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Tiivistelmä 

Luumäki–Vainikkala rataosa on tärkeässä osassa Kaakkois-Suomen rataverkon lii-
kennejärjestelmää toimien kansainvälisen henkilö- ja tavaraliikenteen kauttakulku-
osuutena. Rataosalla on nykyisin tavaraliikenteen osalta ruuhkatilanteita ja aika-
taulumuutoksia johtuen rajaliikenteen vaikeasta ennustettavuudesta, radan yksi-
raiteisuudesta ja henkilöliikenteen priorisoinnista. 

Tämän tarveselvityksen tavoitteena on ollut selvittää Luumäki–Vainikkala yhteys-
välille keskeisimmät kehittämistoimenpiteet, jotka sujuvoittavat yhteysvälin ny-
kyistä liikennettä ja mahdollistavat rataosan välityskyvyn lisäämisen. Työssä on 
tarkasteltu yhteysvälin infrastruktuuria koskevia toimenpiteitä ja kehittämispolkua 
liikenteen oletettuihin muutoksiin. Lisäksi työssä on karkealla tasolla arvioitu tun-
nistettujen kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia maankäyttöön ja ympäristöön. 

Tarveselvityksen olennainen tarkoitus on tuottaa lisätietoa tarvittaville yhteysvälin 
kehittämistoimenpiteille. Tarveselvityksen tehtävänä ei ole päättää mahdollisista 
jatkotoimenpiteistä tai tulevista radan kehityshankkeista. 

Selvityksessä tunnistetuille kehittämistoimenpiteille on arvioitu alustavat kustan-
nusarviot sekä vaikutuksia maankäyttöön, luontoon, maisemaan ja kulttuuriympä-
ristöön. Toimenpiteiden liikenteellisiä vaikutuksia on tarkastelu erikseen ottaen 
huomioon tämän hetken liikenne-ennusteet. Keskeisiksi kehittämistoimenpiteiksi 
on muodostuneet opastien välien tihentäminen, rataoikaisut, kaksoisraideosuus 
Vainikkalan päässä ja lisäraide uudessa maastokäytävässä. 

Kehittämistoimenpiteiden, niiden tarpeiden sekä liikenteellisten vaikutusten perus-
teella on muodostettu ehdotus vaiheistetusta kehityspolusta. Tarve opastinvälien 
tihentämiselle olisi jo nykytilanteessa lisäten liikenteellistä joustavuutta. Kaksois-
raiteen toteuttaminen Vainikkalan päähän laskisi kuormitusta hieman mahdollis-
taen sujuvampaa liikennettä Vainikkalan liikennepaikan läheisyydessä. Rataoikai-
sut mahdollistavat rataosan junamäärien pienen lisäyksen ja nopeustason noston 
koko matkalta samalle tasolle. Nykyinen rata on todettu olevan perusparannuksen 
tarpeessa ja rataoikaisujen toteutus tulisi tarkastella toteutettavaksi saman aikai-
sesti perusparannuksen yhteydessä. Jos junamäärät kasvavat merkittävästi, tulisi 
uudessa maastokäytävässä kulkeva lisäraide tarpeelliseksi. Lisäraiteen tilanteessa 
Luumäki–Vainikkala yhteysvälillä olisi käytössä kaksi raidetta laskien kuormitusta 
olennaisesti. 
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Behovsutredning av banavsnittet Luumäki–Vainikkala. Trafikledsverket. Helsing-

fors 2021. Trafikledsverkets publikationer 33/2021. 90 sidor och 5 bilagor. ISSN 2490-

0745, ISBN 978-952-317-871-7. 

Sammanfattning 

Banavsnittet Luumäki–Vainikkala är en viktig del av trafiksystemet i sydöstra 
Finlands bannät och utgör ett transitavsnitt för den internationella person- och 
godstrafiken. Det bildas köer i godstrafiken på banavsnittet och ändringar måste 
göras i tidtabellerna, eftersom det är svårt att förutse gränstrafiken, banan är 
enspårig och persontrafiken prioriteras. 

Syftet med denna behovsutredning har varit att utreda de viktigaste utvecklings-
åtgärderna för förbindelsesträckan Luumäki–Vainikkala för att göra den nuvarande 
trafiken på sträckan smidigare och möjliggöra en ökning av banavsnittets 
förmedlingskapacitet. I arbetet har man granskat åtgärder som gäller förbindelse-
sträckans infrastruktur och utvecklingsvägen mot de förmodade ändringarna i 
trafiken. I arbetet har man dessutom på grov nivå bedömt de identifierade 
utvecklingsåtgärdernas inverkan på markanvändningen och miljön. 

Det väsentliga syftet med behovsutredningen är att producera ytterligare 
information för nödvändiga utvecklingsåtgärder för förbindelsesträckan. Det är inte 
behovsutredningens uppgift att besluta om eventuella fortsatta åtgärder eller 
kommande utvecklingsprojekt för banan. 

Preliminära kostnadskalkyler samt konsekvenser för markanvändningen, naturen, 
landskapet och kulturmiljön har bedömts för de utvecklingsåtgärder som 
identifierats i utredningen. Åtgärdernas konsekvenser för trafiken granskas separat 
med beaktande av trafikprognoserna i nuläget. Centrala utvecklingsåtgärder har 
varit tätare signalintervaller, uträtning av banan, ett avsnitt med dubbelspår i 
Vainikkala och ett extra spår i den nya terrängkorridoren. 

Utgående från utvecklingsåtgärderna, deras behov och konsekvenserna för 
trafiken har ett förslag om en stegvis utvecklingsväg tagits fram. Tätare signal-
intervaller skulle redan i nuläget öka flexibiliteten i trafiken. Att bygga ett dubbel-
spår i Vainikkala skulle minska belastningen något och möjliggöra smidigare trafik 
i närheten av Vainikkala trafikplats. Uträtningen av banan möjliggör en liten ökning 
av tågmängderna på banavsnittet och en höjning av hastigheten till samma nivå 
på hela sträckan. Den nuvarande banan har konstaterats vara i behov av grundlig 
förbättring och uträtningen av banan borde genomföras i samband med den. Om 
tågmängderna ökar betydligt skulle ett extra spår behövas i den nya terräng-
korridoren. I en situation med ett extra spår på förbindelsesträckan Luumäki–
Vainikkala skulle belastningen sänkas väsentligt. 
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Needs assessment for Luumäki–Vainikkala track section. Finnish Transport Infra- 

structure Agency Helsinki 2021. Publications of the FTIA 90 pages and 5 appendices. 

ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-871-7. 

Abstract 

The Luumäki–Vainikkala track section plays an important role in the Southeast 
Finland rail network transport system as a transit section for both international 
passenger traffic and freight traffic. As regards freight traffic, this track section 
currently faces congestion problems and timetable changes due to the difficulty of 
predicting border traffic, the single-track status of the line, and the need to 
prioritise passenger traffic. 

The aim of this needs assessment has been to establish the key development 
measures for the Luumäki–Vainikkala line which would serve to streamline the 
current traffic flows on the line and make it possible to increase the capacity of the 
track section. The report examines measures related to the infrastructure of the 
line and the development path for the expected changes in traffic. In addition, the 
report also gives a rough assessment of the impacts of the identified development 
measures on land use and the environment. 

The core purpose of the needs assessment is to provide additional information on 
the measures required to develop the line. The purpose is not, therefore, to decide 
on possible follow-up measures or future track development projects. 

Assessments have been made of the impacts on land use, nature, landscape and 
the cultural environment for each of the development measures identified in the 
report, and initial cost assessments have also been produced. The traffic-related 
impacts of the measures have been examined separately, taking into account the 
current traffic forecasts. The key development measures identified are higher 
frequency of signal boxes, track straightening, a double-track section at the 
Vainikkala end and an additional track in the new land corridor. 

Based on these development measures, the related needs and the traffic impacts, 
a proposal has been formulated for a phased development path. More frequent 
signal boxes would increase traffic flexibility already in the current situation. The 
implementation of the double-track section at the Vainikkala end would reduce the 
traffic load slightly, enabling smoother traffic flows in the vicinity of Vainikkala. 
Track straightening would make it possible to slightly increase the number of trains 
on the railway section and increase the speed limit to the same level along the 
entire route. The current track has been found to be in need of renovation, and 
the implementation of track straightening should be scheduled for the same period 
as the renovation work. If the number of trains increases significantly, an additional 
track in the new land corridor would be necessary. With the addition of this 
additional track, two tracks would be available for use on the Luumäki–Vainikkala 
line, which would significantly reduce the load. 
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Esipuhe 

Työn tavoitteena on ollut määrittää kehittämistoimenpiteet nykyiselle Luumäki– 
Vainikkala-rataosalle ja uudelle lisäraiteelle sekä laatia alustava vaiheistus kehittä-
mistoimenpiteiden toteutukselle ottaen huomioon liikenne-ennusteet ja liikenne-
määrien kasvu. 

Tarveselvityksen laatiminen on käynnistetty loppuvuonna 2020 osana Kaakkois-
Suomen selvityskokonaisuutta, jossa on tarkasteltu rataverkon kehittämistarpeita. 
Selvityskokonaisuus sisältää useita erillisselvityksiä ja hankearviointeja sekä yhteen 
kokoavan koosteraportin.  

Tarveselvitystä ja selvityskokonaisuutta on ohjannut Väylävirastossa ohjausryhmä, 
johon ovat kuuluneet Pekka Rajala, Tapio Ojanen, Jaakko Knuutila, Emmi Touru-
nen, Kristiina Hallikas, Marketta Ruutiainen, Taneli Antikainen ja Seppo Serola sekä 
Marko Mäenpää Liikenne-ja viestintävirastosta. Tarveselvityksen tilaajana Väylävi-
rastossa on toiminut Marketta Ruutiainen. 

Työn aikana on pidetty yhteensovituskokouksia erillisselvitysten kesken sekä 
kuultu sidosryhmiä ja esitelty selvitysten eri vaiheiden keskeisiä tuloksia sidosryh-
mätilaisuuksissa. 

Konsulttina työssä toiminut Ramboll Finland Oy, jossa työhön ovat osallistuneet 
Janica Solehmainen, Antti Salminen, Sami Iikkanen, Hanna Kalliomäki, Noora 
Niemi, Jarkko Kukkola, Emilia Vainikainen, Sini Korpinen, Antti Lepistö, Maija Lah-
tinen ja Tuomas Linden.  

Helsingissä kesäkuussa 2021 

Väylävirasto 
Väylien suunnitteluosasto
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1 Lähtökohdat ja tavoitteet  

Työn lähtökohtana toimivat tarkastelualueelta tehdyt Väyläviraston aiemmat selvi-
tykset sekä ennen selvitystyötä ja sen aikana tehdyt sidosryhmähaastattelut ja 
heiltä saadut aineistot. Selvityksissä ja sidosryhmähaastatteluiden perusteella on 
todettu, että Luumäki–Vainikkala-rataosa on noussut ”pullonkaulaksi” Helsinki–Pie-
tari reitillä. Nykyisen radan ympäröivä maasto on haastava johtuen sen mäkisyy-
destä, vesistöistä ja notkoista. Haastavan ympäristön takia raidegeometriaa ei ny-
kyisellä linjauksella ole mahdollista muuttaa tavoiteltuun nopeustasoon 200 km/h 
kustannustehokkaasti. Tämän vuoksi on ehdotettu uutta lisäraidetta omaan maas-
tokäytävään. Rataosan rooli yhtenä tärkeimmistä yhteyksistä Suomen ja Venäjän 
välillä luo painetta henkilö- ja tavaraliikenteen täsmällisyyden parantamiseen ja 
kasvun mahdollistamiseen. 

Lähtökohtina toimivat selvitykset ovat: 
- Kaakkois-Suomen liikenteellinen selvitys, raportti 28.9.2020 (Väylävirasto 

2020a) 
- Rataverkon välityskyvyn kokonaiskuva, Väyläviraston julkaisuja 30/2020  

(Väylävirasto 2020b) 
- Kaakkois-Suomen ratakapasiteetin ja ratatyöhankkeiden vaikutusten tarkas-

telu, Väyläviraston julkaisuja 60/2020 (Väylävirasto 2020c) 
- Luumäen–Vainikkalan lisäraide, yleissuunnitelma (Ratahallintokeskus 1997)  
 
Työn tavoitteena on määrittää ja alustavasti suunnitella Luumäki–Vainikkala-rata-
osalle kehittämistarpeet ja -toimenpiteet niin nykyisen radan kuin uuden lisäraiteen 
osalta sekä esittää kehittämistoimenpiteille alustava vaiheistus. Lisäksi laaditaan 
alustavat kustannusarviot selvityksessä esille nousseille kehittämistoimenpiteille 
sekä tutkitaan karkealla tasolla suurempien toimenpiteiden vaikutuksia maankäyt-
töön ja ympäristöön. 

Työ kytkeytyy osaksi Kaakkois- ja Itä-Suomen junaliikenteen kehittämistä. Työn 
aikana käynnissä olivat seuraavat yhteistyössä työstetyt selvitykset: 

- Luumäki–Vainikkala rataosan hankearviointi (FLOU Oy) 
- Vainikkalan liikennepaikan toiminnallinen selvitys (Proxion Plan Oy) 
- Rataosuuksien Luumäki–Imatra–Imatrankoski-raja hankearviointi (Sweco 

Infra & Rail Oy) 
- Lappeenrannan ja Lauritsalan liikennepaikkojen toiminnallinen selvitys  

(Ramboll Finland Oy) 
- Pietarin ja Suomen välisen rautatierajaliikenteen kokonaiskuvaselvitys  

(Sweco Infra & Rail Oy) 
- Kaakkois-Suomen rataverkkoselvitys (FLOU Oy) 
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2 Rataosan nykytilan kuvaus   

2.1  Tarkastelualue Luumäki–Vainikkala  

Työn tarkastelualue (Kuva 1) rajoittuu Luumäen liikennepaikalta Vainikkalan liiken-
nepaikan osan Vainikkala tavara (Vnat) länsipäähän. Vainikkalan liikennepaikka 
kuuluu tarkastelualueeseen vain välityskyvyn ja yhteensovituksen osalta. Vainik-
kalan liikennepaikan kehitysehdotukset on kuvattu Vainikkalan ratapihan toimin-
nallisessa selvityksessä. 

 

Kuva 1. Kartta rataosasta. Valtion rataverkko 1.1.2021 (Väylävirasto 2021). 

Luumäki–Vainikkala-rataosa avautui liikenteelle vuonna 1870. Rataosa on yksirai-
teinen, sähköistetty ja junien kulunvalvonnalla varustettu sekaliikennerata ja se 
kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T-ydinverkkoon. Rataosalla kulkeva henkilölii-
kenne on tyypiltään kansainvälistä kaukoliikennettä. Lisäksi rataosalla kulkee run-
saasti tavaraliikennettä. 

Luumäki–Vainikkala-rataosa on noin 31 kilometriä pitkä. Rata erkaantuu Luumäen 
liikennepaikan itäpäässä Jurvalan kylän tuntumassa Karjalan radasta ja päättyy 
Vainikkalaan valtakunnanrajalle, josta rata jatkuu Pietarin suuntaan. Luumäki–Vai-
nikkala-rataosalla on käytössä kaksi liikennepaikkaa, Pulsa ja Raippo. Vainikkalan 
liikennepaikka jakaantuu kolmeen osaan: Vainikkala tavara (Vnat), Vainikkala 
asema (Vna) ja Vainikkala-raja (Vnar).  

Tarkastelualueen kuvaus nykyisestä ratainfrastruktuurista on esitetty kuvassa 2. 
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Kuva 2. Luumäki–Vainikkala-rataosan yleiskuvaus. 

2.2  Rata 

Rataosa kuuluu rataluokkaan P4, päällysrakenneluokkaan D ja sen kunnossapito-
taso on 1. Ratakiskon profiili on koko rataosuudella 60E1 ja ratapölkyt ovat beto-
nia. Radalla on sepelitukikerros. Radan päällysrakenteen osalta tukikerros ja kiskot 
on uusittu vuosina 1996-1997. 

Rataosuus on kaarteinen ja radan kaarresäteet vaihtelevat 500–4000 metrin välillä. 
Pienimpien kaarresäteiden (500–800 metriä) kohdalla raiteen suurinta nopeutta on 
jouduttu alentamaan. Nykyisin rataosalla on kolme nopeuden alentamiskohtaa.  

Rataosuudella olevien Pulsan ja Raipon liikennepaikkojen välinen etäisyys on 9 ki-
lometriä. Pulsan ja Raipon liikennepaikkojen sivuraiteiden hyötypituudet ovat noin 
1800 metriä. Sivuraiteiden tavallista pidempi pituus johtuu vaihteiden sijoittamisen 
haastavuudesta raidegeometrian kaarteisissa kohdissa, joissa suorat elementit si-
joittuvat pitkän matkan päähän toisistaan. 

2.3  Radan nykytilanteen nopeus 

Luumäki–Vainikkala-rataosan junille suurin sallittu nopeus radan rakenteiden puo-
lesta on henkilöjunille 140 km/h. Rataverkon määräämä tavarajunien suurin sallittu 
nopeustaso on akselipainon mukaan 80–120 km/h – vaihtelu on Suomen rataver-
kolle tavanomaista. Taulukossa 1 on esitetty Luumäki–Vainikkala-rataosalla suu-
rimmat sallitut nopeudet ottaen huomioon sallitut akselipainot. 

Taulukko 1. Luumäki–Vainikkala-radan suurimmat sallitut nopeudet. 

Juna Suurin sallittu nopeus 

Henkilöjuna (kaikki) 140 km/h 

Tavarajuna, akselipaino 160 kN 120 km/h 

Tavarajuna, akselipaino 200 kN 120 km/h 

Tavarajuna, akselipaino 225 kN 100 km/h 

Tavarajuna, akselipaino 250 kN 80 km/h 
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Henkilöliikenteessä suurin sallittu nopeus vaihtelee hieman tavanomaisella veturi-
vetoisella kalustolla ja kallistuvakorisella sähkömoottorikalustolla. Kaluston ominai-
suudet voivat alentaa radalla liikkuvien junien suurinta sallittua nopeutta. Pienim-
pien kaarresäteiden kohdalla nopeutta on jouduttu alentamaan ja suurin sallittu 
nopeus henkilöliikenteelle vaihtelee välillä 90–120 km/h. 

Kouvola–Vainikkala-kuljetusreitillä tavarajunien aikataulut on suunniteltava no-
peustasolle 60 km/h, jos kuljetus sisältää itäisen yhdysliikenteen vaunukalustoa yli 
225 kN mutta enintään 250 kN akselipainolla. Myös itäisen yhdysliikennekaluston 
junien lähtöihin, pysähtymisiin ja tuloihin on tyypillisesti varattava muita tavaraju-
nia enemmän aikaa, koska vaihdealueilla kulkemiseen on asetettu muita junia tiu-
kempia nopeusrajoitteita. Tolstoi- yöpikajunakaluston suurin nopeustaso on 120 
km/h. Pulsan ja Raipon liikennepaikkojen sivuraiteiden sallitut nopeudet ovat 60-
80 km/h riippuen junan akselipainosta. 

2.4  Liikennepaikat ja niiden toiminnallisuus 

Rataosalla on yhteensä kaksi liikennepaikkaa, Pulsa ja Raippo sekä rataosan alku- 
ja loppuosassa olevat Luumäen ja Vainikkalan liikennepaikat. Pulsan ja Raipon lii-
kennepaikat toimivat junaliikenteen kohtaamispaikkana, eikä niillä ole kuormaus-
toimintaa tai henkilöliikenteen rakenteita. Raipon ja Pulsan liikennepaikoilla on yh-
det noin 1800 metriä pitkät sivuraiteet, joten kaikkien junien junakohtaamistilan-
teita on mahdollista järjestää Raipossa ja Pulsassa. Asemavälisuojastuksesta joh-
tuen rautatieturvalaitteet sijaitsevat liikennepaikkojen yhteydessä. 

Raipon liikennepaikalta on lisäksi liityntä Lappeenrannan kaupungin omistamalle 
yksityisraiteelle. Vainikkalan liikennepaikka toimii transitoliikenteen raja-asemana, 
jonka kautta kulkee pääosa Venäjän liikenteen kuljetuksista. Lisäksi henkilöliikenne 
Suomen ja Venäjän välillä kulkee Vainikkalan kautta. Vainikkala on myös vaarallis-
ten aineiden kuljetusten VAK-ratapiha. Vainikkalan liikennepaikka on osiin jaettu 
liikennepaikka, ja se koostuu Vainikkala asemasta, Vainikkala tavarasta ja Vainik-
kala rajasta. Liikennepaikkojen toiminnallisuutta kuvataan taulukossa 2.  

Taulukko 2. Tietoja liikennepaikkojen toiminallisuudesta (Lähde: Väylävirasto 
2020d ja Ratatiedon extranet). 

Liikennepaikan nimi Luumäki Pulsa Raippo Vainikkala 

Nimilyhenne Lä Pl Rpo Vna (asema) 
Vnat (tavara) 
Vnar (raja) 

Sijaintikunta Luumäki Lappeen-
ranta 

Lappeen-
ranta 

Lappeenranta 

Kulkutieraiteiden määrä 5 2 2 1–20 

Mitoittava kohtaamis-
raidepituus 

1234 m 1834 m 1847 m 1134/1371 m 
(asema/tavara) 

Seisontaraiteet 3 kpl  
(1438 m) 

1 kpl  
(271 m) 

4 kpl  
(1217 m) 

19 kpl, 6305 m 
(asema+tavara) 

Yksityisraiteita on ei on on 

Rataisännöintialue Itä-Suomi 

Kunnossapitoalue 7 

Kunnossapitokeskus Kouvola 
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2.5  Turvalaitteet 

Rataosan turvalaitejärjestelmänä on Siemens Osakeyhtiön toimittama SIMIS-C-tie-
tokoneasetinlaitejärjestelmä, joka on käyttöönotettu vuonna 1995. SIMIS-C-tieto-
koneasetinlaitejärjestelmä on ns. alueasetinlaitejärjestelmä, jossa itse asetinlaite, 
ns. ylätaso, sijaitsee Luumäen ratapihalla ja ala-asemat Luumäen, Pulsan ja Raipon 
ratapihoilla. Vainikkalan liikennepaikalla on Mipro Osakeyhtiön toimittama MiSO 
TCS-O tietokoneasetinlaitejärjestelmä, joka on käyttöönotettu vuonna 2019. Rata-
osa on asemavälisuojastettu, varustettu junien kulunvalvontajärjestelmällä (JKV), 
jonka tiedonsiirtomatka mahdollistaa pääraiteen maksiminopeudeksi enintään 160 
km/h ja opastimet on varustettu tehoa mittaavin JKV-koodaimin. Raiteen vapaan-
olon valvonta on toteutettu akselinlaskentajärjestelmällä. 

Luumäen, (Luumäki)–(Vainikkala) rataosan ja Vainikkalan rautatieliikenteenohjaus 
on keskitetty Kouvolan ohjauspalvelukeskukseen. Kauko-ohjausjärjestelmä on uu-
distumassa Siemens Osakeyhtiön toimittamaan ”KAKO” kauko-ohjausjärjestel-
mään. Käyttöönotto järjestelmälle on suunniteltu Luumäki-Vainikkala välillä 2022. 

2.6  Sähkörata 

Rataosa on sähköistetty vuonna 1978. Sähköistysjärjestelmä on 1x25 kV ja ra-
tajohtotyyppinä on SR 70. Rataosalla on Raipon ratapihalla Raippo syöttöasema 
km 269+678. SR 70 ratajohtotyyppi mahdollistaa maksiminopeudeksi 160 km/h. 

Sähköradan käyttökeskus sijaitsee Kouvolassa. 

2.7  Pohjaolosuhteet  

Nykyisellä rataosalla on kartoitettu pehmeikköjä RATADATA-tietopalvelusta sekä 
pehmeikkörekisteristä. Rataosalla on tietopalvelun ja rekisterin perusteella peh-
meikköjä yhteensä 34 kpl, yhteensä noin 13 kilometriä. 

Rataosalla on lisäksi rekisteröity routapaikkoja, mutta tiedossa ei ole routaongel-
mia. Raiteelle on asennettu routalevyjä useisiin paikkoihin. 

Kallioleikkauksia nykyisellä rataosalla on 11 kpl, joista suurin osa sijaitsee toisella 
puolella ratalinjaa. Yhteensä kallioleikkausta on noin yhden kilometrin verran koko 
rataosalta. Kallioleikkaukset sijoittuvat Kaakkois-Suomen rapakivigraniittivyöhyk-
keelle. 

2.8  Rakenteet 

Rataosalla on yhteensä 15 siltaa, sisältäen kolme ylikulkusiltaa, neljä alikulkusiltaa 
ja kahdeksan ratasiltaa sekä 30 rumpua. Rataosalla olevista silloista kolme on ELY-
keskuksen hallinnassa ja vastuulla. Rummuista pääosa on kivirumpuja tai teräs-
putkirumpuja. Osaa kivirummuista on jatkettu betoniputkilla. 
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Tasoristeyksiä rataosalla on kaksi, joista molemmat ovat vartioimattomia. Tasoris-
teykset sijaitsevat Pulsan ja Raipon liikennepaikoilla. 

2.9  Radan kunto 

Luumäki–Vainikkala-rataosan yleiskunto on hyvä ja rakenteet ovat kunnossa.  
Radan päällysrakenteen kiskot ja tukikerros ovat kuitenkin tulossa käyttöikänsä 
päähän ja loppuun ajettua, jonka seurauksena ne on uusittava ennen kuin kun-
nossapidon tarve lisääntyy. Väyläviraston kunnossapidon laatiman tarvemuistion 
mukaan perusparannustarve on seuraavan viiden vuoden sisällä. Lisäksi tarve- 
muistiossa on todettu akuutteja vaihteen vaihtoja, jotka tulisi toteuttaa seuraavan 
parin vuoden aikana. 

Rataosalla olevia pehmeikköjä tulee seurata ja niiden stabiliteetti tulee varmistaa 
niiltä osuuksilta, joissa stabiliteetti on luokiteltu melko alhaiseksi. 

Kallioleikkausten osalta niille tulee tehdä vesakointi ja puhdistus, jotta kalliossa ei 
ilmene rapautumista.  

Siltojen osalta on tarvetta tehdä perusparannuksia ja -korjauksia kaikille silloille. 

Sähköradan ratajohdon rakenteista tulisi uusia kannatinlangat ja ripustimet, kun 
rataosalle tehdään päällysrakenteen perusparannus. Sähköistyksen peruskorjaus 
on myös tulossa ajankohtaiseksi, koska järjestelmä on vanha ja liikennemäärät 
sekä nopeudet ovat kasvaneet. 

Kunnossapito- ja ratatyöt joudutaan tekemään Allegro-liikenteen ehdoilla pienissä 
työraoissa, joka luo haasteita kunnossapitoon ja perusparannuksen toteutuksen 
aikatauluun. Nykyisillä 4–5 tunnin liikennekatkoilla perusparannuksen kesto ajoit-
tuisi kolmelle rakennus-/kesäkaudelle. Perusparannusta ei ole kannattava toteut-
taa nykyisillä liikennekatkoilla vaan niiden pituuksista on neuvoteltava hyvissä ajoin 
ennakkoon. Pidemmillä liikennekatkoilla (10 tuntia) ja työraoilla (neljä työrakoa 
viikossa) perusparannus olisi mahdollista toteuttaa yhden rakennus-/kesäkauden 
aikana. 

2.10  Maankäyttö ja ympäristö 

Maankäyttö  

Tarkastelualue sijaitsee Luumäen ja Lappeenrannan kuntien alueella. Alue on pää-
osin haja-asuttua maaseutualuetta. Asutus painottuu nykyisen radan läheisyyteen, 
muuten alueella on pääosin vain yksittäisiä rakennuksia. Suurimmat kylät ovat Vai-
nikkala, Raippo ja Simola. Muita kyliä ovat Pottikylä, Tani, Rikkilä, Pulsa ja Junttola. 
Suunnittelualueella on runsaasti vesistöjä, jonne on keskittynyt etenkin loma-asu-
tusta.  

Tarkasteltavalla rataosalla on Pulsan ja Raipon liikennepaikat. Rataosan alku- ja 
loppuosassa on Luumäen ja Vainikkalan liikennepaikat. Vainikkalan liikennepaikan 
kautta kulkee tavara- ja henkilöliikennettä. Pulsan ja Raipon liikennepaikat toimivat 
junaliikenteen kohtaamispaikkana. Lähialueella on useita retkeily- ja ulkoilureittejä. 
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Eniten käytetyt reitit kulkevat nykyisiä teitä ja jokia pitkin. Lähistöllä on myös tur-
vetuotantoalue (Säkkisuo) ja maa-aineisten ottoon soveltuvia tai käytettyjä alueita. 
Raipon ja Simolan alueilla on teollisuus- ja logistiikkatoimintoja. 

Luontoarvot 

Tarkastelualue sijoittuu eteläboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle, Järvi-Suomen 
alueelle. Etelä-Karjalan alueella luonnonympäristön erityispiirteenä ovat jääkauden 
ajan reunamuodostumat, joista toisen Salpausselän alueelle Luumäen rata osin 
sijoittuu. Työssä tarkasteltava alue on Salpausselän eteläpuolella. Etelä-Karjalan 
alueella on vähän turvemaita ja laajimmat suoalueet ovat heti Salpausselän etelä-
puolella. Suurin osa Etelä-Karjalan maapinta-alasta on metsää. Alueen metsät ovat 
eri-ikäisiä talousmetsiä eikä laajoja vanhojen metsien alueita ole. Salpausselkien 
eteläpuolella olevat järvet ovat pieniä ja alueella pienten jokien latvavedet laskevat 
Suomenlahteen. 

