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Tiivistelmä 

Nykytilanteen ongelmat 

Vainikkala on Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikenteen tärkein rajanylitys-
paikka ja tällä hetkellä ainoa kansainvälisen henkilöliikenteen rajanylityspaikka. 
Luumäki–Vainikkala-radan kautta kulkevat muun muassa Helsinki–Pietari-välillä lii-
kennöivät Allegro-junat, suurin osa Etelä-Suomen satamien transito-liikenteestä, 
rautateitse Suomeen tuotava raakaöljy sekä merkittävä osa Kaakkois-Suomen met-
säteollisuudelle Venäjältä tuotavasta raakapuusta.  

Luumäki–Vainikkala-radan ongelmina ovat puutteellinen välityskyky ja henkilölii-
kenteen alhainen nopeustaso. Radalla on asemavälisuojastus, minkä vuoksi kapa-
siteetin käyttöaste on tiettyinä vuorokaudenaikoina huomattavan korkea. Henkilö-
liikenteen suurin sallittu nopeus on 140 km/h, kun se muulla osalla Allegron Suo-
men puoleista reittiä on 200–220 km/h. 

Vainikkalan ratapihan ongelmana on ajoittain riittämätön raidekapasiteetti. Itäi-
selle yhdysliikenteelle ovat tyypillisiä liikenteen epäsäännöllisyys ja ennakoimatto-
muus, minkä seurauksena ratapiha on usein ruuhkautunut. Tämä viivästyttää ju-
nanmuodostusta ja ratapihalta lähteviä junia. Vainikkalan ratapihan ruuhkautumi-
nen heijastuu Kaakkois-Suomen muihin ratapihoihin, jotka ruuhkautuvat, kun tyh-
jävaunujunia ei voida lähettää takaisin Vainikkalaan. Tämä aiheuttaa vaihtotöiden 
epätäsmällisyyttä ja vaunukierron hidastumista, mikä kasvattaa kuljetuskustan-
nuksia ja heikentää välillisesti Suomen transito-reitin kilpailukykyä.  

Liikenne-ennuste 

Kansainvälisen henkilöliikenteen matkustajamäärä on kasvanut voimakkaasti 
2000-luvulla. Matkustajamäärän arvioidaan kasvavan myös tulevaisuudessa, mutta 
aikaisempaa maltillisemmin. Merkittävimmät epävarmuudet liittyvät pandemian 
pysyviin vaikutuksiin, joka voi vähentää matkustusta, sekä sähköisen viisumin 
käyttöönottoon, joka voi kasvattaa matkustusta. 

Tavaraliikenteen ja erityisesti transitoliikenteen kehittymiseen liittyy tällä hetkellä 
suuria epävarmuuksia. Lyhyellä aikajänteellä transitoliikenteessä on kasvupotenti-
aalia, koska Venäjän kuljetustarve kasvaa, eivätkä sen omat satamat pysty käsit-
telemään kaikkia kuljetuksia. Satamia kuitenkin kehitetään jatkuvasti, ja pitkällä 
aikajänteellä Venäjän tavoitteena on transitoliikenteen siirtäminen maan omiin sa-
tamiin. Tämä tulee todennäköisesti vähentämään kuljetuksia Suomen kautta. Suo-
men ulkomaankaupan kuljetuksissa epävarmuutta liittyy erityisesti raakaöljyn ja 
raakapuun tuonnin jatkumiseen.  

Vaikutusten arviointi 

Radan välityskykyä voidaan parantaa kustannustehokkaimmin hankevaihtoeh-dos-
sa Ve 1 toteutettavilla välisuojastuspisteillä. Vaihtoehdon hyöty-kustannussuhde 
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on 0,75, minkä lisäksi on huomioitava sen radan välityskykyä parantava vaikutus. 
Uusilla välisuojastuspisteillä on huomattava vaikutus kapasiteetin käyttöasteeseen. 

Henkilöliikenteen nopeuttamisvaihtoehdoista kustannustehokkain on hanke-vaih-
toehto Ve 4b, jossa nykyisen radan nopeustasoa nostetaan 180 kilometriin tun-
nissa. Hankevaihtoehto ei kuitenkaan ole yhteiskuntataloudellisesti kannattava; 
sen hyöty-kustannussuhde on 0,80, jos se toteutetaan radan peruskorjauksen yh-
teydessä siten, että oikaistavia osuuksia ei peruskorjata. Jos rataoikaisut toteute-
taan erillisenä hankkeena peruskorjauksen jälkeen, on hyöty-kustannussuhde 
0,58.  

Hankevaihtoehtoehdot Ve 2a, Ve 2b ja Ve 3 parantavat liikenteen hallittavuutta 
maksimikuormitus- ja poikkeustilanteissa. Vaihtoehdossa Ve 2a toteutettavaa Rai-
pon toista sivuraidetta voidaan käyttää odotusraiteena tilanteessa, jossa Vainikkala 
tavaran kaikki tuloraiteet ovat varattuja. Vaihtoehdossa Ve 2b toteutettavat toi-
menpiteet vapauttavat Vainikkala tavarasta yhden tuloraiteen ja nopeuttavat hie-
man tavarajunien lähtöä, minkä lisäksi ne parantavat Vainikkalan sisäisen vaihto-
työn sujuvuutta. Vaihtoehdossa Ve 3 toteutettava lisäraide toimii samalla tavalla 
kuin vaihtoehto Ve 2b, minkä lisäksi se mahdollistaa junien nopeamman lähdön 
Vainikkalasta tilanteessa, jossa ne joutuvat odottamaan Vainikkalaan myöhässä 
saapuvaa junaa. Toimenpide myös laskee hieman kapasiteetin käyttöastetta. 

Luumäki–Vainikkala-välille toteutettavan kaksoisraiteen kannattavuus jää hyvin 
heikoksi. Jos kaksoisraide todetaan tulevaisuudessa tarpeelliseksi, kannattaa se 
toteuttaa vaihtoehdon Ve 5 mukaisena siten, että uuteen maastokäytävään raken-
netaan yksi lisäraide ja nykyinen rata jää käyttöön. Tällöin henkilöliikenne siirtyy 
uudelle radalle ja tavaraliikenne jää pääosin nykyiselle. Tällä hetkellä ei kuitenkaan 
ole nähtävissä niin suurta liikenteen kasvua, että tämä tulisi tarpeelliseksi. 

Epävarmuuksien huomiointi ja kehittämisen vaiheistus 

Mikään tarkastelluista hankevaihtoehdoista ei ole perusennusteen mukaisilla liiken-
nemäärillä yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Välityskykyä parantavia toimen-
piteitä voidaan kuitenkin perustella sillä, että ne vähentävät liikenteen häiriöherk-
kyyttä ja mahdollistavat liikenteen kasvun. 

Luumäki–Vainikkala-radan ja Vainikkalan ratapihan kehittämispolussa tulee huo-
mioida sekä liikennettä koskevat epävarmuudet että tulevien vuosien peruskor-
jaustarpeet. Luumäki–Vainikkala-radan ja Vainikkalan ratapihan välityskykyä voi-
daan parantaa useilla pienillä toimenpiteillä nopeasti ja kustannustehokkaasti. Näin 
pystytään vastaamaan liikenteen lähivuosien kasvuun, jota muun muassa liiken-
nöitsijät pitävät todennäköisenä. Päätöksiä suuremmista kehittämistoimenpiteistä 
kannattaa tehdä vasta sen jälkeen, kun nähdään miten Venäjän satamainvestoinnit 
vaikuttavat transitoliikenteen määrään. Todennäköisesti tämä voidaan tehdä 
vuonna 2025. Tuolloin voidaan arvioida paremmin myös pandemian ja mahdollisen 
sähköisen viisumin käyttöönoton vaikutuksia matkustajamäärään sekä raakapuun 
ja raakaöljyn tuonnin kehittymistä. 

Sekä Luumäki–Vainikkala-radalla että Vainikkalan ratapihalla on merkittäviä perus-
korjaustarpeita vuosina 2023–2025. Jos Luumäki–Vainikkala-radan nopeustaso 
päätetään nostaa hankevaihtoehdon Ve 4b mukaisesti 180 kilometriin tunnissa, 
kannattaa se toteuttaa peruskorjauksen yhteydessä. Myös Vainikkalan ratapihan 
muutokset kannattaa toteuttaa peruskorjauksen yhteydessä. 
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Projektutvärdering av Luumäki–Vainikkala. Trafikledsverket. Helsingfors 2021. 
Trafikledsverkets publikationer 35/2021. 64 sidor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-
873-1. 

Sammanfattning 

Problem i nuläget 

Vainikkala är det viktigaste gränsövergångsstället för järnvägstrafiken mellan 
Finland och Ryssland och för närvarande det enda gränsövergångsstället för 
internationell persontrafik. Bland annat Allegro-tågen mellan Helsingfors och S:t 
Petersburg, största delen av transitotrafiken i hamnarna i södra Finland, importen 
av råolja till Finland med järnväg samt importen av en betydande del av råvirket 
från Ryssland till skogsindustrin i sydöstra Finland utnyttjar banavsnittet mellan 
Luumäki och Vainikkala.  

Problemen på banavsnittet utgörs av bristfällig förmedlingskapacitet och den låga 
hastigheten hos persontrafiken. Banan har en stationssträcka med en blocksträcka 
och därför är kapacitetens användningsgrad anmärkningsvärt hög under vissa tider 
på dygnet. Den högsta tillåtna hastigheten för persontrafiken är 140 km/h, medan 
den för den övriga delen av Allegro-rutten på finska sidan är 200–220 km/h. 

På Vainikkala bangård är problemet att spårkapaciteten tidvis är otillräcklig. Det är 
typiskt för den östliga samtrafiken att trafiken är oregelbunden och oförutsägbar, 
vilket leder till att bangården ofta är överbelastad. Detta fördröjer tågbildningen 
och tågen som avgår från bangården. Köbildningen på Vainikkala bangård åter-
speglas på de övriga bangårdarna i sydöstra Finland, som blir överbelastade när 
det inte går att skicka tomvagnstågen tillbaka till Vainikkala. Detta leder till 
inexakta växlingsarbeten och en långsammare vagnscirkulation, vilket ökar 
transportkostnaderna och indirekt försämrar konkurrenskraft för transitorutten via 
Finland.  

Trafikprognos 

Passagerarantalet inom den internationella persontrafiken har ökat kraftigt under 
2000-talet. Passagerarantalet uppskattas öka även i framtiden, men mer måttfullt 
än tidigare. De största osäkerheterna har att göra med de permanenta effekterna 
av pandemin, som kan minska resandet, samt med införandet av en elektronisk 
visering, som kan öka resandet. 

Utvecklingen av godstrafiken, särskilt transitotrafiken, är för närvarande för-
knippad med stora osäkerheter. På kort sikt har transitotrafiken tillväxtpotential, 
eftersom Rysslands transportbehov ökar och dess egna hamnar inte kan hantera 
alla transporter. Hamnarna utvecklas dock kontinuerligt och på lång sikt är 
Rysslands mål att transitotrafiken ska flyttas till landets egna hamnar. Detta 
kommer sannolikt att minska transporterna via Finland. Osäkerheten i 
transporterna som rör Finlands utrikeshandel är särskilt förknippad med fortsatt 
import av råolja och råvirke. 

Konsekvensbedömning 

Banans förmedlingskapacitet kan förbättras mest kostnadseffektivt med hjälp av 
mellanblock i projektalternativ ALT 1. Kostnadsnyttoförhållandet för alternativet är 
0,75, och dessutom bör man beakta dess förbättrande inverkan på banans 
förmedlingskapacitet. De nya mellanblocken har en betydande inverkan på 
kapacitetens användningsgrad. 
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Projektalternativet Ve 4b, där den nuvarande banans hastighetsnivå höjs till 180 
kilometer i timmen är det mest kostnadseffektiva alternativet för att göra 
persontrafiken snabbare. Projektalternativet är dock inte samhällsekonomiskt lön-
samt; dess kostnadsnyttoförhållande är 0,80, om det genomförs i samband med 
en ombyggnad av banan så att de delar som ska rätas ut inte byggs om. Om 
uträtningen av banan genomförs som ett separat projekt efter ombyggnaden är 
kostnadsnyttoförhållandet 0,58.  

Projektalternativen Ve 2a, Ve 2b och Ve 3 underlättar hanteringen av trafiken i 
situationer med maximal belastning och i undantagssituationer. I alternativ Ve 2a 
kan det andra sidospåret i Raipo användas som väntspår i situationer där alla 
ankomstspår vid Vainikkala gods är reserverade. I alternativ Ve 2b frigörs ett 
ankomstspår vid Vainikkala gods och godstågens avgångar försnabbas något. 
Dessutom blir det interna växelarbetet i Vainikkala smidigare. I alternativ 3 
fungerar det extra spåret på samma sätt som i alternativ Ve 2b. Dessutom 
möjliggör det för tågen att avgå snabbare från Vainikkala i en situation där de 
måste vänta på tåg som anländer för sent till Vainikkala. Åtgärden sänker också 
kapacitetens användningsgrad en aning. 

Lönsamheten för dubbelspåret mellan Luumäki och Vainikkala är mycket svag. Om 
det i framtiden konstateras att ett dubbelspår behövs, lönar det sig att genomföra 
det enligt alternativ 5 så att man i den nya terrängkorridoren bygger ett extra spår 
och man fortsätter att använda den nuvarande banan. Då flyttas persontrafiken till 
den nya banan och godstrafiken stannar huvudsakligen kvar på den nuvarande 
banan. För närvarande kan man dock inte se en så stor ökning av trafiken att detta 
skulle bli nödvändigt. 

Beaktande av osäkerhetsfaktorer och stegvis utveckling 

Enligt trafikmängderna i basprognosen är inget av de granskade projekt-
alternativen samhällsekonomiskt lönsamt. Åtgärder som förbättrar förmedlings-
kapaciteten kan dock motiveras med att de minskar trafikens störningskänslighet 
och möjliggör en ökning av trafiken. 

I utvecklingsvägen för banavsnittet Luumäki–Vainikkala och Vainikkala bangård 
bör man beakta både osäkerhetsfaktorer som gäller trafiken och behoven av 
ombyggnad under de kommande åren. Förmedlingskapaciteten på banavsnittet 
Luumäki–Vainikkala och Vainikkala bangård kan förbättras snabbt och 
kostnadseffektivt med flera små åtgärder. På detta sätt kan man svara på ökningen 
av trafiken under de närmaste åren, som bland annat trafikidkarna anser vara 
sannolik. Det lönar sig att fatta beslut om större utvecklingsåtgärder först när man 
ser hur Rysslands hamninvesteringar påverkar mängden transitotrafik. Detta kan 
sannolikt göras år 2025. Då kan man också bättre bedöma effekterna av pandemin 
och införandet av en eventuell elektronisk visering på passagerarantalet, samt 
utvecklingen av importen av råvirke och råolja. 

Både banavsnittet Luumäki–Vainikkala och Vainikkala bangård har betydande 
behov av ombyggnad 2023–2025. Om man beslutar att höja hastighetsnivån på 
sträckan Luumäki–Vainikkala enligt projektalternativ Ve 4b till 180 kilometer i 
timmen, lönar det sig att göra det i samband med ombyggnaden. Det lönar sig 
också att genomföra ändringarna på Vainikkala bangård i samband med 
ombyggnaden. 
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Luumäki-Vainikkala project assessment. Finnish Transport Infrastructure Agency 
Helsinki 2021. Publications of the FTIA 35/2021. 64 pages. ISSN 2490-0745, ISBN 978-
952-317-873-1. 

Abstract 

Problems with the current situation 

Vainikkala is the most important border crossing point between Finland and Russia, 
and it is currently the only border crossing point for international passenger traffic. 
The Luumäki-Vainikkala rail line is the crossing point, for example, for the Allegro 
trains operating between Helsinki and St. Petersburg, most of the transit traffic of 
the ports in Southern Finland, crude oil imported to Finland by rail and a significant 
share of the raw wood imported from Russia for the forest industry in Southeast 
Finland.  

The problems of the Luumäki-Vainikkala line include insufficient transmission 
capacity and a low speeds in passenger traffic. Section blocking is used on the rail 
line, which signifies a remarkably high capacity utilisation rate at certain times of 
day. Here, the maximum permitted speed for passenger traffic is 140 km/h, while 
on other track sections on the Allegro route on the Finnish side of the border it is 
200-220 km/h. 

The Vainikkala railway yard, on the other hand, occasionally suffers from 
insufficient rail capacity. Eastern transit traffic is characterised by irregular and 
unpredictable schedules, which has often led to congestion in the railway yard. 
This delays the train formation and the departure of trains from the railway yard. 
The congestion in the Vainikkala railway yard is reflected in other railway yards in 
Southeast Finland, which become congested when empty wagon trains cannot be 
sent back to Vainikkala. This causes lack of punctuality in shunting and slows down 
the rotation of wagons, which increases transport costs and indirectly reduces the 
competitiveness of the Finnish transit route.  

Traffic forecast 

The passenger volumes in international passenger traffic have increased 
dramatically in the 2000s. The volumes are expected to continue increasing, but 
at a more moderate rate than before. The main uncertainties are related to the 
permanent effects of the pandemic, which may reduce travel, and the introduction 
of an electronic visa, which may increase travel. 

There are currently great uncertainties associated with the development of freight 
traffic, and transit traffic in particular. In the short term, there is growth potential 
in transit traffic, as the transport needs of Russia are increasing but its own ports 
cannot handle all transport operations. However, the ports are constantly being 
developed and, in the long term, Russia's objective is to transfer the transit traffic 
to its own ports. This will probably reduce transport through Finland. In transport 
associated with Finnish foreign trade, the uncertainties are particularly related to 
how the import of crude oil and raw wood continues. 

Impact assessment 

The most cost-effective way to improve the track's transmission capacity is by 
means of section blocking implemented in project option Ve 1. The cost-benefit 
ratio of the option is 0.75, in addition to which account must also be taken of its 
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positive impact on the transmission capacity of the track. The new section block 
points would have a significant impact on the capacity utilisation rate. 

When it comes to speeding up passenger traffic, the most cost-effective of the 
project options is Ve 4b, where the speed level of the current track is increased to 
180 km/h. However, the project option is not socio-economically viable; it has a 
cost-benefit ratio of 0.80 if it is implemented in connection with track renovation 
without renovating the track sections being straightened. If the track 
straightenings are implemented as a separate project after the renovation, the 
cost-benefit ratio is 0.58.  

Project options Ve 2a, Ve 2b and Ve 3 improve the traffic manageability in 
maximum load and exceptional situations. The second Raipo siding implemented 
in project option Ve 2a can be used as a waiting siding in situations where all the 
arrival sidings of Vainikkala freight are reserved. The measures implemented in 
option Ve 2b, release one arrival siding of Vainikkala freight and slightly speed up 
the departure of freight trains, in addition to which they contribute to smoother 
running of Vainikkala's internal shunting work. The additional siding in option Ve 3 
functions in the same way as option Ve 2b, in addition to which it also enables 
faster departure of trains from Vainikkala in a situation where they have to wait 
for a train arriving late at Vainikkala. The measure also slightly decreases the 
capacity utilisation rate. 

The profitability of the double track proposed between Luumäki-Vainikkala is very 
poor. If the building of a double track is deemed necessary in the future, it should 
be implemented in accordance with the option Ve 5, so that one additional track 
is built in the new land corridor and the current track remains in use. This would 
transfer the passenger traffic to the new track and leave the freight traffic largely 
on the current one. At the moment, however, there is not enough growth in traffic 
in sight to make this necessary. 

Consideration of uncertainties and phasing of development measures 

None of the project options examined is socio-economically profitable in terms of 
traffic volumes in accordance with the basic forecast. However, measures 
improving the transmission capacity can still be considered justified because they 
reduce the proneness to traffic disruptions and enable traffic growth. 

