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Rataosuuksien Luumäki–Imatra–Imatrankoski-raja hankearviointi. Väylävirasto 
Helsinki 2021. Väyläviraston julkaisuja 36/2021. 50 sivua. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-
317-874-8. 
 
Avainsanat: rautatiet, radat, hankkeet, parantaminen, Imatra, Luumäki 

Tiivistelmä 

Hankearvioinnin tavoitteena on kuvata, kuinka rataosuutta Luumäki–Imatra–Imat-
rankoski-raja tulisi kehittää keväällä 2021 käynnissä olevan Luumäki–Imatra-pa-
rantamishankkeen (LUIMA) valmistuttua vuoden 2024 jälkeen. LUIMA-hankkeessa 
toteutetaan nopeudennosto tasoon 200 km/h ja kaksoisraide välille Joutseno–
Imatra sekä akselipainonnosto linjalla 25 tonniin välille Luumäki–Imatra. Lisäksi 
liikennepaikkojen sivuraiteita pidennetään ja rakennetaan uusia sivuraiteita. 
Imatra–Imatrankoski-raja-yleissuunnitelman päivitys valmistui vuonna 2019 ja ra-
tasuunnitelman laatiminen on käynnissä keväällä 2021. Yleissuunnitelman mukaan 
1. vaiheessa toteutettaisiin Imatran kolmioraide, sähköistys, turvalaitteet ja Pelko-
lan rakentaminen kansainväliseksi raja-asemaksi sekä 2. vaiheessa akselipainon-
nosto 25 tonniin ja kaksoisraide. Ratasuunnitelmavaiheessa yleissuunnitelman vai-
heistus saattaa tarkentua. 

Hankearvioinnissa arvioidut hankevaihtoehdot muodostuvat kahdesta rata-osuu-
desta, Luumäki–Imatra ja Imatra–Imatrankoski-raja, joita on suunniteltu ja toteu-
tettu omina hankekokonaisuuksina, mutta hankearvioinnissa niitä käsitellään sa-
moissa hankevaihtoehdoissa. Hankkeen tavoitteet on johdettu aikaisemmissa 
suunnitteluvaiheissa kirjatuista tavoitteista. Luumäki–Imatra–Imatrankoski-raja-
hankkeiden tavoitteena on parantaa radan välityskykyä, tavaraliikenteen toiminta-
edellytyksiä, henkilöliikenteen palvelutasoa, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden 
hallintaa sekä liikenneturvallisuutta. Lisäksi tavoitteena on liikenteen päästöjen vä-
hentäminen, yhteiskuntataloudellinen kannattavuus sekä varautuminen mahdolli-
seen paikallisjunaliikenteeseen ja Venäjän henkilöliikenteeseen Imatrankoski-rajan 
kautta. 

Vertailuvaihtoehtona on käynnissä olevan Luumäki–Imatra-parantamishankkeen 
valmistumisen jälkeinen rataverkko vuonna 2024. Arvioidut hankevaihtoehdot 
ovat: 

 VE1, henkilöliikenteen asemien parantamistoimenpiteet Lappeenrannassa 
ja Imatralla, 6 M€ 

 VE2, tavaraliikenteen parantamistoimenpiteet Lauritsalassa sekä tavaralii-
kenteen toimenpiteet Imatra–Imatrankoski-raja-hankkeen 1. vaiheesta, 
63 M€ 

 VE3A, henkilöliikenteen nopeudennosto Luumäki–Joutseno tasoon 
200 km/h sekä henkilöliikenteen asemien parantamistoimenpiteet  
Lappeenrannassa ja Imatralla, 76 M€ 

 VE3B, hankevaihtoehdon VE3A lisäksi tavaraliikenteen parantamistoimen-
piteet Lauritsalassa sekä Imatra–Imatrankoski-raja-hankkeen 1. vaiheen 
toimenpiteet, 141 M€ 

 VE4A, nopeudennosto tasoon 200 km/h ja kaksoisraide Luumäki–Jout-
seno sekä henkilöliikenteen asemien parantamistoimenpiteet Lappeenran-
nassa ja Imatralla, 217 M€ 
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 VE4B, hankevaihtoehdon VE4A lisäksi tavaraliikenteen parantamistoimen-
piteet Lauritsalassa, taajamajunaliikenteen seisakkeet sekä Imatra–Imat-
rankoski-raja-hankkeen 1. ja 2. vaiheen toimenpiteet, 324 M€ 

 VE5, Imatra–Imatrankoski-raja-hankkeen 1. ja 2. vaihe, 84 M€. 

Liikenne-ennuste perustuu valtakunnalliseen liikenne-ennusteeseen. Matkustajalii-
kenteen nykyinen kysyntä välillä Luumäki–Imatra on 0,8–1,2 miljoonaa matkusta-
jaa vuodessa, mihin ennustetaan kasvua muutamia kymmeniä tuhansia matkusta-
jia vuoteen 2050 mennessä. Tavaraliikenteen kuljetut nettotonnit ovat Luumäki–
Imatra osuudella 4,5–4,8 Mt ja Imatra–Imatrankoski-raja 2,2 Mt vuodessa. Kulje-
tusmäärien ennustetaan pysyvän nykyisellä tasolla vuoteen 2050 saakka. Juna-
määrissä arvioituna liikenteen on ennustettu pysyvän nykyisellä tasollaan. Henkilö- 
ja tavaraliikenteen sekä veturisiirtojen yhteenlaskettu liikennemäärä välillä Luu-
mäki–Imatra ennustetilanteessa vuonna 2050 on keskimäärin 48–51 yksikköä päi-
vässä. Imatrankoski-rajan kautta liikennöi ennustetilanteessa 4+4 junaa vuorokau-
dessa. 

LUIMA-hankkeen valmistumisen jälkeen Luumäki–Imatra-rataosuuden laskennalli-
sen maksimijunamäärän määrää yksiraiteisen Luumäki–Joutseno-välin pisin liiken-
nepaikkaväli Luumäki–Rasinsuo (8 km). Työn aikana arvioitiin kriittisimmän liiken-
nepaikkavälin välityskyvyn perusteella rataosuuden läpi kulkeva mahdollinen juna-
määrä. Arvioinnin tuloksena laskennallinen täsmällisen ja sujuvan liikenteen mak-
simijunamäärä on 55 junaa vuorokaudessa. Radalle mahtuu liikennettä enemmän 
mutta liikennemäärän noustessa merkittävästi yli laskennallisen rajan liikenteen 
täsmällisyys heikkenee ja häiriötilanteet ratainfrastruktuurin puutteiden takia alka-
vat lisääntyä. Kun liikennemäärä nousee yli 70 junan vuorokaudessa, voidaan ar-
vioida, että liikenne on jo erittäin häiriöherkkää kapasiteettipuutteiden takia. Rata-
kapasiteettitarkastelun ja liikenne-ennusteen perusteella rataosuuden Luumäki–
Imatra kapasiteetti on riittävä LUIMA-hankkeen valmistumisen jälkeen. Jos liikenne 
kasvaa ennustettua enemmän välityskyvyn riittävyyttä tulee arvioida uudelleen. 
Liikenne-ennusteeseen ei esimerkiksi sisälly eri yhteyksissä esitettyä Etelä-Karjalan 
taajamajunaliikennettä. Taajamajunaliikenteen aloittaminen välillä Lappeen-ranta–
Imatra vaatisi ratakapasiteetin kasvattamista koko välille. Rataosuuden Imatra–
Imatrankoski-raja välityskyky yksiraiteisissa hankevaihtoehdoissa on 38–44 junaa 
vuorokaudessa, eikä rataosuudella ole välityskykypuutteita. 

Kaukoliikenteen matka-aika välillä Luumäki–Imatra on vertailuvaihtoehdossa kes-
kimäärin 45 min. Matka-aika nopeutuu vaihtoehdoissa, joissa nostetaan nopeutta 
tai lisätään ratakapasiteettia. Matka-aika nopeutuu hankevaihtoeh-doissa VE3A ja 
VE3B keskimäärin 6 minuuttia ja hankevaihtoehdoissa VE4A ja VE4B keskimäärin 
7 minuuttia. Tavarajunien matka-aika vertailuvaihtoehdossa välillä Luumäki–
Imatra on 90 minuuttia. Kaksoisraidevaihtoehdoissa VE4A ja VE4B tavarajunien 
matka-aika lyhenee keskimäärin 15 minuuttia. 

Vaikuttavuuden arvioinnin näkökulmasta kaikki arvioidut hankevaihtoehdot ovat 
ainakin osittain tavoitteiden mukaisia. Hankevaihtoehdon VE1 vaikuttavuus ja toi-
menpiteet ovat kertaluokkaa muita hankevaihtoehtoja pienempiä.  