Maisema ja kulttuuriympäristö 

Ympäristöministeriö 1993 mietinnön mukaan tarkastelualue sijoittuu Kaakkoiseen 
viljelyseutuun, joka on osa Eteläisen rantamaan maisemamaakuntaa. Kaakkoinen 
viljelyseutu on korkokuvaltaan alavaa, mutta mäkistä seutua. Maisema on ilmeel-
tään pienipiirteistä, karujen kallioiden ja viljelyalueiden sekä pienten soiden ja jär-
vien luonnehtimaa. Harjuja ei juurikaan esiinny. Pienikokoisia järviä yhdistävät pol-
veilevat purot ja pienet joet ovat alueelle tunnusomaisia. 

Luonnonkasvillisuus ja metsät ovat muuhun Etelä-Suomeen verrattuna karua.  
Jokien varsilla sijaitsevat melko pienialaiset pellot ovat muodoltaan rikkonaisia, ei-
vätkä ne muodosta kovin laajoja yhtenäisiä kokonaisuuksia. Asutus on keskittynyt 
viljelymaiden tuntumaan ja ryhmittynyt viljelyalueita halkovien teiden varsille vaih-
televiksi ryhmä- ja nauhakyliksi sekä haja-asutukseksi. Asutuksen sijoittumiseen 
on vaikuttanut viljelyn lisäksi mm. metsätalouden edellytykset. Luumäellä on vil-
jely- ja asumusmaisema, siitä idän suuntaan on asumusryppäiden ja louhikkoisten 
rapakivikallioiden kuvioimaa metsämaisemaa ja Vainikkalassa, valtion rajan tuntu-
massa on pienten järvien ja kapeiden jokilaaksojen viljely-, asumus- ja metsämai-
semaa. Luumäen suunnalta etelään avautuvien laajojen viljelymaisemat mahdol-
listavat pitkät näkymät muuten melko sulkeutuneessa ja pienipiirteisessä maise-
massa. 

Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvityksen 2008 mukaan Etelä-Karjalan 
maisema- ja kulttuuriympäristövyöhykkeille sijoittuu pääosa vanhoista asutus- ja 
viljelyalueista sekä historiallisista tielinjauksista. Näille vyöhykkeille sijoittuu myös 
pääosa rakennuskulttuurikohteista sekä valtakunnallisista ja maakunnallisista mai-
sema-alueista. 

Valtaosa tarkastelualueen tunnetuista kulttuuriympäristökohteista on keskittynyt 
Luumäen läheisyyteen.  Kohteita on tarkasteltu Maanmittauslaitoksen Paikkatie-
toikkuna-palvelimen ja Museoviraston Kulttuuriympäristön paikkatietoaineistojen 
avulla. Tarkastelualueen halki ulottuva pohjoiseteläsuuntainen Salpalinja on yksi 
merkittävimmistä toisen maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. 
Pulsan liikenneasema on koko Suomessa monipuolisin säilynyt 1800-luvun rauta-
tieasemakokonaisuus suojeltuine rakennuksineen.   
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3 Liikenne 

3.1  Nykyliikenne 

3.1.1  Henkilöliikenne 

Luumäki–Vainikkala-rataosalla kulkee vain kansainvälisiä henkilöjunia. Helsinki–
Pietari-välillä kulkee päivittäin kahdeksan Allegro-junaa, neljä suuntaansa. Hel-
sinki–Moskova-välillä kulkee päivittäin kaksi Tolstoi-junaa, yksi suuntaansa. Alleg-
rot ovat päiväjunia ja Tolstoit yöjunia. Allegro-kaluston huippunopeus on 220 km/h 
ja Tolstoi-kaluston 120 km/h. Lisäksi yhteysvälin läpi kulkee Suomen ja Venäjän 
välisiä sesonkijunia esimerkiksi uuden vuoden aikaan. Suomen sisäisiä matkoja ei 
voi tehdä kansainvälisillä junilla. Allegro-junien pysähdyspaikat ovat Helsinki, Pa-
sila, Tikkurila, Lahti, Kouvola, Vainikkala, Viipuri ja Pietari. Tolstoi-junat pysähtyvät 
lisäksi Tverissä ja Moskovassa. Taulukko 3 esittää Allegro- ja Tolstoi-junien matka-
aikoja. 

Taulukko 3. Säännöllisen henkilöliikenteen tavanomaiset matka-ajat. 

Yhteysväli Allegro Tolstoi 

Vainikkala–Luumäki 0:16–0:17 h 0:19–0:22 h 

Vainikkala–Kouvola 0:39–0:40 h 0:54–0:56 h 

Vainikkala–Helsinki 1:53 h 2:46–3:13 h 

Viipuri–Helsinki 2:21–2:29 h 4:12–4:56 h 

Pietari–Helsinki 3:27–3:35 h 6:34–7:29 h 

Moskova–Helsinki – 14:20–14:35 h 

 

Maaliskuusta 2020 alkaen Allegro- ja Tolstoi-junien liikennöinti on ollut tilapäisesti 
keskeytetty Covid-19-pandemian takia. Vuonna 2019 kansainvälisessä henkilölii-
kenteessä saavutettiin matkustusennätys, 639 000 matkustajaa ja 165 miljoonaa 
henkilökilometriä. 

Kuva 3 esittää kansainvälisen henkilöjunaliikenteen matkustajamäärän kehityksen 
vuosina 1990–2019. Trendinomaisesti kasvu on ollut suurta etenkin vuodesta 2010 
Allegro-junan käyttöönoton jälkeen, kun Helsinki–Pietari-välin matka-aika lyheni 
noin kahdella tunnilla. Kansainvälisessä henkilöliikenteessä kysyntä reagoi voimak-
kaammin talouskehityksen ja muiden yhteiskunnallisten epävarmuustekijöiden vai-
kutuksiin. Toistuvien tilastointimuutosten takia taulukon luvut eivät ole täysin ver-
tailukelpoisia keskenään. 
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Kuva 3. Suomen kansainvälisen henkilöliikenteen matkustajamäärien kehitys 
1990–2010-luvuilla. (Väylävirasto 2020e) 

3.1.2  Tavaraliikenne 

Luumäki–Vainikkala-rataosalla kulki 8,09 miljoonaa nettotonnia tavaraliikennettä 
vuonna 2019. Kuljetusvirta on ollut kasvava 2010-luvulla, mutta toisaalta nykyistä 
suurempia kuljetusvirtoja on mitattu 2000-luvun taitteen molemmin puolin. Kuva 
4 esittää 2000-luvun toteutuneita tavaravirtoja, jotka on kuvattu Luumäki–Vainik-
kala hankearvioinnissa. Transito- eli kauttakulkuliikenteen kuljetusten painoarvo 
on ollut kasvussa koko 2000-luvun ajan, kun Suomeen jäävien tavarakuljetusten 
määrä on laskenut jonkin verran. 

 

Kuva 4. Luumäki–Vainikkala-radalla 2000-luvulla kuljetettu nettotonnimäärä. 



Väyläviraston julkaisuja 33/2021 18 
 

 

 
 

Kansainvälisten tavarakuljetusten jakautumista Kaakkois-Suomen rajanylitys- 
paikoilla ja muun liikenteen samanaikaista kehitystä esitetään kuvassa 5. Vainik-
kalan tavarakuljetusvirtojen heilahtelut heijastavat tavallisesti koko kansainvälisen 
tavaraliikenteen muutoksia. Tavarakuljetusten vuotuiset vaihtelut ovat henkilölii-
kennettä huomattavasti pienempiä, ja kokonaismäärä on ollut suhteellisen vakaa 
2010-luvulla. Yksittäisen uuden kuljetusvirran käynnistyminen voi kuitenkin kas-
vattaa lyhyellä aikavälillä huomattavasti kokonaiskuljetusmääriä. 

 

Kuva 5. Tavaraliikenteen kuljetusvirtojen jakautuminen vuosina 2003–2019. 
(Väylävirasto 2020e) 

Suurimmat kuljetusvirrat ovat mineraalilannoitteiden ja nestemäisen irtotavaran 
transitokuljetukset Kotkaan ja Haminaan. Kotimaan kuljetusten merkittävimmät 
virrat ovat raakapuun kuljetukset Kuusankoskelle sekä raakaöljyn ja öljytuotteiden 
kuljetukset Sköldvikiin ja Haminaan sekä kemianteollisuuden kuljetukset. Transito-
liikenteessä kivihiilen eli antrasiitin kuljetukset alkoivat vuonna 2018 ja viljakulje-
tukset vuonna 2020. Tavaraliikenteen kuljetusvirtoja on käsitelty tarkemmin Luu-
mäki–Vainikkala-hankearvioinnissa. 

3.1.3  Aikataulurakenne 

Luumäki–Vainikkala-rataosan liikennöinnissä ja aikataulurakenteessa korostuvat 
Suomen rataverkon mittakaavassa tavanomaista enemmän muun muassa seuraa-
vat asiat: 

- Kaikki liikennöinti on rajat ylittävää liikennettä tai siihen välillisesti liittyvää 
liikennettä. 

- Rata on luonteeltaan kauttakulkuosuus, eli ratakapasiteetti pitää varata  
junille myös Luumäeltä Kouvolan suuntaan. 

- Liikennettä kulkee melko paljon vuorotellen molempiin suuntiin, mikä yksi-
raiteisuuteen yhdistettynä kasvattaa ratakapasiteetin käyttöastetta ja osal-
taan myös voi rajoittaa junamäärän lisäämistä. 
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- Henkilöjunien maltillisesta nopeustasosta (120/140 km/h) huolimatta ju-
nien nopeuserot ovat huomattavia, sillä tavarajunien nopeus on usein ra-
joitettu tasolle 60 km/h vaunukaluston ominaisuuksien takia. 

- Henkilöjunia priorisoidaan voimakkaasti tavarajunien edelle ratakapasitee-
tin jaossa ja liikenteenohjauksessa (taustalla mm. EU-sääntelyä). 

- Rajaliikenteen vaikeasti ennustettavan luonteen takia tavarajunamäärät 
vaihtelevat paljon: radalla on paljon peruutuksia ja radalle varataan myös 
paljon kiireellistä kapasiteettia. Käytännössä joka päivä radalla on erilainen 
toteutunut aikataulurakenne. 

- Tavarajunilla on runsaasti myöhästymisiä ja aikataulupoikkeamia, etenkin 
Vainikkala–Kouvola-suunnassa. 

- Yksiraiteisella ratainfralla syntyy toistuvasti ruuhkatilanteita, vaikka vuoro-
kausitasolla radan toteutuneen kuormituksen tunnusluvut eivät ole kriitti-
siä. 

 
Säännöllisen henkilöjunaliikenteen aikataulunmukaiset junakohtaamiset järjeste-
tään pääosin Suomen puolella, ylimääräisten pysähdysten välttämiseksi yleensä 
joko Vainikkalan liikennepaikalla tai kaksiraiteisella Kouvola–Luumäki-rataosalla. 
Henkilöjunat eivät lähtökohtaisesti väistä tavarajunia junakohtaamistilanteissa. Ta-
varajunan aikataulut on suunniteltava lähtökohtaisesti nopeustasolle 60 km/h itäi-
sen yhdysliikenteen vaunukaluston takia etenkin kuormasuunnassa. Kunnossapi-
dolla on viiden tunnin pituisia vakiotyörakoja sunnuntain ja maanantain sekä maa-
nantain ja tiistain vastaisina öinä, ei kuitenkaan joka viikko. 

Venäjän rautatiekuljetuksissa käytetään Moskovan aikavyöhykkeen aikaa, UTC +3 
tuntia. Aikavyöhyke on sama Suomen nykyisen kesäajan kanssa. Junat ajetaan 
lähtökohtaisesti samoilla aikatauluilla Venäjän puolella, mutta Suomen puolella eri-
tyisesti henkilöjunien aikatauluissa on tunnin poikkeama talvi- ja kesäajan mukaan. 
Suomessa ei ole päätöstä siirtymisestä noudattamaan ympärivuotisesti yhtä aikaa. 

Kahden junan kohtaamis- tai ohitustilanteita voidaan järjestää joustavasti Raipon 
ja Pulsan liikennepaikoilla noin 1800 metriä pitkien sivuraiteiden ansiosta. Kouvola–
Luumäki-rataosalla pisimmät, yli 800 metriä pitkät tavarajunat voidaan ajaa sivuun 
vain Kaitjärvellä ja Luumäellä. Kaipiaisten liikennepaikalla on kaksi lyhyempää si-
vuraidetta ja Taavetissa noin 720 metriä pitkä sivuraide, joka soveltuu ensisijaisesti 
Kouvola–Luumäki-suuntaisille junille. Kuva 6 esittää pelkistetyn ratainfrastruktuu-
rin yleiskuvauksen Luumäeltä Kouvolan suuntaan.  

 

 

Kuva 6. Kouvola–Luumäki-rataosuuden yleiskuvaus. 
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3.1.4  Liikenteen viimeaikainen täsmällisyys 

Luumäki–Vainikkala-rataosalla yleisimmin myöhästymisiä syntyy Vainikkalan liiken-
nepaikalla. Eniten myöhästymisiä aiheuttavat henkilö- ja tavaraliikenteessä liiken-
teenhoidolliset syyt (L-syykoodit) ja tavaraliikenteessä junanmuodostuksen viiväs-
tymiset (J-syykoodit). Junaliikenteen täsmällisyys on parantanut merkittävästi hen-
kilöjunaliikenteen tauolle jäämisen jälkeen, kun kokonaisjunamäärä pieneni. 

Tavaraliikenteessä myöhästymisminuutteja kertyi yhteensä 70 300 vuonna 2018, 
60 000 vuonna 2019 ja 13 500 vuonna 2020. Myöhästymistapauksia oli tavaralii-
kenteessä 1827 vuonna 2019 ja 457 vuonna 2020. Tiedot perustuvat eniten myö-
hästymisiä saaneiden seuranta-asemavälien tietoihin, eivätkä ne sisällä Luumäen 
myöhästymisminuutteja. Kaikkina vuosina noin 80–90 prosenttia tavarajunien 
myöhästymisminuuteista selittyy liikenteenhoitoon, junanmuodostukseen ja veto-
kalustoon liittyvillä syillä. Noin 70 prosenttia tavarajunien myöhästymisminuuteista 
kirjataan Vainikkalan liikennepaikalle. Vainikkalassa korostuvat junanmuodostuk-
seen ja veturiin liittyvät syyt. Kaluston odotuksen ja veturivikojen lisäksi viiveitä 
aiheuttavat esimerkiksi veturijarrutukset ja viiveet junaröntgenissä. Yksiraiteisuu-
desta johtuvat kapasiteettirajoitteet, kuten myöhästymistilanteiden suunnittele-
mattomat junakohtaamiset, selittävät osittain liikenteenhoidollisiin syihin kirjattuja 
myöhästymisiä. Liikenteenhoidolliset myöhästymiset muodostuvat usein ketjure-
aktioina, kun yksi myöhässä kulkeva juna jättää jälkeen muitakin junia. Tavaralii-
kenteen myöhästymisminuutteja vuodelta 2019 esitetään kuvassa 7. 

 

Kuva 7. Tavaraliikenteen myöhästymisminuutit Luumäki–Vainikkala-rataosalla 
vuonna 2019. 

Vuonna 2020 tavaraliikenteen myöhästymisminuutit vähenivät Luumäki–Vainik-
kala-rataosalla 77 prosenttia ja myöhästymistapaukset 75 prosenttia edellisestä 
vuodesta. Muutos on valtakunnallista kehitystä parempaa, sillä koko maassa tava-
raliikenteen myöhästymisminuutit vähenivät 48 prosenttia. Liikennehoidollisten 
myöhästymissyiden vähenemistä selittää etenkin henkilöliikenteen puuttuminen, 
sillä lähes kaikki ratakapasiteetti on ollut tavarajunien käytössä. Junanmuodostuk-
seen liittyvien syiden vähentymistä voivat selittää esimerkiksi ahtauden vähenty-
minen ratapihalla ja leuto talvi. Parantuva täsmällisyys käynnistää helposti positii-
visen kierteen, jos esimerkiksi täsmällisesti tai etuajassa tapahtuvat veturisiirrot ja 
vaihtotyöt edelleen mahdollistavat varsinaisen linjaliikenteen täsmällisyyden. Syy-
koodien kirjaamisessa on tapahtunut joitakin pieniä muutoksia, esimerkiksi veturin 
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odotus siirtyi syyskuussa 2019 vetokalustosyiden V-ryhmästä liikenteenhoitosyiden 
L-ryhmään. Tavarajunien vuoden 2020 myöhästymisminuutit ovat kuvassa 8. 

 

Kuva 8. Tavaraliikenteen myöhästymisminuutit Luumäki–Vainikkala-rataosalla 
vuonna 2020. 

Henkilöliikenteessä liikenteenhoidolliset syyt ovat olleet yleisin myöhästymisten ai-
heuttaja vuodesta 2018 alkaen. Myöhästymisminuutteja oli 5000 vuonna 2018, 
6800 vuonna 2019 ja 1000 vuonna 2020. Myöhästymistapauksia oli 955 vuonna 
2019 ja 177 vuonna 2020. Myöhästymisten syyt jakautuvat suhteellisesti tasaisem-
min eri syykoodiryhmiin kuin tavaraliikenteessä. Vuonna 2019 henkilöliikenteen 
myöhästymisiä oli etenkin talvella tammi-helmikuussa. Myöhästymisiä aiheuttivat 
Suomen puolella vuonna 2019 muun muassa talviolosuhteet, vaihdeviat ja ratatöi-
den nopeusrajoitukset. Henkilöjunien vuosien 2019 ja 2020 myöhästymisminuutit 
keskeisimmiltä seuranta-asemaväleiltä ovat kuvissa 9 ja 10. 

 

Kuva 9. Henkilöliikenteen myöhästymisminuutit Luumäki–Vainikkala-rataosalla 
vuonna 2019. 
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Kuva 10. Henkilöliikenteen myöhästymisminuutit Luumäki–Vainikkala-rataosalla 
vuonna 2020. Henkilöjunia ajettiin vain tammi-maaliskuussa. 

3.2  Liikenne-ennusteet 

Tässä luvussa esitellään päivitetty liikenne-ennuste ja verrataan sen tietoja aiem-
piin liikenne-ennusteisiin. Liikenne-ennustetta on päivitetty tämän selvityksen 
kanssa samanaikaisesti laaditussa Luumäki–Vainikkala-hankearvioinnissa. 

3.2.1  Päivitetty liikenne-ennuste 

Edellinen valtakunnallinen matkustaja- ja tavarajunaliikenteen liikenne-ennuste on 
ilmestynyt vuonna 2018 (Liikennevirasto 2018). Hankearvioinnin yhteydessä päivi-
tetty henkilöliikenteen liikenne-ennuste esitetään kuvassa 11. 

 

Kuva 11. Vainikkalan kautta kulkevan henkilöliikenteen matkustajamäärän 
ennuste vuoteen 2050 asti. (FLOU Oy) 
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Henkilöliikenteen matkustajamäärän ennustetaan palautuvan viime vuosien tasolle 
vuoteen 2025 mennessä. Tämän jälkeen vuoteen 2050 mennessä matkustustrendi 
on loivasti kasvava. Ennuste perustuu matkustajamäärän toteutuneeseen kehityk-
seen suhteessa Venäjän bruttokansantuotteeseen (ns. bkt-jousto) ja Venäjän bkt-
ennusteeseen. Covid-19-pandemian vaikutusten arviointi aiheuttaa erityishaasteita 
lähivuosien matkustajaennusteeseen. On todennäköistä, että pandemia jättää joi-
takin pysyviä vaikutuksia matkustamiseen. Ennusteessa ei ole huomioitu mahdol-
lisia nopeutustoimia Venäjän puolella eikä mahdollista sähköistä viisumia. 

Luumäki–Vainikkala-reitin tavaraliikenteen päivitetty ennuste esitetään kuvassa 
12. 

 

Kuva 12. Vainikkalan kautta kulkevan tavarakuljetusmäärän ennuste vuoteen 
2050 asti. (FLOU Oy) 

Tavaraliikenteen kuljetusmäärien ennustetaan pysyvän lähivuosina 7–8 miljoonan 
nettotonnin tasolla. Kotkan sataman kapasiteetin laajennusten on arvioitu kasvat-
tavan lähivuosina transitoliikennettä. Vuosiin 2030–2050 tultaessa kuljetusmäärien 
ennustetaan laskevan noin 5 miljoonan tonnin vuotuiselle tasolle. Tavaraliikenteen 
kehittymiseen vaikuttavat muun muassa Venäjän satamainfran kehittyminen, ta-
loustilanteen kehittyminen ja raaka-aineiden yleiset kulutusmuutokset. Esimerkiksi 
päästövähennystavoitteet ja pyrkimykset fossiilisten raaka-aineiden käytön vähen-
tämiseen tai lopettamiseen eivät tue pitkällä aikavälillä kivihiili- ja öljykuljetusten 
nykymuotoista jatkumista. Liikenne-ennusteen laadinnan näkökulmasta tavaralii-
kenteen maksimiennusteena voidaan pitää vuoden 2019 kuljetusmäärää (8,09 mil-
joonaa nettotonnia) ja minimiennusteena kahden miljoonan tonnin tasoa. Mini-
miennuste tarkoittaa kaiken epävarmuuden toteutumista. Sidosryhmähaastatte-
luissa on nostettu esiin arvio, että lähivuosina tavarakuljetuksissa voi olla enimmil-
lään noin viiden miljoonan tonnin kasvuvara nykytasoon verrattuna. Muu herk-
kyystarkastelu tehdään 12,3 miljoonan tonnin vuotuisella kuljetusmäärällä. 
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Päivitettyä liikenne-ennustetta esitetään tarkemmin Luumäki-Vainikkala hankear-
vioinnissa. Tässä työssä ja hankearvioinnissa on hyödynnetty taulukon 4 kuvaamia 
oletuksia liikenteen kehittymisestä. 

Taulukko 4. Tarkasteltava liikenne-ennuste. 

 Tavaraliikenne Henkilöliikenne 

Perusennuste 2050 4,9 milj. t./ vuosi 670 000 matkustajaa 

Minimiennuste 2050 2,0 milj. t./vuosi 490 000 matkustajaa 

Maksimiennuste 2050 8,1 milj. t./ vuosi 870 000 matkustajaa 

Muu herkkyystarkastelu 12,3 milj. t./ vuosi (arvioitu 
vuoden 2020 kuljetusmäärä  
+ 5 milj. t.) 

 

Keskimääräinen juna-
paino/tavaraliikenne 

5000 t. (HaminaKotka), 2500 t. 
(Kuusankoski) 

 

 

3.2.2  Aiemmat liikenne-ennusteet 

Väyläviraston vuoden 2018 julkaisussa ennustettiin, että kansainvälisen henkilö- 
liikenteen matkustajamäärä olisi 625 000 vuonna 2030, 658 000 vuonna 2040 ja 
669 000 vuonna 2050. Ennusteessa ei ole kuvattu muutosta henkilöjunien koko-
naismäärissä. Ennusteen ilmestymisen jälkeen matkustajamäärän kasvukehitys 
jatkui odotettua voimakkaampana, mutta sittemmin henkilöliikenne on keskeyty-
nyt kokonaan. Ennusteen pitkän aikavälin matkustuskysyntätrendi vastaa päivite-
tyn liikenne-ennusteen tilannetta. Ennusteessa ei ole huomioitu viisumivapautta 
(Liikennevirasto 2018). Itä-Suomen junayhteyksien kehittämisvaihtojen arviointi  
-selvityksessä on esitetty arvio, että junayhteyden nopeuttamisen suurimmillaan 
tasolle 250 km/h ja sähköisen viisumin yhteysvaikutuksesta Pietarin suunnan mat-
kustajamäärä vuonna 2040 olisi 3000 päivässä eli noin 1,095 miljoonaa vuodessa 
(Väylävirasto 2020f). 

Vuoden 2018 liikenne-ennusteessa Vainikkalan reitin tavarakuljetusvirran ennus-
tettiin olevan 6 490 000 tonnia vuonna 2030 ja 6 050 000 tonnia vuonna 2050. 
Valtakunnallinen liikenne-ennusti päivitetyn ennusteen tavoin pitkällä aikavälillä 
laskusuuntaista trendiä, mutta päivitetyssä perusennusteessa kuljetusvirran en-
nustetaan jäävän jonkin verran 6 miljoonan tonnin tasoa alemmas. 

Aiempi tavaraliikenteen liikenne-ennuste julkaistiin vuonna 2014 (Liikennevirasto 
2014). Tässä ennusteessa Vainikkalan reitin kuljetusmääräksi arvioitiin 6350 tonnia 
vuonna 2025 ja 6399 tonnia vuonna 2035.  
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4 Sidosryhmähaastattelut 

Työn aikana järjestettiin yhteistyössä muiden käynnissä olleiden Kaakkois-Suomen 
junaliikenteen selvitysten kanssa yhteisiä haastattelutilaisuuksia operaattoreiden, 
viranomaisten ja metsäyhtiöiden kanssa. Tässä luvussa kuvataan sidosryhmähaas-
tatteluissa Luumäki–Vainikkala-yhteysvälistä esille nousseita asioita. 
 
Luumäki–Vainikkala-rataosuus on yksi kriittisimpiä kansainvälisen matkustaja- ja 
tavaraliikenteen reittien osia. Pullonkauloja aiheuttavat etenkin linjaosuuden yksi-
raiteisuus ja Vainikkalan liikennepaikan rajallinen välityskyky. Kaikki haastatellut 
toimijat pitävät Luumäki–Vainikkala-osuutta haastavana liikenteen yhteensovituk-
sen kannalta normaalitilanteessa myös matkustajaliikenteen kulkiessa.  
 
Kehittämistoimenpiteistä välisuojastuspisteiden lisäämistä eli junavälien tihentä-
mistä kannatetaan yleisesti, mutta liikennerakenteen takia kaikkea laskennallista 
hyötyä ei välttämättä oleteta saavutettavan täysimääräisesti. Muina yksittäisinä 
kehittämistoimenpiteinä ehdotettiin uusien sivuraiteiden rakentamista Pulsaan ja 
Raippoon tai näiden liikennepaikkojen nykyisten sivuraiteiden jakamista pääopas-
timilla kahteen osaan. Lisäksi esille nostettiin linjaosuuden tulevia perusparannus-
tarpeita ja Vainikkalan liikennepaikan kehittämistarpeita, kuten useampia pitkiä rai-
teita Vainikkalan tavaran liikennepaikkaosalle, sujuvampaa kulkuyhteyttä junarönt-
geniin ja turvalaitemuutoksia. Vainikkalan ratapihan käytöstä koettiin osin tarvitta-
van nykyistä tarkempia pelisääntöjä monitoimijaympäristön näkökulmasta. 
 
Pitkällä aikavälillä liikennemäärien kasvaessa välttämättömänä pidetään toisen rai-
teen rakentamista Vainikkalasta Luumäelle. Uuden raiteen sijoitusratkaisusta ny-
kyisen tai uuden maastokäytävän välillä ei ole vahvoja mielipiteitä. Henkilöliiken-
teen nopeuttamistavoitteen toteuttaminen edellyttää kuitenkin nykyistä suorem-
paa ratalinjausta. Jos kaksoisraide päätetään toteuttaa osissa, tavaraliikenteen 
kannalta toteutus on perustelluinta aloittaa Vainikkalan päästä. Luumäen kol-
mioraiteelle operaattorit eivät tunnistaneet merkittävää käyttötarvetta. 
 
Henkilöliikenteessä matkustajamäärän kasvun odotetaan edelleen todennäköisesti 
jatkuvan pandemiatilanteen hellitettyä. Esimerkiksi e-viisumien arvioidaan kasvat-
tavan matkustajamääriä tulevaisuudessa. Matkustajajunavuoroja ollaan halukkaita 
liikennöimään nykyistä enemmän niin Pietariin kuin Moskovaan. Lyhyellä aikavälillä 
Allegro-liikenteeseen ei voi lisätä viidettä päivittäistä yhteyttä kalustoyksiköiden ra-
jallisen määrän ja kunnossapidon tarpeiden takia, mutta osana viikonpäivistä voi 
olla mahdollista ajaa enemmänkin vuoroja. Nopeutustoiveita kohdistuu etenkin 
Moskova–Pietari–Helsinki-yhteyteen. Rautateiden kansainvälisessä matkustajalii-
kenteessä kilpailu on voimakasta lento-, linja-auto- ja henkilöautoliikenteen 
kanssa. 
 
Tavaraliikenteen kuljetusmäärien kehittymisestä ei noussut esiin selvää kokonais-
kuvaa. Rajaliikenteen luonne on yleisesti vaikeasti ennustettava, ja jo liikenteen 
päivä- ja viikkotasoinen vaihtelu voi olla suurta. Haastatteluissa esitettiin arvio, että 
transitoliikenteessä, etenkin KotkaHaminan sataman liikenteessä, vuosina 2020–
2025 voi olla noin viiden miljoonan nettotonnin mahdollinen kasvupotentiaali.  
Yksittäinenkin uusi transitoliikenteen kuljetusvirta voi tuoda huomattavan suuren, 
jopa miljoonan tai muutaman miljoonan tonnin vuotuisen kuljetussuoritteen.  
Tällöin infran kehittäminen etupainotteisesti ja riittävä vapaa ratakapasiteetti ovat 
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erityisen tärkeitä, jotta uudet kuljetusvirrat voidaan ottaa vastaan. Linjaosuuksien 
välityskyvyn ohella olennaisia asioita ovat myös riittävät akselipainot sekä Vainik-
kalan ja muiden liikennepaikkojen toiminnallisuus. Operaattoreilla on yleisenä pyr-
kimyksenä ajaa transitoliikenteessä enemmän nykyistä pidempiä junia 1100 metrin 
junapituuteen asti, mutta luontaiset junapituudet vaihtelevat kuljetusten mukaan. 
 