In the path of measures for the Luumäki-Vainikkala railway line and the Vainikkala 
railway yard, it is necessary to take account of both the uncertainties related to 
traffic and the needs for renovation in the coming years. Several small measures 
can be taken to enhance the transmission capacity of the Luumäki-Vainikkala 
railway line and the Vainikkala railway yard quickly and cost-effectively. Thus, they 
could respond to the growth in traffic volumes in the next few years, which the 
operators, among others, consider likely. No decisions on bigger development 
measures should be made before we see how the Russian port investments affect 
the volume of transit traffic. This can be probably done in 2025. By then, we are 
also in a better position to evaluate the impacts of the pandemic and the possible 
introduction of an electronic visa on passenger volumes and the development of 
raw wood and crude oil imports. 

Both the Luumäki-Vainikkala railway line and the Vainikkala railway yard have 
major renovation needs for 2023–2025. If a decision is made to increase the 
speeds on the Luumäki-Vainikkala track section to 180 km/h in accordance with 
the project option Ve 4b, it should be implemented in connection with the 
renovation. The changes in the Vainikkala railway yard should also be implemented 
in connection with the renovation project. 
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Esipuhe 

Väylävirastolla on ollut käynnissä Kaakkois-Suomen rataverkon selvityskokonai-
suus, jossa on tarkasteltu rataverkon kehittämistarpeita. Kokonaisuus sisältää 
useita erillisselvityksiä ja hankearviointeja sekä yhteen kokoavan koosteraportin. 
Yksi tarkastelluista yhteysväleistä on Luumäki–Vainikkala, jonka kehittämistoimen-
piteitä on kartoitettu Ramboll Finland Oy:n laatimassa Luumäki–Vainikkala-tarve-
selvityksessä ja Proxion Plan Oy:n laatimassa Vainikkalan ratapihan toiminnalli-
sessa selvityksessä.  

Hankearvioinnissa on arvioitu Luumäki–Vainikkala-radan ja Vainikkalan ratapihan 
kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia ja yhteiskuntataloudellista kannattavuutta. 
Hankearvioinnissa on noudatettu Väyläviraston ratahankkeiden arviointiohjetta 
sekä tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvoja.  

Selvityskokonaisuutta on ohjannut Väylävirastossa ohjausryhmä, johon ovat kuu-
luneet Pekka Rajala, Tapio Ojanen, Jaakko Knuutila, Emmi Tourunen, Kristiina Hal-
likas, Marketta Ruutiainen, Taneli Antikainen ja Seppo Serola sekä Marko Mäenpää 
Liikenne-ja viestintävirastosta. Lisäksi Hanna Sandell on kuulunut hankearviointeja 
ohjaavaan ryhmään. Hankearvioinnin tilaajana Väylävirastossa on toiminut Emmi 
Tourunen.   

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

Selvityksen ovat laatineet Tuomo Lapp ja Tommi Kantala FLOU Oy:stä.  

Helsingissä kesäkuussa 2021 

Väylävirasto 
Väylien suunnitteluosasto 
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1 Johdanto 

1.1  Työn tausta ja tavoitteet 

Vainikkala on Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikenteen tärkein rajanylitys-
paikka ja tällä hetkellä ainoa kansainvälisen henkilöliikenteen rajanylityspaikka. 
Luumäki–Vainikkala-radan kautta kulkevat muun muassa Helsinki–Pietari-välillä lii-
kennöivät Allegro-junat, suurin osa Etelä-Suomen satamien transito-liikenteestä, 
rautateitse Suomeen tuotava raakaöljy sekä merkittävä osa Kaakkois-Suomen met-
säteollisuudelle Venäjältä tuotavasta raakapuusta.  

Transitoliikenteen ja muun itäisen yhdysliikenteen käyttämä reitti Vainikkalasta 
Kouvolaan ja edelleen Kotkaan ja Haminaan on Suomen rataverkon kuormitetuin 
yhteysväli. Kuljetusmäärä on kasvanut viime vuosina, mikä on aiheuttanut välitys-
kykyongelmia sekä ratapihoilla että linjaosuuksilla. Välityskykyongelmat ovat hei-
jastuneet myös muuhun yhteysväliä käyttävään liikenteeseen. Kouvola–Kotka/Ha-
mina-ratayhteyden sekä Kotkan ja Haminan ratapihojen osalta välityskykyä tullaan 
parantamaan käynnissä olevassa peruskorjaus- ja kehittämishankkeessa. 

Kouvola–Kotka/Hamina-ratahankkeen valmistumisen jälkeen Luumäki–Vainikkala-
rataosa ja Vainikkalan ratapiha jäävät yhteysvälin merkittävimmiksi kehittämiskoh-
teiksi. Luumäki–Vainikkala-radan ongelmana on yksiraiteisuudesta ja asemaväli-
suojastuksesta johtuva puutteellinen välityskyky. Vainikkalan ratapihan ongelmana 
on riittämätön raidekapasiteetti, mikä on seurausta paitsi suuresta kuljetusmää-
rästä myös itäiselle yhdysliikenteelle tyypillisestä epäsäännöllisyydestä. Henkilö- 
liikenteen näkökulmasta Luumäki–Vainikkala-radan ongelmana on lisäksi matala 
nopeustaso. 

Luumäki–Vainikkala-radan ja Vainikkalan ratapihan kehittämistoimenpiteitä on tar-
kasteltu Luumäki–Vainikkala-radan tarveselvityksessä ja Vainikkalan ratapihan toi-
minnallisessa selvityksessä. Työt ovat osa Kaakkois-Suomen rataverkon selvitys-
kokonaisuutta, johon kuuluivat seuraavat selvitykset: 

 Luumäki–Vainikkala-radan tarveselvitys (Ramboll Finland Oy) 
 Vainikkalan ratapihan toiminnallinen selvitys (Proxion Plan Oy) 
 Luumäki–Vainikkala-radan hankearviointi (FLOU Oy) 
 Lappeenrannan ja Lauritsalan liikennepaikkojen toiminnallinen selvitys 

(Ramboll Finland Oy) 
 Luumäki–Imatra–Imatrankoski-raja hankearviointi (Sweco Infra & Rail 

Oy) 
 Pietarin ja Suomen välisen rajaliikenteen kokonaiskuvaselvitys (Sweco 

Infra & Rail Oy) 
 Kouvola–Kotka/Hamina-, Kouvola–Luumäki- ja Kouvola–Kuusankoski-ra-

tayhteyksien peruskorjaus- ja kehittämistarpeiden kartoittaminen (FLOU 
Oy) 

 Kaakkois-Suomen selvityskokonaisuuden yhteenveto (FLOU Oy). 
 
Lisäksi selvityksen lähtötietona toimi vuonna 2020 laadittu Kaakkois-Suomen lii-
kenteellinen selvitys, jossa toteutettiin sidosryhmähaastatteluita. 
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Tässä selvityksessä on arvioitu Luumäki–Vainikkala-radan ja Vainikkalan ratapihan 
kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia ja yhteiskuntataloudellista kannattavuutta. 
Hankearvioinnissa on noudatettu Väyläviraston ratahankkeiden arviointiohjetta 
sekä tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvoja. Liikenne-ennusteiden 
lähtökohtana on käytetty Liikenneviraston valtakunnallisia liikenne-ennusteita, 
joita on tavaraliikenteen osalta päivitetty. 

1.2  Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tärkeimpänä yleisenä tavoitteena on varmistaa Luumäki–Vainikkala- 
radan ja Vainikkalan ratapihan välityskyvyn riittävyys. Välityskyvyn parantaminen 
vähentää liikenteen häiriöherkkyyttä ja mahdollistaa junamäärän kasvattamisen.  

Henkilöliikenteen osalta tavoitteena on lisäksi matka-ajan lyhentäminen. Luumäki–
Vainikkala-radan suurin sallittu nopeus on 140 km/h, mikä on alhaisempi kuin 
muulla osalla Helsinki–Pietari-yhteysväliä. Matka-ajan lyhentäminen parantaisi  
junan kilpailukykyä Suomen ja Venäjän välisessä henkilöliikenteessä. 

Tavaraliikenteen osalta tavoitteena on välityskyvyn parantamisen lisäksi kuljetus-
kustannusten laskeminen. Transitoliikenteessä Suomen satamat joutuvat lähivuo-
sina käymään tiukentuvaa kilpailua kuljetuksista Venäjän satamien kanssa, ja kul-
jetuskustannusten laskeminen parantaisi niiden kilpailuasemaa. Suomen ulko-
maankaupan kuljetuksissa tavoitteena on myös parantaa raaka-aine- ja välituote-
kuljetusten toimitusvarmuutta. 

1.3  Liittyvät hankkeet 

1.3.1  Kouvola–Kotka/Hamina-ratahanke 

Valtioneuvosto myönsi kesäkuun 2019 lisätalousarviossa Kouvola–Kotka/Hamina-
radan peruskorjaukselle ja kehittämiselle 98 miljoonan euron määrärahan. Perus-
korjaustoimenpiteiden tavoitteena on varmistaa liikenteen häiriötön jatkuminen, 
kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on laskea kuljetuskustannuksia ja mahdollis-
taa liikenteen kasvu. Lisäksi tavoitteena on pienentää tai säilyttää nykyisellä tasolla 
radan liikenteestä aiheutuvat melu- ja tärinähaitat. 

Hankkeen peruskorjausosuus muodostuu muun muassa päällysrakenteen, vaihtei-
den ja turvalaitteiden uusinnoista ratapihoilla ja linjaraiteilla, Suurivuoren tunnelin 
korjauksesta sekä sähköradan muuntajien uusinnoista. Kehittämisosuus muodos-
tuu muun muassa turvalaitejärjestelmän kehittämisestä, Kotolahden ratapihan laa-
jennuksesta, Kotolahden sammutusvesijärjestelmän toteuttamisesta ja Haminan 
ratapihan pitkän raiteen toteuttamisesta.  

Yhtenä hankkeen tavoitteena oli radan suurimman sallitun akselipainon nosto 
250 kN:iin. Hankkeessa on uusittu siltoja ja rumpuja, jotka osaltaan mahdollistavat 
akselipainon noston, mutta kaikkia siltoja ei myönnetyllä määrärahalla pystytä uu-
simaan. Nykyistä 225 kN akselipainoa (235 kN itäisessä yhdysliikenteessä) on käy-
tetty lähtökohtana myös tässä hankearvioinnissa. Tämä kasvattaa hieman hanke-
vaihtoehtojen hyötyjä, koska junamäärä on suurempi. 
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1.3.2  Luumäki–Imatra-ratahanke 

Luumäki–Imatra–Venäjän raja-ratayhteyden kehittämiselle myönnettiin vuoden 
2017 talousarviossa 165 miljoonan euron määräraha ja valtuutta kasvatettiin vuo-
den 2021 talousarviossa 195 miljoonaan euroon. Hankkeen tavoitteena on paran-
taa rataosuuden välityskykyä ja liikenteen toimintavarmuutta. Joutseno–Imatra-
välille toteutetaan 19 kilometrin mittainen kaksoisraideosuus. Luumäki–Joutseno-
välillä tehdään nykyisen radan peruskorjausta sekä muun muassa routasuojusten 
parantamista, turvalaitteiden uusimista ja ratapenkereen stabiliteetin paranta-
mista. Linjaraiteen akselipaino nostetaan koko osuudella 250 kN:iin. Saimaan ka-
navan vanha ratasilta korvattiin uudella sillalla, joka otettiin käyttöön vuonna 2020. 
Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2024. 



Väyläviraston julkaisuja 35/2021 15 
 

 

2 Nykyinen rata 

Luumäki–Vainikkala-rataosa on yksiraiteinen, sähköistetty ja junien kulunvalvon-
nalla varustettu sekaliikennerata, joka kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T-ydin-
verkkoon. Rata erkanee Karjalan radasta (Kouvola–Luumäki–Parikkala–Joensuu-
ratayhteys) Luumäen liikennepaikan itäpäässä ja päättyy Vainikkalassa valtakun-
nanrajalle. Luumäki–Vainikkala-rataosalla on kaksi liikennepaikkaa, Pulsa ja 
Raippo. Vainikkalan liikennepaikka jakautuu kolmeen osaan; Vainikkala tavaran 
(Vnat) ja Vainikkala aseman (Vna) ratapihoihin sekä Vainikkala-rajan (Vnar) rajan-
ylityspaikkaan.  

 

Kuva 1. Kaakkois-Suomen rataverkko.  

Pulsan ja Raipon liikennepaikat toimivat junaliikenteen kohtauspaikkoina, eikä niillä 
ole kuormaustoimintaa tai henkilöliikenteen kaupallisia pysähdyksiä. Raipon ja Pul-
san liikennepaikoilla on kummallakin yksi noin 1 800 metriä pitkä sivuraide. Sivu-
raiteiden tavallista suurempi pituus johtuu radan kaarteisuudesta, jossa suorat 
osuudet sijoittuvat etäälle toisistaan. Asemavälisuojastuksesta johtuen radan tur-
valaitteet sijaitsevat liikennepaikkojen yhteydessä. Raipon liikennepaikalta on lii-
tyntä Lappeenrannan kaupungin omistamalle yksityisraiteelle.  

Vainikkalan liikennepaikka toimii itäisen yhdysliikenteen ja kansainvälisen henkilö-
liikenteen raja-asemana. Merkittävä osa kuljetuksista on vaarallisia aineita, ja Vai-
nikkala on yksi 13:sta Traficomin määrittelemästä VAK-ratapihasta. Vainikkala 
asema toimii henkilöjunien pysähdyspaikkana sekä tavaraliikenteen lähtö-, tulo- ja 
lajitteluratapihana. Liikennepaikan osalla tehdään Venäjältä Suomeen tulevien ju-
nien tarkastukset ja lajittelu. Lisäksi raiteita käytetään Suomen suuntaan lähtevien 
junien lähtöraiteena. Vainikkala tavaran raiteita käytetään lähtöraiteina Suomeen 
ja Venäjälle, lajitteluraiteina Venäjälle sekä erikoiskuljetusten tarkastusraiteina. 
Vainikkalan ratapihalle toteutettiin vuosina 2017–2019 peruskorjaus- ja kehittä-
mishanke, jossa muun muassa uusittiin asetinlaite ja toteutettiin uusia pitkiä rai-
teita. 
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Luumäki–Vainikkala-rataosan suurin sallittu nopeus on Allegro-junilla 140 km/h ja 
Tolstoi-yöjunilla 120 km/h. Henkilöjunien suurin sallittu nopeus vaihtelee hieman 
tavanomaisella veturivetoisella kalustolla ja kallistuvakorisella sähkömoottoriju-
nakalustolla. Pienimpien kaarresäteiden kohdalla nopeustasoa on alennettu ja suu-
rin sallittu nopeus vaihtelee välillä 90–120 km/h.  

Tavaraliikenteessä rata mahdollistaa teknisesti 80–120 km/h -nopeustason akseli-
painosta riippuen. Junien aikataulut on kuitenkin suunniteltava nopeustasolle 60 
km/h, jos kuljetus sisältää itäisen yhdysliikenteen vaunuja yli 225 kN mutta enin-
tään 250 kN akselipainolla. Käytännössä tämä koskee kaikkea rajan ylittävää lii-
kennettä. Pulsan ja Raipon liikennepaikkojen sivuraiteiden suurimmat sallitut no-
peudet ovat 60–80 km/h akselipainosta riippuen. 

Luumäki–Vainikkala–(Kouvola)-radan suurin sallittu akselipaino on 250 kN. Kou-
vola–Kotka/Hamina-yhteysvälillä akselipainorajoitus on 225 kN, mutta itäisessä yh-
dysliikenteessä sallitaan 235 kN ilman vaunumäärärajoitusta ja 245 kN Rataliiken-
nekeskuksen myöntämällä poikkeusluvalla yksittäisissä vaunuissa. Nämä määritte-
levät suurimman akselipainon Vainikkalasta Kotkaan ja Haminaan suuntautuvassa 
liikenteessä. Muissa kuljetuksissa voidaan hyödyntää korkeintaan 225 kN akseli-
painoa. 

Luumäki–Vainikkala-rataosa kuuluu rataluokkaan P4, päällysrakenneluokkaan D ja 
sen kunnossapitotaso on 1. Radalla on 60E1-kiskot, ratapölkyt ovat betonia ja ra-
dalla on sepelitukikerros. Radan tukikerros ja kiskot on uusittu vuosina 1996–1997. 
Rataosan turvalaitejärjestelmä on Siemensin toimittama SIMIS-C tietokoneasetin-
laitejärjestelmä, joka on otettu käyttöön vuonna 1995. Vainikkalan liikennepaikalla 
on Mipron toimittama MiSO TCS-O -tietokoneasetinlaitejärjestelmä, joka on otettu 
käyttöön vuonna 2019. Rataosa on asemavälisuojastettu ja varustettu junien ku-
lunvalvontajärjestelmällä, jonka tiedonsiirtomatka mahdollistaa pääraiteen maksi-
minopeudeksi enintään 160 km/h. 
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3 Nykyinen liikenne 

3.1  Henkilöliikenne 

Luumäki–Vainikkala-radan henkilöliikenne muodostuu Helsinki–Pietari-välillä lii-
kennöivistä Allegro-junista ja Helsinki–Moskova-välillä liikennöivistä Tolstoi-yöju-
nista. Allegro-junien tarjonta oli 18.3.2020 saakka neljä päivittäistä vuoroa molem-
piin suuntiin ja Moskovan yöjunien yksi vuoro molempiin suuntiin. Tämän jälkeen 
junia ei ole COVID-19-pandemian vuoksi (huhtikuuhun 2021 mennessä) ajettu.  

Allegro-liikenne käynnistyi 12.12.2010. Liikenteessä käytetään Alstomin valmista-
mia Sm6-junia, joiden huippunopeus on 220 km/h. Junat omistaa VR-Yhtymä Oy:n 
ja RŽD:n (Rossijskije železnyje dorogi, Venäjän federaation rautatieliikenteestä 
vastaava konserni) puoliksi omistama Oy Karelian Trains Ltd. Sm6-junayksiköitä 
on käytössä yhteensä neljä, joista normaaliliikenteessä on käytössä kolme. Neljättä 
käytetään varakalustona ja lisäkapasiteettina matkustuksen vilkkaimpina aikoina. 
Yhdessä junayksikössä on seitsemän vaunua ja 344 istumapaikkaa. 

Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikenteen matkustajamäärä on ollut kasvussa 
koko 2000-luvun, tosin vuosivaihtelut ovat olleet huomattavia. Vuonna 2019 mat-
kustajamäärä oli yhteensä 0,64 miljoonaa matkustajaa, mutta vuonna 2020 se jäi 
0,12 miljoonaan matkustajaan. Vuonna 2013 julkaistun matkustajatutkimuksen 
mukaan Allegron matkustajista 50 % oli venäläisiä, 30 % suomalaisia ja 20 % 
turisteja muista maista. Allegro ja yöjunat kilpailevat Helsinki–Pietari-yhteysvälin 
matkustajista paitsi henkilöauto- ja bussiliikenteen myös lentoliikenteen ja viisumi-
vapaiden risteilyjen kanssa.  

