11. Vuo-
den vilkkaimman tunnin liikenne on noin 13 %

KVL:stä, 100. vilkkaimman noin 11 % ja 300. vilk-
kaimman noin 10 %.

Tärkeimmillä sivusuunnilla vilkkaimman tunnin osuus
vaihtelee välillä 8–10 % vuorokausiliikenteestä.

Kuva 9. Liikennemäärät suunnittelualueella vuonna 2003 valtatiellä 15, sivuteillä ja pääliittymissä.

Kuva 10. Liikenteen viikonpäivävaihtelu LAM-pisteessä viikoilla 28 (heinäkuu) ja 41 (lokakuu).

Kuva 11. Liikenteen tuntivaihtelu LAM-pisteessä perjantaina heinä- ja lokakuussa.
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Liikenteen kehitys

Viimeisen kymmenen vuoden (vuosina 1993–2003)
aikana LAM-mittausten mukaan liikenne on kasva-
nut mittauskohdassa hiljalleen alle 5 000 ajoneu-
vosta vuorokaudessa yli 6 000 ajoneuvoon vuoro-
kaudessa eli keskimäärin noin 2,5 % vuodessa.
Muutamina vuosina liikennemäärä on kuitenkin las-
kenutkin edellisestä. Raskaan liikenteen määrä on
samassa ajassa kasvanut suhteellisesti enemmän,
45 %, sillä vielä vuonna 1992 raskasta liikennettä
mittauspisteessä oli 748 ajoneuvoa vuorokau-
dessa, vuonna 2003 jo 1169 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Tarkemmat tiedot on esitetty kuvissa 12 ja
13.

Liikenteen suuntautuminen

Suuri osa valtatien 15 liikenteestä Rantahaan ja
Kouvolan välillä on paikallista, joko lähialueilta al-
kavaa, tai sinne päättyvää. Alueella on paljon teol-
lisuutta, mutta koska asutus ei ole keskittynyt teol-
lisuuslaitosten läheisyyteen, syntyy työmatkaliiken-
nettä paljon. Pääteiden liikennevirrat ja linkkikoh-
taiset liikenne-ennusteet raportin mukaan Ranta-
haan ja Myllykosken välillä pitkämatkaisen liiken-
teen osuus on korkeintaan 3 000 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa, kun keskivuorokausiliikenne on 5 400–

6 800. Myllykosken ja Kouvolan välisestä liiken-
teestä pitkämatkaista on korkeintaan 1 500. Tämän
välin keskivuorokausiliikenne on 4 300–7 800.

Liikenteen erityiskohteita alueella ovat mm. Eko-
park, Tykkimäen virkistys- ja huvittelualue, Tykki-
mäen logistiikkakeskus sekä alueen tehtaat, Kot-
kan ja Haminan satamat (pitkämatkainen liikenne).

Venäjän läheisyys on erityispiirre Kaakkois-Suomen
liikenteessä. Molemmin puolin Anjalankosken kau-
punkia valtatiellä 15 sekä sivuteillä vuonna 1998
tehtyjen määräpaikkahaastattelujen mukaan noin
kaksi prosenttia alueen liikenteestä (223 haasta-
telluista 10 725:stä) joko suuntautuu tai on lähtöi-
sin Venäjältä. Liikenteen, jonka lähtö- tai määrä-
paikkana on Venäjä, kasvukertoimeksi jaksoille
1998–2010 ja 1998–2025 esitettiin 1,90 ja 2,96.
Kaakkois-Suomen raja-asemien kasvukertoimiksi
2000–2020 ja 2000–2030 Pääteiden liikennevirrat
ja linkkikohtaiset liikenne-ennusteet antaa 2,0 ja 2,5.
Samalla valtatien 15 rooli kansainvälisen liikenteen
yhteytenä Kouvolan suunnasta Vaalimaalle on li-
sääntymässä. Venäjän-liikenteen osuus koko val-
tatien 15 liikenteestä on kuitenkin varsin pieni.

Suurimmat työssäkäyntivirrat ns. tilastollisten taa-
jamien välillä valtatien 15 käytävässä ovat:

• Kotka–Kouvola+Kuusankoski tai päinvastoin
580 työssäkävijää

• Anjalankoski–Myllykoski tai päinvastoin 550
työssäkävijää

• Myllykoski–Kouvola+Kuusankoski tai päinvas-
toin 430 työssäkävijää

• Anjalankoski–Kouvola+Kuusankoski tai päin-
vastoin 350 työssäkävijää.

Taajamien välinen työssäkäynti on esitetty taulu-
kossa 4.

Valtatien 15 käytävässä taajamien välistä työssä-
käyntiä on yhteensä noin 2 800 työssäkävijää.
Näistä noin 1 800 ylittää Kouvolan ja Myllykosken
välisen linjan ja noin 1 400 Anjalankosken ja Kot-
kan välisen linjan. Tiedossa ei ole, mikä osa työs-
säkäyntiliikenteestä käyttää henkilöautoa ja mikä
osa muita kulkutapoja. Tiedossa ei myöskään ole,
mikä osa  työssäkäyntiliikenteestä käyttää valtatietä
15 ja mikä osa muita teitä ja katuja.

Liikenne-ennuste ja sen perusteet

Liikenne-ennuste perustuu toteutuneisiin liikenne-
määriin, Tiehallinnon yleistä liikenteen kehitystä
koskeviin ennusteisiin sekä valtatien 15 vaikutus-
alueen erityiskohteiden liikenne-ennusteisiin.

Tiehallinnon viimeisimmän liikenne-ennusteen (Tie-
liikenne-ennuste 2002–2030, Tiehallinto 6/2003)
mukaan Kymenlaakson valtateiden liikenne kasvaa
21 % aikavälillä 2002–2030, ja Kymenlaakson yleis-
ten teiden keskimäärin 16 %. Ennusteen keskei-
nen lähtökohta on tilastokeskuksen väestöennuste.
Ennusteen mukaan Kymenlaakson väkiluku vähe-
nee aikavälillä 2002–2030 noin 7 %.Tässä ennus-
teessa myös valtatieliittymien sivusuuntien liiken-
teen on ennustettu kasvavan 21 % aikavälillä 2002–
2030, sillä ne ovat valtatien välitöntä vaikutusalu-
etta.

Erityiskohteina on tässä ennusteessa käsitelty:

• Vaalimaan rajanylityspaikan kautta kulkeva ra-
jan ylittävä liikenne.

• Kouvolan Tehontien tavaraterminaalialueen laa-
jennus.

• Anjalankosken jätteenkäsittelytoiminnan laajen-
nus.Kuva 12. LAM-pisteessä mitattu keskivuorokausiliikenne vuosina 1998–2003. Kuva 13. LAM-pisteessä mitattu raskaiden ajoneuvojen keskivuorokausiliikenne vuo-

sina 1998–2003.
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Taulukko 4. Taajamien välinen työssäkäynti (lähde:
SYKE, Yhdyskuntarakenteenseurantajär-
jestelmä 2004).

Asuintaajama Työpaikkataajama Työssäk.
Myllykoski Kouvola–Kuusankoski 433
Kouvola–
Kuusankoski Kotka 299
Anjalankoski Myllykoski 285
Kotka Kouvola–Kuusankoski 283
Myllykoski Anjalankoski 269
Neuvoton Kouvola–Kuusankoski 210
Anjalankoski Kotka 185
Anjalankoski Kouvola–Kuusankoski 182
Kouvola–
Kuusankoski Anjalankoski 163
Kotka Anjalankoski 89
Hamina Kouvola–Kuusankoski 87
Myllykoski Kotka 63
Kouvola–
Kuusankoski Hamina 47
Kotka Myllykoski 42
Anjalankoski Hamina 33
Myllykoski Koria 30
Valkeala Kotka 27
Myllykoski Helsinki 27
Valkeala Myllykoski 23
Sippola Myllykoski 21
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Vaalimaalla rajan ylittävän liikenteen on muiden
suunnitteluhankkeiden yhteydessä ennustettu kas-
vavan vuoden 2002  noin 3 100 autosta vuorokau-
dessa vuoteen 2030 mennessä 10 600 autoon vuo-
rokaudessa. Pääosa ennustetusta kasvusta on ve-
näläistä henkilöautoliikennettä. Kuorma-autoliiken-
teen ja suomalaisen henkilöautoliikenteen kasvu on
vähäisempää. Vuonna 1998 tehdyn tutkimuksen
mukaan noin 10 % rajan Vaalimaalla ylittävistä käyt-
tää valtatien 15 Rantahaka–Kouvola-osuutta. Näistä
noin puolet jää Kouvolan alueelle, ja toinen puoli
jatkaa joko Lahden tai Heinolan suuntiin. Tässä
ennusteessa on oletettu, että myös tulevaisuudessa
10 % rajan Vaalimaalla ylittävistä käyttää valtatietä
15. Tämä merkitsee liikenteen lisääntymistä Ran-
tahaan ja Kiehuvan liittymien välillä noin 700 autolla
vuorokaudessa ja Kiehuvan ja valtatien 6 liittymien
välillä noin 400 autolla vuorokaudessa.

Kouvolan Tehontien tavaraterminaalialuetta on suun-
niteltu laajennettavan siten, että myös valtatien 15
itäpuolinen alue otetaan terminaalikäyttöön. Syk-
syllä 2003 tehdyn liikennetutkimuksen mukaan Te-
hontien liittymästä etelään suuntautuva rekkalii-
kenne on noin 100 autoa suuntaansa ja pohjoiseen
suuntautuva samaa suuruusluokkaa. Alueen osa-
yleiskaava mahdollistaa kerrosalan lisääntymisen
lähes kuusinkertaiseksi verrattuna nykyiseen.  Alue

kehittyy lähiaikoina nopeasti, mutta osayleiskaavan
maksimimitoituksen toteutumisen suhteen pitkällä
aikavälillä on erilaisia näkemyksiä. Tässä ennus-
teessa on lähtökohtana ollut, että rekkaliikenne
kasvaa kaksinkertaiseksi verrattuna nykyiseen, ja
erikseen on arvioitu, mitä valtatien 15 kehittämisen
suhteen merkitsisi, jos rekkaliikenne kasvaisi mak-
simikerrosalan suhteessa eli kuusinkertaiseksi. Ter-
minaalialueen laajennusalueella on siis ennustettu
käyvän vuorokaudessa noin 200 rekkaa eli poikki-
leikkausliikenne alueen rajalla on 400 rekkaa (ny-
kyinen + laajennusalue yhteensä 400 käyntiä, poik-
kileikkaus rajalla 800). Tämän liikenteen on oletettu
jakautuvan tasan valtatietä 15 pohjoiseen ja ete-
lään.

Anjalankosken jätteenkäsittelylaitoksen laajennus-
hankkeiden YVA-selostuksessa on arvioitu, että
niistä aiheutuva rekkaliikenteen lisäys on suuruus-
luokkaa 70–110 autoa vuorokaudessa. Tässä en-
nusteessa lisäyksen on oletettu olevan 100 autoa
vuorokaudessa ja jakautuvan tasan pohjoiseen ja
etelään.

Näillä ennusteperusteilla valtatien 15 Rantahaka–
Kouvola osuuden liikenne-ennuste vuonna 2030
vaihtelee välillä 5 800–10 400 autoa vuorokau-
dessa. Liikenteen kasvuksi tulee silloin noin 35 %.

Kuva 14. Liikenne-ennuste vuodelle 2030 (keskimääräinen ajoneuvoliikenne autoa vuorokaudessa (KVL)
ja keskimääräinen arkivuorokausiliikenne (KAVL) sekä pääliittymien liikennemäärät (KVL)). Kuva 15. Liikenteen kehitys ja liikenne-ennuste LAM-pisteen kohdalla.
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Kuva 16. Nykyisen tien palvelutaso vuosina 2003 ja 2030.

Suurimmillaan liikenne on Myllykosken ja Kiehuvan
liittymien välillä. Arkivuorokauden liikennemäärät
ovat 6 300–11 600 autoa vuorokaudessa. Liiken-
ne-ennuste (KVL 2030 ja KAVL 2030) on esitetty
kuvassa 14.

Liikenteen kehitys ja liikenne-ennuste LAM-pisteen
kohdalla on esitetty kuvassa 15. Jos liikenne lisään-
tyy tulevaisuudessakin samoin kuin vuosina 1992–
2003 keskimäärin, vuodelle 2030 ennustettu lii-
kenne toteutuu jo noin vuonna 2018. Liikenteen
kasvu olisi tällä oletuksella 55 % vuoteen 2030 men-
nessä. Tämän “maksimiennusteen” mukaan valta-
tiellä kulkisi 6 900–12 300 autoa vuorokaudessa
vuonna 2030.

Liikenteellinen toimivuus

Nykyisin tielinjan liikenteellinen palvelutaso vuoden
300. vilkkaimpana tuntina (eli päivittäin toistuvana)

on pääosin tyydyttävä (C) ja heikoimmillaan Kiehu-
van ja Rautakorven välillä välttävä (D). Rautakor-
ven tasoliittymän sivusuunnan liikennetekninen pal-
velutaso on tavallisen arkipäivän huipputuntina ny-
kyisin välttävä (D), ja muiden tasoliittymien vähin-
tään tyydyttävä (C). Kaikkien eritasoliittymien ramp-
pien liittymien liikennetekninen palvelutaso on ny-
kyisin vähintään hyvä (B).

Vuoden 2030 liikenne-ennusteen mukaan arvioi-
tuna nykyisen tielinjan palvelutaso on pääosin vält-
tävä (D). Rautakorven ja Keltakankaan nykyisten
tasoliittymien sivusuuntien palvelutaso on heikko
(E). Nykyinen ja vuoden 2030 ennustettu palvelu-
taso on esitetty kuvassa 16. Palvelutasoluokkien
kuvaukset on esitetty sivun 56 kuvassa.

Jos Tehontien alueen raskas liikenne kasvaa suh-
teessa kaavoitettuun kerrosalaan eli kuusinkertai-
seksi nykyiseen verrattuna, valtatien 15 raskas lii-

kenne - suuruusluokkatasolla arvioiden - kaksinker-
taistuu nykyiseen verrattuna. Tämä merkitsisi, että
vuodelle 2030 ennustettu liikenne toteutuisi jo noin
kymmentä vuotta aikaisemmin. Koska raskaan lii-
kenteen osuus kasvaisi samalla voimakkaasti, vai-
kutus liikenteen toimivuuteen ja sujuvuuteen sekä
hankkeen yhteiskuntataloudelliseen kannattavuu-
teen olisi vieläkin suurempi.

2.5 Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuustarkastelu on tehty tämän suun-
nittelutyön alkuvaiheessa syksyllä 2003 ja se kos-
kee vuosia 1998–2002.

Vuosina 1998–2002 suunnitteluosuudella tapahtui
yhteensä 64 henkilövahinkoon johtanutta liikenne-
onnettomuutta. Näistä 7 johti kuolemaan. Onnetto-
muusaste suunnitteluosuudella keskimäärin oli 13
henkilövahinko-onnettomuutta sataa miljoonaa au-
tokilometriä kohti (valtateiden keskiarvo koko Suo-
messa 9), ja onnettomuustiheys 30 henkilöva-
hinko-onnettomuutta sataa tiekilometriä kohti vuo-
dessa (keskiarvo Suomessa 16).

Vuonna 2003 suunnitteluosuudella tapahtui 11 hen-
kilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista yk-
sikään ei johtanut kuolemaan. Vuoden 2003 onnet-
tomuuskehitys ei siten merkittävästi poikkea vuo-
sien 1998–2002 keskiarvosta.

Heikko liikenneturvallisuus on valtatien 15 merkit-
tävin ongelma. Liikenneturvallisuus on erittäin
huono koko osuudella ja ongelmallisimpia jaksoja
ovat Keltakankaan ja Kiehuvan väli sekä Inkerois-
ten ja Juurikorven välinen alue. Tien liikennekuole-
mien tiheys (kuolemaa/100 km) ja kuolemanriski
(kuolemaa/100 miljoonaa ajoneuvokilometriä koh-
den) ovat huomattavasti suuremmat kuin vilkkailla
pääteillä keskimäärin. Myös henkilövahinkoja tapah-
tuu enemmän kuin päätieverkolla keskimäärin. Seu-
raavissa kappaleissa on käsitelty onnettomuuksia
osuuksittain ja kohteittain. Poliisin tietoon tulleet on-
nettomuudet on esitetty kuvassa 17.

Onnettomuudet jaksoittain

Rantahaan ja Inkeroisten välillä on vuosina 1998–
2002 tapahtunut 25 henkilövahinko-onnettomuutta.
Näistä yksi, henkilöauton ajautuminen tuntematto-
masta syystä vastaantulevan kuorma-auton eteen,
johti yhden henkilön kuolemaan. Osuuden ainut on-
nettomuuskeskittymä on Juurikorven pohjoispuo-
lella, jossa on tapahtunut neljä onnettomuutta. Niistä
kaksi on yksittäisonnettomuuksia (henkilöauton
ojaansuistuminen rattijuopumuksen takia sekä re-
kan ojaansuistuminen), yksi hirvionnettomuus sekä
yksi ohitusonnettomuus (nokkakolari). Poliisin ra-
porttien pohjalta onnettomuuksille ei löydy yhteisiä
tekijöitä.

Taulukko 5. Yhteysvälin henkilövahinko-onnettomuuksien jakautuminen vuosina 1998–2002.

Onnettomuuslaji Valtatiet, 
keskiarvo

Liikenne-
kuolemat

jakauma jakauma kpl kpl
Yksittäisonnettomuudet 26 % 21 % 14 0
Kääntymisonnettomuudet 8 % 15 % 10 0
Ohitusonnettomuudet 6 % 6 % 4 1
Risteämisonnettomuudet 9 % 17 % 11 0
Kohtaamisonnettomuudet 6 % 14 % 9 5
Peräänajo-onnettomuudet 9 % 5 % 3 0
Kevytliikenneonnettomuudet 3 % 3 % 2 1
Eläinonnettomuudet 29 % 14 % 9 0
Muut onnettomuudet 5 % 6 % 4 0
Yhteensä 66 7

Valtatie 15

Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet
Vt 15 Rantahaka-Kouvola - Palvelutasot (300. huipputunti) nykyverkolla vuonna 2030
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Kuva 18. Yhteysvälin henkilövahinko-onnettomuuksien jakautuminen onnettomuusluokittain vuosina 1998–2002.

Taulukko 6. Yhteysvälin liittymien turvallisuusluokitus vuosina 1998–2002 ja 1996–2000 tapahtuneiden henkilöva-
hinko-onnettomuuksien mukaan.
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Kuva 17. Poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet vuosina 1998–2002.

Liittymä Tieosoite              Vuosina 1998-2002              Vuosina 1996-2000
Heva-onn./vuosi Luokka Heva-onn./vuosi Luokka

Käyrälammen etl 8/0 1,40 5 0,23 4
Kiehuva 7/0 0,80 5 1,49 5
Keltakangas 5/6246 0,40 4 1,15 5
Rautakorpi 6/2354 0,40 4 1,17 5
Rantahaka (mt 170) 2/232 0,20 4 0,34 4
Ylänummi 2/3699 0,20 4 0,83 5
Inkeroinen 5/0 0,20 4 0,99 5
Rantahaka (vt 7) 2/0 0,00 1 0,27 4
Juurikorpi (pt 14637) 3/0 0,00 1 0,00 1
Tehontie 7/6536 0,00 1 0,00 1
Karjalankatu (mt 373) 7/7141 0,00 1 0,00 1
Marinkylä (pt 14624) 4/2155 0,00 1 0,00 1
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Taulukko 7. Liittymissä sattuneet omaisuusvahinko-
onnettomuudet 1998–2002.

Kuva 19. Valtatiellä 15 tapahtuneet eläinonnettomuudet vuosina 1998–2002.

Inkeroisten ja Kiehuvan välillä sattui vuosina
1998–2002 yhteensä 26 henkilövahinko-onnetto-
muutta, joista kuudessa menetettiin ihmishenkiä.
Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista neljä oli
kohtaamisonnettomuuksia. Yksi oli ohitusonnetto-
muus ja yksi jalankulkijaonnettomuus. Jälkimmäi-
nen tapahtui Hevosmäen ulkoilureitin kohdalla, kun
autoilija ei havainnut tiellä kävellyttä, tummiin pu-
keutunutta kävelijää, joka menehtyi törmäyksessä.
Eläinonnettomuuksia tapahtui kolme, joista kaksi
hirvi- ja yksi peuraonnettomuus. Keltakankaan,
Rautakorven ja Kiehuvan liittymissä on tapahtunut
enemmän kuin yksi loukkaantumiseen johtanut
onnettomuus tarkastelujaksolla.

Kiehuvan ja Tykkimäen välillä on vuosien 1988–
2002 aikana sattunut yksitoista henkilövahinkoon
johtanutta onnettomuutta. Lisäksi hieman Tykki-
mäen liittymän pohjoispuolella sattui kaksi henkilö-
vahinkoihin johtanutta yksittäisonnettomuutta. Yh-
dessäkään alueen onnettomuuksista ei menetetty
ihmishenkiä. Selvästi eniten onnettomuuksia sattui
valtatien 6 ramppien liittymissä, joissa onnettomuuk-
sia tapahtui yhteensä seitsemän kappaletta. Moni
onnettomuuksista tapahtui kärkikolmion takaa tu-
levan auton ajaessa valtatietä 15 ajavan eteen. Yksi
valtatien 6 lähialueen onnettomuuksista sattui ve-
näläiselle täysperävaunurekalle, joka teki U-kään-
nöstä tukkien koko tien.

Onnettomuustyypit

Viiden viime vuoden aika koko tieosuudella risteä-
mis-, kääntymis- ja kohtaamisonnettomuuksien
määrät ovat suhteessa suuremmat kuin valtateillä
keskimäärin. Sen sijaan eläinonnettomuuksia ta-
pahtui suhteessa vähemmän. Onnettomuuksien
jakaumat on esitetty taulukossa 5 ja kuvassa 18.

Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tieosuudel-
la tapahtui vuosina 1998–2002 seitsemän kappa-
letta. Näistä viisi oli kohtaamisonnettomuuksia,
joista neljässä ajoneuvo oli tuntemattomasta syystä
ajautunut vastaantulevan kaistalle. Muut kuolemaan
johtaneet onnettomuudet olivat ohitus- ja jalankul-
kijaonnettomuus. Yksikään kuolemaan johtaneista
onnettomuuksista Rantahaan ja Kouvolan välillä ei
vuosina 1998–2002 johtanut useamman kuin yh-
den henkilön menehtymiseen. Kuolemaan johta-
neista onnettomuuksista 6 tapahtui Keltakankaan
ja Kiehuvan välisellä jaksolla.

Liittymien turvallisuus

Vuosien 1996–2000 henkilövahinko-onnettomuus-
aineiston mukaan yhteysvälillä on viisi liittymää,
jotka kuuluvat onnettomuusmääriensä puolesta
luokkaan 5 (yli 0,41 hevaa/vuosi). Luokka 5 on kes-
keisten pääteiden turvattomin viidennes. Seuraa-
vaan luokkaan 4 kuuluvia liittymiä on kolme kappa-
letta (0,22–0,41 hevaa/vuosi). Vuosien 1998–2002
mukaan yhteysvälillä on kaksi luokkaan 5 kuulu-
vaa liittymää ja viisi luokkaan 4 kuuluvaa liittymää.
Yhteysvälin liittymien turvallisuusluokitus on esitetty
taulukossa 6.

Liittymissä tapahtuneet onnettomuudet, jotka eivät
ole johtaneet henkilövahinkoihin, on vuosien 1998–
2002 osilta esitetty taulukossa 7. Rantahaan valta-
tien 7 liittymän osalta luvuista puuttuvat ramppien
valtatien 7 päissä sattuneet onnettomuudet. Kai-
kissa pääliittymissä on tapahtunut lukuisia peltiva-
hinko-onnettomuuksia.

Eläinonnettomuudet

Tieosuudella tapahtui vuosina 1998–2002 yhdek-
sän henkilövahinkoon johtanutta eläinonnettomuut-
ta. Niistä 6 tapahtui Ylänummen ja Marinkylän vä-
lillä ja kolme Keltakankaan ja Kiehuvan välillä. Hen-
kilövahinko-onnettomuuksien lisäksi Rantahaan ja
Kouvolan välillä sattui 65 eläinonnettomuutta, joissa
ihmisiä ei loukkaantunut. Selvästi eniten näitä on-
nettomuuksia tapahtui Ylänummen ja Marinkylän
välillä.

Liittymä Tieosoite

Omaisuus-
vahinko-

onnettomuudet 
1998–2002

Käyrälammen etl 8/0 15
Karjalankatu (mt 373) 7/7141 5
Tehontie 7/6536 1
Kiehuva 7/0 4
Rautakorpi 6/2354 8
Keltakangas 5/6246 4
Inkeroinen 5/0 7
Marinkylä (pt 14624) 4/2155 0
Juurikorpi (pt 14637) 3/0 0
Ylänummi 2/3699 4
Rantahaka (mt 170) 2/232 6
Rantahaka (vt 7) 2/0 5
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2.6 Maankäyttö ja kaavoitus

Suunnittelualueen kaupunkikeskukset ovat Kotka,
Valkeala, Anjalankoski ja Kouvola. Tien vaikutus-
piirissä on runsaasti merkittävää teollisuutta. Ky-
menlaakso on tunnettu erityisesti Kymijoen varren
puunjalostusteollisuudesta. Merkittäviä toimintoja
ovat myös Kotkan ja Haminan satamat.

Kouvola on pohjoisen Kymenlaakson toiminnallinen
keskus. Kouvolan kaupunkialueella valtatie ohittaa
mm. tuotantoalueita ja rautatiealueen asemineen.
Valtatien 15 varrella toimii myös vahvasti kasvava
logistiikkakeskus (n. 25 ha), jossa on tällä hetkellä
noin 200 työpaikkaa. Keskuksen johdosta tiellä liik-
kuu paljon raskasta liikennettä. Tykkimäessä on
merkittävä matkailupalvelujen alue ja Käyrälammen
virkistysalue valtatien 6 liittymän tuntumassa. Siellä
sijaitsevat mm. huvipuisto ja leirintäalue. Käyrälam-
men ympäristö on Kymenlaakson seutukaavassa

merkitty virkistyspalvelujen alueeksi ja sitä on tar-
koitus kehittää yhdessä Tykkimäen kanssa.

Kaksiosaisen Anjalankosken keskustaajamat Inke-
roinen ja Myllykoski jäävät valtatien länsipuolelle.
Taajamat eivät odotetun kasvun olosuhteissa muo-
dosta yhtenäistä aluetta seutukaavan mukaan,
vaikka maankäyttö laajenee niiden välissä. Molem-
mat ovat vahvoja teollisuustaajamia, joiden toimin-
nallinen suuntautuminen Pohjois-Kymenlaakson
kaupunkiseutuun on vahvistumassa. Kymijoen var-
ren metsäteollisuutta edustavat tehtaat Myllykos-
ken ja Anjalankosken taajamissa. Keltakankaan
Ekoparkissa on Kymenlaakson jätekeskuksen toi-
mintoihin liittyviä palveluita ja niiden laajenemisalue.

Valtateiden 15 ja 7 liittymäalueella Leikarissa on
matkailupalveluja. Yleensäkin liittymien läheisyy-
dessä on pienteollisuutta ja huoltoasemia. Tien var-
rella on myös useita soran- ja turpeenottopaikkoja.

Kuva 20. Kouvolassa Tehontien varrelle on kehittynyt laaja logistiikkakeskus, jonka pääyhteys on valtatie 15. Kuva 21. Ote Kymenlaakson vuonna 2001 vahvistetusta seutukaavasta.
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Kuva 22. Maankäyttö ja kaavoitus.

Kaavatilanne

Suunnittelualueella on voimassa Kymenlaakson
seutukaava, jonka ympäristöministeriö vahvistanut
19.6.2001. Seutukaavassa valtatie 15 on osoitettu
nykyiselle paikalleen. Maakunnallisesti merkittäviä
maankäytön laajenemisalueita on muun muassa
Haminan ja Kotkan välisellä valtatietä 7 myötäile-
vällä vyöhykkeellä. Anjalankoskella on valtatien 15
risteysten tuntumassa on taajama-alueiden maan-
käyttöä  tehostettu. Keltakankaan risteyksen länsi-
puoli on osoitettu liikennehakuisille palveluille, itä-

puoleinen Ekopark-alue yhdyskuntatekniselle huol-
lolle, kehittyvälle teknologialle ja teollisuudelle. Inke-
roisten risteykseen on osoitettu samoin teollisuut-
ta. Kouvolassa Tykkimäen alueella on tien molem-
min puolin teollisuusalueita laajentumisalueineen.
Heparon liittymän eteläpuolella on taajamatoimin-
tojen laajentumisaluetta. Kouvolassa on valtatielle
6 ohjeellinen moottoritievaraus seutukaavassa.

Kymenlaakson maakuntakaavan valmistelu on par-
haillaan käynnissä. Kymenlaakson maakuntahalli-
tus päätti 27.1.2003, että laadittava kaava käsitte-

lee pääasiassa yhdyskuntien ja elinympäristöjen
kehittämistä erityisesti niiden palvelurakenteen ja
laadun kannalta. Tavoitteena on myös täydentää
luonnonvarojen käytön ohjausta ja virkistysalueiden
toteuttamisjärjestelmää siltä osin kuin niitä koske-
vat suunnittelutarpeet ovat ajankohtaisia ja tehdä
mahdollisesti tarvittavia täydennyksiä yhteysverk-
koon.  Maakuntakaavan tavoite- ja suunnitteluvaihe
on ajoittunut vuodelle 2003 ja vuoden 2004 aikana
kaavaratkaisua tullaan tarkentamaan. Laadittava
kaava on Kymenlaakson ensimmäinen maakunta-
kaava. Vahvistuessaan maakuntakaava korvaa

kokonaisseutukaavan aluevaraukset siltä osin kuin
ne tulevat maakuntakaavassa käsitellyiksi. Muilta
osin seutukaava jää voimaan.

Alueella on laadittu yleiskaavallinen suunnitelma,
joka on hyväksytty Kouvolan seudun kuntayhtymän
valtuustossa 24.9.2001. Kuntayhtymään kuuluvat
Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusan-
koski ja Valkeala. Kyseinen yleiskaavallinen suun-
nitelma on strateginen suunnitelma, joka ohjaa seu-
dun kuntien maankäytön suunnittelua.
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Kotkan koko kaupungin kattava yleiskaava 1980-
2000 on vuodelta 1977. Suunnittelualue kuuluu
yleiskaava-alueelle noin 1,5 kilometrin matkalla
Rantahaasta pohjoiseen. Anjalankosken taajama-
yleiskaavan on kaupunginvaltuusto hyväksynyt
24.3.2003. Yleiskaava-alue käsittää noin 16 kilo-
metrin pituudelta valtatietä 15. Valtatien itäpuolella
sijaitseva Ekopark-alue on varattu seudullisen jä-
tekäsittelyn ja kehittyvän ympäristöteknologian alu-
eeksi. Yleiskaavassa osa alueesta on kehittämis-
aluetta, jota sitoo päätieverkkoon Kymijoen ylittävä
kehityskäytävä Enson tehtaiden kohdalla. Eritasoliit-

tymät on osoitettu Myllykosken, Keltakankaan ja
Inkeroisten risteyksiin. Ekoparkin itäpuolelle on
osoitettu Inkeroisten ja Keltakankaan risteysten
välinen tulevaisuuden tielinja.

Kouvolan kaupungin vuonna 2001 päivitetty yleis-
kaavallinen suunnitelma koostuu maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisista oikeusvaikutteisista ja oi-
keusvaikutuksettomista osayleiskaavoista, kaupun-
ginvaltuuston hyväksymistä kaavarungoista ja yleis-
suunnitelmista sekä osa-aluekohtaisista osayleis-
kaavaluonnoksista. Koko kaupunkialueen kattava

osayleiskaava-aineisto on päivitetty yleiskaavalli-
sessa suunnitelmassa 2001 ja jatkettu sen jälkeen
tarkistuksia osa-alueittain.

Kotkassa ei ole asemakaavoja valtatien välittö-
mässä läheisyydessä. Anjalankoskella valtatie si-
vuaa Inkeroisten ja Myllykosken taajamien asema-
kaavoitettuja alueita. Lisäksi valtatien itäpuolella tie-
hen rajautuu Ekoparkin asemakaava-alue. Kelta-
kankaalla Kymenlaakson jätekeskuksen eteläpuoli
sella alueella on käynnissä asemakaavan laatimi-
nen suunniteltua ympäristömassojen käsittelylai-

tosta varten. Kouvolassa valtatie 15 sijoittuu suu-
relta osin asemakaavoitetulle alueelle. Tykkimäki–
Teholan osayleiskaavan tarkistusta sekä muutosta
teollisuusalueen voimassa olevaan asemakaavaan
laaditaan parhaillaan. Logististen toimintojen laa-
jentamismahdollisuuksien selvittämiseksi alue on
liitetty Tykkimäen osayleiskaava-alueeseen. Ole-
massa oleva asutus on jätetty kaavasta pois.
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Kuva 23. Ympäristö- ja maisemakartat.