Nykytilanteessa ratakapasiteetista on pulaa ruuhka-aikoina niin linjaosuudella kuin 
ratapihoilla. Vuorokausitasolla tilaa on periaatteessa riittävästi, mutta liikenteen 
kauttakulkuluonteen takia myös tavarajunat tulisi operaattorien mukaan pyrkiä 
ajamaan Vainikkalan läpi ilman tarpeetonta seisotusta. Täsmällisyyteen ja ylimää-
räisen ratakapasiteetin varaamiseen liittyviin haasteisiin haastatteluissa ei noussut 
esiin välittömiä ja nopeita ratkaisumalleja. Kapasiteetin peruutustarve liittyy 
yleensä kuljetusvolyymien vaihteluun ja Venäjältä tulevien junien merkittäviin ai-
kataulumuutoksiin. Epätäsmällisyyden syyt ovat erittäin moninaisia. Suurten liiken-
nemäärien ja lähes ympärivuorokautisen liikenteen myötä liikenteen ja ratatöiden 
yhteensovituksessa on esiintynyt haasteita. Kaikki operaattorit pitävät Vainikkalan 
reittiä ensisijaisena nykyisten, Kouvolaan suuntaan kulkevien tavarakuljetusten 
hoitamisessa. Reitti on lyhin ja näköpiirissä oleva ratakapasiteettitilanne Luumäeltä 
Imatran suuntaan ei ole Vainikkalan reittiä parempi. 
 
Lähes kaikki Vainikkala–Luumäki-osuuden liikenne kulkee Kouvolaan asti ja suuri 
osa Kotkan ja Haminan satamiin. Muiden rataosuuksien ongelmat ja pullonkaulat 
heijastuvat näin ollen myös Luumäki–Vainikkala-liikenteeseen. Muita haastatte-
luissa esiin nostettuja ongelmakohteita ovat muun muassa pitkien sivuraiteiden 
vähäisyys 1100 metriä pitkille junille Kouvola–Luumäki-radalla, Kouvolan oikorai-
teen ja Juurikorpi–Kotka-osuuksien yksiraiteisuus, pitkä ja osin kaarteinen ylämä-
kiosuus Taavetin liikennepaikan molemmin puolin Luumäki–Kouvola-ajosuun-
nassa, välityskyky- ja turvalaitepuutteet Kotkan alueella (mm. Kotolahti–Mussalo) 
ja Kuusankosken radan vaa’an sijainti ja varustus. Henkilöliikenteestä nostettiin 
esiin Kouvola–Luumäki-osuudella toiveet rataoikaisuista ja osin tiukka raideväli. 
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5 Ratakapasiteetin käytön tarkastelu  

5.1  Ratakapasiteetin käsite ja aiemmat 
tutkimukset 

Ratakapasiteetin mittaaminen on haastavaa, sillä ratojen käyttö vaihtelee käytän-
nössä päivittäin ajetuista junamääristä ja toteutuneista aikatauluista riippuen ja 
ratakapasiteetti on hyvin suhteellinen käsite. Laskennallisin keinoin ratakapasiteet-
tia voidaan lähestyä ratakapasiteetin käyttöasteen avulla. Kapasiteetin käyttöaste 
kuvaa, kuinka suuri osuus ratakapasiteetista on käytössä tietyn ajan eli esimerkiksi 
yhden tunnin tai vuorokauden sisällä. Kapasiteetin käyttöaste on laskennallinen 
tunnusluku ja se perustuu keskeisesti turvalaitejärjestelmän mahdollistaman mini-
mijunavälin määrittämisen. Laskennassa junat ikään kuin puristetaan tutkittavalla 
liikennepaikkavälillä niin lähelle toisiaan kuin mahdollista käytettävällä minimi- 
junavälin oletuksilla.  Kapasiteetin käyttöasteita määritetään yleensä esimerkiksi 
vuorokausi- ja ruuhkatuntitasolla. Kansainvälinen rautatieliitto UIC on määrittänyt 
yleisen tason raja-arvosuosituksen, että sekaliikenneradoilla kapasiteetin käyttö-
aste saisi olla ruuhkatunteina enintään 75 prosenttia ja vuorokauden keskiarvota-
solla enintään 60 prosenttia. Jos kuormitus on tätä suurempaa, liikenne muuttuu 
hyvin häiriöherkäksi. 

Kapasiteetin käyttöastelukuja tulkittaessa on huomioitava menetelmän osittainen 
teoreettisuus. Kokonaistulkinnassa tulee arvioida myös muun muassa liikenne- 
rakennetta, aikataulujen pitävyyttä toteumatilanteeseen verrattuna ja muita juna- 
liikennöintiin vaikuttavia liikenteellisiä tekijöitä, kuten junaliikennettä toisilla rata-
osuuksilla. 

Kuluneen vuoden aikana Luumäki–Vainikkala-rataosan kapasiteetin käyttöastetta 
on tarkasteltu ainakin Rataverkon välityskyky -selvityksessä (Väylävirasto 2020b) 
ja Kaakkois-Suomen ratakapasiteetin ja ratatyöhankkeiden vaikutusten tarkastelu 
-selvityksessä (Väylävirasto 2020c). Edellisessä selvityksessä esitetään myös ver-
tailu vuonna 2006 samalla työmenetelmällä tehtyyn laskentaan. Taulukkoon 5 on 
koottu kyseisten tutkimusten tuloksia Luumäki–Vainikkala-linjakapasiteetin osalta. 

Taulukko 5. Kapasiteetin käyttöasteen tunnuslukuja aiemmissa selvityksissä 
Luumäki–Vainikkala-välillä. 

Tutkimusajankohta 2006 
(ajetut) 

2019 
(ajetut 
16.10.19) 

2021 
(haetut 
12.7.2021) 

Luumäki–Vainikkala, huipputunti 55 % 57 % 121 % 

Luumäki–Vainikkala, vuorokausi 42 % 29 % 77 % 

Luumäki–Vainikkala, junamäärä 31 28 56 

Lähde Väylävirasto 
2020b 

Väylävirasto 
2020b 

Väylävirasto 
2020c 
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Välityskyky-selvityksessä (2020b) on arvioitu yksittäisten toteutuneiden liikenneti-
lanteiden mukaisia kapasiteetin käyttöasteita tietyin rajauksin. Ratatyö-selvityk-
sessä (2020c) arvioitiin kapasiteetin käyttöasteita kesälle 2021 haetun liikenteen 
mukaisessa tilanteessa tulevien ratatöiden vaikutukset huomioiden. Taulukossa on 
kuvattu ratatyö-selvityksen osalta käyttöasteluvut ilman ratatöiden huomioimista. 
Kaikissa selvityksissä on käytetty UIC:n ohjeisiin pohjautuvia laskentamenetelmiä. 

Tulosten erot selittyvät tutkimuspäivien liikennerakenteiden ja junamäärien vaih-
telujen sekä työmenetelmien erojen, kuten minimijunavälin määrittämistavan, pe-
rusteella. Menetelmän laskennallisen luonteen takia laskennoissa on mahdollista 
saavuttaa yli sadan prosentin kuormitustuloksia vilkkaimpina tunteina, mutta to-
dellisissa liikennetilanteissa käyttöaste voi olla suurimmillaan sata prosenttia. Tu-
losten perusteella kuormitus vaihtelee maltillisesta kriittiseen. Tämän takia tar-
kempi kuormituksen analysoiminen edellyttää tarkempia tietoja päivittäisistä koko-
naisjunamääristä. 
 

5.2  Rataosan liikennemäärä 

Kuvat 13 ja 14 esittävät päivittäin ajettuja junamääriä Luumäki–Vainikkala-rata-
osalla vuosina 2019 ja 2020. Tiedot perustuvat Digitraffic-rajapinnan kautta haet-
tuun toteumatietoon. Lukuihin saattaa sisältyä yksittäisiä perumatta jääneitä, aja-
mattomia junia, jotka ovat saaneet toteumatiedoissa junaa ei ajettu -kulkutieto-
koodeja. 

 

Kuva 13. Vuonna 2019 ajettujen junien määrä Luumäki–Vainikkala-rataosalla 
päivätasolla. 
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Kuva 14. Vuonna 2020 ajettujen junien määrä Luumäki–Vainikkala-rataosalla 
päivätasolla. 

Vuonna 2019 ja alkuvuodesta 2020 ennen henkilöjunien liikennöintitauon alkamis-
ta Luumäki–Vainikkala-rataosalla kulki vuorokauden aikana keskimäärin noin 32–
33 junaa. Päivän aikana henkilöjunia on noin kymmenkunta, tavarajunia noin 16–
17 ja loput junat ovat muuta liikennettä, kuten veturisiirtoja ja työkoneita. Vuoden 
2020 huhti-joulukuussa ajettiin keskimäärin 19 (19,4) päivittäistä junaa, joista 16 
(15,8) oli tavarajunia. Suurimmillaan vuorokauden aikana on ajettu noin 40 junaa. 
Suuri osa tällaisista tilanteista ajoittuu tammikuuhun, kun kulussa on matkustaja-
liikenteen sesonkijunia. 

5.3  Nykyliikenteen kapasiteetin käyttöaste-
tarkastelu 

Nykytilanteen liikennettä heijastelevat kapasiteettitarkastelut on tehty 30.1.2020 
haettujen aikataulujen mukaisella tilanteella. Tutkimuspäivänä ajettiin 37 junaa: 
10 henkilöjunaa, 20 tavarajunaa (12 suunnassa Vainikkala–Kouvola), 6 veturisiir-
toa ja 1 työkone. Liikennerakenne oli monipuolinen ja linjaosuuden täsmällisyysti-
lanne oli hyvä. Tavaraliikenteen kuljetusvolyymien vaihtelun takia junamäärissä on 
vuoden mittaan pientä vaihtelua, joten nykytilanteen liikenteelliset tarkastelut teh-
dään keskimääräistä hieman vilkkaamman päivän mukaisesti. Keskimääräisten ju-
napituuksien mahdollisia muutoksia ei ole huomioitu, mutta junapituuden kasva-
essa voidaan liikennöidä vähemmän junia. Taulukko 6 kuvaa nykyliikenteen mu-
kaisen tutkimuspäivän kapasiteetin käyttöasteen vaihtelua tunneittain. Laskenta-
päivänä vuorokausitason kapasiteetin käyttöaste oli 39 % ja huipputunnin 85 % 
(kello 21–22). 

 



Väyläviraston julkaisuja 33/2021 30 
 

 

 
 

Taulukko 6. Nykyliikennettä havainnollistavan tutkimuspäivän kapasiteetin 
käyttöaste tunneittain ja liikennepaikkaväleittäin. 

 

0–1 1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 8–9 9–10 10–11 11–12 12–13 
13–
14 

Vainikkala tavara–
Raippo 36 % 46 % 0 % 0 % 0 % 0 % 37 % 56 % 51 % 20 % 52 % 13 % 38 % 0 % 

Raippo–Pulsa 16 % 32 % 0 % 0 % 0 % 0 % 10 % 54 % 24 % 23 % 15 % 12 % 23 % 13 % 
Pulsa–Luumäki 7 % 67 % 0 % 0 % 0 % 0 % 14 % 50 % 35 % 53 % 0 % 33 % 27 % 37 % 

Suurin käyttöas-
teen arvo 36 % 67 % 0 % 0 % 0 % 0 % 37 % 56 % 51 % 53 % 52 % 33 % 38 % 37 % 

 14–15 15–16 16–17 17–18 18–19 19–20 20–21 21–22 22–23 23–24 Keskiarvo  

Vainikkala tavara–
Raippo 30 % 26 % 45 % 65 % 47 % 24 % 55 % 47 % 21 % 54 % 32 % 

Raippo–Pulsa 8 % 16 % 39 % 24 % 31 % 0 % 49 % 49 % 0 % 32 % 20 % 

Pulsa–Luumäki 0 % 28 % 57 % 34 % 51 % 0 % 53 % 85 % 15 % 34 % 28 % 

Suurin käyttöas-
teen arvo 30 % 28 % 57 % 65 % 51 % 24 % 55 % 85 % 21 % 39 % 39 % 

 

Laskenta perustuu UIC:n määrittämään UIC 406 -menetelmään, jota on tarken-
nettu ja räätälöity Suomeen sopivaksi vuonna 2019 ilmestyneessä Väyläviraston 
tutkimuksessa (Väylävirasto 2019). Laskentaan on lisätty vaihteiden kääntymistä 
ja opastimen päivittymistä varten yhden minuutin turva-aika. Turva-aika lisätään, 
kun kaksi peräkkäistä junaa kulkee vuorotellen eri suuntiin. Minimijunavälin ole-
tuksena on käytetty liikennepaikkojen välisiä aikataulun mukaisia ajoaikoja. 

Laskentatulokset osoittavat, että rataosan aikataulussa muodostuu useammalle 
tunnille 65–85 prosentin kuormituksia. Mahdollisten aikataulupoikkeamien takia 
kuormitus voi olla todellisessa liikenteessä ajoittain suurempaakin. Yhteensovitus-
haasteet ovat ilmeisiä, jos usean junan liikennöintitarve osuu päällekkäin. Aikatau-
lusuunnittelussa on huomioitava aikataulun toteutuskelpoisuus myös muilla reitti-
osuuksilla, etenkin Kouvola–Luumäki-välillä. Esimerkiksi liikenteen kauttakulku-
luonteisuus lisää Luumäki–Vainikkala-rataosalle muodostuvaa hukkakapasiteettia, 
eli muista pakkopisteistä johtuen kaikki vapaa linjakapasiteetti ei välttämättä ole 
käyttökelpoista. 

Liikenteellisten kehittämistoimenpiteiden tarvetta arvioitaessa on seurattava liiken-
nemäärien ja -rakenteen yleistä kehitystä pidemmältä ajanjaksolta. Pelkästään sa-
tunnaisesti toistuvat korkeat piikit junamäärissä tai muut yksittäiset poikkeukset 
eivät vielä anna riittävää perustetta toimenpiteiden toteuttamiselle. 

5.4  Rataverkon kuormituksen muuttuminen 
junaliikenteen lisääntyessä 

Nykyliikenteelle määritetty vuorokausitason kapasiteetin käyttöaste, 39 prosenttia, 
ei ole kriittisellä tasolla. Taulukossa 7 esitetään, millaisille tasolle nykyinfralla vuo-
rokausi- ja huipputuntitason kapasiteetin käyttöaste nousevat, jos ajettaisiin kaikki 
vuosien 2020 ja 2021 säännöllisten aikataulujen mukainen liikenne – eli noin 15–
25 junaa enemmän nykytilanteeseen verrattuna. Vuoden 2021 osalta tarkastelut 
on tehty kaikilla arkipäivien junilla ja poistamalla osa harvoin kulkeneista junista. 
Viime vuosina rataosuudella ajetuista tavarajunista noin 75 prosenttia on ollut 
säännöllisen liikenteen junia ja noin 25 prosenttia kiireellisen kapasiteetin ad hoc  
-junia. 
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Taulukko 7. Käyttöastetarkastelut tutkimuspäivänä ja sitä suuremman liikenteen 
tilanteissa. 

 Nykyinen  
liikenne,  
toteuma 
30.1.2020 

Vuosiliikenne 
2020, kaikki 
junat 

Vuosiliikenne 
2021, kaikki 
junat 

Vuosiliikenne 
2021, ei osaa 
junista * 

Luumäki–Vainik-
kala, huipputunti 

85 % 
(klo 21–22) 

100 % 
(klo 10–11) 

113 % 
(klo 6–7) 

92 % 
(klo 10–11, 
13–14) 

Luumäki–Vainik-
kala, vuorokausi 

39 % 60 % 73 % 62 % 

Luumäki–Vainik-
kala, junamäärä 

37 51 61 50 

*=Poistettu harvimmin kulkeneet säännöllisen aikataulun tavarajunat ja sesonkiluonteiset matkustajajunat. 

 

Tulokset osoittavat, että noin 50 päivittäisen junan liikenteessä niin vuorokausita-
son kuin ruuhkatunnin kuormitus on tunnuslukujen perusteella kriittisellä tasolla 
ilman ratainfran kehittämis- ja laajennustoimenpiteitä. Nykyinen liikennemäärä 
päivittäin toistettuna mahdollistaa nykyistä suuremmat tavarakuljetusmäärät, esi-
merkiksi herkkyystarkastelun tason (12,3 miljoonaa tonnia). Noin 50 junan päivit-
täisen junan liikennöinnin voi katsoa kuvaavan esimerkiksi herkkyystarkastelun 
kuljetustason kaltaisia yksittäisiä vilkkaimpia liikennöintipäiviä. Arviossa ei ole huo-
mioitu junapituuden mahdollisen muuttumisen aiheuttamia vaikutuksia. 
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6 Kehittämistoimenpiteet ja alustavat 
kustannusarviot  

Työssä on tutkittu kehittämistoimenpiteitä nykyiselle rataosalle Luumäki–Vainik-
kala ja linjausvaihtoehtoja uudelle lisäraiteelle Luumäeltä Vainikkalaan sekä kol-
mioraidetta Karjalan radalta lisäraiteelle. 

Kehittämistoimenpiteet ovat muodostuneet sidosryhmien kommenteista, aiem-
mista selvityksistä, tarkastelualueen maankäytön suunnitelmista sekä työn aikana 
esille nousseista toimenpiteistä. Kehittämistoimenpiteiden suunnittelu perustuu 
Väyläviraston ohjeisiin ja vaatimuksiin koskien ratateknistä suunnittelua. Suunnit-
telu on tehty esisuunnittelutasolla. 

Kustannusarvioiden laadinta perustuu Fore-infran kustannuslaskelman Hola-las-
kentamalliin, jonka perusteella on määritetty yksikkökustannuksia. Turvalaitteisiin 
ja kauko-ohjaukseen liittyvät kustannukset määritettiin perustuen toteutuneiden 
hankkeiden kustannuksiin.  Rakennuskustannuksiin sisältyvät työmaakustannukset 
on määritelty olevan 20 %. Tilaajatehtävät on määritelty olevan 18 % ja lunastus-
kustannukset 2 %, jotka on esitetty erillisinä kustannuksina alustavissa kustannus-
arvioissa. Kustannuslaskennan tarkemmat perusteet on kuvattu liitteessä 1. 

6.1  Opastinvälien tihentäminen 

Rataosa Luumäki–Vainikkala on nyt asemavälisuojastettu. Asemavälisuojastus tar-
koittaa sitä, että liikennepaikkojen välillä on vain yksi suojaväli. Yksikön peräkkäin 
kulussa ensimmäisen yksikön saapuessa liikennepaikalle, seuraava eli perässä läh-
tevä yksikkö saa lähtöluvan edelliseltä liikennepaikalta rataosuudelle. Välisuojas-
tuspisteet, jotka pyritään yleensä sijoittamaan liikennepaikkojen puoliväliin, mah-
dollistavat sen, että ensimmäisen yksikön ohitettua välisuojastuspisteen, perässä 
lähtevä yksikkö saa lähtöluvan edelliseltä liikennepaikalta rataosuudelle suojastus-
opastimelle saakka. Ensimmäisen yksikön saavuttua liikennepaikalle, rataosuuden 
suojastusopastimella oleva yksikkö saa lähtöluvan liikennepaikan tulo-opastimelle 
sakka. 

Nykyistä turvalaitejärjestelmään on mahdollista laajentaa siten, että nykyisten lii-
kennepaikkojen väliin lisätään yhteensä kolme välisuojastuspistettä. Välisuojastus-
pisteeseen lisätään tekninen laitetila, suojastusopastimet esiopastimineen ja jae-
taan liikennepaikkojen välinen raideosuus kahdeksi. Välisuojastuspisteen lisäämi-
seen tarvitaan myös runkokaapeloinnin lisäyksiä, JKV-järjestelmän muutoksia ja 
muutoksia asetinlaitejärjestelmän ohjelmistoon ja laitteistoon sekä rautatieliiken-
teenohjausjärjestelmään. 

Alustava kustannusarvio 

Opastinvälien tihentämisen alustava kustannusarvio on 2,12 M€ sisältäen 18 % 
tilaajatehtäviä. Lunastuskustannuksia ei ole laskettu mukaan kustannusarvioon, 
koska toimenpiteet tehdään nykyisellä rautatiealueella. 
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6.2  Pulsan ja Raipon liikennepaikkojen sivu-
raiteiden jakamiset 

Sivuraiteen turvalaiteteknisellä jakamisella tarkoitetaan teknistä ratkaisua, jossa 
nykyisen sivuraiteen lähtöopastinten välinen raideosuus jaetaan kahteen osuuteen 
ja varustetaan opastimin. Kuvassa 15 on hahmoteltu sivuraiteen jakamista opasti-
mella. 

 

Kuva 15. Turvalaitetekninen havainnekuva raidenopeuksineen liikennepaikan 
sivuraiteen jakamisesta. Musta väri nykyinen varustus, punainen väri uusi 
varustus. 

Kuvassa 15 olevan sivuraiteen hyötypituus (hp) on nyt 1834 m. Sivuraiteen jaka-
misen jälkeen, jos sivuraide puolitetaan, hyötypituudet ovat noin 850 m per raide.  
Yksiköiden peräkkäin kulussa ensimmäisen yksikön saapuessa liikennepaikalle, 
seuraava eli perässä lähtevä yksikkö saa lähtöluvan edelliseltä liikennepaikalta ra-
taosuudelle. Ensimmäisen yksikön saapuessa kulkutien päättävälle opastimelle 
P004, perässä tuleva yksikkö saa kulutien opastimelle P002. JKV:n mahdollistama 
nopeus, kun lähestytään ”seis” näyttävää opastinta (ns. valvontanopeus) on hen-
kilöjunille ~20 km/h ja tavarajunille 10 km/h. Tilanteissa, joissa sivuraidetta hyö-
dynnetään vain liikenteenhoidollisesti ilman pysähtymistarvetta, nopeus on osalla 
sivuraidetta 50 km/h. 

Nykyistä turvalaitejärjestelmää on mahdollista laajentaa siten, että nykyisten sivu-
raiteiden lähtöopastinten väliin sijoitetaan uudet pääopastimet.  

Pääopastinten lisäämiseen lisäksi tarvitaan myös uusia raideosuuksia, JKV-järjes-
telmän muutoksia ja muutoksia asetinlaitejärjestelmän ohjelmistoon ja laitteistoon 
sekä rauta-tieliikenteenohjausjärjestelmään. 

Alustava kustannusarvio 

Pulsan ja Raipon liikennepaikkojen sivuraiteiden jakamisen alustava kustannus- 
arvio on 0,74 M€ sisältäen 18 % tilaajatehtäviä. Lunastuskustannuksia ei ole las-
kettu mukaan kustannusarvioon, koska toimenpiteet tehdään nykyisellä rautatie-
alueella. 
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6.3  Uusi sivuraide Pulsaan ja Raippoon 

Pulsan ja Raipon liikennepaikoille on tutkittu uusia sivuraiteita, joiden mitoittavana 
hyötypituus on 1100 metriä.  

Pulsan liikennepaikka 

Pulsan liikennepaikalle on selvitetty uuden sivuraiteen sijoittamista nykyisen radan 
pohjoispuolelle. Nykyinen sivuraide sijaitsee pääraiteen eteläpuolella. Kuvassa 16 
on punaisella hahmoteltu uuden sivuraiteen sijoitusta nykyisen pääraiteen pohjois-
puolelle. Selvityksen perusteella uuden sivuraiteen sijoittaminen Pulsan liikenne-
paikalle ei ole mahdollinen. 

 

Kuva 16. Pulsan liikennepaikalle tarkasteltu sivuraide. 

Pulsan liikennepaikalla radan pohjoispuolella on suojeltu Pulsan rautatieasema 
(kuva 17) ja kolmesta osasta koostuva Pulsan rautatieasema-alue (kuva 18), joka 
on luokiteltu arvokkaaksi perinnemaisemaksi ja se sisältyy valtakunnallisesti mer-
kittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointiin.  

  

Kuva 17. Pulsan suojeltu rautatieaseman rakennus. 
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Kuva 18. Pulsan rautatieasema-alue. 

Suojeltu asemarakennus ja arvokas rautatieasema-alue estävät uuden sivuraiteen 
sijoittamisen nykyisen radan pohjoispuolelle. Suojeltu rautatieasema sijaitsee ny-
kyisen pääraiteen välittömässä läheisyydessä, eikä aseman ja radan väliin mahdu 
uutta sivuraidetta. Liikennepaikan eteläpuolella sijaitsee Latvasen järvi, joka rajoit-
taa uusien raiteiden sijoittamista liikennepaikalle. Radan kaarteisuuden takia uutta 
sivuraidetta ei voida sijoittaa toiseen kohtaa liikennepaikalla. 

Etelä-Karjan museo on työn aikana laatinut ennakkolausunnon Pulsaan tarkastel-
lusta sivuraiteesta, jossa katsotaan, että rakennetun kulttuuriympäristön kannalta 
turvallisin ja toivottavin vaihtoehto on sivuraiteen sijoittaminen Pulsan asema-alue-
kokonaisuuden ulkopuolelle (Etelä-Karjalan museo 2021). 

Raipon liikennepaikka 

Raipon liikennepaikalle on selvitetty uuden sivuraiteen sijoittamista nykyisen radan 
eteläpuolelle. Nykyinen sivuraide ja Lappeenrannan kaupungin sivuraiteet sijaitse-
vat pääraiteen pohjoispuolella. Kuvassa 19 on punaisella hahmoteltu uuden sivu-
raiteen sijoitusta nykyisen pääraiteen eteläpuolelle.  

Uusi sivuraide alkaa nykyisen vaihteen V001 itäpuolelta ja päättyy nykyisen vaih-
teen V002 itäpuolelle. Tarkastelussa on käytetty pitkiä YV60-900-1:18 vaihteita, 
jotka mahdollistavat 60 km/h nopeuden poikkeavalle raiteelle. Sivuraiteen pituus 
on 2270 metriä johtuen nykyisen radan kaarteisuudesta ja pitkistä opastinvaroista. 

 

 

Kuva 19. Raipon uuden sivuraiteen hahmotelma raiteistokaavioon. 
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Turvalaite- ja sähkörata 

Nykyistä turvalaitejärjestelmää on mahdollista muuttaa siten, että liikennepaikoille 
voidaan lisätä uudet sivuraiteet. Sivuraiteiden lisääminen muuttaa nykyistä kalus-
tusta. Tarvitaan lisäyksi vaihteiden, pääopastinten, raideosuuksien kalustukseen 
sekä muutoksia JKV-järjestelmän ja asetinlaitejärjestelmän ohjelmistoon ja laitteis-
toon sekä rautatieliikenteenohjausjärjestelmään. 

Sivuraiteet kalustetaan ratajohdolla, omalla kytkentäryhmällä ja vaihteet varuste-
taan lumensulatusjärjestelmillä sekä vaihdealueet valaistaan. Sivuraide sijoittuu 
nykyisen Raipon sähkönsyöttöaseman kohdalle, joka tulee rakennuksineen ja kyt-
kentäkenttineen siirtää. 

Pohjaolosuhteet 

Sivuraiteen läntinen vaihde ja alkupää sijaitsevat kallioleikkauksen kohdalla. Kal-
lioseinämä sijaitsee nykyisen radan eteläpuolella, eli suunnitellun sivuraiteen puo-
lella. Kallionpinta laskee radan kohdalla ja toiselta puolelta rataa alkaa Tervahau-
dansuon suoalue. Kallioleikkauksen jälkeen suunnitellun sivuraiteen linjalla on noin 
500 m hiekka- ja kalliomaa-alueita. Loppuosa sivuraiteesta sijaitsee turve- ja sa-
vialueilla. Raipon ratapihan kohdalla luonnonmaakerrosten päällä on täyttömaata. 
Paikoitellen kallionpinta nousee lähelle maanpintaa.  Vaihteet ja osa raiteesta on 
perustettava massanvaihdon tai paalulaatan varaan. 

Alustava kustannusarvio 

Raipon liikennepaikan uuden sivuraiteen ja sen toteuttamisesta aiheutuvat kustan-
nukset on esitetty taulukossa 8. 

Taulukko 8. Raipon sivuraiteen alustava kustannusarvio 

Rakennusosa Kustannusarvio 

Päällysrakenne 1 190 000 € 

Alusrakenne 1 435 000 € 

Pohjarakenne 1 540 000 € 

Kallioleikkaus 330 000 € 

Sillat 0 € 

Johtotiet 240 000 € 

Vahvavirta 165 000 € 

Turvalaite 605 000 € 

Sähkörata  1 540 000 € 

Rakennusosat yhteensä 7 045 000 € 

Lunastus 2% 0 €* 

Tilaajatehtävät 18 % 1 270 000 € 

Rakennusosat ja yhteiskustannukset yhteensä 8 315 000 € 

*Lunastuskustannuksia ei ole laskettu mukaan kustannusarvioon, koska toimenpiteet tehdään nykyi-
sellä rautatiealueella. 
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6.4  Nykyisen radan nopeuttamistoimenpiteet 

6.4.1  Nykyisen radan nopeuden nosto 140 km/h koko rata-
osuudella 

Nykyiselle raiteelle on suunniteltu 140 km/h nopeuden nostoja kohtiin, joissa no-
peutta on jouduttu alentamaan pienien kaarresäteiden takia. Nopeuden nosto- 
alueita on kolme ja ne sijoittuvat Antikkalaan, Pulsaan ja Simolaan. Alla esitetyssä 
nopeuskaaviossa (kuva 20) on kuvattu nopeuden nostokohteet. Kaikkiin tarkastel-
taviin kohteisiin on suunniteltu radan oikaisuja. Rataoikaisut mitoitusnopeudelle 
140 km/h on esitetty liitteessä 2. 

 

Kuva 20. Rataoikaisukohteet nopeudelle 140 km/h. 

Turvalaite- ja sähkörata 

Rataosan turvalaitejärjestelmän mitoitusnopeus on nyt alle 160 km/h pääraiteen 
osalta. Kun nykyisissä nopeuden alennuskohteissa tehdään raiteelle raidegeomet-
rian oikaisu, turvalaitejärjestelmään joudutaan tekemään JKV-järjestelmään liitty-
viä uudelleen parametrointeja sekä siirtämään turvalaitejärjestelmään liittyvät run-
kokaapelit ja muut elementit uudelle ratalinjalle. 