 

Kuva 2. Luumäki–Vainikkala-radan matkustajamäärä vuosina 2000–2020.  
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3.2  Tavaraliikenne 

3.2.1  Merkittävimmät kuljetusvirrat 

Vainikkala on Suomen ja Venäjän välisen rautateiden tavaraliikenteen eli niin sa-
notun itäisen yhdysliikenteen tärkein rajanylityspaikka. Muita rajanylityspaikkoja 
ovat Niirala ja Vartius sekä Imatrankoski, jolla ei ole virallisen rajanylityspaikan 
statusta. Suurin osa rajan ylittävästä tavaraliikenteestä suuntautuu Venäjältä Suo-
meen, ja suurin osa tästä on Suomen satamien kautta tapahtuvaa transitoliiken-
nettä. Merkittävimpiä Vainikkalan kautta kulkevia tavaravirtoja ovat: 

 mineraalilannoitteiden, kemikaalien ja öljytuotteiden transitokuljetukset 
HaminaKotkan sataman kautta 

 raakaöljyn ja öljytuotteiden kuljetukset Sköldvikiin ja Haminaan 
 raakapuun kuljetukset Kuusankoskelle 

 kivihiilen transitokuljetukset Etelä-Suomen satamien, pääasiassa Hangon 
Koverharin kautta 

 kemikaalien sekä malmien ja rikasteiden kuljetukset useisiin kohteisiin 
Etelä- ja Länsi-Suomessa. 

Suomesta Venäjälle lähtevät kuljetukset muodostuvat pääasiassa kemianteollisuu-
den, metsäteollisuuden ja metalliteollisuuden tuotteista. Lisäksi Venäjän kautta 
Kaakkois-Aasiaan viedään pieniä määriä muun muassa elintarvikkeita ja metsäte-
ollisuuden tuotteita. Arvio Luumäki–Vainikkala-radan kuljetusmäärästä ja kuljetus-
ten suuntautumisesta vuonna 2020 on esitetty alla olevassa kuvassa. Arviot perus-
tuvat Tilastokeskuksen ja Tullin tilastoihin sekä kuljetusasiakkaiden haastattelui-
hin.  

 

Kuva 3. Arvio Luumäki–Vainikkala-radan kuljetusmäärästä ja kuljetusten 
suuntautumisesta vuonna 2020 (1 000 tonnia).  
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3.2.2  Kuljetusmäärän kehitys 

Luumäki–Vainikkala-radan kuljetusmäärä oli vuonna 2020 yhteensä 8,4 miljoonaa 
tonnia, josta 4,6 miljoonaa tonnia oli transitoa ja 3,8 miljoonaa tonnia Suomen 
ulkomaankaupan kuljetuksia. Suurimmillaan radan kuljetusmäärä oli 9,8 miljoonaa 
tonnia vuonna 1997.  

Transiton ja Suomen ulkomaankaupan kuljetusten trendit ovat olleet 2000-luvulla 
erilaisia. Suomen ulkomaankaupan kuljetukset ovat vähentyneet raakapuun ja raa-
kaöljyn tuonnin vähenemisen seurauksena. Raakapuun tuonnin väheneminen on 
ollut seurausta paperin tuotannon ja siihen sidoksissa olevan koivukuidun käytön 
vähenemisestä sekä metsäteollisuuden pyrkimyksestä vähentää riippuvuutta Ve-
näjän tuontipuusta. Raakaöljyn tuonnissa kuljetukset ovat siirtyneet rautateiltä lai-
vakuljetuksiin. Nord Stream 2 -kaasuputken kuljetukset aiheuttivat kuljetuksissa 
väliaikaisen kasvun vuosina 2016–2018. 

Transitoliikenne on kasvanut 2000-luvulla ja erityisesti vuoden 2016 jälkeen. Kul-
jetukset HaminaKotkan sataman kautta ovat kasvaneet, minkä lisäksi uusia kivihii-
len kuljetuksia on käynnistetty Porin Tahkoluodon, Hangon Koverharin ja Loviisan 
satamien kautta. Kivihiilen kuljetukset suuntautuivat aluksi pelkästään Tahkoluo-
toon, mutta vuoden 2020 aikana ne keskittyivät entistä enemmän Koverhariin. 
Vuoden 2021 aikana kuljetuksia Tahkoluodon kautta ei ole enää ollut. 

 

Kuva 4. Luumäki–Vainikkala-radan kuljetusmäärän kehitys vuosina 2000–2020. 
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3.3  Liikenteen päivä- ja kausivaihtelu 

Luumäki–Vainikkala-radan henkilöliikenteen normaali tarjonta on kymmenen päi-
vittäistä vuoroa, määrä on ollut Allegro-liikenteen käynnistämisen jälkeen vakaa. 
Tavaraliikenteen junamäärä sen sijaan on vaihdellut huomattavasti. Keskimääräi-
nen junamäärä vuonna 2020 oli 16 junaa, mutta määrä vaihteli 6–22 junan välillä. 
Suuri päivävaihtelu johtuu Venäjältä tulevan liikenteen epäsäännöllisyydestä. Ylei-
sesti ottaen liikennettä on vuoden ensimmäisellä puoliskolla enemmän kuin jälkim-
mäisellä. Tämä johtuu erityisesti raakapuun ja mineraalilannoitteiden kuljetusten 
painottumisesta alkuvuoteen. 

Henkilö- ja tavaraliikenteen lisäksi rataosalla tehdään huomattava määrä veturin-
siirtoja, joiden päivittäinen määrä vaihteli vuonna 2020 1–10 välillä. Myös veturin-
siirtojen määrä on suurin alkuvuodesta, kun tavaraliikenne on vilkkainta. Lisäksi 
rataosalla tehdään radanpidon kaluston siirtoja. 

 

Kuva 5. Tavarajunien ja veturinsiirtojen määrä Luumäki–Vainikkala-radalla 
vuonna 2020. 

3.4  Liikenteen täsmällisyys 

Luumäki–Vainikkala-radan liikenteen täsmällisyyttä tutkittiin vuoden 2019 liiken-
teen toteumatiedoista. Vuoden 2020 tietoja ei tarkasteltu, koska henkilöliikennettä 
ei ajettu 18.3. jälkeen. Tavoitteena oli selvittää erityisesti kyseisellä rataosalla ja 
Vainikkalan ratapihalla syntyneiden viiveiden määrää, eli niitä viiveitä, joihin han-
kearvioinnissa tarkasteltavilla toimenpiteillä voidaan ensisijaisesti vaikuttaa. 
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Henkilöliikenteelle ei syntynyt Luumäki–Vainikkala-radalla tai Vainikkalan ratapi-
halla juuri lainkaan myöhästymisiä. Tämä ei tarkoita sitä, että henkilöjunat kulkivat 
aina aikataulussa, vaan myöhästymiset syntyivät rataosan ulkopuolella. Rautatei-
den verkkoselostuksessa määritetty etusijajärjestys toimii kansainvälisen henkilö-
liikenteen näkökulmasta hyvin, mutta aiheuttaa tavaraliikenteelle haasteita. Jos 
esimerkiksi Venäjältä Vainikkalaan saapuva henkilöjuna on myöhässä, joutuu ta-
varaliikenne usein odottamaan lähtölupaa tai väistämään sivuraiteelle. 

Luumäki–Vainikkala-radan tavaraliikenne on huomattavan epätäsmällistä erityi-
sesti Vainikkalasta lähdettäessä. Vuonna 2019 lähes puolet kaikista junista lähti 
myöhässä ja keskimääräinen myöhästymismäärä näillä oli 25 minuuttia. Epätäs-
mällisyys on osin seurausta Venäjältä saapuvan liikenteen epäsäännöllisyydestä, 
mutta indikoi myös ongelmista Vainikkalan ratapihan välityskyvyssä ja junanmuo-
dostuksessa. 

Luumäki–Vainikkala-radan linjaosuudella ei syntynyt merkittävästi myöhästymisiä. 
Ylimääräisten tai suunniteltujen, mutta pidentyvien kohtaamisten aiheuttamien vii-
veiden määrä oli vain 0,7 minuuttia/juna. Pieni viiveiden määrä selittyy osin sillä, 
että vapautuvan linjaraiteen odotus tapahtuu Vainikkalassa. Samalla se kuitenkin 
vahvistaa liikennöitsijöiltä saatua viestiä, jonka mukaan välityskykyongelmat ovat 
enemmän Vainikkalan ratapihalla kuin Luumäki–Vainikkala-linjaosuudella. 

 

Kuva 6. Etuajassa, aikataulussa ja myöhässä kulkeneiden tavarajunien määrät 
Luumäki–Vainikkala-radalla vuonna 2019. Aikataulussa kulkemisella on 
tarkoitettu +/- 5 minuutin sisällä suunnitellusta aikataulusta kulkemista. 
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4 Liikenne-ennuste 

4.1  Henkilöliikenne 

Henkilöliikenteen ennusteena on käytetty Liikenneviraston vuoden 2018 valtakun-
nallista liikenne-ennustetta. Ennuste perustuu matkustajamäärän toteutuneeseen 
kehitykseen suhteessa Venäjän bruttokansantuotteeseen (ns. matkustajamäärän 
bkt-jousto) ja OECD:n laatimaan Venäjän bkt-ennusteeseen.  

Hankearvioinnissa on oletettu, että matkustajamäärä palautuu vuoteen 2025 men-
nessä pandemiaa edeltäneelle tasolle. Luotettavaa arviota pandemian pysyvistä 
vaikutuksista ei vielä pystytä tekemään. Kansainvälisessä lentoliikenteessä erityi-
sesti liikematkustuksen arvioidaan jäävän pysyvästi pandemiaa edeltänyttä tasoa 
alhaisemmaksi, ja on mahdollista, että samansuuntainen muutos tapahtuu myös 
rautatieliikenteessä.  

 

Kuva 7. Luumäki–Vainikkala-radan matkustajamäärän kehitys vuosina 2000–2020 
ja ennuste vuosille 2020–2050. 

Matkustajamäärän kasvu ei suoraan edellytä junatarjonnan kasvattamista. Nykyi-
set Allegro-junat ajetaan 1–2 junayksiköllä ja istumapaikkakapasiteettia voidaan 
kasvattaa lisäämällä toinen junayksikkö nykyistä useampiin vuoroihin. Liikennöitsi-
jän mukaan on kuitenkin mahdollista, että myös junatarjontaa kasvatetaan. Aluksi 
tämä tapahtuisi lisäämällä viides Allegro-junapari vilkkaimmille matkustusajoille, ja 
matkustajamäärän kasvaessa tämän liikennöintikautta voitaisiin laajentaa. Sään-
nöllinen liikenne tulee kuitenkin edelleen perustumaan kolmen junayksikön käyt-
töön, koska yksi junayksikkö sitoutuu kunnossapitoon ja tarvitaan varakalustoksi. 
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4.2  Tavaraliikenne 

4.2.1  Lähtökohdat 

Tavaraliikenteen ennusteen lähtökohtana on käytetty Liikenneviraston vuoden 
2018 valtakunnallista liikenne-ennustetta. Siihen tehtiin muutoksia toimintaympä-
ristössä tapahtuneiden muutosten perusteella. Muutokset koskevat erityisesti tran-
sitoliikennettä ja Suomen ulkomaankaupan kuljetuksissa raakaöljyn tuontia. 

4.2.2  Transitoliikenne 

Venäjän Itämeren satamien kuljetusmäärä oli vuonna 2020 yhteensä noin 240 mil-
joonaa tonnia, josta Suomenlahden satamien osuus oli noin 230 miljoonaa tonnia. 
Suurin satama on Ust-Luga, jonka kuljetusmäärä oli noin 103 miljoonaa tonnia. 
Ust-Lugan kuljetukset muodostuvat pääasiassa nestemäisen irtotavaran ja kivihii-
len vientikuljetuksista. Suuryksikköliikenne on keskittynyt Pietarin alueen satamiin, 
ja Primorsk on tärkein raakaöljyn vientisatama. 

 

Kuva 8. Venäjän Suomenlahden satamien kuljetusmäärät vuonna 2020. 
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Venäjän tarve käyttää naapurimaiden satamia on seurausta maan väyläverkon ke-
hittämisestä Neuvostoliiton aikana. Tuolloin ulkomaankauppa Itämeren kautta ta-
pahtui pääasiassa Baltian maiden satamien (mm. Muuga, Riika, Ventspils, Klai-
peda) kautta, minkä vuoksi Suomenlahden satamia ja niihin johtavia ratayhteyksiä 
ei samalla tavalla kehitetty. Baltian maiden itsenäistyttyä Venäjälle jäi merkittävä 
tarve käyttää niiden satamia, koska sen omien satamien kapasiteetti ei ollut riit-
tävä.  

Suomen satamat ovat toimineet eräänlaisena puskurina Venäjän Suomenlahden 
satamille, minkä lisäksi itään suuntautuvassa transitossa on hyödynnetty Suomen 
EU-asemaa ja tullivapaita varastoja. Itään ja länteen suuntautuva transito ovat 
olleet koostumukseltaan hyvin erilaisia; itään on kuljetettu pääasiassa korkean ja-
lostusasteen kulutus- ja investointitavaroita ja länteen pääasiassa raaka-aineita ja 
muuta matalan jalostusasteen irtotavaraa. Itään suuntautuva transito on tapahtu-
nut lähes kokonaan tiekuljetuksina ja länteen suuntautuva rautatiekuljetuksina. 

Länteen suuntautuva transito on ollut kasvussa viimeiset 15 vuotta. Merkittävin 
yksittäinen kuljetusvirta ovat Kostamuksen ja Kokkolan sataman väliset rautapel-
lettikuljetukset, mutta myös kuljetukset Etelä-Suomen satamien kautta ovat kas-
vaneet. Kasvun taustalla on useita tekijöitä, muun muassa Venäjän perusteollisuu-
den ja maatalouden tuotannon kehittyminen, ruplan alentunut arvo (mikä on pa-
rantanut vientituotteiden kilpailukykyä) sekä Ukrainan transitosatamien (Sevasto-
pol ja Kerch) käytön loppuminen vuoden 2014 jälkeen.  

Vuoden 2017 jälkeen tapahtunut transitoliikenteen kasvu on ollut seurausta erityi-
sesti Venäjä päätöksestä lopettaa kuljetukset Baltian maiden satamien kautta. Ve-
näjän Suomenlahden satamien kapasiteetti ei ole ollut riittävä vastaanottamaan 
kaikkia kuljetuksia, minkä vuoksi niissä on jouduttu käyttämään Suomen satamia. 

Lyhyellä aikajänteellä Suomen kautta tapahtuvassa transitoliikenteessä on edel-
leen kasvupotentiaalia. Muun muassa Kotkan Mussaloon vuoden 2021 aikana val-
mistuvat uudet terminaalit mahdollistavat mineraalilannoitteiden kuljetusten kas-
vattamisen 2,5 miljoonaan tonniin ja 0,6 miljoonaa tonnia uusia nestemäisen irto-
tavaran kuljetuksia. Selvityksen aikana tehtyjen haastatteluiden perusteella transi-
toliikenteen toimijat uskovat vahvasti lähivuosien kasvuun. 

Pitkällä aikajänteellä Venäjän tavoitteena on transitoliikenteen siirtäminen maan 
omiin satamiin, koska liikenteestä saatavien tulojen halutaan pysyvän kotimaassa. 
Maan satamaverkkoa kehitetään tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Primorskiin ra-
kennetaan parhaillaan uutta ULC (Universal Loading Complex) -satamaa, jonka 
kokonaiskapasiteetiksi tulee noin 70 miljoonaa tonnia. Satamaan sisältyvät termi-
naalit mm. mineraalilannoitteille (kapasiteetti 5,0 miljoonaa tonnia), viljalle (5,0 
miljoonaa tonnia) ja kivihiilelle (20,0 miljoonaa tonnia). Myös Ust-Lugaan suunni-
tellaan uutta terminaalia (6,0 miljoonaa tonnia) mineraalilannoitteille. 

Primorskin uuden sataman ja muiden satamainvestointien valmistuminen tulevat 
todennäköisesti vähentämään tai lopettamaan kokonaan Etelä-Suomen kuivan ir-
totavaran transiton. Kivihiilen kohdalla myöskään päästövähennystavoitteet eivät 
tue kuljetusten jatkumista pitkällä aikajänteellä. Käyttö metalliteollisuudessa tulee 
todennäköisesti jatkumaan pidempään, mutta käyttö energiantuotannossa tulee 
todennäköisesti vähenemään merkittävästi tällä vuosikymmenellä.  



Väyläviraston julkaisuja 35/2021 25 
 

 

Satamakapasiteetin laajennuksista huolimatta Venäjällä ei ole rakenteilla uutta 
nestemäisen irtotavaran käsittelyyn erikoistunutta satamaa tai terminaalia. Tämän 
vuoksi HaminaKotkan sataman nestemäisen irtotavaran transito ei ole yhtä uhat-
tuna kuin kuivan irtotavaran transito. Satamassa pystytään käsittelemään yli 20 
erilaista kemikaalia ja öljyjalostetta, minkä lisäksi sen vahvuutena on pitkäaikainen 
kokemus vaarallisten aineiden käsittelystä.  

Tavaraliikenteen ennusteessa nestemäisen irtotavaran transiton on arvioitu kasva-
van HaminaKotkan sataman laajennusten mahdollistamalle tasolle. Nestemäisen 
irtotavaran transitoa koskee kuitenkin sama epävarmuus kuin muuta transitoa, eli 
Venäjän tavoite lopettaa transitosatamien käyttö. Pitkällä aikajänteellä öljyjalostei-
den vienti tulee mahdollisesti vähenemään myös fossiilisten polttoaineiden käytön 
vähenemisen vuoksi.  

Venäjän satamien kehittyminen tulee todennäköisesti muuttamaan Suomen sata-
mien roolia transitosatamina. Rooli Venäjän Suomenlahden satamien puskurina tu-
lee todennäköisesti vähenemään, jolloin Suomen satamat joutuvat houkuttele-
maan transitovirtoja enemmän erikoisosaamisen ja lisäarvopalveluiden avulla. Vas-
taava tilanteen normalisoituminen tapahtui itään suuntautuvassa transitossa vuo-
sina 2010–2011, kun Ust-Lugan ja Pietarin satamien laajennukset valmistuivat. 
Tuolloin muun muassa henkilöautojen kuljetukset loppuivat ja Suomen satamiin jäi 
pääasiassa arvokkaamman suuryksikkötavaran kuljetuksia. 

4.2.3  Raakapuun tuontikuljetukset 

Kaakkois-Suomen metsäteollisuuden käyttämästä puusta huomattava osa tuodaan 
Venäjältä maanteitse, rautateitse ja vesiteitse Saimaan kanavan kautta. Tuontipuu 
on pääasiassa koivukuitua ja koivutukkeja, joista Luoteis-Venäjällä on ylitarjontaa. 
Luumäki–Vainikkala-radan kautta puuta tuodaan pääasiassa UPM-Kymmene Oyj:n 
Kymin sellu- ja paperitehtaalle. 

Paperin tuotanto on viimeisten 10–15 vuoden aikana vähentynyt ja tämä kehitys 
tulee todennäköisesti jatkumaan, koska pandemia on kiihdyttänyt painopaperin 
kulutuksen vähenemistä. Tämän perusteella myös raakapuun tuonnin voitaisiin 
olettaa vähenevän. Puun tuonti ei kuitenkaan ole suoraan sidoksissa kysyntään, 
vaan siihen vaikuttavat myös muut tekijät. Tuonti esimerkiksi on metsäteollisuu-
delle keino hillitä kotimaisen puun hinnan nousua. 

Venäjä on määrännyt kiellon jalostamattoman raakapuun viennille vuoden 2022 
alusta alkaen. Kielto koskisi voimaan tullessaan käsittelemätöntä havupuuta ja ar-
vokasta lehtipuuta. Luumäki–Vainikkala-radan kautta tuotava puu on lähes koko-
naan koivukuitua ja haketta, joihin kiellolla ei olisi vaikutusta. 

Ennusteessa puun tuonnin on oletettu pysyvän nykyisellä tasolla. Tähän sisältyvä 
painopaperin tuotannon tulevaisuutta koskeva epävarmuus tulee kuitenkin huomi-
oida. Painopaperia tuotetaan vielä UPM-Kymmenen Kymin ja Kaukaan tehtailla, 
muut tuotantolaitokset ovat jo siirtyneet pääasiassa kartongin ja havusellun tuo-
tantoon. Uusilla tuotantolaitoksilla, kuten Metsä Groupin Kemin tehtaalla, ei toden-
näköisesti ole vaikutusta tuontipuun määrään, koska tehtaat käyttävät pääasiassa 
havukuitua. 
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Kuva 9. Venäjältä tuotavan puun määrä kuljetustavoittain vuonna 2020. 