Lappeenrannan aseman laitureiden korotus ja alikulun rakentaminen kuitenkin pa-
rantavat esteettömyyttä ja liikenneturvallisuutta. Hankevaihtoehtojen VE2 ja VE5 
toimenpiteet parantavat tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä Imatran-kosken 
kautta, kun kuljetuskustannukset alenevat. Hankevaihtoehtojen VE3A ja VE3B vai-
kuttavuus kohdistuu ensisijaisesti henkilöliikenteen palvelutason parantumiseen, 
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kun kaukojunien matka-aika lyhenee. Parhaiten hankkeelle asetetut tavoitteet 
täyttää hankevaihtoehto VE4B, joka parantaa välityskykyä, nostaa henkilöliiken-
teen palvelutasoa, parantaa täsmällisyyttä ja häiriötilanteiden hallintaa sekä tava-
raliikenteen toimintaedellytyksiä. Arvioitujen hankevaihtoehtojen ulkopuolelta voi-
daan kuitenkin muodostaa kevennetty hankevaihto VE4B:stä, jossa Imatra–Imat-
rankoski-raja-hankkeesta toteutetaan vain 1. vaihe. Tämän hankevaihtoehdon vai-
kuttavuus olisi käytännössä samaa tasoa kuin arvioidun hankevaihtoehdon VE4B. 

Arvioidut hankevaihtoehdot ovat yhteiskuntataloudellisesti kannattamattomia. 
Hyötykustannussuhteet ovat välillä 0,08–0,41. Herkkyystarkasteluissa tarkasteltiin 
erilaisia skenaarioita, joissa liikennettä oli perusennustetta enemmän, mutta ne 
eivät nostaneet hankkeiden kannattavuutta merkittävästi. Herkkyystarkastelussa 
liikenteen siirtyminen Vainikkalan reitiltä Imatrankosken reitille laski hyöty-kustan-
nussuhdetta. Hankevaihtoehdoista hyöty-kustannussuhteeltaan kannattavin on 
VE3A nopeudennosto yksiraiteisena tasoon 200 km/h välillä Luumäki–Joutseno 
(H/K-suhde 0,41). 

Hankevaihtoehdot muodostuvat kokonaisuuksista, joita on perusteltua toteuttaa 
myös muissa osissa kuin arvioiduissa hankekokonaisuuksissa. Toteutettavuuden 
näkökulmasta Lappeenrannan laiturien korottaminen ja ylikulun rakentaminen voi-
taisiin tehdä välittömästi. Lauritsalan liikennepaikan raiteiden pidentämiseen liittyy 
toteutettavuuden näkökulmasta puutteita, kun raiteita ei voida pidentää ympäröi-
västä maankäytöstä johtuen kaikilta osin tarvetta vastaavasti. Imatran toisen lai-
turiraiteen rakentaminen ei ole välttämätöntä pelkästään ennustetun kaukojunalii-
kenteen tarpeisiin. Luumäki–Joutseno-välin nopeudennosto yksiraiteisena (VE3A 
ja VE3B) ja kaksoisraiteen rakentaminen (VE4A ja VE4B) ovat nyt päätettävien 
investointien aikajänteellä vaihtoehtoisia etenemispolkuja kehittää rataosuutta. 
Hankevaihtoehdot VE3A ja VE3B eivät estä kaksoisraiteen rakentamista myöhem-
min, mutta hanketta ei ole perusteltua suunnitelmallisesti vaiheistaa niin, että en-
sin tehdään nopeudennosto yksiraiteisena ja sen jälkeen aletaan toteuttamaan 
kaksoisraidetta. Kannattavuuslaskelman mukaan kumpaakaan hankekokonaisuut-
ta (VE3A/VE3B tai VE4A/VE4B) ei kannata toteuttaa. Vaikuttavuuden arvioinnin 
perusteella VE4B täyttää kehittämistavoitteet hyvin. 
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Projektutvärdering av Luumäki–Imatra–Imatraforsen–gränsen. Trafikledsverket. 
Helsingfors 2021. Trafikledsverkets publikationer 36/2021. 50 sidor. ISSN 2490-0745, 
ISBN 978-952-317-874-8. 

Sammanfattning 

Målet med projektutvärderingen är att beskriva hur banavsnittet Luumäki–Imatra–
Imatraforsen–gränsen borde utvecklas efter att förbättringsprojektet Luumäki–
Imatraforsen (LUIMA), som pågår våren 2021, har slutförts efter 2024. Inom 
LUIMA-projektet höjs hastigheten till 200 km/h, ett dubbelspår på avsnittet 
Joutseno–Imatra tas i bruk och axelvikten höjs till 25 ton på avsnittet Luumäki–
Imatra. Dessutom förlängs sidospåren på trafikplatserna och nya sidospår byggs. 
Utredningsplanen Imatra–Imatraforsen–gränsen uppdaterades 2019 och en 
järnvägsplan utarbetas våren 2021. Enligt utredningsplanen skulle den första fasen 
omfatta Imatra triangelspår, elektrifiering och säkerhetsanordningar och om-
byggnad av Pelkola till en internationell gränsstation. I den andra fasen skulle 
axelvikten höjas till 25 ton och ett dubbelspår byggas. Då järnvägsplanen utarbetas 
kan det hända att utredningsplanens fasindelning preciseras. 

Projektalternativen i projektutvärderingen omfattar två banavsnitt, Luumäki–
Imatra och Imatra–Imatraforsen–gränsen, som har planerats och genomförts som 
egna projekthelheter, men i projektutvärderingen behandlas de i samma projekt-
alternativ. Målen för projektet har härletts från de mål som antecknats i tidigare 
planeringsfaser. Målet för projekten för Luumäki–Imatra–Imatraforsen–gränsen är 
att förbättra banans förmedlingskapacitet, godstrafikens verksamhetsförut-
sättningar, persontrafikens servicenivå, funktionssäkerheten, hanteringen av 
störningssituationer och trafiksäkerheten. Dessutom är målet att minska utsläppen 
från trafiken, samhällsekonomisk lönsamhet samt beredskap för eventuell lokal-
tågtrafik och persontrafik till Ryssland via Imatraforsen–gränsen. 

Jämförelsealternativet är bannätet efter att det pågående förbättringsprojektet 
Luumäki–Imatra färdigställts 2024. Projektalternativen som utvärderats är: 

 ALT1, åtgärder för att förbättra persontrafikstationerna i Villmanstrand och 
Imatra, 6 mn € 

 ALT2, åtgärder för att förbättra godstrafiken i Lauritsala samt åtgärder som 
gäller godstrafiken i den första fasen av projektet Imatra–Imatraforsen–
gränsen, 63 mn € 

 ALT3A, höjning av hastigheten för persontrafiken till 200 km/h på avsnittet 
Luumäki–Joutseno samt förbättringsåtgärder vid persontrafikstationerna i 
Villmanstrand och Imatra, 76 mn € 

 ALT3B, utöver projektalternativ ALT 3A, åtgärder för att förbättra gods-
trafiken i Lauritsala samt åtgärderna i fas 1 i projektet Imatra–Imatra-
forsen–gränsen, 141 mn € 

 ALT4A, hastighetshöjning till 200 km/h och dubbelspår på avsnittet 
Luumäki–Joutseno samt förbättringsåtgärder vid persontrafikstationerna i 
Villmanstrand och Imatra, 217 mn € 
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 ALT4B, utöver projektalternativet ALT4A, åtgärder för att förbättra gods-
trafiken i Lauritsala, hållplatser för regionaltågtrafiken samt åtgärderna i 
den första och andra fasen i projektet Imatra–Imatraforsen–gränsen, 
324 mn € 

 ALT5, första och andra fasen i projektet Imatra–Imatraforsen–gränsen, 
84 mn €. 

Trafikprognosen grundar sig på den riksomfattande trafikprognosen. Den nu-
varande efterfrågan på passagerartrafik mellan Luumäki och Imatra är 0,8–1,2 
miljoner passagerare per år, och den förutspås öka med några tiotusentals 
passagerare fram till 2050. Godstrafikens nettoton uppgår till 4,5–4,8 Mt per år på 
avsnittet Luumäki–Imatra och 2,2 Mt per år på avsnittet Imatra–Imatraforsen–
gränsen. Transportmängderna förutspås kvarstå på nuvarande nivå fram till 2050. 
Mätt enligt uppskattningar av antalet tåg förutspås trafiken hålla sig på nuvarande 
nivå. I prognosen för 2050 är den sammanlagda trafikmängden för person- och 
godstrafiken samt lokförflyttningarna mellan Luumäki–Imatra i genomsnitt 48–51 
enheter per dag. I prognosen trafikerar 4+4 tåg per dygn via Imatraforsen–
gränsen. 

