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POHJOLAN KOLMIOLLA  ON  STRATEGIA  

Pohjolan kolmio yhdistää Pohjoismaiden pääkaupun-
kiseudut toisiinsa muodostaen liikennekäytävän Kes-
ki-Euroopan, Pohjoismaiden  ja  Venäjän välille. Suo-
messa Pohjolan kolmio käsittää  tie-  ja  ratayhteydet 

 Turusta pääkaupunkiseudun kautta itärajalle. Liiken-
nejärjestelmään kuuluvat lisäksi alueen meriväylät, 
satamat  ja  lentokentät. 

Pohjolan kolmio  on  keskeinen  osa koko  maata  ja  eri-
tyisesti Etelä-Suomen monia kaupunkeja palvelevaa 
liikennejärjestelmää.  Sen  kansainvälinen merkitys  on 

 suuri, koska  se  palvelee pääosaa Suomen viennistä, 
tuonnista  ja  kansainvälisestä  hen kiläliikenteestä.  

Pohjolan kolmio  on EU:n  vuonna  1994 priorisoima 
 hanke euroopanlaajuisessa  TEN-liikenneverkossa. 

 Hanke  on  mukana myös vuonna  2004 täydenne-
tyssä TEN-kärkihankelistassa.  Hankkeen tulisi val-
mistua vuoteen  2015  mennessä. 

Pohjolan kolmion kehittämisellä tuetaan EU:n Poh-
joista ulottuvuutta. EU:n mukaan tuki  TEN -verkolle 

kasvaa  mm.  uusista jäsenmaista johtuen. 

Pohjolan kolmion liikennejärjestelmän kehittämises-
tä Suomessa  on  laadittu kaikki liikennemuodot käsit-
tävä yhteinen strategia. Siinä  on  tarkasteltu väylien 
kehittämistarpeita  ja  -edellytyksiä sekä hankkeita  ja 

 niiden ajoitusta osana  koko  liikennejärjestelmän  ta-
sapainoista kehittämistä. Työhön ovat osallistuneet 
liikenne-  ja  viestintäministeriö, Ilmailulaitos,  Meren-

kulkulaitos, Ratahallintokeskus  ja  Tiehallinto.  

Pohjolan kolmion liikennejärjestelmän osia  on  viime 

vuosina määrätietoisesti kehitetty.  E I 8-tien osuus 
Paimio—Muurla avattiin Ilikenteelle vuonna  2003  ja 

 Keravan kaupunkirata  2004.  Rakenteilla ovat Kera-
va—Lahti-oikorata  sekä Vuosaaren satama  ja sen  lii-
kenneyhteydet. 

EU:n  liikennepolitiikassa kiinnitetään erityistä huo-
miota keinoihin, joilla rautatieliikenteen käyttöä voi-
daan lisätä. Pohjolan kolmion kehittämiseen vaikut-
tavia suuntaviivoja ovat  mm.  nykyisen infrastruktuu-

nfl  tehokkaampi hyödyntäminen, eri liikennemuoto-
jen yhteistyön edistäminen  ja  yhteisön reuna-aluei-
den painottaminen. 

EU:n  tavoitteena  on  lisäksi luoda Eurooppaan uusi, 
kaikki kuljetusmuodot käsittävä, logistinen verkko, 
jonka  runkona  toimivat merten moottoritiet. Meri- 
kuljetuksiin perustuvaa kuljetusketjua kehitetään pa-
rantamalla satamapalveluiden lisäksi yhteyksiä sata-
mista  rautatie-  ja  sisävesiverkkoihin.  
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RAUTATIELIIKENNE  TAVOITTELEE UUSIA ASIAKKAITA 

Euroopan  komission  ohjelmassa "Eurooppalainen 
liikennepolitiikka vuoteen  2010:  valintojen aika"  on 

 määritelty rautatieliikenteelle seuraavia tavoitteita: 

-  luoda yhtenäinen euroopanlaajuinen rataverkko 

- vapauttaa kansainvälinen tavaraliikenne kilpailulle 

- varmistaa rautateiden turvallisuus 

- optimoida  infrastruktuurin käyttö 

-  uudenaikaistaa palveluja 

-  lisätä rautatiekuljetusten markkinaosuutta henki-
lö-  ja  tavaraliikenteessä 

-  tehostaa energiankäyttöä  50  % 
-  vähentää saastepäästöjä  50  % 

-  lisätä kapasiteettia edellä olevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

Rautatieliikenteen merkitys Euroopan henkilöliiken-
teessä  on  kasvanut viime vuosien aikana nopeutu-
neen junaliikenteen ansiosta. Suurnopeusjunat ovat 
pystyneet houkuttelemaan uusia matkustajia ruuh-
kaisesta  tie-  jalentoliikenteestä. 