4.2.4  Muut Suomen ulkomaankaupan kuljetukset 

Noin miljoona tonnia Luumäki–Vainikkala-radan kuljetuksista muodostuu Borealis 
Polymers Oy:n ja Neste Oyj:n raakaöljyn ja öljyjalosteiden kuljetuksista Haminaan 
ja Sköldvikiin. Haminaa käytetään puskurivarastona, josta öljy kuljetetaan Sköld-
vikiin laivoilla. 

Nesteen tavoitteena on tuotannon hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä, mikä 
tarkoittaa fossiilisten polttoaineiden korvaamista uusiutuvilla raaka-aineilla kuten 
kierrätysmateriaaleilla. Tämän perusteella voidaan olettaa, että raakaöljyn ja öljy-
jalosteiden tuonti myös Vainikkalan kautta tulee loppumaan, minkä on ennusteessa 
oletettu tapahtuvan vuoden 2030 jälkeen. 

Myös Borealis Polymersillä on suunnitelmia korvata raakaöljy ja öljyjalosteet uu-
siutuvilla materiaaleilla, mutta vastaavaa tavoiteaikataulua ei ole asetettu. Borealis 
Polymersin ja Nesteen tuotantolaitokset muodostavat klusterin, joten todennäköi-
sesti muutos tapahtuu samassa aikataulussa. Ennusteessa Borealis Polymersin kul-
jetukset on kuitenkin pidetty nykyisellä tasolla, mihin sisältyvä epävarmuus tulee 
huomioida. 

4.2.5  Rautatiekuljetukset Suomen ja Kaakkois-Aasian välillä 

Suomen ja Kaakkois-Aasian välisiä rautatiekuljetuksia oli vuonna 2020 yhteensä 
0,05 miljoonaa tonnia. Kaikki kuljetukset tapahtuivat Suomen ja Kiinan välillä. Suu-
rin osa kuljetuksista oli vientiä, joka muodostui pääasiassa metsäteollisuuden tuot-
teista ja elintarvikkeista. Kiinasta tuotiin pääasiassa teollisuuden varaosia, vaatteita 
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ja huonekaluja. Kuljetuksia Kiinaan on tällä hetkellä (huhtikuu 2021) neljään koh-
teeseen (Jǐnán, Sūzhōu, Níngbō ja Chóngqìng), joiden lisäksi on avattu jatkoyhteys 
Japanin Yokohamaan. Kuljetusten lähtöpaikka on Vuosaari. 

Pandemiasta seurannut kansainvälisen lentoliikenteen väheneminen on tarjonnut 
Euroopan ja Kaakkois-Aasian välisille rautatiekuljetuksille hyvän kasvumahdollisuu-
den. Kiina subventoi kuljetuksia voimakkaasti, minkä vuoksi ne ovat joillakin yh-
teysväleillä kilpailukykyinen vaihtoehto merikuljetuksille. Rautateitse voidaan myös 
kuljettaa matka-aikasensitiivisiä tavaroita, joille merikuljetus olisi liian hidas, mutta 
lentorahti liian kallis. Ilman Kiinan subventiota rautatiekuljetusten kilpailukyky olisi 
selvästi heikompi. 

Jos Euroopan ja Kaakkois-Aasian välinen lentoliikenne ei palaudu pandemiaa edel-
täneelle tasolle tai palautuminen pitkittyy, on kuljetuksissa edelleen kasvupotenti-
aalia. Suomen näkökulmasta ongelmana kuitenkin on, ettei Kaakkois-Aasiasta Suo-
meen ole riittävästi paluurahtia, jolloin suuri osa konteista joudutaan palauttamaan 
tyhjänä. Jos lentoliikenne palautuu pandemiaa edeltäneelle tasolle tai lähelle sitä, 
on todennäköistä, että osa kuljetuksista siirtyy takaisin lentorahtiin. 

Skandinavian ja Kaakkois-Aasian välisten rautatiekuljetusten tärkeimmiksi keskus-
paikoiksi ovat tällä hetkellä muodostumassa Kaliningradin ja Pietarin satamat. Esi-
merkiksi Kaliningradiin ovat keskittyneet kuljetukset Norjasta (Oslo) ja Tanskasta 
(Fredericia), ja myös Vuosaaresta on käynnistetty laivayhteys. Kuljetusten keskit-
täminen mahdollistaa hyvän yhteystarjonnan, minkä vuoksi reitistä voi muodostua 
kilpailukykyinen vaihtoehto myös suomalaisille asiakkaille. 

4.2.6  Saimaan kanavan sulkujen pidentämisen vaikutus 

Saimaan kanavan sulkujen pidentämiselle myönnettiin hallituksen vuoden 2021 ta-
lousarviossa 90 miljoonan euron määräraha. Kanavan vedenpinnan nostolle oli 
myönnetty määräraha jo tätä ennen. Sulkujen pidentäminen ja vedenpinnan nosto 
mahdollistavat 93,2 metriä pitkien alusten liikennöinnin kanavassa ja maksimisy-
väyksen kasvattamisen 4,45 metriin. 

Sulkujen pidentäminen tuo kanavan liikenteeseen – pääasiassa Keski-Euroopan 
kuljetuksiin – nykyistä useampia 1A-jääluokan aluksia, joiden avulla liikennekautta 
voidaan pidentää nykyisestä keskimäärin 9,5 kuukaudesta arviolta kuukaudella. 
Vuonna 2020 laaditun hankearvioinnin mukaan liikennekauden pidentyminen kas-
vattaa kanavan vuosittaista kuljetusmäärää noin 0,1 miljoonalla tonnilla. Tästä ar-
violta puolet on Kaakkois-Suomen rataverkolta siirtyvää liikennettä. 

Siirtyvän liikenteen määrä on kokonaisuutena pieni, mutta kohdistuu lyhyelle ajalle 
kevättalvella, jolloin vaikutus radan kuormitukseen on 1–2 poistuvaa junapa-
ria/vuorokausi. Tällä on merkitystä, koska kevättalvella rataverkon kuormitus on 
suurin. Jos kanavan aukioloaika kasvaa yli kuukaudella, kasvaa myös kuljetusmuo-
tosiirtymä. Sulkujen pidentämisen ei arvioida vaikuttavan raakapuun rautatiekulje-
tusmäärään, koska venäläinen pienehkö aluskanta ei pidennyksestä hyödy. 
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4.2.7  Tavaraliikenteen ennuste 

Transitoliikenteen arvioidaan kasvavan lähivuosina HaminaKotkan sataman kapa-
siteetin laajennusten mahdollistamalle tasolle. Venäjän satamainvestointien val-
mistumisen arvioidaan lopettavan kuivan irtotavaran transitoliikenteen Etelä-Suo-
men satamien kautta vuoteen 2025 mennessä. Nestemäisen irtotavaran kuljetus-
ten arvioidaan kuitenkin säilyvän, koska niissä Suomen satamien kilpailuasema on 
vahvempi. Suomen ulkomaankaupan kuljetuksissa raakaöljyn kuljetusten on  
arvioitu loppuvan vuoden 2030 jälkeen. Muiden kuljetusten on arvioitu pysyvän 
nykyisellä tasolla. Ennustettu kuljetusmäärä vuodelle 2050 on 5,2 miljoonaa ton-
nia. 

 

Kuva 10. Luumäki–Vainikkala-radan kuljetusmäärän kehitys vuosina 2000–2020 
ja ennuste vuosille 2020–2060. 

4.3  Ennusteiden epävarmuudet ja herkkyys-
tarkastelutarpeet 

4.3.1  Henkilöliikenne 

Henkilöliikenteen ennuste on hyvin maltillinen, kun sitä verrataan matkustajamää-
rän viimeisten 10–20 vuoden toteutuneeseen kasvuun. Yksi ennustemenetelmän 
epävarmuus on koko Venäjää koskevan bkt-ennusteen käyttäminen sen lähtökoh-
tana. Venäjän eri alueiden taloudelliset ja sosioekonomiset erot ovat huomattavia, 
minkä vuoksi ennuste voi aliarvioida Pietarin alueen taloudellista kehitystä ja sen 
merkitystä. Toisaalta Venäjän talouteen liittyy pitkällä aikajänteellä merkittäviä 
epävarmuuksia, jotka koskevat myös Pietarin aluetta.  
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Suomen ja Venäjän välisessä matkustuksessa otettiin 1.10.2019 käyttöön ilmainen 
sähköinen viisumi Suomen kansalaisille. Vuoden 2021 aikana tämä on tarkoitus 
ottaa käyttöön myös Venäjän kansalaisille. Sähköinen viisumi ei kuitenkaan tois-
taiseksi käy Allegro-junissa tai muussa junaliikenteessä, koska sen tarkistaminen 
liikkuvassa junassa ei ole teknisesti mahdollista. Jos sähköisen viisumin käyttö rau-
tatieliikenteessä tulee mahdolliseksi, voi se kasvattaa matkustajamäärää huomat-
tavasti. 

Epävarmuuksien vuoksi herkkyystarkasteluna on syytä tutkia sekä pienemmän että 
suuremman ennusteen vaikutusta. Minimiennusteessa matkustajamäärän arvioi-
daan jäävän 30 % ennustettua pienemmäksi ja maksimiennusteessa kasvavan 30 
% ennustettua suuremmaksi. Perusennusteen ja herkkyystarkasteluiden matkus-
tajamäärät on esitetty taulukossa 1. 

4.3.2  Tavaraliikenne 

Tavaraliikenteen ennusteen merkittävimmät epävarmuudet liittyvät Venäjän talou-
delliseen ja poliittiseen kehitykseen. Jos tavoitteet satamien kehittämisen ja tran-
sitoliikenteen uudelleenreititysten suhteen toteutuvat täysin, voi transitoliikenne 
Etelä-Suomen satamien kautta loppua lähes kokonaan. Toisaalta jos satamahank-
keet viivästyvät tai jäävät toteutumatta, jäävät kuljetukset Suomen satamiin pi-
demmäksi ajaksi. 

Kotimaan tavaraliikenteessä myös toinen raakaöljyä tuovista kuljetusasiakkaista 
suunnittelee fossiilisten raaka-aineiden käytön lopettamista. Lisäksi raakapuun 
tuontiin liittyy paperin tuotannon tulevaisuutta koskeva epävarmuus. Jos kaikki 
epävarmuudet toteutuvat, putoaa kuljetusmäärä noin kahden miljoonan tonnin ta-
solle. 

Herkkyystarkasteluja varten tavaraliikenteen ennusteelle muodostettiin kolme 
vaihtoehtoista skenaariota. Minimiennusteessa kuljetusmäärä putoaa edellä kuva-
tulle noin kahden miljoonan tonnin vuositasolle. Maksimiennusteena käytetään 
vuoden 2020 kuljetusmäärää. Tämä kuvaa stabiilina pysyvää tilannetta, jossa tran-
sitoliikennettä ei siirry Suomen satamista Venäjän satamiin. Lisäksi laadittiin herk-
kyystarkastelu liikennöitsijöiden ja huolintaliikkeiden esittämällä lyhyen aikavälin 
kasvutavoitteella, joka on 12,4 miljoonaa tonnia. Perusennusteen ja herkkyystar-
kasteluiden kuljetusmäärät on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Yhteenveto vuosien 2019–2020 liikennemääristä, perusennusteista ja 
herkkyystarkasteluissa käytettävistä ennusteista. 

 Tavaraliikenne  
[milj. tonnia] 

Henkilöliikenne  
[milj. matkustajaa] 

Vuoden 2019 toteutuneet 8,1 0,64 

Vuoden 2020 toteutuneet 8,4 0,12 

Perusennuste 2050 5,2 0,67 

Minimiennuste 2050 2,0 0,47 

Maksimiennuste 2050 8,4 0,87 

Muu herkkyystarkastelu  
(lähivuosien kasvutavoite) 

12,4    
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Väyläviraston RŽD:ltä maaliskuussa 2021 saamassa arviossa kuljetusmäärän  
arvioitiin olevan vuonna 2030 yhteensä 8,7 miljoonaa tonnia. Arviota ja sen taustaa 
ei ole tarkemmin kuvattu. Kuljetusmäärä vastaisi junamäärältään ja vaikutuksiltaan 
maksimiennusteen (8,4 miljoonaa tonnia) tasoa. 
 

4.4  Ennusteiden ja toimintaympäristön 
muutosten vaikutus junamäärään 

Henkilöliikenteen ennustettu kasvu ei edellytä junatarjonnan kasvattamista. On 
kuitenkin mahdollista, että erityisesti vilkkaimpien matkustusaikojen junatarjontaa 
täydennetään viidennellä edestakaisella Allegro-junaparilla. Säännöllinen viiden ju-
naparin tarjonta edellyttää lisäkaluston hankintaa. 

Luumäki–Vainikkala-radalla kulki vuonna 2020 keskimäärin 16 tavarajunaa vuoro-
kaudessa, määrä vaihteli 6–22 junan välillä. Keskimääräinen kuormattujen junien 
paino Vainikkala–Kouvola–Kotka/Hamina-yhteysvälillä oli HaminaKotkan sataman 
kuljetustilastojen perusteella noin 4 300 tonnia. Keskimääräinen vaunumäärä oli 
55 vaunua ja junapituus 730 m. Mediaanit olivat suurempia, koska joukossa oli 
useita lyhyitä, muutaman vaunun junia. Tyhjien vaunujen paluujunat Vainikkalaan 
ovat tavallisesti pidempiä. 

Jos Kouvola–Kotka/Hamina-radan akselipaino nostetaan 250 kN:iin, voidaan Kot-
kaan ja Haminaan suuntautuvassa liikenteessä käyttää suurempaa vaunukuormaa. 
Tällöin junien nettopaino kasvaa, mikä mahdollistaa saman kuljetussuoritteen hoi-
tamisen vähemmällä määrällä junia. Vaikutus kokonaisjunamäärään on kuitenkin 
vähäinen, nykyisellä kuljetusmäärällä arviolta 30–40 junaparia vuodessa. 

Merkittävämpi vaikutus junamäärään on vetokaluston uusiutumisella ja sen mah-
dollistamalla junapainon kasvulla. VR Transpoint on koeajanut Vainikkalasta Hami-
naan 7 000 tonnin painoisia junia, Sr3-veturit mahdollistavat parivedolla jopa 7 450 
tonnin painoisen junan vetämisen. Myös Operailin mukaan sen Dr20-veturit mah-
dollistavat parivedolla yli 7 000 tonnin painoisten junien vetämisen ja tätä vetoky-
kyä pyritään hyödyntämään. Kotkan ratapihan muutokset mahdollistavat osaltaan 
pidempien junien ajamisen ja keskimääräisen junapainon kasvattamisen. 

Hankearvioinnissa keskimääräisen junapainon oletetaan Vainikkala–Kouvola–
Kotka/Hamina-yhteysvälillä nousevan 5 000 tonniin. Nykyisellä kuljetusmäärällä 
tämä vähentää junamäärää noin 190 junaparilla vuodessa. Operaattoreiden tavoit-
teet huomioon ottaen kasvuarvio voi olla alimitoitettu. Jos keskimääräinen juna-
paino kasvaa esimerkiksi 6 000 tonniin, vähenee junamäärä noin 400 junaparilla 
vuodessa. 



Väyläviraston julkaisuja 35/2021 31 
 

 

 

Kuva 11. Junapainon ja akselipainon muutosten vaikutus junamäärään 
Vainikkala–Kouvola–Kotka/Hamina-yhteysvälillä kun kuljetusmäärän oletetaan 
pysyvän samana. Tarkastelu koskee yhtä suuntaa, eli vaikutus 
kokonaisjunamäärään on kaksinkertainen. 

Jos kuljetusmäärä kasvaa, pyrkivät operaattorit ensimmäisenä toimenpiteenä kas-
vattamaan nykyisiä junia. Jos tämä ei ole mahdollista, pyritään nykyisiä junia aja-
maan nykyistä useampina viikonpäivinä. Kokonaan uusien junien ajaminen tulee 
vaihtoehdoksi, kun kumpikaan näistä ei ole mahdollista, tai jos kuljetukset alkavat 
kohteeseen, johon ei vielä ole kuljetuksia. 

Jos kuljetusmäärä vähenee, pyritään ensimmäisenä toimenpiteenä vähentämään 
ajettavien junien määrää. Tämän vuoksi junamäärä reagoi herkemmin kuljetus-
määrän laskuun kuin kuljetusmäärän kasvuun. Tämä kuitenkin riippuu kuljetetta-
vasta tavaralajista. Esimerkiksi metsäteollisuuden tuotekuljetuksissa frekvenssin 
ylläpitäminen on tärkeää, jotta tavaran varastointiaika ei kasva ja sataman resurs-
sit ovat tehokkaassa käytössä. Matalan jalostusasteen tuotteiden, kuten irtotava-
ran kuljetuksissa päivittäinen frekvenssi ei ole yhtä tärkeä. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty arvio tavaraliikenteen junamäärästä perusen-
nusteessa ja herkkyystarkasteluiden mukaisilla kuljetusmäärillä. Arvio päivävaihte-
lusta on muodostettu sillä oletuksella, että suhteellinen päivävaihtelu noudattaa 
vuoden 2020 tasoa. Edellä kuvattu junamäärän ja kuljetusmäärän välinen epäline-
aarisuus tulee kuitenkin huomioida. 
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Taulukko 2. Vuorokauden keskimääräinen tavarajunien määrä ja sen vaihteluväli 
perusennusteen ja herkkyystarkasteluiden mukaisilla kuljetusmäärillä. Vaihteluväli 
on muodostettu sillä oletuksella, että suhteellinen päivävaihtelu noudattaa 
vuoden 2020 tasoa. 

 Keskimääräinen  
vuorokauden juna-
määrä 

Vaihteluväli (jos  
noudattaa vuoden 
2020 suhteellista  
päivävaihtelua) 

Vuoden 2020 toteutuneet 16 6–22 

Vuoden 2020 toteutuneet  
 junapainon kasvu 

15 5–21 

Perusennuste 2050 10 4–14 

Minimiennuste 2050 4 2–6 

Maksimiennuste 2050 15 5–21 

Muu herkkyystarkastelu  
(lähivuosien kasvutavoite) 

20 8–28 
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5 Toimenpidetarpeet 

5.1  Peruskorjaustarpeet 

Sekä Luumäki–Vainikkala-radalla että Vainikkalan ratapihalla on merkittäviä perus-
korjaustarpeita lähivuosina. Luumäki–Vainikkala-radan tarvemuistion mukaan ra-
dan päällysrakenne ja vaihteet ovat elinkaarensa päässä, ja ne on peruskorjattava 
seuraavien viiden vuoden sisällä. Peruskorjauksen ajankohdaksi esitetään vuosia 
2023–2025. Ennen tätä esitetään tehtäväksi akuutteja vaihteenvaihtoja vuosina 
2021–2022. Samalla esitetään peruskorjattavaksi nykyisten vaatimusten mukai-
siksi radan sillat, ojat, rummut, alus- ja pohjarakenteet, kallioleikkaukset, tasoris-
teykset, huoltotiet ja radan sähköistys. Luumäki–Vainikkala-radan peruskorjauksen 
kustannukset ovat yhteensä 24,8 miljoonaa euroa (MAKU 120; 2015=100). 