2.7 Ympäristö ja maisema

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys

Valtatie 15 ohittaa tiiviisti asutut Inkeroisten ja Myl-
lykosken taajamat sekä Kouvolan kaupungin kes-
kustan niiden itäpuolelta. Ylänummella ja Tavasti-
lassa on tiiviimpää asutusta valtatien länsipuolella.
Muuten asutus valtatien läheisyydessä on harvaa
haja-asutusta. Asutus on keskittynyt valtatien var-

rella sijaitseviin taajamiin ja kyliin, ja tie on raken-
nettu hieman syrjään perinteisistä asuinpaikoista.
Taajamien välissä on pääasiassa maa- ja metsäta-
lousvaltaista aluetta.

Valtatien yli kulkee useita virkistys- ja ulkoilureit-
tejä etenkin taajamien kohdalla. Taajamien koh-
dilla on kaavoihin merkittyjä virkistysreittejä mm. In-
keroisissa, Anjalankoskella sekä Kouvolassa. Inke-
roisissa kaavaan merkittyä ulkoilureittiä on jatkettu

Keltakankaan suuntaan ja se myötäilee maakaa-
suputkea valtatien itäpuolella. Valtatien poikki ris-
teäville virkistysyhteyksille on suunniteltu alikulkuja
Ylänummen kohdalle sekä Juurikorven pohjoispuo-
lelle.

Suunnittelualueen merkittävin virkistysalue sijaitsee
Kouvolan Tykkimäen alueella. Alueella sijaitsee seu-
dullisesti merkittävä virkistysreittien verkosto ja koko
Käyrälammen ympäristö on merkittävä ulkoilualue

Kouvolassa. Alueella sijaitsee mm. Tykkimäen hu-
vipuisto, leirintäalue sekä uimaranta.

Melu

Valtatien varrella sijaitsevat taajama-alueet asutuk-
sineen jäävät pääosin tielinjasta syrjään, ja aino-
astaan pienehköjä taloryhmiä ja yksittäisiä taloja on
melualueella. Inkeroisissa on koulu tien läheisyy-
dessä. Haja-asutusalueen ja kylien osalta asutusta
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on melualueella mm. Tavastilassa ja Ylänummella,
Keltakankaalla, Rautakorven, Sydänmaan ja Perä-
maan alueilla sekä Kouvolassa Tehontien alueella.

Valtatien tuntumassa on useita virkistyskäytön kan-
nalta merkittäviä alueita. Inkeroisissa virkistysalu-
eita on tien molemmin puolin. Myllykosken ja Inke-
roisten välillä tien itäpuoli on aluetta, jossa on ym-
päristöarvoja ja ulkoilun ohjaamistarvetta. Vastaava
aluevaraus on myös Keltakankaan liittymän poh-

joispuolella. Kouvolassa valtatie 15 läpäisee seu-
dullisesti merkittävän virkistysalueen muutaman
kilometrin matkalla. Keskeisin meluntorjuntakohde
on Kouvolassa sijaitseva Käyrälammen virkistys-
alue.

Pinta- ja pohjavedet

Valtatien 15 läheisyydessä on vähän vesistöjä. Yksi
Järvi-Suomen kolmesta suurvesistöstä, Kymijoki,

sijaitsee lähimmillään noin 1,5 kilometrin päässä
valtatiestä. Valtatietä leikkaa kuitenkin useita Ky-
mijokeen laskevia pienempiä puroja ja jokia. Näistä
mainittakoon Juurikorven lähistöllä sijaitseva Num-
menjoki sekä Myllykoskella sijaitseva Sorsajoki.
Sorsajoen mutkitteleva uoma on säilynyt luonnon-
tilaisena ja siinä on myös koskipaikkoja. Suunnitte-
lualueen pohjoispäässä sijaitseva Käyrälampi on
merkittävä virkistysalue ja siellä sijaitsee mm. ui-
maranta.

Valtatie 15 leikkaa Anjalankoskella Karjalankulma/
Peräkankaan ja Kouvolassa Tornionmäen I luokan
pohjavesialueita. Anjalankoskella noin 300 metrin
päässä valtatiestä sijaitsee Keltakankaan I luokan
pohjavesialue, jonka vedenlaatuun valtatiellä ei ole
vaikutusta.

Valtatie 15 sijoittuu Karjalankulma/Peräkankaan
pohjavesialueen luoteisosaan varsinaisen Peräkan-
kaan muodostumisalueen ulkopuolelle noin 800

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
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metrin matkalta. Karjalankulma/Peräkankaan alue
koostuu useista pohjaveden muodostumisalueista,
joiden hydraulisia yhteyksiä ei ole selvitetty. Pohja-
vesialueen kaakkoiskulmassa sijaitsee Anjalankos-
ken kaupungin omistama Karjalankulman vedenot-
tamo. Pohjavesialueen virtausolosuhteet eivät ole
tiedossa.

Kouvolassa valtatie 15 kulkee Tornionmäen pohja-
vesialueen itäosan poikki noin 1,5 kilometrin mat-
kalla. Pohjavesialue on vettä ympäristöön purkava
reunamuodostuma. Pohjavesialueella maalajit ovat
pohjoisreunalla karkeaa hiekkaa ja eteläreunalla
hienoa hiekkaa sekä silttiä. Valtatien itäpuolella on
laajoja, syvälle ulottuvia soranottoalueita. Pohjave-
den pinta ei ole missään muodostuman alueella
esillä. Valtatietä 15 lähinnä sijaitsee Valio Oy:n ve-
denottamo, jonka etäisyys tiestä on noin 150 met-
riä. Tie kulkee Valion vedenottamon lähisuojavyö-
hykkeellä. Pohjaveden virtaussuunta on tiealueelta

kohti vedenottovyöhykettä. Valion ottamon kloridi-
pitoisuustaso on ollut >25–50 mg/l. (Gustafsson:
Tiesuolauksen riskikartoitus pohjavesialueilla). Valio
on luopunut vedenottamosta ja nykyisin sen omis-
taa Kouvolan kaupunki. Vedenotto tulee jatkumaan.
Tornionmäen pohjavesialueella on otettu käyttöön
Käyrälammen pohjavedenottamo, jonka suojavyö-
hykkeiden rajaus sai lainvoiman keväällä 2004. Val-
tatie 15 sijoittuu vedenottamon suojavyöhykkeelle.

Tiesuolauksen vaikutus on todettavissa selkeästi
valtatietä lähellä olevista pohjavesiputkista. Pohja-
veden kloridipitoisuus on ylittänyt selkeästi talous-
vedelle asetetun raja-arvon 25 µg/l havaintokauden
1995–2003 aikana, vuosia 1999–2000 lukuun ot-
tamatta. Myös pohjaveden sähkönjohtavuus on ollut
huomattavan suuri (27–59 mSv/m) viime vuosina
erityisesti Tornionmäen pohjavesialueen pohjois-
osassa valtatien 15 lähellä olevissa havaintoput-
kissa.

Kuva 25. Historiallinen näkymäakseli Katteluksen asuinalueelta Myllykosken paperitehtaille. Puut ovat kasvaneet
niin suuriksi, että tehtaan piiput eivät enää näy Aitomäentielle.

Kuva 24. Käyrälammen virkistysalue sijaitsee aivan valtatien 15 välittömässä läheisyydessä.

Luonnonolot

Suunnittelualue kuuluu eteläboreaaliseen kasvilli-
suusvyöhykkeeseen ja on rapakivialuetta. Alueen
maasto on suhteellisen alavaa ja vesistöjä on vä-
hän. Valtatien 15 läheisyydessä on joitakin valta-
kunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita luon-
tokohteita. Merkittävin tien läheisyyteen jäävä kohde
on valtatien 7 liittymän eteläpuolella sijaitseva Na-
tura 2000 -ohjelmaan kuuluva Salminlahden lintu-
vesi. Salminlahti on luonnonoloiltaan merkittävä,
pitkä ja matala merenlahti. Linnuston edustavim-
mat ryhmät ovat vesilinnut ja kahlaajat. Lahdella
on tavattu myös harvinaisuuksia. Lahden pohjois-
osan yli 1990-luvulla moottoritienä rakennettu val-
tatie 7 on heikentänyt alueen arvoa lintuvetenä.
Lahden kasvillisuusvyöhykkeet ovat monimuotoiset,
ja lahden länsirannalla on vielä jäljellä laidunnet-
tuja, matalakasvuisia rantaniittyjä, jotka voidaan lu-
kea arvokkaisiin perinne-biotoopeihin.

Muista tien vaikutuspiiriin kuuluvista valtakunnalli-
sesti arvokkaista luontokohteista voidaan mainita
Anjalankosken ja Kotkan rajalla sijaitseva Rapaki-
venjärven Natura 2000-alue, joka jää noin kilomet-
rin päähän tiestä länteen. Rapakivenjärvi on valu-
ma-alueeltaan pieni, laajalti umpeenkasvanut ja
rehevä järvi, jossa on erittäin monipuolinen lin-
nusto. Alue kuuluu myös valtakunnalliseen lintuve-
siensuojeluohjelmaan. Kymijoen Natura 2000 -alue
jää lähimmillään noin 1,5 kilometrin etäisyydelle tie-
linjasta. Inkeroisten liittymän itäpuolella on arvok-
kaita luontoalueita.

Näiden lisäksi tien vaikutuspiirissä on useita seu-
dullisesti tai paikallisesti arvokkaita luontokohteita
ja luonnonmuistomerkkejä. Useat niistä ovat jollain
tapaa erikoisia puita tai suuria kivenlohkareita, joita
ihmiset ovat halunneet rauhoittaa lähiympäristös-
sään. Kotkan ja Anjalankosken rajalla, valtatien län-
sipuolella tiehen rajautuu alueellisesti arvokas Läkä-
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järvi. Se on umpeen kasvava metsälampi, jonka ym-
päristössä on lehmusryhmä ja lehtokasvillisuutta.
Läkäjärven läheisyydessä, valtatien itäpuolella, on
tavattu Hirvenkelloa pienialaisena esiintymänä tien
välittömässä läheisyydessä.

Kouvolassa valtatien länsipuolelle jää Niinimäen
lehmuslehto, joka on merkittäviltä osin jaloista leh-
tipuista koostuva metsikkö ja se suojeltu luonnon-
suojelulain nojalla. Sorsajoen eteläpuolella sijaitse-
vat valtatien välittömässä läheisyydessä Niittytar-
han mäntykivet, jotka ovat rauhoitettuja rapakiviä.
Tavastilan maakunnallisesti arvokkaaseen maise-
ma-alueeseen kuuluva Tulvakivi on myös rauhoi-
tettu luonnonsuojelulain nojalla.

Eläinten kulkureitit risteävät valtatietä 15 useassa
kohdassa. Merkittävimmät ylityskohdat sijaitsevat
erityisesti Juurikorvesta pohjoiseen Kotkan ja An-
jalankosken rajalla. Myös Inkeroisten eteläpuolella
sekä Rautakorven ja Kiehuvan välillä on useita yli-
tyskohtia. Riista-aita valmistumassa Juurikorven–
Marinkylän välille vuonna 2004.

Maisema ja kulttuuriympäristö

Maisemamaakuntajaossa valtatie 15 sijoittuu ete-
läiselle rantamaalle ja tarkemmassa seutujaotte-
lussa eteläisen ja kaakkoisen viljelyseudun vaihet-
tumisvyöhykkeelle. Maasto on pääasiassa alavaa,
mutta paikoitellen hyvinkin pienipiirteistä. Rannikolla
maisema on hyvin vaihtelevaa rikkonaisen ranta-
viivan sekä metsäisten ja paljaiden kallioalueiden
vuorottelun vuoksi. Sisämaassa alavaan viljely-
maastoon tuovat vaihtelua karut kalliokot sekä pie-
nialaiset suot ja järvet. Kallioperä on rapakivigra-
niittia, mikä antaa avokallioille ja ruhjelaaksoille
kulmikkaan ja lohkareisen muodon. Asutus on si-
joittunut viljelyalueita halkovien teiden varsille ryh-
mä- ja nauhakyliksi sekä haja-asutukseksi.

Valtatie 15 kulkee vaihtelevassa maisemassa, jossa
yhtenäisiä metsäselänteitä rikkovat vaihtelevan
kokoiset peltokaistaleet. Laajimmat maisemanäky-
mät valtatieltä avautuvat tien eteläpäässä Tavasti-
lan, Ylänummen ja Juurikorven pelloille. Pohjois-
päässä peltoja on myös runsaasti, mutta niiden
yhtenäisyyttä rikkovat pienet metsäsaarekkeet,
jotka peittävät näkymät tieltä Kymijoen suuntaan.
Yleisilme tiellä liikuttaessa on metsäinen ja sul-
jettu.

Metsäosuudet tien varressa ovat kasvillisuudeltaan
hyvin vaihtelevia ja korkeuserot ovat suuria, sillä
maasto vaihtelee soista aina laajahkoihin kalliose-
länteisiin asti. Ympäröivää maastoa selvästi kor-
keammalle kohoaa Juurikorven kohdalla valtatien
itäpuolella sijaitseva Suurivuori, joka viereisen Vä-
hävuoren ohella on luokiteltu luonnon- ja maise-
mansuojelun kannalta arvokkaaksi kallioalueeksi.
Kouvolassa tien itäpuolella sijaitsee Kiperin kallio-
alue, jonka länsireunan pystyjyrkänne erottuu sel-
keästi valtatien 15 suunnasta. Tien läheisyydessä
on myös useita pienehköjä soraharjanteita, joissa
harjoitetaan paikoin laaja-alaistakin maa- ja kiviai-
nesten ottoa.

Vesistöjä valtatien välittömässä läheisyydessä on
vähäisesti, mutta ne ovat maisemallisesti sitäkin
merkittävämpiä tiellä liikuttaessa. Rantahaan erita-
soliittymä sijoittuu aivan Kaarniemenlahden eli Sal-
minlahden läheisyyteen, mutta merenlahti ei kui-

Kuva 26. Tavastilan peltoaukea ja tulvakivi ovat osa maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa.

tenkaan näy tielle runsaan kasvillisuuden vuoksi.
Leveä ja mutkitteleva Kymijoki virtaa lännessä lä-
himmillään Anjalankosken Inkeroisissa noin kahden
kilometrin etäisyydellä tiestä, mutta joki jää pelto-
aukeillakin metsäsaarekkeiden taakse. Valtatie15
ylittää joitakin pienempiä jokia, kuten Nummenjoen
ja Sorsajoen, jotka eivät suuresti erotu maisemassa
mutta tuovat avariin peltomaisemiin kiinnostavan
lisänsä. Kouvolan pohjoispuolella valtatien itäpuo-
lelle välittömästi tien viereen jää Käyrälampi, joka
ainoana järvikohteena tuo maisemallista mielenkiin-
toa valtatien näkymiin.

Valtatie 15 kulkee valtakunnallisesti arvokkaiden
Kymijoen laakson sekä Sippolanjoen laakson mai-
sema-alueiden välistä. Maisema-aluetyöryhmän
mietinnössä maisema-alueen rajaus on paljon sup-
peampi kuin esimerkiksi Museoviraston esittämä
rajaus valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuri-
maisemaksi, joka ulottuu aina Kouvolan eteläosiin

saakka. Molemmat aluerajaukset on esitetty ku-
vassa 23.

Valtakunnalliset arvokohteet

Leveä Kymijoki ympäröivine peltoineen muodostaa
valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen, jota
valtatie sivuaa. Paikoitellen joki levenee järvialtaik-
si tai jakautuu useiksi haaroiksi, joiden väliin jää
suurehkojakin saaria. Joessa on lukuisia koskia,
joista rakentamattomat kosket ovat koskiensuoje-
lulailla rauhoitettuja. Jokea reunustavat viljavat sa-
vikot on otettu jo varhain viljelyyn ja asutusta joen
lähiympäristössä on ollut jo kivikaudella. Pääasi-
assa nykyinen asutus sijoittuu loiville kumpareille
ja metsänrajaan selänteiden reunaan, mutta uusi
asutus on paikoin rakentunut häiritsevästi pelloille.
Kymijoen koskien varsille syntynyt teollisuus on
muokannut alueen maisemaa ja antanut oman lei-
mansa rakennuskulttuurille. Valtatien 15 läheisyy-
dessä sijaitseekin useita kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaita ympäristöjä, jotka pääasiassa liittyvät alu-
een teollisuuden historiaan. Myös kartanokulttuuri
on alueella ollut voimakas, ja siitä on vielä jäljellä
muutamia kartanoita ulkorakennuksineen. (Ympä-
ristöministeriö 1993. Arvokkaat maisema-alueet.)

Inkeroisissa aivan valtatien 15 länsipuolella tien
varressa on Inkeroisten tehtaiden teollisuus- ja
asuinalueet, jotka on luokiteltu valtakunnallisesti
arvokkaiksi alueiksi. Alueen vanhimmat rakennuk-
set ovat 1800-luvun lopulta peräisin olevia tehdas-
ja asuinrakennuksia. Lisäksi alueella sijaitsee In-
keroisten kirkko vuodelta 1910 sekä lukuisia Alvar
Aallon 1930–1950-luvuilla suunnittelemia rakennuk-
sia kuten Tampellan tiilinen paperitehdas, Inkerois-
ten koulu sekä yhtenäinen asuinalue punatiilisine
kerrostaloineen. (Museovirasto 1993.)

Valtakunnallisesti arvokas alue on myös Myllykos-
ken teollisuusalue valtatien 15 länsipuolella, johon
kuuluu punatiilisiä tehdas- ja asuinrakennuksia sekä
Myllykosken kirkko ja seuratalo. Alueen rakennuk-
set on pääasiallisesti suunnitellut arkkitehti W.G.
Palmqvist. (Museovirasto 1993.)
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Maakunnalliset arvokohteet

Kotkassa valtatien 15 eteläosassa sijaitsee Tavas-
tilan–Ylänummen merkittävä maisemakokonaisuus.
Alueen laajahkojen peltojen keskellä virtaa kapea
ja voimakkaasti mutkitteleva Nummenjoki. Leveää
peltolaaksoa reunustaa lähes kauttaaltaan metsän-
rajaan sijoittunut kohtalaisen tiivis asutus. Tavasti-
lan pelloilla Nummenjoen varrella sijaitsee Tavasti-
lan kartano, jonka päärakennus on tuhoutunut.
Kartanon ympäristössä on kuitenkin säilynyt istu-
tuksia sekä komeita ulkorakennuksia, kuten he-
vosaihein koristeltu tiilipilaritalli, vilja-aitta ja paja.
Tavastilan kulttuurimaisema-alueen lounaisosassa
nauhamaisesti vanhan Turun–Viipurin tien varrella
sijaitsee Saksalan kylä, joka aikoinaan on ollut kau-
pankäynnin keskuspaikkoja. (Kymenlaakson seu-
tukaavaliitto 1992.) Aivan tien tuntumassa on luon-
nonmuistomerkkinä rauhoitettu Tavastilan tulvakivi
(Kymen lääninhallitus 13.10.1965)

Juurikorven alue valtatien länsipuolella on vanha
teollisuusalue, jolla on säilynyt tiilisiä tehdasraken-
nuksia 1800–1900-luvun vaihteesta. Alueella sijait-
see 1920-luvun koulurakennus, rautatieasema sekä
useita arvokkaita asuin- ja ulkorakennuksia. (Ky-
menlaakson seutukaavaliitto 1992.)

Yksittäisiä seudullisesti arvokkaita kulttuurihistori-
allisia kohteita ovat Keltakankaan sairaala sekä
Takamaan koulu. Lähellä valtatietä sijaitseva sai-
raala on W.G. Palmqvistin suunnittelema vuodelta
1948. Etäämmällä Kymijoen rannalla sijaitseva Ta-
kamaan koulu on vuodelta 1922 ja koulun tontti on
alun perin kuulunut vastarannalla sijaitsevan Rab-
belugnin kartanon maihin. (Kymenlaakson seutu-
kaavaliitto 1992.)

Muinaismuistot

Arkeologisesti arvokkaita kohteita on valtatie 15
läheisyydessä runsaasti Ylänummen ja Juurikorven
ympäristössä Kotkan pohjoisosassa. Kivikautisia
asuinpaikkoja on useita. Ainakin yksi kivikautinen
hauta sijaitsee aivan valtatien välittömässä lähei-
syydessä tien itäpuolella Tavastilassa.

2.8 Maaperä- ja pohjaolosuhteet sekä
kantavuus

Tutkimukset

Alueella on tehty yleissuunnitelmaa varten joulu-
kuussa 2003 maastotutkimuksia seuraavasti: pai-
nokairauksia 81 kpl, porakonekairauksia 10 kpl, sii-
pikairauksia 17 kpl. Häiriintyneitä näytteitä on otettu
34 pisteestä. Pohjavesiputkia on asennettu 5 kpl.
Lisäksi oli käytettävissä Tornionmäen pohjavesiseu-
rannan 11 pohjavesiputken tiedot.

Nykyistä tierakennetta on tutkittu maatutkaluotauk-
sella valtatien keskilinjalta sekä paikallisteiltä liitty-
missä noin 0,5 km etäisyydelle valtatien kummalta-
kin puolelta. Lisäksi oli käytettävissä valtatien pal-
velutasomittausten tiedot vuodelta 2003.

Maaperäolosuhteet

Valtatie 15 sijoittuu useilla osuuksilla pehmeiköille.
Niiden välissä on kallio- ja moreenialueita. Ylänum-
men eteläpuolella on 0,5 metrin paksuisen kuiva-
kuorikerroksen alla 2–9 metriin savea. Ylänummen
rautatiesillan kohdalla pohjavesi on havaittu noin
2,6 m syvyydellä maanpinnan tasosta.

Ylänummen alueella on avokallioita sekä alueita,
joissa on 0–6 metrin paksuisia soramoreenikerrok-
sia tai saman paksuisia savi- ja silttikerroksia. Juu-
rikorven suoralla on 0,5–1,5 metrin paksuisen kui-
vakuorikerroksen alla 5–13 metrin syvyyteen peh-
meää savea. Juurikorven ja Inkeroisten välillä vuo-
rottelevat kovapohjaiset moreenialueet ja savipeh-
meiköt, joissa syvyys on enimmillään noin 15 met-
riä.

Inkeroisten liittymäalueella pohjamaa on 1,0–1,5
metrin paksuisen kuivakuorikerroksen alapuolella
2–10 metrin syvyyteen pehmeää savea. Alueen

pohjavesiputkissa pohjavesi on havaittu 0,8–0,9 m
syvyydellä ja maanpinnan tasosta ja 0,05 metriä
maanpinnan yläpuolella. Inkeroisten ja Keltakan-
kaan välillä pohjamaa on moreenia, jonka päällä
on joissakin paikoissa 2 metrin paksuinen savi- ja
silttikerros. Myös kalliota esiintyy.

Keltakankaan liittymäalueella ja sen itäpuolella on
kallioalue, jonka päällä on paikoin silttiä ja moree-
nia jopa 4 m syvyyteen saakka. Tien länsipuolella
pohjamaa on 0,5 m paksuisen kuivakuoren alapuo-
lella 4 metrin syvyyteen pehmeää savea. Saviker-
roksen alapuolella on 2 m paksuinen silttikerros
soraisen hiekkamoreenin päällä.

Keltakankaan ja Rautakorven välillä on joitakin
moreenikohteita. Pääsosin pohjamaa on 1,5–3
metrin paksuisen kuivakuorikerroksen alapuolella
5–13 syvyyteen pehmeää savea. Rautakorven
liittymäalueella pohjamaa on 1,5–2 m paksuisen kui-
vakuoren alapuolella paksuimmillaan 7–9 m syvyy-
teen savea. Alueen pohjavesiputkissa pohjavesi on

Kuva 27. Pieni Nummenjoki rantapuustoineen on piristävä yksityiskohta Matarniemen peltoaukean keskellä.



Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka–Kouvola, Yleissuunnitelma 29
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

havaittu 0,4–2 m syvyydellä maanpinnasta. Rauta-
korven pohjoispuolella pohjamaa on moreenia,
jonka pinnalla on paikoin jäykkää savea. Kallion
pinta on havaittu noin 2 m syvyydellä maanpin-
nasta. Muilla osuuksilla Rautakorven ja Sydänmaan
välillä pohjamaa on 1,5–2 m paksuisen kuivakuo-
ren alapuolella ohuimmillaan 4–6 metrin ja paksuim-
millaan 8–12 metrin syvyyteen savea. Matalim-
milla pehmeiköillä moreenin päällä esiintyy hiekkaa
ja soraa 2–4 metrin paksuinen kerros. Tehontien
eteläpuolella, moreeniosuuksien välissä, pohjamaa
on kuivakuoren alapuolella ohuimmillaan 5–7 met-
rin ja paksuimmillaan jopa 24 metrin syvyyteen peh-
meää savea ja silttiä. Kerroksessa esiintyy paikoin
hiekkaisia välikerroksia. Moreenikerroksen päällä
esiintyy paksuimmillaan 10 metrin paksuinen ker-
ros soraa. Pohjavesiputkessa pohjavesi on havaittu
0,5–2 metrin syvyydellä maanpinnan tasosta. Sal-
pausselän alueella on laajoja hiekka- ja soramuo-
dostumia.

Nykyiset pohjanvahvistukset

Nykyisellä tiellä on havaittu paalutusta Ylänummen
rautatien risteyssillan eteläpuolella. Inkeroisten ete-
läpuolella on käytetty teräsverkkoa tierakenteessa.
Kantavan kerroksen yläosa on maatutkaluotausten
ja joidenkin referenssikairausten perusteella sidottu
bitumistabiloinnilla lähes koko matkalla Ranta-
haasta Kiehuvaan.

Tien kunto

Tien kantavuus on pääosin hyvä. Tiejaksolla on
yksittäisiä osuuksia, joilla tien kantavuustavoitteet
alittuvat. Laajimmat kohteet sijoittuvat Juurikorven
suoralle, Marinkylän, Inkeroisten ja Keltakankaan
alueille sekä Kiehuvan ja Tykkimäen välille. Yksit-
täisiä kohteita on tämän lisäksi Tavastilan, Metsä-
kulman ja Rautakorven alueilla. Tien kunto on koko
osuudella hyvä vauriosumman ja tasaisuuden pe-
rusteella. Lievää alentumista on Kiehuvan ja Tykki-
mäen välillä.

2.9 Sillat

Hankkeeseen sisältyy 26 siltapaikkaa. Sillat on ra-
kennettu vuosien 1962–1993 välillä. Yleistarkastuk-
set silloille on tehty viimeksi vuosina 1998–2003.
Siltojen tiedot on esitetty liitteessä 4.

Yleistarkastusraporttien perusteella sillat ovat pää-
osin kohtalaisen hyvässä kunnossa. Tarvittavat
korjaustoimenpiteet ovat lähinnä reunapalkkien
korjausta, lohkeamien paikkausta, halkeamien in-
jektointia, valaisimien uusimista sekä eroosiovau-
rioiden korjausta. Osalle silloista (3 kpl) tulisi tehdä
erikoistarkastus. Korjaustoimenpiteiden yhteenlas-
kettu kustannusarvio on noin 78 000 euroa.

Ratahallintokeskuksen kunnossapitovastuulla ole-
vien kahden alikulkusillan osalta kuntoarvion on
tehnyt Oy VR-Rata Ab, joka on arvioinut myös kor-
jauskustannukset, yhteensä n. 70 000 €. Tiehallin-
non ja Ratahallintokeskuksen välisen yleissopimuk-
sen mukaan Tiehallinto vastaa tiesuolauksen beto-
nirakenteille aiheuttamien vaurioiden sekä tieliiken-
teen törmäysvaurioiden korjauskustannuksista, jo-
ten näiden siltojen korjauskustannuksista 40 000 €
on sisällytetty em. kokonaissummaan 78 000 €.
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3 ONGELMAT JA KEHITTÄMISTARPEET

3.1 Nykytilanteen ongelmat

Valtatien 15 merkittävimmät ongelmat ovat heikko
liikenneturvallisuus sekä suuren raskaan liiken-
teen määrän aiheuttama jonoutuminen, mikä hei-
kentää oleellisesti liikenteen sujuvuutta.

Liikenneturvallisuus on erittäin huono koko osuu-
della. Ongelmallisimpia jaksoja ovat Keltakankaan
ja Kiehuvan väli sekä Inkeroisten ja Juurikorven
välinen alue. Tien liikennekuolemien tiheys (kuole-
maa/100 km) ja kuolemanriski (kuolemaa/100 mil-
joonaa ajoneuvokilometriä kohden) ovat huomat-
tavasti suuremmat kuin keskeisillä pääteillä keski-
määrin. Myös henkilövahinkoja tapahtuu enemmän
kuin päätieverkolla keskimäärin. Liikennemäärien
kasvaessa ongelmat kasvavat huomattavasti. Tien
ongelmat on esitetty kuvassa 29 ja seuraavassa
luettelossa on esitetty yhteenvetoa keskeisimmistä
nykytilanteen ongelmista:

• Tien liikenneturvallisuus on erittäin huono.
Kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat kes-
kittyneet Rautakorven ja Keltakankaan välille,
myös muilla osuuksilla on tapahtunut kuolemaan
johtaneita onnettomuuksia. Liikennekuolemista
85 % tapahtuu kohtaamis- tai ohitusonnetto-
muuksissa ja niiden osuus henkilövahinko-on-
nettomuuksista on 20 %.

• Liittymien liikenneturvallisuus on huono.
Henkilövahinko-onnettomuuksista 32 % on
kääntymis- tai risteämisonnettomuuksia. Kai-
kissa pääliittymissä on tapahtunut paljon onnet-
tomuuksia viime vuosina ja ne ovat keskimää-
räistä turvattomampia.

• Yksittäis- ja eläinonnettomuuksia tapahtuu
runsaasti tien kapeuden ja pienipiirteisyyden
sekä hirviaitojen puuttumisen takia. Eläinonnet-
tomuudet ovat keskittyneet Rantahaan ja Inke-
roisten välille.

• Liikenne jonoutuu runsaan raskaan liikenteen
ja heikkojen ohitusmahdollisuuksien sekä suh-
teellisen suurien liikennemäärien vuoksi (vas-
taantuleva liikenne ja tien geometriapuutteet).
Tiheästi olevat liittymät hidastavat etenkin ras-
kasta liikennettä. Tiellä on lukuisia kohteita,
joissa raskaan liikenteen nopeus laskee alle
70 km/h.

Kuva 28. Runsas raskas liikenne jonouttaa liikennettä ja lisää ohittamistarvetta. Tämä aiheuttaa vakavia onnetto-
muuksia.

• Liittymien toimivuus heikkenee. Tien ylittämi-
nen ja kääntyminen sivusuunnalta vasemmalle
on vaikeaa vilkkaimpina aikoina. Osa liittymistä
ruuhkautuu tulevaisuudessa. Ongelmallisimmat
ovat Rautakorven ja Keltakankaan liittymät.

• Kevyen liikenteen olosuhteet ovat heikot.
Tien ylittäminen liittymissä ja kulkeminen kapeilla
pientareilla on turvatonta. Valtatien 15 suunnas-
sa on eniten kevyttä liikennettä Keltakankaan
ja Kiehuvan välillä sekä Ylänummen eteläpuo-
lella. Inkeroisten ja Keltakankaan liittymissä ei
ole kevyen liikenteen alikulkuja. Keskeisin ver-
kollinen yhteyspuute on Myllykosken ja Kouvo-
lan välillä, koska siellä ei ole jatkuvaa kevyen
liikenteen väylää.

• Tie kulkee Tornionmäen tärkeällä pohjavesialu-
eella ilman suojauksia. Tämä aiheuttaa pohja-
vesien pilaantumisriskiä. Pohjaveden kloridipi-
toisuudet ovat melko korkeat.

• Tien läheisyydessä asuu paikoitellen ihmisiä yli
55 dBA:n ja jopa 65 dBA:n liikennemelu-
alueella. Pääosa asutuksesta on melko haja-
naista. Suurimpia asutuskeskittymiä on Ranta-
haan–Tavastilan alueella, Inkeroisissa, Kelta-
kankaalla, Rautakorvessa, Sydämaalla ja Tyk-
kimäessä (Tehontien varrella). Tämän lisäksi
tien varressa on virkistysalueita, joista merkit-
tävin on Käyrälammen alue.

Tie on liikenteen vilkkauteen nähden kapea lähes
koko osuudella, mikä aiheuttaa liikenteen sujuvuus-
ja turvallisuusongelmia. Väylän vaaka- ja pystygeo-
metria täyttää pääosin tavoitenopeuden 100 km/h
vaatimukset ja Tykkimäen alueella 80 km/h vaati-
mukset. Tiellä on kuitenkin useita kohtia, joissa
tavoitearvot alittuvat. Ongelmat keskittyvät Ranta-
haan ja Keltakankaan välille.

Tiellä on valaistusta pääliittymien kohdilla ja Tykki-
mäen alueella. Liikennemäärien mukaan yhteysvä-
lille olisi taloudellista rakentaa valaistus muualle
paitsi Kiehuvan ja Tehontien välille.