Sähköradan osalta ratajohtorakenteet joudutaan siirtämään rataoikaisujen koh-
dalla uudelle raidegeometrialle ja ratapenkereelle. 

Pohjaolosuhteet 

Antikkalan rataoikaisun kohdalla maaperä koostuu hiekasta ja hiekkamoreenista 
sekä Jussinjoen uoman viereisistä turvepehmeikköalueista.  

Pulsan rataoikaisun kohdalla maapohja on pääosin turve-, savi- tai silttipehmeik-
köä, mutta osittain myös hiekkaa, moreenia ja kalliomaata. Pulsanlammen ylityk-
sen kohdalla on joko levennettävä nykyisen radan vesistöpengertä tai rakennet-
tava paikalle uusi silta tai penger.  
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Simolan kylän ohittava rataoikaisu sijaitsee maastonmuodoiltaan pienipiirteisellä 
alueella, jossa on paljon kallioisia mäkiä ja niiden välissä pääasiassa silttivyöhyk-
keitä. Oikaisun alkupää Raipossa sijaitsee Sarvijoen uoman vieressä.  

Rataoikaisut 

Antikkalan kohdalla on suunniteltu oikaisu, jossa radan kaarresäde on muutettu 
806 metristä 1100 metriin. Oikaisukohdassa radan penger siirtyy nykyiseltä pen-
kereeltä noin 10 metriä pohjoiseen. Antikkalan kohdalle suunniteltu rataoikaisu on 
esitetty kuvassa 21. 

 

Kuva 21. Antikkalan kohdalla suunniteltu rataoikaisu. 

Pulsan kohdalla on suunniteltu oikaisu, jossa radan kaarresäteet ovat muutettu 
802 ja 739 metristä 1100 metriin. Oikaisukohdassa radan penger siirtyy nykyiseltä 
penkereeltä noin 30 metriä pohjoiseen. Pulsanlammen kohdalla nykyistä pengertä 
joudutaan leventämään 5–10 metriä etelän suuntaan. Pulsan kohdalle suunniteltu 
rataoikaisu on esitetty kuvassa 22. 
 

 

Kuva 22. Pulsan kohdalla suunniteltu rataoikaisu. 
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Simolan kohdalla on suunniteltu suuri rataoikaisu (kuva 23), jossa kierretään  
Simolan kylä sen pohjoispuolelta. Nykyisin rata kulkee Simolan kylän läpi. Suunni-
teltu rataoikaisu alkaa Raipon liikennepaikan itäpuolelta ja päättyy Simolan itäpuo-
lelle.  

 

Kuva 23. Simolan kohdalla suunniteltu rataoikaisu. 

Alustava kustannusarvio 

Nykyiselle radan nopeuden nostokohdille suunniteltujen kolmen rataoikaisun to-
teuttamisesta aiheutuvat kustannukset on esitetty taulukossa 9. 

Taulukko 9 .Nykyisen radan nopeuden nostokohdille (140 km/h) suunniteltujen 
rataoikaisujen alustava kustannusarvio. 

Rakennusosa Kustannusarvio 

Päällysrakenne 1 585 000 € 

Alusrakenne 3 240 000 € 

Pohjarakenne 6 785 000 € 

Kallioleikkaus 1 260 000 € 

Sillat 960 000 € 

Johtotiet 560 000 € 

Vahvavirta 0 € 

Turvalaite 395 000 € 

Sähkörata 605 000 € 

Rakennusosat yhteensä 15 390 000 € 

Lunastus 2% 310 000 € 

Tilaajatehtävät 18 % 2 770 000 € 

Rakennusosat ja yhteiskustannukset yhteensä 18 470 000 € 
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6.4.2  Nykyisen radan nopeuden nosto 180 km/h 

Nykyiselle raiteelle on tarkasteltu nopeuttamistoimenpiteenä nopeuden nostoa no-
peustasolle 180 km/h. Suurempaa nopeustasoa ei ole valittu tarkasteluun, jotta 
nykyiselle rataosalle ei tarvitsisi suunnitella täysin uutta raidegeometriaa ja täten 
rakentaa uusi raide. Tavoitteena on ollut suunnitella raidegeometria sellaiselle no-
peustasolle, jolla pystytään hyödyntämään nykyisen radan geometriaa ja olemassa 
olevia rakenteita. Muutoskohdat sijoittuvat nykyisen raiteen kaarteisille alueille, 
joissa ei voida saavuttaa nykyistä 140 km/h nopeutta.  

Nopeuden nostot on tehty radan geometriamuutoksilla, joita ovat olleet kaarre-
säteiden suurentamiset, siirtymäkaarien pidennykset ja raiteen kallistuksen muu-
tokset. Muutoskohdissa, joissa kaarresäteiden arvot ovat suurentuneet huomatta-
vasti, on tehty rataoikaisuja, jotka on esitetty liitteessä 3. Rataoikaisujen kohdalla 
joudutaan siirtymään pois nykyisen radan penkereeltä usean metrin päähän joko 
radan etelä- tai pohjoispuolelle. Ratageometrian muutoksien ”pakkopisteinä” ovat 
toimineet Pulsan ja Raipon liikennepaikat. Raipon liikennepaikalle ei ole tehty geo-
metriamuutoksia. Pulsan liikennepaikalla joudutaan muuttamaan länsipäässä myös 
sivuraiteen geometriaa.  

Turvalaite- ja sähkörata 

Rataosan turvalaitejärjestelmän mitoitusnopeus on nyt alle 160 km/h pääraiteen 
osalta. Kun rataosan pääraiteen nykyistä nopeutta nostetaan tasolle 180 km/h, 
joudutaan rataosan turvalaitejärjestelmään liittyvän JKV-järjestelmän rakenne 
muuttamaan uudelle nopeustasolle. JKV-järjestelmä on nyt mitoitettu 2400 m tie-
donsiirtomatkalle ja nopeustaso 160 km/h tai sen yli edellyttää 3600 m tiedonsiir-
tomatkaa. Tiedonsiirto-matkan kasvattaminen 3600 m vaatii koko rataosalle uutta 
runkokaapelointia ja kaappi, koodain sekä baliisilisäyksiä. 
 
Sähköradan osalta rataosan ratajohtorakenteen mitoitusnopeus on nyt 160 km/h. 
Kun rataosan pääraiteen nykyistä nopeutta nostetaan tasolle 180 km/h, joudutaan 
ratajohtorakennetta muuttamaan. Nykyinen ratajohdon ajolankarakenne on tyyp-
piä SR 70 ja sen rakennetta voidaan muuttaa siten, että se sallii parannettuna 
nopeuden 200 km/h. 
 
Pohjaolosuhteet 

Pulsan länsipuolen rataoikaisut sijaitsevat suurelta osin moreenimaalla, mutta lin-
jauksen kohdalla on paikoitellen myös kalliomäkiä sekä Ihakkasuon turvepehmeik-
köosuus, jonka pituus on noin 500 m. Latvanen -nimisen järven kohdalla linjaus 
sijaitsee nykyisen radan kohdalla aivan järven rannassa.  

Pulsan itäpuolella nopeustason noston vaatimat rataoikaisut edellyttävät joko sil-
toja tai pengerrystä Pulsanlammen ja Tittaran vesistöylitysten kohdilla. Nykyinen 
rata kyseisissä kohteissa on toteutettu vesistöpenkereellä. Maaperä rataoikaisujen 
kohdalla on hyvin vaihtelevaa ja koostuu kallio-, moreeni-, hiekka-, siltti- ja turve-
alueista.  

Simolan kylän ohittava rataoikaisu sijaitsee maastonmuodoiltaan pienipiirteisellä 
alueella, jossa on paljon kallioisia mäkiä ja niiden välissä pääasiassa silttivyöhyk-
keitä. Oikaisun alkupää Raipossa sijaitsee Sarvijoen uoman vieressä.  
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Rataoikaisut 

Pulsan liikennepaikan molemmin puolin on rataoikaisut (kuva 24 ja 25), joissa mo-
lemmissa siirrytään pois nykyiseltä ratapenkereeltä. Pulsan liikennepaikan itäpuo-
lisessa rataoikaisussa ylitetään kaksi järveä, Pulsanlampi ja Tittara, joiden ylitykset 
on tehtävä uusille penkereille ja toteutettava kaksi uutta siltaa. Nykyiset järvien 
ylittävät ratapenkereet puretaan. 

 

Kuva 24. Pulsan liikennepaikan länsipuolen oikaisu. 

 

Kuva 25. Pulsan liikennepaikan itäpuolen oikaisu. 

Raipon liikennepaikan jälkeen alkaa ns. Simolan oikaisu (kuva 26), jossa radan uusi 
geometria kulkee Simolan kylän pohjoispuolelta liittyen takaisin nykyiseen rataan 
Simolan itäpuolella. 
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Kuva 26. Raipon liikennepaikan itäpuolen "Simolan" oikaisu. 

Alustava kustannusarvio 

Nykyisen radan nopeuden nosto 180 km/h ja rataoikaisujen toteuttamisesta aiheu-
tuvat kustannukset on esitetty taulukossa 10. 

Taulukko 10. Nykyisen radan nopeuden nosto 180 km/h alustava kustannusarvio. 

Rakennusosa Kustannusarvio 

Päällysrakenne 3 740 000 € 

Alusrakenne 7 165 000 € 

Pohjarakenne* 11 085 000 € 

Kallioleikkaus 2 030 000 € 

Sillat 3 195 000 € 

Johtotiet 1 240 000 € 

Vahvavirta 0 € 

Turvalaite 1 760 000 € 

Sähkörata 1 155 000 € 

Rakennusosat yhteensä 31 370 000 € 

Lunastus 2% 630 000 € 

Tilaajatehtävät 18 % 5 645 000 € 

Rakennusosat ja yhteiskustannukset yhteensä 37 645 000 € 

*Sisältää vesistöpenkereet 

6.5  Kaksoisraide Vainikkalaan 

Vainikkalan päähän on tarkasteltu noin 2 kilometriä pitkä kaksoisraideosuus, jossa 
uusi raide sijoittuu nykyisen pääraiteen pohjoispuolelle. Vainikkalan ratapihan 
päässä kumpikaan raiteista ei ole nykyisen pääraiteen geometrialla 200 metrin 
matkalta. Uusi raide lähtee Vainikkalan ratapihan pääraiteelta 331 ja erkaantuu 
omaksi raiteeksi, joka palaa noin 2 kilometrin jälkeen takaisin nykyiselle päärai-
teelle pitkällä vaihteella. Nykyinen pääraide siirtyy Vainikkalan ratapihalla erkaan-
tumaan vetoraiteesta 332 omaksi raiteeksi noin 200 metrin matkalla ennen kuin 
pääraide palaa takaisin nykyiseen geometriaansa. Kaksoisraideosuus ja Vainikka-
lan ratapihan raiteisto on esitetty kuvissa 27 ja 28. 
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Kuva 27. Kaksoisraiteen raiteistomuutokset Vainikkalassa. 

 

 

Kuva 28. Kaksoisraide 2 kilometrin matkalla Vainikkalan päässä. 

 
Turvalaite- ja sähkörata 

Nykyistä Vainikkalan liikennepaikan turvalaitejärjestelmää on mahdollista laajentaa 
siten, että liikennepaikalle voidaan lisätä uusi kaksoisraideosuus. Kaksoisraiteen 
lisääminen muuttaa nykyistä kalustusta. Tarvitaan lisäyksi vaihteiden, pääopastin-
ten, raideosuuksien kalustukseen sekä muutoksia JKV-järjestelmän ja asetinlaite-
järjestelmän ohjelmistoon ja laitteistoon sekä rautatieliikenteenohjausjärjestel-
mään. 

Sähköradan osalta kaksoisraideosuus kalustetaan ratajohdolla, omilla kytkentäryh-
millä ja vaihteet varustetaan lumensulatusjärjestelmillä sekä vaihdealueet valais-
taan. 

Pohjaolosuhteet 

Suunniteltu kaksoisraideosuus sijaitsee nykyisen ratapenkereen pohjoispuolella 
Alajoen laakson reunassa. Joki sijaitsee nykyisen radan eteläpuolella. Raide sijait-
see suurelta osin turve-, savi- ja silttikerroksista koostuvalla pehmeiköllä. Pehmei-
den kerrosten paksuus on pääosin noin 5 m ja suurimmillaan noin 10 m.  

Nykyinen pääraide

Nykyisen pääraiteen uusi geometria

Uusi raide

Nykyisen pääraiteen purettava osuus
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Maanpinta nousee kaksoisraiteen kohdalla pohjoiseen päin ja paikoitellen kallion-
pinta on lähellä maanpintaa tai maanpinnan tasolla avokalliona.  

Uusi raide tulee pääosin perustaa paalulaatan tai massanvaihdon varaan. Paikoi-
tellen raiteen rakentaminen vaatii kallioleikkausta. Uuden raiteen rakentaminen 
nykyisen maanvaraisen ratapenkereen viereen vaatii työnaikaisia erikoisjärjeste-
lyjä sekä tarkkailua olemassa olevan raiteen stabiliteetin varmistamiseksi.  

Alustava kustannusarvio 

Kaksoisraideosuuden toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset on esitetty taulu-
kossa 11. 

Taulukko 11. Kaksoisraideosuuden alustava kustannusarvio. 

Rakennusosa Kustannusarvio 

Päällysrakenne 1 375 000 € 

Alusrakenne 1 435 000 € 

Pohjarakenne 3 690 000 € 

Kallioleikkaus 165 000 € 

Sillat 0 € 

Johtotiet 245 000 € 

Vahvavirta 220 000 € 

Turvalaite 1 155 000 € 

Sähkörata 550 000 € 

Rakennusosat yhteensä 8 835 000 € 

Lunastus 2% 177 000 € 

Tilaajatehtävät 18 % 1 590 000 € 

Rakennusosat ja yhteiskustannukset yhteensä 10 602 000 € 

 

6.6  Lisäraide Luumäki–Vainikkala-yhteysvälille 

Lisäraiteen mitoitusnopeuksina on käytetty 200 km/h ja 300 km/h. Molempien mi-
toitusnopeuksien linjaukset on esitetty liitteessä 4. Mitoitusnopeuden 300 km/h 
linjaus perustuu aiemmin laaditussa yleissuunnitelmassa olevaan linjaukseen  
(Ratahallintokeskus 1997). Lisäraide Luumäen ja Vainikkalan välille erkaantuu Kar-
jalan radalta Luumäen liikennepaikan pohjoispuolelta nykyisen Luumäki–Vainik-
kala-radan kohdalta vaihteen V014 jälkeen ja kulkee molemmilla mitoitusnopeuk-
sissa noin 1,5 kilometrin päässä nykyisen pääradan pohjoispuolella.  

Luumäen liikennepaikalla joudutaan tekemään raiteistomuutoksia. Turvavaihde 
V026 on purettava ja siirrettävä etelämmäksi. Pääraiteen 004 ja sivuraiteen 005 
väliin on tehtävä uusi vaihdeyhteys, ja sivuraiteen 005 raiteita on purettava liiken-
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nepaikan pohjoispäässä, jossa puretaan vaihde V024. Nykyinen pääraide liittyy ta-
kaisin nykyiselle radalle noin 1400 metrin jälkeen. Luumäen liikennepaikan raiteis-
tomuutokset ja erkaantuminen on esitetty kuvassa 29 ja liitteessä 5. 

 

Kuva 29. Luumäen liikennepaikan raiteistomuutokset. 

Raipon liikennepaikan kohdalla mitoitusnopeudella 200 km/h suunniteltu lisäraide 
liittyy samaan ratakäytävään nykyisen pääradan kanssa, tekee rataoikaisun Simo-
lan kylän kohdalla ja kulkee Vainikkalaan asti lähes samassa maastokäytävässä 
kuin nykyinen päärata. 

Mitoitusnopeudella 300 km/h suunniteltu lisäraide liittyy samaan maastokäytävään 
nykyisen pääradan kanssa Simolan itäpuolella, josta lisäraide kulkee Vainikkalaan 
asti lähes samassa maastokäytävässä kuin nykyinen päärata. 

Vainikkalan päässä lisäraide ja nykyinen raide liittyvät ratapihan raiteistoon samalla 
tavalla kuin kappaleessa 6.1.6. 

Kaksoisraiteena toteutettuna lisäraiteen erkaantuminen Luumäen liikennepaikalla 
tapahtuu samalla tavalla kuin nykyisen ja lisäraiteen erkaantumiset. Vainikkalan 
päässä kaksoisraide liittyy Vainikkalan ratapihan raiteistoon samalla tavalla kuin 
kappaleessa 6.1.6. Kaksoisraiteen raideväliä ei tässä selvityksessä määritetty, 
koska tarkasteltava ratakäytävä on noin 50 metriä leveä.  

Pohjaolosuhteet 

Tarkasteltujen 200 km/h ja 300 km/h lisäraiteiden linjaukset sijaitsevat Luumäeltä 
Pullojanvuoren kohdalle saakka samassa maastokäytävässä. Raidelinjauksen 
alussa Karjalan radalta erkaantumisen kohdalla maaperä koostuu I Salpausselän 
eteläpuolen hiekkaisista ja silttisistä maalajeista. Kauempana Salpausselästä 
maasto muuttuu mäkiseksi ja varsin pienipiirteiseksi. Korkeampien maastonkohtien 
välissä on pienehköjä turve- savi- ja silttipehmeikköjä. Maapeite peruskallion päällä 
on melko ohut ja koostuu pääosin hiekkamoreenista. Paikoitellen alueella on myös 
hiekkamuodostumia. Kallionpinta sijaitsee monin paikoin maanpinnan tasolla tai 
alle metrin syvyydellä. Kallioperältään alue sijoittuu Kaakkois-Suomen rapakivi- 
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graniittivyöhykkeelle. Kalliosta louhittu kiviaines ei todennäköisesti sovellu käytet-
täväksi raidesepelinä, mutta pengertäytöissä sitä luultavasti voidaan käyttää. 
Raidelinjauksen alkupäässä merkittävimmät pehmeikkökohteet ovat Säkkisuo, Kir-
veslamminsuo ja Ruohosuo. Säkkisuon ylitys on pituudeltaan noin 850 m, Kirves-
lamminsuon 600 m ja Ruohosuon 250 m. Linjauksella sijaitsee lisäksi Perävuori, 
jonka kohdalla tulee tehdä huomattavan suuri kallioleikkaus.  
 
Pullojanvuoren kohdan jälkeen 200 km/h nopeudelle mitoitettu ratalinjaus kääntyy 
etelään ja yhdistyy nykyiselle ratalinjaukselle ennen Raipon ratapihaa. Raipon jäl-
keen linjaus erkaantuu jälleen nykyiseltä radalta ja ohittaa Simolan kylän pohjois-
puolelta. Simolan jälkeen ratalinjaus liittyy jälleen nykyisen radan maastokäytä-
vään.  
 
Maaperä 200 km/h lisäraiteen linjauksella Pullojanvuoren ja Simolan välillä koostuu 
pääosin kallioisista mäistä ja niiden välisistä hiekka- ja silttivyöhykkeistä. Paikoitel-
len matalissa maastonkohdissa on myös matalia turvepehmeiköitä. Raipon rata-
piha sijaitsee savikolle tehdyllä täyttömaalla. Raipon jälkeen ratalinjaus sijoittuu 
noin 600…700 m matkalla Sarvijoen uoman savipehmeikön kohdalle.  
 
300 km/h nopeudelle mitoitettu ratalinjaus jatkuu Pullojanvuoren kohdalta uu-
dessa maastokäytävässä Raipon ja Simolan pohjoispuolella. Simolan jälkeen linjaus 
liittyy nykyisen radan maastokäytävään.  
 
300 km/h lisäraide sijaitsee Pullojanvuoren ja Simolan välillä pääosin kalliomaa-
alueilla. Matalissa maastonkohdissa kallioiden välissä on lyhyitä hiekka-, siltti- ja 
savivyöhykkeitä. Ainoa merkittävä turvepehmeikkö tällä osuudella on Soitsuon noin 
450 m pituinen ylitys.  
 
Simolan jälkeen 200 km/h ja 300 km/h lisäraidelinjaukset sijaitsevat nykyisen ra-
talinjauksen kohdalla tai sen lähellä Vainikkalaan asti. Tämän osuuden alkupäässä 
maaperä koostuu kallioisista mäistä ja niiden välisistä hiekkamoreeni-, hiekka- ja 
silttivyöhykkeistä. Selkämäenojan ja Alajoen välisellä alueella maastonmuodot 
muuttuvat tasaisemmiksi ja maapohja siltiksi. Ratalinjaus sijaitsee Vainikkalan ra-
tapihalle asti Alajoen laakson reunalla, osin silttipohjalla ja osin moreeni- tai kal-
liomaalla. 
 
Alustavat kustannusarviot 

Lisäraiteen yksiraiteisen osuuden ja kaksoisraiteen (mitoitusnopeus 200 km/h) to-
teuttamisesta aiheutuvat kustannukset on esitetty taulukossa 12. 



Väyläviraston julkaisuja 33/2021 47 
 

 

 
 

Taulukko 12. Lisäraiteen alustava kustannusarvio mitoitusnopeudella 200 km/h. 

Rakennusosa Kustannusarvio  

Yksiraiteinen osuus 

Kustannusarvio / 

Kaksoisraide 

Päällysrakenne 10 880 000 € 19 870 000 € 

Alusrakenne 20 000 000 € 34 910 000 € 

Pohjarakenne 35 660 000 € 46 145 000 € 

Kallioleikkaus 8 585 000 € 9 850 000 € 

Sillat 8 790 000 € 11 170 000 € 

Johtotiet 3 165 000 € 3 165 000 € 

Vahvavirta 550 000 € 1 100 000 € 

Turvalaite 11 760 000 € 17 255 000 € 

Sähkörata 6 595 000 € 13 190 000 € 

Rakennusosat yhteensä 105 985 000 € 156 655 000 € 

Lunastus 2% 2 120 000 € 3 133 000 € 

Tilaajatehtävät 18 % 19 077 000 € 28 198 000 € 

Rakennusosat ja yhteis- 
kustannukset yhteensä 

127 182 000 € 187 986 000 € 

 
Lisäraiteen yksiraiteisen osuuden ja kaksoisraiteen (mitoitusnopeus 300 km/h) to-
teuttamisesta aiheutuvat kustannukset on esitetty taulukossa 13. Kustannus- 
arvioissa ei ole otettu huomioon mahdollista nykyisen radan lakkauttamista ja siitä 
mahdollisesti aiheutuvaa nykyisen radan purkamisesta sekä uudelleen maisemoin-
tia, jos lisäraide toteutetaan kaksoisraiteena. 

Taulukko 13. Lisäraiteen alustava kustannusarvio mitoitusnopeudella 300 km/h. 

Rakennusosa Kustannusarvio / 
Yksiraiteinen osuus 

Kustannus- 
arvio/ 

Kaksoisraide 

Päällysrakenne 12 875 000 € 20 090 000 € 

Alusrakenne 20 780 000 € 36 480 000 € 

Pohjarakenne 41 365 000 € 53 595 000 € 

Kallioleikkaus 10 870 000 € 12 475 000 € 

Sillat 10 880 000 € 14 155 000 € 

Johtotiet 3 165 000 € 3 165 000 € 

Vahvavirta 550 000 € 1 100 000 € 

Turvalaite 12 860 000 € 18 355 000 € 

Sähkörata 7 695 000 € 15 385 000 € 

Rakennusosat yhteensä 121 040 000 € 174 800 000 € 

Lunastus 2% 2 421 000 € 3 496 000 € 

Tilaajatehtävät 18 % 21 787 000 € 31 464 000 € 

Rakennusosat ja yhteiskustannukset 
yhteensä 

145 248 000 € 209 760 000 € 
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6.7  Luumäen kolmioraide 

Luumäen kolmioraiteen mitoittavana nopeutena on käytetty 160 km/h. Kolmio-
raide erkanee nykyiseltä Karjalan radalta Rasionsuon liikennepaikan vaihteen V001 
eteläpuolelta kohti Vainikkalaa ja liittyy tarkastellun lisäraiteen suoralle osuudelle 
(liite 5). Erkaantumis- ja liittymiskohdissa on käytetty pitkiä vaihteita, jotka mah-
dollistavat 160 km/h nopeuden poikkeavalle raiteelle ajettaessa. Kolmioraiteen pi-
tuus on noin 4,3 km.  

Pohjaolosuhteet 

Suunniteltu kolmioraide sijaitsee pääosin hiekkamoreeni- ja kalliomaa alueilla.  
Linjalla sijaitsee lisäksi Kirvessuon ja Kirjakallionsuon noin 200 m pituiset ylitykset 
sekä kaksi vähäisempää turvealuetta. Turvepehmeikköjen kohdilla rata tulee pe-
rustaa massanvaihdon tai paalulaatan varaan. 

Alustava kustannusarvio 

Kolmioraiteen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset on esitetty taulukossa 14. 

Taulukko 14. Luumäen kolmioraiteen alustava kustannusarvio. 

Rakennusosa Kustannusarvio 

Päällysrakenne 1 840 000 € 

Alusrakenne 2 785 000 € 

Pohjarakenne 2 200 000 € 

Kallioleikkaus 835 000 € 

Sillat 420 000 € 

Johtotiet 475 000 € 

Vahvavirta 440 000 € 

Turvalaite 2 200 000 € 

Sähkörata 2 860 000 € 

Rakennusosat yhteensä 14 055 000 € 

Lunastus 2% 281 000 € 

Tilaajatehtävät 18 % 2 530 000 € 

Rakennusosat ja yhteiskustannukset yhteensä 16 866 000 € 
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7 Maankäyttö ja ympäristö  

7.1  Maankäyttö 

Maankäytön osalta työn keskeisimpiä lähtökohtia ovat voimassa olevat maakunta-
kaavat sekä voimassa ja vireillä olevat yleis- ja asemakaavat. 

Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Etelä-Karjalan maakuntakaava (Etelä-Karjalan liitto 2011) 
sekä Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava (Etelä-Karjalan liitto 2015), joiden yh-
distelmä on esitetty kuvassa 30 (Etelä-Karjalan liitto 2020). 

 

Kuva 30. Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä (27.01.2021). Kartalle on lisätty 
nykyisen raiteen kehittämistoimenpiteet sekä tarkasteltavat lisäraiteet ja 
Luumäen kolmioraide. (Etelä-Karjalan Liitto 2020.) 

Maakuntakaavassa nykyinen rata välillä Luumäki–Vainikkala on osoitettu merkitet-
tävästi kehitettävänä pääratana. Suunnittelumääräyksen mukaan pääradan suun-
nittelussa tulee varautua kaksoisraiteen rakentamiseen ja tasoristeysten poistami-
seen. Lisäksi määräysten mukaan suunnittelussa tulee ottaa huomioon raideliiken-
teestä aiheutuvat melu- ja tärinähaitat sekä päästöt riittävän pitkälle tulevaisuu-
teen. 

Maakuntakaavassa on osoitettu uusi päärata nykyisen radan pohjoispuolelle. Rata-
alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Luumäen kolmio-
raide sekä yhteys Raiposta etelään kohti Ylämaata on maakuntakaavassa osoitettu 
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raideliikenteen yhteystarpeena. Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti, maakun-
nallisesti tai seudullisesti merkittävän uuden raideyhteyden yhteystarve.  

Maakuntakaavassa on osoitettu retkeilyreitti e-10 sekä retkeily-/ulkoilureitti Luu-
mäen ja Rikkilän välillä. Reitti kulkee välillä nykyisen radan tuntumassa ja ylittää 
nykyisen ja lisäraiteen neljässä kohdassa. Retkeily-/ulkoilureitti jatkuu Rikkilästä 
kohti itää. Virkistyksen kehittämiskohde (laavu) on osoitettu Antikkalaan, Mono-
laan, Rikkilään ja Ojalaan.  

Husulan ja Junttolan kohdalle on osoitettu salpalinja sekä Junttolaan turvetuotan-
toalue (EOt) ja pääkaasulinja. Antikkalan kohdalle on osoitettu sähkölinja ja Len-
sulan alueelle maa-ainesten ottoon soveltuva alue (EOm).  

Pulsan rautatieasema-alue on osoitettu merkinnällä valtakunnallisesti merkittävä 
kulttuurihistoriallinen ympäristö (ma/kv). Pulsan kohdalle on osoitettu yhdystie tai 
kokoojakatu (yt) ja Haikalan kohdalle sähkölinja. Raipon ja Monolan alueille on 
osoitettu tärkeä pohjavesialue (pv) ja Raippoon logistiikkakeskittymä (log). Raipon 
ja Simolan alue on merkitty tuotantotoiminnan ja palveluiden alueeksi (TP-1).  
Simolaan on osoitettu maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde 
(ma/km) ja liikenneterminaali/matkakeskus. Simola–Vainikkala välille on osoitettu 
uusi seututie ja Saunakankaalle maa-ainesten ottoon soveltuva alue (EOm).  

Vainikkalan aseman alue on osoitettu tuotantotoiminnan ja palveluiden alueeksi 
(TP-1) sekä merkinnällä liikenneterminaali/matkakeskus. Vainikkalan ratapiha on 
osoitettu rautatieliikenteen alueeksi/ratapihaksi (LR) ja ratapihalle on osoitettu 
alue, jolla on ympäristö- ja terveysvaaraa aiheuttavaa toimintaa (musta kolmio). 
Vainikkalan rajanylitysalue on osoitettu rajapalveluiden kehittämisen kohdealueena 
(rk). Vainikkalaan on merkitty taajamatoimintojen alue (a) ja rajavyöhyke (rv). 
Vainikkalasta Lappeenrantaan on osoitettu polkupyöräreitti (Vanha Ylinen Viipurin-
tie -reitti) ja kehitettävä matkailu- ja maisematie (mt; Vainikkala-Kasukkala-Han-
hijärvi-Lpr; Säämälä-Nutikka-Vainikkala).  