Vainikkalan ratapihan päällysrakenne on tarpeen uusia koko raiteistolla, lukuun 
ottamatta äskettäin uusittuja raiteita ja vähemmän kuormitettuja pussiraiteita. 
Päällysrakennetöiden kokonaismäärä on noin 32 raidekilometriä. Samalla esitetään 
uusittavaksi alus- ja pohjarakenteita, tasoristeyskansia, kallioleikkauksia ja säh-
köistystä sekä parannettavaksi pelastustieverkkoa. Akuutteja vaihteenvaihtoja esi-
tetään tehtäväksi yhteensä 32 kappaletta. Peruskorjauksen kustannukset ovat yh-
teensä 26,4 miljoonaa euroa (MAKU 120; 2015=100). Ratapihan peruskorjaus esi-
tetään tehtäväksi samassa yhteydessä Luumäki–Vainikkala-radan peruskorjauksen 
kanssa. 

Luumäki–Vainikkala-radan ja Vainikkalan ratapihan ratatyöt joudutaan nykyisin te-
kemään Allegro-liikenteen ehdoilla pienissä työraoissa. Öinen 4–5 tunnin mittainen 
työrako on mahdollistettu sunnuntain ja maanantain sekä maanantain ja tiistain 
välisenä yönä. Tarvemuistioiden mukaan päällysrakenteen uusiminen näissä työ-
raoissa on mahdollista, mutta hidasta. Etenemä olisi noin 500 raidemetriä viikossa 
ja kaksi raidekilometriä kuukaudessa. 

Peruskorjauksen tehokas läpivienti edellyttäisi pidempiä liikennekatkoja, joiden jär-
jestämisestä tulisi neuvotella hyvissä ajoin ennakkoon. Jos linjaraiteen päällysra-
kennetyöt päästäisiin tekemään kymmenen tunnin työraoilla neljänä yönä viikossa, 
olisi etenemä noin kaksi raidekilometriä viikossa. 

Sivuraiteilla päällysrakennetyöt tehdään raide kerrallaan, jolloin töistä ei aiheudu 
merkittävää haittaa liikenteelle. Perusparannuksen rakennusvaiheen keston on ar-
vioitu olevan noin 2–3 vuotta, riippuen käytössä olevista työraoista. Lisäksi suun-
nitteluun on varattava aikaa noin vuosi. 
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5.2  Kehittämistarpeet 

5.2.1  Henkilöliikenne 

Henkilöliikenteen näkökulmasta Luumäki–Vainikkala-radan merkittävin kehittämis-
tarve liittyy radan nopeustasoon, joka nykyisin on suurimmalla osalla rataosaa 140 
km/h, mutta kilometrivälillä 272+471–274+039 120 km/h. Kytömaa–Hakosilta-, 
Lahti–Kouvola- ja Kouvola–Luumäki-väleillä voidaan Allegro-liikenteessä käyttää 
pääosin nopeustasoa 200–220 km/h. Nopeustason nostaminen Luumäki–Vainik-
kala-välillä edellyttäisi tavoitenopeudesta riippuen kaarreoikaisuja tai kokonaan uu-
den radan rakentamista. Moskovan yöjunilla nopeustasoa ei voida nykyisellä ka-
lustolla nostaa. 

Vainikkalan ratapihan toiminnallisessa tarkastelussa on tunnistettu toimenpiteitä, 
jotka tulevat tarpeellisiksi, jos henkilöliikenne kasvaa merkittävästi: 

 Matkustajalaitureiden välissä on laituripolku, joka on koettu turvallisuusris-
kiksi. Laituripolkua käyttävät Vainikkalassa junaan nousevat ja junasta 
poistuvat matkustajat, joita on ollut noin 30 päivässä. Ylikulkusillan toteut-
taminen edellyttää uuden välilaiturin toteuttamista ja toteutustavasta riip-
puen 1–2 raiteen poistoa.  

 Kaksoisraide Vainikkala tavaran ja Vainikkala aseman välille mahdollistaisi 
matkustajajunan lähdön Raipon suuntaan samaan aikaan kun tavarajuna 
lähtee Vainikkala tavarasta Buslovskajan suuntaan.  

 Kaksoisraide Buslovskajan suuntaan rajalle mahdollistaisi myös liikenteen 
kasvun. 

Kansainvälisen henkilöliikenteen täsmällisyydessä ei Luumäki–Vainikkala-radalla 
ole ollut merkittäviä ongelmia. Sen korkea priorisointi kuitenkin hankaloittaa tava-
raliikenteen kulkua, koska henkilöjunien saapuessa rataosalle myöhässä joutuu ta-
varaliikenne odottamaan lähtölupaa tai ajamaan sivuraiteelle. 

5.2.2  Tavaraliikenne 

Tavaraliikenteen näkökulmasta merkittävimmät kehittämistarpeet liittyvät Luu-
mäki–Vainikkala-radan puutteelliseen välityskykyyn ja Vainikkalan ratapihan riittä-
mättömään raidekapasiteettiin. Luumäki–Vainikkala-radalla on asemavälisuojas-
tus, eli jokaisella liikennepaikkavälillä voi olla yksi juna kerrallaan. Kapasiteetin 
käyttöaste on vuorokausitasolla kohtuullisella tasolla, mutta kuormituksessa on 
huomattavan korkeita piikkejä. Korkea käyttöaste rajoittaa liikenteen kykyä palau-
tua häiriötilanteista. 

Itäiselle yhdysliikenteelle ovat tyypillisiä liikenteen epätäsmällisyys sekä voimakas 
viikonpäivä- ja kausivaihtelu. Liikenteen epäsäännöllisyys edellyttää kuljetusreitin 
ratapihoilta enemmän raidekapasiteettia kuin suunnitelmallinen ja täsmällinen lii-
kenne edellyttäisivät. Tämän seurauksena Vainikkalan ratapiha on usein ruuhkau-
tunut, mikä viivästyttää junanmuodostusta ja ratapihalta lähteviä junia. 

Vainikkalan ratapihan ruuhkautuminen heijastuu Kaakkois-Suomen muihin ratapi-
hoihin. Kun tyhjiä vaunuja ei voida lähettää Vainikkalasta Venäjälle, ruuhkautuu 
erityisesti Vainikkala tavaran ratapiha, mikä taas estää vaunujen lähettämisen mm. 
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Kotkasta ja Kuusankoskelta Vainikkalaan. Tämän seurauksena myös nämä ratapi-
hat ruuhkautuvat ja vaihtotöiden suorittaminen hidastuu. Kotkan ratapihan laajen-
nus tulee kuitenkin helpottamaan tätä ongelmaa. 

Kuljetusasiakkaille ratapihojen ruuhkautuminen näkyy paitsi vaihtotöiden epätäs-
mällisyytenä myös vaunukierron hidastumisena. Jos vaunuja ei pystytä lähettä-
mään eteenpäin suunnitellusti, siirtyy niiden toimitus usein seuraavaan päivään, 
mikä voi sekoittaa kuljetusten vaunukierron pidemmäksi aikaa. Epätäsmällisyyteen 
on varauduttava kasvattamalla vaunumäärää, jolloin niiden pääomakustannukset 
kasvavat. Transitoliikenteessä vaunujen pääomakustannukset kohdistuvat venäläi-
selle kuljetusasiakkaalle, mutta välillisesti tämä heikentää Suomen transitoreittien 
kilpailukykyä.  

Myös Luumäki–Vainikkala-radan ja Vainikkalan ratapihan kapasiteetinhallinnassa 
on tunnistettu kehittämistarpeita. Koska itäiseen yhdysliikenteeseen liittyy paljon 
epävarmuuksia, haetaan ratakapasiteettia huomattavasti enemmän kuin sitä to-
dellisuudessa käytetään. Osa käyttämättä jätetystä kapasiteetista jätetään peru-
matta, mikä hankaloittaa aikataulusuunnittelua ja liikenteenohjauksen työtä.  

Vainikkalan ratapihalla toimii tällä hetkellä kolme liikennöitsijää (VR Transpoint, 
Fenniarail ja Operail), joiden kanssa on tehty ratapihasopimus, eli ”korvamerkitty” 
kullekin tarpeellinen määrä raiteita. Fenniarail ja Operail ostavat vaihtotyöt pää-
sääntöisesti VR Transpointilta, joka suunnittelee ne, ja jonka ratapihaohjaaja vas-
taa vaihtotyön liikenteenohjauksesta. VR Transpoint vastaa myös rajamuodolli-
suuksista ja Venäjältä saapuvien vaunujen tarkastuksista. Ratapihanohjaaja seuraa 
Venäjältä saapuvaa liikennettä ja päättää sen pohjalta mille raiteille junat Vainik-
kalassa otetaan. 

Yksityiset toimijat ovat kokeneet toimintamallin, jossa VR Transpointilla on suuri 
rooli, ajoittain ongelmallisena. Niillä on esimerkiksi ollut vaikeuksia saada Vainik-
kala tavarasta vapaata tuloraidetta sovittuna ajankohtana, jolloin junat ovat jou-
tuneet odottamaan lähtöasemilla raiteen vapautumista. Ratapihasopimuksiin pe-
rustuva kapasiteetinjako on myös koettu kapasiteetin kokonaiskäytön kannalta te-
hottomaksi. 

Osana työtä selvitettiin myös Luumäen kolmioraiteen tarvetta. Kolmioraidetta voi-
taisiin hyödyntää satunnaisissa Vainikkalasta Lappeenrannan suuntaan käänty-
vissä kuljetuksissa, mutta merkittävää käyttötarvetta sille ei tunnistettu. 
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6 Hankearvioinnin toteutus 

6.1  Vertailuasetelma 

Hankearvioinnin vertailuvaihtoehtona on nykyinen rataverkko lisättynä päätetyillä 
toimenpiteillä. Tarkastelualueella merkittävin päätetty investointi on Kouvola–
Kotka/Hamina-radan kehittämishanke, jonka rakentaminen on parhaillaan käyn-
nissä. Akselipainon korotus ei kuitenkaan toteudu tähän mennessä myönnetyillä 
määrärahoilla, joten se ei ole mukana vertailuvaihtoehdossa. Toinen alueen mer-
kittävä päätetty investointi on Luumäki–Imatra-ratahanke, mutta silläkään ei ole 
vaikutusta Luumäki–Vainikkala-radan liikenteeseen. 

Hankevaihtoehdot on muodostettu tarveselvityksissä tunnistettujen ja suunniteltu-
jen toimenpiteiden pohjalta. Vaihtoehdot on muodostettu kevyimmästä raskaim-
paan siten, että ensimmäisessä vaihtoehdossa toteutetaan pienehköjä turvalaite-
muutoksia ja viimeisessä vaihtoehdossa uusi kaksoisraide koko yhteysvälille. Vaih-
toehdot on kuvattu taulukossa 3. 

Luumäki–Vainikkala-radan ja Vainikkalan ratapihan peruskorjaus sisältyvät vertai-
luvaihtoehtoon ja kaikkiin hankevaihtoehtoihin. Niiden kustannukset eivät ole mu-
kana taulukon 1 kustannusarvioissa. Vaihtoehdoissa Ve 4a ja Ve 4b, joissa toteu-
tetaan oikaisuja nykyiselle radalle, osa peruskorjauksen kustannuksista voidaan 
säästää, jos ne toteutetaan samanaikaisesti tai lyhyen ajan sisällä. Vaihtoehdoissa 
Ve 5 ja Ve 6 uuden radan rakentaminen ei todennäköisesti vähennä peruskorjauk-
sen tarvetta, koska valmistuminen tapahtuisi vasta 2030-luvulla. Jos peruskor-
jausta lykätään näin kauan, joudutaan radalle asettamaan merkittäviä nopeus- ja 
akselipainorajoituksia. 

Vaihtoehtoon Ve 2b sisältyvä Vainikkalan ratapihan toimenpidekori 1 pitää sisällään 
läpivalaisulaitteelle johtavien vaihteiden muuttamisen pitkiksi, raiteen R308 piden-
tämisen, uuden vaihdeyhteyden läpivalaisulaitteelle sekä pääraiteella sijaitsevan 
opastimen ohiajovaran muuttamisen. Toimenpiteet vapauttavat Vainikkala tava-
rasta yhden sivuraiteen tulo- lähtöraiteeksi, nopeuttavat tavaraliikenteen lähtöä 
Vainikkalasta länteen sekä parantavat Vainikkala tavaran ja Vainikkala aseman vä-
lisen vaihtotyön sujuvuutta. 

Osalla hankevaihtoehtojen toimenpiteistä ei ole vaikutuksia säännöllisen liikenteen 
aikatauluun, eikä niillä siten ole vaikutuksia hankearvioinnissa tarkasteltaviin las-
kennallisiin hyötyeriin. Tällaisia ovat erityisesti Vainikkalan ratapihalle toteutettavat 
toimenpiteet ja lyhyet uudet sivuraiteet Luumäki–Vainikkala-välille. Näiden vaiku-
tuksia on arvioitu sanallisesti tai kapasiteetin käyttöasteen avulla. 
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Taulukko 3. Hankevaihtoehdot. 

Hanke-
vaihto-
ehto 

Toimenpiteet Toimenpiteiden tar-
koitus 

Kustannuk-
set [M€] 
MAKU 120; 
2015=100 

Arviointitapa 

Ve 1 Uudet välisuojas-
tuspisteet Luu-
mäki–Pulsa-, 
Pulsa–Raippo- ja 
Raippo–Vainikkala-
väleille 

Toimenpiteillä voidaan 
parantaa radan väli-
tyskykyä nopeasti ja 
kustannustehokkaasti.  

2,1 Normaali han-
kearviointi ja 
kapasiteetin 
käyttöasteen 
laskenta 

Ve 2a Toinen sivuraide 
Raippoon 

Toimenpide parantaa 
Luumäki–Vainikkala-
radan välityskykyä 
sekä toimii puskurina 
tilanteissa, joissa Vai-
nikkala tavara on 
ruuhkautunut. 

8,3 Vaikutuksia ku-
vataan sanalli-
sesti 

Ve 2b Vainikkala tavaran 
vaihde- ja turvalai-
temuutokset (toi-
menpidekori 1) 

Toimenpiteet mahdol-
listavat Vainikkala ta-
varan raidekapasitee-
tin tehokkaamman 
käytön. 

3,8 Vaikutuksia ku-
vataan sanalli-
sesti 

Ve 3 Lisäraide Raippo–
Vainikkala-välille (2 
km) sekä tämän 
Vainikkala tava-
rassa edellyttämät 
muutokset 

Toimenpiteellä paran-
netaan radan välitys-
kykyä Raippo–Vainik-
kala-välillä. 

16,0 (Vai-
nikkalan ra-
tapihan 
muutosten 
osuus 5,4)  

Kapasiteetin 
käyttöasteen 
laskenta 

Ve 4a Nykyisen radan pis-
temäisten nopeus-
rajoitusten poista-
minen 

Toimenpiteillä nopeu-
tetaan henkilöliiken-
nettä nykyisellä ra-
dalla. 

18,5 Normaali han-
kearviointi ja 
kapasiteetin 
käyttöasteen 
laskenta 

Ve 4b Nykyisen radan no-
peuttaminen  
180 km/h 

Toimenpiteillä nopeu-
tetaan henkilöliiken-
nettä nykyisellä ra-
dalla. 

37,6 Normaali han-
kearviointi ja 
kapasiteetin 
käyttöasteen 
laskenta 

Ve 5 Lisäraide Luumäki–
Vainikkala-välille 
uuteen maastokäy-
tävään (nykyinen 
rata jää käyttöön) 

Toimenpiteellä nopeu-
tetaan henkilöliiken-
nettä ja mahdolliste-
taan tavaraliikenteen 
huomattava kasvu. 

127,2 Normaali han-
kearviointi ja 
kapasiteetin 
käyttöasteen 
laskenta 

Ve 6 Kaksoisraide Luu-
mäki–Vainikkala-
välille uuteen 
maastokäytävään 
(nykyinen rata 
poistuu käytöstä) 

Toimenpiteellä nopeu-
tetaan henkilöliiken-
nettä ja mahdolliste-
taan tavaraliikenteen 
huomattava kasvu. 

188,0 Normaali han-
kearviointi ja 
kapasiteetin 
käyttöasteen 
laskenta 
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6.2  Herkkyystarkastelujen tarve 

Herkkyystarkastelujen avulla tutkitaan tunnistettujen epävarmuuksien vaikutusta 
hankkeen kannattavuuteen. Merkittävimmät epävarmuudet liittyvät liikenne-en-
nusteisiin. Erityisesti tavaraliikenteessä kuljetusmäärä voi seuraavien kymmenen 
vuoden aikana vaihdella voimakkaasti. Tämän vuoksi tavaraliikenteelle on laadittu 
minimi- ja maksimiennuste sekä lyhyen aikavälin kasvutavoitetta kuvaava ennuste, 
joille on tehty herkkyystarkastelu. Henkilöliikenteelle on tehty herkkyystarkastelut 
minimi- ja maksimiennusteella. 

Hankkeessa tarkasteltavat toimenpiteet on suunniteltu esisuunnitelmatasoisina, 
minkä vuoksi niiden kustannusarvioihin sisältyy vielä huomattavaa epävarmuutta. 
Herkkyystarkasteluna on tutkittu rakentamiskustannusten jäämistä 20 % suunni-
teltua alhaisemmiksi tai niiden kasvamista 20 % suunniteltua suuremmiksi. 

Yksi vaikutusten arvioinnin lähtökohdista on arvio henkilöliikenteen lipputulosta. 
Käytetty arvio on huomattavasti hankearvioinnin yksikköarvioissa esitettävää koti-
maan kaukojunaliikenteen keskimääräistä lipputuloa korkeampi. Tämän vuoksi on 
tehty herkkyystarkastelu, jossa keskimääräinen lipputulo on 40 euroa perustarkas-
telussa käytetyn 63 euron sijasta. 

Väyläviraston hankearviointiohjeistuksessa ulkomaisille matkustajille käytetään sa-
maa ajan yksikköarvoa kuin suomalaisille matkustajille. EU:n hankearviointiohjeis-
tus lähtee kuitenkin siitä, että eri maiden matkustajille käytetään niiden yksikköar-
voja, ja jos tällaisia ei ole, käytetään maan tai alueen keskimääräistä palkkatasoa 
työasiamatkojen aikasäästön arvon määrittämiseen. Työajan ulkopuolisten matko-
jen aikasäästöt arvotetaan empiirisellä suhdeluvulla työasiamatka-aikasäästön ar-
vosta. Tällä tavalla määritetty ajan arvo Helsinki–Pietari-välin matkustajille on 6,96 
euroa/tunti, jolla on tehty herkkyystarkastelu. 
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7 Vaikutusten arviointi 

7.1  Vaikutukset radan välityskykyyn 

Hankevaihtoehtojen vaikutuksia radan välityskykyyn arvioitiin kapasiteetin käyttö-
asteen avulla. Tarkastelujen lähtökohtana käytettiin vuoden 2020 suurinta päivit-
täistä kuormitusta (30.1.2020), jolloin radalla liikennöitiin yhteensä 37 henkilö- ja 
tavarajunaa ja veturinsiirtoa. Aikatauluun lisättiin yksi Allegro-junapari, jolla huo-
mioidaan henkilöliikenteen vuorotarjonnan mahdollinen kasvu.  

Radan kuormitus ei ole vuorokausitasolla erityisen korkea, kapasiteetin käyttöaste 
on vertailuvaihtoehdossa 39 %. Vuorokauden sisällä kuormitus on kuitenkin hyvin 
epätasainen: huipputunnin kuormitus on 86 %, mutta radalla on myös käyttämä-
töntä kapasiteettia klo 02–06 välisenä aikana. Kyseisiä tunteja käytetään kaksi ker-
taa viikossa radanpidon työrakona, mutta muina päivinä ne ovat liikenteen käy-
tössä. 