Suurnopeusratojen  verkkoa  on  tarkoitus laajentaa 
merkittävästi vuoteen  2020  mennessä. Tällöin no-
peaa junaliikennettä  on  Euroopan tärkeimpien suur-
kaupunkien välillä. Suurnopeusradoilla nopeudet 
ovat  250 km/h tai  enemmän. 

Myös Suomessa henkilöjunaliikenne nopeutuu  rata- 
verkon palvelutason kehittämisen ansiosta. Tavoit-
teena  on,  että nopean liikenteen verkko yhdistää 
Suomen suurimmat kaupungit vuoteen  2020  men-
nessä. Nopeustavoite keskeisillä reiteillä  on I 60-220 
km/h.  Suomessa  radat  palvelevat tulevaisuudessakin 
sekä henkilö- että tavaraliikennettä. 

Tavaraliikenteessä henkilöliikennettä vastaava nousu 
 on  vielä edessä. Rautateiden osuus tavarankuljetuk- 

sissa  Euroopan alueella väheni  2 I, I  prosentista  8,4 
 prosenttiin  v. 1970- I 998,  vaikka tänä aikana tavaran- 

kuljetukset kasvoivat huomattavasti. 

EU:ssa  on  viime vuosina tehty päätöksiä rautatielii-
kenteen kilpailun lisäämisestä. Suomessa astui maa-
liskuussa  2003  voimaan uusi rautatielaki, joka va-
pauttaa  EU -direktiivien  mukaisesti Suomen  ja  mui-
den  EU -jäsenmaiden  välisen  kansainvälisen junalii-
kenteen kilpailun. 

Euroopan suurnopeus- 	 Suomen  

rataverkko  vuonna  2020 	 Ien 
rataverkko 

-  UUSI  ratayhteys 	 vuonna  

-  parannettu  ratayhteys 	2020 	 -  
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POHJOLAN KOLMION  RATAVERKON  KEHITTÄMINEN  ON  KESKEN  

Pohjolan kolmion  liikennekäytävään  kuuluu  702 km 
 rataa, mikä  on  Suomen henkilö-  ja  tavaraliikenteen 

 ratapituudesta  I 2  %  ja  raidepituudesta  17  %.  Sekä 

henkilö- että tavaraliikenteen  kuormitetuimmat  ra-
taosat  Suomessa kuuluvat Pohjolan kolmion  liiken-
nekäytävään.  

Pohjolan kolmioon kuuluvat  radat  ovat  sähkäistet-
tyjä  Hanko—Hyvinkää-  rataosuutta  lukuunottamatta. 

Radoilla  liikennöidään  sekä henkilö- että  tavaralii-
kennettä,  vain  tavaral  ii ken  nettä  palvelevia  rata- 

osuuksia ovat Karjaa—Hyvinkää  ja  Juurikorpi—Ha-

mina.  Turku—Helsinki-rataosa  palvelee pääosin  hen
-kilöliikennettä.  

Suurimmat sallitut nopeudet Pohjolan kolmion  rata- 
verkolla  ovat nykyisin  henkilöjunilla  I 20 km/h  -  200 
km/h.  Kirkkonummi—Turku-  ja  Kerava—Riihimäki -ra- 

taosuuksilla  voidaan  henkilöjunil  la  hyödyntää  mak -

siminopeutta  200 km/h.  Tavoitteena  on  ratojen no-

peuden nosto  koko  Pohjolan kolmion  ratakäytävällä 
 Turusta Vainikkalaan. 

Pohjolan kolmioon kuuluvilla  rataosuuksilla  suurim-

mat sallitut  akselipainot  ovat pääosin  22,5  tonnia. 
 Ensimmäisenä Suomessa  25  tonnin  akselipaino  on 

 käytössä välillä  Kirkniemi—Hanko. 

Tavaraliikenteen suurimmat sallitut nopeudet vaih-
televat akselipainon mukaan. Suurin sallittu nopeus 

 22,5  tonnin  akselipainolla  on 80- I  00km/h.  