Yleis- ja asemakaavat 

Luumäen kunnassa nykyisen radan ja lisäraiteiden tuntumassa on voimassa oi-
keusvaikutteinen Luumäen rantaosayleiskaava (2004). Tarkasteltavien linjausten 
läheisyyteen on osoitettu pääasiassa loma-asuntoalueita Pieni-Urpalon, Joutjärven, 
Muuraislammen ja Urpalonjärven ranta-alueille. Jurvalan alueella on voimassa oi-
keusvaikutteinen Taavetti-Jurvalan osayleiskaava (2004). Kaava sijoittuu Karjalan 
radan pohjoispuolelle ja siinä radan lähialue on osoitettu maa- ja metsätalousalu-
eeksi. Oikeusvaikutteiset yleiskaavat on esitetty kuvassa 31. (Suomen ympäristö-
keskus 2020.) 
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Kuva 31. Oikeusvaikutteiset yleiskaavat tarkastelualueen ympäristössä. Kartalle 
on lisätty nykyisen raiteen kehittämistoimenpiteet sekä tarkasteltavat lisäraiteet 
ja Luumäen kolmioraide. (Suomen ympäristökeskus 2020.) 

Lappeenrannan kuntaan nykyisen radan tai lisäraiteiden läheisyyteen on laadittu 
Myllylä–Sipari–Vilkjärvi (1992), Pulsa–Tani (1993), Raipon (1997), Simolan (1984) 
ja Vainikkalan (1999) oikeusvaikutuksettomat osayleiskaavat sekä oikeusvaikutuk-
seton Vainikkalan osayleiskaavan muutos (2002). Tarkasteltavien linjausten lähi-
alueelle on osoitettu pääasiassa maa- ja metsätalousalueita sekä pientalovaltaista 
asumista. Raipon–Simolan alueille on osoitettu myös työpaikka- ja teollisuusalueita 
sekä julkisten palvelujen alueita. (Lappeenrannan kaupunki 2021.) 

Lappeenrannan kaupunki on käynnistänyt oikeusvaikutteisen pienvesistöjen ranta-
osayleiskaavan laatimisen, joka kattaa laajoja alueita nykyisen radan ja lisäraitei-
den tuntumassa. Nykyisen radan ja lisäraiteen läheisyydessä on voimassa Pien-
Haikalan ranta-asemakaava (Haikala, Lappeenranta) ja Venksan Männikön ranta-
asemakaava (Mäntyniemi, Lappeenranta). (Lappeenrannan kaupunki 2021.) 

7.2  Luontoarvot 

Tarkastelualueen luontoarvoista ja lajistosta on koottu tietoja SYKEn avoimista 
paikkatiedoista, Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, kunnilta sekä mm. järjestöjen 
avoimista tiedoista. Uhanalaisten lajien esiintymistiedot on saatu Suomen ympä-
ristökeskuksen Eliölajit-tietokannasta. Lajitietoja on tarkistettu myös Lajitietokes-
kuksen Laji.fi -karttapalvelusta. 
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Kuvassa 32 on esitetty olemassa olevat tiedot tarkastelualueen luontoarvoista  
[SYKEn avoimet paikkatiedot, sekä uhanalaistiedot, Metsäkeskuksen paikkatiedot 
monimuotoisuudelle tärkeistä metsäalueista, Birdlifen tiedot linnustollisesti arvok-
kaista alueista (FINIBA/IBA) sekä EKLYn rajaustietomaakunnallisesti arvokkaista 
linnustoalueista (MAALI)]. sekä nykyinen maakuntakaavassa esitetty liikenne-
verkko ja tarkasteltavat lisäraideyhteyden vaihtoehdot. Vihreän sävyillä on esitetty 
Zonation-paikkatietoanalyysin tuloksista luonnon monimuotoisuuden kannalta to-
dennäköisimmin merkittävät metsäalueet tummimmalla vihreällä (SYKEn avoimet 
paikkatiedot, Zonation 2018 Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet). 

 

 

Kuva 32. Hankealueen tiedossa olevat luontoarvot ja maakuntakaavan liikenne-
verkko. 

Ajantasaista luontoselvitystietoa ja tietoa tarkastelualueella esiintyvästä lajistosta 
on niukalti. Tarkasteltavien maastokäytävien alueelle tai niiden välittömään lähei-
syyteen ei osu luonnonsuojelualueita tai Natura-alueita. Metsäkeskuksen rajaus-
tietojen mukaan tarkastelualueelle sijoittuu joitakin pienialaisia metsälain erityisen 
tärkeitä elinympäristöjä (metsälaki 10 §), pääasiassa jyrkänteitä ja puroja. Nykyi-
nen rata sivuaa soidensuojeluohjemaan liitettäväksi esitettyjä suoalueita: Elämäi-
sen-Kuolemaisen suot. Alueelle sijoittuu muuttolintujen reittejä ja maakunnallisesti 
arvokkaita levähdys- ja ruokailualueita. Telkjärvi, tarkastelualueen itäpäässä, ny-
kyisen radan eteläpuolella on arvokas lintukosteikko. Telkjärvi on huomioitu maa-
kuntakaavassa 2011 vesialueena, jolla on erityisiä suojelullisia arvoja. 
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Luonnonalueet, niiden käsittämät elinympäristöt ja alueiden väliset ekologiset yh-
teydet muodostavat ekologisen verkoston. Rakennetut alueet, radat ja tiet muo-
dostavat verkoston kannalta kulkuesteitä, jotka sekä pirstovat luonnonalueiden yh-
tenäisyyttä, että katkaisevat maata ja vesistöjä pitkin liikkuvien lajien kulkuyhteyk-
siä näiden alueiden välillä. Nykyisen radan maastokäytävä vaikuttaa alueen ekolo-
gisen verkoston rakenteeseen. 

Tarkasteltavien maastokäytävien alueelle ei sijoitu pohjavesialueita. Nykyisen ra-
dan pohjoispuolella on Raipon pohjavesialue (0540513). Alue on I-luokan pohja-
vesialue ja sillä on sijainnut varavedenottamo. Simolan kohdalla radan eteläpuo-
lella Monolan pohjavesialue (0540507). 

Nykyisen radan maastokäytävä sijoittuu seuraaville kolmannen jakoluokan valuma-
alueille: (09.006) Suuri-Urpalon valuma-alue (va), (08.004) Tittaran va, (06.012) 
Alajoen keskiosan va, (06.014) Selkämäenojan va ja (06.011) Alajoen alaosan va. 
Tarkasteltavan lisäraiteen maastokäytävä ulottuu myös Alajoen yläosan valuma-
alueelle (06.013). 

7.3  Maisema ja kulttuuriympäristö 

Maisema 

Tarkastelualueen alku- ja loppupäät sijoittuvat rakennettuun maisemaan Luumäen 
ja Vainikkalan liikennepaikkojen seuduilla. Näiden välille jäävällä osuudella vaihte-
lee ilmeeltään pienipiirteinen maisema.  Siinä vaihtelevat maisematilaltaan suljetut 
karut kallioalueet ja metsäiset maisematilat ja avoimet viljelyaukeat sekä pienialai-
set suot ja järvet. Kuvassa 33 on kuvattu tässä työssä tarkastellut kehittämistoi-
menpiteet ja niiden sijoittuminen erilaisiin maisematiloihin. 

 

Kuva 33. Kehittämistoimenpiteet ja erilaiset maisematilat. 
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Kulttuuriympäristö 

Valtaosalle tarkastelualuetta tai sen läheisyyteen ei sijoitu tunnettuja kulttuuri- 
perintökohteita eikä myöskään valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita 
maisema-alueita tai perinnemaisemia (Maanmittauslaitos Paikkatietoikkuna). Ku-
vassa 34 on esitetty tarkastelualueelle sijoittuvat muinaisjäännösalueet ja kulttuu-
riympäristöt. Luumäellä maaseutumaiseman osalta vakiintuneita laajoja kokonai-
suuksia edustaa Husulan kylä (Itä-Suomen Ratakeskus 1995). Se sijoittuu Luu-
mäen liikennepaikan ja nykyisen radan eteläpuolelle. 

Luumäen taajaman itäpuolella sijaitsee muinaisjäännöskohteita, joiden lähialueilla 
tarkasteltavat maastokäytävät ja uusien raiteiden linjaukset tulee suunnitella eri-
tyisen huolellisesti, jotta kohteiden säilyminen voidaan taata tai vaikutukset ovat 
mahdollisimman vähäiset. Näitä ovat Tahvolan kulttuuriperintökohde, Jokimetsän 
taistelukaivanto ja Salpalinjan II maailmansodan aikaiset varustukset Jussinmäen 
alueella (Museovirasto 2020). 

Tarkastelualueen lähelle sijoittuu valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kult-
tuuriympäristöjä RKY. Luumäen Askolan salpa-aseman rakennettu kulttuuriympä-
ristö sijoittuu nykyisen rata-alueen pohjoispuolelle. Nykyisen radan varrelle sijoit-
tuu Pulsan rautatieasema-alue, joka on luokiteltu arvokkaaksi perinnemaisemaksi 
ja se sisältyy valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
inventointiin (Museovirasto 2020). 

Alueella saattaa sijaita vielä toistaiseksi tuntemattomia muinaisjäännöskohteita, 
jotka edellyttävät tutkimuksia alueen tarkemman suunnittelun yhteydessä. 

 

 

 

 

 
Kuva 34. Kehittämistoimenpiteiden tarkastelualueella olevat muinaisjäännös-
alueet ja kulttuuriympäristö. 
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8 Kehittämistoimenpiteiden vaikutukset 
maankäyttöön ja ympäristöön  

8.1  Opastinvälien tihentäminen ja Pulsan sekä 
Raipon liikennepaikkojen sivuraiteiden jako 

Kehittämistoimenpiteet sijoittuvat nykyiselle rautatieliikenteen alueelle, eikä niillä 
ole olennaisia vaikutuksia maankäytön, luontoarvojen, maiseman ja kulttuuriym-
päristön kannalta. 

8.2  Sivuraide Raipon liikennepaikalle 

8.2.1  Vaikutukset maankäyttöön 

Uusi sivuraide Raipon liikennepaikalle sijoittuu nykyisen radan eteläpuolelle. Sivu-
raiteen kohdalla radan läheisyydessä on asuin- ja teollisia rakennuksia sekä säh-
köasema. Maakuntakaavassa osoitettu retkeilyreitti kulkee radan eteläpuolella ny-
kyistä tietä pitkin ja ylittää radan liikennepaikan läheisyydessä. Sivuraiteen raken-
taminen aiheuttaa häiriötä asukkaille. Toiminnan aikaiset vaikutukset ovat vähäisiä 
nykytilanteeseen verrattuna. Sivuraiteen eteläpuolella oleva nykyinen sähköasema 
joudutaan siirtämään. 

8.2.2  Vaikutukset luontoarvoihin 

Raipon liikennepaikan ympäristöstä ei ole tiedossa merkittäviä luontoarvoja, joihin 
lisäraiteen toteuttamisella olisi vaikutusta. Rataympäristöjen avoimille alueille ja 
eteläpenkereille voi toisinaan sijoittua muualla harvinaiselle paahdeympäristöjen 
lajistolle soveltuvia elinympäristöjä. Kohteen nykytila olisi tarpeen selvittää vaiku-
tusten arvioimiseksi tarkemmin. 

8.2.3  Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Raipon liikennepaikan uusi sivuraide sijoittuu nykyisen radan eteläpuolelle ja rata-
käytävä levenee nykyiseen verrattuna. Alueella ei ole tunnettuja kulttuuriympäris-
tökohteita. Maiseman ilme säilyy nykyisen kaltaisena. Uusia jokien ylityksiä ei si-
vuraiteen vuoksi tehdä. Ratakäytävän leventämisen vuoksi tehtävä kallioleikkaus 
sijoittuu nykyisen leikkauksen kohdalle. Koska sivuraiteen rakenteet sijoittuvat ny-
kyisinkin rakennettuun maisematilaan, Raipon liikennepaikan sivuraiteen vaikutus 
maisemakuvaan on vähäinen. 
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8.3  Nykyisen radan nopeuttamistoimenpiteet 

8.3.1  Vaikutukset maankäyttöön 

Nykyiselle raiteelle on tutkittu nykyisen radan nopeuden nostoa 140 km:iin/h.  
Radan oikaisuja on suunniteltu Antikkalaan, Pulsaan ja Simolaan. Antikkalassa ra-
dan läheisyydessä ei ole herkkiä toimintoja ja vaikutukset ovat vähäisiä. Pulsassa 
oikaisu sijoittuu Pulsanlammen läheisyyteen, jonka rannalla on loma-asuntokeskit-
tymä. Pulsanlammen kohdalla nykyistä pengertä joudutaan leventämään 5–10 
metriä etelän suuntaan. Nopeuden nosto ja rakentamistoimenpiteet aiheuttavat 
haittaa lähialueen asutukselle.  

Simolan kohdalla oikaisun läheisyyteen sijoittuu asumista, koulu, liikerakennuksia 
sekä tieyhteyksiä, melontareitti ja kuntorata. Näille toiminnoille ja asutukselle ai-
heutuu oikaisusta häiriöitä. Suuri osa kyläalueesta jää oikaisun ja nykyisen radan 
väliin. Liikenteen päättyessä nykyisellä rataosuudella, melu- ja tärinähaitat vähe-
nevät valtaosalla Simolan asukkaista. Linjauksen sijaintia tulee tarkastella tarkem-
massa suunnittelussa siten, että haitat asutukselle, liikkumiselle ja muille toimin-
noille ovat mahdollisimman pieniä.  

Nykyisen radan nopeuden nosto 180 km:iin/h aiheuttaa vaikutuksia asumiseen, 
liikkumiseen ja virkistykseen laajemmalla alueella. Pulsan liikennepaikan itäpuoli-
sessa rataoikaisussa ylitetään kaksi järveä, Pulsanlampi ja Tittara. Järvien ylitykset 
on tehtävä uusille penkereille. Lähialueen asutukselle ja virkistyskäytölle aiheutuu 
melu-, tärinä- ja maisemahaittaa entistä laajemmalla alueella. Vaikutukset ovat 
suuremmat myös Pulsan liikennepaikan länsipuolisessa oikaisussa Latvasen lähei-
syydessä, jossa geometriamuutoksia tehdään laajemmalla alueella. Latvasen ran-
nan loma-asutukselle aiheutuu melu- ja tärinävaikutuksia. Simolan kohdalla no-
peuden nosto aiheuttaa lähinnä lisääntyvää melu- ja tärinähaittaa verrattuna no-
peuden nostoon 140 km:iin/h. 

Muualla kuin rataoikaisujen alueilla nopeuden noston vaikutukset ovat pienempiä. 
Nopeuden nostaminen lisää junaliikenteen melua ja tärinää radan läheisyydessä, 
millä on haitallisia vaikutuksia asumisviihtyvyyteen. 

8.3.2  Vaikutukset luontoarvoihin 

Nykyisen radan nopeuttamistoimenpiteet vaikuttavat pääasiassa nykyisen radan 
maastokäytävän välittömässä läheisyydessä. Kun rataa oikaistaan siten, että se on 
nykyisen radan rinnalla samassa maastokäytävässä ovat luonnonympäristöön koh-
distuvat vaikutukset lopputilanteessa pääosin vähäisiä. Ratojen avoimina pidettä-
villä varsilla voi tyypillisesti esiintyä muualla harvinaisia paahdeympäristöjen ja niit-
tyjen kasvi- ja hyönteislajeja, joten nykyisen radan luonnonympäristön nykytilaa 
on tarpeen selvittää vaikutusten arvioimiseksi.  

Rakentamisen aikaiset vaikutukset voivat kohdistuva laajemmalle alueelle työmaa-
toimintojen, -teiden, maansiirron ja läjittämisen vuoksi.  Myös työmaavesien hal-
linnalla ja käsittelyllä on merkitystä luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten 
kannalta.   
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Radan nopeuden pienemmällä nostolla (140 km/h) voidaan pääasiassa pysyä ny-
kyisen radan maastokäytävässä. Tosin radan rakenteet voivat vaatia merkittävästi 
perustusten muokkausta ja uusimista.  

Merkittävämpi nopeuden nosto (180 km/h) vaatii isompia oikaisuja, jolloin vaiku-
tusaluekin laajenee. Esimerkiksi Pulsanlammen ja Tittaran järvien ylitysten koh-
dalla radalle olisi rakennettava uudet penkereet. Vaikutukset riippuvat myös siitä 
puretaanko vanhat ratapenkereet, vai jätetäänkö ne paikoilleen. Rakentaminen ja 
purku voivat aiheuttaa vesistöalueilla samentumista, sedimentaatiota, sekä mah-
dollisten ravinteiden ja haitta-aineiden liikkeellelähtöä pohjasta. Vaikutusten arvi-
oiminen vaatisi tarkempaa selvitystä vesistöjen nykytilasta sekä rakentamistoimen-
piteiden toteuttamisesta. Pulsanlammen ranta-alueilla on myös valtakunnalliseen 
soidensuojeluohjelmaan lisättäväksi ehdotettuja suoalueita, Elämäisen-Kuolemai-
sen suot. Suurempi oikaisu yltäisi osin myös näille suoalueille, jotka sijoittuvat lam-
men molemmin puolin ja radan molemmin puolin lammen itärannalla. Simolan oi-
kaisun kannalta tulee selvittää tarve laatia ympäristön vaikutusten arviointi. 

Merkittävä oikaisu nykyiseen rataan tulisi suuremmalla nopeuden nostolla myös 
Simolan kohdalle, jossa rata sijoittuisi alueen pohjoispuolelle kokonaan uuteen 
maastokäytävään. Uusi maastokäytävä erkanisi nykyisestä radasta Sarvijoen yli-
tyksen jälkeen ja ylittäisi pienen lammen ja metsäalueita. Alueen metsä- ja pien-
vedet vaatisivat tarkempaa selvittämistä vaikutusten arvioimiseksi. Uudelta maas-
tokäytävältä ei ole tiedossa suojeluarvoja, mutta sen länsiosassa on varttunutta 
metsää sekä pienvesiä, jotka ovat potentiaalisesti luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta merkittäviä. Rakentaminen vaikuttaisi myös Sarvijoen ja nykyisen radan vä-
liseen kapeaan metsäkaistaleeseen. Suojaava kasvillisuus ja metsävyöhyke on tyy-
pillisesti joen ekologian ja lajiston kannalta merkittävä. 

Mikäli nykyisen radan nopeuden nostaminen on vaihtoehto lisäraiteen toteuttami-
selle, voidaan todeta, että vaikutukset kohdistuvat huomattavasti pienemmälle alu-
eelle ja pirstovat ekologista verkostoa vähemmän kuin kokonaan uusi lisäraide. 
Toisaalta jos toteutettaisiin sekä nopeuden nostotoimet nykyisellä radalla että lisä-
raide, olisivat vaikutukset luonnonympäristön kannalta suuremmat kuin pelkän li-
säraiteen toteuttamisella ja vanhan radan jättämisellä pois käytöstä. 

8.3.3  Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Nykyisen radan nopeuttamistoimenpiteiden vaikutus maisemakuvaan on pääosin 
vähäinen. Nykyistä ratakäytävää kehitettäessä rakenteet sijoittuvat olemassa ole-
van radan yhteyteen, osaksi rakennettua maisemaa. Alueella ei ole tunnettuja kult-
tuuriympäristökohteita lukuun ottamatta Pulsan asemaa suojeltuine rakennuksi-
neen. 

Nykyisen radan nopeuden nosto 140 km/h vaatii radan suoristamista Antikkalassa, 
Pulsassa ja Simolassa. Antikkalassa radan suoristaminen on vähäistä ja muutos 
maisemakuvassa kohdistuu nykyisen radan vierelle. Pulsassa ratasilta erottaa  
Pulsanlammen kahteen osaan: Elämäinen ja Kuolemainen. Vaikutus paikalliseen 
maisemakuvaan voi olla positiivinen, jos radan oikaisemisen vuoksi rakennettavat 
uudet sillat toteutetaan maiseman ehdoilla.  
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Nykyisen radan nopeuden nosto 180 km:iin/h vaatii radan oikaisuja useammassa 
kohdassa. Antikkalassa rata ylittää Pieni-Urpalon soistuvan järven laskujokena toi-
mivan Kytöjoen. Nykyinen silta puretaan ja paikan viereen rakennettava uusi silta 
voidaan toteuttaa maisemaan sopivaksi, joten paikallinen vaikutus maisemakuvaan 
voi olla positiivinen. Oikaistava ratalinja sijoittuu nykyistä kauemmas Latvanen-
nimisestä järvestä, jolloin sen ranta voidaan rakentaa luonnonmukaiseksi radan 
linjauksen tarkentuminen huomioon ottaen. Ratalinjan läheisyyteen sijoittuvat  
Pulsan aseman läntisimmät suojellut rakennukset on otettava ratalinjauksen tar-
kemmassa suunnittelussa huomioon. Paikallinen erityiskohde on Tittara-järven 
suo- ja kalliojyrkännerantainen maisema. Pulsanlammen ja Tittara-järven ylittävät 
siltapaikat siirtyvät nykyisestä ja ovat sovitettavissa paremmin maisemaan sopi-
vaksi. Tittaran nykyinen silta on rakennettu maapenkereelle. Ratalinjauksen tar-
kentuessa voisi maisemallisista näkökohdista tarkastella, josko maapenkereen voisi 
poistaa ja yhdistää siten Tittaran eri osat. Järven ylitse voisi rakentaa sillan pylväi-
den varaan nykyisen maapenkereen pohjoispuolelle, jolloin järven osat muodos-
taisivat visuaalisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Tittaranniemen rakennusten muo-
dostama kokonaisuus on otettava huomioon tarkemmassa ratalinjan suunnitte-
lussa. Rikkilässä radan oikaiseminen ei vaikuta suuresti maisemakuvaan. 

Molemmissa nopeuden nostamisesta johtuvasta radan oikaisusta seuraa vaikutuk-
sia Simolan kylän maisemakuvaan. Jos sekä uusi ratakäytävä että nykyinen rata 
jäävät käyttöön, Simolan kylä sijoittuu ratojen väliin. Liikenne korostuu Simolan 
kylän maisemakuvassa nykyistä voimakkaammin. Simolan kylän itäpuolelle tarvi-
taan uusi silta radan oikaisemisen myötä, jonka ratkaisuissa voidaan ottaa paikal-
lisen maiseman lähtökohdat huomioon. Siltasuunnittelussa tulee ottaa maiseman 
pienipiirteisyys huomioon. Muualla nopeuden nostolla ei ole vaikutuksia radan lin-
jaukseen ja näillä osin maisemaan ei kohdistu vaikutuksia. 

Ratalinjalla on useita suoalueita ja savikolle tehtyjä peltoja. Pehmeiden alueiden 
mahdollisesti vaatimat rakenteet radan rakentamiseksi on sovitettava huolellisesti 
maisemaan.  

Radan rakentamiseksi tarvittavat kallioleikkaukset muodostavat aina ruhjeen mai-
semakuvaan, sijaitsevat ne sitten nykyisen kohdalla tai uudessa paikassa. Kallio-
leikkaukset tulee sijoittaa maisemaan huolellisesti. Riittävän leveä ratakäytävä tar-
joaa mahdollisuuden esimerkiksi porrastaa korkeita kallioleikkauksia ja metsittää 
tasanteet, jolloin se ei korostu maisemakuvassa niin voimakkaasti kuin kokonaan 
paljas kallioleikkauspinta. 

Rataosuudet ja rakenteet, jotka jäävät tarpeettomiksi nopeuden noston takia teh-
tävän radan suoristuksen vuoksi olisi suotavaa purkaa. Rakentamisen jäljet tulisi 
siistiä rakentamalla alueelle esim. metsänpohja tai niitty tai metsittää alue nykyi-
seen ympäristöön luontevasti sopivaksi kokonaisuudeksi. 

8.4  Kaksoisraide Vainikkalaan 

Kaksoisraide sijoittuu nykyisen radan vierelle ja leventää nykyistä maastokäytävää.  

Maankäytön kannalta kaksoisraiteen rakentamisaikana voi aiheutua vähäistä häi-
riötä lähialueen asukkaille tai virkistyskäytölle. Toiminnan aikaiset vaikutukset ovat 
vähäiset. 
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Luontoarvojen osalta nykyisen radan avoimilla penkereillä voi olla arvokasta kas-
villisuutta ja paahdeympäristön lajistoa, joka on tarpeen selvittää. Lisäksi kaksois-
raide leventää metsäalueilla puustoon muodostuvaa aukkoa ja voi muodostaa joil-
lekin lajeille nykyistä merkittävämmäksi kulkuesteeksi, jolloin estevaikutus lisään-
tyy. 

Kaksoisraide sijoittuu yhtenäiselle maisema-alueelle ja sivuaa ilmeeltään omalei-
maista kylää. Vaikutukset maisemakuvaan ovat vähäisiä. Alueella ei ole tunnettuja 
kulttuuriympäristökohteita. 

8.5  Lisäraide Luumäki–Vainikkala yhteysvälille 

8.5.1  Vaikutukset maankäyttöön 

Uusi lisäraide on maakuntakaavassa merkitty uudeksi pääradaksi. Suunniteltu lisä-
raide kulkee maakuntakaavassa osoitetun linjauksen tuntumassa, lukuun otta-
matta Raipon kautta kulkevaa vaihtoehtoa (nopeus 200 km/h). Luumäen kun-
nassa, Antikkalan kohdalla lisäraide kulkee oikeusvaikutteisen Luumäen ranta-
osayleiskaavan tuntumassa. Lappeenrannan kunnan puolella lisäraide kulkee oi-
keusvaikutuksettomien 80- ja 90-luvuilla tehtyjen yleiskaavojen alueilla ja paikoin 
niissä osoitettujen pientaloalueiden tuntumassa. Suunniteltu lisäraide ei ole ristirii-
dassa voimassa olevien kaavojen kanssa.  

Haikalan kautta kulkevassa vaihtoehdossa (nopeus 300 km/h) lisäraiteiden välittö-
mässä läheisyydessä on muutama asuin- ja lomarakennus. Vaihtoehto pirstoo Hai-
kalan ja Hietalan kyläalueita, metsäalueita sekä Haikalan kohdalla peltoalueita. 

Raipon kautta kulkevassa vaihtoehdossa (nopeus 200 km/h) haitalliset vaikutukset 
kohdistuvat erityisesti Simolan kylään. Linjauksen läheisyyteen sijoittuu asumista, 
koulu, liikerakennuksia sekä tieyhteyksiä, melontareitti ja kuntorata. Suuri osa ky-
läalueesta jää lisäraiteen ja nykyisen radan väliin. Mikäli nykyinen rata jää käyt-
töön, haitat ovat merkittäviä nykyisen maankäytön ja alueen kehittämisen kan-
nalta. Mikäli liikenne päättyy nykyisellä rataosuudella, melu- ja tärinähaitat vähe-
nevät merkittävällä määrällä asukkaita. Linjauksen sijaintia tulee tarkastella tar-
kemmassa suunnittelussa siten, että haitat asutukselle, liikkumiselle ja muille toi-
minnoille ovat mahdollisimman pieniä. 

Kummassakin vaihtoehdossa lisäraiteen estevaikutus vaikeuttaa maa- ja metsäta-
louden harjoittamista sekä asukkaiden vapaa-ajan liikkumismahdollisuuksia. Lin-
jausten läheisyydessä on useita vesistöjä. Tiet ja virkistysreitit risteävät lisäraiteen 
kanssa useassa kohdassa. Lisäraide vaikuttaa liikkumisreitteihin ja virkistyskäyt-
töön. Lisäraiteella on vaikutuksia myös Säkkisuon turvetuotantoalueen toimintaan 
ja sen laajenemismahdollisuuksiin. 

Melu-, tärinä-, ja maisemahaitat vähentävät asumisviihtyvyyttä tietyillä alueilla. 
Haitalliset vaikutukset korostuvat kahden raiteen välisellä alueella sekä maaseutu-
maisilla alueilla, joilla rataa ei ennestään ole. Vaikutukset Junttolan, Antikkalan, 
Mökkikylän, Pulsan ja Pottikylän alueilla ovat merkittäviä, mikäli nykyinen raide 
pysyy käytössä.  
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Asutus on keskittynyt nykyisen radan läheisyyteen. Mikäli nykyinen raide poistuu 
käytöstä, melu- ja tärinähaitat sekä estevaikutukset vähenevät merkittävästi val-
taosalla tarkastelualueen asukkaista. Nykyisen radan poistaminen muuttaa ympä-
ristön luonnetta ja tämä voidaan kokea kielteisenä muutoksena. Lisäraiteen toteut-
taminen yksiraiteisen sijasta kaksoisraiteena ei lisää merkittävästi vaikutuksia alu-
eella. 

Raipon kautta kulkeva lisäraide tukee alueen kehittämistä, vaikka nykyinen rata 
poistuisi käytöstä. Kumpikin vaihtoehto mahdollistaa nopeamman raideyhteyden 
Vainikkalaan ja vahvistaa sen kehittymistä. 

8.5.2  Vaikutukset luontoarvoihin 

Tarkasteltavan lisäraiteen maastokäytävä sijoittuu kummassakin vaihtoehdossa 
pääasiassa metsäisille alueille. Ajantasaista luontoselvitystietoa ja tietoa tarkaste-
lualueella esiintyvästä lajistosta on niukalti. Luontoarvojen kannalta parhaan rai-
delinjan tarkentaminen vaatii lisäselvityksiä mm. luontotyyppien, pienvesien, ar-
vokkaan lajiston sekä ekologisen verkoston ja yhteyksien osalta.  

Lisäraiteen maastokäytävä sijoittuu monin paikoin valuma-alueiden rajalle veden-
jakaja-alueille. Alueen lähteiden, norojen ja muiden virtavesien, pienten lampien 
sekä joidenkin metsä- ja suokohteiden luonnontila ja lajisto vaativat tarkempaa 
selvittämistä.  