Vaihtoehdossa Ve 1 toteutettavat välisuojastuspisteet parantavat radan välitysky-
kyä huomattavasti ja mahdollistavat aikataulujen muuttamisen siten, että kohtaa-
misia ja ohituksia tarvitaan vähemmän. Vaihtoehdossa Ve 2b junien lähtö Vainik-
kalasta nopeutuu hieman, mikä laskee käyttöastetta aavistuksen. Vaihtoehdossa 
Ve 2a toteutettavalla Raipon uudella sivuraiteella ei ole vaikutusta kapasiteetin 
käyttöasteeseen. Vaihtoehdossa Ve 3 toteutettava lisäraide Vainikkala tavaran län-
sipuolelle laskee hieman käyttöastetta. Vaihtoehdoissa Ve 5 ja Ve 6 toteutettava 
lisäraide/uusi kaksoisraide laskee huomattavasti kapasiteetin käyttöastetta. 

On huomattava, että välityskykytarkastelu on tehty nykytilanteen maksimi- 
junamäärällä, joka kuljetusmäärältään vastaa maksimiennustetta. Jos kuljetus-
määrä laskee perusennusteen mukaisesti, laskee myös radan kuormitus. 

 

Kuva 13. Kapasiteetin käyttöaste vertailuvaihtoehdossa ja hankevaihtoehdoissa 
vuorokausitasolla ja huipputunteina. 
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7.2  Vaikutukset häiriötilanteiden hallintaan 

Kapasiteetin käyttöaste on kääntäen verrannollinen liikenteen kykyyn palautua häi-
riöistä, minkä vuoksi se toimii hyvänä mittarina myös häiriötilanteiden hallittavuu-
delle. Vaihtoehdoissa Ve 2a ja Ve 2b toteutettavien toimenpiteiden (Raipon toinen 
sivuraide ja Vainikkala tavaran vaihde- ja turvalaitemuutokset) vaikutus häiriöti-
lanteiden hallittavuuteen ei kuitenkaan tule esille pelkästään kapasiteetin käyttö-
asteen kautta. 

Kyseiset toimenpiteet helpottavat tilanteita, joissa tavarajuna ei pääse lähtemään 
lähtöasemalta (esimerkiksi Kotka tai Kuusankoski), koska Vainikkala tavaran tulo-
raiteet ovat varattuja. Tällöin toimenpiteiden vaikutus näkyy lähtöratapihojen kuor-
mituksen vähenemisenä ja näiden vaihtotöiden täsmällisyyden paranemisena. Kul-
jetuksille aiheutuvat viiveet vähenevät, mikä vaunukierron nopeutumisen kautta 
parantaa Suomen transitoreittien kilpailukykyä. 

Vaihtoehtojen Ve 2a ja Ve 2b vaikutus on periaatteessa samanlainen, eli molemmat 
lisäävät raidekapasiteettia kuljetusreitin Vainikkalan päähän. Ve 2b on kuitenkin 
sikäli parempi, että siinä lisäkapasiteetti mahdollistaa junien pääsyn Vainikkalaan 
saakka. Vainikkalaan toteutettu lisäkapasiteetti palvelee paremmin myös junien 
lähtöä. 

Vaihtoehdossa Ve 3 toteutettava lisäraide Vainikkala tavarasta länteen toimii peri-
aatteessa samalla tavalla kuin vaihtoehto Ve 2b. Lisäksi se mahdollistaa junien 
nopeamman lähdön Vainikkalasta tilanteissa, jossa ne joutuvat odottamaan Vai-
nikkalaan myöhässä saapuvaa junaa. 
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7.3  Vaikutukset matka-aikoihin 

Allegron matka-aika Luumäki–Vainikkala-välillä on nykyisin 16 minuuttia ja tavara-
junien keskimääräinen matka-aika 40 minuuttia. Vaihtoehdossa Ve 1 toteutettavat 
välisuojastuspisteet lyhentävät tavaraliikenteen keskimääräistä matka-aikaa pois-
tamalla pysähdyksiä, lyhennys on kolme minuuttia. Lisäksi välisuojastuspisteet 
mahdollistavat kääntöaikojen lyhentämisen Vainikkalassa. 

Vaihtoehdossa Ve 4a toteutettavilla pistemäisten nopeusrajoitusten poistoilla Al-
legron matka-aikasäästö on noin 10–20 sekuntia. Tätä ei voida hyödyntää aikatau-
lunmukaisessa ajoajassa. Vaihtoehdossa Ve 4b nykyisen radan nopeuttamisella 
180 kilometriin tunnissa saavutetaan 3–4 minuutin matka-aikasäästö suunnasta 
riippuen. Vaihtoehdoissa Ve 5 ja Ve 6 voidaan Allegrolla saavuttaa viiden minuutin 
aikasäästö. Tavarajunilla keskimääräinen matka-ajan lyhennys on kuusi minuuttia. 

 

Kuva 14. Keskimääräinen matka-aika Luumäki–Vainikkala-välillä vertailuvaihto-
ehdoissa ja hankevaihtoehdoissa. 

7.4  Henkilöliikenteen tuottajan ylijäämän muutos 

Henkilöliikenteen tuottajan ylijäämään sisältyvät liikennöintikustannukset ja lippu-
tulot. Allegrot omistava Karelian Trains on VR-Yhtymän ja RŽD:n puoliksi omis-
tama, minkä vuoksi hankkeen synnyttämästä tuottajan ylijäämän muutoksesta 
puolet on kohdistettu Suomen yhteiskuntatalouteen. Liikennöintikustannusten las-
kennassa on oletettu, että nopeassa henkilöliikenteessä käytettävä kalusto on 
myös jatkossa Allegron tyyppinen sähkömoottorijuna, jonka maksiminopeus on 
220 km/h.  
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Lipputulojen laskennassa on käytetty erikseen määritettyä keskihintaa, koska han-
kearvioinnin yksikköarvoissa esitetty kotimaan kaukojunaliikenteen keskimääräi-
nen lipputulo on tiedossa oleviin hintoihin nähden melko alhainen. Allegro-liiken-
teen alkaessa vuonna 2010 toisen luokan lippu välillä Helsinki–Pietari maksoi 84 
euroa ja ensimmäisen luokan lippu 134 euroa. Istumapaikkamäärien perusteella 
laskettu keskimääräinen lipputulo oli 87 euroa. Junamatkojen hinnoittelu on tämän 
jälkeen muuttunut, ja halvimmillaan Allegro-lippuja on myyty 20 eurolla. Jos läh-
tökohtana käytetään VR-Yhtymän julkisuudessa ilmoittamaa keskimääräistä hin-
nanalennusta (-25 %) vuosina 2016–2017, saadaan keskihinnaksi 63 euroa, jota 
on käytetty hankearvioinnissa keskimääräisenä lipputulona. Koska hintaan liittyy 
epävarmuutta, on syytä tehdä herkkyystarkastelu alhaisemmalla hinnalla. 

Liikennöintikustannukset laskevat vaihtoehdoissa Ve 4b, Ve 5 ja Ve 6 matka-ajan 
lyhenemisen seurauksena. Suurin säästö (0,36 miljoonaa euroa/vuosi) saavute-
taan vaihtoehdoissa Ve 5 ja Ve 6.  

Lipputulot kasvavat matkustajamäärän kasvun seurauksena. Radan nopeuttami-
sen vaikutus matkustajamäärään on laskettu hankearvioinnin yksikköarvojen mu-
kaisella joustokertoimella -1,5 (10 % lyhennys matka-ajassa kasvattaa matkusta-
jamäärää 15 %). Joustokerroin on kotimaan kaukojunamatkustuksen keskiarvoa 
suurempi, koska työasiamatkojen määrä on yhteysvälillä suuri (noin 40 %).  

Suurin lipputulo saavutetaan vaihtoehdoissa Ve 5 ja Ve 6 (1,03 miljoonaa eu-
roa/vuosi). Muiden liikennemuotojen lipputulojen menetystä ei ole huomioitu. Ole-
tuksena on, että niiden vuorotarjontaa vähennetään matkustajamäärän laskun 
mukaisesti. Tuottajan ylijäämän muutos on vaihtoehdoissa Ve 5 ja Ve 6 yhteensä 
1,39 miljoonaa euroa vuodessa. 

 

Kuva 15. Henkilöliikenteen tuottajan ylijäämän muutos vertailuvaihtoehdoissa ja 
hankevaihtoehdoissa. 
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7.5  Kuluttajan ylijäämän muutos 

Kuluttajan ylijäämän muutokseen sisältyvät nykyisten ja uusien matkustajien aika-
kustannussäästöt. Aikakustannussäästö on laskettu ulkomaisille matkustajille sa-
mansuuruisena kuin suomalaisille matkustajille. Herkkyystarkasteluna on tutkittu 
EU-ohjeistuksen mukaista laskentatapaa, jossa venäläisten matkustajien aikakus-
tannussäästö määritetään Venäjän tulotason perusteella. Uudet matkustajat saa-
vat puolikkaan säännön mukaisesti puolet nykyisten matkustajien aikakustannus-
säästöstä. 

Ajan yksikköarvon lähtökohtana on käytetty vuoden 2013 matkustajatutkimuksen 
tietoa, jonka mukaan 40 % matkoista on työasiamatkoja ja 60 % vapaa-ajan mat-
koja. Ajan yksikköarvo on tällöin 11,25 euroa/tunti. 

Aikakustannukset laskevat vaihtoehdoissa Ve 4b, Ve 5 ja Ve 6 matka-ajan lyhene-
misen seurauksena. Suurin säästö (0,56 miljoonaa euroa/vuosi) saavutetaan vaih-
toehdoissa Ve 5 ja Ve 6. Uusien matkustajien aikakustannussäästöt ovat vaihtoeh-
doissa Ve 5 ja Ve 6 0,01 miljoonaa euroa vuodessa. Kuluttajan ylijäämän muutos 
on vaihtoehdoissa Ve 5 ja Ve 6 yhteensä 0,57 miljoonaa euroa vuodessa. 

 

Kuva 16. Kuluttajan ylijäämän muutos vertailuvaihtoehdoissa ja hankevaihto-
ehdoissa. 
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7.6  Kuljetuskustannusten ja tavaran 
aikakustannusten muutos 

Kuljetuskustannuksiin luetaan junien liikennöintikustannukset. Hankearviointioh-
jeistuksen mukaisesti transitoliikenteen vaunujen pääomakustannussäästöjä ei las-
keta Suomen yhteiskunnan hyödyksi, koska ne kohdistuvat venäläiselle operaatto-
rille (vaunujen omistaja/liisaaja). Myöskään tavaran ajan arvon muutosta ei ole 
laskettu transitokuljetuksille. 

Liikennöintikustannukset laskevat vaihtoehdoissa Ve 1, Ve 5 ja Ve 6 pysähdysten 
vähenemisen ja kääntöaikojen lyhenemisen seurauksena. Suurin säästö (0,15 mil-
joonaa euroa/vuosi) saavutetaan vaihtoehdoissa Ve 5 ja Ve 6. 

Tavaran aikakustannusten yksikköarvona on käytetty hankearvioinnin yksikköar-
vojen mukaista 0,04 euroa/tonnitunti. Suurin säästö (0,01 miljoonaa euroa/vuosi) 
saavutetaan vaihtoehdoissa Ve 5 ja Ve 6. Kuljetuskustannuksissa ja tavaran aika-
kustannuksissa saavutettava säästö on vaihtoehdoissa Ve 5 ja Ve 6 yhteensä 0,17 
miljoonaa euroa vuodessa. 

 

Kuva 17. Kuljetuskustannusten ja tavaran aikakustannusten muutos 
vertailuvaihtoehdoissa ja hankevaihtoehdoissa. 
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7.7  Vaikutukset väylänpidon kustannuksiin 

Väylänpidon kustannuksiin luetaan radan kunnossapidon kustannukset, radan ku-
lumisen rajakustannukset ja tien kulumisen kustannukset. Tien kuluminen vähe-
nee, kun henkilöauto- ja bussimatkustajia siirtyy juniin. Uusien matkustajien on 
oletettu siirtyvän samassa 1/3-suhteessa henkilöautoista, linja-autoista ja lentolii-
kenteestä.  

Radan ylläpidon kustannuksena on käytetty uudella radalla 31 000 €/km/vuosi 
(kunnossapitotaso 1AA, 220 km/h, sähköistys) ja nykyisellä radalla 23 000 
€/km/vuosi (kunnossapitotaso 1, 140 km/h, sähköistys). Tien kulumisen kustan-
nukset on laskettu ainoastaan Helsinki–Pietari-yhteysvälin Suomen puolella sijait-
sevalta tieverkon osuudelta. Keskimääräisenä automatkan pituutena Suomen puo-
lella on käytetty 190 km (Helsinki–Vaalimaa). 

Väylänpidon kustannukset kasvavat eniten vaihtoehdossa Ve 6 (1,19 miljoonaa 
euroa/vuosi), jossa toteutetaan kaksi uutta nopeaa raidetta. 

 

Kuva 18. Väylänpidon kustannusten muutos vertailuvaihtoehdoissa ja 
hankevaihtoehdoissa. 
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7.8  Vaikutukset onnettomuuskustannuksiin 

Tieliikenteen onnettomuudet vähenevät vaihtoehdoissa Ve 4b, Ve 5 ja Ve 6, kun 
matkustajia siirtyy henkilöautoista ja linja-autoista juniin. Onnettomuusasteena on 
käytetty valtateiden keskimääräistä onnettomuusastetta 5,9 onnettomuutta/100 
miljoonaa ajoneuvokilometriä. Onnettomuudet on huomioitu ainoastaan Helsinki–
Pietari-yhteysvälin Suomen puolella sijaitsevalta tieverkon osuudelta. Onnetto-
muuskustannuksissa saavutettava säästö on vaihtoehdoissa Ve 5 ja Ve 6 yhteensä 
0,04 miljoonaa euroa vuodessa. 

 

Kuva 19. Onnettomuuskustannusten muutos vertailuvaihtoehdoissa ja 
hankevaihtoehdoissa. 
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7.9  Vaikutukset päästökustannuksiin 

Rautatieliikenteen päästöt vähenevät, kun dieselkäyttöisen liikenteen pysähdykset 
vähenevät. Sähköenergian kulutuksen muutosta ei hankearviointiohjeistuksen mu-
kaisesti enää oteta huomioon. Tieliikenteen ja lentoliikenteen päästöt vähenevät, 
kun matkustajia siirtyy juniin. Lentoliikenteen päästömäärä on laskettu Finnairin 
päästölaskurin avulla, jonka mukaan Helsinki–Pietari-reitin hiilidioksidipäästöt ovat 
138,19 kg/matkustaja. 

Hiilidioksiditonnin yksikkökustannuksena on käytetty hankearvioinnin yksikköarvo-
jen ja energiaverolainsäädännön mukaista 77 euroa/tonni. Päästökustannuksissa 
saavutettava säästö on vaihtoehdoissa Ve 5 ja Ve 6 yhteensä 0,09 miljoonaa euroa 
vuodessa. 

 

Kuva 20. Päästökustannusten muutos vertailuvaihtoehdoissa ja hankevaihto-
ehdoissa. 
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7.10  Julkistaloudellisten verojen ja maksujen 
muutos 

Julkistaloudellisiin veroihin ja maksuihin luetaan ratamaksut ja dieselpolttoaineen 
valmisteverot, tieliiketeen polttoaineverot ja junalippujen arvonlisäverot. Dieselve-
turien käyttämän kevyen polttoöljyn valmisteverotulot ja tieliikenteen polttoaine-
verotulot laskevat, kun polttoaineenkulutus vähenee. Kansainvälisessä lentoliiken-
teessä käytettävä polttoaine on verotonta, eikä lipuista makseta arvonlisäveroa. 
Junalippujen arvonlisäverotulot kasvavat, kun junamatkustus lisääntyy. Vero- ja 
maksutulot vähenevät vaihtoehdoissa Ve 5 ja Ve 6 yhteensä 0,04 miljoonaa euroa 
vuodessa. 

 

Kuva 21. Julkistaloudellisten verojen ja maksujen muutos vertailuvaihtoehdoissa 
ja hankevaihtoehdoissa. 

7.11  Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Vaihtoehdoissa Ve 1, Ve 2a, Ve 2b ja Ve 3 toteutettavat toimenpiteet voidaan to-
teuttaa radanpidon työrakojen aikana ilman merkittävää haittaa liikenteelle. Vaih-
toehdoissa Ve 4a ja Ve 4b toteutettavat rataoikaisut voivat vaatia pidempiä liiken-
nekatkoja. Todennäköisesti kyse on kuitenkin enintään muutamien päivien mittai-
sista katkoista, joilla ei ole merkittävää vaikutusta esimerkiksi henkilöliikenteen 
tuottajan ylijäämään. Vaihtoehdoissa Ve 5 ja Ve 6 toteutettavat lisäraiteet toteu-
tetaan uuteen maastokäytävään, jolloin niillä ei ole vaikutusta nykyisen radan lii-
kenteeseen. 
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7.12  Vaikutukset maankäyttöön ja ympäristöön 

Maankäyttö- ja ympäristövaikutusten arviointi perustuu Luumäki–Vainikkala-tarve-
selvitykseen. Vaikutuksia on arvioitu vaihtoehdossa Ve 2a, jossa toteutetaan toinen 
sivuraide Raippoon, vaihtoehdoissa Ve 4a ja Ve 4b, joissa nykyiselle radalle toteu-
tetaan oikaisuja, sekä vaihtoehdoissa Ve 5 ja Ve 6, joissa toteutetaan uusi lisäraide 
koko yhteysvälille joko yksi- tai kaksiraiteisena. 

Vaihtoehdossa Ve 2a sivuraiteen rakentamisesta aiheutuu häiriötä radan lähialu-
een asukkaille. Toiminnan aikaiset vaikutukset ovat vähäisiä. Suunniteltaessa lisä-
raidetta tulee vaikutusalueen nykyiset luontoarvot tarkistaa. Esimerkiksi avoimena 
pidettävillä paahteisilla ratapenkereillä voi esiintyä merkittävää lajistoa. Maiseman 
ilme säilyy nykyisenkaltaisena, eivätkä vaikutukset ole merkittäviä. Alueella ei ole 
kulttuuriperintökohteita. 

Vaihtoehdossa Ve 4a rataoikaisuja on suunniteltu Pulsan länsipuolelle, Pottikylään 
ja Simolaan. Haitallisia vaikutuksia aiheutuu asumisen, liikkumisen ja muiden toi-
mintojen kannalta erityisesti Simolan ja Pottikylän alueilla. Liikenteen päättyessä 
nykyisellä rataosuudella melu- ja tärinähaitat vähenevät valtaosalla Simolan asuk-
kaista. Vaihtoehdossa Ve 4b nopeuden nosto 180 kilometriin tunnissa aiheuttaa 
haitallisia vaikutuksia huomattavasti laajemmalla alueella, erityisesti Latvasen ja 
Tittaran alueilla. Muualla kuin rataoikaisujen alueilla nopeuden noston vaikutukset 
ovat pienempiä. 

Vaihtoehdossa Ve 4a ratalinjaus pysyy nykyisen maastokäytävän alueella ja vaiku-
tukset luonnonympäristöön keskittyvät rakennustöiden aikaisiin vaikutuksiin. Vaih-
toehdossa Ve 4b tavoitenopeus 180 km/h vaatii pidempiä oikaisuja. Oikaisukohdilla 
on pienvesiä ja järviä, suoympäristöä sekä metsäalueita.  

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. Maisema muuttuu paikallisesti, mutta vaikutus voi olla positiivinen esi-
merkiksi siltarakenteiden huolellisella sijoittamisella maisemaan. 