Osa silloista vaatii parantamista jo lähiaikoina. Mer-
kittävin kohde on yhteistyössä Ratahallintokeskuk-
sen kanssa tehtävä Aitomäen alikulkusillan perus-
kunnostus. Tämän lisäksi tien varren pysäköintialu-
eilla on parantamis- ja laajennustarvetta. Uronlam-
men alueen yleisilmettä on tarve kehittää, koska
alue on ympäristöllisesti arvokas. Alueen lomassa
virtaa Uronjoki, joka tarjoaa mahdollisuudet kehit-
tää alueen viihtyisyyttä. Rautakorven liittymässä
olevan huoltoaseman yhteyteen on tarve muodos-
taa oleskelualue sekä parantaa wc-palveluita. Pe-
rämaan pysäköintialueita on tarve laajentaa ja pa-
rantaa wc-palveluita. Tien kantavuus alittaa tavoit-
teet monissa kohteissa. Merkittävimmät puutteet
ovat Juurikorven suoralla, Marinkylän alueella, In-
keroisissa, Keltakankaalla sekä Kiehuvan ja Tehon-
tien välillä. Muualla kohteet ovat lyhyitä.

3.2 Kehittämistarpeet

Valtatie on jo ikänsä ja ominaisuuksiensa puolesta
riittämätön nykyisen liikenteen tarpeisiin. Ongel-
mien poistamiseksi tarvitaan järeä perusparannus.
Pahimmat ongelmat voidaan tehokkaimmin pois-
taa uusilla tietyypeillä, joissa kohtaavien ajoneuvo-
jen väliset onnettomuudet on estetty ja ohittamista
helpotetaan lisäkaistoilla. Myös liittymiin tarvitaan
nykyistä järeämpiä toimenpiteitä kuten eritasoliitty-
miä. Paikallinen auto- ja kevytliikenne tarvitsee toi-
mivat ja turvalliset väylät ja yhteydet.

Pohjavesien pilaantumisriskin pienentämiseksi tar-
vitaan pohjavesisuojauksia. Ihmisten asuinmuka-
vuus kaipaa parantamista, koska liikenteen melu
häiritsee useissa kohteissa ja kulkuyhteydet ovat
turvattomat.
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Kuva 29. Keskeisimmät ongelmat ja kehittämistarpeet.



32 Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka–Kouvola, Yleissuunnitelma
VAIHTOEHTOJEN MUODOSTAMINEN JA VERTAILU

4 VAIHTOEHTOJEN MUODOSTAMINEN JA VERTAILU

Vaihtoehtojen muodostamisen lähtökohtana olivat
hankkeen tavoitteet sekä nykytila-analyysin perus-
teella määritellyt ongelmat ja kehittämistarpeet.

Valtatien 15 kehittämisen osalta verrattiin erilaisia
tietyyppejä koko osuudella. Verkollisia vaihtoehto-
ja tutkittiin Juurikorven, Keltakankaan ja Käyrälam-
men alueilla sekä kevyen liikenteen osalta. Pääliit-
tymissä tutkittiin vaihtoehtoisia eritasoliittymävaih-
toehtoja. Erikoiskuljetusreitin siirtämiseksi valtatielle
selvitettiin myös erilaisia mahdollisuuksia. Yksityis-
tiejärjestelyjen yksityiskohtia vertailtiin työn aikana
useassa kohteessa saadun asukaspalautteen pe-
rusteella. Näistä ei ole tehty erillisiä vertailuja, vaan
ratkaisuista päätettiin yhteistyössä sidosryhmien
kanssa.

4.1 Valtatien 15
kehittämisvaihtoehdot

Valtatien 15 kehittämiseksi tutkittiin neljää päävaih-
toehtoa:
• Vaihtoehto 1: Leveäkaistatie, joka on tarvesel-

vityksen 2000 ja hankepäätöksen mukainen
ratkaisu.

• Vaihtoehto 2: Yksittäisiä ohituskaistoja ja 2+2-
kaistainen osuus Keltakankaan ja Kiehuvan
välillä, joka on vuoden 2003 kehittämisselvityk-
sen mukainen ratkaisu. Kaksikaistaisilla osuuk-
silla ei keskikaidetta.

• Vaihtoehto 3: Jatkuva ohituskaistatie, jossa
tasoliittymien kohdille (4 kpl) jää lyhyitä kaksi-
kaistaisia osuuksia ilman keskikaidetta.

• Vaihtoehto 4: Kapea 2+2-kaistainen tie koko
matkalla. Ei tasoliittymiä.

Kaikissa vaihtoehdoissa on oletettu toteutettavaksi
eritasoliittymät pääliittymiin, laajat tiejärjestelyt,
riista-aidat jne. Kaikissa vaihtoehdoissa valtatien 15
nopeusrajoitus on 100 km/h lukuun ottamatta Tyk-
kimäen aluetta, jossa nopeusrajoitus on 80 km/h.
Kapeassa 2+2-kaistaisessa ratkaisussa tiellä ei ole
tasoliittymiä. Kehittämisvaihtoehtoja on verrattu
0-vaihtoehtoon, joka vastaa nykyistä tietä.

Ohituskaistajärjestelmälle tutkittiin ja vertailtiin useita
vaihtoehtoisia ratkaisuja, jonka perusteella valittiin
ohituskaistojen paikat vaihtoehdoissa 2 ja 3.

Kuva 30. Valtatien kehittämisvaihtoehtojen periaatteet.
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Taulukko 8. Kehittämisvaihtoehtojen vaikutukset.
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Kuva 31. Yleissuunnitelman ratkaisuehdotus Juurikor-
ven alueen tie- ja liittymäjärjestelyiksi.

Kuva 32. Keltakankaan alueen tutkitut vaihtoehdot. Vaihtoehto 2 valittiin ratkaisuehdotukseksi.

VAIHTOEHTOJEN MUODOSTAMINEN JA VERTAILU

Vaihtoehtojen vertailu

Vaihtoehtojen erot ovat selkeimmät liikenneturval-
lisuudessa ja liikenteen sujuvuudessa, jotka ovat
myös hankkeen päätavoitteita. Ihmisten elinolosuh-
teiden ja viihtyvyyden, maankäytön sekä luonnon-
olojen kannalta vaihtoehtojen vaikutukset ovat sa-
mansuuntaisia ja niissä on vain pieniä eroja. Vaih-
toehtojen päävaikutukset on esitetty taulukossa 8.

Kaikki vaihtoehdot parantavat liikenneturvalli-
suutta. Vakavien onnettomuuksien kannalta leveä-
kaistatie (vaihtoehto 1) on huomattavasti heikompi
kuin keskikaiteelliset poikkileikkaukset (vaihtoeh-
dot 2–4). Vakavia onnettomuuksia ehkäisee tehok-
kaimmin kapea 2+2-kaistainen tie, jolla on keski-
kaide erottamassa ajosuuntia koko matkalla.

Liikenteen sujuvuuden kannalta vaihtoehto 4 on
paras ja siinä on jatkuvat ohitusmahdollisuudet koko
osuudella. Vaihtoehdoissa 2 ja 3 on säännöllisin
välein turvallisia ohitusmahdollisuuksia, jotka on
toteutettu keskikaiteellisin ohituskaistoin. Vaihtoeh-
dossa 2 on ohituskaistoja harvemmassa ja siten
turvallisia ohitusmahdollisuuksia on vaihtoehtoa 3
vähemmän. Vaihtoehdossa 1 on periaatteessa ohi-
tusmahdollisuus koko matkalla, mutta tien runsas
raskas liikenne estää ohittamista tai tekee siitä tur-
vatonta. Leveäkaistatiellä joudutaan käyttämään
vastaantulevan liikenteen kaistaa ohitettaessa kuor-
ma-autoja, mikä lisää oleellisesti etenkin vakavien
onnettomuuksien esiintymistodennäköisyyttä.

Yleissuunnitelmassa esitetään tien parantamista
vaihtoehdon 3 mukaisesti ohituskaistatienä,
jossa on Keltakankaan ja Kiehuvan välillä 9,8
kilometriä pitkä yhtenäinen 2+2-kaistainen
osuus, seuraavilla perusteluilla:

• Liikenneturvallisuustavoitteet täyttyvät ja rat-
kaisu vähentää huomattavasti liikennekuole-
mien määrää. Liikennekuolemat vähenevät ny-
kytilanteessa lähes 70 % ja henkilövahinkoon
johtavat onnettomuudet 50 % verrattuna nykyi-
seen tiehen. Ratkaisu on myös oleellisesti tur-
vallisempi kuin vaihtoehto 2. Vaihtoehdossa 2
on ongelmana kaksikaistaiset keskikaiteettomat
jaksot ja lukuisat kaiteiden alkamis- ja loppu-
miskohdat, jotka ovat liikenneturvallisuuden on-
gelmakohtia.

• Liikenteen sujuvuus paranee oleellisesti. Tiellä
on turvalliset ja säännölliset ohitusmahdollisuu-
det koko matkalla ja vilkkaimmalla Keltakangas–
Kehuva välillä koko osuus on 2+2-kaistainen.
Vaihtoehto 4 on koko osuuden ennustettujen lii-
kennemäärien suhteen ylimitoitettu ratkaisu ja
se edellyttäisi suurempia liikennemääriä valta-
tielle 15. Vaihtoehto 3 voidaan toisaalta levittää
vähillä toimenpiteillä koko matkalla 2+2-kaista-
seksi tieksi, jos liikenteen kehitys sitä edellyt-
tää.

• Tavoitetilan ratkaisuun voidaan edetä vaiheittain
ja se on taloudellisesti kannattava.

4.2 Verkolliset vaihtoehdot

4.2.1 Juurikorven alue

Juurikorven alueella selvitettiin vaihtoehtoina nykyi-
sen paikallistien 14637 liittymän parantamista ja liit-
tymän poistamista. Jos liittymä poistetaan, liikenne
joutuu käyttämään nykyisiä teitä ja alueen liikenne
pääsee liittymään valtatielle 15 Ylänummen liitty-
mästä tai mahdollisesta Sydänmaan alueelle teh-
tävästä liittymästä. Liittymän poistaminen parantaisi
hieman valtatien 15 liikenneturvallisuutta ja suju-
vuutta, mutta Juurikorven alueen kulkuyhteydet pi-
tenisivät oleellisesti. Liittymän säilyttämistä pidet-
tiin perusteltuna, koska se soveltuu myöhemmin
kuvattuihin valtatien 15 kehittämisratkaisuihin eikä

heikennä oleellisesti valtatien 15 liikenteen suju-
vuutta tai turvallisuutta. Liittymän poistaminen hei-
kentäisi oleellisesti Juurikorven alueen yhteyksiä ja
aiheuttaisi suuria ajomatkojen pidentymisiä ja es-
tevaikututusta paikalliselle maankäytölle.

4.2.2 Keltakankaan alue

Keltakankaan alueen maankäyttö on kehittymässä
etenkin valtatien 15 itäpuolella, jossa toimii mm.
Ekopark-alue, maa-ainesten käsittelykeskus, puu-
tavaran varastoterminaali sekä asfaltti- ja murs-
kausasema. Alueen pohjoisosiin on yhteys Kelta-
kankaan liittymästä maantien 371 kautta ja alueen
eteläosiin on yhteys Huovilantien kautta. Anjalan-
kosken maankäytön suunnittelun yhteydessä on
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selvitetty uutta yhteyttä Ekopark-alueelta valtatien
15 poikki aina Kymijoen länsipuolelle asti. Maan-
käytössä on varauduttu myös uudet, valtatien 15
itäpuolisen, yhteyden rakentamiseen Keltakankaan
ja Inkeroisten liittymien välille. Vaihtoehtoina tutkit-
tiin:

• Vaihtoehdossa 1 Huovilantien liittymää paran-
netaan nykyisellä paikalla ja rakennetaan alu-
een katuverkon kautta jatkuva yhteys Ekopark-
alueen läpi. Veikkolan alue voidaan kytkeä Huo-
vilantiehen joko risteyssillan kautta tai tasoliit-
tymänä.

• Vaihtoehdossa 2 Huovilantien liittymän koh-
dalle rakennetaan risteyssilta sisäisten yhteyk-
sien järjestämiseksi. Lopputilanteessa Ekopark-
alueen liikenteen pääyhteydet ovat Keltakan-
kaan ja Inkeroisten liittymien kautta. Tämä edel-
lyttää rinnakkaiskadun rakentamista Inkeroisten
ja Keltakankaan välille, johon on varauduttu alu-
een kaavoituksessa. Alueelle pääsee myös Hal-
lasenlammen ja Veikkolan alueiden katuverkon
kautta.

Vaihtoehtojen vertailu

Vaihtoehdossa 1 Ekopark-alueelle muodostuu hy-
vät yhteydet sekä etelästä että pohjoisesta. Huovi-
lantien liittymä sijoittuu suunniteltujen ohituskais-
tojen päättymiskohtiin, mikä ei ole liikenneturvalli-
suuden kannalta hyvä liittymäpaikka. Tämä lisää
onnettomuuksien todennäköisyyttä. Liikennemää-
rien lisääntyessä liittymän toimivuus heikkenee, jol-
loin sivusuunnalta on vaikea liittyä valtatielle 15.

Vaihtoehto 2 on valtatien 15 liikenneturvallisuuden
ja liikenteen sujuvuuden kannalta parempi kuin vaih-
toehto 1, koska ohituskaistojen päihin ei tule taso-
liittymää. Vaihtoehto 2 on alueen saavutettavuuden
kannalta vaihtoehtoa 1 huonompi, koska alueen
keskeltä ei ole suoraa liittymää valtatielle 15. Alu-
een yhteydet järjestetään Inkeroisten ja Keltakan-
kaan eritasoliittymien sekä rinnakkaiskadun kautta.
Vaihtoehdossa 2 osa alueen liikenteestä saattaa
kulkea Veikkolan ja Hallasenlammen asuinalueen
kautta. Yhteydelle ei saisi kuitenkaan siirtyä alueen
raskasta liikennettä, koska se häiritsisi voimakkaasti
alueen asutusta. Tähän voidaan vaikuttaa esimer-
kiksi ajokielloilla tai katujen hidasteilla.

Yleissuunnitelmassa esitetään, että alueen tie-
verkko tehdään vaihtoehdon 2 mukaisesti, koska
se on liikenneturvallisuuden kannalta vaihtoehtoa
1 parempi. Ratkaisu on alueen maankäyttösuunni-
telmien mukainen ja tarjoaa hyvät yhteydet alueelle
kahden eritasoliittymän kautta. Tämä on selkeä rat-
kaisu myös alueen opastuksen suhteen. Hankkeen
ensivaiheessa Huovilantien liittymä voidaan säilyt-
tää.

Veikkolan suunnan liittymän katkaisua jo ensivai-
heessa puoltavat asuntoalueelle läpikulkuliiken-
teestä aiheutuvat haitat. Jatkossa valtatien itäpuo-
lisen rinnakkaisväylän paikka tulee määritellä maan-
käytön suunnittelun yhteydessä.

4.2.3 Käyrälammen alue

Käyrälammen alueella on ongelmana tiheässä ole-
vat yksityistieliittymät sekä yhteydet Käyrälammen
virkistys- ja matkailualueelle. Alueella tutkittiin vaih-
toehtoisia liittymäjärjestelyjä, joissa tieverkko vaih-
telee. Vaihtoehdot ovat:

• Vaihtoehdossa 1 Käyrälammen ja Lautarontien
liittymät säilyvät tasoliittyminä. Käyrälammen liit-
tymän siirtäminen etelään mahdollisimman lä-
helle valtatien 6 ramppiliittymää on mahdollista.

• Vaihtoehdossa 2 valtatien tasoliittymät poiste-
taan ja alueen yhteydet järjestetään Lautaron-
tien kohdalle rakennettavan tasoliittymän kautta,
mistä rakennetaan myös uusi yhteys Käyrälam-
men alueelle.

• Vaihtoehdossa 3 valtatien 15 linjausta siirre-
tään länteen ja alueen yhteydet järjestetään
Lautarontien kohdalle rakennettavan tasoliitty-
män kautta. Vanha valtatie jää Käyrälammen
yhteyden käyttöön.

Vaihtoehtojen vertailu

Kaikki vaihtoehdot ovat liikenteellisesti toimivia.
Vaihtoehdossa 1 Käyrälammen alueen yhteydet
ovat parhaimmat, mutta valtatielle 15 jää muita vaih-
toehtoja useampia liittymiä. Tämä heikentää hie-
man liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Yhtey-
det Käyrälammen alueelle paranevat nykytilantee-
seen verrattuna, jos liittymää siirretään lähemmäksi
valtatietä 6. Vaihtoehto on rakentamiskustannuk-
siltaan edullisin.

Vaihtoehto 2 vähentää tehokkaasti valtatien 15 liit-
tymien määrää ja parantaa siten liikenteen suju-
vuutta ja turvallisuutta. Se on voimassa olevien kaa-
vojen mukainen. Yhteydet Käyrälammen alueelle
pitenevät nykyiseen verrattuna. Rinnakkaistie Käy-
rälammelle pengertyy lampeen ja aiheuttaa muu-
toksia maisemassa sekä lisää alueen meluhaittoja
verrattuna muihin ratkaisuihin. Vaikutuksia voidaan
lieventää meluntorjunnalla ja laadukkaalla ympä-
ristönhoidolla. Ratkaisu saattaa ohjata läpikulkulii-
kennettä Lautarontielle. Vaihtoehto 2 on noin 0,2
miljoonaa euroa kalliimpi kuin vaihtoehto 1.

Vaihtoehto 3 mahdollistaa alueen maankäytön voi-
makkaan kehittämisen ja vähentää melu- ja mai-
semahaittoja Käyrälammen alueelle. Toisaalta tie
luo uuden maastokäytävän virkistysalueelle ja vaatii
kaavamuutoksia. Tien linjauksen siirtäminen ei ole
liikenteellisesti tarpeellista, mutta se selkeyttää alu-
een liittymäjärjestelyjä. Vaihtoehdon 3 toteuttami-
nen on riippuvaista alueen maankäytön kehittymi-
sestä ja Kouvolan kaupungin osallistumisesta uu-
den linjauksen aiheuttamiin lisäkustannuksiin. Vaih-
toehto 3 on rakentamiskustannuksiltaan kallein eli
noin 2 miljoonaa euroa kalliimpi kuin vaihtoehto 1.

Vaihtoehtojen vertailun ja sidosryhmäneuvottelujen
perusteella alueen tieverkoksi suositellaan vaih-
toehtojen 1 ja 2 yhdistelmää, jossa Käyrälammen
liittymää siirretään lähemmäksi valtatietä 6 ja Lau-
tarontien liittymä poistetaan. Yhteydet valtatieltä 15
Lautarontielle järjestetään Käyrälammen liittymän
ja rinnakkaiskadun kautta, joka pengertyy Käyrä-
lampeen. Keskeisimpinä valintaperusteina olivat
hyvät yhteydet Käyrälammelle sekä läpiajoliiken-
teen vähentäminen Lautarontiellä. Lisäksi liittymien
määrä valtatiellä vähenee nykyisestä.

Kuva 33. Vaihtoehdot Käyrälammen alueella.
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4.2.4 Kevyen liikenteen verkko

Työn yhteydessä selvitettiin kevyen liikenteen yh-
teyksien parantamista etenkin valtatien 15 suuntais-
ten yhteyksien osalta. Suositeltava keskikaiteelli-
nen ohituskaistatie muuttaa kevyen liikenteen olo-
suhteita etenkin valtatien 15 ylittämisen osalta,
koska tien ylittäminen ei ole turvallista keskikaiteen
yli. Kevyen liikenteen verkkoa on suunniteltu täy-
dennettäväksi alemmalla tieverkolla tiepiirin erilli-
sissä selvityksissä. Uudet valtatiehen liittyvät erilli-
set kevyen liikenteen väylät on esitetty kuvassa 34.
Niiden keskeisimpänä tavoitteena on kytkeä valta-
tien 15 ylittävä tai sen varresta syntyvä kevyt lii-
kenne alueen taajamiin ja parantaa alueen taaja-
mien välisiä yhteyksiä.

Verkollisia vaihtoehtoja tutkittiin Myllykoski–Rauta-
korpi–Kiehuva–Käyrälampi välillä. Muualla vaihto-
ehdot olivat paikallisia ja koskivat rinnakkaisteiden
sijaintia tai niiden merkitsemistä kevyen liiken-
teen väyliksi, joilla on sallittu tontti- ja maatalouslii-
kenne.

Leikarin ja Ylänummen välille ehdotetaan raken-
nettavaksi erillinen kevyen liikenteen väylä valta-
tien 15 länsipuolelle, koska alueella on runsaasti
asutusta ja siten myös potentiaalisia käyttäjiä. Väylä
tulee toimimaan myös ulkoilureittinä. Väylä sijoitet-
tiin valtatien 15 länsipuolelle, koska pääosa asu-
tuksesta on länsipuolella, väylän valaistus voidaan
yhdistää valtatien 15 valaistukseen ja se kytkeytyy
Leikarissa nykyiseen kevyen liikenteen väylään.
Valtatien länsipuolella kevyen liikenteen väylä saa-
daan sijoitettua myös valtatien 15 varteen, jolloin
sen käyttömukavuus on parempi kuin sijoitettaessa
väylä itäpuolelle. Itäpuolella väylä jouduttaisiin si-
joittamaan tien varren asutuksen kohdalla kauem-
mas tiestä, jolloin se vaatisi oman valaistuksen tai
kevyen liikenteen väylä jäisi valaisematta.

Ylänummelta Rautakorpeen kevyt liikenne ohja-
taan valtatien rinnakkaisteille, joiden kautta muo-
dostuu jatkuva yhteys. Erillisiä kevyen liikenteen
väyliä ei pidetty tällä osuudella perusteltuna, koska
asutusta tien varressa on vähän ja harvoissa koh-
teissa.

Rautakorven alueella ehdotetaan rakennettavaksi
kevyen liikenteen väylät kummallekin puolelle val-
tatietä Vehkasuontieltä Kartteenniementielle (maan-

Kuva 34. Kevyen liikenteen tavoiteverkko.
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tie 3594), koska näillä saadaan autoliikennettä ly-
hyemmät yhteydet tiiviimmän asutuksen välille.
Väyliä pidettiin tarpeellisena myös alueen asukkai-
den mielipiteissä.

Rantatien varteen rakennettava kevyen liikenteen
väylä parantaa Myllykosken ja Kouvolan välisiä
yhteyksiä huomattavasti. Hanke on toteutumassa
vuosina 2004–05. Osittain tästä syystä Rautakor-
ven ja Kiehuvan välillä kevyen liikenteen yhteydet
on suunniteltu järjestettäväksi valtatien itäpuoleis-
ten rinnakkaisteiden kautta.

Kiehuvan ja Tehontien välillä tutkittiin kevyen lii-
kenteen tavoiteverkolle useampia vaihtoehtoja.
Vaihtoehtojen vertailun perusteella suositellaan, että
kevyen liikenteen yhteys sijoittuu Kiehuvan ja Pe-
rämaan välillä valtatien länsipuoliselle rinnakkais-
tielle. Perämaalta yhteys jatkuu Niinimäentien var-
ressa kohti Mielakkaa ja Kouvolan itäosia.

Vaihtoehtoisina reitteinä selvitettiin (katso kuva
34) kevyen liikenteen väylän jatkamista valtatien
varressa Tehontielle ja uuden väylän rakentamista
Perämaalta valtatien itäpuolella Sydänmaan ja Kul-
lasvaaran kautta Tehontielle. Valtatien varteen ra-
kennettavasta yhteydestä luovuttiin, koska yhtey-
det Tornionmäen koulualueelle olisivat olleet valit-
tua ratkaisua pidemmät. Ratkaisu olisi ollut myös
valittua ratkaisua kalliimpi uuden rautatiesillan vuok-
si. Valtatien itäpuolinen yhteys karsittiin, koska sii-
näkin Tornionmäen alueen yhteydet olisivat olleet
valittua ratkaisua pidemmät.

Tehontieltä pohjoiseen kevyen liikenteen verkkoa
täydennetään uudella valtatien 15 varteen sijoittu-
valla yhteydellä.

4.3 Pääliittymät

Pääliittymissä lukuun ottamatta Leikarin eritasoliit-
tymää tutkittiin erilaisia eritasoliittymävaihtoehtoja.
Eritasoliittymien vertailukustannukset on laskettu
niin, että ne voidaan toteuttaa myös erillisinä hank-
keina. Jos samalla tehdään päätielle ohituskaistoja,
niin eritasoliittymien kustannukset laskevat, koska
tielinjalta saadaan pengermassoja edullisesti. Ver-
tailussa ne on oletettu hankittavaksi hankkeen ul-
kopuolelta. Osa vaihtoehdoista karsittiin tarkem-
masta tarkastelusta alustavien vertailujen perus-
teella.

4.3.1 Ylänummi

Ylänummella liittyvät valtatiehen maantiet 3582 (Ta-
vastila–Ylänummi) ja 3712 (Ylänummi–Metsäkylä).

Liittymän parantamista rajoittavat nykyisen valtatien
15 linjaus liittymän kohdalla, liittymän läheisyydes-
sä oleva asutus ja liittymän eteläpuolella oleva rau-
tatiesilta. Osuus kuuluu myös suurten erikoiskulje-
tusten reittiin, jolla alikulkukorkeusvaatimuksena on
7 metriä. Valtatiellä 15 on pieni kupera pyöristys-
kaari (S=9000) liittymän kohdalla. Pyörityskaari ei
täytä 100 km/h mitoitusnopeudelle asetettuja ohje-
arvoja.

Eritasoliittymässä tutkittiin alustavasti vaihtoehtoa
(Y2), jossa valtatie säilyisi nykyisessä korkeusase-
massa ja sivutie alittaisi valtatien. Vaihtoehto kar-
sittiin jo alustavien tutkimusten perusteella, koska
päätien geometria ei täytä ohjearvoja tai se johtaisi
“ylipitkiin” liittymisramppeihin. Päätien alentaminen
on myös meluntorjunnan ja raskaan liikenteen kan-
nalta (nousu poistuu) parempi ratkaisu kuin valta-
tien säilyttäminen nykyisessä korkeusasemassa.
Päätien korkeusaseman laskua pidettiin myös alu-
een asukkaiden mielestä toivottavana. Ratkaisu ei
ollut myöskään edullisempi kuin muut tarkemmin
vertaillut vaihtoehdot Y1 ja Y3.

Eritasoliittymävaihtoehdossa Y1 ja Y3 valtatien kor-
keusasemaa lasketaan ja risteävä tie säilyy nykyi-
sessä tasossaan. Vaihtoehdossa Y1 eritasoliittymän
rampit sijoittuvat koillis- ja luoteisneljänneksiin ym-
päröivän asutuksen vuoksi. Vaihtoehdossa Y3 on
suorat rampit kaikissa neljänneksissä. Ne toimivat
erikoiskuljetusten reittinä, jolloin risteyssillassa ei

Kuva 35. Ylänummen eritasoliittymän tutkitut vaihtoehdot. Vaihtoehto Y1 on yleissuunnitelman ratkaisuehdotus.

tarvitse varautua 7 metrin alikulkukorkeuteen. Vaih-
toehtojen vertailu on esitetty taulukossa 9.

Vaihtoehtojen vertailu

Vaihtoehdot Y1 ja Y3 toimivat liikenteellisesti hyvin
ja parantavat liikenneturvallisuutta. Vaihtoehto Y1
on noin 1 miljoonaa euroa halvempi kuin Y3. Vaih-
toehdon Y3 kustannuksia nostaa rautatiesillan uu-
siminen ja erillinen kevyen liikenteen silta rautatien
ali. Myös ramppeja rakennetaan enemmän kuin

vaihtoehdossa Y1. Asutuksen kannalta vaihtoehto
Y1 on parempi kuin Y3, koska se jää kauemmas
nykyisistä asuinrakennuksista. Rakentamisen aikai-
set järjestelyt ovat vaihtoehdossa Y3 helpommat,
koska työmaan aikainen liikenne voidaan ohjata
rampeille, kun valtatien korkeusasemaa lasketaan.

Jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoehto Y1, koska
se on asutuksen kannalta parempi ja kustannuksil-
taan edullisempi kuin vaihtoehto Y3.



38 Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka–Kouvola, Yleissuunnitelma
VAIHTOEHTOJEN MUODOSTAMINEN JA VERTAILU

Taulukko 9. Ylänummen eritasoliittymävaihtoehtojen keskeiset vaikutukset ja vertailu.

Kuva 36. Inkeroisten eritasoliittymän tutkitut vaihtoehdot. Vaihtoehto I1 on yleissuunnitelman ratkaisuehdotus.

 Vaihtoehto Y1 Vaihtoehto Y3 
Vertailukustannukset - 2,8 M€ - 3,8 M€ 
Liikennetalous säästöt 30 vuo-
den tarkastelujaksolta verrattu-
na nykytilanteeseen 
 
Alustava hyöty-kustannussuhde 

- Aikakustannukset                 0,30 M€ 
- Onnettomuuskustannukset   0,60 M€ 
Yhteensä                                      0,90 M€ 
 
- 0,3 

- Aikakustannukset                  0,35 M€ 
- Onnettomuuskustannukset    0,60 M€ 
Yhteensä                                       0,95 M€ 
 
- 0,25 

Turvallisuus - Liikenneturvallisuus paranee - Liikenneturvallisuus paranee. Suurempi turvalli-
suusriski kuin Y1:ssä, koska ramppien liittymis- ja 
erkanemisalueet kohdakkain (suistumisriski suu-
rempi kuin Y1:ssä; edellyttää keskikaidetta). 

- Rampeilla väärään suuntaan ajon riski suurempi 
kuin Y1:ssä. 

Henkilövahinko-onnetto-
muuksien vähenemä/vuosi 

- 0,094 - 0,094 

Kuolemien vähenemä/ 
vuosi 

- 0,012 - 0,012 

Liikenne- ja tietekniikka - Liikenteellinen toimivuus hyvä. 
- Pääliikennevirrat joutuvat kiertämään.  
- Rakentamisen aikaiset järjestelyt vaihtoehtoa Y3 

laajemmat. 

- Liikenteellinen toimivuus hyvä. 
- Tukee pääliikennevirtojen suuntautumista, kierrot 

vähäisiä. 

Kevyt liikenne - Yhteydet paranevat valtatien 15 poikki uuden 
väylän myötä. 

- Ei ramppiylityksiä. 

- Yhteydet paranevat valtatien 15 poikki uuden 
väylän myötä.  

- Ramppien liittymis- ja erkanemisalueet ongelmal-
lisia valtatien suuntaiselle kevyelle liikenteelle. 

- Kevyt liikenne joutuu ylittämään rampin tasossa. 
Pysäkkijärjestelyt - Valtatien varressa rampeilla. Tasonvaihto käyttä-

jille, joka heikentää kulkuyhteyksiä. 
- Rampeilla, jolloin kulkuyhteydet sujuvat. 

Erikoiskuljetukset - Voi kulkea esteettömästi päätiellä. - Voi kulkea esteettömästi päätiellä. 
Ihmisten elinolot ja viihtyvyys  - Ihmisten kulkuyhteydet muuttuvat.  

- Asutusta eritasoliittymän ympärillä valtatien mo-
lemmin puolin. Rampit kiertävät asutuksen, joten 
ihmisten viihtyvyyden kannalta vaikutukset vähäi-
sempiä kuin vaihtoehdossa Y3. 

- Meluntorjunta parantaa asuinmukavuutta. 

- Ihmisten kuluyhteydet muuttuvat vaihtoehtoa Y1 
vähemmän. 

- Asutusta eritasoliittymän ympärillä valtatien mo-
lemmin puolin. Valtatien suuntaiset rampit sijoittu-
vat lähelle asutusta ja vähentävät asuinviihtyvyyt-
tä. 

- Meluntorjunta parantaa asuinmukavuutta. 
Maankäyttö ja kaavoitus - Polttoaineen jakelupisteen yhteydet pitenevät. - Polttoaineen jakelupiste jää tiejärjestelyjen alle. 
Maisema ja kulttuuriperintö - Sijoittuu maakunnallisesti merkittävälle Tavasti-

lan-Ylänummen maisema-alueelle. Muuttaa voi-
makkaasti maisemaa kulttuurimaisema-alueella 
etenkin lähimaisemassa, sillä tie kulkee kallioleik-
kauksessa.  

- Muinaismuistoja noin 100 metriä valtatien länsi-
puolella. 

- Rampit vaativat leveän tilan, jolloin maisema 
muuttuu laajalla alueella.  

- Valtatien itäpuolella sijaitseva ramppi sijoittuu osin 
avoimelle pellolle, jolloin sen maisemallinen vai-
kutus ulottuu kauas. 

- Sijoittuu maakunnallisesti merkittävälle Tavasti-
lan-Ylänummen maisema-alueelle. Muuttaa voi-
makkaasti maisemaa kulttuurimaisema-alueella 
etenkin lähimaisemassa, sillä tie kulkee kallioleik-
kauksessa. 

- Muinaismuistoja noin 100 metriä valtatien länsi-
puolella. 