Luumäen ratajakson läheisyydessä on tavattu mm. liito-oravaa, joten liito-oravan 
esiintymistietoja metsäalueilla on tarpeen päivittää, vaikka tiheimmät levinneisyys-
alueet keskittyvät lännemmäs. Pien- ja virtavesivesikohteita ja niiden lajistoa on 
tarpeen selvittää kohdennetusti, esim. viitasammakon ja sudenkorentojen esiinty-
mistä. Myös taimenen ja suursimpukoiden, kuten tiukasti suojellun vuollejokisim-
pukan esiintymismahdollisuudet on otettava huomioon virtavesikohteiden tarkem-
massa tarkastelussa. 

Etelä-Karjalan alueella on vähän turvemaita tai luonnontilaisia suoalueita. Lisärai-
teen vaikutusalueen soiden nykytilan tarkastelu sekä aiempien suunnitteluratkai-
sujen uusi punnitseminen ovat tarpeen. Tarkasteluissa tulisi mm. etsiä vaihtoeh-
toja osin luonnontilaisen Soit-suon kuivattamiselle. Myös Soitsuon nykytilanne on 
tarpeen selvittää. Soiden kuivattaminen kuormittaa myös ympäristön vesiä ja suo-
alueet muodostavat myös merkittäviä hiilivarastoja, joiden palautuminen on varsin 
hidasta. 

Lisäraiteen (nopeus 300 km/h) toteuttaminen edellyttää Soitsuon kuivattamista. 
Mitoitusnopeuden 200km/h ratalinjaus väistää Soitsuon, mutta ylittää pienempiä 
ojitettu-ja suopainanteita. Lisäraide (nopeus 200 km/h) on Raipon itäpuolella pit-
kältä matkalta päällekkäinen Sarvijoen Kotijorveen laskevan uoman kanssa, jolloin 
uoman osuutta jouduttaisiin muokkaamaan. Uoma liittyy Hounijoien vesistöön. 
Hounijokeen ja sen sivu-uomiin on istutettu taimenta. Myös jokiosuuden luonnon-
tilaa ja lajistoa olisi tarpeen selvittää raidevaihtoehtojen vaikutusten tarkemmaksi 
arvioimiseksi. Maastokäytävävaihtoehtojen väliin jäävällä jokiosuudella uoman var-
ressa on myös metsälain arvokasta elinympäristöä. 
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Molemmilla mitoitusnopeuksilla 200 km/h ja 300 km/h lisäraide vaikuttaa luonnon-
alueiden välisiin ekologisiin yhteyksiin ja vesistöjen ylitykset ovat tarpeen toteuttaa 
eläinten kulkumahdollisuudet säilyttäen. Lisäraide tulee pääosin erilleen nykyisestä 
raiteesta, jolloin alueita jää kahden radan rakenteiden väliselle kapealle alueelle. 
Vaikutukset alueen elinympäristöihin ja yhteyksiin riippuvat myös siitä, mitä nykyi-
selle radalle tehdään, mikäli lisäraide toteutetaan. Mitoitusnopeuden 200 km/h li-
säraide pirstoo vähemmän uusia metsäalueita, koska se sijoittuu Raiposta itään 
pääosin nykyisen radan rinnalle. Mitoitusnopeuden 300 km/h ratalinjaus pirstoo 
pitemmällä jaksolla nykyisestä radasta erillään metsä ja peltoalueita, jolloin uusia 
paikallisia tiejärjestelyitä tarvitaan lisää. Alueita jää myös nykysein ja uuden radan 
välille kapealle vyöhykkeelle, mikä lisää luonnonalueiden pirstaleisuutta. 

Ratakäytävä on, radan sijoittuessa maan tasalle, pidettävä puuttomana noin 30 
metrin etäisyydelle radan keskilinjasta. Tämä synnyttää metsäalueella puustoon 
katkon koko ratajakson alueella. Radan muodostaman estevaikutuksen merkittä-
vyys vaihtelee riippuen mm. radan korkeusasemasta, aitaamisesta, melusuojauk-
sesta ja liittyvistä tiejärjestelyistä sekä luonnonympäristön herkkyydestä ja lajis-
tosta. Estevaikutuksen merkittävyys on lajikohtainen. Toiset lajit tarvitsevat suo-
jaisan metsäisen yhteyden, jossa ei saisi olla pitkiä puuttomia tai suojattomia kat-
koja. Estevaikutusta lieventävät radan aitaamattomuus ja matala penger. Ekologi-
sia yhteyksiä voidaan myös tarvittaessa kriittisillä alueilla kehittää toteuttamalla 
vihersiltoja ja -alikulkuja. Radan varsiin voi lisäksi muodostua, etenkin avoimille 
eteläpenkereille, myös uusia, muualla harvinaiselle paahdeympäristöjen lajistolle 
soveltuvia elinympäristöjä. Tätä voidaan myös edistää tarkemmassa rataympäris-
tön suunnittelussa.  

Lisäraiteen toteutuessa vaikutusten laajuuteen vaikuttavat myös nykyisen radan 
käytön suhteen tehtävät ratkaisut. Mikäli vanha rata jää käyttöön, on kahden rin-
nakkaisen raideyhteyden este- ja häiriövaikutus huomattavasti nykyistä laajempi 
pysyvästi. Rata-alueiden väliin jää kapea alue, jolle kohdistuu junaliikenteen tuot-
tamaa häiriötä kummastakin suunnasta. Myös metsäisten alueiden pysyvä pirstou-
tuminen on laajempi ja ekologisten yhteyksien kannalta estevaikutus kasvaa.  

Jos taas nykyinen raideyhteys poistetaan käytöstä, poistuu sen käytön tuottama 
junaliikenteen häiriö ja onnettomuusriski eläimille. Vanhan radan estevaikutus on 
vähäisempi ja eläinten kulkua sen poikki voidaan helpottaa rakenteita muokkaa-
malla ja antamalla puuston kasvaa nykyiselle suoja-alueelle. Jos vanha rata pure-
taan kokonaan, syntyy purkutyön aikana vaikutuksia työmaatoiminnasta ja mm. 
massojen kuljetuksesta ja sijoittamisesta. Mikäli rata puretaan, on hyvä selvittää, 
voidaanko purettuja rakenteita ja massoja hyödyntää muualla. Vesialueita ylittä-
vien penkereiden purkaminen voi aiheuttaa samenemista, sedimentaatiota ja 
haitta-aineiden ja ravinteiden liikkeellelähtöä. Myös virtausolot muuttuvat nykyi-
sestä. Purkamisen jälkeen rata-alue vapautuu ja mikäli sen annetaan jäädä luon-
nonalueeksi, poistuu nykyisen radan luonnonalueita pirstova vaikutus vähitellen.  

Ratapenkereet voivat tarjota elinympäristöjä myös arvokkaalle lajistolle, esim. 
avoimia paahde- ja niitty-ympäristöjä. Mikäli nykyinen rata lakkautetaan, ennen 
päätöstä rakenteiden purkamisesta tai paikalleen jättämisestä, tai näiden yhdistel-
mästä, on tarpeen selvittää ympäristön nykyiset luontoarvot ja arvioida eri vaihto-
ehtojen vaikutukset ja vähiten haitallinen ratkaisu.  
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Tarkastelualueelle sijoittuu muuttolintujen reittejä ja maakunnallisesti arvokkaita 
levähdys- ja ruokailualueita. Esimerkiksi Kivijärven eteläpuolisilla pelloilla levähtä-
vät joutsenet ja kurjet, joten lentoreitit kulkevat ratakäytävän yli. Pohjoisempana 
on nykyinen rata. Linnuston kannalta tarkemmassa suunnittelussa sähkölankojen 
näkyvyydestä on tarpeen huolehtia linnuille helposti havaittavilla huomiomerkin-
nöillä. 

8.5.3  Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Luumäki-Vainikkala yhteysvälin lisäraide on vuonna 1997 laaditun yleissuunnitel-
man (Ratahallintokeskus 1997) ja liki maakuntakaavassa esitetyn linjauksen mu-
kainen mitoitusnopeudella 300 km/h. Lisäraide sijoittuu nykyisen radan pohjois-
puolelle, erilliseen ratakäytävään. Raidelinjauksen länsiosassa sijaitsevat Tahvolan 
kulttuuriperintökohde, Jokimetsän taistelukaivanto ja Salpalinjan II maailmanso-
dan aikaiset varustukset Jussinmäen alueella. Nämä on otettava tarkemmassa 
suunnittelussa huomioon radan linjauksen ja rakenteiden osalta sekä kulttuuriym-
päristökohteiden lähialue on suunniteltava huolellisesti. Raidelinjauksella ei ole 
muita tunnettuja kulttuuriympäristökohteita. 

Lisäraide sijoittuu lähelle historiallisesti ja maisemallisesti merkittävää kyläasutusta 
Haikalassa ja Rikkilässä. Haikalassa on vanha kylämaisema vanhoine talonpaikkoi-
neen. Rikkilässä on kylän keskiajalta alkunsa saanut jokivarren kylämaisema.  
Raidelinjauksen lähellä on arvokkaita rakennusmiljöitä. Haikalassa on Uusitalo ja  
Kirharju, joiden lisäksi Rikkilän entinen kansakoulu muodostaa arvokkaan kokonai-
suuden. Näiden läheisyydessä raiteen linjaus ja rakenteet on sovitettava huolelli-
sesti maisemaan. 

Raipon ja Simolan kylien yhtenäinen maisema-alue sijoittuu sekä nykyisen että 
lisäraiteen alueelle. Rikkilän kylä muodostaa oman maisema-alueensa. Alueiden 
ominaispiirteet tulee ottaa huomioon lisäraiteen jatkosuunnittelussa.  

Metsäisillä osuuksilla lisäraide ei erotu kauas maisemakuvassa, vaan se sijoittuu 
suljettuun maisematilaan melko huomaamattomasti. Pienipiirteisessä maisemassa 
lukuisten pienten viljelyalueiden ja kylien tuntumassa raide erottuu paikoin selke-
ästi maaseudun maisemakuvassa.  

Lisäraiteella on nykyisen radan kaltaisesti useita suoalueita ja savikolle tehtyjä pel-
toja. Pehmeiden alueiden mahdollisesti vaatimat rakenteet lisäraiteen rakenta-
miseksi on sovitettava huolellisesti maisemaan.  

Radan rakentamiseksi tarvittavat kallioleikkaukset tulee sijoittaa maisemaan huo-
lellisesti. Samoja kallioleikkausten pehmentämisen keinoja voidaan hyödyntää sekä 
nykyisen radan kehittämisessä että uuden erillisen ratakäytävän rakentamisessa. 
Lisäraiteen rakentamisalue tulisi viimeistellä esimerkiksi metsänpohjalla tai niityllä 
tai metsittämällä alue nykyiseen ympäristöön luontevasti sopivaksi kokonaisuu-
deksi. 

Mikäli lisäraiteen lisäksi vanhan raiteen rakenteet säilyvät, pirstoutuu maisema pit-
kittäissuuntaisesti kapeisiin vyöhykkeisiin. Se on pienipiirteisessä maisemassa vie-
ras elementti. Vanhan raiteen rakenteiden poistaminen maastossa ja viimeistely 
eri kohdissa luonteenmukaisella kasvillisuudella (esim. metsittäminen tai niityn pe-
rustaminen) voidaan maiseman pirstoutumista pitkittäissuunnassa vähentää.  
Pulsan aseman seudulle voisi kulttuurihistoriallisista syistä olla perusteltua jättää 
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riittävän pitkä osuus vanhaa raidetta, jotta miljöössä säilyy oleellinen elementti, 
johon rakennukset ja ympäristö ovat liittyneet sekä visuaalisesti että toiminnalli-
sesti. 

8.5.4  ERTMS/ETCS 

Eurooppalaisesta raideliikenteen hallintajärjestelmästä odotetaan ratkaisua valtioi-
den rajat ylittävään liikennöintiin. ERTMS on merkittävin rautatieteknologian kehi-
tystä ohjaavista voimista, ja sitä käytetään rautatiejärjestelmien vaatimuksissa 
myös Euroopan ulkopuolella. 

ERTMS sisältää virallisesti kaksi pääkomponenttia: ETCS ja rautateiden langatto-
man matkaviestijärjestelmän (GSM-R). ETCS:llä tarkoitetaan kaikkia niitä toimin-
nallisia sääntöjä ja teknisiä järjestelmiä, joita tarvitaan junien turvallisessa kulun-
valvonnassa. 

Väylävirasto kumppaneineen on luomassa strategiaa, millä teknisillä ratkaisuilla ja 
aikataululla Suomessa tullaan siirtymään ERTMS/ETCS. Alustavan rakentamissuun-
nitelman mukaan Kaakkois-Suomen rataverkolla käyttöönotto ajoittuisi 2030 luvun 
puoliväliin. (Digirata 2021) Näin ollen voidaan olettaa, lisäraiteen osalta tultaisiin 
suoraan siirtymään ERTMS/ETCS.  

8.6  Luumäen kolmioraide 

8.6.1  Vaikutukset maankäyttöön 

Kolmioraide on maakuntakaavassa merkitty raideliikenteen yhteystarpeeksi. Kol-
mioraiteen alueelle ei ole osoitettu toimintoja maakunta- ja yleiskaavoissa. Suun-
niteltu kolmioraide risteää maakuntakaavassa merkityn pääkaasulinjan kanssa, 
mikä tulee huomioida tarkemmassa suunnittelussa ja toteutuksessa.  

Kolmioraide yhdessä lisäraiteen ja olemassa olevan Luumäki-Lappeenranta välisen 
rataosuuden kanssa aiheuttavat estevaikutuksen, jossa ratojen sisäpuolelle jää 9 
asuinrakennusta ja turvetuotantoalue. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 
1 kilometrin etäisyydellä kolmioraiteesta. Nykyiset ja suunnitellut raiteet heikentä-
vät asumisviihtyvyyttä sekä asukkaiden liikkumis- ja virkistysmahdollisuuksia. Vaih-
toehto pirstoo metsäalueita ja vaikeuttaa maa- ja metsätalouden harjoittamista. 
Kolmioraiteella on yhdessä lisäraiteen kanssa vaikutuksia myös Säkkisuon turve-
tuotantoalueen toimintaan ja sen laajenemismahdollisuuksiin.  

8.6.2  Vaikutukset luontoarvoihin 

Kolmioraiteen maastokäytävä sijoittuu metsäiselle alueelle, jossa on hakkuita 
mutta myös varttuneempia metsäalueita. Alueelta ei ole tiedossa suojelukohteita 
tai uhanalaisten lajien havaintoja. 

Maastokäytävä sivuaa pienialaisia suopainanteita, joista pääosa on ojitettu. Kirja-
kallionsuo, jota maastokäytävä viistää on ilmeisesti ojittamaton. Varttuneempien 
metsäalueiden ja suoalueiden osalta olisi tarpeen tehdä tarkemmat selvitykset vai-
kutusten arvioimiseksi. Alueita jää nykyisen radan. lisäraiteen ja kolmioraiteen vä-
liseen kolmioon, jolloin radan estevaikutus ja junaliikenteen häiriö vaikuttaa aluee-
seen monesta suunnasta. 
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8.6.3  Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Kolmioraide sijoittuu soiselle alueelle, lähelle nykyistä Säkkisuon turvetuotanto- 
aluetta. Rata halkoo nykyisin melko yhtenäistä suljetun maisematilan metsäistä 
aluetta. Kolmioraide laajentaa ratojen risteysaluetta ja vaikuttaa erityisesti ratojen 
väliin jäävän alueen maisemakuvaan muuttaen sen tuotantomaisemasta osaksi ra-
kennettua rata- ja liikennemaisemaa. Tarvittavat kallioleikkaukset on sovitettava 
huolellisesti maisemaan. 

8.7  Yhteenveto kehittämistoimenpiteiden 
vaikutuksista maankäyttöön ja ympäristöön 

Edellä on tarkasteltu ja kuvattu kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia maankäyt-
töön, luontoarvoihin, maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Tähän kappaleeseen on 
koottu lyhyt yhteenveto edellä kuvatuista vaikutuksista. 

Sivuraide Raipon liikennepaikalle 

Maankäyttö 

Sivuraiteen rakentamisesta aiheutuu häiriötä radan lähialueen asukkaille. Toimin-
nan aikaiset vaikutukset ovat vähäisiä. 

Luontoarvot 

Suunniteltaessa Raipon liikennepaikan kohdalle lisäraidetta, on vaikutusalueen ny-
kyiset luontoarvot hyvä tarkistaa. Esimerkiksi avoimena pidettävillä paahteisilla ra-
tapenkereillä voi esiintyä merkittävää lajistoa.   

Maisema ja kulttuuriympäristö 

Maiseman ilme säilyy nykyisen kaltaisena eivätkä vaikutukset ole merkittäviä.  
Alueella ei ole kulttuuriperintökohteita. 

Nykyisen radan nopeuttamistoimenpiteet 

Maankäyttö 

Radan oikaisuja mitoitusnopeudelle 140 km/h on suunniteltu Pulsan länsipuolelle, 
Pottikylään ja Simolaan. Haitallisia vaikutuksia aiheutuu asumisen, liikkumisen ja 
muiden toimintojen kannalta erityisesti Simolan ja Pottikylän alueilla. Liikenteen 
päättyessä nykyisellä rataosuudella, melu- ja tärinähaitat vähenevät valtaosalla Si-
molan asukkaista. Nopeuden nosto 180 km/h:iin aiheuttaa haitallisia vaikutuksia 
huomattavasti laajemmalla alueella, erityisesti Latvasen ja Tittaran alueilla. Muu-
alla kuin rataoikaisuiden alueilla nopeuden noston vaikutukset ovat pienempiä. 

Luontoarvot 

Nykyisen radan mitoitusnopeuden nosto pysyy 140 km/h tavoitenopeudella pää-
asiassa nykyisen maastokäytävän alueella ja vaikutukset luonnonympäristöön kes-
kittyvät rakennustöiden aikaisiin vaikutuksiin sekä liikenteen tuottaman häiriön 
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muutoksiin nopeuden kasvaessa. Tavoitenopeus 180 km/h vaatii pitempien jakso-
jen oikaisuja. Oikaisukohdilla on pienvesiä ja järviä, suoympäristöä sekä metsäalu-
eita. Simolan oikaisun kannalta tulee selvittää tarve laatia ympäristön vaikutusten 
arviointi. 

Maisema ja kulttuuriympäristö 

Nykyisen radan nopeuttamistoimenpiteiden vaikutus maisemakuvaan on pääosin 
vähäinen. Alueella ei ole kulttuuriperintökohteita. Nykyistä ratakäytävää kehitettä-
essä rakenteet sijoittuvat olemassa olevan radan yhteyteen, osaksi rakennettua 
maisemaa. Paikallisesti maisema muuttuu, mutta vaikutus voi olla positiivinen 
esim. siltarakenteiden huolellisella sijoittamisella maisemaan. 

Lisäraide Luumäki–Vainikkala yhteysvälille 

Maankäyttö 

Raipon pohjoispuolella kulkeva vaihtoehto pirstoo Haikalan ja Hietalan kyläalueita, 
metsäalueita sekä Haikalan kohdalla peltoalueita. Raipon kautta kulkevassa vaih-
toehdossa suuri osa kyläalueesta jää lisäraiteen ja nykyisen radan väliin. Mikäli 
nykyinen rata jää käyttöön, haitat ovat merkittäviä nykyisen maankäytön ja alueen 
kehittämisen kannalta. Kummassakin vaihtoehdossa lisäraiteen estevaikutus vai-
keuttaa maa- ja metsätalouden harjoittamista sekä liikkumismahdollisuuksia.  
Mikäli liikenne päättyy nykyisellä rataosuudella, melu- ja tärinähaitat vähenevät 
merkittävällä määrällä asukkaista. 

Luontoarvot 

Uuden lisäraiteen maastokäytävän vaikutukset kohdistuvat pääosin metsäalueille, 
mutta alueella on myös pienvesiä, virtavesiä ja suoalueita. Vaikutusten tarkempi 
arvioiminen ja lieventäminen vaatii riittäviä luonto- ja lajistoselvityksiä uudella 
maastokäytävällä. Uusien maastokäytävien alueella luontoarvot ja niihin kohdistu-
vat vaikutukset on selvitettävä tarkemmin. Raideyhteys pirstoo metsää ja vaikuttaa 
luonnonalueiden välisiin yhteyksiin. Ekologisen verkoston kannalta merkittäviä yh-
teyksiä ja alueita on tarpeen selvittää ja ottaa jatkosuunnittelussa huomioon. Li-
säksi tulee arvioida aiemmin laaditun ympäristön vaikutusten arvioinnin päivittä-
minen. 

Maisema ja kulttuuriympäristö 

Raidelinjauksen länsiosassa sijaitsevat Tahvolan kulttuuriperintökohde, Jokimetsän 
taistelukaivanto ja Salpalinjan II maailmansodan aikaiset varustukset Jussinmäen 
alueella. Lisäraide sijoittuu lähelle historiallisesti ja maisemallisesti merkittävää ky-
läasutusta Haikalassa ja Rikkilässä. Nämä on otettava tarkemmassa suunnittelussa 
huomioon radan linjauksen ja rakenteiden osalta sekä kulttuuriympäristökohteiden 
lähialue on suunniteltava huolellisesti. Metsäisillä osuuksilla lisäraide ei erotu kauas 
maisemakuvassa, vaan se sijoittuu suljettuun maisematilaan melko huomaamat-
tomasti. Pienipiirteisessä maisemassa lukuisten pienten viljelyalueiden ja kylien 
tuntumassa raide erottuu paikoin selkeästi maaseudun maisemakuvassa.  
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Luumäen kolmioraide 

Maankäyttö 

Kolmioraide heikentää ratojen sisäpuolelle jäävien asukkaiden asumisviihtyvyyttä 
sekä liikkumis- ja virkistymismahdollisuuksia. Kolmioraide vaikeuttaa ratojen sisä-
puolelle jäävän turvetuotantoalueen toimintaa. 

Luontoarvot 

Maastokäytävän alueelta ei ole tiedossa suojelukohteita tai uhanalaisten lajien ha-
vaintoja. Alueen läheisyydessä on linnustollisesti arvokkaita alueita. Varttuneem-
pien metsäalueiden ja suoalueiden osalta olisi tarpeen tehdä tarkemmat selvitykset 
vaikutusten arvioimiseksi. 

Maisema ja kulttuuriympäristö 

Kolmioraide laajentaa ratojen risteysaluetta ja vaikuttaa erityisesti ratojen väliin 
jäävän alueen maisemakuvaan. Alueella ei ole kulttuuriperintökohteita. 
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9 Kehittämistoimenpiteiden vaikutukset 
liikenteeseen  

Luvussa arvioidaan esitettyjen kehittämistoimenpiteiden liikenteellisiä vaikutuksia. 
Tarkastelut perustuvat aikataulurakenteen analysoimiseen laadullisin arvioin ja las-
kennallisin keinoin, kuten kapasiteetin käyttöasteen ja ajoaikasimulointien, avulla. 

9.1  Opastinvälien tihentäminen 

Luumäki–Vainikkala-rataosalla on asemavälisuojastus. Tämä tarkoittaa, että jokai-
sella liikennepaikkavälillä voi olla kerrallaan vain yksi junayksikkö eli peräkkäin liik-
kuvat junayksiköt eivät voi ajaa erityisen lähellä toisiaan. Turvalaitejärjestelmän 
kehittäminen mahdollistaa peräkkäisten, samaan suuntaan kulkevien yksiköiden 
ajamisen lähempänä toisiaan. Taulukko 15 kuvaa kevään 2021 säännöllisen liiken-
teen aikataulun mukaisia liikennepaikkakohtaisia ajoaikoja junatyypeittäin. Tava-
rajunien ajoajat perustuvat keskiarvoon minuutin tarkkuudella ylöspäin pyöristet-
tynä. 

Taulukko 15. Aikataulunmukaiset ajoajat liikennepaikkaväleillä. 

Liikennepaikkaväli  
kulkusuunnittain 

Pituus 
(km) 

Allegro Tolstoi Tavarajuna 

Luumäki–Pulsa/ 

Pulsa–Luumäki 

12,0 5 min 7/6 min 14/16 min 

Pulsa–Raippo/  

Raippo–Pulsa 

7,6 4 min 5/4 min 10 min 

Raippo–Vainikkala tavara/ 

Vainikkala tavara–Raippo 

11,6 7 min 10/9 min 18 min 

 

Nykyinen turvalaitejärjestelmä tarkoittaa, että henkilöjunan perään voi lähteä seu-
raava samansuuntainen juna noin 4–7 minuutin kuluttua ja tavarajunan perään 
noin 10–18 minuutin kuluttua. Todellisissa liikennetilanteissa ajoissa on vaihtelua 
etenkin tavaraliikenteessä esimerkiksi nopeustason ja mahdollisten liikenteenhoi-
dollisten välipysähdysten takia. Mitoittava eli tässä tapauksessa eniten ratakapasi-
teettia kuluttava liikennepaikkaväli on yleensä Raippo–Vainikkala tavara (Rpo–
Vnat). Luumäki–Pulsa-osuus on hieman pidempi, mutta kaikki junat pysähtyvät 
aina Vainikkalassa ja ohittavat yleensä Luumäen liikennepaikan pysähtymättä. 

Taulukko 16 kuvaa, miten välisuojastuspisteiden lisääminen muuttaa tavarajunien 
keskimääräisiä opastinvälien pituuksia ja niiden ajoaikoja. Laskenta on tehty kar-
keasti käyttäen lähtökohtana liikennepaikkavälietäisyyksiä, jotka eivät ole täysin 
yhteneviä kulkusuunnittaisten opastinvälien kanssa. Lisäksi radan ominaisuudet, 
kuten kaarteisuus ja pituuskaltevuus, rajoittavat sijoittelua. Tavarajunien nopeus-
taso perustuu edellisessä taulukossa esitettyihin tietoihin. 
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Taulukko 16. Karkeat arviot uusien opastinvälien vaikutuksista peräkkäisillä 
tavarajunilla (nopeustaso 60 km/h). 

Uusien opastimien 
määrä ja sijainti 

Arvio keski-
määräisistä 
opastin- 
väleistä 

Luumäki–
Pulsa 

Pulsa–
Raippo 

Raippo– 
Vainikkala  
tavara 

Nykytilanne Pituus (km) 12,0 7,6 11,6 

Ajoaika 14–16 min 10 min 18 min 

1 

(Rpo–Vnat) 

Pituus 12,0 7,6 5,8 

Ajoaika 14–16 min 10 min 9–10 min  

2 

(1*Lä–Pl, 1*Rpo–Vnat) 

Pituus 6,0 7,6 5,8 

Ajoaika 8–9 min 10 min 9–10 min  

3 

(1/väli) 

Pituus 6,0 3,8 5,8 

Ajoaika 8–9 min 5–6 min 9–10 min  

5 

(2*Lä–Pl, 1*Pl–Rpo, 
2*Rpo–Vnat) 

Pituus 4,0 3,8 3,9 

Ajoaika 5–6 min 5–6 min 6–7 min 

Liikennepaikkojen lyhenteiden selitykset: 

Lä=Luumäki, Pl=Pulsa, Rpo=Raippo, Vnat=Vainikkala tavara 

 

Ajallisesti pisimmät minimijunavälit voidaan lähes puolittaa 2–3 uudella liikenne-
paikkavälin välisuojastuspisteellä. Neljän minuutin ja 2–3 kilometrin tasot, eli yh-
denmukaisuus Kouvola–Luumäki-rataosuuden kanssa, edellyttäisi rataosalle noin 
kymmentä uutta välisuojastuspistettä. Ennen eurooppalaiseen rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmään (ERTMS/ETCS) siirtymistä (Digirata 2021) on perusteltua li-
sätä enintään muutama uusi välisuojastuspiste. 

Taulukko 17 kuvaa kolmen uuden välisuojastuspisteen mahdollistamia kapasiteetin 
käyttöasteen muutoksia erilaisilla liikennemäärillä. Laskennassa ei ole siirretty ju-
nien aikatauluviivoja muutosten mahdollistamalla tavalla. Minimijunavälit on mää-
ritetty junatyyppikohtaisesti keskimääräisten ajoaikojen perusteella. Junien siirtä-
miset ja aikataulurakenteen muokkaaminen samansuuntaisia junia tiivistämällä 
voivat mahdollistaa suuremman ratakapasiteetin käytön tehostamisen. 
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Taulukko 17. Kapasiteetin käyttöastekuormitukset Luumäki–Vainikkala-välillä 
nykytilanteessa ja kolmella uudella välisuojastuspisteellä erilaisilla liikenne-
rakenteilla ja -määrillä. 

 Toteutuneet 
junamäärät 

Toteumaa suuremmat junamäärät 

Tarkastel-
tava lii-
kenne- 

rakenne 

Toteutunut lii-
kenne 
30.1.2020 

Vuosiaika-
taulu, alku-
vuosi 2020 

Vuosiaika-
taulu, alku-
vuosi 2021, 
kaikki junat 

Vuosiaikataulu, 
alkuvuosi 2021, 
osa junista 
poistettu * 

Junamäärä 37 51 61 50 

Huipputunti, 

nykyinen 

85 % 

(klo 21–22) 

100 % 

(klo 10–11) 

113 % 

(klo 6–7) 

92 % (klo 10–11,  
13–14) 

Huipputunti, 

uusi 

 

76 % 

(klo 21–22) 

80 % 

(klo 10–11) 

96 %  
(klo 19–20),  
92 % (klo 6–7) 

92 % 

(klo 13–14) 

Vuorokausi, 

nykyinen 

39 % 60 % 73 % 62 % 

Vuorokausi, 

uusi 

33 % 51 % 64 % 52 % 

*Poistettu harvimmin kulkeneet säännöllisen aikataulun tavarajunat ja sesonkiluonteiset mat-
kustajajunat. 

