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Nykytilanne ja ongelmat
Merituulentie on kolme kilometriä pitkä seututieyhteys Mussa-
lon sataman ja valtatien 15 (Hyväntuulentie) välillä. Merituu-
lentie on yksiajoratainen kaksikaistainen tie, jossa sataman 
raskas liikenne ja paikallinen henkilöautoliikenne sekoittuvat 
aiheuttaen häiriöitä toisilleen. Tien vilkkaimmin liikennöidyn 
osan Mussalontie – Haukkavuori kolme liittymää ovat valo-
ohjattuja. Sataman ja Mussalontien välillä liittymät ovat valo-
ohjaamattomia. Nopeusrajoitus tiellä on 50 km/h. Tie ei nykyi-
sellään vastaa TEN-T -ydinverkon satamaan johtavan väylän 
laatutasoa.

Vilkasliikenteisellä Merituulentiellä kulkee arkipäivisin kes-
kustan päässä 11 000 – 12 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja 
sataman päässä 5 000 – 8 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Raskaan liikenteen määrä on suuri, noin 2 000 rekkaa vuoro-
kaudessa (16 - 36 % kokonaisliikennemäärästä).

Suurin osa Merituulentien nykyisistä ongelmista johtuu 
tien soveltumattomuudesta sataman rekkaliikenteen suu-
reen määrään. Merituulentien mäkirinteissä olevat liittymät 
liikennevaloineen hidastavat ja pysäyttävät rekkaliikennettä. 
Samalla muun liikenteen sujuvuus ja turvallisuus huonontu-
vat sekä ympäristöhaitat lisääntyvät. Merituulentiellä ajetaan 
myös paljon ylinopeutta, mikä kasvattaa vakavien onnetto-
muuksien riskiä erityisesti liittymissä ja suojateillä. Rekkalii-
kenteen kasvu heikentää jatkossa tilannetta entisestään. 

Tien liikenneturvallisuus on keskimääräistä seututietä huo-
nompi. Vilkas jalankulku- ja pyöräilijäliikenne kokee olonsa 
turvattomaksi raskaan liikenteen läheisyydessä. Liikenne ai-
heuttaa ihmiselle ja ympäristölle melu- ja päästöhaittoja, joita 
lisäävät raskaan liikenteen jarrutukset ja kiihdytykset.

Tavoitteet
• Mussalon sataman suunnitellun kasvun mahdollistaminen 

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakunta-
kaavan mukaisesti (palvelutaso, joilla turvataan sataman 
kasvuedellytykset).

• Mussalon sataman maantiekuljetusten ja paikallisen hen-
kilöautoliikenteen sujuvuuden parantaminen ja toimivuus-
ongelmien minimointi (satamaliikenteen ja paikallisliiken-
teen yhteensovittaminen).

• Liikenneturvallisuuden parantaminen.
• Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen.
• Ympäristö- ja asuinolosuhteiden säilyttäminen vähintään 

nykyisellä tasolla (viihtyvyys, elinolosuhteet, maisema, 
estevaikutus).

Hankkeen alustava kustannusarvio on  
30,7 miljoonaa euroa  
(MAKU 107,2; 2010=100)  
ja hyötykustannussuhde 1,2

Tiivistelmä

Lähtökohdat
HaminaKotkan satama on Suomen suurin yleis-, vienti-, 
kontti- ja transitosatama, josta on säännölliset yhteydet 
kaikkiin merkittäviin eurooppalaisiin satamiin ja sitä kautta 
maailmalle. Satama kuuluu Euroopan unionin määrittele-
män TEN-T -ydinverkon satamiin ja sillä on suuri merkitys 
Kymenlaakson elinkeinoelämälle ja aluekehitykselle. Tämä 
tekee suunnittelukohteena olevasta satamaan johtavasta 
Merituulentiestä valtakunnallisesti merkittävän yhteyden, jon-
ka tulee mahdollistaa sataman toiminta- ja kasvuedellytykset 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaa-
van tavoitteiden mukaisesti. Vilkkaan satamaliikenteen lisäksi 
Merituulentiellä on tärkeä tehtävä Kotkan paikallisliikenteen 
välittämisessä asuinalueiden ja keskustan välillä, mikä tekee 
siitä myös paikallisesti merkittävän yhteyden.  

Selvityksessä HaminaKotkan sataman maaliikenneyhtey-
det – kehittämistoimenpiteiden vaikutusten arviointi (Liiken-
nevirasto 2013) Merituulentien (maantie 355) parantaminen 
arvioitiin yhdeksi tehokkaimmista toimenpiteistä parantaa sa-
taman maaliikenteen yhteyksiä ja esiselvityksessä Hamina-
Kotka Sataman tieliikenneyhteydet Kotkassa (Kaakkois-Suo-
men ELY-keskus 2014), ehdotettiin nostamaan Merituulentien 
suunnitelmavalmiutta aluksi yleissuunnitelmatasolle.

Havainnekuva Haukkavuoren eritasoliittymästä. Liittymän parantamisen myötä 
avautuu mahdollisuuksia maankäytön kehittämiselle ja alueelle on alustavasti 
kaavailtu liike- ja toimistorakentamisen lisäksi asuinrakentamista. Kuvassa oi-
kealla näkyvä Katariinan katuyhteys toteutetaan erillishankkeena.
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• Tieliikenteen päästöjen ja melulle altistuvien asukkaiden 
määrän vähentäminen.