- Valtatien suunnassa kulkevat rampit sijoittuvat 
pääasiassa metsään ja muuttavat vain valtatien 
lähiympäristöä. 

Pinta- ja pohjavedet - Eritasoliittymän läheisyydessä ei pohja- eikä pintavesiä. 
Luonnonolot - Ei merkittäviä luontokohteita lähellä, aiheuttaa kuitenkin kallioleikkauksia maastossa, vaihtoehdoilla ei 

merkittävää eroa. 
Muut asiat - Nykyinen rautatiesilta voidaan hyödyntää - Edellyttää rautatiesillan uusimista ja erillistä siltaa 

kevyelle liikenteelle. 
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Taulukko 10. Inkeroisten eritasoliittymävaihtoehtojen keskeiset vaikutukset ja vertailu.4.3.2 Inkeroinen

Inkeroisten liittymässä yhdistyvät valtatiehen 15
maantiet 3544 (Inkeroinen–Tehtaanmäki) ja 3721
(Inkeroinen–Liikkala).

Alueella ei ole erityisiä liittymän muodostamista ra-
jaavia kohteita. Liittymäalue sijoittuu avoimeen pel-
tomaisemaan. Suurten erikoiskuljetusten reitti kään-
tyy liittymästä Inkeroisten suuntaan. Liittymän pää-
liikennevirta on Kotka–Inkeroinen suunnassa. Toi-
seksi suurin virta on Inkeroisten ja Kouvolan välillä.
Liittymän pohjoispuolella on voimassa oleva raken-
nuskaava, jossa on esitetty eritasoliittymän ramp-
pivaraukset luoteis- ja koillisneljänneksiin. Kaavan
laatimisen aikana ramppien sijoittamista on rajoit-
tanut käytöstä poistettu rautatiesilta liittymän etelä-
puolella. Liittymän eteläpuolella ei ole kaavaa.

Tarkasteluissa on oletettu, että yksi rampeista si-
joittuu lounaisneljännekseen, koska silloin se saa-
daan tukeutumaan ympäröivään metsänreunaan.
Luoteisneljännes on pidetty vapaana, koska se si-
joittuu kaikkein avoimimmalle alueelle, jolloin ram-
pin vaikutukset maisemassa on muita neljännek-
siä suuremmat.

Eritasoliittymässä tutkittiin kolmea vaihtoehtoista
ratkaisua. Vaihtoehdoissa I1 ja I3 risteävä tie ylit-
tää valtatien ja vaihtoehdossa I2 risteävä tie alittaa
valtatien betonikaukalossa. Eritasoliittymäalueen
pohjaolosuhteet ovat heikot, mikä nostaa liittymien
vertailukustannuksia. Tarkastelut tehtiin valtatien 15
nykyisellä tasauksella. Vaihtoehtojen vertailu on
esitetty taulukossa 10.

Vaihtoehtojen vertailu

Kaikki vaihtoehdot toimivat liikenteellisesti hyvin ja
parantavat turvallisuutta. Vaihtoehtojen I1 ja I3 ra-
kentamiskustannuksia saadaan pienennettyä alen-
tamalla valtatien 15 korkeusasemaa. Vaihtoehdon
I2 kustannuksia ei voida pienentää, koska valtatien
15 alittavalle tielle tarvitaan betonikaukalo. Näin
vaihtoehdot I1 ja I2 ovat huomattavasti edullisem-
pia kuin I2. Vaihtoehto I2 on heikompi liittymän ha-
vaittavuuden kannalta, koska sivutie alittaa valta-
tien. Tämä lisää myös onnettomuusriskiä. Erikois-
kuljetusten kannalta vaihtoehto I3 on paras, jos reitti
säilyy nykyisellään, koska siinä ei jouduta ajamaan
vastaan tulevan liikenteen kaistoilla. Jos reitti siir-

 Vaihtoehto I1 Vaihtoehto I2 Vaihtoehto I3 
Vertailukustannukset - 6,8 M€ - 7,1 M€ - 6,8 M€ 
Liikennetalous säästöt 30 
vuoden tarkastelujaksolta 
verrattuna nykytilanteeseen 
 
Alustava hyöty-
kustannussuhde 

- Aikakustannukset                 0,35 M€ 
- Onnettomuuskustannukset   0,90 M€ 
Yhteensä                                      1,25 M€ 
 
- 0,18 

- Aikakustannukset                  0,35 M€ 
- Onnettomuuskustannukset    0,90 M€ 
Yhteensä                                       1,25 M€ 
 

- 0,18 

- Aikakustannukset                  0,30 M€ 
- Onnettomuuskustannukset    0,90 M€ 
Yhteensä                                       1,20 M€ 
  

- 0,18 

Turvallisuus - Liikenneturvallisuus paranee. - Liikenneturvallisuus paranee. 
- Laskevat rampit aiheuttavat turvallisuusriskejä. 

- Liikenneturvallisuus paranee. 
 

Henkilövahinko-onnetto-
muuksien vähenemä/vuosi 

- 0,138 - 0,138 - 0,138 

Kuolemien vähenemä/ 
vuosi 

- 0,024 - 0,024 - 0,024 

Liikenne- ja tietekniikka - Pääliikennesuunta pääsee kääntymään oikealle risteävällä 
tiellä. 

- Pääliikennesuunta pääsee kääntymään oikealle risteävällä 
tiellä. 

- Risteävä tie alittaa päätien, jolloin liittymän havaittavuus 
heikkenee. Liittyminen päätiehen on muita vaihtoehtoja vai-
keampaa nousevien ramppien takia. 

- Rakentamisen aikaiset järjestelyt huonommin järjestettävis-
sä kuin muissa vaihtoehdoissa, koska risteävä tie kaivetaan 
päätien ali. 

- Pääliikennesuunta joutuu liittymään vasemmalle ris-
teävälle tielle. 

Kevyt liikenne - Yhteydet paranevat valtatien 15 poikki uuden väylän myötä. 
- Yksi ramppien ylittävä suojatie. 

- Yhteydet paranevat valtatien 15 poikki uuden väylän 
myötä, 

- Kaksi ramppien ylittävää suojatietä. 
Pysäkkijärjestelyt - Valtatien varressa rampeilla. Tasonvaihto käyttäjille, joka heikentää kulkuyhteyksiä. 
Erikoiskuljetukset - Nykyiselle reitille joudutaan ajamaan ramppia vastasuun-

taan. 
- Jos reitti siirtyy valtatielle 15, kuljetukset ramppien kautta 

osittain vastasuuntaan tai sillan sivuaukosta. 

- Nykyiselle reitille joudutaan ajamaan ramppia vastasuun-
taan. 

- Ei ongelmia reitin siirtämisessä valtatielle 15. 

- Nykyiselle reitille joudutaan ajamaan ramppia vas-
tasuuntaan. 

- Jos reitti siirtyy valtatielle 15, kuljetukset ramppien sillan 
sivuaukosta. 

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys - Inkeroisen taajama jää tien länsipuolelle, liittymän alle jää yksi asuinrakennus. Tien länsipuolen asutus jää noin 100 metrin päähän eritasoliittymän rampista. 
- Liittymän pohjoispuolella virkistysalue ja –reittejä, joihin ei merkittävää vaikutusta. 
- Parantaa kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä 
- Vaihtoehdoilla ei merkittävää eroa ihmisten elinolojen kannalta. 

Maankäyttö ja kaavoitus - Eritasoliittymän vaihtoehdot sijoittuvat Anjalankosken taajamayleiskaava-alueella. Kaavassa varaus eritasoliittymälle. 
- Eritasoliittymän koillispuoleinen ramppi sijoittuu asemakaava-alueelle ja vaatii kaavamuutoksen.  

- Eritasoliittymän vaihtoehdot sijoittuvat Anjalankosken 
taajamayleiskaava-alueella. Kaavassa varaus eritasoliit-
tymälle. 

- Ei vaadi kaavamuutoksia. 
Maisema ja kulttuuriperintö - Eritasoliittymä muuttaa voimakkaasti maisemaa jakaen 

laajan peltoaukean kahteen osaan. Koillisneljänneksen 
ramppi tukeutuu metsän reunaan. 

- Inkeroisten valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen 
ympäristö rajautuu peltoon valtatien luoteispuolella. 

- Valtatien ylittävä silta ja leveät rampit näkyvät kauas pel-
tomaisemassa. 

- Eritasoliittymä muuttaa maisemaa ja näkyy kauas peltomai-
semassa. 

- Inkeroisten valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen 
ympäristö rajautuu peltoon valtatien luoteispuolella. 

- Valtatien alitus ramppeineen ei erotu merkittävästi kauko-
maisemassa, rampit ja risteävä tie mahdollista häivyttää 
ympäristöön. 

- Eritasoliittymä muuttaa voimakkaasti maisemaa jakaen 
laajan peltoaukean kahteen osaan. Molempien ramppi-
en sijoittuminen peltoalueelle korostaa maiseman jakau-
tumista. 

- Inkeroisten valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistorialli-
nen ympäristö rajautuu peltoon valtatien luoteispuolella. 

- Valtatien ylittävä silta ja leveät rampit näkyvät kauas 
peltomaisemassa. 

Luonnonvarojen kestävä 
käyttö 

 - Hankkeen ulkopuolisia maa- ja kalliomassoja tarvitaan 
muita vaihtoehtoja huomattavasti vähemmän. 

 

Muut asiat - Kustannukset voivat alentua huomattavasti päätien alen-
nuksen myötä. 

 - Kustannukset voivat alentua huomattavasti päätien 
alennuksen myötä. 

 



40 Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka–Kouvola, Yleissuunnitelma
VAIHTOEHTOJEN MUODOSTAMINEN JA VERTAILU

tyy Kouvolan päässä valtatielle 15, vaihtoehto I2
on paras, koska siinä päästään liittymän läpi ramp-
pien kautta. Maiseman kannalta vaihtoehto I2 on
paras, koska siinä rampit ovat leikkauksessa ja nä-
kyvät siten vähiten laajassa peltomaisemassa.

Jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoehto I1, kos-
ka se suosii Kotkan ja Inkeroisten välistä pääliiken-
nevirtaa. Vaihtoehto on myös tieteknisesti vaihto-
ehtoa I3 parempi, koska rampit sijoittuvat vastak-
kaisiin neljänneksiin. Vaihtoehdon jatkokehittelyssä
lasketaan valtatien 15 korkeusasemaa, joka alen-
taa rakentamiskustannuksia ja vähentää maisemal-
lisia vaikutuksia, koska penkereet tulevat matalam-
miksi.

Kuva 38. Keltakankaan eritasoliittymän tutkitut vaihtoehdot. Vaihtoehto Ke1 on yleissuunnitelman ratkaisuehdotus.

4.3.3 Keltakangas

Keltakankaan liittymässä yhdistyvät valtatiehen 15
maantiet 353 (Keltakangas–Myllykoski–Ummeljoki)
ja 371 (Hamina–Keltakangas).

Vaihtoehtojen muodostamista rajaavat liittymän
koillisneljänneksessä oleva asutus ja lounaisneljän-
neksessä oleva teollisuus, joka on hyväksytyn ase-
makaavan mukainen. Koillisneljänneksen asutus on
asemakaavan mukaisella liikennealueella. Liittymän
pääliikennevirta on Myllykosken ja Kouvolan suun-
nissa. Toiseksi suurin virta on etelästä Myllykoskelle.

Eritasoliittymässä risteävä tie ylittää valtatien 15,
koska se soveltuu huomattavasti paremmin risteä-
vän tien nykyiseen korkeusasemaan. Risteävä tie
nousee voimakkaasti lähdettäessä valtatieltä 15
Haminan suuntaan. Kaikissa vaihtoehdoissa on
nykyisen valtatien 15 tasausta laskettu noin 2,5
metriä nykyisestä korkeusasemasta, koska liittymän
kohdalla on lyhyt kupera pyörityskaari.

Eritasoliittymässä tutkittiin kolmea vaihtoehtoista
ratkaisua. Vaihtoehdoissa Ke1 ja Ke3 risteävä tie
säilyy nykyisellä paikallaan ja vaihtoehdossa Ke2
risteävä tie on linjattu hieman pohjoisemmaksi ny-
kyisestä paikastaan. Vaihtoehtojen vertailu on esi-
tetty taulukossa 11.

Vaihtoehtojen vertailu

Kaikki vaihtoehdot toimivat liikenteellisesti hyvin ja
parantavat turvallisuutta. Vaihtoehdon Ke3 alle jää
4 asuinrakennusta ja vaihtoehdon Ke2 alle yksi
asuinrakennus. Rakennukset ovat asemakaavan
liikennealueella. Vaihtoehdossa Ke2 saadaan ris-
teävän tien linjausta parannettua Haminan ja Met-
säkylän suuntaan lähdettäessä. Vaihtoehto Ke1 on
0,3 M€ halvempi kuin kallein vaihtoehto Ke3. Lii-
kennetalous on paras Ke1:ssä ja Ke2:ssa. Erot ovat
kuitenkin pieniä.

Jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoehto Ke1,
koska se säästää ympäröivän asutuksen ja on ta-
loudellisesti edullisin. Se suosii myös Kouvolan ja
Myllykosken välistä pääliikennevirtaa.

Kuva 37. Keltakankaan liittymä palvelee alueen yri-
tyksiä.
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Taulukko 11. Keltakankaan eritasoliittymävaihtoehtojen keskeiset vaikutukset ja vertailu. 4.3.4 Rautakorpi

Rautakorven liittymässä yhdistyvät valtatiehen 15
maantie 3594 (Rautakorpi–Myllykoski) ja paikalis-
tie 14613 (Häkämäen pt).

Vaihtoehtojen muodostamista rajoittavana tekijänä
on alueen maankäyttö eli asutus ja huoltoasema.
Myös alueen pohjaolosuhteet vaikuttavat eritaso-
liittymävaihtoehtojen kustannuksiin huomattavasti.
Liittymän selkein liikenteen pääsuunta on Kou-
vola–Myllykoski. Anjalankosken yleiskaavassa liit-
tymä on esitetty eritasoliittymänä nykyisellä pai-
kalla. Liittymässä on nykyisin kevyen liikenteen ali-
kulku.

Rautakorven eritasoliittymälle tutkittiin vaihtoehtoi-
sina liittymäpaikkoina nykyisen liittymän kohtaa ja
risteävän tien siirtämistä noin 300 metriä nykyisestä
pohjoiseen, huoltoaseman pohjoispuolelle. Kum-
massakin paikassa risteävä tie voi mennä valtatien
ali tai yli. Jos liittymäpaikka siirretään pohjoiseen,
voi kevyt liikenne käyttää nykyistä alikulkukäytävää.

Alustavan vertailun perusteella karsittiin nykyiselle
liittymäpaikalle sijoittuneet vaihtoehdot, koska:

• Vaihtoehdot sijoittuvat lähelle asutusta ja rajoit-
tavat ainakin osittain huoltoaseman pihan käyt-
töä.

• Vaihtoehdot ovat rakentamiskustannuksiltaan
kalliimpia ja taloudellisesti huonompia kuin uu-
della paikalla olevat vaihtoehdot.

• Kevyen liikenteen yhteydet ovat heikommat kuin
siirretyssä paikassa, koska valtatien ylittävälle
liikenteelle tulee nykyistä suurempi nousu.

• Rakentamisen aikaiset järjestelyt ovat vaikeam-
mat kuin siirretyssä paikassa. Kun eritasoliitty-
mä rakennetaan uuteen paikkaan, nykyinen liit-
tymä voi toimia lähes häiriöttä rakentamisen ai-
kana. Myös asutukselle koituvat rakentamisen
aikaiset haitat (melu- ja pöly) ovat siirrettyä liit-
tymäpaikkaa suuremmat.

Eritasoliittymälle tukittiin neljää vaihtoehtoa ratkai-
sua, jotka sijoittuvat nykyisen liittymän pohjoispuo-
lelle. Vaihtoehdoissa on risteävä tie voi alittaa tai
ylittää valtatien 15. Vaihtoehtojen vertailu on esitetty
taulukossa 12.

 Vaihtoehto Ke1 Vaihtoehto Ke2 Vaihtoehto Ke3 
Vertailukustannukset - 2,4 M€ - 2,5 M€ - 2,7 M€ 
Liikennetalous säästöt 30 
vuoden tarkastelujaksolta 
verrattuna nykytilanteeseen 
 
Alustava hyöty-
kustannussuhde 

- Aikakustannukset                  1,60 M€ 
- Onnettomuuskustannukset   1,30 M€ 
Yhteensä                                      2,90 M€ 
 
- 1,2 

- Aikakustannukset                   1,60 M€ 
- Onnettomuuskustannukset    1,30 M€ 
Yhteensä                                       2,90 M€ 
 
- 1,2 

- Aikakustannukset                   1,65 M€ 
- Onnettomuuskustannukset    1,30 M€ 
Yhteensä                                       2,95 M€ 
 
- 1,1 

Turvallisuus - Liikenneturvallisuus paranee. - Liikenneturvallisuus paranee. - Liikenneturvallisuus paranee. 
Henkilövahinko-onnetto-
muuksien vähenemä/vuosi 

- 0,176 - 0,176 - 0,176 

Kuolemien vähenemä/vuosi - 0,022 - 0,022 - 0,022 
Liikenne- ja tietekniikka - Ramppiliittymien palvelutaso 2030 = A,  laskennallinen 

maksimijono noin 10 m. 
- Pääliikennevirta pääsee kääntymään oikealle risteävällä 

tiellä. 

- Ramppiliittymien palvelutaso 2030 = A,  laskennallinen 
maksimijono noin 10 m. 

- Pääliikennevirta joutuu kääntymään vasemmalle risteävällä 
tiellä. 

- Ramppiliittymien palvelutaso 2030 = A,  laskennallinen 
maksimijono noin 10 m. 

- Pääliikennevirran ajomatkat lyhyimmät. 

Kevyt liikenne - Yhteydet paranevat valtatien 15 poikki uuden väylän myö-
tä.  

- Kevyt liikenne joutuu ylittämään rampin tasossa. 

- Yhteydet paranevat valtatien 15 poikki uuden väylän myötä. 
- Kevyt liikenne joutuu ylittämään rampin tasossa. 

- Yhteydet paranevat valtatien 15 poikki uuden väylän 
myötä.  

- Ramppien liittymis- ja erkanemisalueet ongelmallisia 
valtatien suuntaiselle kevyelle liikenteelle tien itäpuolel-
la. 

- Kevyt liikenne joutuu ylittämään rampin tasossa. 
Joukkoliikenne - Valtatien varressa rampeilla. Tasonvaihto käyttäjille, joka 

heikentää kulkuyhteyksiä. 
- Valtatien varressa rampeilla. Tasonvaihto käyttäjille, joka 

heikentää kulkuyhteyksiä. 
- Länsipuolella valtatien varressa rampeilla. Tasonvaihto 

käyttäjille, joka heikentää kulkuyhteyksiä. Itäpuolella py-
säkit saadaan suorille rampeille lähelle kevyen liiken-
teen väylää. 

Erikoiskuljetukset - Jos reitti siirtyy valtatielle 15, kuljetukset ramppien kautta 
osittain vastasuuntaan tai sillan sivuaukosta. 

- Jos reitti siirtyy valtatielle 15, kuljetukset ramppien kautta 
osittain vastasuuntaan tai sillan sivuaukosta. 

- Jos reitti siirtyy valtatielle 15, kuljetukset suorien ramp-
pien kautta osittain vastasuuntaan. 

Ihmisten elinolot ja viihty-
vyys  

- Asutusta eritasoliittymän välittömässä läheisyydessä valta-
tien itäpuolella, edellyttää meluntorjuntaa, myös kulkuyh-
teydet muuttuvat.  

- Itäpuolen ramppi sijoittuu asutuksen eteläpuolelle. 
 

- Asutusta eritasoliittymän välittömässä läheisyydessä valta-
tien itäpuolella, edellyttää meluntorjuntaa, myös kulkuyh-
teydet muuttuvat. 

- Itäpuolen ramppi kiertää asutuksen pohjoispuolelta. 
- Yksi talo jää itäpuolen rampin alle. 

- Asutusta eritasoliittymän välittömässä läheisyydessä 
valtatien itäpuolella. 

- 4 taloa jää itäpuolen rampin alle. 
 

Maankäyttö ja kaavoitus - Sijoittuu Anjalankosken taajamayleiskaava-alueelle. Kaa-
vassa varaus eritasoliittymälle.  

- Itäpuolen ramppi sijoittuu asemakaava-alueelle ja vaatii 
kaavamuutoksen. Ekoparkin asemakaava-alueella ramppi 
sijoittuu liikennealueelle. 

- Sijoittuu Anjalankosken taajamayleiskaava-alueelle. Kaa-
vassa varaus eritasoliittymälle.  

- Itäpuolen ramppi sijoittuu asemakaava-alueelle ja vaativat 
kaavamuutoksen. Ekoparkin asemakaava-alueella ramppi 
sijoittuu liikennealueelle. 

- Sijoittuu Anjalankosken taajamayleiskaava-alueelle. 
Kaavassa varaus eritasoliittymälle.  

- Ei vaadi kaavamuutoksia.  
 

Maisema ja kulttuuriperintö - Eritasoliittymä aiheuttaa voimakkaan muutoksen lähimai-
semassa etenkin liittymän luoteispuolen peltomaisemaan. 

- Valtatien itäpuolen ramppi sijoittuu osin maaleikkaukseen, 
mikä vähentää vaikutuksia. 

- Eritasoliittymä aiheuttaa merkittävän muutoksen lähimai-
semassa  etenkin liittymän luoteispuolen peltomaisemaan. 

- Valtatien itäpuolen ramppi sijoittuu osin maaleikkaukseen, 
mikä vähentää vaikutuksia. 

- Valtatien ylittävän tien linjauksen siirto aiheuttaa muutoksia 
maisemassa laajalla alueella. 

- Eritasoliittymä aiheuttaa voimakkaan muutoksen lähi-
maisemassa etenkin liittymän luoteispuolen peltomai-
semaan. 

- Valtatien itäpuolen rampit sijoittuvat maastonmuotojen 
ja valtatien suuntaisesti, jolloin muutos rajoittuu kapealle 
alueelle ja on mahdollista sopeuttaa maisemaan. 

Luonnonolot  - Arvokas kalliomunkkiesiintymä jää risteävän tien läheisyy-
teen. Alue kierrettävissä. 

 

Luonnonvarojen kestävä 
käyttö 

 - Massoja saadaan eritasoliittymäalueelta  
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Kuva 39. Rautakorven eritasoliittymän tutkitut vaihtoehdot. Vaihtoehto R2 on yleissuunnitelman ratkaisuehdotus.
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Vaihtoehtojen vertailu

Kaikki vaihtoehdot toimivat liikenteellisesti hyvin ja
parantavat turvallisuutta. Vaihtoehdot R1B ja R2B,
joissa risteävä tie alittaa valtatien ovat huomatta-
vasti kalliimpia (1,9 M€) kuin vaihtoehdot R1A ja
R2A. Kustannuksia nostaa risteävälle tielle raken-
nettava betonikaukalo. Vaihtoehtojen R1A ja R2A
liikennetalous on muita vaihtoehtoja parempi. Vaih-
toehdossa R2A ja R2B pääliikennevirta pääsee aina

VAIHTOEHTOJEN MUODOSTAMINEN JA VERTAILU

Taulukko 12. Rautakorven eritasoliittymävaihtoehtojen keskeiset vaikutukset ja vertailu.

 Vaihtoehto R1A Vaihtoehto R1B Vaihtoehto R2A Vaihtoehto R2B 

Vertailukustannukset - 3,8 M€ - 5,7 M€ - 3,8 M€ - 5,7 M€ 
Liikennetalous säästöt 30 vuo-
den tarkastelujaksolta verrattuna 
nykytilanteeseen 
 
Alustava hyöty-kustannussuhde 

- Aikakustannukset                1,65 M€ 
- Onnettomuuskustannukset  1,35 M€ 
Yhteensä                                     3,00 M€ 
 
- 0,8 

- Aikakustannukset                 1,65 M€ 
- Onnettomuuskustannukset  1,35 M€ 
Yhteensä                                      3,00 M€ 
 
- 0,5  

- Aikakustannukset                 1,60 M€ 
- Onnettomuuskustannukset  1,35 M€ 
Yhteensä                                     2,95 M€ 
 
- 0,8 

- Aikakustannukset                1,60 M€ 
- Onnettomuuskustannukset  1,35 M€ 
Yhteensä                                      2,95 M€ 
 
- 0,5 

Turvallisuus - Liikenneturvallisuus paranee. - Liikenneturvallisuus paranee. 
- Laskevat rampit aiheuttavat turvalli-

suusriskejä. 

- Liikenneturvallisuus paranee. - Liikenneturvallisuus paranee. 
- Laskevat rampit aiheuttavat turvallisuus-

riskejä. 
Henkilövahinko-onnettomuuk-
sien vähenemä/vuosi 

- 0,130 - 0,130 - 0,130 - 0,130 

Kuolemien vähenemä/vuosi - 0,020 - 0,020 - 0,020 - 0,020 
Liikenne- ja tietekniikka - Palvelee hyvin pääliikennesuuntaa. 

- Ramppiliittymien palvelutaso 2030 = A, 
laskennallinen maksimijono noin 10 m. 

- Rakentamisaikaiset järjestelyt helpot. 

- Palvelee hyvin pääliikennesuuntaa. 
- Ramppiliittymien palvelutaso 2030 = A, 

laskennallinen maksimijono noin 10 m. 
- Risteävä tie alittaa päätien, jolloin liitty-

män havaittavuus heikkenee. 
- Rakentamisen aikaiset järjestelyt huo-

nommin järjestettävissä kuin ylittävissä 
vaihtoehdoissa, koska risteävä tie kai-
vetaan päätien ali. 

- Pääliikennesuunta pääsee kääntymään 
oikealle, matkat vaihtoehtoja 1 pidemmät. 

- Ramppiliittymien palvelutaso 2030 = A, 
laskennallinen maksimijono noin 10 m. 

- Rakentamisaikaiset järjestelyt helpot. 

- Pääliikennesuunta pääsee kääntymään 
oikealle, matkat vaihtoehtoja 1 pidemmät. 

- Ramppiliittymien palvelutaso 2030 = A, 
laskennallinen maksimijono noin 10 m. 

- Risteävä tie alittaa päätien, jolloin liittymän 
havaittavuus heikkenee. 

- Rakentamisen aikaiset järjestelyt huo-
nommin järjestettävissä kuin ylittävissä 
vaihtoehdoissa, koska risteävä tie kaive-
taan päätien ali. 

Kevyt liikenne - Kevyen liikenteen yhteydet nykyisellä paikalla.  
Joukkoliikenne - Pysäkkien yhteydet joustavat, koska ne säilyvät nykyisellä paikalla. Pysäkeille saadaan saattoyhteydet yksityisteiden kautta.  
Erikoiskuljetukset - Jos reitti siirtyy valtatielle 15, kuljetuk-

set sillan sivuaukosta osittain vas-
tasuuntaan. 

- Ei ongelmia, voi kulkea valtatiellä 15. - Jos reitti siirtyy valtatielle 15, kuljetukset 
ramppien kautta osittain vastasuuntaan tai 
sillan sivuaukosta. 

- Ei ongelmia, voi kulkea valtatiellä 15. 

Yhteydet palvelualueelle - Yhteydet palvelualueelle muuttuvat, kohtuulliset yhteydet on järjestettävissä. 
Ihmisten elinolot ja viihtyvyys  - Asutus jää pääosin valtatien itäpuolelle, liittymä kiertää asutuksen. 

- Nykyisen asutuksen yhteydet muuttuvat pidemmiksi. 
- Asutus jää pääosin valtatien itäpuolelle, liittymä kiertää asutuksen, mutta itäpuolen rampit 

tulevat lähemmäs asutusta kuin vaihtoehdoissa 1.  
- Nykyisen asutuksen yhteydet muuttuvat pidemmiksi. 

Maankäyttö ja kaavoitus - Eritasoliittymän vaihtoehdot sijoittuvat Anjalankosken taajamayleiskaava-alueella. Kaavassa varaus eritasoliittymälle. 
- Risteävän tien siirto valtatien länsipuolella sijoittuu asemakaava-alueelle ja vaatii kaavamuutoksen. 

Maisema ja kulttuuriperintö - Kymijoenlaakson maisema-alue jää noin 0,5 km päähän liittymästä, ja paikoitellen eritasoliittymä on nähtävissä Kymijoen suunnasta 
- Liittymäalue sijoittuu noin 300 metriä nykyistä liittymää pohjoisemmaksi, jolloin maisemalliset vaikutukset kohdistuvat laajalle alueelle ja pääosin nykyisin viljeltäville pelloille. 

 - Aiheuttaa voimakkaan muutoksen 
osittain avoimessa peltomaisemassa. 

- Valtatien ylittävä silta leveine ramppei-
neen erottuu selkeästi. 

- Valtatien alitus vähäisempi maisemalli-
silta vaikutuksiltaan, liittymäalue kuiten-
kin leveä ja sijoittuu pääosin peltoalu-
eelle. 

- Aiheuttaa voimakkaan muutoksen osittain 
avoimessa peltomaisemassa 

- Valtatien ylittävä silta sekä tien länsipuo-
len ramppi erottuu maisemassa selkeästi. 

- Valtatien alitus vähäisempi maisemallisilta 
vaikutuksiltaan, itäpuolen ramppi sijoittuu 
metsään. 

Luonnonolot - Risteävän tien linjaus muodostaa uuden maastokäytävän peltoalueelle. Vaikutukset vähäisiä. 

 

kääntymään oikealle, joka lisää liikenteen suju-
vuutta. Vastaavasti vaihtoehdoissa R1A ja R1B ajo-
matkat ovat lyhyemmät kuin R2 vaihtoehdoissa.
Maiseman kannalta vaihtoehdot R1B ja R2B, joissa
päätie alittaa valtatien, ovat parempia. Niissä ram-
pit ja risteävä tie sijoittuu leikkaukseen, jolloin ne
voidaan häivyttää maisemaan.

Jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoehto R2A,
koska siinä pääliikennevirran sujuvuus on hyvä.

Vaihtoehto on liikenneturvallisuuden kannalta hie-
man parempi kuin vaihtoehto R1A, koska siinä
ramppien erkaneminen tapahtuu ennen risteyssil-
taa. Tämä vähentää onnettomuusriskiä. Vaihtoehto
R2A on myös mahdollisten erikoiskuljetusten kan-
nalta parempi kuin vaihtoehto R1A, koska siinä
kuljetukset voidaan ohjata ramppien kautta. Vaih-
toehdossa R1A jouduttaisiin tekemään erillinen
aukko siltaan. Alittavat vaihtoehdot karsittiin, koska
ne olivat huomattavasti kalliimpia kuin ylittävät vaih-
toehdot.

4.3.5 Kiehuva

Kiehuvan liittymässä yhdistyvät valtatiehen 15 maan-
tie 367 (Kouvola–Kiehuva) ja paikallistie 14642
(Rautakorven pt).

Liittymässä ei ole merkittäviä ympäristö- tai maan-
käyttökohteita, mitkä rajoittaisivat liittymäratkaisu-
jen muodostamista. Liittymässä sijaitsee yksi asuin-
kiinteistö rakennuksineen. Liittymän pääliikennevirta
on selkeästi Kotka–Kouvola-suunta, koska Kiehu-
van liittymä toimii Kouvolan eteläisenä pääsisään-
tulona. Paikallistien 14642 liikennemäärä ja valta-
tien ylittävä liikennemäärä on melko pieni. Liitty-
mässä ei ole erityisiä syitä tutkia ratkaisua, jossa
eritasoliittymän risteävä tie menisi valtatien 15 ali.

Suurimman Kouvola–Kotka liikennevirran perus-
teella eritasoliittymän ramppi tulee sijoittaa liittymän
lounaisneljännekseen. Tällöin suuri liikennevirta
pääsee kääntymään oikealle ja ajomatka on myös
lyhin. Valtatien 15 itäpuolella ramppi voidaan sijoit-
taa joko koillis- tai kaakkoisneljännekseen. Erita-
soliittymässä tutkittiin kolmea vaihtoehtoista ratkai-
sua, joista kaikissa sivutie ylittää päätien. Vaihto-
ehtojen vertailu on esitetty taulukossa 13.

Vaihtoehtojen vertailu

Kaikki vaihtoehdot toimivat liikenteellisesti hyvin ja
parantavat turvallisuutta. Kaikkien vaihtoehtojen alle
jää yksi asuinkiinteistö. Vaihtoehdot Ki1 ja Ki2 ovat
0,3 M€ halvempia kuin Ki3, joka on myös hieman
huonompi liikennetalouden kannalta. Vaihtoeh-
dossa Ki3 sivusuunnan liittymäratkaisu on poik-
keuksellinen, koska liittymässä on haluttu suosia
pääliikennevirtaa. Vaihtoehto Ki2 on mahdollisten
erikoiskuljetusten kannalta helpoin, koska siinä eri-
koiskuljetukset voidaan ohjata ramppien kautta.
Muissa vaihtoehdoissa ne on ohjattava sillan sivu-
aukosta, joka edellyttää pitempää siltaa kuin vaih-
toehto Ki2.

Jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoehto Ki2,
koska siinä pääliikennevirta pääsee kääntymään
aina oikealle. Vaihtoehto Ki2 on myös mahdollis-
ten erikoiskuljetusten kannalta parempi kuin muut
vaihtoehdot, koska siinä kuljetukset voidaan ohjata
ramppien kautta. Muissa vaihtoehdossa jouduttai-
siin tekemään erillinen aukko siltaan.
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Kuva 40. Kiehuvan eritasoliittymän tutkitut vaihtoehdot. Vaihtoehto Ki2 on yleissuunnitelman ratkaisuehdotus.

Taulukko 13. Kiehuvan eritasoliittymävaihtoehtojen keskeiset vaikutukset ja vertailu.

 Vaihtoehto Ki1 Vaihtoehto Ki2 Vaihtoehto Ki3 
Vertailukustannukset - 4,1 M€ - 4,1 M€ - 4,4 M€ 
Liikennetalous säästöt 30 vuo-
den tarkastelujaksolta verrattuna 
nykytilanteeseen 
 
Alustava hyöty-kustannussuhde 

- Aikakustannukset      0,55 M€ 
- Onnettomuuskust.     1,40 M€ 
Yhteensä                           1,95 M€ 
 
- 0,5 

- Aikakustannukset    0,50 M€ 
- Onnettomuuskust.   1,40 M€ 
Yhteensä                         1,90 M€ 
 
- 0,5 

- Aikakustannukset     0,60 M€ 
- Onnettomuuskust.    1,40 M€ 
Yhteensä                          2,00 M€ 
 
- 0,4 

Turvallisuus - Liikenneturvallisuus paranee.  
Henkilövahinko-onnettomuuk-
sien vähenemä/vuosi 

- 0,193 - 0,193 - 0,193 

Kuolemien vähenemä/vuosi - 0,034 - 0,034 - 0,034 
Liikenne- ja tietekniikka - Tukee pääliikennesuuntaa. 

Pääliikennevirta Kotka-
Kouvola joutuu kääntymään 
rampin päässä vasemmalle.  

- Ramppiliittymien palvelutaso 
2030 = A,  laskennallinen 
maksimijono noin 20 m. 

- Pääliikennesuunta joutuu 
kiertämään, mutta kaikki 
kääntymiset oikealle. 

- Ramppiliittymien palvelutaso 
2030 = A,  laskennallinen 
maksimijono noin 20 m. 

- Tukee parhaiten pääliiken-
nesuuntaa. 

- Liittymätyyppi poikkeava 
muusta tieosuudesta. 

- Ramppiliittymien palvelutaso 
2030 = A,  laskennallinen 
maksimijono noin 10 m. 

Kevyt liikenne - Yhteydet paranevat valtatien 
15 poikki uuden väylän myötä. 

- Yhteydet paranevat valtatien 
15 poikki uuden väylän myö-
tä. 

- Kevyt liikenne joutuu ylittä-
mään rampin tasossa. 

- Yhteydet paranevat valtatien 
15 poikki uuden väylän myötä  

Pysäkkijärjestelyt - Valtatien varressa rampeilla. Tasonvaihto käyttäjille, joka heikentää kulkuyhteyksiä. 
Erikoiskuljetukset - Risteyssillan sivuaukosta 

osittain vastasuuntaan. 
- Ramppien kautta tai sillan 

sivuaukosta osittain vas-
tasuuntaan. 

- Risteyssillan sivuaukosta 
osittain vastasuuntaan. 

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys  - Kaikissa vaihtoehdoissa valtatien itäpuolella sijaitseva asuinrakennus jää liittymän alle.  
- Vaihtoehdoilla ei eroa ihmisten elinolojen kannalta. Liittymän läheisyydessä ei muuta asutusta. 

Maankäyttö ja kaavoitus - Eritasoliittymä ei sijaitse kaavoitetulla alueella, joten vaikutukset jäävät vähäisiksi. Vaihtoehdoilla ei 
eroja. 

Maisema ja kulttuuriperintö - Vaihtoehdoilla ei juurikaan eroja maiseman kannalta.  
- Aiheuttaa voimakkaan muutoksen maisemassa, sillä sijoittuu osittain avoimeen peltomaisemaan. 
- Valtatien ylittävä silta ramppeineen erottuu selkeästi maisemassa ja näkyy kauas. 
- Voimakas porttivaikutelma pohjoisen suunnasta. 

Luonnonolot - Vaikutukset jäävät vähäisiksi, sillä eritasoliittymän läheisyydessä ei arvokkaita luontokohteita ja liittymä 
sijoittuu osittain peltoalueelle. 

- Eritasoliittymän molemmin puolin vilkasta hirvien ylitysaluetta. 
- Vaihtoehdoilla ei eroa. 
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4.4 Erikoiskuljetusreitti

Erikoiskuljetusreitin siirtämistä valtatielle 15 Inke-
roisten ja Kouvolan välillä (valtatie 6 ja maantie 373)
rajoittaa Aitomäen rautatiesilta, jossa alikulkukor-
keus on 4,47 metriä. Tällä hetkellä suurten erikois-
kuljetusten reitti kulkee valtatiellä 15 Rantahaan ja
Inkeroisten välillä sekä valtatien 6 kautta pohjoi-
seen. Inkeroisten ja Rautakorven välillä on erikois-
kuljetusten kiertoreitti. Kouvolan alueella länsi–itä-
suuntainen erikoiskuljetusten reitti kulkee valtatietä
6 pitkin ja maantie 373 on osa kiertoreittiä. Ohit-
taakseen Aitomäen rautatiesillan valtatien 15 suun-
taiset erikoiskuljetukset kiertävät Inkeroisten ja Eli-
mäen kautta Kouvolaan maantietä 354 ja valtatietä
6 pitkin.

Tutkitut vaihtoehdot

Erikoiskuljetusten siirtämiseksi valtatielle 15 tutkit-
tiin kolmea vaihtoehtoista ratkaisua, joita on ver-
rattu nykyiseen reitistöön (vaihtoehto 1).

• Vaihtoehdossa 2 valtatielle 15 rakennetaan
uusi rautatien risteyssilta Aitomäkeen, jossa ali-
kulkukorkeutena on 7 metriä. Uusi reitti yhdis-
tyy nykyiseen reitistöön Tykkimäen eritasoliitty-
män ja maantien 373 kautta. Vanha rautatie-
silta jää kevyen liikenteen käyttöön. Risteyssil-
lan rakentaminen edellyttää vesieristetyn beto-
nikaukalon rakentamista.

• Vaihtoehdossa 3 erikoiskuljetukset johdetaan
Rautakorven eritasoliittymän ja paikallistien
14613 kautta valtatielle 6 Häkämäkeen. Paikal-
listiellä on nykyinen rautatien ylikulkusilta. Pai-
kallistien pituus on 12,5 kilometriä. Tien etelä-
ja pohjoisosat on päällystetty yhteensä noin (2,7
+ 2,8) 5,5 kilometrin matkalla ja loppu on sora-
päällysteistä. Tien leveys vaihtelee 5,5–7,7
metrin välillä. Sillan kohdan leveys on 7,7 met-
riä. Nykyisellä tiellä ei ole rakennuksia lähellä
tietä ja tien geometria on pääosin hyvä. Sähkö-
linjoista on merkittävin 110 kV linja Aitomäen
pohjoispuolella. Tämän lisäksi noin 3 kohteessa
vaaditaan 2–20 kV linjojen korotusta ja joitakin
220/380 V linjoja täytyy nostaa. Tietä paranne-
taan koko osuudella 7 metrin levyiseksi pääl-
lystetyksi tieksi ja sähkölinjoja korotetaan tar-
vittavilta kohdilta. Rakenteen parantamisen on
oletettu sisältyvän tien leventämiseen.

• Vaihtoehdossa 4 erikoiskuljetukset ohjataan
Sydämaasta paikallisteiden 14615 ja 14613
kautta valtatielle 6 Häkämäkeen. Valtatien 15
ja paikallistien 14615 välille rakennetaan uusi
paikallistie noin 3,5 kilometrin matkalle. Sähkö-
linjoista on merkittävin 110 kV linja Aitomäen
pohjoispuolella. Tämän lisäksi noin 3 kohteessa
vaaditaan 2–20 kV linjojen korotusta ja joitakin
220/380 V linjoja täytyy nostaa. Tietä paranne-
taan koko osuudella 7 metrin levyiseksi pääl-
lystetyksi tieksi ja sähkölinjoja korotetaan tar-
vittavilta kohdilta. Rakenteen parantamisen on
oletettu sisältyvän tien leventämiseen.

Kaikissa vaihtoehdoissa erikoiskuljetukset ohjataan
eritasoliittymien läpi ramppien kautta osittain vas-
tasuuntaan. Tämä vaatii erityisjärjestelyn valtatien
15 keskikaiteessa (esim. kauko-ohjattava puomi).

Kaikissa vaihtoehdoissa Kouvola–Lappeenranta
rautatielle on suunniteltu rakennettavaksi kolmas
raide, joka edellyttää rautatiesillan leventämistä. Te-
hontien teollisuusalueen laajennuksen yhteydessä
on esitetty myös uuden katuyhteyden rakentamista
rautatien pohjoispuolelle valtatien 15 yli. Nämä
asiat on otettu vaihtoehtojen vertailussa huomi-
oon, vaikka niistä ei aiheudu tiehankkeelle kustan-
nuksia.

Johtopäätökset

Kaikki vaihtoehdot turvaavat erikoiskuljetusten reit-
tien toimivuuden. Ne lyhentävät nykyistä reitistöä
ja vähentävät siten erikoiskuljetusten kustannuksia.
Vaihtoehdot vaativat kuitenkin uusia ja nykytilan-
netta kalliimpia investointeja, mutta eivät paranna
oleellisesti muun liikenteen olosuhteita nykytilan-
teeseen verrattuna. Vaihtoehdoissa 3 ja 4 saadaan
parannettua alempaa tieverkkoa, joka palvelee
myös alueen asukkaiden liikkumista. Erikoiskulje-
tusreittien kehittämiseen ja siirtämiseen valtatielle
15 varaudutaan yleissuunnitelmassa vaihtoehdon
4 mukaisesti, koska se on toteuttamiskustannuk-
siltaan edullisin. Lisäkustannukset  nykytilanteeseen
verrattuna ovat 1,2 M€. Sen kustannuksia ei ole
kuitenkaan sisällytetty valtatien 15 kehittämiseen.
Ratkaisun toteuttamisesta päätetään erillisenä
hankkeena.

Kuva 41. Erikoiskuljetusten reittivaihtoehdot Inkeroisten ja Kouvolan välillä.

Taulukko 14. Erikoiskuljetusten reittivaihtoehtojen vertailukustannukset M€.
 Vaihtoehto 1 

Nykyinen 
reitti 

Vaihtoehto 2 
Uusi ratasilta 

Vaihtoehto 3 
Rautakorven 

kautta 

Vaihtoehto 4 
Uusi 

paikallistie 
Valtatie 1,25  3,67 1,25 1,25 
Risteyssilta 0 0,81 0 0 
Alemman tieverkon parantaminen 0 0 2,5 1,2 
Yhteensä (vt 15 osa) 1,25 M€ 4,48 M€ 3,75 2,45 
Rautatiesillan lisäraide 0,4 0,4 0,4 0,4 
Katusilta 0,4 0,45 0,4 0,4 
Yhteensä (kaikki) 2,05 M€ 5,33 M€ 4,55 M€ 3,25 M€ 
 



46 Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka–Kouvola, Yleissuunnitelma
YLEISSUUNNITELMAN KUVAUS

5 YLEISSUUNNITELMAN KUVAUS

5.1 Teiden mitoitus ja ratkaisujen
periaatteet

Yleissuunnitelmassa esitetyt tie- ja liittymäjärjes-
telyt ovat yleispiirteisiä ja kuvaavat likimääräisesti
tarvittavan tiealueen. Aluevarausten määrittelyssä
on otettava huomioon ratkaisujen tarkentuminen
myöhemmin laadittavassa tiesuunnitelmassa. Suun-
nitelmakartoissa on esitetty alustavat tilavaraukset
järjestelyille. Tässä luvussa on kuvattu ratkaisujen
periaatteet ja ne on esitetty tarkemmin raportin lii-
tepiirustuksissa.

5.1.1 Mitoitus ja tekniset ratkaisut

Valtatie 15 esitetään parannettavaksi nelikaistaisek-
si keskikaiteelliseksi pääväyläksi Keltakankaan ja
Kiehuvan välillä yhteensä noin 9,8 kilometrin mat-
kalla. Muilla osuuksilla Rantahaan ja Tykkimäen
välillä tie on keskikaiteellinen ohituskaistatie. Poh-
joissuuntaan on kuusi ohituskaistaa ja eteläsuun-
taan viisi kaistaa. Ohituskaistojen välissä on lyhyitä
kaksikaistaisia keskikaiteellisia jaksoja. Neljässä ta-
soliittymäkohdassa ei ole ohituskaistoja eikä kes-
kikaiteita. Tykkimäessä (Tehontien ja Lautarontien
välillä) ratkaisuna on nelikaistainen tie Tehontien ja
valtatien 6 välillä ja muulla osuudella kaksikaistai-

Kuva 42. Yleissuunnitelman ratkaisuehdotuksen periaatteet.

nen päätie, jonka poikkileikkaus on 10,5/7,5 (ajo-
radan/ajokaistojen leveys) metriä. Mitoitusno-
peutena on 100 km/h muualla paitsi Tehontien
ja Lautarontien välillä, jossa mitoitusnopeus on
80 km/h. Ratkaisuehdotuksen periaatteet on esi-
tetty kuvassa 42 ja erilaisten osuuksien poikkileik-
kaukset kuvassa 44.

Valtatien suoja-alueen leveys on 30 metriä mitat-
tuna lähimmän ajoradan keskeltä. Rampeilla ja ris-
teävillä teillä suoja-alue ulottuu 20 metrin etäisyy-
delle tien keskiviivasta.

5.1.2 Ajoneuvoliikenteen järjestelyt

Päätie

Valtatie 15 parannetaan pääosin nykyisellä paikal-
laan. Tien linjausta on siirretty nykyisen tien vie-
reen vaaka- ja pystygeometrian parantamiseksi
sekä rakentamisen helpottamiseksi Juurikorven ja
Inkeroisten välillä, Inkeroisten liittymän kohdalla ja
sen pohjoispuolella yhteensä noin seitsemän kilo-
metrin matkalla. Tien korkeusasemaa alennetaan
nykyisestä Ylänummen ja Keltakankaan eritasoliit-
tymien kohdilla, jotta tielle saadaan mitoitusnopeu-
den mukainen ja turvallinen tiegeometria. Ylänum-
men kohdalla tien korkeusaseman lasku vähentää
myös meluhaittoja. Tie levennetään pääosin mo-
lemmille puolille. Asutuksen kohdalla leventäminen

on pyritty tekemään vähemmän asutulle puolelle.
Tielle rakennetaan hirviaidat lähes koko matkalla
Rantahaan ja Tehontien välille.

Liittymät

Viisi pääliittymää parannetaan eritasoliittymiksi.
Nykyisessä neljässä eritasoliittymässä tehdään
ramppi- ja kaistajärjestelyjä. Uudet ja parannetta-
vat eritasoliittymät ovat perusverkon ns. “lohenpyrs-
tö” eritasoliittymiä ja rampeilla on erkanemis- ja liit-
tymiskaistat.

Eritasoliittymien lisäksi valtatielle tulee neljä taso-
liittymäkohdetta, jotka ovat Juurikorpi, Marinkylä,
Perämaa ja Rantatie eli yhteys Käyrälammen ul-
koilualueelle. Juurikorven pohjoispuolelle rakenne-
taan lisäksi kaksi yksityisteiden suuntaisliittymää
paikallisten kulkuyhteyksien turvaamiseksi. Käyrä-
lammen eritasoliittymään jää myös kaksi tasoliitty-
mää valtatien 6 ramppien päihin. Tasoliittymät por-
rastetaan T-liittymiksi ja niihin tehdään kääntymis-
kaistat vasemmalle ja oikealle. Juurikorven, Perä-
maan ja Käyrälammen liittymiä siirretään nykyisiltä
paikoiltaan. Suunnitelmaan sisältyy yhdeksän eri-
tasoliittymää, jotka ovat:

• Nykyiseen Leikarin eritasoliittymään rakenne-
taan toinen ramppi, jolloin vasemmalle käänty-
minen poistuu valtatieltä 15. Eritasoliittymä yh-
distää maantien 170 valtatiehen 15 ja toimii

Leikarin palvelualueen yhteytenä. Eritasoliitty-
mäalueella ajosuunnat erotetaan korotetulla
keskisaarekkeella.

• Ylänummen uusi eritasoliittymä, joka palvelee
Tavastilaa ja valtatien 15 itäpuoleisia alueita.
Eritasoliittymän kohdalla valtatietä lasketaan
enimmillään noin 8 metriä nykyisestä korkeus-
asemasta.

• Inkeroisten uusi eritasoliittymä, joka toimii In-
keroisten ja Anjalan sisääntuloyhteytenä. Val-
tatien linjausta ja korkeusasemaa muutetaan liit-
tymän kohdalla. Tien korkeusasema alenee noin
2,5 metriä.

• Keltakankaan uusi eritasoliittymä, joka toimii
Anjalankosken hallinnollisen keskuksen ja Myl-
lykosken eteläisenä pääyhteytenä sekä liittymän
itäpuolisen Ekopark-alueen yhteytenä. Valtatien
korkeusasemaa lasketaan liittymän kohdalla
noin 2,5 metrillä.

• Rautakorven uusi eritasoliittymä, joka toimii
Myllykosken pääliittymänä pohjoisesta tulta-
essa.

• Kiehuvan uusi eritasoliittymä, joka toimii Kou-
volan eteläisenä pääsisääntulona.

• Tehontien eritasoliittymä, joka toimii Kouvolan
laajan teollisuus- ja logistiikkakeskuksen pää-
yhteytenä valtatieverkkoon.

• Tykkimäen eritasoliittymä, joka toimii Kouvolan
sisääntulona idästä ja pohjoisesta.

• Käyrälammen eritasoliittymä, joka kytkee valta-
tiet 6 ja 15 toisiinsa.

Kuva 43. Tasoliittymien kohdille esimerkiksi Juurikor-
peen ja Marinkylään ei tehdä keskikaidetta.
Kuva kantatieltä 54 Lopelta.
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Uusissa eritasoliittymissä tehdään tiejärjestelyjä.
Nykyisten liittymien parantaminen sisältää lähinnä
ramppien päiden muotoiluja sekä liittymiskaistojen
tekemistä. Ramppien ja risteävien teiden liittymiin
on esitetty liikenteellisen tarpeen mukaan käänty-
miskaistoja tai väistötiloja. Leikarin eritasoliittymän
länsipuolen rampin ja maantien 170 liittymään esi-
tetään kiertoliittymää.

Kadut ja yksityistiet

Hankkeeseen sisältyy uuden katuyhteyden raken-
taminen Käyrälammen kohdalle. Katu pengertyy
osittain lampeen ja se yhdistää Rantatien Lauta-
rontiehen. Rantatien liittymää on siirretty nykyistä
lähemmäksi valtatien 6 ramppiliittymää.

Valtatieltä 15 poistettavat tasoliittymät korvataan
laajoilla yksityistiejärjestelyillä ja risteyssilloilla. Lä-
hes koko osuudelle muodostuu jatkuva rinnakkais-
teiden verkko, jolle pyritään ohjaamaan myös val-
tatien suuntainen maatalousliikenne. Inkeroisten ja
Keltakankaan välillä valtatien 15 itäpuoleinen rin-
nakkaistieverkko täydentyy maankäytön yhtey-
dessä tehtävällä rinnakkaisyhteydellä. Yksityistei-
den leveys on 4–6 metriä ja ne ovat pääosin sora-
päällysteisiä. Tielinjan muutoskohteissa Juurikorven
ja Inkeroisten välillä on pitkiä osuuksia, joilla nykyi-
nen valtatie jää yksityistieksi.

5.1.3 Kevyen ja joukkoliikenteen järjestelyt

Valtatien varteen rakennetaan erillisiä kevyen liiken-
teen väyliä Leikarin ja Ylänummen välille, Rauta-
korven ja Kiehuvan eritasoliittymien alueille sekä
Tehontien ja Lautarontien välille. Muilla osuuksilla
valtatien suuntainen kevyt liikenne pyritään ohjaa-
maan rinnakkaisteille, joista muodostuu jatkuva
yhteys koko osuudelle. Kevyen liikenteen liikkumista
valtatiellä ei voida kuitenkaan kokonaan kieltää.

Eritasoliittymiin tehdään risteäville teille kevyen lii-
kenteen väylät. Leikarissa, Rautakorvessa, Tehon-
tiellä ja Tykkimäessä on jo nykyiset kevyen liiken-
teen väylät risteävillä teillä ja ne säilyvät ennallaan.
Myös linja-autopysäkeille tehdään kevyen liikenteen
väyliä.

Kevyelle liikenteelle tehdään erillisiä risteyssiltoja
ja kevyt liikenne voi käyttää yksityisteiden risteys-

Kuva 44. Poikkileikkaukset.
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siltoja kulkiessaan valtatien 15 poikki. Tasoylityk-
set on pyritty poistamaan koko matkalla. Kevyen
liikenteen tavoiteverkko on esitetty luvun 4.2 ku-
vassa 34.

Valtatielle on esitetty tehtäväksi linja-autopysäkit liit-
tymien ja risteyssiltojen yhteyteen. Osa nykyisin
asumattomilla alueilla olevista pysäkeistä siirtyy.
Valtatien 15 osuudella on 17 pysäkkiparia. Pysäkit
on esitetty yleis- ja suunnitelmakartoissa. Pysäkeille
rakennetaan hyvät kevyen liikenteen yhteydet ja
odotustilat. Vilkkaimmat pysäkit varustetaan katok-
silla ja niihin varataan tila pysäkki-informaatiolle,
kuten aikataulut. Leikarin kärkipysäkin yhteydet lä-
heiselle pysäköintialueelle tarkennetaan jatkosuun-
nittelun yhteydessä.

5.1.4 Levähdys- ja palvelualueet

Uronlammen levähdysalueita ja Perämaan pysä-
köintialueita esitetään parannettavaksi. Toimen-
pide-ehdotuksia on esitetty luvussa 5.1.13. Myös
Rautakorven liittymän huoltoaseman yhteydessä
olevaa palvelualuetta on tarve kehittää. Rautakor-
ven palvelualueen laajennusta ei ole käsitelty tässä
suunnitelmassa. Nykyiset pysäköintialueet Inkerois-
ten ja Keltakankaan liittymien pohjoispuolella ja Kie-
huvan eteläpuolella esitetään poistettavaksi tien pa-
rantamisen yhteydessä.

5.1.5 Erikoiskuljetukset

Valtatien poikkileikkauksessa on varauduttu erikois-
kuljetuksiin koko matkalla Leikarin ja Perämaan
välillä. Nykyinen erikoisjärjestely Ylänummen rau-
tatiesillan kohdalta poistuu, kun tietä alennetaan.
Erikoiskuljetukset ohjataan eritasoliittymien läpi
ramppien kautta osittain vastasuuntaan. Tämä vaatii
erityisjärjestelyjä valtatien 15 keskikaiteessa (esim.
kauko-ohjattava puomi). Yksityiskohdat ratkaistaan
jatkosuunnittelussa. Erikoiskuljetukset on mahdol-
lista ohjata eritasoliittymien ohi esimerkiksi alem-
man tieverkon kautta.

Jos erikoiskuljetusreitti siirretään valtatielle 15, se
ohjataan Sydämaasta paikallisteiden 14615 ja 14613
kautta valtatielle 6 Häkämäkeen. Valtatien 15 ja
paikallistien 14615 välille rakennetaan uusi paikal-
listie noin 3,5 kilometrin matkalle. Tietä paranne-
taan koko osuudella 7 metrin levyiseksi päällyste-

tyksi tieksi ja sähkölinjoja korotetaan tarvittavilta
kohdilta. Uusi tieyhteys on esitetty yleiskartassa
ohjeellisena, mutta se ei sisälly yleissuunnitelmaan.

5.1.6 Pohjanvahvistukset ja
pohjavedensuojaukset

Pohjavahvistuksia ei ole kohdistettu nykyiseen tie-
rakenteeseen, vaan ne kohdistuvat uudelle paikalle
rakennettaviin väyliin, tien levennyksiin tai kor-
keusaseman muutoskohtiin. Pohjanvahvistustoi-

Valtatie 15
Plv 380 – 580 kevytsorakevennys, 2…5,5 m
Plv 1100 – 1300 kevytsorakevennys, 2,0 m
Plv 1300 – 1800 pilaristabilointi,

oikea puoli maksimi pilaripituus 6,5 m, k/k–väli 1,3
vasen puoli maksimi pilaripituus 5,0 m, k/k–väli 0,9

Plv 2450 – 2700 massanvaihto kaivamalla, vasen puoli, maksimisyvyys 3 m
Plv 2850 – 3000 kevytsorakevennys, vasen puoli, 1,5 m
Plv 3000 – 3210 kevytsorakevennys, vasen puoli, 2,0 m
Plv 4300 – 4500 kevytsorakevennys, 1,0…2,0 m
Plv 4500 – 5900 pilaristabilointi, maksimi pilaripituus 12 m, k/k–väli 1,1
Plv 5900 – 6400 kevytsorakevennys, pääosin 0,5…1,0 m, maksimi 1,8 m
Plv 7000 – 7300 pilaristabilointi, maksimi pilaripituus 6 m, k/k–väli 0,8
Plv 10350 – 10550 painuma-aika 6 kk, oikea puoli
Plv 11080 – 11120 massanvaihto kaivamalla, maksimisyvyys 3 m
Plv 11120 – 11280 paalulaatta, maksimi paalupituus 10 m
Plv 11280 – 11380 massanvaihto kaivamalla, maksimisyvyys 3 m
Plv 11750 – 12100 painuma-aika 6 kk
Plv 13980 – 14120 painuma-aika 6 kk
Plv 14950 – 15150 kevytsorakevennys, 2,0 m
Plv 16350 – 16550 massanvaihto kaivamalla, oikea puoli, maksimisyvyys 2 m
Plv 16550 – 16900 kevytsorakevennys, 1,0 m
Plv 11750 – 12100 teräsverkko asfalttiin
Plv 13980 – 14120 teräsverkko asfalttiin
Plv 14950 – 15150 teräsverkko asfalttiin
Plv 16550 – 16900 teräsverkko asfalttiin
Plv 16900 – 18100 kevytsorakevennys, 2,5 m, lujitekangas
Plv 16900 – 18100 teräsverkko asfalttiin koko matkalla
Plv 18800 – 18900 massanvaihto kaivamalla, oikea puoli, maksimisyvyys 3 m
Plv 22400 – 22700 painuma-aika 6 kk
Plv 23100 – 23450 painuma-aika 6 kk
Plv 23750 – 24100 painuma-aika 6 kk
Plv 24100 – 24900 pilaristabilointi, maksimi pilaripituus 6 m, k/k–väli 0,9
Plv 22400 – 25000 teräsverkko asfalttiin koko matkalla
Plv 25800 – 26000 painuma-aika 6 kk
Plv 26000 – 27800 kevytsorakevennys, 1,5 m
Plv  28500 – 29100 kevytsorakevennys, 1,5 m
Plv 29600 – 29900 kevytsorakevennys, 1,5 m
Plv 31250 – 31500 painuma-aika 6 kk
Plv 31800 – 32000 painuma-aika 6 kk
Plv 32000 – 36000 kevytsorakevennys, 1,0 m

Taulukko 15. Yleissuunnitelman pohjanvahvistustoimenpiteet.

Plv 36800 – 37700 painuma-aika 6 kk
Plv 37700 – 38100 kevytsorakevennys, 1,5 m
Plv 38100 – 38400 painuma-aika 6 kk
Plv 32000 – 36000 teräsverkko asfalttiin koko matkalla

Leikarin eritasoliittymä
E1R1 plv 180 – 300 massanvaihto kaivamalla, maksimisyvyys 5 m
Vt7 plv 620 – 720 pilaristabilointi, maksimi pilaripituus 10 m, k/k–väli 1,0

Ylänummen eritasoliittymä
E2R2 plv 0 – 90 massanvaihto kaivamalla, maksimisyvyys 4 m
Mt3712 plv 400 – 430 massanvaihto kaivamalla, maksimisyvyys 4 m

Inkeroisten eritasoliittymä
E3R1 plv 0 – 30 kevytsorakevennys, 1,0…2,0 m
E3R2 plv 0 – 60 kevytsorakevennys, 1,0…2,0 m
M354 plv 420 – 490 kevytsorakevennys, 1,0
M354 plv 490 – 590 paalulaatta, maksimi paalupituus 10,5 m
M354 plv 630 – 730 paalulaatta, maksimi paalupituus 10,5 m
M354 plv 730 – 890 kevytsorakevennys, 1,0 m

Keltakankaan eritasoliittymä
E4R2 plv 0 – 200 massanvaihto kaivamalla, maksimisyvyys 4,5 m
M371 plv 250 – 350 massanvaihto kaivamalla, maksimisyvyys 4,5 m

Rautakorven eritasoliittymä
E5R1 plv 0 – 100 kevytsorakevennys, 3,0 m
E5R2 plv 0 – 240 massanvaihto kaivamalla, maksimisyvyys 2 m
M3594 plv 580 – 660 kevytsorakevennys, 1,5 m
M3594 plv 660 – 960 paalulaatta, maksimi paalupituus 9,0 m
M3594 plv 1000 – 1080 massanvaihto kaivamalla, maksimisyvyys 1 m

Kiehuvan eritasoliittymä
E6R1 plv 0 – 150 massanvaihto kaivamalla, maksimisyvyys 2 m
E6R2 plv 0 – 160 paalulaatta, maksimi paalupituus 8,0 m
E6R2 plv 160 – 220 kevytsorakevennys, 1,5 m
M367 plv 130 – 230 kevytsorakevennys, 1, 5 m
M367 plv 230 – 430 paalulaatta, maksimi paalupituus 10,0 m
M367 plv 460 – 580 massanvaihto kaivamalla, maksimisyvyys 2,5 m

Yksityistie (päätien)   plv   5340 – 5470    kevytsorakevennys, 1,0 m

menpiteinä tulevat esille kevytsorakevennykset, sta-
biloinnit, massanvaihdot, paalulaatat. Tierakenteen
saumakohtien muutosten ehkäisemiseksi monille
osuuksille ehdotetaan teräsverkkoa asfaltin alle.
Taulukossa 15 on esitetty paaluväleittäin vahvistet-
tavat kohdat jaoteltuna päätien eri jaksoihin.

Pohjavesisuojaukset

Valtatielle esitetään rakennettavaksi pohjavesisuo-
jaus Kouvolassa sijaitsevalla Tornionmäen 1. luo-
kan tärkeälle pohjavesialueelle. Vaativa kloridisuo-

jaus tehdään molemmin puolin tietä noin 1,5 kilo-
metrin matkalle. Suojattavan alueen leveys tulee
olemaan arviolta noin 6–10 metriä. Pohjavesisuo-
jauksessa käytetään bentoniitti- ja tiivistemaata tai
bentoniittimattoa. Luiskien yläosassa bentoniittisuo-
jauksen reuna ulotetaan vähintään noin 20 cm as-
faltin alle.

Haitallisten pohjavesivaikutusten välttämiseksi tie-
alueen kuivatusvedet tulee johtaa pohjavesialueen
ulkopuolelle. Mahdollisia kuivatusvesien johtopaik-
koja ovat pohjavesialueen eteläpuolella sijaitsevat
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Kuva 45. Ylänummella valtatien korkeusasemaa lasketaan, jolloin erikoiskuljetukset pääsevät esteettömästi rauta-
tien ali.

pelto- ja kosteikkoalueet (rautatien eteläpuoli). Poh-
javesialueen pohjoispuolella kuivatusvedet voidaan
johtaa valtatien länsipuolisille suoalueille. Alueet on
esitetty kuvassa 46.

Vesien poisjohtamisessa on otettava huomioon
Tykkimäen logistiikka-alueen kuivatusjärjestelyt,
jotka on tällä hetkellä hoidettu osittain valtatien 15
käytävässä.

5.1.7 Massatalous

Ehdotettuihin tiejärjestelyihin täytyy tuoda materi-
aalia tiealueen ulkopuolelta. I-rakennusvaihe on
pengermassojen osalta alijäämäinen noin 120 000
m3 ja II-rakennusvaihe noin 40 000 m3. Penkerei-
siin kelpaamattomia massoja jää läjitettäväksi
I-rakennusvaiheessa noin 150 000 m3. II-rakennus-
vaiheessa läjitettäväksi jää vähäisiä määriä mas-
soja, jotka eivät kelpaa luiskatäyttöihin tai meluval-
leihin. III-rakennusvaiheessa penger- ja täyttömas-
sat saadaan tielinjan leikkauksista ja maamassoja
jää läjitettäväksi noin 160 000 m3. Rakennusvai-
heissa I ja II louherakenteet ja osa päällysrakenne-
massoista saadaan tielinjan kallioleikkauksista. Ra-
kennemassoja tuodaan hankkeen ulkopuolelta ra-
kennusvaiheessa I noin 250 000 m3 ja rakennus-
vaiheessa II noin 70 000 m3. Rakennusvaiheessa
III kaikki päällysrakennemassat saadaan murskat-
tua kalliosta, mikäli kallion laatu on päällysraken-
teeseen kelpaavaa. Kalliota jää läjitettäväksi noin
20 000 m3. Tien korkeusaseman ja maaperän laa-
dun sekä maastomallin tarkentuminen tiesuunnitel-
mavaiheessa vaikuttaa massatalouteen.