Efter att LUIMA-projektet slutförts bestäms det kalkylerade maximiantalet tåg på 
det enspåriga banavsnittet Luumäki–Imatra enligt det längsta trafikplatsintervallet 
som finns mellan Luumäki och Joutseno (8 km). Under arbetets gång uppskattades 
det eventuella antalet tåg som passerar banavsnittet utgående från den mest 
kritiska förmedlingskapaciteten mellan trafikplatserna. Resultatet av bedömningen 
är att det kalkylerade maximiantalet tåg när trafiken är punktlig och smidig är 55 
tåg per dygn. Det finns plats för mer trafik på banan, men då trafikmängden stiger 
betydligt över den kalkylerade gränsen försämras trafikens punktlighet och 
störningssituationerna på grund av att bristerna i baninfrastrukturen börjar öka. 
När trafikmängden överstiger 70 tåg per dygn är uppskattningen att trafiken är 
mycket störningskänslig på grund av kapacitetsbristen. Utgående från granskning-
en av bankapaciteten och trafikprognosen är kapaciteten på banavsnittet 
Luumäki–Imatra tillräcklig efter att LUIMA-projektet slutförts. Om trafiken ökar 
mer än väntat bör man på nytt bedöma om förmedlingskapaciteten är tillräcklig. I 
trafikprognosen ingår till exempel inte regionaltågtrafiken i södra Karelen som lyfts 
fram i olika sammanhang. Att inleda regionaltågtrafik på sträckan Villmanstrand–
Imatra skulle kräva ökad bankapacitet på hela sträckan. I enspåriga projekt-
alternativ är förmedlingskapaciteten på banavsnittet Imatra–Imatraforsen–
gränsen 38–44 tåg per dygn och det finns inga brister i förmedlingskapaciteten på 
banavsnittet. 

Restiden för fjärrtrafiken mellan Luumäki och Imatra är i genomsnitt 45 minuter i 
jämförelsealternativet. Restiden förkortas i alternativ där hastigheten höjs eller 
bankapaciteten ökas. I projektalternativen ALT 3A och ALT 3B förkortas restiden 
med i genomsnitt 6 minuter och i projektalternativen ALT 4A och ALT 4B med i 
genomsnitt 7 minuter. I jämförelsealternativet är restiden för godstågen mellan 
Luumäki och Imatra 90 minuter. I dubbelspårsalternativen VE4A och VE4B för-
kortas restiden med i genomsnitt 15 minuter. 

Med tanke på effektiviteten är alla projektalternativ som utvärderats åtminstone 
delvis förenliga med målen. Effekten av och åtgärderna i projektalternativ ALT 1 
är mindre än i andra projektalternativ.  
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Höjningen av plattformarna vid Villmanstrands station och byggandet av 
underfarten förbättrar dock tillgängligheten och trafiksäkerheten. Åtgärderna i 
projektalternativen ALT 2 och ALT 5 förbättrar verksamhetsförutsättningarna för 
godstrafiken via Imatraforsen i och med att transportkostnaderna sjunker. 
Effekterna av projektalternativen ALT 3A och ALT 3B är i första hand att service-
nivån för persontrafiken förbättras i och med att fjärrtågens restid förkortas. 
Projektalternativet ALT 4B, som förbättrar förmedlingskapaciteten, höjer service-
nivån för persontrafiken, förbättrar punktligheten och hanteringen av störnings-
situationer samt verksamhetsförutsättningarna för godstrafiken, uppfyller bäst 
målen som ställts upp för projektet. Utanför de utvärderade projektalternativen 
kan man dock bilda ett förenklat projektalternativ från ALT4B, där endast den 
första fasen av projektet Imatra–Imatraforsen–gränsen genomförs. Detta 
projektalternativ skulle i praktiken ha samma effekt som projektalternativet ALT 
4B. 

De utvärderade projektalternativen är samhällsekonomiskt olönsamma. Nytto-
kostnadsförhållandet är 0,08–0,41. I känslighetsanalyserna granskades olika 
scenarier med mera trafik än i basprognosen, men de ökade inte projektens 
lönsamhet avsevärt. Att flytta trafiken från rutten via Vainikkala till rutten via 
Imatraforsen gjorde att kostnadsnyttoförhållandet minskade i känslighetsanalysen. 
Det mest lönsamma projektalternativet sett till nyttokostnadsförhållandet är 
hastighetshöjningen till 200 km/h på enspårsbanan mellan Luumäki och Joutseno 
i ALT3A (N/K-förhållandet 0,41). 

Projektalternativen består av helheter som det är motiverat att genomföra även i 
andra delar än de utvärderade projekthelheterna. Ur genomförbarhetssynvinkel 
kan höjningen av plattformarna i Villmanstrand och byggandet av överfarten göras 
omedelbart. Med tanke på genomförbarheten finns det brister när det gäller 
förlängningen av spåren på Lauritsala trafikplats, eftersom spåren på grund av den 
omgivande markanvändningen inte till alla delar kan förlängas så att de motsvarar 
behovet. Att bygga ett andra plattformsspår i Imatra är inte nödvändigt enbart för 
den prognostiserade fjärrtågtrafikens behov. Höjningen av hastigheten på 
enspårsbanan mellan Luumäki och Joutseno (ALT3A och ALT3B) och byggandet 
av ett dubbelspår (ALT4A och ALT4B) är alternativa färdvägar för att utveckla 
banavsnittet när det gäller de investeringar som man nu fattar beslut om. Projekt-
alternativen ALT 3A och ALT 3B hindrar inte att dubbelspåret byggs senare, men 
det är inte motiverat att planmässigt indela projektet i faser så att man först höjer 
hastigheten på enspårsbanan och därefter börjar bygga ett dubbelspår. Enligt 
lönsamhetskalkylen lönar det sig inte att genomföra någondera av projekt-
helheterna (ALT3A/ALT3B eller ALT4A/ALT4B). Utgående från utvärderingen av 
effekterna uppfyller ALT4B utvecklingsmålen väl. 
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Luumäki-Imatra-Imatrankoski border project assessment. Finnish Transport 
Infrastructure Agency Helsinki 2021. Publications of the FTIA 50 pages. ISSN 2490-0745, 
ISBN 978-952-317-874-8. 

Abstract 

The objective of the project assessment is to describe how the Luumäki-Imatra-
Imatrankoski border line section should be developed once the Luumäki-Imatra 
Improvement Project (LUIMA), ongoing in spring 2021, is completed in spring 
2024. The LUIMA project implements the raising of speeds to 200 km/h, a double 
track on the track section Joutseno-Imatra and an axle load increase to 25 tonnes 
on the track section Luumäki-Imatra. In addition, sidings of traffic operating points 
will be extended and new sidings will be built. The update of the Imatra-
Imatrankoski border general plan was completed in 2019, and the railway plan is 
being prepared in spring 2021. According to the general plan, phase 1 would 
include the implementation of the Imatra triangular track, electrification and safety 
equipment and the construction of Pelkola as an international border station, phase 
2 would include the axle load increase to 25 tonnes and the building of a double 
track. During the railway plan phase, specifications may be made to the phasing 
proposed in the general plan. 

The project options assessed in the project assessment consist of two track 
sections, Luumäki-Imatra and Imatra-Imatrankoski border, which have been 
planned and implemented as separate project packages. In the project 
assessment, they are being discussed under the same project options. The 
objectives of the project have been derived from the objectives recorded in 
previous planning phases. The aim of the Luumäki-Imatra-Imatrankoski border 
projects is to improve the transmission capacity of the track, the operating 
conditions of freight traffic, the service level of passenger transport, reliability, 
disruptions management and traffic safety. Another aim is to reduce emissions 
from transport, improve socio-economic profitability and prepare for possible local 
rail service and Russian passenger traffic via the Imatrankoski border. 

The alternative reference plan is the railway network after the completion of the 
ongoing Luumäki-Imatra improvement project in 2024. The projects options 
included in the assessment are: 

 VE1, measures to improve passenger stations in Lappeenranta and Imatra, 
EUR 6 million 

 VE2, measures to improve freight traffic in Lauritsala and the freight traffic-
related measures from phase 1 of the Imatra-Imatrankoski border project, 
EUR 63 million 

 VE3A, speed increase in passenger transport on track section Luumäki-
Joutseno to the level of 200 km/h and measures to improve passenger 
stations in Lappeenranta and Imatra, EUR 76 million 

 VE3B, in addition to project option VE3A, measures to improve freight 
traffic in Lauritsala and the phase 1 measures of the Imatra-Imatrankoski 
border project, EUR 141 million 
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 VE4A, speed increase to the level of 200 km/h and double track on the 
track section Luumäki-Joutseno and measures to improve passenger 
stations in Lappeenranta and Imatra, EUR 217 million 

 VE4B, in addition to project option VE4A, measures to improve freight 
traffic in Lauritsala, halt stations in regional rail service and phase 1 and 
phase 2 measures of the Imatra-Imatrankoski border project, EUR 324 
million 

 VE5, phase 1 and phase 2 of the Imatra-Imatrankoski border project, EUR 
84 million. 

The traffic forecast is based on the national traffic forecast. The current demand 
for passenger traffic between Luumäki-Imatra is 0.8-1.2 million passengers per 
year, which is predicted to grow by a few tens of thousands of passengers by 
2050. The net tonnes transported annually by freight traffic are 4.5-4.8 Mt for the 
Luumäki-Imatra section and 2.2 Mt for Imatra-Imatrankoski border section. The 
transport volumes are anticipated to remain at the current level until 2050. In 
terms of the number of trains, traffic has been predicted to remain at its current 
level. The combined traffic volume of passenger and freight traffic and locomotive 
transfers between Luumäki-Imatra in the situation forecast for 2050 is on average 
48–51 units per day. In the forecast situation, 4+4 trains would operate through 
the Imatrankoski border per day. 