• Joukkoliikenteen toimintaedellytysten ja palvelutason pa-
rantaminen.

 
Suunnitelman kuvaus
Merituulentien parantamisen yleissuunnitelmaratkaisu sisäl-
tää seuraavat toimenpiteet:
• Uuden maantien rakentaminen nykyisen tien rinnalle ja rau-

tatien pohjoispuolelle välillä Rajakalliontie – Hyväntuulentie.
• Nykyinen maantie muutetaan rinnakkaiskaduksi paikalli-

sen liikenteen käyttöön.
• Uusien maantien rinnakkaisyhteyksien rakentaminen kor-

vaamaan Takakyläntien, Jänskäntie ja Rajakalliontien kat-
kaistavat liittymät.

• Nykyinen Mussalontien valo-ohjatun tasoliittymän muut-
taminen eritasoliittymäksi, johon liitetään Rajakalliontie, 
Jänskäntie, Mussalontie sekä nykyinen Merituulentie.

• Haukkavuoren eritasoliittymä (haarauma) parannetaan ja 
uusi maantie liitetään siinä valtatiehen 15 (Hyväntuulen-
tie). Kotkansaaren sisääntulorampin päähän Merituulen-
tielle nykyisen valo-ohjatun liittymän tilalle rakennetaan 
kiertoliittymä.

• Uusia siltoja rakennetaan 12 kpl ja nykyisiä siltoja pure-
taan 2 kpl.

• Melusuojauksia rakennetaan alustavasti 2,7 km.
• Jalankulku ja pyöräily järjestetään eritasoon uuden maan-

tien kanssa. Hyväntuulentien suuntainen jalankulku- ja 
pyöräilyväylä siirretään rannan puolelle sisääntulorampin 
rinnalle pois eritasoliittymän ja ratojen välistä. Jalankulun 
ja pyöräilyn tasoylikäytävä radan kanssa puretaan.

 
Hankkeen vaikutukset ja mahdollisuudet 
haitallisten vaikutusten vähentämiseen
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristövastuualueen 
mukaan hankkeelle ei ole tarvetta tehdä lain mukaista ympä-
ristövaikutusten arviointia (YVA), mutta ympäristövaikutuksia 
on muutoin arvioitu lain hengen mukaisesti. Suunnittelualu-
eella tehdyn luontoselvityksen mukaan vaikutukset luontoon 
ovat kohtuullisen rajoitettuja ja hallittavissa.

• Yleissuunnitelmassa esitetyillä ratkaisuilla on seuraavia 
vaikutuksia:

• Raskaan liikenteen sujuvuus paranee merkittävästi ja pai-
kallisen liikenteen jonkin verran.

• Liikenneturvallisuus paranee.
• Jalankulun- ja pyöräilyn olosuhteet paranevat.
• Tieliikenteen päästöt vähenevät ja meluhaitat asutukselle 

vähenevät suojaustoimenpiteillä.
• Uusi väylä leventää nykyistä radan ja tien ”väyläkäytävää” 

ja sen tieltä joudutaan purkamaan yhteensä yhdeksän 
asuinrakennusta. Liikenne tulee kulkemaan osittain lä-
hempänä asuinalueita.

• Uusi väylä pengertyy osittain vesistöön mm. Madesalmen 
arvokkaan luontokohteen alueella.

• Norssaaressa uuden maantien alle jää kivihakkauksia, 
jotka tulee ennen rakentamista tutkia ja dokumentoida.

Haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää seuraavilla toimen-
piteillä:
• Riittävien melusuojausten ja tieympäristön laadukkaalla 

suunnittelulla ja toteutuksella.
• Vesistökohteiden tutkimuksilla ja tarpeen mukaan sovite-

tuilla ratkaisuilla sekä rakentamisen ajoituksella. 
• Vesistöön rajautuvien, erityisesti jalankulku- ja pyöräily-

väylien korkeusaseman, linjauksen ja vesistöön penger-
tymisen sovittamisella (erityisesti Madesalmen arvokkaan 
luontokohteen alueella).

Havainnekuva Mussalon uudesta eritasoliittymästä. Liikenteestä tulee sujuvampaa ja turvallisempaa, kun katu ylittää uuden maantien eritasossa.



Kaakkois-Suomen elinkeino-,  
liikenne- ja ympäristökeskus
Salpausselänkatu 22
45100 Kouvola
puh. 029 502 9184
www.ely-keskus.fi/ www.ely-keskus.fi
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Maantielain (503/2005) 18 §:n mukainen yleissuunnitelma on laadittu Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen toimeksiannosta. Yleissuunnitel-
ma on laadittu konsulttityönä Ramboll Finland Oy:ssä. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 
sivukonsulttina yleissuunnitelman liikennesuunnittelun on laatinut Trafix Oy ja luontoinven-
toinnissa ja luontovaikutuksissa sivukonsulttina on ollut Luontoselvitys Kotkansiipi.

Nykyisen tien rinnalle rakennetaan uusi maantie, johon rinnakkaisväylät liittyvät Mussalon eritasoliittymässä. Havainnekuvassa 
näkyy myös asuinalueita varten suunniteltuja melunsuojausrakenteita.