5.1.8 Sillat

Hankkeeseen sisältyy yhteensä 48 uutta tai nykyistä
levennettävää siltaa. Nykyisistä silloista kahdeksan
levennetään ja kolme vuosina 1962–68 rakennet-
tua huonokuntoista teräsputkisiltaa uusitaan koko-
naan. Kaksi ahtaaksi jäänyttä ulkoilureitin risteys-
siltaa uusitaan Anjalankosken alueella.

Uusia siltoja rakennetaan 34 kappaletta. Merkittä-
vimpiä ovat eritasoliittymien risteyssillat ja ns. “hir-
visillat, joita on osuudella kahdessa kohdassa. Näi-
hin kohteisiin on siltatyypiksi ehdotettu 3-aukkoista
teräsbetonista laattasiltaa, jonka jännemitat ovat

8+12+8 m. Eritasoliittymien risteyssilloissa ja ylikul-
kusilloissa on varauduttu tien leventämiseen koko
matkalla 2+2-kaistaiseksi tieksi. Sillat on esitetty liit-
teen 4 taulukossa ja erilaisten siltatyyppien periaa-
tekuvissa piirustuksissa 66–71.

5.1.9 Valaistus

Valtatie esitetään valaistavaksi Rantahaan ja Ylä-
nummen välillä sekä eritaso- ja tasoliittymien koh-
dilla. Tehontien ja Lautarontien väli valaistaan osin
siirtämällä nykyistä valaistusta ja osin rakentamalla
uutta valaistusta. Tehontien ja Lautarontien välillä
valaistus toteutetaan metallipylväin ja muualla puu-
pylväin. Kolmi- ja nelikaistaisilla osuuksilla sekä
tasoliittymissä valaistus toteutetaan 2-rivisenä vas-
takkaisena asennuksena. Tehontien ja Lautarontien
välillä kevyen liikenteen väylälle rakennetaan oma
valaistus.

5.1.10 Liikenteen hallinta

Toimenpiteet

Valtatie 15 välillä Rantahaka–Kouvola kuuluu liiken-
teen hallinnan toimintaympäristöön TY 3: päätie-
verkon ongelmakohteet ja -tieosuudet. Tavoitetilan-
teessa välillä on keskikaiteellinen ohituskaistatie ja
välillä Keltakangas–Kiehuva kapea nelikaistainen
keskikaiteellinen tie. Liikenteen hallinnan osalta ta-
voitetilanteessa on toteutettu seuraavat toimenpi-
teet (kuva 47.):

• Sään, kelin ja liikenteen seuranta, joka sisältää
neljä uutta ja kaksi nykyistä mittauspistettä, 3
nykyistä ja yhden uuden kameran sekä yhden
uuden ja yhden nykyisen tiesääaseman.

• Ajantasainen nopeusrajoitusjärjestelmä ja muut-
tuvat tiedotustaulut koko välille.

Liikenteen seuranta toteutetaan pistemittausverkon
avulla. Verkko on alustavasti suunniteltu niin, että
se palvelee sekä tiedotuksen ja seurannan tarpeita
sekä ajantasaisen nopeusrajoitusjärjestelmän tar-
peita. Tiejakson pohjoispäässä Kiehuvan ja Käyrä-
lammen välillä liikenteen seurantaverkkoa voidaan
joutua täydentämään ajantasaisen nopeusrajoitus-
järjestelmän tarpeisiin tarkemman suunnittelun yh-
teydessä.

Kuva 46. Pohjavesien suojausalue Tornionmäessä ja kuivatusvesien poisjohtaminen.
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Kuva 47. Liikenteen hallinnan periaatteet.
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Automaattisen nopeusvalvonnan osalta vaihtoeh-
toja on kolme:

• järjestelmä poistetaan vaiheittain ajantasaisen
nopeusrajoitusjärjestelmän rakentamisen yhtey-
dessä

• järjestelmä jätetään paikalleen (tiedonsiirto ajan-
tasaisen nopeusrajoitusjärjestelmän ja auto-
maattivalvonnan välillä)

• järjestelmä poistetaan kokonaan.

Lopullisesta toteutusvaihtoehdosta sovitaan yhteis-
työssä poliisin kanssa.

Alustavasti tiejakso on jaettu ajantasaisen nopeus-
rajoitusjärjestelmän ohjausta varten neljään liiken-
teellisesti homogeeniseen ohjausjaksoon. Sään ja
kelin mukaan ohjattavia ohjausjaksoja on kaksi
(kuva 47):

• liikenteen mukaan ohjattavat ohjausjaksot
• Leikari–Inkeroinen
• Inkeroinen–Keltakangas
• Keltakangas–Kiehuva
• Kiehuva–Käyrälampi

• sään ja kelin mukaan ohjattavat ohjausjaksot
• Leikari–Inkeroinen
• Inkeroinen–Käyrälampi.

Alueen varareitit toteutetaan erillisen suunnitelman
mukaisesti, jolloin liikenne voidaan ohjata kiertä-
mään mahdollinen valtatiellä 15 esiintyvä este.

5.1.11 Johto- ja laitesiirrot

Tien varrella on Gasum Oy:n maakaasuputkia, Ky-
menlaakson Vesi Oy:n Utti-Kotka-välin runkovesi-
johto sekä lukuisia mm. Primatel Oy:n, Kymenlaak-
son Sähkö Oy:n, Kymen Puhelimen, KSS Energian
Oy:n sähkö-, puhelinjohtoja ja -kaapeleita. Myös
kuntien vesi- ja viemärijohtoja kulkee tien poikkí.
Perämaan alueella on suunnitteilla vesijohto, joka
kulkee osittain valtatien varressa ja sen poikki.
Suunnittelussa on ollut käytössä tämän yleissuun-
nitelman ratkaisut. Laitteita joudutaan siirtämään ja
suojaamaan niiden mennessä tien poikki tai jää-
dessä tiejärjestelyjen alle. Laitteiden siirtämiseen
tai suojaamiseen on varauduttu tien rakentamiskus-
tannuksissa. Tarkat siirto- ja suojaussuunnitelmat
tehdään tie- ja rakennussuunnittelun yhteydessä.
Maakaasuputkien ja runkovesijohdon likimääräiset

sijainnit on esitetty suunnitelmakartoissa. Maakaa-
suputkea ei jouduta siirtämään.

5.1.12 Meluntorjunta

Tiejärjestelyjen yhteydessä ehdotetaan tehtäväksi
meluesteitä nykyisen asutuksen kohdille yhteensä
noin 5,3 kilometrin matkalle. Meluesteiksi esitetään
meluvalleja, -seiniä ja -kaiteita. Ensisijaisena me-
luestetyyppinä on käytetty meluvallia. Tieosuudella
on useita kohteita, jossa asutus on niin lähellä tietä,
että meluvallia ei voida käyttää. Tärkeimmät me-
luntorjuntakohteet ovat Tavastilassa, Inkeroisten,
Keltakankaan ja Rautakorven alueilla sekä Kouvo-
lassa Tehontien ja Käyrälammen alueilla. Oheisessa
taulukossa on esitetty ehdotetut meluntorjuntatoi-
menpiteet. Meluntorjuntaan liittyviä asioita on käsi-
telty myös kohdassa 5.1.13 ympäristönhoito ja 6.3
ympäristövaikutukset. Meluesteiden sijainti on esi-
tetty suunnitelmakartoissa ja meluvyöhykekar-
toissa (liite 2).

5.1.13 Ympäristönhoito

Pääosin tie parannetaan nykyiselle paikalleen, ja
tällöin vaikutukset maisemaan ovat pienet.  Tarpeita
suuriin maisemarakennustöihin ei näillä jaksoilla
ole. Suurempia toimenpiteitä tarvitaan eritasoliitty-
mien rakentamisen yhteydessä, pitkien yhtenäis-
ten rinnakkaisteiden elävöittämiseksi sekä erityis-
kohteissa. Tällaisia ovat esim. meluesteet, leväh-
dysalueet tai vesistöjen ympäristöt.

Avoimilla peltoalueilla pyritään maisema säilyt-
tämään aukeana. Tien ympäristö ja uudet raken-
teet maisemoidaan maastonmuotoiluin ja niukoin,
harkituin puuistutuksin.

Metsäisillä alueilla maisemaan syntyvät rakennus-
jäljet paikataan maastonmuotoilujen lisäksi lähinnä
metsityksillä, jotka tehdään ympäristön valtapuula-
jeja käyttäen.

Taajamien tuntumassa, niin aukealla kuin metsäs-
säkin, ympäristörakentamisen keinoin pyritään ko-
rostamaan taajaman läheisyyttä ja mahdollisuuk-
sien mukaan sen erityispiirteitä. Tämä koskee eri-
tyisesti liittymiä, kevyen liikenteen reittejä ja linja-
autopysäkkejä.

Eritasoliittymät

Eritasoliittymät käsitellään ominaisuuksiensa perus-
teella eri tavoilla. Käsittely riippuu ympäröivästä
maankäytöstä. Ympäristönhoidon periaatteita on
esitetty piirustuksissa 58–65.

Leikarin eritasoliittymä sijaitsee selkeässä, suuri-
mittakaavaisessa maisemassa, ja sen ympäristö on
varsin rakennetun luonteista, vaikkei suurempia
asutuskeskuksia olekaan aivan sen tuntumassa
(piir. nro 58). Liittymään rakennetaan yksi uusi
ramppi, rinnakkaistie ja kiertoliittymä. Maastonmuo-
toiluilla ja istutuksilla pehmennetään rampin luiskien
ilmettä ja luodaan optista ohjausta sekä häikäisy-
suojaa rinnakkaistien ja rampin väliin.

Ylänummen eritasoliittymässä valtatie leikkautuu
nykyistä korkeusasemaa alemmas sulkeutuneessa
metsämaisemassa, jossa on kuitenkin tiiviimpää
asutusta tien läheisyydessä (piir. nro 59). Maise-
moinnin päätavoite on tieleikkauksen sopeuttami-
nen lähiympäristöön, optisen ohjauksen saaminen
rampeille, leikkausluiskien sitominen, liittymän ylei-
sen selkeyden ja siisteyden edistäminen sekä ra-
kennetun alueen sopeuttaminen metsämaisemaan.

Kuva 48. Ympäristönhoidon periaatteet avoimilla peltoalueilla ja metsässä.

Kohteen Meluesteen tyyppi ja Pituus
numero korkeus tien reunasta m

1 Meluseinä 3,0 m 210+60+50+120
1 Melukaide 1,0 m 40
2 Meluseinä 4,0 m 280
3 Meluseinä 4,0 m 160+130
3 Meluvalli  4,0 m 200
4 Meluvalli  4,0 m 220
5 Meluvalli  4,0 m 120+190+60
6 Meuseinä 3,0m 50+180
7 Melukaide 1,0 m 70
8 Meluvalli  3,0 m 180
9 Meluvalli  3,0 m 130+50+200
9 Melukaide 1,0 m 40
10 Meluseinä 3,0 m 260+60
10 Melukaide 1,0 m 40
11 Meluseinä 3,0 m 170+40
12 Meluseinä 3,0 m 130+50+70
12 Melukaide 1,0 m 60
13 Meluseinä 4,0 m 120
13 Meluvalli 4,0 m 60
14 Meluseinä 4,0 m 120
14 Meluvalli 4,0 m 120
15 Meluseinä 3,0 m 90
15 Melukaide 1,5 m / 1,0 m 140+160
16 Melukaide 1,4 m 250+320
16 Meluvalli 2,5 m 200
16 Meluseinä 2,0 m 140

Yhteeensä 5340

Taulukko 16. Ehdotetut meluesteet kohteittain.



52 Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka–Kouvola, Yleissuunnitelma
YLEISSUUNNITELMAN KUVAUS

Inkeroisten liittymää etelästä lähestyttäessä avau-
tuu mäen päältä aukealle komea maaseutumai-
sema (piir. nro 60). Teollisuusalueen läheisyys ei
näy paikan päällä, ja paikalla ei tällä hetkellä ole
selkeitä viitteitä taajaman läheisyydestä. Liittymästä
lähtee kuitenkin tärkein sisääntuloreitti Inkeroisten
taajamaan. Maaseutumainen perusilme säilyte-
tään, mutta taajaman ja teollisuusalueen lähei-
syyttä korostetaan istutusten hieman urbaanim-
malla ilmeellä. Korkeiden penkereiden ilmettä peh-
mennetään istutuksilla, ennen kaikkea runkopuilla
luiskan juuressa.

Keltakankaan liittymästä kuljetaan Anjalankosken
hallinnolliseen keskukseen ja Myllykoskelle (piir. nro
61). Siitä lähtee myös maantie 371, joka toimii pää-
reittinä Kymenlaakson maanviljelysalueelle. Kun-
nan vastaperustettu jätteiden hyötykäytön kehittä-
miskeskus Ekopark sijaitsee liittymän tuntumassa.
Keltakangas on Anjalankosken urbaanein liittymä
ja kaupungin pääliittymä, joka osoitetaan selvästi
taajaman sisääntuloksi. Liittymässä varaudutaan
ympäristötaideteoksen sijoittamiseen. Ekoparkin lä-
heisyyttä ja sen pääsisäänkäyntiä korostetaan. Mai-
semoinnissa käytetään sekä runkopuu- että pen-
sasistutuksia. Kukkaistutuksissa voi käyttää Anja-
lankosken nimikkokukkaa eli Auringonkukkaa.

Rautakorven liittymä sijaitsee laajahkolla peltoau-
kealla, mutta näköpiirissä sijaitsevat Myllykosken
teollisuuslaitokset ja taajama (piir. nro 62). Valtatie
katkaisee vanhan, kilometrien pituisen näkymäak-
selin asuinalueelta Aitomäentietä ja Karttenniemen-
tietä pitkin tehtaalle. Liittymän luonne on ensisijai-
sesti teollisuuspainotteinen. Perinteikäs näkymäak-
seli asuinalueelta tehtaalle säilytetään avoimena.
Uudelle paikalle sijoittuva tieosuus sidotaan mai-
semaan maastonmuotoiluilla ja istutuksilla. Korkeat
penkereet tulevat näkymään kauas, ja niiden ilmettä
pehmennetään runkopuuistutuksilla. Maisemara-
kentamisen ja mahdollisesti silta-arkkitehtuurin kei-
noin korostetaan liittymän yhteyttä teollisuuteen.

Kiehuvan eritasoliittymä sijoittuu metsän ja pelto-
maiseman liitoskohtaan (piir. nro 63). Maastonmuo-
toiluilla ja puuryhmillä sidotaan rakennettavat tie-
osuudet ympäristöön ja luodaan optista ohjausta
sekä häikäisysuojaa rampin, valtatien ja rinnakkais-
tien väliin.

Tehontien, Tykkimäen ja Käyrälammen eritasoliit-
tymissä rakentaminen muuttaa maisemaa melko
vähän, sillä uusia ramppeja tai risteyssiltoja ei ra-
kenneta. Suurimmat muutokset aiheutuvat pohja-

vesisuojauksen sekä kevyen liikenteen raittien ja
-alikulun rakentamisesta. Pohjavesisuojauksen koh-
dalta poistetaan nykyinen kasvillisuus. Tulevassa
hoidossa alue suojauksen ehjänä pysymisen var-
mistamiseksi myös pidetään puhtaana puista ja
pensaista. Tällaisille avoimena säilyville alueille pe-
rustetaan luonnonmukainen nurmi, josta oikein ajoi-
tetuilla, harkituilla hoitotoimenpiteillä muodostetaan
kukkiva niitty. Kevyen liikenteen väylät rakennetaan
suurelta osin pohjavesisuojauksen tuntumaan, ja
niiden ympäristö esitetään näillä alueilla hoidetta-
vaksi samalla tavalla kuin suojauksen kohdalla. Rai-
tin alikulkukäytävä Käyrälammen eritasoliittymässä
maisemoidaan kiveyksin ja pensasistutuksin.

Rinnakkaistiet ja kadut

Parannettavalle tiejaksolle rakennetaan yhtenäisiä
rinnakkaisteitä, joista toiset ovat useita kilometrejä
pitkiä. Näiden teiden ja valtatien väliin istutetaan
maisemaa elävöittämään puuryhmiä siellä, missä

sille on riittävästi tilaa. Lisäksi rytmitetään pitkiä
suoria tieosuuksia ja muodostetaan matkan varrelle
visuaalisia kiintopisteitä. Yksittäispuut ja puuryhmät
sijoitetaan niin, että ne liittyvät mahdollisimman
luontevasti ympäröivään maastoon ja kasvillisuu-
teen.

Erityisen käsittelyn vaatii rinnakkaiskatu Rantatie
Käyrälammen kohdalla, jossa se sijoittuu lammen
ja valtatien väliin huomattavasti tietä alemmaksi (piir.
nro 65). Rakentamisen yhteydessä joudutaan kaikki
kasvillisuus valtatien ja lammen välistä poistamaan.
Nykyinen puu- ja pensasvyöhyke on melko pusik-
koisesta ulkonäöstään huolimatta toiminut näkösuo-
jana lammen suuntaan. Se tulee nyt korvata siis-
teillä pensas- ja puuistutuksilla. Istutuksia suunni-
teltaessa huomioidaan paitsi rakennelmien ulko-
näkö lammelta katsottaessa, myös näkymät tieltä
järvelle, joita ei saa peittää yhtenäisillä puuistutuk-
silla. Kadun ympäristö rakennetaan myös muilta
osin viimeistellysti ja taajamatasoisesti. Istutuksissa

Kuva 50. Ympäristönhoidon periaatteet kallioleikkauksessa.

Kuva 49. Rautakorven peltoaukeaa nykyisen huoltoaseman kohdalla maantien 3594 uudelta linjalta nähtynä.
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käytetään runkopuita ja pensaita, ja nurmetukset
tehdään korkeatasoisesti.

Meluesteet

Meluntorjuntaan käytetään tilan riittäessä aina maa-
valleja. Vallit maisemoidaan istutuksin. Metsäalu-
eilla ja metsiköiden tuntumassa käytetään metsi-
tyksiä, taajamien tuntumassa lisänä myös pensas-
istutuksia. Avoimilla alueilla vallit nurmetetaan, ja
niiden tuntumaan sijoitetaan harkittuihin kohtiin puu-
ryhmiä.

Siellä, missä valleja ei voida käyttää, toteutetaan
meluntorjunta meluaidoilla tai -kaiteilla. Aitamallina
käytetään puuaitaa. Valittua aitamallia tulee yhte-
näisyyden takia käyttää koko tieosuudella. Aitojen
tuntumaan tehdään istutuksia ensisijaisesti niiden
liittämiseksi ympäröivään maisemaan. Istutuksia
sijoitetaan aitojen päihin aloitusta ja lopetusta peh-
mentämään sekä asuintalojen kohdalle maiseman
pehmennykseksi. Lajeina käytetään ensisijaisesti
puita, mutta pihapiirien tuntumassa myös pensaita.
Istutukset sijoitetaan pääsääntöisesti aitojen taakse.

Kuva 51. Käyrälammen kohta valtatieltä nähtynä ny-
kyasussaan. Lampi on lähes näkymättömis-
sä vesakon takana oikealla ja maisema on
sulkeutunut. Sivulla 60 kuvassa 62 valoku-
vasovite suunnitellusta tilanteesta Käyrälam-
men suunnasta nähtynä.

Kaidetta esitetään käytettäväksi Käyrälammen koh-
dalla, jotta vältyttäisiin massiiviselta meluseinä/tuki-
muurinäkymältä Käyrälammen suunnalta katsotta-
essa. Kaiteen malliksi esitetään 1,4 metriä korkeaa,
yläosaltaan 0,4 metrin osalta läpinäkyvää betonikai-
detta. Betoniosuuden ilmettä voi keventää rimoituk-
sella tai urituksella molemmilta puolilta.

Levähdys- ja pysäköintialueet

Pysäköintialueet varustetaan vähintään yhdellä
pöytä-penkkiyhdistelmällä, Molok-jäteastialla ja
käymälällä. Levähdysalueiden ja valtatien välikais-
talle istutetaan puurivi tai puuryhmiä sekä näkemä-
vaatimusten puitteissa myös pensasryhmiä.

Uronlammen levähdysaluetta kehitetään vetovoi-
maisemmaksi nostamalla pieni, idyllinen lampi ja
metsäpuromainen Uronjoki maisemalliseksi koho-
kohdaksi. Alueen sisällä käytetään myös puita ja
pensaita näkösuojan muodostamiseksi ja istuinryh-
mien, jäteastioiden ja käymälöiden erottelemiseksi
toisistaan. Puron rantavyöhykettä tulee raivata ja
siistiä rakentamalla sen rantaan polku ja mahdolli-
sesti laiturirakenteita. Tien itäpuolella lammen ran-
nalla oleva pieni, hieno kalliojyrkänne tulee rai-
vauksilla ottaa esiin. Molemmilla alueilla tulee joh-
taa polku pysäköintialueelta joen rantaan. Länsi-
puolen alueella riista-aitaan rakennetaan portti, jotta
kävely-yhteys läheiselle yksityistielle säilyy. Idän-
puoleiselle alueelle ehdotetaan sijoitettavaksi use-
ampia pöytäpenkkejä, sekä mikäli halukas yrittäjä
löytyy, infopisteen yhteyteen myös pienimuotoista
kioski- tai kahvilatoimintaa. Molemmin puolin alu-
eet valaistaan matalilla puistomaisilla valaisimilla.
Valaistuksen voi ulottaa myös polkujen varteen sekä
lammen ja puron rantaan. Uronlammen levähdys-
alueen kehittämisen periaatteet on esitetty piirus-
tuksessa 64.

Vesistöt

Tie ylittää kaksi varsinaista jokea, Sorsajoen ja
Nummenjoen sekä edellä mainitun, lähinnä puroksi
laskettavan Uronjoen. Uudet vesistösillat rakenne-
taan nykyisten kaltaisiksi. Rinnakkaisteiden yksityis-
kohtaista linjausta Sorsajoen ja Nummenjoen koh-
dalle tehtäessä otetaan huomioon erityisesti pai-
kalla nykyään kasvavat kauniit koivikot, joita tulee
mahdollisuuksin mukaan väistää. Rakennustöiden
aiheuttamia maisemavaurioita korjataan istuttamalla

Kuva 52. Ympäristöhoidon periaatteet meluvallien kohdilla.

Kuva 53. Valtatie ja rinnakkaistie Käyrälammen kohdalla.
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alueelle siellä nykyisin kasvavia pensas- ja puula-
jeja, lähinnä erilaisia pajun sukulaisia, koivuja ja lep-
piä. Joelle rakennetun uuden uoman mutkissa ul-
koreunaa tuetaan tarvittaessa tiheillä pajuistutuk-
silla. Käyrälampea koskevat ohjeet on käsitelty koh-
dassa “Rinnakkaistiet”.

5.2 Rakentamiskustannukset

Rakentamiskustannukset on arvioitu koko suunnit-
teluhankkeelle. Kustannuksissa on mukana valta-
tien parantamiseen liittyvät tiejärjestelyt, jotka on
esitetty suunnitelmakartoissa. Kustannusarviot ovat
huhtikuun 2004 hintatasossa (maku.ind. 110,4,
2000=100). Yleissuunnitelmassa esitetyn ratkaisun
kokonaiskustannukset ovat 70 miljoonaa euroa,
josta lunastus- ja korvauskustannusten osuus on
noin 1 miljoonaa euroa.

Hankkeeseen sisältyvät katujärjestelyt, meluntor-
junta, ulkoilureittien risteyssillat ja mahdollinen tie/
ympäristötaide ovat kustannusjaon kohteita. Valtion
ja kuntien välisiä virallisia kustannusjakoneuvotte-
luja ei ole käyty ja lopullisesta kustannusjaosta so-
vitaan tiesuunnitteluvaiheessa. Kustannuksiin sisäl-
tyy 12 % hankkeen yhteiskustannuksia

Hankkeen kustannuksiin ei ole sisällytetty erikois-
kuljetusreitin siirtämistä valtatielle 15 Inkeroisista
pohjoiseen. Tämän kustannusvaikutuksiksi on ar-
vioitu 1,2 miljoonaa euroa.

Kuva 54. Uronlampea kehitetään maisemallisena ko-
hokohtana.

Taulukko 17. Ratkaisuehdotuksen rakentamiskustan-
nukset (maku.ind. 110,4, 2000=100).

5.3 Vaiheittain toteuttaminen

Hanke olisi liikenteellisen tarpeen perustella tarpeen
toteuttaa jo tällä hetkellä lukuun ottamatta Kiehu-
van ja Tehontien välistä osuutta, jolla liikennettä on
vähiten. Tälläkin osuudella on viime aikoina tapah-
tunut vakavia onnettomuuksia. Valtatien 15 kehit-
tämishankkeen ensimmäinen vaihe on mukana
helmikuussa 2004 julkaistussa ministerityöryhmän
esittämässä Liikenne- ja viestintäministeriön tule-
vien vuosien liikenneväyläohjelmassa. Siinä on
ehdotettu valtatielle 15 toteutettavaksi 37 miljoonaa
euroa maksava hanke vuosille 2008–2013.

Hanke esitetään toteutettavaksi kolmessa vaihees-
sa. Toteutusvaiheet on muodostettu niin, että en-
simmäisenä parannetaan pahimpia liikenneturval-
lisuuden ja liikenteen sujuvuuden ongelmakohtia
sekä tärkeitä ympäristökohteita, kuten Tornion-
mäen pohjavesialueen suojaus ja keskeisin melun-
torjunta. Viimeisenä toteutetaan ratkaisut, joilla tur-
vataan tien liikenteen sujuvuus liikenteen kasvaes-
sa.

Toteuttamispolku on muodostettu niin, että se pal-
velee tien kehittämistä vaiheittain kohti tavoitetilaa
eli yleissuunnitelman ratkaisuehdotusta. Vaiheittain
toteuttamisessa syntyy hieman lisäkustannuksia
verrattuna siihen, että koko hanke toteutettaisiin
kerralla. Lisäkustannukset aiheutuvat mm. erita-
soliittymien ramppien uudelleen rakentamisesta ja
vaikeammista työn aikaisista järjestelyistä levennet-
täessä Keltakankaan ja Kiehuvan välistä osuutta
1+2-kaistaisesta tiestä 2+2-kaistaiseksi tieksi. Ke-
hittämispolun periaatteet on esitetty kuvassa 56 ja
niihin sisältyvät osahankkeet taulukossa 18. Taulu-
kossa on esitetty osahankkeiden kiireellisyysjärjes-
tys. I-vaiheen suunnitelmat on esitetty piirustuk-
sissa 101–136.

Jos rahoitusta ei saada suuremmille kehittämis-
hankkeille, niitä voidaan tehdä myös esitettyä pie-
nemmissä kokonaisuuksissa esimerkiksi yksi ohi-
tuskaistapari tai eritasoliittymä kerrallaan. Nämä
hankkeet voidaan toteuttaa esimerkiksi perustien-
pidon tai erilaisten valtakunnallisten teemaohjelmien
rahoituksella. Toteuttamisjärjestys saattaa vaikut-
taa kohteille esitettyihin rakentamiskustannuksiin.
Rakentamiskustannuksissa on oletettu, että tieleik-
kauksista syntyviä massoja voidaan hyödyntää esi-
merkiksi läheisten eritasoliittymien penkereissä.

Taulukko 18. Toteuttamispolku ja siihen sisältyvät toi-
menpiteet.

Kohde Kustannus M€ 

Päätie (valtatie 15) 29,6 

Eritasoliittymien rampit 1,9 

Muut yleiset tiet  3,7 

Sillat  8,1 

Pohjavesisuojaukset 0,6 

Pohjanvahvistukset 16,2 

Meluntorjunta 2,5 

Kadut 0,4 

Yksityistiet 3,8 

Kevyen liikenteen väylät 1,0 

Telematiikka 1,2 

Ympäristönhoito (lisäkustannus) 0,05 

Yhteensä  69,0 

Lunastus- ja 
korvauskustannukset 

1,0 

YHTEENSÄ 70,0 

 

Toimenpide Kustannus 
M€ 

I-vaihe vuosina 2008-2013 
Keltakangas – Kiehuva ohituskaistatie 
(kaksi ohituskaistaparia) 
• Keltakankaan, Rautakorven ja 

Kiehuvan eritasoliittymät 
• Tie- ja kevyen liikenteen järjestelyt 
• Riista-aidat ja meluntorjunta 

21,8 

Tuohikorpi-Inkeroinen ohituskaistatie 
kaksi ohituskaistaparia) 
• Inkeroisten ja Marinkylän tasoliit-

tymien parantaminen 
• Tie- ja kevyen liikenteen järjestelyt 
• Riista-aidat ja meluntorjunta 

10,6 

Leikari-Ylänummi ohituskaista 
• Tie- ja kevyen liikenteen järjestelyt 
• Tievalaistus, riista-aidat ja melun-

torjunta 
• Ylänummen tasoliittymän paran-

taminen 

4,1 

Tehontie-Lautarontie 
• Kaistajärjestelyt 
• Tie- ja kevyen liikenteen järjestelyt 
• Meluntorjunta ja pohjavesisuojaus 
• Tievalaistus 

2,6 

Telematiikka Leikari-Lautarontie 1,0 
Yhteensä 40,1 
II-vaihe vuosina 2013-2020 
Ylänummi-Tuohikorpi ohituskaistapari 
• Juurikorven tasoliittymän paran-

taminen 
• Tie- ja kevyen liikenteen järjestelyt 
• Riista-aidat 

6,3 

Inkeroinen-Keltakangas ohituskaista-
pari 
• Tie- ja kevyen liikenteen järjestelyt 
• Riista-aidat ja meluntorjunta 

5,0 

Telmatiikan muutokset 0,04 
Yhteensä 11,4 
III-vaihe vuosina 2020-2030 
Keltakangas-Kiehuva parantaminen 
2+2-kaistaiseksi tieksi  

3,3 

Leikarin eritasoliittymä 1,7 
Inkeroisten eritasoliittymä 4,8 
Ylänummen eritasoliittymä 3,8 
Kiehuva-Tehontie ohituskaistapari 
• Tie- ja kevyen liikenteen järjestelyt 
• Riista-aidat ja meluntorjunta 

5,4 

Tehontie-Käyrälampi kevyen liiken-
teen väylä 

0,2 

Telematiikan muutokset 0,05 
Yhteensä 19,3 
VAIHEET I-III YHTEENSÄ 70,8 
 

Kuva 55. Sorsajoen rannan nykyistä koivikkoa pyri-
tään säilyttämään mahdollisimman paljon rin-
nakkaistietä linjattaessa.
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I-vaihe vuosina 2008–2013  •  40,1 M€

• Keltakangas–Kiehuva 1+2-kaistainen
ohituskaistatie (2 ohituskaistaparia)

• Leikari–Ylänummi ohituskaista
• Tuohikorpi–Inkeroinen 2 ohituskaistaparia
• Tykkimäen alueen liittymä- ja kaistajärjestelyt

sekä pohjavesisuojaus
• Keltakankaan, Rautakorven ja Kiehuvan

eritasoliittymät
• Ylänummen, Marinkylän ja Inkeroisten

tasoliittymienparantaminen
• Parannettavien osuuksien tie- ja kevyen liikenteen

järjestelyt, riista-aidat, valaistus, meluntorjunta
• Muuttuvat nopeusrajoitukset Leikari–Lautarontie.

II-vaihe vuosina 2013–2020  •  11,4 M€

• Ylänummi–Tuohikorpi ja
Inkeroinen–Keltakangas ohituskaistaparit

• Juurikorven liittymän parantaminen
• Parannettavien osuuksien tie- ja kevyen

liikenteen järjestelyt, riista-aidat, valaistus,
meluntorjunta

• Telematiikan muutokset.

III-vaihe vuosina 2020–2030  •  19,3 M€

• Keltakangas–Kiehuva leventäminen
2+2-kaistaiseksi tieksi

• Kiehuva–Tehontie ohituskaistapari
• Leikarin, Ylänummen ja Inkeroisteneritasoliittymät
• Tehontie–Käyrälampi kevyen liikenteen väylä
• Parannettavien osuuksien tie- ja kevyen

liikenteen järjestelyt, riista-aidat, valaistus,
meluntorjunta

• Telematiikan muutokset.

Kuva 56. Ehdotus hankkeen toteuttamispoluksi.
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Liikenteen hallinnan toteuttamispolku

Liikenteen hallinta esitetään toteutettavaksi päätien
kehittämisen mukaan ja se voidaan jakaa kuvassa
57 esitettyihin kokonaisuuksiin.