After the completion of the LUIMA project, the calculated maximum number of 
trains on the track section Luumäki-Imatra will be determined by the longest 
single-track section Luumäki-Rasinsuo (8 km) between the traffic operating points 
on the track section Luumäki-Joutseno. During the work, the highest possible 
number of trains to pass through the track section was assessed based on the 
transmission capacity of the most critical track section between the traffic 
operating points. Based on the assessment, to secure punctual and smooth 
service, the calculated maximum number of trains per day is 55. The track can 
accommodate more traffic than this, but if the traffic volume increases significantly 
above the calculated limit, the punctuality of traffic will deteriorate and disruptions 
due to shortcomings in the track infrastructure will begin to increase. With traffic 
volume increasing to more than 70 trains per day, the traffic can already be 
estimated to be highly prone to disruptions due to shortcomings in capacity. Based 
on the track capacity analysis and traffic forecast, the capacity of the Luumäki-
Imatra track section will be sufficient after the completion of the LUIMA project. If 
traffic increases more than predicted, the adequacy of the transmission capacity 
should be reassessed. For example, the traffic forecast does not include the 
regional rail transport service in South Karelia proposed in different contexts. 
Starting regional rail services between Lappeenranta-Imatra would require an 
increase in rail capacity throughout the track section. In single-track project 
options, the transmission capacity of track section Imatra-Imatrankoski border is 
38–44 trains a day, and there are no shortcomings in the transmission capacity on 
the track section. 

In the options being compared, the average long-distance travel time between 
Luumäki-Imatra is 45 minutes. The travel time is reduced in the options in which 
speed or track capacity is increased. In project options VE3A and VE3B, the travel 
time would increase by an average of 6 minutes and in project options VE4A and 
VE4B by an average of 7 minutes. In the options being compared, the average 
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travel time for freight trains between Luumäki-Imatra is 90 minutes. In double-
track options VE4A and VE4B, the average travel time for freight trains is reduced 
by an average of 15 minutes. 

From the perspective of impact assessment, all project options included in the 
assessment are at least partly in line with the objectives. The impact and measures 
of the project option VE1 are one order of magnitude smaller than those of other 
project options.  

However, the raising of the platforms at the Lappeenranta station and the 
construction of an underpass improve accessibility and traffic safety. The measures 
in project options VE2 and VE5 improve the operating conditions for freight traffic 
through Imatrankoski as the transport costs decrease. The impact of project 
options VE3A and VE3B is primarily focused on improving the service level of 
passenger transport, as the travel time of long-distance trains is reduced. The 
alternative that best meets the objectives set for the project is the project option 
VE4B, which improves the transmission capacity, increases the service level of 
passenger transport, improves punctuality and disruptions management, and 
enhances the operating conditions of freight traffic. However, outside the assessed 
project options, it is also possible to outline a lightened version of the project 
option VE4B, where only phase 1 of the Imatra-Imatrankoski border project is 
implemented. In practice, the impact of this project option would be at around the 
same level as that of the project option VE4B included in the assessment. 

In socio-economic terms, the assessed project options are unprofitable, their 
benefit-cost ratios ranging from 0.08 to 0.41. Sensitivity analyses studied different 
scenarios with higher traffic volumes than the baseline forecast but they did not 
significantly increase the profitability of the projects. In the sensitivity analysis, the 
transfer of traffic from the Vainikkala route to the Imatrankoski route lowered the 
cost-benefit ratio. The most profitable project option in terms of cost-benefit ratio 
is the VE3A, keeping the single-track section and increasing the speed to 200 km/h 
between Luumäki-Joutseno (benefit-cost ratio 0.41). 

The project options consist of entities the implementation of which is justified also 
in other combinations than in the project packages included in the assessment. 
From the viewpoint of feasibility, the raising of the Lappeenranta passenger 
platforms and the construction of the overpass could be done immediately. In 
terms of feasibility, there are issues related to the extension of the tracks at 
Lauritsala traffic point, as the land use in the surrounding area does not allow 
extending them in every respect as needed. The construction of Imatra's second 
platform track is necessary also for other reasons than the needs caused by the 
predicted increase in long-distance rail traffic. Within the time frame of the 
investment decisions currently under consideration, the speed increase of the tract 
section Luumäki-Joutseno as a single-track solution (VE3A and VE3B) and the 
construction of a double track (VE4A and VE4B) are the alternative paths for 
developing the track section. The project options VE3A and VE3B do not prevent 
the construction of a double track at a later stage, but in terms of planning, it is 
not justified to phase the project in such a way that the speed increase is first 
implemented as a single-track solution and then start implementing a double track. 
Profitability calculations do not support the implementation of either of the project 
packages (VE3A/VE3B or VE4A/VE4B). Based on the impact assessment, VE4B well 
in line with the development targets. 
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Esipuhe 

Rataosuuksien Luumäki–Imatra–Imatrankoski-raja hankearvioinnin tavoitteena on 
löytää kannattavuudeltaan, vaikuttavuudeltaan ja toteuttavuudeltaan perustellut 
hankekokonaisuudet, jotka tulisi toteuttaa vuonna 2024 valmistuvan Luumäki–
Imatra-parantamishankkeen lisäksi.  Työssä on arvioitu kehittämistoimenpiteiden 
vaikutuksia ja yhteiskuntataloudellista kannattavuutta. Hankearvioinnissa on nou-
datettu Väyläviraston ratahankkeiden arviointiohjetta sekä tie- ja rautatieliikenteen 
hankearvioinnin yksikköarvoja. 

Työ on käynnistetty loppuvuonna 2020 ja tehty osana Väyläviraston Kaakkois-Suo-
men rataverkon selvityskokonaisuutta. Selvityskokonaisuudessa on tarkasteltu ra-
taverkon kehittämistarpeita ja se sisältää useita erillisselvityksiä ja hankearvioin-
teja sekä yhteen kokoavan koosteraportin.  

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. 

Hankearviointi on tehty Sweco Infra&Rail Oy:ssä, jossa työn tekemisestä on vas-
tannut projektipäällikkönä Jussi Sipilä. 

Helsingissä kesäkuussa 2021 

Väylävirasto 
Väylien suunnitteluosasto 
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1 Johdanto 

Vuonna 2015 valmistui Luumäki–Imatra–Imatrankoski-raja hankearviointi, jonka 
lopputuloksena parhaimmaksi kehittämisvaihtoehdoksi arvioitiin vaihtoehto, jossa 
rakennetaan Joutseno–Imatra kaksoisraide ja nostetaan henkilöliikenteen nopeut-
ta välillä Luumäki–Imatra tasosta 140 km/h tasoon 200 km/h ja akselipaino 22,5 
tonnista 25 tonniin. Hankearvioinnin jälkeen vuonna 2017 valmistui ratasuunni-
telma Luumäki–Imatra tavara, jossa esitetyt toimenpiteet perustuivat pääosin ai-
kaisemmin valmistuneen hankearvioinnin päätelmiin. Luumäki–Imatra parantamis-
hankkeen (LUIMA) toteutus alkoi vuonna 2018 ja sen on aikataulun mukaan tar-
koitus valmistua vuonna 2024. Rakentamisvaiheessa ratasuunnitelmassa esitettyjä 
toimenpiteitä on karsittu. Hankkeessa toteutetaan kaksoisraide Joutseno–Imatra 
ja akselipainonnosto Luumäki–Imatra, mutta henkilöliikenteen nopeudennoston 
vaatimia kaarreoikaisuja ei toteuteta Luumäki–Joutseno -välillä. 

Imatra–Imatrankoski-raja yleissuunnitelman päivitys valmistui vuonna 2019 ja ra-
tasuunnitelman laatiminen on käynnissä keväällä 2021. Yleissuunnitelman päätoi-
menpiteet 1. vaiheessa ovat rataosuuden sähköistys, Imatrankosken ratapihan toi-
mintojen siirtäminen Pelkolaan ja Imatran kolmioraiteen rakentaminen. Yleissuun-
nitelman mukaan toisessa vaiheessa rataosuus rakennetaan kaksiraiteiseksi ja ak-
selipaino nostetaan 25 tonniin. Käynnissä olevassa ratasuunnitelmassa arvioidaan 
mahdollisuutta toteuttaa 25 tonnin akselipainon korotus jo 1. vaiheessa yksiraitei-
sena. 

Työn tavoitteena on arvioida, kuinka rataosuutta Luumäki–Imatra–Imatrankoski-
raja (kuva 1) tulisi kehittää nyt käynnissä olevan LUIMA-hankkeen valmistumisen 
jälkeen. Investointikustannusvaikutuksiltaan keskeisimmät kysymykset ovat: kan-
nattaako Luumäki–Joutseno välille rakentaa kaksoisraidetta ja millä toimenpiteillä 
Imatra–Imatrankoski-raja rataosuutta tulee kehittää. 