 
Kolme uutta välisuojastuspistettä mahdollistaa kapasiteetin käyttöasteen laskun 
noin 15 prosentilla vuorokausitasolla, eli esimerkiksi nykyisen liikenteen osalta 39 
prosentista 33 prosenttiin. Käyttöasteen lasku mahdollistaa junien lisäämisen, en-
nen kaikkea peräkkäin samaan suuntaan kulkevien junien. Vuorokausitason kuor-
mitusluvuissa esiintyy enintään noin 1–2 prosenttiyksikön vaihteluja, jos välisuo-
jastuspisteitä toteutetaan vain kaksi eli vain liikennepaikkaväleille Luumäki–Raippo 
ja Raippo–Vainikkala tavara. Välisuojastuspiste myös Pulsa–Raippo-osuudelle tuo 
hyötyä erityisesti, jos tavarajuna pysähtyy Pulsassa tai Raipossa eli ajoaika pitenee 
kyseisellä välillä ylimääräisten kiihdytysten tai jarrutusten takia. 

Raiteen kaarteisuus huomioiden uusien välisuojastuspisteiden mahdollisiksi sijain-
tipaikoiksi on tunnistettu esimerkiksi seuraavia ratakilometrisijainteja 

- 256–257 Luumäki–Pulsa-liikennepaikkavälillä 
- 266–267 Pulsa–Raippo-yhteysvälillä 
- 274–275 ja mahdollisen lyhyen kaksoisraideosion pää Raippo–Vainikkala-

yhteysvälillä. 
 
Uusien välisuojastuspisteiden ansiosta saavutetaan merkittävin hyöty peräkkäisten 
samansuuntaisten tavarajunien kohdalla. Teoriassa ratkaisu mahdollistaa tunnin 
sisällä Vainikkalasta kuuden hitaan tavarajunan lähettämisen Kouvolan suuntaan 
nykyisen kolmen sijaan. Myös liikenteen joustavuus lisääntyy. Kahdella henkilöju-
nalla tai peräkkäisillä henkilö- ja tavarajunilla hyödyt ovat alhaisemmat. Jokainen 
yksittäinen liikennetilanne määrää saavutettavan hyödyn suuruuden. Hyötyjä ei 
esimerkiksi saavuteta, jos jokainen juna kulkee vuorotellen eri suuntiin. Yleisesti 
vuorokausitasolla on kuitenkin saavutettavissa selviä hyötyjä. Taulukko 18 esittää 
yhteenvedon 
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Taulukko 18 Yhteenveto kehittämistoimenpiteestä. 

Opastinvälien tihentäminen 

Liikenteellinen vaikutus Mahdollistaa samansuuntaisten junien ajamisen lähem-
pänä toisiaan, etenkin peräkkäiset tavarajunat 

Alustava arvio tarpeelli-
suudesta 

Lisää liikenteen sujuvuutta, hyödyllinen toimenpide kai-
kissa tilanteissa ja välttämätön junaliikenteen kasvaessa 

Toteutussuositus Suositellaan toteutettavaksi 

Kustannusarvio 2,1 M€ (0,7 M€/välisuojastuspiste) 

Kytkeytyminen muihin 
kehittämistoimenpiteisiin 

Kustannussäästö mahdollinen, jos toteutetaan saman-
aikaisesti sivuraiteiden jaon yhteydessä  

 

9.2  Pulsan ja Raipon liikennepaikkojen 
sivuraiteiden jakaminen osiin 

Pulsan ja Raipon liikennepaikoilla on yhdet pitkät sivuraiteet, joiden käyttöpituudet 
ovat noin 1870–1890 metriä ja hyötypituudet noin 1830–1850 metriä. Sivuraiteen 
jakaminen kahteen osaan tarkoittaa, että liikennepaikkojen sivuraiteille lisättäisiin 
uudet pääopastimet niin, että samalla sivuraiteella voisi olla yhtä aikaa kaksi sa-
maan suuntaan liikennöivää junayksikköä nykyisen yhden sijaan. Liikenteellinen 
tarve syntyy, kun kaksi samansuuntaista otetaan sivuraiteelle kolmannen junan 
kohtaamista tai ohittamista varten. Kuva 35 esittää sivuraiteiden jaon ja välisuo-
jastuksen tihentämisen mahdollistamaa junakohtaamistilannetta. 
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Kuva 35. Esimerkki sivuraiteiden jaon mahdollistamasta liikennetilanteesta Raipon 
liikennepaikalla. 

Jaetun sivuraiteen mahdollistamat hyötypituudet kahdelle junalle riippuvat muun 
muassa sivuraiteiden nopeustasoista sekä opastinten ja esiopastinten sijoittelusta. 
Sivuraidetta ei voi suoraan jakaa kahtia, vaan sivuraiteella on huomioitava myös 
junien ohiajovara ja pysähtymisvarat. 

Sivuraiteen jakaminen kahteen yhtä pitkään junien pysähtymisalueeseen mahdol-
listaa karkeasti noin 850 metriä pitkien junien pysähtymiset valvontanopeudesta 
riippuen. Nykyään sivuraiteen ja vaihteiden suurimmat nopeudet ovat Pulsassa ja 
Raipossa 80 km/h. Sivuraide puolitettaessa RATO-ohjeiden perusteella sivuraiteen 
suurin nopeus voi olla läpimenevässä liikenteessä enimmillään 50 km/h. Jos sivu-
raide jaetaan eri pituisiin osiin ja pidemmän osuuden hyötypituus on 1100 metriä, 
lyhyemmän hyötypituus voi olla enimmillään noin 500 metriä. Tällöin läpimene-
vässä liikenteessä sivuraiteen suurin nopeus 500 metrin osuudella voi olla enim-
millään 35 km/h. Sivuraidetta ilman pysähtymistarvetta käytettäessä aikatauluvii-
veet ovat siis nykytilanteeseen verrattuna vähäiset. 

 

Vainikkala

Raippo

Pulsa

Luumäki
.. 1h 2h

.. 1h 2h

Henkilöjuna

Tavarajuna/
muu liikenne
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Suomessa käytössä olevat junapituudet eivät mahdollista joustavasti kaikissa tilan-
teissa kahden junan ottamista sivuraiteille. Esimerkiksi vuonna 2020 Luumäki–Vai-
nikkala-yhteysvälillä liikennöineistä tavarajunista noin kolmasosa oli yli 800 metriä 
pitkiä ja noin 20 prosenttia yli 850 metriä pitkiä. Vastaavasti vain 18 prosenttia 
tavarajunista oli alle 500 metriä pitkiä. Kuva 36 esittää eripituisten tavarajunien 
suhteellisia osuuksia Luumäki–Vainikkala-yhteysvälillä vuonna 2020.  

 

Kuva 36. Tavarajunien junapituudet Luumäki–Vainikkala-välillä vuonna 2020 
(tarkastelu Pulsan liikennepaikalta). Lähde: Väyläviraston raportointijärjestelmä. 

Radan liikenteellisten tunnuspiirteiden perusteella sivuraide on lähtökohtaisesti 
mielekkäintä jakaa kahteen suunnilleen yhtä pitkään osaan. Jakaminen selvästi 
eripituisiin osiin, kuten 1100 ja 500 metriin, vaatisi junien ajojärjestyksen määrit-
tämistä etukäteen ja siltikään molemmat junayksiköt eivät useissa tapauksissa 
mahdu samalla sivuraiteelle. Eripituisten tavarajunien ajojärjestyksestä ei ole nous-
sut tämän selvityksen yhteydessä esiin selviä säännönmukaisuuksia, vaan liiken-
netilanne vaihtelee käytännössä päivittäin. 

Mikäli sivuraide jaettaisiin selvästi eripituisiin osiin, lännenpuoleinen eli laskevan 
ratakilometrin puoleinen osuus voi olla perustellumpaa jättää lyhyemmäksi. Vai-
nikkala–Kouvola-suunnassa nopeampi juna on perusteltua ohjata hitaamman 
edelle, eli käyttämään sivuraiteen lännenpuoleista päätä. Kouvola–Vainikkala-
suunnassa nopeampi juna voi lähteä Kouvolasta selvästi hitaampaa junaa myö-
hemmin, ja tällöin jälkimmäisenä saapuva nopeampi juna jää sivuraiteen lännen-
puoleiseen päähän. Usein nopeampi juna on kahdesta junasta lyhyempi ja kevy-
empi. Ennakkotietojen puute junapituuksista kuitenkin rajoittaa merkittävästi ajo-
järjestyksen määrittämistä etukäteen. Sivuraiteen jakamisen tapa edellyttää tar-
kempaa selvitystä, jos toteutuksessa päätetään edetä. 

Nykyisten sivuraiteiden jakaminen on uusien sivuraiteiden rakentamista edulli-
sempi toteuttaa, mutta hyödyntämismahdollisuuksiltaan merkittävästi rajallisempi. 
Toimenpidettä voi todennäköisesti hyödyntää lähinnä operatiivisten liikennetilan-
teiden hoidossa ja häiriötilanteissa, jos junapituuksia ei tiedetä etukäteen aikatau-
lun suunnittelun tai hakemisen vaiheessa. Toimenpiteen toteuttamisen mielekkyys 
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edellyttää aluksi välisuojastuspisteitä, jotta junat voidaan ottaa sivuun nykyistä tii-
viimmin. Välisuojastuspisteiden liikenteellinen tarve on sivuraiteiden jakoa suu-
rempi, mutta samanaikainen toteutus voi mahdollistaa kustannussäästöjä. Yhteen-
veto esitetään taulukossa 19. 

Taulukko 19. Yhteenveto kehittämistoimenpiteestä. 

Pulsan ja Raipon sivuraiteiden jakaminen 

Liikenteellinen vaikutus Mahdollistaa kahden peräkkäisen tietyn pituisen ja sa-
maan suuntaan kulkevan junan ottamisen sivuraiteelle 
Raipossa ja Pulsassa 

Alustava arvio tarpeelli-
suudesta 

Lisää rajallisesti joustavuutta ja voi helpottaa hieman 
ruuhka- ja häiriötilanteiden hoitamista. Hyöty uusia si-
vuraiteita ja välisuojastuksen tihentämistä vähäi-
sempi. 

Toteutussuositus Riippuu muusta toteutuskokonaisuudesta ja liikenne-
määrien kehittymisestä 

Kustannusarvio 0,74 M€ 

Kytkeytyminen muihin  
kehittämistoimenpiteisiin 

Kustannussäästö mahdollinen, jos toteutetaan väli-
suojastuksen lisäämisen yhteydessä. Vaihtoehtoinen 
kehittämistoimi uusien sivuraiteiden rakentaminen. 
Hyöty vähäinen uuden maastokäytävän lisäraiteen to-
teutuessa. 

 

9.3  Raipon liikennepaikan uusi sivuraide 

Uusien sivuraiteiden rakentaminen Luumäki–Vainikkala-rataosan Raipon liikenne-
paikalle mahdollistaisi nykyisen kahden junayksikön sijasta kolmen junayksikön sa-
manaikaiset junakohtaamis- tai ohitustilanteet. Kolmen junayksikön kohtaamis-
tarve tarkoittaa yleisimmin tilannetta, jossa kahdesta samansuuntaisesta junasta 
nopeampi ohittaa hitaamman ja vastaan tulee myös kolmas juna toisesta suun-
nasta. Luumäki–Vainikkala-rataosalla ohitustarve kohdistuu pääosin henkilöjunille, 
eli sivuraiteiden käyttötarve on pääosin tavarajunilla ja muulla liikenteellä, kuten 
veturisiirroilla. Esimerkki kahden sivuraiteen mahdollistamasta liikennetilanteesta 
Raipossa esitetään kuvassa 37. 
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Kuva 37. Esimerkiksi kahden sivuraiteen mahdollistamasta liikennetilanteesta 
Raipon liikennepaikalla. 

Toimenpide lisää aikataulusuunnittelun joustavuutta ja helpottaa häiriötilanteiden 
hallintaa. Vaikutus linjaosuuden vuorokausitason kapasiteetin käyttöasteeseen on 
vähäinen, mutta kuormitusta on mahdollista jakaa joustavammin. Raipon sivuraide 
tuo osin samoja ja osin eri vaikutuksia kuin lyhyt kaksoisraideosuus Vainikkalan 
tavara-asemalta länteen. Raipon sivuraiteen merkitys korostuu kuitenkin jonkin 
verran enemmän linjaosuuden liikennetilanteiden hallinnassa ja Vainikkalan kak-
soisraiteen Vainikkalan liikenteenhoidossa. Raipon ja Vainikkalan tavaran välillä ta-
varajunan toteutuneet ajoajat ovat noin 15–20 minuuttia. Yhteenveto esitetään 
taulukossa 20. 

Sivuraide Pulsaan toisi samankaltaisia liikenteellisiä vaikutuksia kuin Raipon sivu-
raide, mutta liikenteellisten vaikutusten tarkastelua ei ole tehty Pulsan sivuraiteen 
toteuttamiseen liittyvän teknisen haastavuuden (ks. luku 6.3) takia. 

Taulukko 20. Yhteenveto kehittämistoimenpiteestä. 

Liikennepaikkojen uusien sivuraiteiden rakentaminen 

Liikenteellinen vaikutus Mahdollistaa kolmen junan junakohtaamiset tai ohituk-
set Raipossa junien kulkusuunnista riippumatta 

Alustava arvio tarpeelli-
suudesta 

Lisää liikenteellistä joustavuutta ja helpottaa hieman 
ruuhka- ja häiriötilanteiden hoitamista 

Toteutussuositus Tarpeellinen, jos liikennemäärien kasvu jatkuu ja lisä-
raidetta ei rakenneta 

Kustannusarvio 8,3 M€ 

Kytkeytyminen muihin 
kehittämistoimenpiteisiin 

Vaihtoehtoinen kehittämistoimenpide sivuraiteiden ja-
kaminen osiin. Hyöty voi vähentyä uuden lisäraiteen 
toteutuessa linjausvaihtoehdosta riippuen. 
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9.4  Nykyisen radan nopeuttamistoimenpiteet 

Selvityksessä on aiemmin tarkasteltu teknisiä vaatimuksia ja kustannusarviota, jos 
nykyisen rataosan nopeus nostetaan rataoikaisulla koko matkalta nopeustasoille 
140 km/h ja 180 km/h. Nykytyyppisellä junakalustolla nopeuden nostot lyhentävät 
lähinnä kallistuvakoristen Allegro-junien matka-aikoja. Kaluston ominaisuudet ra-
joittavat tavanomaisella kalustolla ajettavien pika- ja sesonkijunien enimmäisno-
peudeksi 120 km/h ja tavarajunien yleisesti tasolle 60–100 km/h. 

Taulukko 21 esittää matka-aikasimulointien tuloksia nykyisen Vainikkala–Luumäki-
rataosan eri huippunopeuksilla. Simuloinneissa junat lähtevät pysähdyksistä Vai-
nikkalan asemalta (Vna) ja ajavat kiihdytyksen jälkeen koko matkan Luumäelle 
kyseistä enimmäisnopeustasoa. Simuloinnit sisältävät 10 prosentin pelivaran, kiih-
tyvyys on 0,7 m/s² ja hidastuvuus 0,5 m/s² ja kalusto on Allegro-kalusto. Ennen 
Luumäkeä junia ei ole hidastettu. Simuloinnit on tehty Viriato-ohjelmalla. 

Taulukko 21. Nopeussimulointien tulokset (matka-ajat minuutteina 
Vainikkalasta). 

Liikenne-
paikka 

Nykytilanne, 
aikataulu 

Simulointi 
140 km/h 

Simulointi 
150 km/h 

Simulointi 
160 km/h 

Simulointi 
180 km/h 

Vainikkala 
asema 

0 0 0 0 0 

Vainikkala 
tavara 

(ei aikaa) +1 +1 +1 +1 

Raippo +7 min +7 +6,5 +6 +5,5 

Pulsa +11 +10,5 +10 +9,5 +8,5 

Luumäki +16 (17 toi-
nen suunta) 

+16 +15 +14,5 +13 

 

Pienten rataoikaisujen tekeminen ja Allegro-junan ajaminen koko matkan nopeus-
tasolla 140 km/h ei mahdollista aikataulun nopeuttamista, mutta lisää hieman pe-
livaraa. Simolan kaarteiden hidastuksen poistuminen tuo noin 15–20 sekunnin 
matka-aikasäästön. Enimmäisnopeustaso 180 km/h ilman hidasteita välillä mah-
dollistaisi Allegro-junien noin kolmen minuutin matka-aikasäästön. Väliratkaisut, eli 
nykyisen ratageometrian mahdollistamia nopeuksia osin myötäilevät nopeustasot 
150 km/h ja 160 km/h, toisivat noin 1–1,5 minuutin matka-aikasäästön. 

Rataoikaisut mahdollistavat enintään yhden minuutin matka-aikasäästön tavan-
omaisella kalustolla ajaville henkilöjunille, jos junat voivat kulkea koko välin no-
peustasolla 120 km/h eli nykyiset hidasteet poistuvat. 

Nopeussimulointien perusteella lisäraide mahdollistaisi Vainikkala–Luumäki-rata-
osalla noin 4 minuutin matka-aikasäästön nopeustasolla 200 km/h ja noin 5 mi-
nuutin matka-aikasäästön nopeustasolla 220 km/h, eli Allegro-junan matka-ajat 
olisivat 11–12 minuuttia. Simuloinnit on tehty nykyisen ratainfran pohjalta. Lisä-
raide on linjausvaihtoehdosta riippuen noin 0,2–0,5 kilometriä nykyisen rataa ly-
hyempi, mikä mahdollistaa enintään noin 10 sekunnin lisämatka-aikasäästön simu-
lointituloksiin verrattuna. Yhteenveto esitetään taulukossa 22. 
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Taulukko 22. Yhteenveto kehittämistoimenpiteestä. 

Nykyisen radan nopeuttamistoimenpiteet 

Liikenteellinen vaikutus Tuo 0–3 minuutin matka-aikasäästön junasta riippuen 

Alustava arvio tarpeelli-
suudesta 

Liikenteellinen hyöty tilanteesta riippuva, mutta yleisesti 
vähäinen 

Toteutussuositus Voi olla osa nykyradan laajempien kehittämistoimenpi-
teiden kokonaisuutta. Ei perusteltua toteuttaa, jos uu-
den maastokäytävän lisäraideratkaisu on näköpiirissä. 

Kustannusarvio 18,5 M€ (nopeustaso 140 km/h) tai 38 M€ (nopeustaso 
180 km/h) 

 

9.5  Kaksoisraide Vainikkalaan 

Lyhyt, noin kahden kilometrin pituinen kaksoisraideosuus Vainikkalan tavara-ase-
malta Raipon suuntaan mahdollistaisi lähinnä tavarajunien tiiviimmän ja jousta-
vamman kulun Vainikkalan päässä. Luumäki–Vainikkala-yhteysvälillä tavarajunien 
kulku on yleisesti hitainta Vainikkalan päässä, koska tavarajunat joutuvat usein 
ajamaan pitkien ja hitaiden vaihdekujien sekä vaunujen läpivalaisulaitteen kautta. 
Kuvassa 38 esitetään kaksoisraiteen mahdollistamia liikennetilanteita. Kaksoisrai-
deosuuden myötä esimerkiksi Vainikkalan ratapihan läpi ajanut tavarajuna voisi 
siirtyä valmiiksi kaksoisraiteen päähän odottamaan kulkuraiteen vapautumista (ku-
van tilanne 3). 

 

Kuva 38. Esimerkkejä toimenpiteen mahdollistamista liikennetilanteista. 

Lyhyt kaksoisraideosuus muistuttaa liikenteenhoidollisesti liikennepaikkaa, jossa 
toinen juna voi tulla odottamaan tai väistämään toista junaa. Vainikkalan ratapiha-
alueen hitaan liikennöinnin tai aikaa vievien toimintojen takia lyhyelle kaksoisrai-
deosuudelle suurin liikenteellinen tarve on heti Vainikkalan ratapihan yhteydessä. 
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Parin kilometrin pituinen kaksoisraideosuus lyhentää yksiraiteista osuutta noin 5–
10 prosenttia, mikä mahdollistaa yksiraiteisella osuudella kapasiteetin käyttöasteen 
alentamisen suunnilleen samassa suhteessa. Lisäksi kaksoisraideosuus mahdollis-
taa häiriötilanteiden joustavamman hallinnan. Lyhyt kaksoisraide myös tasoittaa 
liikennepaikkavälejä ajoajoiltaan samanpituisiksi, mikä mahdollistaa rataosalle op-
timaalisemman välityskyvyn. Uuden lyhyen kaksoisraideosuuden toteutus tulisi 
tehdä niin, että sitä on myöhemmin liikennetarpeen vaatiessa mahdollista jatkaa 
Luumäen suuntaan. Välityskyvylliset hyödyt ovat yleisesti sitä suuremmat, mitä 
pidempi kaksoisraideosuudesta tulee. Vaihtoehtoisena ratkaisuna Vainikkalan pään 
kaksoisraidetta voidaan jatkaa pidemmälle, esimerkiksi suunniteltuun lisäraiteen 
erkanemiskohtaan asti lähelle Raippoa.  Yhteenveto esitetään taulukossa 23. 

Taulukko 23. Yhteenveto kehittämistoimenpiteestä. 

Vainikkalan kaksoisraideosuus (noin 2 km) 

Liikenteellinen 
vaikutus 

Mahdollistaa tavarajunien tiiviimmän ja joustavamman kulun 
Vainikkalan päässä ja lisää liikenteellistä joustavuutta 

Alustava arvio tar-
peellisuudesta 

Tuo selviä liikenteellisiä hyötyjä 

Toteutussuositus Hyödyllinen/välttämätön toimenpide, jos liikennemäärät kasva-
vat nykyisestä. 

Kustannusarvio 10,6 M€ 

Kytkeytyminen 
muihin kehittä-
mistoimenpiteisiin 

Mahdollistaa myöhemmin uuden raiteen jatkamisen Luumäelle 
asti. Huomioitava Vainikkalan liikennepaikan kehittämistoimen-
piteet. 

9.6  Luumäki–Vainikkala lisäraide yksiraiteisena 

Yksiraiteisena rakennettava uusi lisäraide jättää liikenteellisen tarpeen nykyiselle 
raiteelle, jos liikennemäärät kehittyvät liikenne-ennusteen mukaisesti tai tätä voi-
makkaammin. Kaiken liikenteen siirtäminen uudelle yksiraiteiselle lisäraiteelle joh-
taisi edelleen nykyisen kaltaisiin ongelmiin modernimmasta ratainfrastruktuurista 
huolimatta. 

Ensisijaisesti uusi lisäraide palvelisi henkilöjunaliikenteen matka-ajan nopeutusta-
voitetta. Liikennetarpeen näkökulmasta yksiraiteisen lisäraiteen tulisi olla sekalii-
kenneraide. Jos uudesta raiteesta tehdään henkilöliikenneraide ja nykyinen eli 
vanha raide jatkaa tavaraliikenneraiteena, tavararaiteen kuormitus olisi selvästi 
suurempi. Taulukko 24 esittää kuormitustarkastelun, jos henkilö- ja tavarajunat 
kulkisivat Luumäeltä Vainikkalaan omilla raiteillaan. Luvut on laskettu nykytilan-
netta peilaavan liikennerakenteen mukaisesti (ks. luku 5.3). Laskennassa junavälit 
on muodostettu asemavälisuojastuksen mahdollistamalla tavalla ja Allegro-junan 
matka-aikaa on nopeutettu 2–3 minuutilla 14 minuuttiin. Henkilöliikenteen lisäju-
nat tarkoittavat uutta Allegro-junaparia ja sesonkijunaparia. 
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Taulukko 24. Kapasiteetin käyttöasteet eriytetyillä henkilö- ja tavara-
liikenneraiteilla. 

Raide ja liikennerakenne Käyttöaste, 
vuorokausi 

Käyttöaste, 
huipputunti 

Nykytilanne: kaikki nykyliikenne samalla raiteella 39 % 85 % 

Uudet tilanteet: samat junat omilla henkilö- ja tavararaiteillaan 

Henkilöliikenneraide, nykyiset junat  6 % 33 % 

Henkilöliikenneraide, nykyiset junat + 2 uutta vuoroparia 9 % 35 % 

Tavaraliikenneraide, nykyiset junat  34 % 77 % 

 

Henkilöliikenneraiteen kuormitus jäisi vuorokausitasolla alle 10 prosenttiin, vaikka 
henkilöjunia ajettaisiin hieman nykyistä enemmän. Henkilöliikennevuorojen rajalli-
sen määrän takia nykyisessä liikennerakenteessa väliin jää päivällä useita 2–3 tun-
nin katkoja ja kello 22–7 henkilöjunia ei liikennöi lainkaan. Tavararaiteen kuormitus 
laskisi vain hieman nykyisestä. Koronaviruspandemian kokemusten perusteella 
henkilöjunien poistamisen hyöty saattaa tuntua laskennallista vaikutusta suurem-
malta, mutta pelkkien tavarajunien kesken voi muodostua päivän mittaan useita 
potentiaalisia ruuhkatilanteita. 

Välityskyvyn kannalta molempien raiteiden on siis perusteltua olla sekaliikennekäy-
tössä, mutta molempien suuntien henkilöliikenne voidaan ohjata ensisijaisesti uu-
delle raiteelle. Yhteenveto esitetään taulukossa 25. 

Taulukko 25. Yhteenveto kehittämistoimenpiteestä. 

Yksiraiteinen lisäraide uuteen maastokäytävään 

Liikenteellinen vaikutus Tuo toisen raiteen eli lisää ratakapasiteettia. Mahdollis-
taa henkilöjunien jopa yli 5 minuutin nopeuttamisen. 

Alustava arvio tarpeelli-
suudesta 

Välttämätön junaliikenteen suuren kasvun tilanteessa. 

Toteutussuositus Mahdollinen pitkän tähtäimen kehittämistoimenpide lii-
kennemäärien muutosten perusteella. Mahdollisen to-
teutuspäätöksen tekeminen edellyttää tarkempaa ku-
vaa toimintaympäristön kehitysnäkymistä. 

Kustannusarvio 127 M€ (nopeustaso 200 km/h) tai 145 M€ (nopeus-
taso 300 km/h) 

Kytkeytyminen muihin 
kehittämistoimenpiteisiin 

Vähentää vanhalle ratalinjalle tehtävien kehittämistoi-
menpiteiden tarpeellisuutta, vaikka vanha raide jäisikin 
käyttöön. 
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9.7  Luumäki–Vainikkala lisäraide kaksoisraiteena 

Uusi kaksiraiteinen lisäraide, jossa kaikki junat kulkisivat suunnittain, tyydyttää 
vuorokausitasolla välityskykytarpeet, vaikka junia kulkisi nykyistä toteumaa enem-
män eli yli 40 junaa päivässä. Taulukko 26 esittää arvioita kapasiteetin käyttöas-
teista Vainikkala–Luumäki-rataosuudelta, jos koko rataosuuden liikenne olisi kak-
siraiteista. Liikennepaikoiksi on oletettu Raippo ja yksi liikennepaikka Raippo–Luu-
mäki-välillä. Nykyinen liikenne tarkoittaa 37 junan ja vuoden 2020 vuosiliikenne 51 
junan liikennetilannetta (ks. luku 4). Kaksiraiteisen uuden radan suojastus olete-
taan toteutettavan modernilla tekniikalla siten, että neljän minuutin junaväli on 
mahdollinen. Vertailuna esitetään kuormitusluvut, jos käytössä on nykymallinen 
asemavälisuojastus kolmella uudella välisuojastuspisteellä täydennettynä. 

Taulukko 26. Arviot kapasiteetin käyttöasteesta vuorokausitasolla kaksiraiteisella 
lisäraiteella erilaisilla liikennerakenteilla. 

Liikennemäärä ja raide Käyttöaste,  
4 min junavälit 

Käyttöaste,  
asemavälisuojastus + 
välisuojastuspisteet 

Nykyinen liikenne,  
Vna–Lä-suunta (19 junaa) 

16 % 21 % 

Nykyinen liikenne,  
Lä–Vna-suunta (18 junaa) 

14 % 18 % 

Vuosiliikenne 2020,  
Vna–Lä-suunta (26 junaa) 

21 % 27 % 

Vuosiliikenne 2020,  
Lä–Vna-suunta (25 junaa) 

19 % 25 % 

 

Nykyisillä liikennemäärillä vuorokausitason kuormitus jää molemmilla raiteilla noin 
15 prosenttiin lyhyillä junaväleillä ja noin 20 prosenttiin, jos junavälit ovat pidem-
mät. Suurimmillaan käyttöaste voi olla noin 25–30 prosenttia, jos junamäärä on 
nykyistä suurempi ja opastinvälit ovat pidemmät. Vuorokausikausitason kuormitus 
ei yllä lähelle UIC:n 60 prosentin raja-arvosuositusta. Huipputuntien kuormitusta 
ei ole arvioitu, sillä kaksiraiteisuus mahdollistaa nykyisestä selvästi poikkeavan lii-
kennerakenteen. 

Kaksiraiteinen rata Vainikkalasta Luumäelle tarkoittaa odotettavissa olevien pullon-
kaulojen siirtymistä Luumäki–Kouvola-osuudelle, jos tämä väli säilyy myös kaksi-
raiteisena. Lähes kaikki Vainikkalan liikenne kulkee Kouvolaan ja Kouvola–Luumäki 
on yhteinen reittiosuus Karjalan radan kanssa, eli junamääriltään Vainikkalan 
osuutta suurempi. Suurilla junamäärillä toinen potentiaalinen pullonkaula on Vai-
nikkalan ratapiha. 

Uusi kaksiraiteinen rata on suunniteltu toteutettavan osittain kaksoisraiteena ny-
kyiselle ratalinjaukselle ja osittain uuteen maastokäytävään. Uuden maastokäytä-
vän osuudella nykyinen raide jäisi siis kolmanneksi raiteeksi erilleen uudesta kak-
soisraiteesta. Kolmannen eli nykyisen raiteen säilyttämiselle ei vaikuta jäävän vält-
tämätöntä liikenteellistä tarvetta radan ylläpitämisen kustannuksiin nähden. Kaksi-
raiteisuus tuo niin merkittävän linjakapasiteetin lisääntymisen, että kolmiraiteisuus 
ei vaikuta välttämättömältä edes liikennemäärien voimakkaan kasvun tilanteessa. 
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Merkittävän liikenteellisen hyödyn saavuttaminen todennäköisesti edellyttäisi kol-
miraiteisuuden jatkumista Luumäeltä Kouvolan suuntaan. Yhteenveto esitetään 
taulukossa 27. 