Tien rakenteellisten toimenpiteiden toteutus on jak-
sotettu kolmeen vaiheeseen, joihin liikenteen hal-
linnan toimenpiteet sijoittuvat seuraavasti:

Vaihe 1, 2008–13
• ajantasainen nopeusrajoitusjärjestelmä vä-

lille Leikari–Käyrälampi
• muuttuvat tiedotustaulut välille Leikari–Käy-

rälampi
• sään, kelin ja liikenteen seuranta välille Lei-

kari–Käyrälampi
• poliisin kanssa sovittavat automaattivalvon-

nan toimenpiteet

Putkitukset ja kaivot
rakentamisen yhteydessä

Putkitukset ja kaivot
rakentamisen yhteydessä Sään, kelin ja liikenteen

seuranta pisteittäin

Sään, kelin ja liikenteen
seuranta pisteittäin

Ajantasainen nopeusrajoi-
tusjärjestelmä tiejaksoittain

Ajantasainen nopeusrajoi-
tusjärjestelmä tiejaksoittain

Muuttuvat tiedotustaulut 
tiejaksoittain

Muuttuvat tiedotustaulut 
tiejaksoittain

Putkitukset ja kaivot
rakentamisen yhteydessä

Putkitukset ja kaivot
rakentamisen yhteydessä Sään, kelin ja liikenteen

seuranta pisteittäin

Sään, kelin ja liikenteen
seuranta pisteittäin

Ajantasainen nopeusrajoi-
tusjärjestelmä tiejaksoittain

Ajantasainen nopeusrajoi-
tusjärjestelmä tiejaksoittain

Muuttuvat tiedotustaulut 
tiejaksoittain

Muuttuvat tiedotustaulut 
tiejaksoittain

Kuva 57. Liikenteen hallinnan toteuttamisen kokonaisuudet.

Vaihe 2, 2013–20
• tien rakenteellisten toimenpiteiden aiheutta-

mat muutokset ajantasaisen nopeusrajoitus-
järjestelmään, tiedotustauluihin sekä seuran-
talaitteistoihin

• liikenteen mittauspiste Käyrälammen erita-
soliittymän pohjoispuolelle

Vaihe 3, 2020–
• tien rakenteellisten toimenpiteiden aiheutta-

mat muutokset ajantasaisen nopeusrajoitus-
järjestelmään, tiedotustauluihin sekä seuran-
talaitteistoihin.

Liikenteen hallinnan kustannusarviossa ei ole otettu
huomioon automaattivalvonnan eri toteutusvaihto-
ehdoista aiheutuvia kustannuksia. Kustannusarvi-
on laskennassa on oletettu, että eritasoliittymien
rampeille ei sijoiteta muuttuvia nopeusrajoitusmerk-
kejä.

Kuva 58. Valo-ohjaamattomien teiden palvelutasojen kuvaus.
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6 VAIKUTUKSET

6.1 Liikenteelliset vaikutukset

Liikenteen palvelutaso

Tien parantamisella pystytään ehkäisemään liiken-
teen ruuhkautuminen arkiliikenteessä liikenteen
kasvusta huolimatta. Tämä palvelee sekä alueen
työmatkaliikennettä että elinkeinoelämän kuljetuk-
sia. Myös joukkoliikenne hyötyy tien sujuvuuden
parantumisesta. Tien parantamisella voidaan tur-
vata hyvä matka-aikojen ennustettavuus sekä kor-
kea nopeustaso. Raskaan liikenteen aiheuttama
ohittamistarve pystytään turvaamaan lyhyin välimat-
koin toistuvilla ohituskaistoilla. Hankkeen perusen-
nusteessa liikenteen kasvuksi on vuoteen 2030
mennessä arvioitu noin 35 %. Ennuste on melko
varovainen ja tästä syystä on laadittu myös suu-
rempaan liikenteen kasvuun varautuva skenaario
(maksimiennuste). Se noudattelee vuoteen 2030
asti viimeisen 10 vuoden aikana tapahtunutta kas-
vua. Tällöin valtatien liikennemäärät kasvaisivat
55 % vuoteen 2030 mennessä.

Vuoden 2030 liikenne-ennusteella arvioituna ruuh-
kautuvia tieosuuksia on nykyisellä parantamatto-
malla tiellä yhteensä 3,9 kilometriä. Parannusten
jälkeen niitä jää vain 0,3 kilometriä eli alle 1 % koko
osuuden pituudesta. Jos liikenne kasvaa voimak-
kaamman ennusteen mukaan ruuhkautuvan tie-
osuuden pituus on nykyisellä tiellä 24,7 kilometriä
eli yli puolet koko tieosuudesta. Parannusten jäl-
keen ruuhkautuvan tieosuuden pituus olisi 8,7 kilo-
metriä eli 20 % koko tieosuudesta. Näillä osuuksilla
100. huipputunnin liikenteellä arvioituna HCM-pal-
velutaso on E eli alle yleisenä vähimmäistavoitteena
pidetyn D-tason. Käytännössä tämä tarkoittaa ajoit-
taista ruuhkautumista vuoden vilkkaimpina tuntei-
na eli lomakauden ulkopuolisina perjantai-iltapäi-
vinä. Muina viikonpäivinä liikenteen sujuvuus on pa-
rempi. Vuoden 300. vilkkaimman huipputunnin pe-
rusteella arvioituna ruuhkautuvia osuuksia ei ole,
vaikka liikenne kasvaisi maksimiennusteen mukai-
sesti.

Vuoden 2030 ennustetilanteessa, kun liikennemää-
rät ovat nykyisestä kasvaneet noin 35 %, liikenne-
suoritteesta kulkee 94 % hyvän palvelutason mu-
kaisissa olosuhteissa (HCM-palvelutaso A–C). Tyy-

dyttävissä olosuhteissa (palvelutaso D) kulkee 5 %
liikenteestä. Ruuhkautuvissa, alle palvelutasotavoit-
teiden jäävissä olosuhteissa (palvelutaso E) kulkee
1 % liikennesuoritteesta. Jos liikenne kasvaa mak-
simiennusteen mukaisesti eli 55 %, liikennesuorit-
teesta kulkee 90 % hyvän palvelutason mukaisissa
olosuhteissa (HCM-palvelutaso A–C). Tyydyttä-
vissä olosuhteissa (palvelutaso D), kulkee 8 % lii-
kenteestä. Ruuhkautuvissa, alle palvelutasotavoit-
teiden jäävissä olosuhteissa (palvelutaso E) kulkee
2 % liikennesuoritteesta.

I-rakennusvaiheen toimenpiteillä ruuhkautuvan tie-
osuuden (palvelutaso E, vuoden 100.huipputunti-
na) pituus on 0,8 kilometriä eli noin 2 % tiepituu-
desta. Liikennesuoritteesta kulkee 90 % hyvän pal-
velutason mukaisissa olosuhteissa (HCM-palvelu-
taso A–C). Tyydyttävissä olosuhteissa (palvelutaso
D), kulkee 9 % liikenteestä. Ruuhkautuvissa, alle
palvelutasotavoitteiden jäävissä olosuhteissa (pal-
velutaso E) kulkee 1 % liikennesuoritteesta. I-vai-
heen toimenpiteiden jälkeen liikenteen sujuvuus
alkaa ensimmäisenä heikentyä Keltakankaan ja
Kiehuvan välisellä tiejaksolla, jossa liikennemää-
rät ovat suurimmat.

Tien parantaminen nostaa myös ajoneuvojen kes-
kinopeuksia. Vuoden 2030 liikenne-ennusteella
kevyiden ajoneuvojen keskinopeus nousee 89 km/
h:sta 95 km/h:ssa ja raskaiden ajoneuvojen 75 km/
h:sta 79 km/h:ssa tien parantamisen myötä. I-vai-
heen toimenpiteiden jälkeen keskinopeus on
kevyillä ajoneuvoilla 93,5 km/h ja raskailla 78 km/h.

Liittymien palvelutaso

Vuoden 2030 liikenne-ennusteen mukaan kaikkien
eritasoliittymien ramppien päiden liikennetekninen
palvelutaso on vähintään tyydyttävä (C). Valtatien
7 ja maantien 170, Tehontien ja maantien 373 sekä
maantien 373 ja valtatien 6 ramppien välisten se-
koittumisalueiden liikennetekninen palvelutaso on
samoin vähintään tyydyttävä (C). Tehontien liitty-
män ramppien päiden sekä sen ja maantien 373
liittymän välisen sekoittumisalueen liikennetekninen
palvelutaso säilyy vähintään palvelutasoluokassa
tyydyttävä (C), vaikka Tehontien alueen tuottama
liikenne lisääntyisi osayleiskaavan maksimimitoituk-
sen suhteessa. Liittymien liikennevirrat on esitetty
kuvassa 14.

Kuva 59. Liikenteen palvelutaso vuonna 2030 nykyisellä tieverkolla sekä 1.vaiheen ja tavoitetilanteen jälkeen.
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Verkolliset siirtymät

Valtatien 15 parantaminen saattaa siirtää Myllykos-
ken ja Kouvolan välistä liikennettä Rantatieltä val-
tatielle 15. Siirtyvän liikenteen määrää on vaikea
arvioida, mutta liikenteen lisääntyminen valtatiellä
ei heikennä liikenteen sujuvuutta.

Kevyen ja joukkoliikenteen olosuhteet

Valtatien 15 suuntaisen kevyen liikenteen olosuh-
teet paranevat uusien kevyen liikenteen väylien ja
rinnakkaistieyhteyksien vuoksi. Pääosa rinnakkais-
teistä on yksityisteitä. Uusia kevyen liikenteen väy-
liä tehdään Leikarin ja Ylänummen välille, Rauta-
korven ja Kiehuvan alueille sekä Tehontieltä Lau-
tarontielle. Kevyt liikenne voi käyttää valtatien suun-
taista kevyen liikenteen väylää tai rinnakkaistietä
aina Leikarista Perämaalle saakka sekä Tehontieltä
pohjoiseen. Perämaan ja Tehontien välillä kevyen
liikenteen reitti kulkee katuverkon tai pidemmän
yksityistien ja Kullasvaaran paikallistien kautta.
Reitit risteilevät valtatien kahta puolen. Nykyistä
leveämmät valtatiepientareet (1,5 metriä) helpotta-
vat toisaalta kevyen liikenteen liikkumista. Toisaalta
keskikaide vaikeuttaa kulkua niin paljon, ettei ke-
vyen liikenteen ole suositeltavaa käyttää valtatietä.

Valtatien keskikaide lisää kevyen liikenteen poikit-
taista estevaikutusta ja pidentää poikittaisen kevyen
liikenteen reittejä. Toisaalta poikittaisliikenteen tur-
vallisuus paranee, kun kaikki risteämiset tapahtu-
vat eritasossa. Eritasoliittymäsiltojen lisäksi uusia
alikulkuja esitetään yhteensä 12 kappaletta. Lisäksi
kevyttä liikennettä palvelee kymmenen nykyistä ja
parannettavaa alikulkua, joista pääosa sijoittuu An-
jalankosken alueelle. Kevyen liikenteen risteämi-
nen valtatien kanssa eritasossa vähentää etenkin
kuolemaan ja vakaviin loukkaantumisiin johta-
vien kevyen liikenteen onnettomuuksien määrää.
Kevyen liikenteen tavoiteverkko on esitetty kuvassa
34, luvussa 4.2.4.

Sujuvampi liikenne parantaa myös joukkoliikenteen
olosuhteita ja mahdollistaa aikataulujen pitävyyden.
Uusien pikavuoropysäkkien ja muiden pysäkkien
sijoittelussa on otettu huomioon valtatien poikittais-
ten kevyen liikenteen yhteyksien järjestäminen. Pi-
kavuoropysäkit säilyvät nykyisillä paikoilla, järjes-
telyt kuitenkin muuttuvat. Leikarin kärkipysäkin kul-
kuyhteyksiä saadaan parannettua hankkeen yhtey-
dessä. Muut pysäkit sijaitsevat lähellä nykyisiä paik-

Kuva 60. Eritasoliittymät ja 2+2-kaistainen tie parantavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta tien vilkkaimmalla osuu-
della Keltakangas–Kiehuva. Kuvasovite tavoitetilanteen järjestelyistä Rautakorven eritasoliittymässä.

NYKYTILA

EHDOTETTUJEN TOIMENPITEIDEN JÄLKEEN

koja uusien alikulkujen ja eritasoliittymien yhtey-
dessä.

Pysäkkiyhteyksien voidaan arvioida säilyvän koko-
naisvaikutukseltaan nykyisellä tasolla. Paikoitellen
kävelymatkat pidentyvät, paikoittelen uusi alikulku
nopeuttaa liikkumista ja lisää liikkumisen turvalli-
suutta. Saatto on uusien alikulkujen ja niihin liittyvien
rinnakkaistiejärjestelyjen ansiosta aikaisempaa
helpompaa, koska saattajan ei tarvitse lainkaan liik-
kua valtatiellä. Tasokkailla pysäkkijärjestelyillä pa-
rannetaan joukkoliikenteen yleistä houkuttelevuutta.

Erikoiskuljetukset

Tien parantaminen turvaa nykyisten erikoiskuljetus-
ten reittien säilymisen ja mahdollistaa reitin siirtä-
misen valtatielle 15 Inkeroisten ja Perämaan välille.
Perämaalta yhteys voidaan jatkaa valtatielle 6 Hä-
kämäkeen paikallisteiden 14615 ja 14613 kautta.
Yhteyden siirtäminen edellyttää uuden paikallistien
rakentamista valtatien 15 ja paikallistien 14615 vä-
lille. Uusi reitti lyhentää valtatien 15 suuntaisten
erikoiskuljetusten reittiä, koska nykyisin on kierret-
tävä Elimäen kautta käyttäen maantietä 354 ja val-
tatietä 6.

6.2 Vaikutukset
liikenneturvallisuuteen

Valtatiellä 15 tapahtuu vuosittain keskimäärin 12,8
henkilövahinko-onnettomuutta. Liikennekuolemia
on ollut keskimäärin 1,4 vuodessa. Tarva-ohjelmalla
lasketun arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet
vähentävät henkilövahinko-onnettomuuksia noin
40 %. Liikennekuolemien määrä vähenee noin
60 %. Vuoden 2030 liikennemäärillä vältytään vuo-
sittain noin yhdeltä liikennekuolemalta ja kuudelta
henkilövahinko-onnettomuudelta. Parannetun tien
henkilövahinko-onnettomuuksien riski on noin 8
henkilövahinko-onnettomuutta 100 miljoonaa auto-
kilometriä kohden. Keskiarvo haja-asutusalueiden
pääteillä on ollut vuosina 1997–2001 noin 9 ja val-
tatiellä 15 välillä Rantahaka–Kouvola noin 13.

I-vaiheen toimenpiteet vähentävät henkilövahinko-
onnettomuuksia noin 30 %. Liikennekuolemien
määrä vähenee noin 45 %.

Pääosa turvallisuusvaikutuksista saavutetaan kes-
kikaiteellisen ohituskaistatien tai 2+2-kaistaisen tien
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Taulukko 19. Nykytilanteen onnettomuudet ja ennuste vuoden 2030 liikenneturvallisuustilanteesta ilman toimenpi-
teitä sekä ehdotettujen toimenpiteiden jälkeen.

Kuva 61. Keskikaiteelliset ohituskaistat vähentävät tehokkaasti etenkin vakavia onnettomuuksia.

rakentamisella. Keskikaide vähentää tehokkaasti
etenkin vakavia kohtaamisonnettomuuksia. Myös
uudet eritasoliittymät, tasoliittymien parantaminen,
yksityistiejärjestelyt ja kevyen liikenteen väylät sekä
riista-aidat parantavat turvallisuutta.

6.3 Liikenteen hallinnan vaikutukset

Muuttuvien nopeusrajoitusten avulla voidaan pää-
osin vaikuttaa aikaan ja täsmällisyyteen sekä on-
nettomuuksiin. Järjestelmä vaikuttaa myös jonkin
verran meluun ja päästöihin sekä nopeusrajoitus-
ten arvostukseen ja ajomukavuuteen. Muuttuvien
nopeusrajoitusten arvioidut vaikutukset vertailutilan-
teeseen (ohituskaistatie keskikaiteella) ovat:

• keskinopeuksien voidaan olettaa kokonaisuu-
dessaan laskevan

• matka-aika kasvaa
• liikenteen sujuvuus paranee
• onnettomuudet vähenevät hieman (todennäköi-

sesti vähemmän kuin TARVA-laskennan anta-
mat tulokset)

• ajomukavuus paranee.

Ensimmäisessä rakennusvaiheessa muuttuvilla no-
peusrajoituksilla voidaan talviaikaan sallia 100 km/h
nopeusrajoitus parantamattomilla osuuksilla hyvän
kelin aikaan. Tämä lisää liikenteen sujuvuutta. Vas-
taavasti huonoissa keliolosuhteissa nopeusrajoituk-
sia lasketaan, joka vähentää onnettomuusriskiä.
Tykkimäen alueella voidaan muuttuvilla 60–80 km/h
nopeusrajoituksilla parantaa etenkin valtatien 6
ramppiliittymien toimivuutta ja turvallisuutta. Liitty-
missä esiintyy ajoittain ruuhkautumista ja niissä ta-
pahtuu paljon onnettomuuksia.

Muuttuvien nopeusrajoitusten on arvioitu vähentä-
vän henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuk-

sien määrää noin 0,4:llä vuosittain verrattuna pa-
rantamattomaan tiehen.

Liikenteen seurannan toimenpiteet vaikuttavat tien-
käyttäjiin välillisesti. Oikein toteutetun seurannan
avulla voidaan ylläpidon toimenpiteet mitoittaa täs-
mällisesti sekä tiedottaa tienkäyttäjälle tieverkolla
vallitsevista olosuhteista. Tiedottamisen vaikutuk-
set kohdistuvat pääasiassa palvelun saavutettavuu-
teen, aikaan ja täsmällisyyteen, onnettomuuksiin
sekä kulkumuodon arvostukseen ja mukavuuteen.
Kattavan seurannan avulla tiedotuksen laatu para-
nee ja tällä on positiivinen vaikutus em. tekijöihin.

6.4 Ympäristövaikutukset

6.4.1 Vaikutukset maankäyttöön ja
kaavoitukseen

Valtatielle tehtävien toimenpiteiden vaikutukset yh-
dyskuntarakenteeseen ja aluekehitykseen ovat
myönteisiä. Tien parantaminen ja järjestelyt tuke-
vat maankäytön kehittämistä sekä tien varren kun-
takeskuksissa että paikallisissa kohteissa. Alueiden
saavutettavuus paranee, elinkeinoelämän liiken-
neyhteydet ja kuljetukset sekä työmatkaliikenne
Kotkan ja Kouvolan välisellä työssäkäyntialueella
helpottuvat. Liittymä- ja ohituskaistajärjestelyt lisää-
vät liikenteen sujuvuutta ja tukevat osaltaan maan-
käytön kehittymistä koko Kymenlaakson alueella.

Liikenteen sujuvuuden parantuminen tukee alueen
yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämistä ja
luo edellytykset toiminnan kehittämiselle. Esimer-
kiksi Anjalankosken Ekopark-alueelle ja alueen
muille toiminnoille saadaan toimivat ja häiriöttömät
yhteydet eritasoliittymän myötä. Osalle toimintoja,
esimerkiksi Huovilantien liittymän varressa oleva
maa-ainesten käsittelylaitos, saattaa tulla muutok-

sia kulkuyhteyksiin, mutta muutokset ovat melko
pieniä. Liikenteen palveluyritysten toiminta on py-
ritty turvaamaan sujuvilla liittymäratkaisuilla. Ylä-
nummella olevan huoltoaseman yhteydet heikkene-
vät nykyisestään.

Suunnittelualue sijoittuu pääasiassa kaavoittamat-
tomalle alueelle ja suurimmalta osalta sivuun taa-
jamista, joten toimenpiteiden vaikutukset kaavoituk-
seen ovat vähäisiä. Ne vaativat kuitenkin joitakin
muutoksia asemakaavoihin. Ehdotetut liikenne-alu-
een rajat on merkitty suunnitelmakarttoihin. Kes-
keisimmät muutoskohteet ovat:

• Inkeroisten eritasoliittymä ja sen pohjoispuolei-
set alueet.

• Keltakankaan eritasoliittymän alue.
• Rantatien liittymäalue Tykkimäessä.

Anjalankosken yleiskaavassa Rautakorven liittymä
on esitetty eritasoliittymänä nykyisellä paikalla.
Käyrälammen kohdan liittymäjärjestelyt eivät ole ny-
kyisen yleiskaavan mukaisia. Alueella on parhaillaan
laadittavana osayleiskaava. Se on laadittu vuoro-
vaikutuksessa tämän yleissuunnitelman kanssa.

6.4.2 Vaikutukset maisemaan

Tie parannetaan lähes kokonaan nykyiselle paikal-
leen tai nykyiseen maastokäytävään. Tällöin vai-

kutukset maisemaan ovat varsin vähäisiä. Suurim-
mat vaikutukset syntyvät:

• Rakennettavien eritasoliittymien rampeista ja
risteävien teiden penkereistä. Risteävät tiet ra-
kennetaan valtatien ylitse, jolloin penkereet
sijaitsevat poikittain sen kanssa näkyen siten
kauas, ja vaatien huolellisen maisemoinnin. Ne
myös katkaisevat avoimet peltonäkymät Inke-
roisten, Rautakorven ja Kiehuvan eritasoliitty-
missä. Muut liittymät sijaitsevat vaihtelevassa
sulkeutuneemmassa maastossa, ja niiden ra-
kentaminen ei aiheuta suuria maisemavaikutuk-
sia.

• Pitkistä rinnakkaisteistä, joita joudutaan raken-
tamaan liittymien vähentämiseksi. Yksitoikkoi-
sen välikaistan rytmittämiseksi ja elävöittämi-
seksi välikaistalle istutetaan puuryhmiä, joka
maisemallisesti parantaa nykytilaa. Suurin vai-
kutus on tien tarvitseman maastokäytävän le-
veneminen. Tämä korostuu esimerkiksi Juuri-
korven ja Marinkylän liittymien puolivälissä (paa-
luvälillä 10 000–11 400) tai Inkeroisten liittymän
eteläpuolella (paalun 16 000 tienoilla). Näissä
kohdissa nykyinen tie kulkee leikkauksessa. Val-
tatietä joudutaan huonon geometrian vuoksi lin-
jaamaan uudelleen, ja nykyinen tie jätetään yk-
sityistieksi. Tällaisissa paikoissa maisemointi
tulee suunnitella huolella, jotta leveää maasto-
käytävää saadaan kavennettua ja lähimaisema
muotoiltua tasapainoiseksi ja sopusuhtaiseksi.

 Heva-onn./ 
vuosi 

Liikennekuolemia/ 
vuosi 

Heva-onn.tiheys 
(onn./100 km/v.) 

Nykyisin 12,8 1,4 30 
Nykyinen tie vuonna 2030 15,6 1,8 36 
Parannettu tie vuonna 2030, 
ratkaisuehdotus 

9,8 0,7 23 

Parannettu tie vuonna 2030,  
I-vaihe 

11,7 1,1 27 
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• Tien aiheuttamat kallio- ja maaleikkaukset muut-
tavat paikallisesti maisemaa. Merkittävimmät
vaikutukset tulvat Ylänummen eritasoliittymän
alueella, jossa valtatien korkeusasemaa laske-
taan enimmillään noin kahdeksan metriä nykyi-
sestä. Alueella on myös tiiviimpää asustusta.
Ympäristönhoidolla ja maastonmuotoilulla lie-
vennetään.

• Meluesteiden rakentamisesta. Vallit rakenne-
taan pääasiassa paikkoihin, joissa on jo nykyi-
sellään puustoa ja maasto hieman vaihtelevaa.
Autoilijan näkökulmasta maisema sulkeutuu jon-
kin verran, mutta esteet ovat verrattain lyhyitä
ajonopeudet huomioon ottaen. Vallien maise-
mointi maaston muotoiluilla, metsityksin ja nur-
mettamalla sopeuttaa ne kohtuullisen hyvin ym-
päristöönsä. Meluaitojen rakentamisen suurin
maisemallinen vaikutus kohdistuu niiden koh-
dalla oleviin pihapiireihin. Aita katkaisee kaikki
näkymät tien suuntaan ainakin pihalta ja talon
alemmista kerroksista. Toisaalta tiellä kulkee
jatkuva liikenne, joka sekin saattaa olla varsin
levoton näkymä. Aitojen varrelle tehdään piha-
piirien kohdalle runsaasti pensas-, puu- ja köyn-
nösistutuksia, jotka pehmentävät niiden ilmettä.

• Eräiden erityiskohteiden rakentamisesta. Erito-
ten Käyrälammen kohdalla rinnakkaistien raken-
taminen muuttaa maisemaa huomattavasti.
Nykyinen, ryteikköinen rantapuusto raivataan
kadun tieltä ja uutta kasvillisuutta istutetaan ti-
lalle. Paikan luonne muuttuu hoidetuksi mutta
ei vähemmän vehreäksi. Kun meluesteet vielä
toteutetaan kaiteina, jotka ovat yläreunastaan
läpinäkyvät, ja tukimuuri maisemoidaan istutuk-
sin, voidaan todeta, että tässä kohtaa maisema
muuttuu lähinnä parempaan suuntaan. Muita
erityiskohteita ovat pysäköimis- ja levähdysalu-
eet, joiden uudistamisen voidaan todeta paran-
tavan maisemaa.

6.4.3 Vaikutukset luonnonoloihin

Tien rakentaminen muuttaa luonnonoloja rakennet-
tavalla tiealueella sekä sen lähialueella. Vaikutuk-
set ovat suurimmillaan tien rakentamisen aikana ja
vaikutukset kohdistuvat pääsääntöisesti tien ja pien-
tareiden alle jääviin alueisiin.

Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen kannalta
jäävät kokonaisuudessaan vähäisiksi, sillä tien vä-

littömässä läheisyydessä ei ole valtakunnallisesti
arvokkaita luontokohteita ja tietä parannetaan ny-
kyisellä paikallaan. Merkittävin tien läheisyyteen
jäävä arvokas luontokohde on Leikarin eritasoliitty-
män eteläpuolella sijaitseva Natura 2000 -ohjel-
maan kuuluva Salminlahden lintuvesi. Hanke ja sen
vaikutukset eivät kuitenkaan ulotu lahdelle saakka.
Inkeroisten liittymän itäpuolella on valtiolle luonnon-
suojelutarkoituksiin tullut kohde. Valtatien läheisyy-
dessä on useita paikallisesti arvokkaita ja rauhoi-
tettuja kohteita sekä uhanalaisten lajien havaintoja,
jotka tulee päivittää ja huomioida jatkosuunnitte-
lussa.

Kuva 62. Valtatie 15 nykytilanteessa ja parannettuna Käyrälammen suunnasta nähtynä.

NYKYTILA

EHDOTETTUJEN TOIMENPITEIDEN JÄLKEEN

Eläinten kulkureitit risteävät valtatietä 15 useasta
kohdasta. Merkittävimmät ylityskohdat sijaitsevat
Juurikorvesta pohjoiseen Kotkan ja Anjalankosken
rajalla, Inkeroisten pohjoispuolella sekä Karjalan-
kulman alueella. Tieosuudelle rakennettavat riista-
aidat rajoittavat hirvieläinten kulkua laidunalueiden
välillä, mutta toisaalta eläinten liikennekuolemat
vähentyvät aitojen seurauksena. Hirvieläinten liik-
kuminen laidunalueiden välillä turvataan rakenta-
malla alikulut vilkkaisiin ylityskohtiin Marinkylän
sekä Kiehuvan liittymien eteläpuolille.

6.4.4 Vaikutukset kulttuuriympäristöön

Esihistorialliset kohteet

Tien parannustoimenpiteet eivät suoranaisesti vai-
kuta esihistoriallisiin kohteisiin, joita inventoinnin
mukaan sijoittuu tiejakson läheisyyteen. Jatkosuun-
nittelussa tarkennetaan kohteiden sijainti ja nyky-
tila, ja ne otetaan huomioon työmaatoimintoja, va-
rasto- ja muita toiminnallisia alueita sekä kuljetuk-
sia suunniteltaessa.
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laantumisen estämiseksi valtatielle 15 rakennetaan
vaativa kloridisuojaus molemmin puolin tietä noin
1,5 kilometrin matkalle. Haitallisten pohjavesivaiku-
tusten välttämiseksi tiealueen kuivatusvedet johde-
taan pohjavesialueen ulkopuolelle.

Valtatien 15 läheisyydessä on vain vähän vesistöjä,
ja niistä merkittävin on Kouvolassa sijaitseva Käy-
rälampi. Vesistövaikutukset jäävät vähäisiksi ja ne
ovat lähinnä rakentamisen aikaisia, jolloin valtatietä
leikkaaviin jokiin saattaa levitä samentumia alueen
ojien kautta. Tiealueen kuivatusvesien johtamista
Käyrälampeen tulee välttää, sillä rantaimeytyminen
lammesta voi olla mahdollista Käyrälammen poh-
javedenottamon toiminnan vuoksi.

6.4.6 Melu

Selvityksen lähtötietoina on käytetty Tiehallinnon
maastomalliaineistoa, jota on täydennetty maanmit-
tauslaitoksen maastomalliaineistolla. Maastotieto-
jen lisäksi lähtötietona on käytetty liikennemäärä-
tietoja. Liikenteen lähtötiedot ovat sisältäneet liiken-
teen nykytilanteen määrät, ennusteliikennemää-
rät vuodelle 2030, raskaan liikenteen osuuden sekä
keskimääräiset ajonopeudet. Melulaskennat on
tehty numeeriseen maastomalliin perustuvalla
SoundPlan 6.1 melunlaskentaohjelmalla. Ohjelma
perustuu pohjoismaisiin tie- ja raideliikennemelun
laskentamalleihin (1996).

Sovellettavat ohjearvot

Melutasojen ohjearvoina käytetään oleskeluun va-
ratuilla alueilla valtioneuvoston päätösten mukai-
sia ohjearvoja (993/92). Melutaso-ohjearvot perus-
tuvat päivä- (klo 07–22) ja yöajan (klo 22–07) me-
lutasoihin. Keskimääräinen melutaso ei loma-asu-
tuksen ja virkistysalueilla saa ylittää päivällä 45 dB:n
eikä yöllä 40 dB:n keskiäänitasoa.

Tässä työssä meluntorjuntaa mitoittavina ja ohjaa-
vana melutaso-ohjearvona on käytetty nykyistä

asustusta koskevaa 55 dB:n ulkomelutaso-ohjear-
voa päivällä (klo 7–22) sekä loma-asutusta ja vir-
kistysalueita koskevaa päiväaikaista (klo 7–22) ul-
komelutaso-ohjearvoa, joka on 45 dB. Päiväaikai-
set melutasot ovat suunnittelujaksolla liikenteen ja-
kaumasta johtuen yöaikaisia (klo 22–7) melutasoja
suurempia ja näin ollen melutorjuntaa mitoittavam-
pia. Valtioneuvoston melutason ohjearvot on esi-
tetty luvussa 2.2 Tavoitteet.

Liikenteen meluvaikutukset ja melun leviäminen
ympäristöön on selvitetty ennustetilanteessa vuon-
na 2030. Laskennat on tehty seuraavista päiväai-
kaisista (klo 7–22) melutilanteista:

• melutasot ennustetilanteessa 2030, ilman es-
teitä välillä Rantahaka–Kouvola

• melutasot ennustetilanteessa 2030, ehdotetuilla
esteillä välillä Rantahaka–Kouvola.

Melulle altistuvat asukkaat ennustetilanteessa
2030

Meluvaikutusten arvioinnissa on lähdetty vuoden
2030 ennustetun lähtötilanteen tarkastelusta. Suun-
nitellut toimenpiteet ja tiejärjestelyt sijoittuvat nykyi-
sen valtatien kohdalle, jolloin uusia melun kannalta
ongelmallisia kohteita tai alueita ei synny. Valtatie
15 sijoittuu suurelta osalta sivuun tiheimmin asu-
tuista taajamista, joten melulle altistuvien määrä
nykytilanteessa ei ole kovin suuri. Melun kannalta
ongelmalliset kohteet sijoittuvat erityisesti Ylänum-
men eteläpuolelle Tavastilan alueelle, Anjalankos-
ken ja Myllykosken taajamien sekä Kouvolan Tyk-
kimäen kohdille. Lisäksi melualueella on yksittäi-
siä rakennuksia koko suunnittelujaksolla. Liikenteen
lisääntyminen lisää entisestään meluhaitoista kär-
sivien asukkaiden määrää.

Leikarin ja Ylänummen välillä yli 55 dB:n meluhai-
tat kohdistuvat Leikarin eritasoliittymän molemmin
puolin sijaitsevaan asutukseen sekä Tavastilan ky-
län kohdalla valtatien itäpuolelle sijoittuviin yksittäi-

siin taloihin. Lisäksi melualueelle jää joitakin yksit-
täisiä taloja Juurikorven eteläpuolella.