Pohjolan kolmion  rataverkon palvelutasoa  on  paran-

nettu lähes  koko  verkolla,  mutta  osa  kehittämis
-hankkeista  on  toteuttamatta. 

d  Pohjolan kolmion  radat, 
 henkilö-  ja  tavarallikenne  _  Pohjolan kolmion  radat,  Helsinki  vain  tavaralukenne  

Suomenlahti Muut  radat  
0 	 50 km  • 	Raja -asema 

Karjaa  

Hanko 

Pohjolan kolmion  rataverkko  ja  ratojen  nopeustavoitteet  
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KEHITTÄMISEN PAINOPISTE  ON  ITÄSUUNNALLA 

Asiakastarpeet  lähtökohtana  

Rataverkon  kehittämisen lähtökohtina ovat yhteis-
kunnalliset muutokset  ja  liikennepoliittiset  tavoit-
teet. Rataverkon kehittämiseen vaikuttavat  mm. 

 elinkeinoelämän tarpeet, alue-  ja  yhdyskuntaraken-
teen sekä kansalaisten liikkumistapojen muutokset. 

Hyvin toimivalla rataverkolla  on  suuri merkitys teolli-
suuden  ja  kaupan toiminnalle  ja  kehittymiselle. Lisäk-
si rataverkon kehittämiseen vaikuttavat Euroopan 
unionin liikennepoliittiset tavoitteet  ja  liikennetar-
peiden  muutokset Suomen lähialueilla. 

Tavoitteena parempi palvelutaso 

Pohjolan kolmion rataverkon ylläpidon  ja  kehittämi-
sen tavoitteena  on  sekä rautatieliikenteen kuljetus- 
osuuden kasvattaminen että henkilö-  ja  tavaraliiken-
teen toimintaedellytysten parantaminen, mikä tukee 
kestävän kehityksen mukaista liikennejärjestelmää. 

Henkilöliikenteessä ratojen palvelutason parantami-
sen ansiosta matka-aikoja  on  mandollista lyhentää 
käyttäen nopeita junia. Tavaraliikenteen toiminta-
edellytyksiä parannetaan  radan  kantavuutta nosta-
maIla  ja  kuljetusketjuja sujuvoittamalla.  

Tavoitteena  on  myös  Turku—Toijala-osuuden  hit-
täminen  osaksi Pohjolan koimion rataverkkoa, koska 
rataosan tavaraliikenne liittyy toiminnallisesti Poh-
jolan  kolm  ion liikennejärjestelmään. 

Keh ittäm isstrategia  

Henkilöliikenteessä tärkeimpiä kehittämisalueita 
Pohjolan kolmion rataverkolla  on  palvelutason nosto 
itään suuntautuvilla radoilla. Pääkaupunkiseudun  lä-
hiliikennepalvelua  tehostetaan  ja  niiden liikenne- 
verkkoa laajennetaan. 

Tavaral  ii kenteessä kehittämistavoitteena on  koko 
 Pohjolan kolmion rataverkon sähköistäminen  ja  ak-

selipainojen  korottaminen  22,5  tonnista  25  tonniin. 

Helsingistä Pietariin nopeasti 

Pohjolan kolmio liittyy paneurooppalaiseen liikenne- 
käytävään  9A, Helsinki—Pietari—Moskova, jonka ke-
hittämistä tuetaan yhteytenä  EU -maista Venäjälle. 

Suunnitelmissa  on  nopeuttaa kansainvälistä henkilö-
junayhteyttä Helsingin  ja  Pietarin välillä. Pohjolan 
kolmion ratojen kehittämistoimenpiteet edesautta

-vat  Helsingin  ja  Pietarin  välisen  matka-ajan lyheritä-
mistä nykyisestä noin  5,5  tunnista noin kolmeen tun-
tiin vuoteen  2009  mennessä. 

Matka-aikatavoite edellyttää Landen oikoradan val-
mistumisen lisäksi myös muuta rautatieinfrastruk

-tuurin  kehittämistä Suomessa  ja  Venäjällä sekä yhte-
näistä kalustoa  ja  rajamuodollisuuksien  tehosta-
mista. 

Suomen  ja  Venäjän rautatieyhtiöt ovat määritelleet 
tekniset vaatimukset junakalustolle,  jota  kehitetään 
Helsingin  ja  Pietarin väliseen nopeaan liikenteeseen. 

POHJOLAN KOLMION LIIKENNEJÄRJESTELMÄ 
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Tavaralilkenne  

Rautateillä  on  Suomen kuljetusjärjestelmässä eu-
rooppalaisittain poikkeuksellisen suuri merkitys: 
rautatiekuljetusten osuus valtakunnallisesta tavara-
liikenteen  kul  jetussuoritteesta  on  noin  25  %,  kun  se 

 EU:n  alueella  on  keskimäärin  13%.  

Pohjolan kolmion rataverkko  on  keskeinen Suomen 
tavaral  ii  kenteen  kannalta. Suoritteiltaan merkittä-
vimmät yhteydet sijaitsevat tällä verkolla. Pohjolan 
kolmio  on  merkittävässä asemassa myös ns. merten 
moottoriteiden kehittämisen kannalta. 