Väylävirastossa on ollut vuosina 2020–2021 käynnissä Kaakkois-Suomen rataverk-
koa koskeva selvityskokonaisuus, jossa on selvitetty rataverkon kehittämistarpeita. 
Näissä selvityksissä tätä rataosuutta koskevia kehittämistarpeita on esitetty Lap-
peenrannan ja Imatran asemille sekä Lauritsalan tavararatapihalle. Lisäksi vuonna 
2020 tehty sidosryhmähaastatteluita sisältänyt Kaakkois-Suomen liikenteellinen 
selvitys on toiminut lähtötietona. 

 

Kuva 1. Rataosuuden Luumäki–Imatra–Imatrankoski-raja sijainti. 
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2 Lähtökohtien kuvaus 

2.1  Hankkeen tavoitteet 

Hankearvioinnissa arvioitu hanke muodostuu kahdesta rataosuudesta Luumäki–
Imatra ja Imatra–Imatrankoski-raja, joita on suunniteltu ja toteutettu omina han-
kekokonaisuuksina. Tässä työssä hankevaihtoehdot sisältävät toimenpiteitä kum-
mastakin rataosuudesta. 

Hankkeen tavoitteet on johdettu aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa kirjatuista ta-
voitteista. Aikaisempia suunnitteluvaiheita ovat: Luumäki–Imatra yleissuunnitelma 
2010 ja ratasuunnitelma 2017 sekä Imatra–Imatrankoski-raja yleissuunnitelma 
2014 (suunnitelma saanut lainvoimaisuuden 2020) ja yleissuunnitelman päivitys 
2019 sekä keväällä 2021 käynnissä oleva ratasuunnitelma. Edellinen rataosuuden 
hankearviointi, jossa oli esitetty kehittämistavoitteita, on vuodelta 2015. Tavoit-
teita on käsitelty työn ohjausryhmässä. Hankkeen tavoitteena on: 

- radan välityskyvyn parantaminen 
- tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantaminen 
- henkilöliikenteen palvelutason parantaminen 
- toimintavarmuuden ja häiriötilanteiden hallinnan parantaminen 
- liikenneturvallisuuden parantaminen 
- liikenteen päästöjen vähentäminen 
- yhteiskuntataloudellinen kannattavuus 
- varautuminen mahdolliseen paikallisjunaliikenteeseen ja Venäjän henkilö-

liikenteeseen Imatrankoski-rajan kautta 
 

2.2  Vertailu- ja hankevaihtoehdot 

Vertailuasetelma muodostuu vertailu- ja hankevaihtoehdoista (taulukko 1). Vertai-
luvaihtoehto on käynnissä olevan Luumäki–Imatra parantamishankkeen valmistu-
misen jälkeinen rataverkko vuonna 2024. Investointikustannukset on esitetty maa-
rakennuskustannusindeksissä MAKU2015=120. Kustannusarviot perustuvat osit-
tain hankearvioinnin yhteydessä tehtyihin karkeisiin linjaraidekilometrien määrään 
perustuviin kustannusarvioihin. Erityisesti hankevaihtoehtojen VE4A ja VE4B kak-
soisraiteen Luumäki–Joutseno kustannusarvio voi muuttua tarkemmassa lasken-
nassa merkittävästi. 
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Taulukko 1. Hankevaihtoehtojen toimenpiteet ja kustannukset (MAKU2015=120). 

Hanke-
vaihto-
ehto 

Toimenpiteet Kustan-
nukset 

VE1 - Lappeenrannan välilaiturin korottaminen sekä laituripolun 
poisto ja ylikulun rakentaminen välilaiturille 

- Toisen laiturin rakentaminen Imatran asemalle 

6 M€ 

VE2 - Lauritsalan ratapihan raiteiden pidentäminen 

- Imatra–Imatrankoski-raja: ratapihatoimintojen siirto Pelko-
laan, Imatran kolmioraide, sähköistys 

63 M€ 

VE3A - Lappeenrannan välilaiturin korottaminen sekä laituripolun 
poisto ja ylikulun rakentaminen välilaiturille 

- Toisen laiturin rakentaminen Imatran asemalle 

- Luumäki–Joutseno kaarreoikaisut ja nopeudennosto 
200 km/h 

76 M€ 

VE3B - Lappeenrannan välilaiturin korottaminen sekä laituripolun 
poisto ja ylikulun rakentaminen välilaiturille 

- Toisen laiturin rakentaminen Imatran asemalle 

- Luumäki–Joutseno kaarreoikaisut ja nopeudennosto 
200 km/h 

- Imatra–Imatrankoski-raja: ratapihatoimintojen siirto Pelko-
laan, Imatran kolmioraide, sähköistys, henkilöliikenteen lai-
turit Pelkolaan ja Imatrankoskelle 

141 M€ 

VE4A - Lappeenrannan välilaiturin korottaminen sekä laituripolun 
poisto ja ylikulun rakentaminen välilaiturille 

- Toisen laiturin rakentaminen Imatran asemalle 

- kaksoisraide Luumäki–Joutseno, nopeudennosto 200 km/h 
ja akselipaino 25 tonnia 

217 M€ 

VE4B - Lappeenrannan välilaiturin korottaminen sekä laituripolun 
poisto ja ylikulun rakentaminen välilaiturille 

- Toisen laiturin rakentaminen Imatran asemalle 

- kaksoisraide Luumäki–Joutseno, nopeudennosto 200 km/h 
ja akselipaino 25 tonnia 

- Lauritsalan ratapihan raiteiden pidentäminen 

- Taajamajunaliikenteen uusi laituri Lauritsalaan, Rauhaan ja 
Vuoksenniskaan 

- Imatra–Imatrankoski-raja: ratapihatoimintojen siirto Pelko-
laan, Imatran kolmioraide, sähköistys, henkilöliikenteen lai-
turit Pelkolaan ja Imatrankoskelle, toisen raiteen rakennus ja 
nykyisen parannus 25 tonniin 

324 M€ 

VE5 - Imatra–Imatrankoski-raja: ratapihatoimintojen siirto Pelko-
laan, Imatran kolmioraide, sähköistys, henkilöliikenteen lai-
turit Pelkolaan ja Imatrankoskelle, toisen raiteen rakennus ja 
nykyisen parannus 25 tonniin 

84 M€ 
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Kannattavuuslaskelmassa kunnossapitokustannusten laskenta perustuu eroihin lin-
jaraidekilometrien määrässä. Ratainfrastruktuurin määrä (taulukko 2) on vertailu-
vaihtoehtoa suurempi vaihtoehdoissa VE2, VE3B, VE4A, VE4B ja VE5 kolmioraiteen 
ja kaksoisraideosuuksien rakentamisen takia.  

Taulukko 2. Linjaraiteiden raidekilometrit hankevaihtoehdoissa. 

 

VE0 VE1 VE2 VE3A VE3B VE4A VE4B VE5 

Raidekilometrit 97,5 97,5 98,5 97,5 97,5 142,9 154,4 109 

 

Kannattavuuslaskelmassa suuri osa hyödyistä johdetaan matka-aikasäästöistä, joi-
hin yhtenä osana vaikuttaa radan suurin nopeus. Henkilöjunien suurin nopeus nou-
see hankevaihtoehdoissa VE3A, VE3B, VE4A ja VE4B. Tavarajunien suurin nopeus 
Imatra–Imatrankoski-raja -rataosuudella nousee hankevaihtoehdoissa VE2, VE3B, 
VE4B ja VE5. (taulukko 3)  

Taulukko 3. Radan suurin nopeus hankevaihtoehdoissa rataosittain. 

 

VE0 VE1 VE2 VE3A VE3B VE4A VE4B VE5 

Luumäki– 
Lappeenranta 

140 140 140 200 200 200 200 140 

Lappeenranta– 
Lauritsala 

80 80 80 80 80 80 80 80 

Lauritsala– 
Joutseno 

140 140 140 200 200 200 200 140 

Joutseno– 
Imatra 

200 200 200 200 200 200 200 200 

Imatra– 
Imatrankoski-raja 

50 50 60 50 60 50 60 60 
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2.2.1  Vertailuvaihtoehto VE0 

Vertailuvaihtoehto on käynnissä olevan Luumäki–Imatra parantamishankkeen val-
mistumisen jälkeinen rataverkko vuonna 2024. Tällä hetkellä Luumäki–Imatra  
rataosuus on 66 km pitkä yksiraiteinen sähköistetty junien kulunvalvonnalla varus-
tettu rata, jonka suurin nopeus on 140 km/h ja akselipaino 22,5 tonnia. Imatra–
Imatrankoski-raja rataosuus on 10,5 km pitkä yksiraiteinen sähköistämätön ja suo-
jastamaton rata, jonka suurin nopeus on 50 km/h ja akselipaino 22,5 tonnia. Ver-
tailuvaihtoehdossa VE0 (kuva 2) huomioitavat toimenpiteet ovat: 

- Mansikkakosken uusi ratasilta Imatralle 
- Saimaan kanavan uusi ratasilta, jossa on varaus kaksoisraiteelle 
- kaksoisraide Joutseno–Imatra 20,8 km ja nopeudennosto tasoon 

200 km/h 
- Rauhan liikennepaikan sivuraiteiden purkaminen ja raiteenvaihdon raken-

taminen kaksoisraideosuudelle Joutseno–Imatra 
- Rasinsuon sivuraiteen pidentäminen 100 metrillä, nykyinen hyötypituus 

740 m 
- Törölän uusi sivuraide 1100 m hyötypituudella 
- Tapavainolan sivuraiteen pidentäminen 100 metrillä, nykyinen hyötypituus 

748 m 
- Lauritsalan uusi sivuraide 750 m hyötypituudella 
- Muukon sivuraiteen pidentäminen 1100 m hyötypituuteen 
- akselipainonnosto 25 tonniin rataosuudella Luumäki–Imatra. 