Inkeroisten ja Keltakankaan välillä meluntorjunnan
tarve kohdistuu erityisesti Inkeroisten eritasoliitty-
män pohjoispuolelle, jossa melualueelle jää useita
taloja valtatien molemmin puolin. Siellä sijaitsee
myös koulu. Keltakankaan eritasoliittymän kohdalla
melualueelle jää useita taloja liittymän itäpuolella
sijaitsevan Pesätien varrella.

Välillä Keltakangas–Käyrälampi meluntorjunnan tar-
vetta on Keltakankaan eritasoliittymän pohjoispuo-
lella sijaitsevan Hasunkulman asutuksen kohdalla.
Myllykosken taajaman kohdalla Rautakorven erita-
soliittymän eteläpuolella jää asuntoaluetta tien mo-
lemmin puolin melualueelle. Valkealan alueella
meluhaitat kohdistuvat Perämaan kylään ja Kou-
volassa Tehontien asutukseen, joka sijaitsee valta-
tien itäpuolella. Käyrälammen kohdalla on tarvetta
meluntorjunnalle, sillä melu leviää lampea pitkin vir-
kistysalueelle ja sille asetettu 45 dB:n ohjearvo ylit-
tyy koko lammen leveydeltä.

Ehdotetun meluntorjunnan vaikutukset

Ehdotetun meluntorjunnan myötä saadaan osa asu-
tuksesta suojattua ohjearvot ylittäviltä melutasoilta.
Ehdotetulla meluntorjunnalla estetään joutumasta
84 asukasta ja Inkeroisten eritasoliittymän pohjois-
puolella sijaitseva koulu yli 55 dB:n melualueelle.
Erityisesti korkeimmille melutasoille (yli 65 dB) al-
tistuvien määrä saadaan poistettua lähes kokonaan.
Suojausten jälkeen yli 65 dB:n melutasoille altistuu
ainoastaan 4 henkilöä.

Yli 55 dB:n melualueelle jää suojausten jälkeen
eniten asukkaita Leikarin alueella, jossa meluntor-
junta täytyisi ulottaa myös maantielle 170. Inkerois-
ten ja Rautakorven välillä saadaan korkeita yli 60
dB.n melutasoja pienennettyä huomattavasti, mutta
asutusta jää silti melko paljon yli 55 dB:n melualu-
eelle. Asutuksen saaminen kokonaisuudessaan alle
55 dB:n melualueelle vaatisi ehdotettujen 3–4 met-
rin korkuisten meluesteiden korottamista noin 6
metriin, joka muuttaisi maisemaa huomattavasti nyt
esitettyä enemmän. Tämä lisäisi oleellisesti myös
rakentamiskustannuksia. Ylänummen kohdalla val-
tatien alentaminen vähentää melualueella asuvien
asukkaiden määrää. Se ei näy laskelmissa, koska
vertailu on tehty tien tavoitetilanteen ratkaisuilla.

Kulttuurimaisemakohteet

Kotkan kaupungin alueella tie sivuaa maakunnalli-
sesti arvokkaita Tavastilan kartanon ja Juurikorven
kulttuurimaisema-alueita. Tavastilan alueen arvo
perustuu sen vanhaan peltoviljelyyn, joka on pitä-
nyt maiseman avoimena ja hoidettuna, sekä van-
hoihin kartanorakennuksiin. Juurikorven arvo liittyy
teollisuuden historiaan, jota siellä edustavat useat
tiehen rajautuvat arvorakennukset.

Tien leveys kasvaa hieman ja näillä jaksoilla valta-
tien länsipuolelle rakennetaan rinnakkaistie. Tien
linjaus taikka tasaus ei kuitenkaan muutu, eivätkä
muutokset ulotu rakennusryhmiin. Näin ollen ei
voida katsoa tien parannustoimien vaikuttavan näi-
hin kulttuurimaisemakokonaisuuksiin.

Anjalankosken alueella tien lähistöllä on runsaasti
kulttuurikohteita, esimerkiksi Inkeroisissa valtakun-
nallisesti arvokas tehdasmiljöö asuinalueineen ja
kirkkoineen sekä Myllykoskella  valtakunnallisesti
arvokas tehdasmiljöö, joissa molemmissa on run-
saasti arvorakennuksia monilta eri aikakausilta.
Kohteet sijaitsevat kuitenkin niin etäällä tiestä, että
parannustoimien vaikutukset eivät ulotu niihin.

Kouvolan kaupungin alueella tien tuntumassa ei
inventointien mukaan ole arvokkaiksi kulttuuriym-
päristöiksi arvioituja kohteita.

6.4.5 Vaikutukset pohja- ja pintavesiin

Valtatie 15 leikkaa Anjalankosken ja Valkealan ra-
jalle sijoittuvaa Karjalankulma / Peräkankaan I luo-
kan pohjavesialuetta noin 800 metrin matkalla. Tiellä
ei ole vaikutusta pohjavesialueelle, sillä se sijoittuu
aivan pohjavesiesiintymän reunaosaan, varsinais-
ten muodostumisalueiden ulkopuolelle. Alueen ve-
denottamo on noin 1,5 kilometrin etäisyydellä tiestä.
Näin ollen pohjavesisuojausten rakentaminen tie-
alueelle ei ole tarpeen.

Kouvolassa sijaitsevalla Tornionmäen pohjavesialu-
eella on useita pohjavettä vaarantavia kohteita.
Näistä riskikohteista valtatie 15 kulkee pohjavesi-
alueen itäosassa Valion vedenottamon lähisuoja-
vyöhykkeellä. Pohjavesialueen pohjoisosassa val-
tatie 15 sijoittuu Käyrälammen pohjavedenottamon
suojavyöhykkeelle. Pohjaveden virtaussuunta alu-
eella on valtatieltä vedenottamolle. Pohjaveden pi-

Taulukko 20. Melualueella asuvien nykyisten asukkaiden määrät vuoden 2030 liikennemäärillä.

 55-60  dB 60-65 dB > 65 dB Yhteensä 
Asukkaita melualueella ilman meluntorjuntaa 134 66 16 216 
Asukkaita melualueella ehdotetun meluntorjunnan kanssa 121 7 4 132 
Suojatut asukkaat 13 59 12 84 
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Käyrälammen virkistysalueen kohdalle ehdotetaan
1,4 metrin korkuista melukaidetta, jolla melutaso-
jen laajuutta saadaan rajoitettua huomattavasti.
Meluntorjunnan suunnittelussa on tutkittu lammen
kohdalle myös korkeampia meluaitaratkaisuja,
mutta niistä on luovuttu maisemakuvallisista syistä,
sillä massiiviset meluesteet näkyisivät voimakkaasti
Käyrälammen suunnalta ja estäisivät myös autoili-
joilta näkymät Käyrälammelle. Käyrälampi on osuu-
den ainoa vesistönäkymä. Ehdotetulla melukaiteella
saadaan virkistysalueen keskeisin osa suojattua
alle virkistysalueille asetetun ohjearvon (45 dB).
Suojaus edellyttää meluntorjunnan rakentamista
myös valtatien 6 pohjoispuolelle. Meluvyöhykkeet
on esitetty liitteen 2 kartoissa.

6.4.7 Päästöt ja pitoisuudet

Liikenteen tuottamiin epäpuhtausmääriin vaikutta-
vat mm. ajoneuvojen lukumäärä, ikä-jakauma, aje-
tut kilometrit, eri liikennevälineiden ominaispoltto-
aineiden koostumukset ja kulutus sekä ominais-
päästöt. Liikenteen sujuvuus vaikuttaa ajonopeu-
teen, polttoaineen kulutukseen sekä päästömää-
riin. Yleisten teiden pakokaasupäästöt tai pitoisuu-
det eivät näillä liikennemäärillä aiheuta välittömiä
terveys- tai ympäristövaikutuksia. Tien parantamis-
toimenpiteet sujuvoittavat liikennettä ja nostavat ajo-
nopeuksia, mutta se ei aiheuta merkittävää muu-
tosta päästömääriin ja terveysvaikutukset jäävät
vähäisiksi.

6.4.8 Vaikutukset luonnonvaroihin

Tien rakentamisessa on pyritty hyödyntämään tie-
alueelta saatavia maamassoja. Ehdotettuihin tiejär-
jestelyihin täytyy kuitenkin tuoda materiaalia tiealu-
een ulkopuolelta, koska esimerkiksi päällysteeseen
ja päällysrakenteeseen tarvittavaa materiaalia ei
kokonaisuudessaan saada tielinjalta. Hankkeen yli-
jäämämassat voidaan sijoittaa meluvalleihin ja
maastonmuotoiluihin. Näillä lievennetään hankkeen
ympäristövaikutuksia.

6.5 Vaikutukset ihmisten elinoloihin
ja liikkumiseen

Vaikutuksilla ihmisten elinoloihin tarkoitetaan val-
tatien 15 parantamisen aiheuttamia muutoksia ih-
misten jokapäiväiseen elämään ja asuinympäristön
viihtyisyyteen. Suunnittelualue on harvaanasuttua
ja tietä parannetaan nykyisessä maastokäytäväs-
sä, joten merkittävää muutosta ihmisten elinympä-
ristöihin eivät tien parantamistoimenpiteet aiheuta.

Parannustoimenpiteillä on kuitenkin vaikutus ihmis-
ten jokapäiväiseen liikkumiseen sekä tien välittö-
mässä läheisyydessä asuvien elinoloihin. Ihmisten
jokapäiväiset kulkuyhteydet muuttuvat liittymien
poistamisten ja rinnakkaistiejärjestelyjen myötä.
Muutokset saattavat olla merkittäviäkin. Tien var-
ren asukkaiden kulkureiteissä tapahtuu muutoksia,
ja ne pitenevät erityisesti Tavastilan, Rautakorven
ja Sydänmaan alueilla. Muissa kohteissa muutok-
set koskevat tien varren yksittäisiä taloryhmiä tai
tiloja, sillä tasoliittymät poistuvat kokonaan. Yksi-
tyisteistä aiheutuu myös lisääntyneitä hoito- ja yllä-
pitokustannuksia tienhoitokunnille tai yksittäisille
kiinteistöille. Niiden vaikutusta pyritään lieventä-
mään haittakorvauksilla.

Alueen tilat ovat monessa kohdassa kapeita ja pit-
kiä ja sijoittuvat poikittain valtatiehen nähden. Tila-
keskukset ja pellot voivat sijaita eri puolella tietä,
joka aiheuttaa valtatien ylittämistarvetta. Liittymien
poistaminen pidentää siten myös maatalousyh-
teyksiä. Niitä voidaan lieventää erikseen tehtävillä
tilusjärjestelyillä, johon yleissuunnitelman ratkaisut
antavat lähtökohdan. Jatkossa mahdollisella han-
keuusjaolla ja tilusjärjestelyillä kulkuongelmia pyri-
tään poistamaan. Tilusjärjestelyjen tavoitteena on
vähentää liikkumistarvetta peltoalueiden välillä.

Kulkuyhteydet (auto- ja kevyt liikenne) muuttuvat
kuitenkin nykyistä turvallisemmiksi, sillä liittymiä
parannetaan ja paikalliselle liikenteelle rakennetaan
uusia väyliä sekä kevyen liikenteen yhteyksiä. Me-
luntorjunta parantaa asuinmukavuutta valtatien vä-
littömässä läheisyydessä asuville nykytilanteeseen
verrattuna.

Eritasoliittymät aiheuttavat aina muutoksen sen lä-
heisyydessä asuville. Ylänummen eritasoliittymässä
valtatien korkeusaseman alentaminen parantaa tien
läheisyydessä olevien rakennusten elinpiiriä, koska Kuva 63. Meluntorjunnan rakentaminen parantaa valtatien 15 läheisyydessä asuvien asuinmukavuutta. Kuva Ylä-

nummen eteläpuolelta.

NYKYTILA

EHDOTETTUJEN TOIMENPITEIDEN JÄLKEEN
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melu vähenee ja nykyinen tiepenger poistuu piha-
piiristä. Inkeroisten liittymässä yksi asuinrakennus
jää tien alle ja rampit tulevat melko lähelle yksit-
täistä asutusta. Keltakankaan kohdalla Pesätien
asutus sijoittuu lähellä liittymää. Asuinviihtyvyyden
huonontumista lievennetään meluntorjunnalla. Rau-
takorven eritasoliittymä muuttaa ihmisten kulkuyh-
teyksiä jonkin verran. Kiehuvan eritasoliittymän itä-
puolella liittymän alle jää yksi asuinrakennus, ku-
ten myös Käyrälammella.

Valtatien estevaikutus tulee lisääntymään sen lä-
heisyydessä asuville. Suunnittelujaksolle rakennet-
tavat riista-aidat, tien leventäminen ja keskikaide
rajoittavat tien poikki kulkemista ja erityisesti ns.
epäviralliset kulkureitit katkeavat, eikä näitä ylitys-
paikkoja voi enää tien parantamisen jälkeen käyt-
tää. Tien parantamisen yhteydessä rakennetaan
kuitenkin useita ali- ja ylikulkuyhteyksiä, jotka toi-
mivat turvallisina kulkuyhteyksinä valtatien poikki.

6.6 Taloudelliset vaikutukset

6.6.1 Rakentamiskustannukset

Yleissuunnitelmassa ehdotettavan ratkaisun koko-
naiskustannukset ovat 70 miljoonaa euroa, josta
lunastus- ja korvauskustannusten osuus on noin
1 miljoonaa euroa. Hanke esitetään toteutettavaksi
vaiheittain. I-vaiheen kustannuksiksi on arvioitu 40,1
miljoonaa euroa. Rakentamiskustannukset on kä-
sitelty tarkemmin kohdassa 5.2 ja vaiheittain raken-
taminen kohdassa 5.3.

6.6.2 Liikennetalous

Hankeen liikennetaloudellinen tarkastelu on tehty
tiehankkeiden arviointiohjetta (Tiehallinto 2004)
soveltaen. Hyöty-kustannustarkastelussa on ver-
rattu suunnitelman mukaisen tavoitetilan ja sen en-
simmäisen toteuttamisvaiheen kustannuksia nykyi-
sen tieverkon kustannuksiin.

IVAR-ohjelmistolla on laskettu liikenteen ajoneuvo-,
aika-, ja päästökustannukset. Onnettomuuskustan-
nukset on arvioitu Tarva-ohjelmiston antamien tu-
losten mukaan ja melukustannukset tehtyjen me-
lulaskelmien perusteella. Hyöty-kustannustarkaste-
lut on tehty 30 vuoden laskenta-ajalle 2010–2040
käyttäen 5 % laskentakorkoa. Rakentamisaikana

on käytetty kolmea vuotta. Tarkastelu on tehty lii-
kenne-ennusteella, jonka mukaan liikenne kasvaa
vuoteen 2030 mennessä noin 35 %. Herkkyystar-
kasteluina on arvioitu, miten voimakkaampi liiken-
teen kehitys (kasvu noin 55 %) tai 15 % pienem-
mät rakentamiskustannukset vaikuttavat hankkeen
taloudellisuuteen.

Koko hankkeen investoinnin (70 miljoonaa eu-
roa) hyöty-kustannussuhde on noin 1,3 eli
hanke on liikennetaloudellisesti kannattava. Jos
liikenne kasvaa voimakkaamman ennusteen mu-
kaan, hyöty-kustannussuhde on 1,4, ja jos raken-
tamiskustannuksia saadaan alennettua 15 %, hyö-
ty-kustannussuhde on 1,6. Suurimmat hyödyt syn-
tyvät onnettomuuskustannussäästöistä sekä auto-
liikenteen aikakustannussäästöistä.

I-vaiheen investoinnin (40,1 miljoonaa euroa)
hyöty-kustannussuhde on 1,4. Jos liikenne kasvaa
voimakkaamman ennusteen mukaan, hyöty-kustan-
nussuhde on 1,5. Rakentamiskustannusten alen-
tuminen nostaa hyöty-kustannussuhteen 1,6:een.

6.7 Tieverkon hallinnolliset
muutokset

Tieosuus säilyy edelleen valtatienä. Juurikorven ja
Inkeroisten välillä valtatie siirtyy osittain uudelle tie-
linjalle, jolloin syrjään jäävät nykyisen tien osuudet
lakkaavat yleisinä teinä ja niistä tulee yksityisteitä.
Valtatiehen sisältyviä uusia kevyen liikenteen väy-
liä rakennetaan Leikarin- ja Ylänummen välille,
Rautakorven alueelle ja Kiehuvaan. Myös Tehon-
tien ja Lautarontien välille tulee valtatiehen 15 si-
sältyviä kevyen liikenteen väyliä. Kevyen liikenteen
väylistä tulee yleisen tien osia ja ne on merkitty
suunnitelmakarttoihin J-tunnuksilla.

Hankkeen liittymäjärjestelyt aiheuttavat myös tie-
verkon hallinnollisia muutoksia. Juurikorven liitty-
mässä paikallistietä 14637 rakennetaan lyhyellä
osuudella uuteen paikkaan. Syrjään jäävä paikal-
listien osuus lakkautetaan yleisenä tienä ja siitä
tulee yksityistie. Rautakorven eritasoliittymässä
maantie 3594 ja paikallistie 14613 rakennetaan
uutteen paikkaan. Syrjään jäävät tieosuudet lakkau-
tetaan yleisinä teinä ja ne muutetaan yksityisteiksi.

Hankkeeseen sisältyvät yksityistiet jäävät yksityis-
tien hoitokuntien ylläpidettäväksi.

Taulukko 21. Valtatien 15 liikennetaloudelliset kustannukset ja hyödyt.

HYÖTY-KUSTANNUSANALYYSI
Ratkaisuehdotus      I-vaihe

Laskelman Laskenta-ajanjakso 30 vuotta 30 vuotta
lähtötiedot Käyttöönottovuosi 2010 2010

Investointikustannus
Laskentakorko 5 % 5 %
Kuoletusaika 40 vuotta 40 vuotta
Jäännösarvo 25 % 25 %
Rakennusaika 3 vuotta 3 vuotta

Laskelmaan sisältyvät hyödyt ja haitat 1)

Väylänpitäjän hyödyt / kustannukset

Kunnossapitokustannukset -2,0 -0,2 M€

Väylän käyttäjien hyödyt / kustannukset

Ajoneuvokustannukset
    - Henkilöliikenne 1,8 0,4 M€
    - Tavaraliikenne 0,8 0,6 M€

Aikakustannukset
    - Henkilöliikenne 18,2 9,1 M€
    - Tavaraliikenne 7,6 4,7 M€

Onnettomuuskustannukset 63,4 41,8 M€

Ulkopuolisten hyödyt / kustannukset

Ympäristökustannukset / melu 0,5 0,4 M€
Ympäristökustannukset / päästöt -0,2 -0,2 M€

Jäännösarvo 4,2 2,4 M€

Hyödyt / kustannukset yhteensä 94,2 59,0 M€

Laskelmaan sisältyvät investointikustannukset

Rakentamiskustannukset 70,0 40,1 M€
Rakentamisen aikaiset korot 5,3 3,1 M€

HK-laskelmassa käytettävä investointi 75,3 43,2 M€

Tunnusluvut H/K -suhde 1,3 1,4
H/K-suhde, jos liikenteen kasvu on 20 % suurempi 1,4 1,5
H/K-suhde, jos rakentamiskustannukset 15 % arvioitua 1,6 1,6

1) plus-merkkinen luku tarkoittaa hyötyä (säästöä), miinus-merkkinen kustannuksien lisäystä

pienemmät
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7 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Yleissuunnitelman laatimiselle asetetut tavoitteet
täyttyvät pääosin. Yleissuunnitelman laatimisen
päätavoitteena oli muodostaa yleisesti hyväk-
syttävä ratkaisuehdotus, joka on pohjana myö-
hemmin laadittavalle tiesuunnitelmalle. Ratkaisueh-
dotus on tehty yhteistyössä alueen sidosryhmien
sekä asukkaiden ja maanomistajien kanssa. Pää-
osa saaduista kommenteista on voitu ottaa huomi-
oon yleissuunnitelman ratkaisuehdotuksessa. Alu-
een asukkaat ja maanomistajat ovat pitäneet suun-
nitelmaratkaisuja hyvinä ja toivoneet valtatien 15
pikaista parantamista. Valtatien 15 kehittämiselle
asetettujen tavoitteiden toteutuminen on esitetty
oheisessa taulukossa.

Taulukko 22. Tavoitteiden toteutuminen ratkaisuehdotuksessa.

Päätavoitteiksi valtatien 15 kehittämisen
osalta määriteltiin:

• Liikenneturvallisuuden oleellinen parantami-
nen ja erityisesti vakavien onnettomuuksien
vähentäminen.

• Liikenteen sujuvuuden turvaaminen ottaen
huomioon tien vilkas ja voimakkaasti kasva-
va raskas liikenne.

Tavoitteiden toteutuminen päätavoitteiden
osalta:

• Valtatien kehittämistoimenpiteet parantavat
erittäin tehokkaasti liikenneturvallisuutta. Kes-
keisimmät hyödyt saavutetaan keskikaiteen
rakentamisella, joka ehkäisee etenkin vaka-
via ohitus- ja kohtaamisonnettomuuksia.

• Toimenpiteet turvaavat liikenteen sujuvuuden
ja osuudella ei ole odotettavissa merkittävää
ruuhkautumista, vaikka liikenne kasvaisi voi-
makkaasti. Vuoden 2030 liikennemäärillä
94 % liikennesuoritteesta kulkee hyvän pal-
velutason mukaisissa olosuhteissa (HCM-pal-
velutaso A-C) ja vain 1 % liikenteestä kulkee
alle tavoitetason mukaisissa olosuhteissa
(palvelutaso E). Ohituskaistat ja 2+2-kaistai-
set tieosuudet turvaavat hyvät ohitusmahdol-
lisuudet koko osuudella.

Liikenteen toimivuus ja sujuvuus

Liikenneturvallisuus
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Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

Ympäristö

Taloudellisuus
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8 JATKOTOIMENPITEET

8.1 Tielain mukainen
yleissuunnitelman käsittely

Yleissuunnitelma on tielain mukaan käsiteltävä
suunnitelma, jonka Tiehallinto hyväksyy kuultuaan
sidosryhmiä ja asianosaisia. Kaakkois-Suomen tie-
piiri pyytää yleissuunnitelmasta tarvittavat lausun-
not alueen kunnilta, Kaakkois-Suomen ympäristö-
keskukselta, Kymenlaakson liitolta, Kouvolan seu-
dun kuntayhtymältä, Museovirastolta, Ratahallinto-
keskukselta, Suomen kuorma-autoliitolta, Suomen
linja-autoliitolta, Suomen luonnonsuojeluliitolta,
Finngrid Oyj, Gasum Oy:ltä ja Kymenlaakson Vesi
Oy:ltä. Lausuntokierroksen aikana yleissuunni-
telma asetetaan yleisesti nähtäville alueen kun-
nissa, jolloin ne, joiden etua tai oikeutta suunnitel-
ma koskee, voivat esittää yleissuunnitelmasta kir-
jallisia huomautuksia.

Jatkosuunnittelu

Yleissuunnitelma ja sen hyväksymispäätös ovat
pohjana hankkeen jatkosuunnittelulle. Seuraava
suunnitteluvaihe on tiesuunnitelman laatiminen,
joka laaditaan jokaisesta toteutusvaiheesta erik-
seen. Valtatien 15 välin Kotka–Kouvola kehittämis-
hanke on mukana tulevien vuosien liikenneväylä-
ohjelmaesityksen tehneen ministerityöryhmän mie-
tinnössä. Noin 37 miljoonaa euroa maksavan hank-
keen toteutus on esitetty vuosille 2008–2013. Tie-
suunnitelman laatiminen ensimmäisestä toteutus-
vaiheesta voidaan aloittaa vuonna 2006. Tällä täh-
dätään siihen, jolloin rakentaminen olisi mahdollista
käynnistää vuonna 2008.

8.2 Ehdotus hyväksymisesitykseksi

Kaakkois-Suomen tiepiiri esittää valtatien 15 paran-
tamistoimenpiteet Rantahaan ja Lautarontien välillä
noin 41 kilometrin matkalla siihen liittyvine yleisten
ja yksityistiejärjestelyineen hyväksyttäväksi seuraa-
vasti:

Päätie
Valtatien 15 sijainti hyväksytään piirustuksissa 7–
37 esitettyjen ratkaisujen mukaisesti. Tien mitoitus-
nopeus on 100 km/h Leikarin ja Tehontien välillä ja
siitä pohjoiseen 80 km/h. Tiestä tulee Leikarin ja

Tehontien välillä (28,7 km) keskikaiteellinen ohitus-
kaistatie, lukuun ottamatta Keltakankaan ja Kiehu-
van välistä 9,8 kilometrin osuutta, jossa tiellä on
2+2-kaistaa. Tehontien ja valtatien 6 välillä (1,2 km)
tiellä on myös 2+2-kaistaa. Valtatien 6 pohjoispuo-
lella tien poikkileikkaus on 10,5/7,5 noin 1,1 kilo-
metrin matkalla. Suoja-alue ulottuu 30 metrin etäi-
syydelle valtatien 15 keskeltä ja 20 metrin etäisyy-
delle ramppien mittalinjasta. Valtatie valaistaan Lei-
karin ja Ylänummen välillä sekä Tykkimäen alueella.

Valtatien pääliittymät ovat eritasoliittymiä, joista neljä
on nykyisiä ja viisi uusia. Niiden lisäksi valtatielle
rakennetaan neljään kohtaan tasoliittymät ja kaksi
yksityisteiden suuntaisliittymää. Tasoliittymät kana-
voidaan pääsuunnassaan. Kaikki liittymäkohteet va-
laistaan.

Eritasoliittymät
Suunnitelmassa esitettyjen eritasoliittymien Leikari
(nykyinen), Ylänummi (uusi), Inkeroinen (uusi), Kel-
takangas (uusi), Rautakorpi (uusi), Kiehuva (uusi),
Tehontie (nykyinen), Tykkimäki (nykyinen) ja Käy-
rälampi (nykyinen) järjestelyt hyväksytään piirustuk-
sissa esitettyjen ratkaisujen mukaisesti. Eritasoliit-
tymät ovat perusverkon liittymiä ja ne varustetaan
erkanemis- ja liittymiskaistoin. Liittymäalueet valais-
taan. Liittymien rakentamisen yhteydessä tehdään
kevyen liikenteen järjestelyjä. Risteävien teiden
mitoitusnopeus on 50–60 km/h ja niiden poikkileik-
kaus on 8/7–9/7 metriä.

Muut yleiset tiet
Paikallistien 14637 (Juurikorventie) liittymää siirre-
tään noin 200 metriä pohjoiseen nykyisestä. Pai-
kallistietä rakennetaan uudelleen 200 metrin mat-
kalla. Tien poikkileikkaus on 8/7 metriä ja tien mi-
toitusnopeus 60 km/h. Suoja-alue ulottuu 12 met-
rin etäisyydelle maanteiden keskeltä. Marinkylän
paikallistien 14624 liittymää parannetaan.

Kevyen liikenteen väylät
Kevyen liikenteen väylien J1–J35 sijainti hyväksy-
tään suunnitelmakartoissa esitettyjen ratkaisujen
mukaisesti.

Kadut
Katujen K1–K2 sijainti ja kadun K1 liittymä valta-
tielle 15 Käyrälammella hyväksytään suunnitelma-
kartoissa esitettyjen ratkaisujen mukaisesti.

Yksityistiet
Yksityisteiden Y1–Y69 sijainti ja yksityisteiden Y16,
Y18, Y63 ja Y64 liittymät hyväksytään piirustuksissa
esitettyjen ratkaisun mukaisesti.

Pysäköinti- ja levähdysalueet
Suunnitelmakartoissa esitettyjen Uronlammen le-
vähdysalueen ja Perämään pysäköintialueen sijain-
nit hyväksytään.

Teiden hallinnolliset muutokset
Tieosuus säilyy edelleen valtatienä. Juurikorven ja
Inkeroisten välillä tielinja siirtyy osittain uuteen
maastokäytävään, jolloin syrjään jäävät nykyisen
tien osuudet lakkaavat yleisinä teinä ja niistä tulee
yksityisteitä. Valtatiehen liittyen syntyy uusia kevyen
liikenteen väyliä Leikarin ja Ylänummen välille, Rau-
takorven alueelle ja Kiehuvaan. Myös Tehontien ja
Lautarontien välille rakennetaan valtatiehen 15 liit-
tyviä kevyen liikenteen väyliä.

Hankkeen liittymäjärjestelyt aiheuttavat myös tie-
verkon hallinnollisia muutoksia. Juurikorven liitty-
mässä paikallistietä 14637 rakennetaan lyhyellä
osuudella uuteen paikkaan. Syrjään jäävä paikal-
listien osuus lakkautetaan yleisenä tienä ja muute-
taan yksityistieksi. Rautakorven eritasoliittymässä
maantie 3594 ja paikallistie 14613 rakennetaan
uutteen paikkaan. Syrjään jäävät tieosuudet lakkau-
tetaan yleisinä teinä ja ne muutetaan yksityisteiksi.

Kustannukset
Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 70
miljoonaa euroa (maku.ind. 110,4; 200=100), josta
tielain 9.luvun mukaisiksi lunastus- ja korvauskus-
tannuksiksi on arvioitu 1,0 miljoonaa euroa. Hank-
keeseen sisältyvät katujärjestelyt, meluntorjunta,
ulkoilureittien risteyssillat ja mahdollinen tie/ympä-
ristötaide ovat kustannusjaon kohteita. Valtion ja
kuntien välisiä virallisia kustannusjakoneuvotteluja
ei ole käyty ja lopullisesta kustannusjaosta sovitaan
tiesuunnitteluvaiheessa

8.3 Jatkosuunnittelussa huomioon
otettavat asiat

Suunnittelun aikana on tullut esille joitakin asioita,
jotka tulisi ottaa huomioon jatkosuunnittelussa:

• Työn lähtömateriaalina on käytetty osittain puut-
teellista ja epätarkkaa maastomallia, jolloin jat-

kosuunnittelussa on otettava huomioon lähtö-
tietojen tarkentumisen vaikutukset mm. tien
uuden korkeusaseman sijoittumisessa ja mas-
sataloudessa.

• Melun kannalta keskeiset ongelmakohteet on
tunnistettu tässä suunnitteluvaiheessa. Jatko-
suunnittelussa tulee ottaa huomioon erityisesti
maankäytön kehittyminen ja asutuksen sijoittu-
minen suhteessa valtatiehen. Myös meluestei-
den yksityiskohtaiset ratkaisut selvitetään jatko-
suunnittelussa. Meluntorjuntaa voidaan tehos-
taa esimerkiksi ylijäämämassoilla tehtävillä
meluvalleilla.

• Luonnonoloihin kohdistuvien vaikutusten selvit-
tämiseksi tulee arvokkaiden luontokohteiden ja
uhanalaisten lajien esiintymistietoja päivittää jat-
kosuunnittelun yhteydessä. Liito-oravan elinalu-
eita on tien molemmin puolin Anjalankoskella
(Rainionmäki), Kouvolassa (Niinimäki ja Käyrä-
lammen vastapuoli), sekä Anjalankosken ja Kot-
kan rajamailla. Alueet on selvitettävä ja otettava
huomioon jatkosuunnittelussa. Samoin on sel-
vitettävä vaikutukset tuleviin Natura-alueisiin.

• Suunnitelmakartoissa esitetyt kaavamuutostar-
peet tulee ottaa huomioon kuntien kaavoituk-
sessa.

• Keskikaiteellinen ohituskaistatie lisää merkittä-
västi yksityisteiden pituuksia ja näin yksityisten
henkilöiden ja yhteisöjen ylläpitovastuuta. Kei-
noina tämän kasvavan ylläpitovastuun vähen-
tämiseen on alempiluokkainen yleinen tie tai yk-
sityistie, jonka kunnossa- ja ylläpitoa valtio mer-
kittävästi avustaa. Asiaa toivotaan edistettävän
valtakunnallisena kehitysasiana.

• Suunnittelualueella on varsin paljon maa- ja
metsätalousliikennettä. Matkat asuntojen ja
vuokratilojen välillä ovat joskus pitkiä. Jatkossa
tulee harkita vapaaehtoisten tilusjärjestelyjen
hyödyntämistä. Tilusjärjestelyillä tarkoitetaan tie-
suunnittelun yhteydessä hankeuusjakoa tai ti-
lusvaihtoa. Hankeuusjaossa laajemman alueen
koko kiinteistöjaotus järjestellään uudelleen.
Tilusvaihto perustuu maanomistajien väliseen
sopimukseen.

• Toteutetaanko Ylänummen ja Inkeroisten liitty-
mien ensimmäiset rakennusvaiheet porrastettui-
na tasoliittymiä vai toimivatko ne riittävän hyvin
esimerkiksi turvasaarekkeellisina tasoliittyminä.

• Tornionmäen pohjavesisuojauksen yksityiskoh-
dat mm. valumavesien poisjohtamisen yksityis-
kohdat ja suojauksen tarkka laajuus.

• Kustannusjaon sopimisesta eri tahojen kesken.