NESTEKAA SUA 

Rautatiekuljetusten  merkittävimpiä käyttäjiä Suo-
men tavaraliikenteessä ovat metsä-, perusmetalli-  ja 

 kemianteollisuuden suuryritykset. Vuonna  2003 
 Suomen rataverkolla kuljetettiin tavaraa  43,5  milj. 

tonnia.  

Rataverkon  kuljetusten kokonaismäärän ennuste-
taan kasvavan noin  14  %  vuoteen  2010  ja  noin  20  % 

 vuoteen  2025.  Kasvu kohdistuu pääasiassa Suomen 
omiin kuljetuksiin. Vuosaaren sataman valmistuttua 
junaliikenteen osuuden Helsingin satamien maakul-
jetuksista  on  ennustettu nousevan nykyisestä noin 

 10  %:sta  noin  30  %:iin.  

Merten moottoritie tarkoittaa merikuljetuksiin pe-
rustuvan kuljetusketjun kehittämistä satamapalvelui

-ta ja  satamien yhteyksiä parantamalla. Suomessa 
Pohjolan kolmion ratojen hyvät satamayhteydet 
mandollistavat Itämeren meriyhteyden eli Itämeren 
moottoritien kehittämisen. 

Kouvolan logistiikkakeskus  on  Suomen suurin rauta-
tiekuijetusten tavaraliikennekeskus.  Se on  tärkeä 
Kauko-Idän konttiliikenteen kannalta. Nykyisin ter-
minaalin kautta kulkee noin  I 000  konttia  kuukau-
dessa. 
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Ratahankkeiden  edistyminen 	 ---4  

Toimivat  rautatieyhteydet  ja  kuljetuskustannusten 
pitäminen mandollisimman  kilpailukykyisellä  tasolla 
ovat Suomen kannalta tärkeitä  EU:n liikennepoliit-
tisia  tavoitteita. 

Pohjolan kolmion  rataverkkoa  on  kehitetty  suunni-
telmallisesti.  Hankkeita  on  toteutettu  budjettivaroin. 

 Useat hankkeet ovat kuitenkin saaneet  EU:n  TEN- 
tukea.  Prioriteettihankkeena  Pohjolan  kolmiolla  on 

 ollut etusija  TEN -rahoitustukea  myönnettäessä. 
 Suomi on  saanut  jäsenyytensä  aikana  v. I 995-2004 

 tukea Pohjolan kolmion investointeihin runsaat  42 
 milj.  euroa.  Lisäksi tukea  on  myönnetty alustavasti 

 v. 2005-2006  yhteensä  14  milj.  euroa.  

EU  teki toukokuussa  2004  päätöksen  TEN -suunta-
viivojen  tarkistuksesta.  Siinä  on  pidennetty Pohjolan 
kolmion valmistumisen määräaikaa vuodesta  2010 

 vuoteen  201 5.  Pohjolan kolmion hankkeiden määrä- 
ajat  on  otettu huomioon, kun  liikenneinfrastruktuu- 

rin ministerityöryhmä valmisteh  vuosien  2004-201 3 
 investointiohjelmaa.  

Uusien  kehittämishankkeiden  toteuttaminen  on  ri ip-
puvainen  eduskunnan niille  osoittamasta erillisrahoi-
tuksesta.  Pohjolan kolmion  kehittämishankkeilla  on 

 hyvä  suunnitteluvalmius  ja  hankkeet voidaan aloittaa 
siinä vaiheessa, kun  toteuttamispäätös  on  tehty. 

Käynnissä olevat  ja  uudet hankkeet  

o  Kerava—Lahti -oikorata,  331 M€  (käynnissä)  
o  Vuosaaren sataman  ratayhteys,  I 30 M€  (käynnissä) 

 o  llmalan  ratapiha,  100 M€  (uusi)  
o Lahti—Luumäki, palvelutason nosto,  I 50 M€  (uusi) 

 o  Marja-rata,  kaupunkirata,  300 M€  (uusi)  
o  Hyvinkää—Hanko,  sähköistys,  30 M€  (uusi)  
o  Leppävaara—Espoo,  kaupunkirata,  IOU M€  (uusi) 

 o  Luumäki—Vainikkala,  lisäraide,  85 M€  (uusi) 

k 
-  

Pohjolan kolmion ratahankkeiden tavoftteellinen toteuttamisaikataulu 

Kustannukset  (Me) 2004 	2005 	2006 	2007 2008 	2009 2010 	2011 2012 	2013 2014 	2015  
Kaupunkirata  Tikkurila  -  Kerava  - 