Taulukko 27. Yhteenveto kehittämistoimenpiteestä. 

Kaksiraiteinen lisäraide uuteen maastokäytävään 

Liikenteellinen vaikutus Lisää ratakapasiteettia kahden raiteen verran. Mahdol-
listaa henkilöjunien jopa yli 5 minuutin nopeuttamisen. 

Alustava arvio tarpeelli-
suudesta 

Välttämätön junaliikenteen suuren kasvun tilanteessa. 

Toteutussuositus Mahdollinen pitkän tähtäimen kehittämistoimenpide lii-
kennemäärien muutosten perusteella. Mahdollisen to-
teutuspäätöksen tekeminen edellyttää tarkempaa ku-
vaa toimintaympäristön kehitysnäkymistä. 

Kustannusarvio 188 M€ (nopeustaso 200 km/h) tai 210 M€ (nopeus-
taso 300 km/h) 

Kytkeytyminen muihin 
kehittämistoimenpiteisiin 

Ei edellytä vanhan radan liikennekäyttöä, joten tekee 
vanhalle raiteelle tehtävät kehittämistoimenpiteet tar-
peettomiksi. 

 

9.8  Luumäen kolmioraide 

Luumäen kolmioraide mahdollistaisi suoran junaliikennöinnin Vainikkalasta Lap-
peenrannan suuntaan ilman kulkusuunnan vaihtamista Luumäellä tai muulla liiken-
nepaikalla. Operaattorien haastattelujen perusteella kolmioraiteesta hyötyvät ta-
varakuljetusvirrat ovat nykytilanteessa vähäisiä, eivätkä tulevat näkymät ennusta 
olennaista muutosta. Operaattorien näkemysten mukaan pienten tavaravirtojen, 
kuten muutamien vaunujen kuljettaminen, on yleisellä tasolla logistisesti tehok-
kainta hoitaa muiden tavarakuljetusten yhteydessä. Myös Luumäen liikennepai-
kalla on mahdollista tehdä kulkusuuntien muutoksia. Vainikkalan ja Lappeenrannan 
välisen suoran liikennöinnin mahdollistanut Simolan rata lakkautettiin 2000-luvun 
taitteessa. 

Henkilöliikenteessä kolmioraide mahdollistaisi taajamajunatyyppistä liikennöintiä 
Venäjältä Vainikkalan kautta esimerkiksi Lappeenrantaan tai Imatralle. Vaihtoeh-
toinen reitti kulkee Imatrankosken rajanylityspaikan kautta. Välityskyvyn kannalta 
ratakapasiteetin myöntäminen uudelle henkilöjunaliikenteelle on todennäköisesti 
haastavinta Luumäki/Rasinsuo–Joutseno-osuudella, joka jää LUIMA-hankkeen jäl-
keen yksiraiteiseksi. Luumäki–Vainikkala-välin ratakapasiteetin tila riippuu radalle 
tehtävistä kehittämistoimenpiteistä ja haettavan uuden liikenteestä määrästä ja 
ajoittumisesta. 
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9.9  Yhteenveto kehittämistoimenpiteiden 
vaikutuksista 

Edellä on tarkasteltu yksitellen kunkin kehittämistoimenpiteen liikenteellisiä vaiku-
tuksia. Taulukkoon 28 on koottu arviot, millaisia liikenteellisiä vaikutuksia kehittä-
mistoimenpiteillä saavutetaan lisäraidevaihtoehtoja lukuun ottamatta. Kokonaisuu-
dessaan liikenteelliset vaikutukset ja hyödyt ovat sitä suuremmat, mitä useampi 
kehittämistoimenpide toteutetaan. 

Taulukko 28. Kehittämistoimenpiteiden liikenteellisiä vaikutuksia. 

Kehittämis- 
toimenpide 

Mahdollistaa junamää-
rän lisäämistä (laskee 
kapasiteetin käyttö- 

astetta) 

Lisää  
liikenteen 

joustavuutta 

Helpottaa  
häiriöiden  
hoitamista 

Opastinvälien  
tihennys 

X X X 

Sivuraiteiden 
 jakaminen 

– –/X –/X 

Uudet sivuraiteet – X X 

Nykyisen radan  
nopeutus 

–/X –/X –/X 

Vainikkalan kaksois-
raide (noin 2 km) 

X X X 

Selitteet: 

X = tuo kyseisen hyödyn 

–/X = voi tuoda hyödyn tapauskohtaisesti 

– = ei tuo kyseistä hyötyä 

 

Edellä kuvatut kehittämistoimenpiteet kohdistuvat pääosin nykyisen yksiraiteisen 
ratainfrastruktuurin kehittämiseen. Taulukossa 29 esitetään yhteenveto kehittä-
mistoimenpiteiden toteuttamisen keskinäisriippuvuudesta: minkä toisen toimenpi-
teen toteuttaminen voi vähentää kyseisen toimenpiteen hyötyjä ja minkä kehittä-
mistoimenpiteiden samanaikaisella toteutuksella voidaan saavuttaa synergia- ja 
kustannushyötyjä. 

Taulukko 29. Arviot kehittämistoimenpiteiden toteuttamisen keskinäis-
riippuvuudesta. 

Kehittämis- 
toimenpide 

Muut toimet, joiden toteutus 
vähentää kyseisen toimen 
tarpeellisuutta 

Muut toimet, joiden saman- 
aikainen toteutus voi tuoda  
synergiaetua 

Opastinvälien tihen-
nys 

lisäraide, ERTMS/ETCS (digi-
rata) 

sivuraiteiden jakaminen 

Nykyisen radan no-
peutus 

lisäraide radan perusparannus 

Sivuraiteiden jaka-
minen 

uudet sivuraiteet, lisäraide opastinvälien tihennys 
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Kehittämis- 
toimenpide 

Muut toimet, joiden toteutus 
vähentää kyseisen toimen 
tarpeellisuutta 

Muut toimet, joiden saman- 
aikainen toteutus voi tuoda  
synergiaetua 

Uusi sivuraide Raip-
poon 

sivuraiteen jakaminen, lisä-
raide linjausvaihtoehdosta  
riippuen ja Vainikkalan  
kaksoisraide 

radan perusparannus 

Vainikkalan kaksois-
raide (noin 2 km) 

mahdollisesti Raipon sivuraide Vainikkalan ratapihan  
parantaminen 

 

Liikenteellisten tarpeiden näkökulmasta muodostettuja erilaisia vaihtoehtoisia ke-
hityspolkuja esitellään seuraavassa luvussa. Kaikkien kehityspolkujen yhteydessä 
on huomioitava lisäksi tulevat radan perusparannustarpeet ja Vainikkalan liikenne-
paikan kehittämistoimenpiteet. 



Väyläviraston julkaisuja 33/2021 83 
 

 

 
 

10 Kehityspolku ja vaiheistus  

Luumäki–Vainikkala-rataosan liikennemäärien ja -rakenteen kehittymisen perus-
teella voidaan muodostaa kehityspolku edellä esitetyistä kehittämistoimenpiteistä. 
Tuleva kehitys vaikuttaa siihen, missä laajuudessa ratakapasiteettia kasvattavia 
kehittämistoimenpiteitä on perusteltua toteuttaa. Kehityspolun vaiheiden yhtey-
dessä on huomioitava lisäksi tulevat radan perusparannusparannustarpeet ja Vai-
nikkalan liikennepaikan kehittämistoimenpiteet. Kehityspolun eri vaiheet on ku-
vattu omissa alakappaleissaan. 

Kehityspolun ja sen vaiheiden liikenteellisiä vaikutuksia tarkastellaan taulukossa 
30. 

Taulukko 30. Kehityspolun liikenteellisiä vaikutuksia 

 Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 

Toteutettavat  
kehittämis- 
toimenpiteet 

Opastinvälien  
tihennys 
 

Vaihe 1  
toteutettu 
Vainikkalan  
kaksoisraide  
n. 2 km 
 

Vaihe 2 toteutettu 
Nykyisen radan  
nopeuttamisen  
toimenpiteet. Uusi 
sivuraide Raip-
poon ja/tai sivurai-
teiden jakaminen 
Raipossa ja Pul-
sassa. 
 

Lisäraide yksi -tai 
kaksiraiteisena. 
(Siirtymävaihees- 
sa opastinvälien 
tihennys ja 
Vainikkalan  
kaksoisraide  
(n. 2 km)) 

 

Toimenpiteen  
vaikutus rata- 
kapasiteetin  
käyttöastee-
seen* 

Kuormitus laskee 
hieman mahdol-
listaen yksittäisiä  
lisäjunia päi-
vässä, lisää lii-
kenteellistä jous-
tavuutta hieman 
tietyissä tilan-
teissa (peräkkäin 
samaan suun-
taan kulkevat ju-
nat). 

Kuormitus las-
kee hieman 
mahdollistaen 
muutamia lisäju-
nia päivässä,  
lisää liikenteel-
listä jousta-
vuutta hieman 
tietyissä tilan-
teissa (peräkkäi-
set junat sekä 
Vainikkalan läh-
döt ja tulot). 

Kuormitus laskee 
hieman mahdollis-
taen muutamia  
lisäjunia päivässä,  
lisää liikenteellistä  
joustavuutta jon-
kin verran (käyttö-
mahdollisuuksia 
vaiheita 1 ja 2 
enemmän). 

Kuormitus laskee 
olennaisesti,  
ainakin kaksinker-
tainen liikenne-
määrä mahdolli-
nen Luumäki–Vai-
nikkala-linjaosuu-
della. 

Mahdollinen  
ajankohta 

2020-luvun alku 2020-luvun 
loppu 

2020-luvun loppu 
tai 2030-luku 

2030–2040-luku 

Tulevaisuus-
kuva 

Nykyinen juna-
määrä tai pieni 
lasku. 

Nykyinen  
junamäärä tai 
enintään noin 40 
junaa päivässä. 

Junamäärien pieni 
kasvu (noin 40-45 
junaa päivässä). 

Junamäärien  
merkittävä kasvu 
(noin 50-55 junaa 
päivässä tai enem-
män). 

Lisähuomiot Lisää liikenteen 
sujuvuutta myös 
Kouvola–Luu-
mäki-osuudella. 

Mahdollistaa 
odottamisen  
lisäraiteen to-
teutuspäätöksen  
teossa ilman  
vanhalle  
ratalinjaukselle 
jääviä olennaisia 
investointeja. 
 

Kallein vaihtoehto, 
jos myöhemmin  
tulee uuden  
maastokäytävän 
lisäraide  
(osa toimista jää  
liikenteellisesti  
tarpeettomiksi). 

Ei välttämätön 
2010-luvun  
junamäärillä.  
 

*Vaikutusarvio on esitetty yleisellä tasolla. Tarkat vaikutusten suuruudet määräytyvät aina päiväkohtaisesti 
liikennetilanteen mukaan. 
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Luumäki–Vainikkala-rataosuuden ratakapasiteettia lisäävät toimenpiteet laskevat 
radalle kohdistuvaa kuormitusta ja tätä kautta mahdollistavat junamäärän kasvat-
tamista. Liikenteellisten vaikutusten tarkastelussa (luku 9) on arvioitu, että vaihei-
den 1–3 toimenpiteillä Luumäki–Vainikkala-linjaosuuden ratakapasiteetin vuoro-
kausitason käyttöastetta on mahdollista alentaa noin neljäs-, viides- tai kuudes-
osalla nykyisestä (esimerkiksi vaiheessa 1 nykytilannetta peilaavalla liikenneraken-
teella 39 %:sta 33 %:iin). Vaiheissa 1–3 pysyttäydytään pääasiallisessa yksiraitei-
suudessa ja nykyisen maastokäytävän parannustoimissa. Vaiheen 4 toteuttaminen 
eli liikenteen ohjaaminen koko osuudella kahta raidetta pitkin mahdollistaisi jopa 
yli kaksinkertaisen junamäärän nykyiseen verrattuna Luumäki–Vainikkala-osuu-
della. 

Pelkästään nykyiseen yksiraiteiseen maastokäytävään investoimalla (vaiheeseen 3 
asti) junamäärien pieni kasvu, noin 40–45 päivittäisen junan liikenne, on mahdol-
lista. Junamäärien merkittävän kasvun noin 50–55 päivittäiseen junaan arvioidaan 
edellyttävän laajempaa kaksiraiteisuutta ja vaiheen 4 kaltaisia kehitystoimenpi-
teitä. Kyseiset junamääräarviot perustuvat radan nykyisen liikenteen tunnuspiirtei-
den pohjalta muodostettuun yleisen tason asiantuntija-analyysiin. Junamääriin vai-
kuttavat lisäksi junapituuksien ja tonnimäärien mahdolliset muutokset, liikenteen 
jakautuminen eri vuorokaudenaikoihin, ratapihojen toiminnallisuuden muutokset 
ja ratakapasiteetin saatavuus muilla linjaosuuksilla, etenkin Luumäeltä Kouvolan 
suuntaan. Päivittäin vaihtelevan liikennerakenteen ja muuta rataverkkoa suurem-
pien täsmällisyyspoikkeamien takia kriittistä tasoa kaksiraiteisuutta vaativalle juna-
määrälle ei kuitenkaan voida määrittää yksiselitteisesti. Pelkästään satunnaisesti 
toistuvat korkeat piikit junamäärissä tai muut yksittäiset poikkeukset eivät vielä 
anna riittävää perustetta toimenpiteiden toteuttamiselle, vaan toimenpiteiden mi-
toituksessa on seurattava liikennemäärien ja -rakenteen yleistä kehitystä pidem-
mältä ajanjaksolta. 

10.1  Vaihe 1: 2020-luvun alku 

Vaiheen 1 kehittämistoimenpiteiden kustannusarvio on noin 2,1 miljoonaa eu-
roa. 

Muutaman lähivuoden aikajänteellä on perusteltua toteuttaa opastinvälien tihen-
täminen, sillä toimenpiteellä saavutetaan selvä liikenteellinen hyöty kustannuksiin 
nähden. Toimenpide mahdollistaa Vainikkalan junien sujuvamman kulun myös 
muilla rataosuuksilla. Ratakapasiteettia laajentavia toimenpiteitä ei ole liikenteelli-
sesti välttämätöntä toteuttaa tätä enempää, jos näköpiirissä on liikennemäärien 
jääminen nykyistä matalammalle tasolle. Kuva 39 havainnollistaa vaiheen kehittä-
mistoimenpiteitä. 
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Kuva 39. Vaiheen 1 kehittämistoimenpiteet. 
 

10.2  Vaihe 2: 2020-luvun loppu ja pieneen 
kasvuun varautuminen 

Vaiheen 2 kehittämistoimenpiteiden kustannusarvio on noin 10,6 miljoonaa eu-
roa. 

Vainikkalan pään kaksoisraideosuudella voidaan vastata ratakapasiteettiongelmiin 
kriittisimmillä Raippo–Vainikkala-liikennepaikkavälillä. Toimenpide mahdollistaa ra-
taosuuden kaksiraiteistamisen vaiheittain. Mahdollisen lisäraiteen toteutuessa lii-
kennöinnin on suunniteltu säilyvän Vainikkalan päässä pääosin nykyisessä maas-
tokäytävässä, eli investointi ei mene hukkaan myöhemmin lisäraiteen toteutuessa. 
Kaksoisraideosuuden tarkempi pituus tulee arvioida jatkosuunnittelun aikana, 
mutta vaihtoehtoisesti se voi jatkua pidemmälle lähemmäs Raippoa. Tässä työssä 
kaksoisraiteen pituus on tarkasteltu 2 kilometrin matkalle.  

Vaiheessa 2 voidaan kustannustehokkaasti valmistautua ja varautua suurempiin 
infralaajennuksiin, mutta laajemmista toimenpiteistä voidaan päättää myöhemmin 
liikenteen kehittymisen perusteella. Kuva 40 havainnollistaa vaiheen kehittämistoi-
menpiteitä. 

 

Kuva 40. Vaiheen 2 kehittämistoimenpiteet. 



Väyläviraston julkaisuja 33/2021 86 
 

 

 
 

10.3  Vaihe 3: 2030-luku ja maltilliseen kasvuun 
varautuminen 

Vaiheen 3 kehittämistoimenpiteiden kustannusarvio on noin 19,2–46,3 miljoo-
naa euroa rataoikaisujen laajuudesta joko mitoitusnopeudelle 140 km/h tai 
180 km/h ja Pulsan sekä Raipon liikennepaikkojen toimenpiteistä riippuen. 

Vaiheessa 3 tukeudutaan nykyisessä maastokäytävässä kulkevan ratalinjauksen 
kehittämiseen pääasiallinen yksiraiteisuus säilyttäen. Toimenpiteet mahdollistavat 
junamäärien maltillisen kasvun nykyisestä. Riskinä on junamäärien kasvu myö-
hemmin odotettua voimakkaammin, mikä voi vaatia myöhemmin koko matkalle 
uuden raiteen rakentamista. Myöhemmin lisäraiteen rakentaminen uuteen maas-
tokäytävään vähentää nykyiseen rataan investoimisen hyödyllisyyttä lisäraiteen to-
teutusosuudella. Kuva 41 havainnollistaa vaiheen kehittämistoimenpiteitä. 

 

Kuva 41. Vaiheen 3 kehittämistoimenpiteet. 
 

10.4  Vaihe 4: 2030–2040-luvut ja liikenteen 
voimakas kasvu 

Vaiheen 4 kehittämistoimenpiteiden kustannusarvio yksiraiteisena on 127 tai 145 
miljoonaa euroa riippuen siitä, toteutetaanko lisäraide mitoitusnopeudelle 200 
km/h tai 300 km/h. Kehittämistoimenpiteiden kustannusarvio kaksiraiteisena on 
noin 188 tai 210 miljoonaa euroa riippuen siitä, toteutetaanko se mitoitusno-
peudelle 200 km/h tai 300 km/h. 

Vaiheella voidaan vastata tehokkaasti junamäärien voimakkaaseen tulevaan  
kasvuun. Uuteen maastokäytävään siirtymällä on mahdollista vastata tehokkaam-
min myös henkilöjunaliikenteen nopeutustavoitteisiin modernin infrastruktuurin  
ansiosta. Kuvat 42 ja 43 havainnollistavat vaiheen kehittämistoimenpiteitä riippuen 
siitä, toteutetaanko lisäraide yksi- tai kaksiraiteisena. Lisäraiteen osalta on tässä 
selvityksessä tarkasteltu kahta linjausvaihtoehtoja, joista ei ole päätöstä. Kuvissa 
on käytetty linjausvaihtoehtoa mitoitusnopeudelle 300 km/h. 
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Kuva 42. Vaiheen 4 kehittämistoimenpiteet lisäraiteen yksiraiteisella 
toteutuksella. 

 

Kuva 43. Vaiheen 4 kehittämistoimenpiteet lisäraiteen kaksiraiteisella toteutuk-
sella. 

10.4.1  Luumäen kolmioraide 

Kehityspolun vaiheessa 4 on toteutettu lisäraide yksi- tai kaksiraiteisena, jonka jäl-
keen on mahdollista myös toteuttaa Luumäen kolmioraide Rasionsuon liikennepai-
kan eteläpuolelta lisäraiteelle. Kolmioraiteen kustannusarvio on noin 17 miljoo-
naa euroa. 

Luumäen kolmioraidetta ei ole esitetty osana kehityspolkua, koska sille ei ole lähi-
tulevaisuudessa nähty tarvetta tavaraliikenteen operoinnin näkökulmasta. Lisäksi 
henkilöliikenteen osalta mahdollisen lähijunaliikenteen käynnistäminen Lappeen-
rannasta Vainikkalan kautta Venäjälle on tällä hetkellä epävarmaa.  

Kolmioraiteen tarkempi vaiheistaminen edellyttää tarkempia liikenteellisiä tarkas-
teluja, liikenteen kasvua ja varmuutta Venäjältä suuntautuvasta liikenteestä. 

 

Pulsa Raippo

tavara

asema

raja

Pietariin
röntgen

Vainikkala

+ Vainikkalan 
mahdolliset 
parannukset

Luumäki

Nykyinen infra

Uusi infra

Pulsa Raippo

tavara

asema

raja

Pietariin
röntgen

Vainikkala

+ Vainikkalan 
mahdolliset 
parannukset

Luumäki

Nykyinen infra

Uusi infra

Käytöstä poistuva raide

Muu rataverkko
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11 Johtopäätökset  

Luumäki–Vainikkala-rataosan kehittämiselle on jo nykytilanteessa tarvetta, vaikka 
liikennemäärät eivät ole suuret. Rataosan luonne henkilö- ja tavarajunaliikenteen 
kauttakulkuosuutena sekä rajanylityspaikkana aiheuttaa jatkuvaa muutosta radan 
käyttöasteeseen ja aikataulurakenteeseen. Yksiraiteisena rata synnyttää toistu-
vasti ruuhkatilanteita ja myöhästymisiä etenkin tavarajunille, kun samanaikaisesti 
henkilöjunia priorisoidaan muun liikenteen edelle ratakapasiteetin jaossa ja liiken-
teenohjauksessa.  

Nykyisen radan päällysrakenne on tulossa käyttöikänsä päähän ja sen kiskot sekä 
tukikerros ovat loppuun ajettuja, minkä takia rataosalle on todettu perusparannus-
tarve seuraavan viiden vuoden sisällä. Nykyisen radan geometria ei mahdollista 
koko matkalta rataosalle asetettua nopeustasoa. Perusparannuksen yhteydessä tu-
lee harkita tehtäväksi tiettyjä kehittämistoimenpiteitä, kuten radan nopeuttamis-
toimenpiteisiin liittyviä rataoikaisuja, jotta nykyistä rataa ei ensin uusita koko mat-
kalta ja muutaman vuoden päästä rakenneta uutta raidetta sekä poisteta aiemmin 
uusittua raidetta rataoikaisujen alueilta. Lisäksi radan perusparannuksen yhtey-
dessä tulee harkita Vainikkalan liikennepaikan päähän suunnitellun kahden kilo-
metrin pituisen kaksoisraiteen toteuttamista. Radan nopeuttamistoimenpiteiden 
rataoikaisut ja kaksoisraideosuus Vainikkalan päässä sujuvoittavat liikennöintiä ly-
hyellä aikavälillä, kun matka-ajat lyhenevät ja tavarajunien tiiviimpi ja joustavampi 
kulku Vainikkalan päässä mahdollistetaan.  

Liikenne-ennusteiden mukaan junamäärät eivät ole kasvamassa merkittävästi, 
minkä takia suurille kehittämistoimenpiteille kuten lisäraiteelle ei ole välitöntä tar-
vetta. Nykyistä rataa tulisi hyödyntää ja kehittää niin paljon kuin mahdollista ennen 
kuin lähdetään toteuttamaan uutta lisäraidetta erillisessä maastokäytävässä.  Ra-
dan nopeuttamistoimenpiteiden ja Vainikkalan pään kaksoisraiteen kehittämistoi-
menpiteiden lisäksi nykyiselle rataosalle on suositeltavaa tehdä opastinvälien ti-
hennys välisuojastuspisteiden avulla mahdollisimman pian. Opastinvälien tihennys 
voidaan toteuttaa nykyiselle radalle pienellä kustannuksella. Tästä syntyy välitön 
liikenteellinen hyöty, kun samaan suuntaan kulkevat junat voivat ajaa lähempänä 
toisiaan. Junaliikenteen kasvaessa opastinvälien tihennys on välttämätöntä, jonka 
takia toimenpide kannattaa toteuttaa ennakkotoimenpiteenä. 

Uuden lisäraiteen toteuttaminen tulee ajankohtaiseksi, kun liikenteen ennustetaan 
kasvavan merkittävästi. Kaksoisraidetilanteessa yhtenä vaihtoehtona tulisi arvioida 
nykyisen radan mahdollista lakkauttamista. Tämän arvioinnin yhteydessä tulee 
huomioida koko Kaakkois-Suomen rataverkon liikenne. Lisäraiteen uuden maasto-
käytävän vaikutukset maankäyttöön ja ympäristöön ovat suuremmat kuin toimen-
piteet nykyiselle radalle, jonka takia lisäraiteelle suositellaan tehtäväksi ympäristön 
vaikutusten arviointi. Lisäraide on jo osoitettu Etelä-Karjalan maakuntakaavassa. 

Lyhyellä aikavälillä ei ehditä toteuttamaan lisäraidetta ja saamaan sen tuomia lii-
kenteellisiä hyötyjä. Nykyiselle radalle tehtävät parannukset ja kehittämistoimen-
piteet vastaavat nykyisiin kasvuennusteisiin ja sujuvoittavat nykyistä liikennettä.  
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Kustannuslaskennan perusteet 

Kustannusarviot perustuvat Fore-infran kustannuslaskentaohjelman Hola-laskentamal-
liin, jonka perusteella on määritetty yksikkökustannuksia. Rola-laskentamallia on hyö-
dynnetty radan päällysrakenteen nauhakustannuksia varten sekä vaihteiden yksikkökus-
tannuksia varten. 

Kustannusarviot pitävät sisällään nykyisen radan kehittämistoimenpiteiden kustannukset 
sekä uusien ratojen ja niistä aiheutuvat muutokset nykyiseen rataverkkoon.  

Holan laskentamallissa on käytetty seuraavia kertoimia: 
- Alue 0,91 (Muu Etelä-Karjala) 
- Hankkeen koko (erittäin suuret hankkeet yli 20 M€) 
- Toteutusympäristö (normaali toteutusympäristö) 
- Rakentamiskustannusarvio on kustannustasossa MAKU 120 (2015=100) 
 
Raiteen peruskustannukset ratametriä kohden on määritelty 2,1 metrin rakennekerrok-
silla sisältäen radan alittavat kuivatusrummut. Päällysrakenne on laskettu erillisenä ra-
kennusosana ja se koostuu kiskoista, betonipölkyistä ja sepelisestä tukikerroksesta. Rai-
teen rakenteiden kuljetusmatkana on käytetty 20-25 kilometriä. 

Suuret maa- ja kallioleikkaukset sekä penkereet ja pohjanvahvistukset on arvioitu keski-
määräisillä leikkaus- ja pohjanvahvistussyvyyksillä ja pengerkorkeuksilla. Tarkastelut 
maa- ja kalloleikkauksille sekä penkereille on tehty karttatarkasteluin. Myös pohjanvah-
vistusten osalta on tehty karttatarkastelu. Pehmeikölle on arvioitu pohjanvahvistusta-
vaksi paalulaatta tai massanvaihto.  

Nykyisen raiteen läheisyydessä käytettävät pohjanvahvistusmenetelmät on arvioitu 
GTK:n tietokannasta saatujen pohjatutkimustietojen perusteella. Uusien ratalinjausten 
kohdalla käytettävät pohjavahvistusmenetelmät on arvioitu vuoden 1997 yleissuunnitel-
man avulla, koska linjalta ei ole pohjatutkimuksia GTK:n tietokannassa. Vuoden 1997 
yleissuunnitelman perusteella on arvioitu keskimääräiseksi pengerkorkeudeksi noin 5,5m 
maastossa, jossa vaihtelevat kalliomäet ja turvepehmeiköt. Kallioleikkauksen keskimää-
räiseksi syvyydeksi on arvioitu noin 7 m. Massanvaihdon keskimääräisenä syvyytenä on 
käytetty 3 m syvyyttä ja paalulaatan paalupituutena 15 m. Nykyisen raiteen vieressä on 
käytetty pengerkorkeutena pohjanvahvistusten kohdalla 2,1 m pengerkorkeutta. Kustan-
nukset on laskettu määrittämällä pohjanvahvistuksille ja kallioleikkauksille hinta raide-
metriä kohden. 

Sähköradan kustannukset on laskettu raidemetriä kohden perustuen aiempien hankkei-
den kustannusarvioihin.  

Turvalaitejärjestelmien ja kauko-ohjauksen kustannuslaskenta on perustunut toteutunei-
den hankkeiden kustannuksiin. Tässä selvitystyössä kustannuslaskennassa oletettiin, 
että turvalaitteet ja kauko-ohjausjärjestelmä liitettiin olemassa olevaan järjestelmään. 

Siltojen kustannukset on laskettu kappalekustannuksina. Siltamäärät ovat arvoitu kart-
tatarkasteluina perustuen nykyisiin tiejärjestelyihin. Tiesiltojen lisäksi on laskettu vastaa-
vat määrät vesistösilloille. Sillan perusmittana on käytetty tien kohdalla 40 metriä ja ve-
sistön ylityksessä joko 20 metriä tai 40 metriä riippuen vesistökohteen koosta. Lisärai-
teen kaksoisraiteen osalta on siltojen leveydeksi määritetty 10 metriä. Nykyisen radan 
nopeuttamistoimenpiteiden osalta on kahden vesistön kohdalle tarkasteltu lyhyt silta 
sekä penger. 
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Siltakohteisiin on lisäksi arvioitu tarvittavat tiejärjestelyt noin 500-1000 metrin matkalta. 
Tietyyppiä ei ole määritelty. 

Maanlunastuskustannukset on arvioitu olevan 2 % rakentamisen kustannuksista. 

Kustannusarviot eivät pidä sisällään meluesteitä. 

Kustannusarvioissa esitetyt rakentamiskustannukset pitävät sisällään rakentamisen työ-
maatehtävien kustannukset, joiden on määritetty olevan yhteensä 20 prosenttia. 

Rakentamiskustannuksien ja niihin sisällytettyjen työmaatehtävien lisäksi kustannusarvi-
oissa on esitetty yleiset suunnittelun, rakennuttamisen ja tilaajatehtävien kustannukset, 
joiden on määritetty olevan yhteensä 18 prosenttia. Nämä kustannukset on esitetty eril-
lisinä kustannuksina alustavissa kustannusarvioissa. 
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