 
Vertailuvaihtoehdossa rataosuus Imatra–Imatrankoski-raja on nykytilanteen mu-
kainen. Luumäki–Imatra parantamishankkeen kustannukset ovat 195 M€. Kustan-
nukset sisältävät päätettyjä ja vuoteen 2024 mennessä toteutettavia toimenpiteitä, 
joten niitä ei oteta huomioon kannattavuuslaskelmassa. 

 

Kuva 2. Vertailuvaihtoehdossa VE0 huomioitavien toimenpiteiden kohdistuminen. 
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2.2.2  Hankevaihtoehto VE1 

Hankevaihtoehdon VE1 tavoitteena on parantaa henkilöliikenteen palvelutasoa 
muihin vaihtoehtoihin verrattuna pienillä toimenpiteillä. Vaihtoehtoon sisältyvien 
toimenpiteiden tarve on noussut esille Kaakkois-Suomen rataverkkoa koskevissa 
selvitystöissä. Kustannusarvio on yhteensä 6 M€. 

Hankevaihtoehdon VE1 (kuva 3) toimenpiteet ovat: 
- Lappeenrannan laitureiden korottaminen, laituripolun poistaminen ja yli-

kulun rakentaminen välilaiturille 4 M€ (Lappeenrannan ja Lauritsalan toi-
minnallinen selvitys) 

- toisen laiturin rakentaminen Imatran asemalle 2 M€ (hankearvioinnissa 
tehty arvio). 
 

 

Kuva 3. Hankevaihtoehdon VE1 toimenpiteiden kohdistuminen. 
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2.2.3  Hankevaihtoehto VE2 

Hankevaihtoehdon VE2 tavoitteena on parantaa erityisesti tavaraliikenteen toimin-
taedellytyksiä. Vaihtoehtoon on otettu mukaan toimenpiteet, joiden ensisijainen 
tarkoitus on tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantaminen, ja joiden tarve on 
noussut esiin työn aikana tai aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa. Kustannusarvio 
on yhteensä 63 M€. 

Hankevaihtoehdon VE2 (kuva 4) toimenpiteet ovat: 

- Lauritsalan ratapihan raiteiden pidentäminen 19 M€ (Lappeenrannan ja 
Lauritsalan toiminnallinen selvitys) 

- Imatra–Imatrankoski-raja -hankkeen 1. vaiheen karsitut toimenpiteet, 
jotka ei sisällä henkilöliikenteen laitureiden rakentamista Imatrankoskelle 
ja Pelkolaan 44 M€ (Imatra–Imatrankoski-raja yleissuunnitelman päivitys) 

o Pelkolan ratapihan laajentaminen ja Imatrankosken ratapihan pur-
kaminen 

o Imatran kolmioraiteen rakentaminen 
o rataosuuden sähköistys ja turvalaitteet. 

 

 

Kuva 4. Hankevaihtoehdon VE2 toimenpiteiden kohdistuminen. 
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2.2.4  Hankevaihtoehto VE3A 

Hankevaihtoehdon VE3A tavoitteena on parantaa merkittävästi henkilöliikenteen 
palvelutasoa. Vaihtoehtoon sisältyy toimenpiteet, jotka kohdistuvat erityisesti hen-
kilöliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen. Kustannusarvio on yhteensä 76 
M€. 

Hankevaihtoehdon VE3A (kuva 5) toimenpiteet ovat: 

- Lappeenrannan laitureiden korottaminen, laituripolun poistaminen ja yli-
kulun rakentaminen välilaiturille 4 M€ (Lappeenrannan ja Lauritsalan toi-
minnallinen selvitys) 

- toisen laiturin rakentaminen Imatran asemalle 2 M€ (hankearvioinnissa 
tehty arvio) 

- Luumäki–Joutseno kaarreoikaisut ja nopeudennosto tasoon 200 km/h 
69 M€ (LUIMA-hankkeen arvio kustannuksista). 

 

 

 

Kuva 5. Hankevaihtoehdon VE3A toimenpiteiden kohdistuminen. 
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2.2.5  Hankevaihtoehto VE3B 

Hankevaihtoehdon VE3B tavoitteena on parantaa merkittävästi henkilöliikenteen 
palvelutasoa ja sen lisäksi parantaa tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä tarkaste-
lualueella ilman suuria investointeja linjakapasiteetin kasvattamiseen. Vaihtoeh-
toon sisältyy hankevaihtoehdon VE3A lisäksi tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä 
parantavia toimenpiteitä. Kustannusarvio on yhteensä 141 M€. 

Hankevaihtoehdon VE3B (kuva 6) toimenpiteet ovat: 

- hankevaihtoehdon VE3A toimenpiteet 76 M€ 
- Lauritsalan ratapihan raiteiden pidentäminen 19 M€ (Lappeenrannan ja 

Lauritsalan toiminnallinen selvitys) 
- Imatra–Imatrankoski-raja 1. vaiheen toimenpiteet 46 M€ (Imatra–Imat-

rankoski-raja yleissuunnitelman päivitys) 
o Pelkolan ratapihan laajentaminen ja Imatrankosken ratapihan pur-

kaminen 
o Imatran kolmioraiteen rakentaminen 
o rataosuuden sähköistys ja turvalaitteet 
o henkilöliikenteen laiturit Imatrankoskelle ja Pelkolaan. 

 

 

Kuva 6. Hankevaihtoehdon VE3B toimenpiteiden kohdistuminen. 
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2.2.6  Hankevaihtoehto VE4A 

Hankevaihtoehdon VE4A tavoitteena on parantaa merkittävästi henkilöliikenteen 
palvelutasoa ja lisätä linjakapasiteettia, joka mahdollistaa liikennemäärän selvän 
kasvattamisen tulevaisuudessa. Kustannusarvio on yhteensä 217 M€. 

Hankevaihtoehdon VE4A (kuva 7) toimenpiteet ovat: 

- Lappeenrannan laitureiden korottaminen, laituripolun poistaminen ja yli-
kulun rakentaminen välilaiturille 4 M€ (Lappeenrannan ja Lauritsalan toi-
minnallinen selvitys) 

- toisen laiturin rakentaminen Imatran asemalle 2 M€ (hankearvioinnissa 
tehty arvio) 

- kaksoisraiteen Luumäki–Joutseno rakentaminen nopeustasolle 200 km/h 
ja akselipainolle 25 tonnia 211 M€ (hankearvioinnissa tehty arvio). 

 

 

Kuva 7. Hankevaihtoehdon VE4A toimenpiteiden kohdistuminen. 
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2.2.7  Hankevaihtoehto VE4B 

Hankevaihtoehdon VE4B tavoitteena on parantaa merkittävästi henkilöliikenteen 
ja tavaraliikenteen palvelutasoa ja lisätä linjakapasiteettia, joka mahdollistaa lii-
kennemäärän selvän kasvattamisen ja taajamajunaliikenteen kehittämisen tulevai-
suudessa. Kustannusarvio on yhteensä 324 M€. 

Hankevaihtoehdon VE4B (kuva 8) toimenpiteet ovat: 

- hankevaihtoehdon VE4A toimenpiteet 217 M€ 
- Lauritsalan ratapihan raiteiden pidentäminen 19 M€ (Lappeenrannan ja 

Lauritsalan toiminnallinen selvitys) 
- Imatra–Imatrankoski-raja 1. ja 2. vaiheen toimenpiteet 84 M€ (Imatra–

Imatrankoski-raja yleissuunnitelman päivitys) 
o Pelkolan ratapihan laajentaminen ja Imatrankosken ratapihan  

purkaminen 
o Imatran kolmioraiteen rakentaminen 
o rataosuuden sähköistys ja turvalaitteet 
o henkilöliikenteen laiturit Imatrankoskelle ja Pelkolaan 
o kaksoisraiteen rakentaminen 25 tonnin akselipainolle. 