Oikorata  Kerava  -  Lahti 33 I  
Vuosaaren sataman  ratayhteys  I 30  
Ilmalan  ratapiha  I 00  
Palvelutason nosto  Lahti  -  Luumäki  I 50  
Kaupunki  rata  Marja-rata 300  
Sähköistys  Hyvinkää  -  Hanko  30  
Kaupunkirata  Leppävaara  -  Espoo  I 00  ______ 
Lisäraide  Luumäki  -  Vainikkala  85  -  
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Matkustusaika- 	Matkustusaika - 
vyöhykkeet vuonna 	vyöhykkeet nopean  
2001 	 junaliikenteen verkolla  
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Matka-aikojen lyheneminen Helsingistä muualle Suomeen 

RAUTATIELIIKENTEEN PALVELUTASO PARANEE 

Pohjolan  kol  mb  toteuttaa tavoitteita  

Pohjolan kolmion liikennejärjestelmä tukee valta-
kunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Rautatieliiken-
teen kehittäminen tukee hyvin liikenne-  ja  viestintä- 
ministeriön julkaisemia liikennepoliittisia tavoitteita. 
Liikkumisen  ja  kuljettamisen turvallisuus, laatu  ja 

 kohtuuhintaisuus  paranevat. 

Kysynnän kasvu mandollistaa junatarjonnan lisää-
misen. Matkustajat kokevat tiheämmät vuorovälit 
samantyyppisenä palvelun parantumisena kuin mat-
ka-aikojen lyhenemisenkin. 

Kehittämisen hyödyt kohdistuvat oikeudenmukai-
sesti  la  tasa-arvoisesti eri väestöryhmiin. Liikkumisen 
kannalta heikommassa asemassa olevien tarpeet 
otetaan myös huomioon. 

Rautatieliikenteen kehittäminen vähentää liikenne- 
järjestelmästä luontoon aiheutuvia globaaleja  ja  pai-
kallisia vaikutuksia  ja  säästää liikennejärjestelmän ku-
luttamia voimavaroja. 

Vaikutukset leviävät laajalle  

Rataverkon  kehittäminen mandollistaa nopeustaso-
jen nostamisen, mikä lyhentää matka-aikoja.  Helsin-
ki—Lahti -väli  n  nopeuttami nen  lyhentää matka-aikoja 
myös pitkillä matkoilla, jolloin vaikutukset leviävät 

 koko  maahan. Henkilöjunien nopeuden nostaminen 
tehostaa myös junakaluston käyttöä, mikä alentaa lii-
kennöinnin kustannuksia. 

Junatarjonnan  kasvu  ja  matka-aikojen lyheneminen 
lisäävät rautatieliikenteen houkuttelevuutta. Kera- 
va—Lahti -oi korata  ja  Lahti—Luumäki-rataosan tason 

- -  nosto lisäävät matkustusta itäiseen Suomeen  ja  Ve-
näjälle. Kun nopeat junat ovat käytössä,  on  Venäjän 
liikenteen matkustajamäärän arvioitu nousevan ny-
kyisestä yli kaksinkertaisiksi. 

I 
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Tavaraliikenne  tehostuu 
	

Turvallisuus paranee 

Ratojen kantavuuden parantaminen mandollistaa 
vaunujen akselipainojen korottamisen, jolloin tavara- 
junien kuljetustehokkuus paranee. Tästä hyätyvät 
erityisesti paperi-  ja  metalliteollisuuden tuotteiden  ja 

 raaka-aineiden kuljetukset sekä yhdistetyt kuljetuk-
set. 

Yhdistettyjen  kuljetusten määrä  on  kasvanut yli  25  % 
 viiden viime vuoden aikana. Ratojen kantavuuden pa-

rantuessa voidaan yhdistettyjä kuljetuksia liikennöidä 
suuremmalla nopeudella, mikä parantaa niiden toi-
mi ntaedel lytyksiä. Myös sähköistys, satamayhteyk-
sien parantaminen, oikorata  ja  kaupunkiradat  vaikut-
tavat myönteisesti yhdistettyjen ku Ijetusten kehittä-
mi  seen.  

Matkaketjut sujuvoituvat 

Matkakeskukset  parantavat jou kkol  i  ikenteen  palve-
lua  ja  matkaketjujen  sujuvuutta. Ne helpottavat jouk-
koliikenteen käyttöä  ja  siirtymistä kulkuvälineestä 
toiseen. Matkakeskuksessa asiakas saa eri liikenne-
muotojen liput  ja  aikataulut sekä muut matkustami-
seen liittyvät palvelut samasta paikasta. 