Vaihtoehdoissa Ve 5 ja Ve 6 Raipon pohjoispuolella kulkeva linjausvaihtoehto pirs-
too Haikalan ja Hietalan kyläalueita, metsäalueita sekä Haikalan kohdalla peltoalu-
eita. Raipon kautta kulkevassa linjausvaihtoehdossa suuri osa kyläalueesta jää li-
säraiteen ja nykyisen radan väliin. Mikäli nykyinen rata jää käyttöön, haitat ovat 
merkittäviä nykyisen maankäytön ja alueen kehittämisen kannalta. Kummassakin 
vaihtoehdossa lisäraiteen estevaikutus vaikeuttaa maa- ja metsätalouden harjoit-
tamista sekä liikkumismahdollisuuksia. Mikäli liikenne päättyy nykyisellä radalla, 
melu- ja tärinähaitat vähenevät merkittävällä määrällä asukkaista. 

Uuden lisäraiteen maastokäytävän vaikutukset kohdistuvat pääosin metsäalueille, 
mutta alueella on myös pienvesiä, virtavesiä ja suoalueita. Vaikutusten tarkempi 
arvioiminen ja lieventäminen vaatii luonto- ja lajistoselvityksiä uudella maastokäy-
tävällä. Luontoarvot ja niihin kohdistuvat vaikutukset on selvitettävä tarkemmin. 
Raideyhteys pirstoo metsää ja vaikuttaa luonnonalueiden välisiin yhteyksiin. Eko-
logisen verkoston kannalta merkittäviä yhteyksiä ja alueita on tarpeen selvittää ja 
ottaa jatkosuunnittelussa huomioon.  
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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.  

7.13  Jäännösarvo 

Jäännösarvo lasketaan rakennusosista, joiden pitoaika on yli 30 vuotta, eli silloista, 
tunneleista, kallioleikkauksista sekä alus- ja pohjarakenteesta. Näiden 30 vuoden 
pitoajan jälkeen jäljellä oleva arvo diskontataan hankkeen avaamisvuoteen. Tällä 
tavoin laskettu jäännösarvon nykyarvo on suurin (14,9 miljoonaa euroa) vaihtoeh-
dossa Ve 6. 

 

Kuva 22. Jäännösarvon määrä hankevaihtoehdoissa. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ve 1 Ve 2a Ve 2b Ve 3 Ve 4a Ve 4b Ve 5 Ve 6

m
ilj

o
o

n
aa

 e
u

ro
a

Jäännösarvo



Väyläviraston julkaisuja 35/2021 51 
 

 

8 Vaikuttavuuden arviointi 

Vaikuttavuuden arvioinnissa vertaillaan hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteu-
tumista hankevaihtoehdoissa. Hankkeen tärkeimmät tavoitteet ovat Luumäki–Vai-
nikkala-radan ja Vainikkalan ratapihan välityskyvyn parantaminen, henkilöliiken-
teen matka-ajan lyhentäminen ja kuljetuskustannusten laskeminen.  

Välityskyvyn mittarina on käytetty radan kapasiteetin käyttöastetta. Huonoimpana 
arvona on käytetty vertailuvaihtoehdon käyttöastetta ja parhaana arvona hanke-
vaihtoehtojen Ve 5 ja Ve 6 käyttöastetta (hankevaihtoehtojen alin arvo). On huo-
mattava, että mittari kuvaa ainoastaan Luumäki–Vainikkala-radan välityskykyä. 
Vainikkalan ratapihan välityskyvylle ei voitu määrittää vastaavaa mittaria, koska 
ratapihan päivittäisestä kuormituksesta ei ole saatavilla riittävän tarkkaa tietoa. 

Henkilöliikenteen matka-ajan mittarina on käytetty Allegron matka-aikaa välillä 
Luumäki–Vainikkala. Huonoimpana arvona on käytetty vertailuvaihtoehdon matka-
aikaa ja parhaana arvona hankevaihtoehtojen Ve 5 ja Ve 6 matka-aikaa (hanke-
vaihtoehtojen alin arvo). 

Kuljetuskustannusten mittarina on käytetty vuoden yhteenlaskettuja kuljetuskus-
tannuksia. Huonoimpana arvona on käytetty vertailuvaihtoehdon kuljetuskustan-
nuksia ja parhaana arvona hankevaihtoehtojen Ve 5 ja Ve 6 kuljetuskustannuksia 
(hankevaihtoehtojen alin arvo). 

Lisäksi on arvioitu hankkeen vaikuttavuutta hiilidioksidipäästöihin. Huonoimpana 
arvona on käytetty vertailuvaihtoehdon päästövähenemää ja parhaana arvona 
hankevaihtoehtojen Ve 5 ja Ve 6 päästövähenemää (hankevaihtoehtojen alin 
arvo). 

Taulukko 4. Hankkeen vaikuttavuusmittarit. 

Tarkasteltava mittari Suun-
ta 

Suunnitteluarvot 

Huo
noin 
arvo 

Ve 0 Ve 1 Ve 
2a 

Ve 
2b 

Ve 3 Ve 
4a 

Ve 
4b 

Ve 5 Ve 6 Pa-
ras 
arvo 

Allegron matka-aika 
Luumäki–Vainikkala 
[min] 

MIN 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,0 13,0 11,0 11,0 11,0 

Kapasiteetin käyttö-
aste vuorokausita-
solla [%] 

MIN 38 38 28 38 37 36 38 38 18 18 18 

Tavaraliikenteen lii-
kennöintikustannuk-
set [M€/v] 

MIN 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,5 13,5 13,5 

Hiilidioksidipäästöjen 
muutos [1000 t/v] 

 

MIN 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,2 1,2 1,2 
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Taulukko 5. Hankevaihtoehtojen vaikuttavuudet valittujen mittareiden suhteen. 

Tarkasteltava mittari 

Vaikuttavuus 

Huo-
noin 
arvo 

 
 

  
Paras 
arvo 

Allegron matka-aika  
Luumäki–Vainikkala 
[min] 

16,5 

 

 

 

   11,0 

Kapasiteetin käyttöaste 
vuorokausitasolla [%] 38 

 

 

 

   18 

Tavaraliikenteen  
liikennöintikustannukset 
[M€/v] 

13,6 

 

 

 

   13,5 

Hiilidioksidipäästöjen 
muutos [1000 t/v] 

 
0,0     1,2 

 

 

 

 

      

 
Matka-aika lyhenee eniten hankevaihtoehdoissa Ve 5 ja Ve 6, jolloin näiden vai-
kuttavuus on 100 %. Hankevaihtoehdossa Ve 4b saavutetaan 64 % vaihtoehtojen 
Ve 5 ja Ve 6 matka-ajan lyhennyksestä.  

Kapasiteetin käyttöaste laskee eniten hankevaihtoehdoissa Ve 5 ja Ve 6. Hanke-
vaihtoehdossa Ve 1 saavutetaan 50 % vaihtoehtojen Ve 5 ja Ve 6 käyttöasteen 
vähenemästä.  

Tavaraliikenteen liikennöintikustannukset laskevat eniten vaihtoehdossa Ve 6. 
Hankevaihtoehdossa Ve 1 saavutetaan 56 % vaihtoehdon Ve 6 arvosta ja hanke-
vaihtoehdossa Ve 5 89 % sen arvosta. Kuljetuskustannussäästöjen määrä on ko-
konaisuutena hyvin vähäinen. 

Hiilidioksidipäästöt vähenevät eniten hankevaihtoehdoissa Ve 5 ja Ve 6. Hanke-
vaihtoehdossa Ve 4b saavutetaan 74 % vaihtoehtojen Ve 5 ja Ve 6 arvosta. Myös 
vähenevien päästöjen määrä on kokonaisuutena hyvin pieni. 
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9 Kannattavuuden arviointi 

9.1  Peruslaskelma 

Kannattavuuslaskelmassa hankkeen vaikutukset on laskettu 30 vuoden aikajän-
teeltä ja diskontattu nykyarvoisiksi 3,5 % laskentakorolla. Arvostuksiin perustuvia 
onnettomuus- ja päästökustannuksia on korotettu 1,5 % vuodessa, koska näiden 
vaikutusten painoarvon oletetaan yleisen tulotason kasvun myötä kasvavan. Hank-
keen valmistumisvuotena on käytetty vuotta 2030.  

Investointikustannukset on muutettu hankearvioinnissa käytettävään vuoden 2018 
kustannustasoon (MAKU 103,9; 2015=100). Peruskorjauksen kustannukset sisäl-
tyvät vertailuvaihtoehtoon ja kaikkiin hankevaihtoehtoihin. Vaihtoehdossa Ve 4b 
toteutettavien oikaisujen on arvioitu pienentävän peruskorjauksen kustannusta. 

Hankkeen investointikustannuksissa, rakentamisen aikaisissa koroissa ja väylänpi-
don kustannuksissa on huomioitu julkisten varojen rajakustannus eli niin sanottu 
verokerroin, jolla kuvataan investoinnin rahoituksen verorasituksen kautta synty-
vää yhteiskunnallista rajakustannusta. Suomessa verokertoimen arvoksi on määri-
tetty 1,2, jolla korotetaan valtion ja kuntien osuus hankkeen investointikustannuk-
sista ja väylänpidon kustannuksista.  
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Taulukko 6. Hyöty-kustannuslaskelma (luvut miljoonia euroja; MAKU 103,9; 
2015=100). Vaihtoehtojen Ve 2a ja Ve 3 hyöty-kustannussuhteet ovat 
negatiivisia, minkä vuoksi niitä ei ole esitetty. 

 
 
Hankevaihtoehtojen kannattavuuksissa on huomattavia eroja. Paras yhteiskunta-
taloudellinen kannattavuus saavutetaan vaihtoehdossa Ve 4b, jonka hyöty-kustan-
nussuhde on 0,80. Vaihtoehdon suurimmat hyödyt syntyvät lipputulojen kasvusta 
ja matkustajien aikakustannussäästöistä. Vaihtoehdon Ve 4b kustannuksissa on 
huomioitu peruskorjauksen kustannuksissa saavutettava säästö, joka saavutetaan, 
jos hankkeet toteutetaan samanaikaisesti. Jos peruskorjaus toteutetaan ensin ja 
rataoikaisut myöhemmin, on hyöty-kustannussuhde 0,58.  

Hankevaihtoehdoissa Ve 5 ja Ve 6 saavutetaan vaihtoehtoa Ve 4b suuremmat hyö-
dyt lipputuloissa ja matkustajien aikakustannuksissa, mutta suurten investointikus-
tannusten vuoksi kannattavuus on selvästi alhaisempi. Kahdesta lisäraidevaihtoeh-
dosta kannattavampi on Ve 5, jossa uusi lisäraide toteutetaan yksiraiteisena ja 
nykyinen rata jää käyttöön toisena raiteena. Suurin hyöty vaihtoehdoissa Ve 5 ja 
Ve 6 syntyy kuitenkin jäännösarvosta. 

Hankevaihtoehdoilla Ve 2a ja Ve 3 ei ole vaikutuksia säännöllisen liikenteen kul-
kuun, minkä vuoksi niille ei myöskään synny laskennallisia hyötyeriä. Hyöty-kus-
tannussuhteet ovat negatiivisia, koska väylänpidon kustannukset kasvavat.  

Ve 1– Ve 

0

Ve 2a– 

Ve 0

Ve 2b– 

Ve 0

Ve 3– Ve 

0

Ve 4a– 

Ve 0

Ve 4b– 

Ve 0

Ve 5– Ve 

0

Ve 6– Ve 

0

KUSTANNUKSET (K) 2,4 9,2 4,2 17,8 16,8 30,2 147,6 218,1

Suunnittelukustannukset 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4 1,0 3,3 4,9

Rakentamiskustannukset 1,8 7,2 3,3 13,9 13,1 32,6 110,1 162,8

Vältety t investoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0

Rakentamiskustannusten julkisten varojen rajakustannus 0,4 1,4 0,7 2,8 2,6 4,7 22,0 32,6

Korko rakentamisen ajalta 0,1 0,4 0,2 0,7 0,7 1,2 12,1 17,9

HYÖDYT (H) 1,8 -0,5 0,2 -0,2 1,8 24,3 20,4 19,8

Väylänpitäjän kustannukset yhteensä 0,0 -0,8 0,0 -0,8 0,0 0,1 -17,5 -21,9

Väylänpidon julkisten varojen rajakustannus 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 -3,5 -4,4

Radan kunnossapito 0,0 -0,8 0,0 -0,8 0,0 0,0 -17,6 -22,0

Tieverkon kunnossapito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

Henkilöliikenteen tuottajan ylijäämän muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 13,2 13,2

Liikennöintikustannusten muutos (sis. erity isverot ja maksut) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 3,3 3,3

Lipputulojen muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 9,9 9,9

Kuluttajan ylijäämän muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 13,1 13,1

Nykyisten matkustajien aikakustannussäästöt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 13,0 13,0

Uusien matkustajien aikakustannussäästöt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

Kuljetuskustannusten muutos 1,7 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 2,2 2,6

Liikennöintikustannusten muutos (sis. erity isverot ja maksut) 1,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 2,2 2,6

Tavaran ajan arvon muutos 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Onnettomuuskustannusten muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,4

Tieliikenteen onnettomuudet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,4

Päästökustannusten muutos 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 2,2 2,2

Rautatieliikenteen päästöt 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Tieliikenteen päästöt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 0,5

Lentoliikenteen päästöt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,6 1,6

Julkistaloudellisten verojen ja maksujen muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,4 -0,3

Ratamaksut ja dieselpolttoaineen valmisteverot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Tieliikenteen verot ja maksut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,7 -0,7

Arvonlisäverot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3

Jäännösarvo 0,0 0,5 0,0 0,8 1,8 3,4 10,6 14,9

Rakentamisen aikaiset haitat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

HYÖTY-KUSTANNUSSUHDE (H/K) 0,75 – 0,04 – 0,11 0,80 0,14 0,09

NETTONYKYARVO (H-K) -0,6 -9,8 -4,0 -18,0 -15,0 -5,9 -127,1 -198,3
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9.2  Herkkyystarkastelut 

Herkkyystarkasteluilla tutkitaan tunnistettujen epävarmuuksien vaikutusta hank-
keen kannattavuuteen. Merkittävimmät epävarmuudet liittyvät liikenne-ennustei-
siin sekä toimenpiteiden kustannusarvioihin. Herkkyystarkastelu tehtiin seuraaville 
epävarmuustekijöille: 

 kuljetusmäärä vähenee miniennusteen mukaiselle noin kahden miljoonan 
tonnin tasolle 

 kuljetusmäärä jää maksimiennusteen mukaiselle noin kahdeksan miljoonan 
tonnin tasolle 

 kuljetusmäärä kasvaa lyhyen aikavälin tavoitteiden mukaiselle noin 12 mil-
joonan tonnin tasolle 

 matkustajamäärä jää 30 % ennustettua alhaisemmaksi 
 matkustajamäärä kasvaa 30 % ennustettua suuremmaksi 

 keskimääräinen lipputulo on 40 euroa peruslaskelmassa käytetyn 63 euron 
sijasta 

 venäläisille matkustajille käytetään EU-ohjeistuksen mukaista alhaisempaa 
ajan arvoa (6,96 euroa/tunti) 

 rakentamiskustannukset jäävät 20 % arvioitua pienemmiksi 
 rakentamiskustannukset kasvavat 20 % arvioitua suuremmiksi. 
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Kuva 23. Herkkyystarkasteluiden tulokset. 

Vaihtoehdon Ve 1 kannattavuus on hyvin riippuvainen siitä, miten tavaraliikenteen 
määrä kehittyy. Vaihtoehdossa Ve 4b matkustajamäärän kehittymisellä on melko 
suuri vaikutus ja suurempi kuin keskimääräisellä lipputulolla. Vaihtoehtojen Ve 5 
ja Ve 6 kannattavuus ei muutu merkittävästi, vaikka kuljetusmäärä ja matkustaja-
määrä kasvaisivat. 
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Hyöty-kustannussuhteet peruslaskelmassa ja 
herkkyystarkasteluissa

Peruslaskelma

Tavaraliikenteen minimiennuste

Tavaraliikenteen maksimiennuste

Tavaraliikenteen maksimiskenaario

Henkilöliikenteen minimiennuste

Henkilöliikenteen maksimiennuste

Henkilöliikenteen alhaisempi lipunhinta

Rakentamiskustannukset -20 %

Rakentamiskustannukset +20 %

Venäläisten matkustajien alennettu aikakustannus
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10 Toteutettavuuden ja epävarmuuksien 
arviointi 

Hankkeen toteutettavuuteen ei nykyisen radan kehittämisen osalta liity merkittäviä 
epävarmuuksia. Hankealueella ovat voimassa Etelä-Karjalan maakuntakaava ja 
Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Maakuntakaavassa nykyinen rata välillä 
Luumäki–Vainikkala on osoitettu merkittävästi kehitettävänä pääratana. Suunnit-
telumääräyksen mukaan radan suunnittelussa tulee varautua kaksoisraiteen ra-
kentamiseen ja tasoristeysten poistamiseen. Lisäksi suunnittelussa tulee ottaa huo-
mioon raideliikenteestä aiheutuvat melu- ja tärinähaitat sekä päästöt. 

Maakuntakaavassa on osoitettu myös uusi päärata nykyisen radan pohjoispuolelle. 
Rata-alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Luumäen kol-
mioraide sekä yhteys Raiposta etelään kohti Ylämaata on maakuntakaavassa osoi-
tettu raideliikenteen yhteystarpeena. Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti, 
maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävän uuden raideyhteyden tarve.  

Uuteen maastokäytävään sijoittuvan lisäraiteen ympäristövaikutusten tarkempi ar-
vioiminen on tarpeen mahdollisissa tulevissa suunnitteluvaiheissa. Uuden maasto-
käytävän vaikutukset kohdistuvat pääosin metsäalueille, mutta alueella on myös 
pienvesiä, virtavesiä ja suoalueita. Todennäköisesti lisäraiteelle on laadittava YVA-
lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi.  

Vaihtoehdossa Ve 4b toteutettavat rataoikaisut voivat myös edellyttää YVA-menet-
telyä. Tällöin hanketta ei välttämättä voitaisi toteuttaa peruskorjauksen yhtey-
dessä, jolloin sen kannattavuus olisi alhaisempi. 

Hankkeen toteuttamiseen liittyy tällä hetkellä poikkeuksellisen suuri kysyntäriski. 
Transitoliikenne voi kasvaa lähivuosina, mutta pitkällä aikajänteellä Venäjän liiken-
nepoliittiset tavoitteet voivat vähentää sitä huomattavasti. Myös Suomen ulko-
maankaupan kuljetuksiin liittyy epävarmuuksia. Painopaperin kysynnän nopeutu-
nut väheneminen voi johtaa tuotantokapasiteetin vähennyksiin, mikä voi vähentää 
raakapuun tuontia. Raakaöljyn tuonti voi pitkällä aikajänteellä vähentyä merkittä-
västi tai loppua kokonaan. Kuljetuskysynnän epävarmuuden vuoksi merkittäviä ta-
varaliikenteen välityskykyä parantavia investointeja ei kannata toteuttaa lähivuo-
sina, vaan päätöksiä niistä tulee tehdä vasta muutaman vuoden päästä, kun liiken-
teen kehittymisestä on parempi käsitys. 

Henkilöliikenteessä kysyntäriski liittyy ennen kaikkea siihen, miten matkustus pa-
lautuu pandemiasta. Matkustajamäärä voi kuitenkin myös kasvaa huomattavasti, 
jos sähköisen viisumin käyttöönotto junaliikenteessä toteutuu. Kokonaisuutena 
henkilöliikenteen kysyntäriski on tavaraliikennettä vähäisempi. 