- Taajamajunaliikenteen uusi laituri Lauritsalaan, Rauhaan ja Vuoksen- 
niskaan 4 M€ (hankearvioinnissa tehty arvio) 

 

 

Kuva 8. Hankevaihtoehdon VE4B toimenpiteiden kohdistuminen. 
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2.2.8  Hankevaihtoehto VE5 

HankevaihtoehdonVE5 tavoitteena on kuvata, onko pelkästään Imatra–Imatran-
koski-raja-hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen kannattavaa. Kustannusarvio 
on yhteensä 84 M€. 

Hankevaihtoehdon VE5 (kuva 9) toimenpiteet ovat: 

- Imatra–Imatrankoski-raja 1. ja 2. vaiheen toimenpiteet 84 M€ (Imatra–
Imatrankoski-raja yleissuunnitelman päivitys) 

o Pelkolan ratapihan laajentaminen ja Imatrankosken ratapihan  
purkaminen 

o Imatran kolmioraiteen rakentaminen 
o rataosuuden sähköistys ja turvalaitteet 
o henkilöliikenteen laiturit Imatrankoskelle ja Pelkolaan 
o kaksoisraiteen rakentaminen 25 tonnin akselipainolle. 

 

 

 

Kuva 9. Hankevaihtoehdon VE5 toimenpiteiden kohdistuminen. 
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2.3  Liikenne 

2.3.1  Nykyliikenne 

Nykyliikenne tarkoittaa liikennemääriä vuoden 2019 tasossa ennen maaliskuussa 
2020 alkanutta koronapandemiaa, joka on laskenut erityisesti henkilöliikenteen tar-
jontaa tässä esitetyistä liikennemääristä. 

Kaukojunaliikennettä on reitillä Helsinki–Joensuu. Kaukojunien pysähdyspaikat tar-
kastelualueella ovat Lappeenranta, Joutseno ja Imatra. Lappeenrantaan liikennöi 
tyypillisesti 10+10 vuoroa, Imatralle 8+8 vuoroa ja Imatralta Joensuuhun jatkaa 
6+6 vuoroa päivässä. Osa vuoroista päättyy Lappeenrantaan ja Imatralle. Kauko-
junaliikenteen matkustajamäärä tarkastelualueella on 0,8–1,2 miljoonaa matkus-
tajaa vuodessa. Eniten kysyntää on Helsingistä Lappeenrantaan asti. Liikenteen 
koostumuksessa on tapahtunut vuoden 2019 jälkeen merkittäviä muutoksia pää-
asiassa vuonna 2020 alkaneesta koronapandemiasta johtuen. Keväällä 2021 hen-
kilöliikennettä on ollut 6+6 vuoroa päivässä.  

Tarkastelualueella raakapuu- ja tuotekuljetuksia tulee ja lähtee Lappeenrannasta, 
Lauritsalasta, Joutsenosta ja Imatralta. Lisäksi on tarkastelualueen kautta kulkevia 
tuotekuljetuksia esimerkiksi Simpeleeltä Kotkan satamaan. Tavaraliikenteen kulje-
tetut nettotonnit ovat Luumäki–Imatra välillä 4,5–4,8 miljoonaa tonnia vuodessa. 
Imatrankosken kautta kuljetuksia tulee noin 2,2 miljoonaa nettotonnia vuodessa. 

Tavarajunien määrä rataosuudella Luumäki–Joutseno on keskimäärin vuodessa 23 
junaa vuorokaudessa. Joutsenon ja Imatran välillä tavarajunia liikennöi keskimää-
rin vuodessa 24 junaa vuorokaudessa. Liikennettä on eniten arkena ja vähiten 
sunnuntaisin. Arkipäivinä junamäärä on tyypillisesti 25–28 junaa päivässä, vilk-
kaimpina päivinä junamäärä on ollut 32 junaa päivässä. Sunnuntaisin tyypillinen 
tavarajunamäärä on 16–18 tavarajunaa päivässä. 

Imatrankoski-rajan kautta tuodaan puuta Suomeen. Venäläiset junat tuovat vau-
nut Imatrankoskelle, josta ne haetaan vaihtotyönä Imatra tavaralle. Osa puusta 
jää tuotantolaitoksille Imatralle ja loput kuljetetaan Lappeenrantaan, Lauritsalaan 
ja Joutsenoon. Vaihtotyöyksiköitä kulkee rataosuudella Imatra–Imatrankoski-raja 
tyypillisesti noin 4+4 yksikköä päivässä.  

Veturisiirtoja ja työkoneita kulkee Luumäki–Imatra välillä keskimäärin noin 4 yk-
sikköä päivässä. Kaikki yksiköt huomioiden Luumäki–Joutseno välillä liikennöi kes-
kimäärin vuositasolla noin 45 yksikköä ja Joutseno–Imatra välillä 47 yksikköä päi-
vässä. Arkipäivinä liikennettä on tyypillisesti 48–50 yksikköä päivässä. Vilkkaimpina 
päivinä liikennettä on ollut 53 yksikköä päivässä. Kaukojunaliikenteen liikennöinti-
aika on klo 5–24 välillä. Tavarajunaliikennettä on tasaisesti ympäri vuorokauden. 
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Kuva 10. Esimerkki toteutuneesta junaliikenteestä Kouvola–Imatra klo 12–24 
keskiviikkona 4.3.2020 (Juliadata.fi) 

 

2.3.2  Liikenne-ennuste 

Liikenne-ennusteet perustuvat Liikenneviraston vuoden 2018 valtakunnalliseen  
liikenne-ennusteeseen. Valtakunnallinen ennuste on perusennuste, joka kuvaa  
liikenteen todennäköistä, tehtyihin päätöksiin ja näköpiirissä oleviin toimintaympä-
ristön muutoksiin perustuvaa kehitystä. Henkilöliikenteen ennusteen tärkeimmät 
muutostekijät ovat väestönkasvu ja bruttokansantuotteen kehittyminen. Tavara- 
liikenteen ennusteissa tärkeitä tekijöitä ovat lisäksi Suomen teollisuuden toimiala-
rakenteen kehittyminen, teollisuuden vientimarkkinoiden talouden kehittyminen 
sekä suomalaisten tuotteiden kilpailukyvyn kehittyminen näillä markkinoilla. Valta-
kunnallinen ennuste toimii lähtökohtana hanketason ennusteiden laatimiselle.  
(Liikennevirasto 2018) 

Hankearviointi on tehty osana Kaakkois-Suomen selvityskokonaisuutta, missä yh-
teydessä tehtiin liikenne-ennusteiden tarkistus Venäjän rajan ylittävän liikenteen 
osalta. Liikenne-ennusteiden tarkistuksessa ei tunnistettu Luumäki–Imatra–Imat-
rankoski-raja -rataosuuksille uusia merkittäviä tekijöitä, joita ei olisi huomioitu val-
takunnallisessa ennusteessa. Merkittävimmät ennusteiden tarkistamistyön havain-
not liittyivät transitoliikenteen tulevaisuuteen rataosuudella Luumäki–Vainikkala. 
Ennusteiden tarkistuksen yhteydessä arvioitiin, että 2 Mt vuosittainen volyymi  
Vainikkalan kuljetuksista on sellaisia, jotka periaatteessa voisivat kulkea myös 
Imatrankosken kautta.  

Matkustajaliikenteen kysynnän ennustetaan kasvavan maltillisesti vuoteen 2050 
mennessä. Kysyntäennuste (taulukko 4) ei perustele junatarjonnan merkittävää 
lisäämistä. Matkustajamäärän ennustettu kasvu on 40 000–125 000 matkustajaa 
vuodessa vuoteen 2050 mennessä. Yhdellä uudella junavuorolla voidaan kuljettaa 
yli 200 000 matkustajaa vuodessa. Tarjontaennusteessa (taulukko 5) liikennettä 
on lisätty yhdellä junaparilla Imatralle ja Joensuuhun päättyville vuoroille, mikä 
vastaa valtakunnallisessa liikenne-ennusteessa kuvattua tarjontamuutosta. Yhtä 
perusteltua olisi kuitenkin olettaa, että uudet matkustajat kulkisivat nykyisissä ju-
navuoroissa. 
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Taulukko 4. Kaukojunaliikenteen kysyntäennuste vuoteen 2050. 

 Matkustajamäärä vuodessa 

Nykytilanne Ennuste 2050 Kasvu 

Luumäki–Lappeenranta 1 220 000 1 295 000 75 000 (6 %) 

Lappeenranta–Imatra 810 000 935 000 125 000 (15 %) 

Imatra–Joensuu  645 000 685 000 40 000 (6 %) 

 

Taulukko 5. Kaukojunaliikenteen arkipäivän tarjontaennuste vuoteen 2050. 