Tasoristeysten  poistaminen  tai  turvaaminen  ja  junien 
automaattinen kulunvalvonta vähentävät henkilö-  ja 

 tavaraliikenteen sekä erityisesti vaarallisten aineiden 
kuljetusten onnettomuusriskejä. Myös kalustoa  ja 

 laitteita koskevien määräysten uusiminen  ja  niiden 
valvonnan tehostaminen sekä ratapihojen kunnosta-
minen pienentävät onnettomuusriskejä. 

Pohjolan kolmion rataosuuksilla tavoitteena  on  pois-
taa tasoristeykset väleiltä Riihimäki—Kouvola—Vainik-
kala  ja  Kouvola—Kotka/Hamina vuoteen  2008  men-
nessä. Muulla Pohjolan kolmion rataverkolla tasoris-
teyksiä  on vain  Hyvinkää—Hanko-osuudella. 

Rautatieliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvu vä-
hentää  koko  liikennejärjestelmän onnettomuusris

-klä.  
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Liikenne-  ja  viestintäministeriön  tavoitteena  on 
 luoda kaikkiaan  22  matkakeskusta  eri puolille Suo-

mea. Pohjolan kolmion alueella matkakeskuksia  on 
 viisi, joista toteutusvaiheessa ovat Helsingin  ja  Kou-

volan matkakeskukset. Matkakeskus  on  suunnitteilla 
Turkuun, Tikkurilaan sekä Lahteen. 
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Rout  atieliiken  teen  onnettomuusmäärien  kehitys Suomessa 
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VAIKUTUKSET LEVIÄVÄT  RATAKÄYTÄVIEN  SUUNTAISESTI  

Nopeat junayhteydet lisäävät alueiden välistä vuoro-
vaikutusta  ja  parantavat alueiden  ja  aluekeskusten 
saavutettavuutta sekä maan sisäisessä että kansain-
välisessä liikenteessä. Nopean henkilöjunalilkenteen 
verkko kattaa tulevaisuudessa lähes kaikki Suomen 
suurimmat kaupungit, mikä parantaa verkostotalou

-den  toimintaedellytyksiä. Lisäksi tiedon  ja  osaamisen 

leviäminen tehostuu. 

Rautatieliikenteen kehittäminen liikennejärjestel
-män  osana auttaa myös Itämeren talousalueiden vä-

listä yhteistyötä  ja  parantaa niiden kilpailukykyä mui-
hin talousalueisiin verrattuna. 

Nopeiden ratojen suorat aluekehitysvaikutukset pe-
rustuvat lyhentyneestä matka-ajasta koituvi  in  aika- 
säästöihin sekä asemapaikkakuntien suhteellisen si-
jainnin parantumiseen. Välilliset vaikutukset näkyvät 

taas pidempiaikaisena kehityksenä, kuten alueta-
louksien vahvistumisena, lisääntyvinä työpaikkoina 
sekä muutoksina aluerakenteessajaympäristössä. 

Nopeiden ratojen vaikutukset leviävät ratakäytävien 
suuntaisesti asemapaikkakunnille. Ratojen nopeutu

-minen  lisää junaliikenteen markkinaosuuksia etenkin 
suurten  ja  keskisuurten seutujen välisessä henkilölii-
kenteessä. 

Nopeiden ratojen vaikutuksesta aluetalouksien kil-
pailukyky paranee  ja  valtakunnallinen aluekehitys 
tasapainottuu. Nykyiseen infrastruktuuriin tukeutu

-minen  tiivistää aluerakennetta. 

Liityntäliikenteen  edellytysten parantaminen ase-

milla  ja  matkakeskuksissa  tehostaa matkaketjuja  ja 
 tukee junalla matkustamista. 

V  
Merkinnät  

- -.... - --- - - -. _____  rata  
--  

-=rata,  
rakenteilla  

rata,  
suunnitelmissa  

S S  

asuminen  

'S I,  • 	keskusta- 
is  -  toiminnat  

øI\  .:"  teollisuus  

______  .11  ..  .1 I.  -  

Eteläisen Suomen maankäyttö  on  keskittynyt ratayhteyksien varsille 
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Vuonna  2006  valmistuva oikorata tukee kestävän 
yhdyskuntarakenteen kehittämismandollisuuksia. 

 Rata  vahvistaa maankäytön kehitystä uudella Kera-
va—Mäntsälä—Lahti -kasvukaytävällä,  mikä mandollis-
taa väestänkasvun jakautumisen nykyistä väljemmille 
alueille. 

Oikoradan  on  arvioitu  tuovan  Päijät-Hämeeseen 
 6000  uutta työpaikkaa  ja  I 5 000  asukasta. Myös seu-

dullisen yhteistyön merkitys korostuu. 