Sekä Luumäki–Vainikkala-radalla että Vainikkalan ratapihalla on lähivuosina mer-
kittäviä peruskorjaustarpeita. Peruskorjaus- ja kehittämistoimenpiteiden ohjel-
moinnissa on riskinä, että peruskorjattuja osuuksia joudutaan muutaman vuoden 
päästä rakentamaan uudelleen. Tämän vuoksi peruskorjausten suunnittelussa tu-
lee arvioida, kannattaako kehittämistoimenpiteitä toteuttaa jo niiden yhteydessä.  
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11 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Nykytilanteen ongelmat 

Luumäki–Vainikkala-radan ongelmina ovat puutteellinen välityskyky ja henkilölii-
kenteen alhainen nopeustaso. Radalla on asemavälisuojastus, minkä vuoksi kapa-
siteetin käyttöaste on tiettyinä vuorokaudenaikoina huomattavan korkea. Henkilö-
liikenteen suurin sallittu nopeus on 140 km/h, kun se muulla osalla Allegron Suo-
men puoleista reittiä on 200–220 km/h. 

Vainikkalan ratapihan ongelmana on ajoittain riittämätön raidekapasiteetti. Itäi-
selle yhdysliikenteelle ovat tyypillisiä liikenteen epäsäännöllisyys ja ennakoimatto-
muus, minkä seurauksena ratapiha on usein ruuhkautunut. Tämä viivästyttää ju-
nanmuodostusta ja ratapihalta lähteviä junia. Vainikkalan ratapihan ruuhkautumi-
nen heijastuu Kaakkois-Suomen muihin ratapihoihin, jotka ruuhkautuvat kun tyh-
jävaunujunia ei voida lähettää takaisin Vainikkalaan. Tämä aiheuttaa vaihtotöiden 
epätäsmällisyyttä ja vaunukierron hidastumista, mikä kasvattaa kuljetuskustan-
nuksia ja heikentää välillisesti Suomen transitoreitin kilpailukykyä.  

Sekä Luumäki–Vainikkala-radan että Vainikkalan ratapihan kapasiteetinhallinnassa 
on tunnistettu puutteita. Liikenteen huonon ennakoitavuuden vuoksi ratakapasi-
teettia haetaan huomattavasti enemmän kuin sitä käytetään. Osa kapasiteetista 
jätetään perumatta, mikä hankaloittaa liikennesuunnittelua ja liikenteenohjauksen 
työtä. Vainikkalan ratapihan kapasiteetinjako ei ole kaikilta osin kilpailuneutraali, 
mikä on aiheuttanut haasteita monitoimijaympäristössä. Ratapihasopimuksiin pe-
rustuva kapasiteetinjako on myös koettu kapasiteetin kokonaiskäytön kannalta te-
hottomaksi. 

Kotkan ratapihan laajennukset tulevat helpottamaan Vainikkalan ratapihan ruuh-
kautumista, koska maksimikuormitustilanteissa vaunuja voidaan säilyttää nykyistä 
enemmän Kotkassa. Kotkan ja Haminan ratapihojen kehittäminen yhdessä veto-
kaluston uusiutumisen kanssa mahdollistavat keskimääräisen junapainon kasvat-
tamisen, mikä tulee vähentämään junamäärää, ja siten myös helpottamaan ruuh-
kautumista.  

Liikenne-ennuste 

Kansainvälisen henkilöliikenteen matkustajamäärä on kasvanut voimakkaasti 
2000-luvulla. Matkustajamäärän arvioidaan kasvavan myös tulevaisuudessa, mutta 
aikaisempaa maltillisemmin. Merkittävimmät epävarmuudet liittyvät pandemian 
pysyviin vaikutuksiin, joka voi vähentää matkustusta, sekä sähköisen viisumin 
käyttöönottoon, joka voi kasvattaa matkustusta. 

Tavaraliikenteen ja erityisesti transitoliikenteen kehittymiseen liittyy tällä hetkellä 
suuria epävarmuuksia. Lyhyellä aikajänteellä transitoliikenteessä on kasvupotenti-
aalia, koska Venäjän kuljetustarve kasvaa, eivätkä sen omat satamat pysty käsit-
telemään kaikkia kuljetuksia. Satamia kuitenkin kehitetään, ja pitkällä aikajänteellä 
Venäjän tavoitteena on transitoliikenteen siirtäminen maan omiin satamiin. Tämä 
tulee todennäköisesti vähentämään kuljetuksia Suomen kautta. Suomen ulko-
maankaupan kuljetuksissa epävarmuutta liittyy erityisesti raakaöljyn ja raakapuun 
tuonnin jatkumiseen. 
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Vaikutusten arviointi 

Hankearvioinnissa tarkasteltiin kahdeksaa hankevaihtoehtoa. Vaihtoehdot ja niiden 
keskeiset vaikutukset on esitetty seuraavan sivun taulukossa. Vaihtoehtojen Ve 1, 
Ve 4a, Ve 4b, Ve 5 ja Ve 6 vaikutuksia on arvioitu normaaleilla hankearviointime-
netelmillä, eli hyöty- ja kustannuserien määrällisellä arvioinnilla ja kapasiteetin 
käyttöasteen laskennalla.  

Vaihtoehdoissa Ve 2a toteutettavan Raipon toisen sivuraiteen vaikutuksia on arvi-
oitu sanallisesti, koska toimenpiteellä ei ole vaikutuksia säännöllisen liikenteen 
kautta syntyviin hyöty- ja kustannuseriin tai kapasiteetin käyttöasteeseen. Vaihto-
ehdossa Ve 2b toteutettavien vaihde- ja turvalaitemuutosten vaikutuksia on arvi-
oitu määrällisesti siltä osin, kun toimenpiteet nopeuttavat säännöllistä liikennettä, 
minkä lisäksi vaikutuksia välityskykyyn on kuvattu sanallisesti. Vaihtoehdossa Ve 3 
toteutettavan lisäraiteen vaikutuksia on arvioitu kapasiteetin käyttöasteen avulla, 
minkä lisäksi vaikutuksia välityskykyyn on kuvattu sanallisesti. 

Taulukko 7. Yhteenveto vaikutusten arvioinnista. 

Hanke-
vaihto-
ehto 

Toimenpiteet Kustannuk-
set [M€] 
MAKU 120; 
2015=100 

HK-
suhde 

Keskeiset vaikutukset 

Ve 1 Uudet väli- 
suojastuspis-
teet Luumäki–
Pulsa-, Pulsa–
Raippo- ja 
Raippo–Vainik-
kala-väleille 

2,1 0,75 Välisuojastupisteet laskevat radan kapasi-
teetin käyttöastetta ja mahdollistavat liiken-
teen kasvun. Lisäksi ne tuovat pieniä kulje-
tuskustannussäästöjä poistamalla kohtaa-
misia ja lyhentämällä kääntöaikoja Vainik-
kalassa. 

Ve 2a Toinen sivu-
raide Raippoon 

8,3 – 

 

Uusi sivuraide toimii puskurina tilanteissa, 
joissa Vainikkala tavara on ruuhkautunut; 
junat voivat odottaa sivuraiteella tulorai-
teen vapautumista. Tämä helpottaa myös 
muiden ratapihojen ruuhkautumisongel-
maa. Vaihtoehdossa Ve 2b sama vaikutus 
saavutetaan kuitenkin tehokkaammin. 

Ve 2b Vainikkala tava-
ran vaihde- ja 
turvalaite- 
muutokset 

3,8 0,04 

 

Toimenpiteet parantavat Vainikkala tavaran 
välityskykyä ja helpottavat muiden ratapi-
hojen ruuhkautumisongelmaa. Vaikutus on 
sama kuin vaihtoehdossa Ve 2a, mutta li-
säksi toimenpiteet nopeuttavat junien läh-
töä ja helpottavat Vainikkalan vaihtotyötä. 

Ve 3 Lisäraide 
Raippo–Vainik-
kala-välille 
(2 km) sekä  
tämän Vainik-
kala tavarassa 
edellyttämät 
muutokset 

16,0  – 

 

Lisäraide laskee kapasiteetin käyttöastetta 
Raippo–Vainikkala-välillä ja helpottaa häi-
riötilanteiden hallintaa. Voi tulla tarpeel-
liseksi, jos junamäärä kasvaa nykyisestä. 
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Hanke-
vaihto-
ehto 

Toimenpiteet Kustannuk-
set [M€] 
MAKU 120; 
2015=100 

HK-
suhde 

Keskeiset vaikutukset 

Ve 4a Nykyisen radan 
pistemäisten 
nopeusrajoitus-
ten poistami-
nen 

18,5 0,11 Tuo lisää pelivaraa henkilöliikenteelle, 
mutta ei vaikuta aikataulunmukaiseen 
matka-aikaan. 

Ve 4b Nykyisen radan 
nopeuttaminen 
 180 km/h 

37,6 0,81 Toimenpiteet nopeuttavat Allegro-liiken-
nettä 3–4 minuuttia suunnasta riippuen.  

Ve 5 Lisäraide Luu-
mäki–Vainik-
kala-välille uu-
teen maasto-
käytävään (ny-
kyinen rata jää 
käyttöön) 

127,2 0,14 Toimenpide nopeuttaa Allegro-liikennettä 
viidellä minuutilla ja mahdollistaa tavaralii-
kenteen kohtaamisten poistamisen. Mah-
dollistaa myös liikenteen huomattavan kas-
vun. Radan ylläpitokustannukset kasvavat. 

Ve 6 Kaksoisraide 
Luumäki–Vai-
nikkala-välille 
uuteen maasto-
käytävään (ny-
kyinen rata 
poistuu käy-
töstä) 

188,0 

 

0,09 Toimenpide nopeuttaa Allegro-liikennettä 
viidellä minuutilla ja mahdollistaa tavaralii-
kenteen kohtaamisten poistamisen. Mah-
dollistaa myös liikenteen huomattavan kas-
vun. Radan ylläpitokustannukset kasvavat. 

 
Radan välityskykyä voidaan parantaa kustannustehokkaimmin hankevaihto- 
ehdossa Ve 1 toteutettavilla välisuojastuspisteillä. Vaihtoehdon hyöty-kustannus-
suhde on 0,75, minkä lisäksi on huomioitava sen radan välityskykyä parantava 
vaikutus. Uusilla välisuojastuspisteillä on huomattava vaikutus kapasiteetin käyttö-
asteeseen. 

Henkilöliikenteen nopeuttamisvaihtoehdoista kustannustehokkain on hankevaihto-
ehto Ve 4b, jossa nykyisen radan nopeustasoa nostetaan 180 kilometriin tunnissa. 
Hankevaihtoehto ei kuitenkaan ole yhteiskuntataloudellisesti kannattava; sen 
hyöty-kustannussuhde on 0,80, jos se toteutetaan radan peruskorjauksen yhtey-
dessä siten, että oikaistavia osuuksia ei peruskorjata. Jos rataoikaisut toteutetaan 
erillisenä hankkeena peruskorjauksen jälkeen, on hyöty-kustannussuhde 0,58.  

Hankevaihtoehtoehdot Ve 2a, Ve 2b ja Ve 3 parantavat ennen kaikkea liikenteen 
hallittavuutta maksimikuormitus- ja poikkeustilanteissa. Vaihtoehdossa Ve 2a to-
teutettavaa Raipon toista sivuraidetta voidaan käyttää odotusraiteena tilanteessa, 
jossa Vainikkala tavaran kaikki tuloraiteet ovat varattuja. Säännöllisessä liiken-
teessä tarve kolmen junan kohtaamisille on hyvin vähäinen. Vaihtoehdossa Ve 2b 
toteutettavat toimenpiteet vapauttavat Vainikkala tavarasta yhden tuloraiteen ja 
nopeuttavat hieman tavarajunien lähtöä. Liikenteen hallittavuutta parantava vai-
kutus on periaatteessa sama kuin vaihtoehdossa Ve 2a, mutta toimenpiteet ovat 
sikäli parempia, että ne mahdollistavat junien pääsyn Vainikkalaan asti. Lisäksi ne 
parantavat Vainikkalan sisäisen vaihtotyön sujuvuutta. Vaihtoehdossa Ve 3 toteu-
tettava lisäraide toimii samalla tavalla kuin vaihtoehto Ve 2b, minkä lisäksi se mah-
dollistaa junien nopeamman lähdön Vainikkalasta tilanteessa, jossa ne joutuvat 
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odottamaan Vainikkalaan myöhässä saapuvaa junaa. Toimenpide myös laskee hie-
man kapasiteetin käyttöastetta. 

Vaihtoehtojen Ve 5 ja Ve 6 kannattavuus jää hyvin heikoksi (hyöty-kustannussuh-
teet 0,14 ja 0,09). Jos kaksoisraide koko Luumäki–Vainikkala-välille todetaan tule-
vaisuudessa tarpeelliseksi, kannattaa se toteuttaa vaihtoehdon Ve 5 mukaisena 
siten, että uuteen maastokäytävään rakennetaan yksi lisäraide ja nykyinen rata jää 
käyttöön. Tällöin henkilöliikenne siirtyy uudelle radalle ja tavaraliikenne jää pääosin 
nykyiselle. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole nähtävissä niin suurta liikenteen kasvua, 
että tämä tulisi tarpeelliseksi. 

Epävarmuuksien huomiointi ja kehittämisen vaiheistus 

Mikään tarkastelluista hankevaihtoehdoista ei ole perusennusteen mukaisilla liiken-
nemäärillä yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Välityskykyä parantavia toimen-
piteitä voidaan kuitenkin perustella sillä, että ne vähentävät liikenteen häiriöherk-
kyyttä ja mahdollistavat liikenteen kasvun. 

Luumäki–Vainikkala-radan ja Vainikkalan ratapihan välityskykyä voidaan parantaa 
useilla pienillä toimenpiteillä nopeasti ja kustannustehokkaasti. Näin pystytään vas-
taamaan liikenteen lähivuosien kasvuun, jota muun muassa liikennöitsijät pitävät 
todennäköisenä. Päätöksiä suuremmista kehittämistoimenpiteistä kannattaa tehdä 
vasta sen jälkeen, kun nähdään miten Venäjän satamainvestoinnit vaikuttavat 
transitoliikenteen määrään. Todennäköisesti tämä voidaan tehdä vuonna 2025. 
Tuolloin voidaan arvioida paremmin myös pandemian ja mahdollisen sähköisen 
viisumin käyttöönoton vaikutuksia matkustajamäärään sekä raakapuun ja raakaöl-
jyn tuonnin kehittymistä. 

Sekä Luumäki–Vainikkala-radalla että Vainikkalan ratapihalla on merkittäviä perus-
korjaustarpeita vuosina 2023–2025. Jos Luumäki–Vainikkala-radan nopeustaso 
päätetään nostaa hankevaihtoehdon Ve 4b mukaisesti 180 kilometriin tunnissa, 
kannattaa se toteuttaa peruskorjauksen yhteydessä. Rataoikaisuiden toteuttami-
nen voi kuitenkin edellyttää YVA-menettelyä, mikä viivästyttäisi rakentamista.  

Peruskorjauksen tehokas läpivienti edellyttää todennäköisesti nykyistä pidempiä 
työrakoja. Radalla kuljetettava tavara on pääosin välivarastoitavaa irtotavaraa, 
jolle päivittäinen frekvenssi ei ole kriittinen. Keskustelut katkojen pituudesta ja 
ajankohdista tulee kuitenkin aloittaa riittävän ajoissa. 

Digirata-hanke tekee toteutuessaan nykyiselle radalle toteutettavat uudet välisuo-
jastuspisteet tarpeettomiksi. Suunnitelmien mukaan tämä tulisi kuitenkin toteutu-
maan vasta vuoden 2035 jälkeen. Jos välisuojastuspisteet toteutetaan jo lähivuo-
sina, ehditään niitä hyödyntää noin 15 vuotta. 

Vainikkalan kautta kulkevan tavaraliikenteen kohdalla on ollut esillä sen osittainen 
siirto Imatrankosken reitille. Luumäki–Vainikkala-radan ja Vainikkalan ratapihan 
välityskyky eivät edellytä kuljetusten siirtämistä Imatrankosken reitille. Tarvitta-
essa välityskykyä voidaan parantaa liikenteen kasvun edellyttämällä tavalla.  
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12 Suositeltava etenemispolku 

1) Seuraavien 3–4 vuoden aikana Luumäki–Vainikkala-radan kuljetusmäärä tulee 
todennäköisesti pysymään korkealla tasolla, mahdollisesti kasvamaan. Tämän 
vuoksi suositellaan toteuttamaan pieniä toimenpiteitä, joilla Luumäki–Vainik-
kala-radan ja Vainikkalan ratapihan välityskykyä voidaan parantaa nopeasti. 
 
a) Kapasiteetinhallinnan kehittämistoimenpiteet: 

 Kiirehditään kapasiteettiohjaajan ja tarvittavien tietojärjestelmien käyt-
töönottoa Vainikkalan ratapihalla. Tämä mahdollistaa ratapihan raide-
kapasiteetin nykyistä tehokkaamman käytön. 

 Selvitetään mahdollisuuksia edelleen vähentää ratakapasiteetin liiallista 
varaamista ja käyttämättä jättämistä. 

 Selvitetään mahdollisuuksia yhdistää rataosalla tehtäviä veturinsiirtoja 
kapasiteetin käytön vähentämiseksi. 
 

b) Uudet välisuojastuspisteet Luumäki–Pulsa-, Pulsa–Raippo- ja Raippo–Vai-
nikkala-väleille (2,1 miljoonaa euroa) 
 

c) Vainikkalan ratapihan turvalaite- ja vaihdemuutokset: 
 tarveselvityksen toimenpidekori 0+ (1,4 miljoonaa euroa): 

- paikallislupien toiminnan parantaminen 
- Vainikkala tavaran valaistuksen parantaminen 
- Vainikkala tavaran lyhyiden raiteiden toiminnallisuuden kehittämi-

nen 
- aseman vaihdekujien uudet raideopastimet 

 tarveselvityksen toimenpidekori 1 (3,8 miljoonaa euroa): 
- läpivalaisulaitteelle johtavien vaihteiden muuttaminen pitkiksi 
- uusi vaihdeyhteys läpivalaisulaitteelle 
- Vainikkala tavaran raiteen 308 pidennys 
- pääraiteella sijaitsevan opastimen P315 ohiajovaran muuttaminen. 

 
2) Aloitetaan keskustelut kuljetusasiakkaiden ja liikennöitsijöiden kanssa perus-

korjauksen edellyttämien liikennekatkojen pituudesta ja ajankohdista. 
 

3) Jos Luumäki–Vainikkala-rataa päätetään nopeuttaa, on se järkevintä toteuttaa 
vaihtoehdon Ve 4b mukaisesti peruskorjauksen yhteydessä. Hankkeen kannat-
tavuus on selvästi heikompi, jos se joudutaan toteuttamaan erillisenä hank-
keena. 

 
4) Arvioidaan suurempien toimenpiteiden tarpeellisuutta sen jälkeen, kun näh-

dään miten keskimääräisen junapainon kasvu ja Venäjän satamainvestointien 
valmistuminen vaikuttavat junamäärään. Tämä tulee ajankohtaiseksi arviolta 
vuonna 2025. Tällöin pystytään arvioimaan paremmin myös henkilöliikenteen 
kehitystä pandemian jälkeen sekä raakapuun ja raakaöljyn tuonnin kehitty-
mistä. 
 
a) Jos junamäärä pysyy nykyisellä tasolla tai vähenee, ei investointeja koh-

dassa 1 esitettyjen toimenpiteiden lisäksi tarvita.  
 

b) Jos junamäärä kasvaa nykyisestä: 
 toteutetaan lisäraide 2 km Vainikkalasta länteen (16,0 miljoonaa euroa) 
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 parannetaan Vainikkalan ratapihan välityskykyä tarveselvityksen toi-
menpidekori 2:n mukaisesti (toinen läpivalaisulaite, Vainikkala tavaran 
länsipään uusi vetoraide, Vainikkala tavaran lisäraiteet ja/tai raiteiden 
pidennys; kustannukset yhteensä 11,2 miljoonaa euroa). 
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Lähdeluettelo 

/1/ EN 1992-1. Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: 

Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt   

/2/ EN1997-1. Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. Osa 1: Yleiset 

säännöt 
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