Oikorata tasaa  pääkaupunkiseudun kasvupaineita, 
tukee kaupunkiseutujen kehitystä  ja  tiivistää nykyistä 
aluerakennetta. Oikorata vahvistaa erityisesti itäisen 
Suomen kasvuedellytyksiä tehostamalla sekä hen-
kilö- että tavaraliikennettä itäiseen Suomeen, mutta 

myös pääradan suunnassa pohjoiseen. Tätä kehitystä 
tukee rataosan  Lahti—Luu mäki palvelutason  noston 

 toteuttaminen. 

Oikoradan seurannaisvaikutukset  heijastuvat sekä 
nykyisen pääradan alueelle että Itä-Suomeen, missä 
nopeammat junayhteydet parantavat radanvarsikau-
punkien kilpailukykyä. 

Pääkaupunkiseudulla suunnitteilla olevat kaupunki- 
radat  Leppävaarasta  Espooseen sekä Marja -rata  pa-
rantavat seudun sisäisiä yhteyksiä  ja  tukevat pääkau-
punkiseudun kehittämistä. Maankäyttö kaupunkira-
tojen lähialueilla kehittyy tiheän  ja  säännöllisen juna-
liikenteen myötä tiiviiksi. Hankkeiden yhdyskuritata-
loudelliset säästöt ovat merkittäviä.  
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Rataverkon  kehittämisen alueellisten vaikutusten leviäminen 
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YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET  OVAT MYÖNTEISIÄ 

Päästöt  ja energian  kulutus pienenevät  

unaliikenteen  osuus Suomen henkilöllikenteen  kul
-jetussuoritteista  on 48  %  ja  tavaraliikenteen kulje-

tussuoritteista  25  %,  mutta osuus päästöistä  on 
 päästälajista  riippuen  vain 0,2  -  1,9  %. Rataverkon 
 kehittäminen lisää rautatieliikenteen kulkumuoto-

osuutta  ja  vähentää  koko  liikennejärjestelmän ympä-
ristähaittoja.  

J  unaliikenteen  ja  radanpidon  energiankulutus  on vain 
 noin  2  %  koko  maan liikenteen energiankulutukses

-ta.  Siirtyminen dieselvetoisesta liikenteestä sähköju-
naliikenteeseen pienentää sekä energiankulutusta 
että päästöjä. Lisäksi sähkön tuottamisessa syntyvät 

 typen  oksidit, häkä  ja  hiukkaset eivät leviä suoraan 
radanvarren hengitysi  I  maan. 

Suomen junaliikenteen energiankulutus  on  vähenty-
nyt kanden viime vuosikymmenen aikana noin  12%. 

 Samanaikaisesti henkilöliikenne  on  kasvanut  6  %  ja 
 tavaraliikenne  21  %.  

Maaperää  ja pohjavesiä suojellaan 

Rataverkko  kulkee pohjavesialueilla  koko  maassa  n. 
650  km:n matkalla  ja  vedenhankinnan  kannalta tär-

keillä  1 -ja  11 -luokan alueilla  n. 550  km:n matkalla. 

Pohjolan kolmion alueella vedenhankinnan kannalta 
tärkeimmät pohjavesialueet sijaitsevat Salpausselkä-
vyöhykkeissä  ja  niihin liittyvissä reunamuodostu

-missa.  Rataosat  Hanko—Hyvinkää sekä Riihimäki— 
Kouvola sijaitsevat Salpausselän pohjavesivyöhyk-
keellä. 

Vedenhankinnan  kannalta tärkeimmät pohjavesialu-
eet  on  kartoitettu  ja  jatkossa ne merkitään myös 
maastoon. Suurin pohjaveden pilaantumisriski liittyy 
kemikaali-  ja  muihin vaarallisten aineiden kuljetuk

-sun,  joiden onnettomuusriskejä pienennetään  mm. 
 poistamalla tasoristeyksiä, parantamalla kulunval-

vontaa sekä kehittämällä  ja  valvomalla  kalustoa  ja 
 kuljetuksia koskevia määräyksiä. 
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Meluhaittoja  vähennetään 
	

Ratamateriaaleja  hyödynnetään 
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Uusien ratahankkeiden yhteydessä meluhaittojen 
syntymistä estetään  mm.  radan  linjauksella  ja  raken-
teellisifla  ratkaisuilla. Junakaluston  ja radan  kunnossa- 
pidon ohella rautatiemelulle altistuvien asukkaiden 
määriin voidaan vaikuttaa kaavoituksella. Ratahallin-
tokeskus voi vaikuttaa tyyppi hyväksynnästä vastaa-
vana viranomaisena myös käytettävään kalustoon  ja 
sen  melutasoon.  

Ratojen päällysrakenteen uusiminen  ja  kiskojen hion
-ta  vähentävät rautatieliikenteen meluhaittoja. Myös 

sähköistys vähentää melua,  sillä  sähköveturin  melu- 
taso  on  dieselveturia  alhaisempi. Vaikka junaliikenne 
lisääntyy, eivät meluhaitat kokonaisuudessaan kasva. 

Meluesteiden  rakentamisella pienennetään melu- 
haittoja. Pohjolan kolmion rataosuuksilla maluaitoja 

 on  rakennettu  mm.  Leppävaaran kaupunkiradan  ja 
 Helsinki—Kerava-kaupunkiradan varsille. 

Tärinä  häiritsee paikoin  

Tärinä  on  melun  ohella paikallisia haittoja aiheuttava 
tekijä. Riskikartoituksella tärinän suuruus voidaan 
ennakoida alueita kaavoitettaessa. Tärinää voidaan 
vähentää  radan  perustus-  ja  vahvistustoimenpiteillä 

 sekä tärinää vaimentavien rakenteiden käytöllä. 

Pohjolan kolmion radoista tärinän kannalta pahim-
mat ovat idän liikenteen rataosuudet, joilla tavara- 
junat paikoitellen aiheuttavat häiriötä asutukselle. 

Suurin  osa  radanpidossa  käytettävistä materiaaleista 
voidaan kierrättää. Esimerkiksi  radan  parantamisen 
yhteydessä poistettavat puupölkyt voidaan käyttää 
uudelleen sivuraiteilla  tai  polttaa haketettuina korke-
assa lämpötilassa energiaksi. Nämä toimenpiteet 
vähentävät olennaisesti radanpidossa syntyvää jäte- 
määrää. Uusien ratojen  ja  raiteiden rakentamisessa 

 ja  perusparannuksessa  hyödynnetään mandollisim-
man paljon ylijäämämassoja.  

Radan  pidon  ympäristöhaasteet 

Radanpidon ympäristötoiminnan  haasteita lähivuo-
sina ovat: 

- euroopanlaajuisen rautatiejärjestelmän  yhteen- 
toi mivuutta koskevan lainsäädännön edel lyttämät 
toimenpiteet, 

- EU:n ympäristömeludirektiivin  vaatimukset, 
- seurantajärjestelmien  ja  uusien toimintamallien 

kehittäminen, 
- radanpidon ekotehokkuuden  kasvattaminen, 
-  suurten ratahankkeiden kielteisten ympäristö- 

vaikutusten minimointi, 
-  ratojen estevaikutusten lieventäminen  ja  maise-

masuunnittelu, 
-  melu-  ja  tärinäongelmien  vähentäminen, 
-  liikenteen aiheuttamien pohjavesiriskien hallinta, 
- pilaantuneiden  maiden  puhdistus, 
- ympäristövaatimukset  liikennöitsijöille.  

I 

 P I.' 

S.  

POHJOLAN KOLMION  LIIKENNEJÄRJESTELMÄ 



Kehä  Ill  
Vanhakartano-  
Tikkurila 	227 M€ 

rKaupunkirata 	1  
I  Marja -rata  
300 M€ 

rH&vnk-vanraa  
Uusi terminaalialue  
100 M€  

Ku  ip  ii k  ru 

Tik  urila -  Kerava 
Valmistunut  2004 

Oikorata 
Kerava  -  Lahti 
331 M€ 

raiaeiutason  nosto 
Lahti  - Luumaki  

50 M€  

[Lisäraide 
Luumäki  - Vainikkalal 

,'  85 M€  

Valtatie  I N 	 Lahti  rn i  Haminan ohikulku  Lohja  - Lohjanharju __________ -  
95M- 59 M€  Kouvo - -  

TurunIenoasemai fVaftade7 
Logistnkkatoiminnot -'  Hamina  - Vaalimaa  

i iI  Naad 	1urku  N  - --------- --------- 

tali ________________________ 
±Hamnal 

Sak,  - _________  Loviisa± 	/  Kotka± i 	- 
N:antahn  satama  

YIähankkeet 1'  __ _  
Sdhköistys 	fl1 //  Hanke  sisultvv totevtusohv'  

Suomenlahti/'  II Hanke ei  ssatu toteutvoivrI  

LL  
Vuosaaren sataman 

kenneyhteydet 
Menvayla 
Lovusan  satama 

[Vaftade7 	- 
Koskenk)4a 	Kotka  

rMenvä>4ä 
Hnan  satama 
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