 Junamäärä vuorokaudessa 

Nykytilanne Ennuste 2050 Kasvu 

Luumäki–Lappeenranta 10+10 10+10 - 

Lappeenranta–Imatra 8+8 9+9 1+1 

Imatra–Joensuu  6+6 7+7 1+1 

 

Tavaraliikenteen ennuste perustuu valtakunnalliseen liikenne-ennusteeseen. Kul-
jetusten kysynnän ja junamäärän ennustetaan pysyvän vuoden 2019 tasolla (tau-
lukko 6 ja 7). On perusteltua arvioida, että tavaraliikenteen määrä arkipäivinä on 
suurempi kuin koko vuoden keskiarvo. Yhdellä tavarajunaparilla voidaan kuljettaa 
vuodessa noin 400 000 nettotonnia tavaraa, kun juna liikennöi kuutena päivänä 
viikossa ja sen nettokuorma on 1300 tonnia ja junapaino 2000 tonnia, mikä vastaa 
yhden sähköveturin tyypillistä vetokykyä. Akselipainon nosto ja junapituuden kas-
vattaminen vähentävät laskennallista liikennemäärää. Uusimpien Suomessa käy-
tössä olevien veturien (Vectron) vetokyky on yli 2500 tonnia, jolloin tarvittava 
junamäärä on pienempi. Luumäki–Imatra välillä tämä tarkoittaa noin yhden juna-
parin vähentymistä vuorokausitasolla 

Taulukko 6. Tavaraliikenteen kysyntäennuste vuoteen 2050. 

 Kuljetetut nettotonnit (1000 tonnia) vuodessa  

 Nykytilanne Ennuste 2050 Kasvu 

Luumäki–Lauritsala 4 800 4 800 0 (0 %) 

Lauritsala–Imatra 4 500 4 500 0 (0 %) 

Imatra–Imatrankoski-raja  2 200 2 200 0 (0 %) 
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Taulukko 7. Tavaraliikenteen keskimääräinen tarjonta päivässä vuonna 2050 

 Junamäärä keskimäärin 
vuorokaudessa 

Junamäärä arkena 

Luumäki–Lauritsala 12+12 13+14 

Lauritsala–Imatra 12+12 13+14 

Imatra–Imatrankoski-raja  4+4 4+4 

 

Luumäki–Imatra rataosuuden kokonaisliikennemäärä ennustetilanteessa vuonna 
2050, kun mukaan otetaan nykyinen määrä veturisiirtoja, on 48–51 yksikköä vuo-
rokaudessa. Vilkkaimpina päivinä liikennemäärä on noin 55 junaa päivässä. Juna-
määrissä arvioituna liikenteen on ennustettu pysyvän nykyisellä tasollaan. 
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3 Vaikutukset 

3.1  Radan välityskyky 

Radan välityskykyä on kuvattu mahdollisella junamäärällä vuorokaudessa sekä ka-
pasiteetin käyttöasteella. Sujuvan liikenteen vuorokauden kapasiteetin käyttöas-
teen raja on yleisesti 60 %, mikä tarkoittaa että 60 % ajasta rata on varattu liik-
kuville yksiköille ja 40 % ajasta on varattu liikenteen häiriötilanteiden hallintaan. 
Kapasiteetti on riippuvainen aikataulu- ja liikennerakenteesta, jolloin pelkästään 
infrastruktuurin perusteella ei voida määritellä täysin yksiselitteistä raja-arvoa su-
juvan liikenteen mahdollistavalle junamäärälle. Yksiraiteiselle radalle mahtuu junia 
enemmän, kun monta junaa kulkee samalla nopeudella samaan suuntaan peräk-
käin. 

Väyläviraston vuonna 2020 tehdyssä Rataverkon välityskyvyn kokonaiskuva -selvi-
tyksessä laskettiin kapasiteetin käyttöasteet huipputunnille koko rataverkolta. 
Huipputunnin aikana kapasiteetin käyttöaste voi olla korkeampi kuin koko vuoro-
kauden tasolla laskettu käyttöaste. Sekaliikenneradoilla sujuvan liikenteen raja-ar-
vona pidetään 75 % kapasiteetin käyttöastetta huipputunnin aikana. Huipputunnin 
kapasiteetin käyttöasteet rataosuudella Luumäki–Imatra ovat selvityksen mukaan 
49–65 % ja vuorokausitasolla 23–34 % (taulukko 8). Selvityksen johtopäätöksenä 
oli, että vapaata kapasiteettia on lisäjunille, mutta ruuhkaisimpina hetkinä rajalli-
sesti. Tuloksia tulkitessa kannattaa huomioida, että Lappeenranta–Imatra tavara 
välin kapasiteetin käyttöaste laskettiin nykyiselle yksiraiteiselle radalle. Selvityksen 
mukaan tilanne paranee esitetystä, kun kaksoisraide Joutseno–Imatra valmistuu. 
(Väylävirasto 2020) 

Taulukko 8. Huipputunnin kapasiteetin käyttöaste Luumäki–Imatra. (Väylävirasto 
2020) 

 Huipputunnin 
kapasiteetin 
käyttöaste % 

Vuorokauden 
kapasiteetin 
käyttöaste % 

Laskennassa 
käytetty 
junamäärä 

Luumäki– 
Lappeenranta 

49 % 23 % 43 junaa 

Lappeenranta– 
Imatra tavara 

65 % 34 % 53 junaa 

 
Hankearviointityön aikana laskettiin kapasiteetinkäyttöasteen perusteella maksimi-
junamäärä tilanteessa, kun LUIMA-hanke on valmistunut. LUIMA-hankkeen valmis-
tumisen jälkeen Luumäki–Imatra välillä kriittisin liikennepaikkaväli on 8 km pitkä 
Luumäki–Rasinsuo, joka määrää rataosuuden laskennallisen maksimijunamäärän. 
Laskennassa on käytetty aikataulurakennetta, jossa joka toinen juna kulkee eri 
suuntaan, mikä on välityskyvyn kannalta kriittisin tilanne. Maksimijunamäärä on 
laskettu tasoon, jolla vuorokauden kapasiteetin käyttöaste on 60 %, jota pidetään 
sujuvan liikenteen raja-arvona. Jos kapasiteetin käyttöaste on korkeampi, liiken-
teen häiriöt alkavat lisääntyä. Sekaliikenteisen yksiraiteisen radan välityskyky on 
tyypillisesti 40–60 junaa vuorokaudessa (RHK 2000). Kapasiteetinkäyttöaste on 
riippuvainen käytetystä aikataulurakenteesta, jolloin on tyypillistä, että eri selvityk-
sissä saadut laskentatulokset eroavat huomattavastikin toisistaan. 
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Vertailuvaihtoehdon maksimijunamäärä on noin 55 junaa vuorokaudessa. Kaikissa 
vaihtoehdoissa, joissa Luumäki–Joutseno rataosuus on yksiraiteinen, sujuvan lii-
kenteen maksimijunamäärä on laskennallisesti samalla tasolla 55–57 junaa vuoro-
kaudessa. Kaksiraiteisissa vaihtoehdoissa linjaraiteen välityskyky yli kaksinkertais-
tuu. 

Imatran asemalla on vertailuvaihtoehdossa laituri kaksoisraideosuudella vain toi-
sella linjaraiteella. Kaukojunat eivät voi täysimääräisesti hyödyntää LUIMA-hank-
keessa rakennettavaa kaksoisraidetta, koska niiden pitää laiturin takia liikennöidä 
kumpaankin suuntaan eteläistä raidetta pitkin. Toinen laituriraide mahdollistaa 
henkilöjunien kohtaamisen suunnittelun Imatran asemalle. Kaukojunaliikenteen ai-
kataulurakenteessa ei ole kuitenkaan välitöntä tarvetta mahdollistaa kohtaaminen 
Imatran asemalla. Toinen laituriraide tulisi välttämättömäksi tilanteessa, kun hen-
kilöliikenne merkittävästi lisääntyisi esimerkiksi paikallisjunaliikenteen aloittamisen 
seurauksena. 

Rataosuuden Imatra–Imatrankoski-raja välityskyky yksiraiteisissa hankevaihtoeh-
doissa on 38–44 junaa vuorokaudessa. Kaksiraiteisissa vaihtoehdoissa linjaraiteen 
välityskyky yli kaksinkertaistuu. Rataosuudella ei ole linjaraiteella välityskykypuut-
teita. 

3.2  Henkilöliikenteen palvelutaso 

Henkilöjunien matka-aikaan merkittävimmin vaikuttavat tekijät ovat radan suurin 
nopeus, junien pysähtymiskäyttäytyminen ja ratakapasiteetin puutteista aiheutu-
vat ei-kaupalliset pysähdykset. Kaukojunien pysähdyspaikat rataosuudella ovat 
Lappeenranta, Joutseno ja Imatra. Tarkastelussa nopeilla junilla tarkoitetaan ju-
navuoroja, joilla ei ole ei-kaupallisia pysähdyksiä. Ei-kaupallisten pysähdysten 
määrä on arvioitu vuoden 2019 aikataulurakenteen mukaan, jossa kahdella juna-
parilla on ei-kaupallinen pysähdys. Ei-kaupallisten pysähdysten poistuminen no-
peuttaa hitaiden junien liikennöintiä kaksoisraidevaihtoehdoissa. 

Henkilöliikenteen matka-aika nopeutuu vaihtoehdoissa, joissa nostetaan nopeutta 
tai lisätään ratakapasiteettia (taulukko 9). Matka-aika nopeutuu hankevaihtoeh-
doissa VE3 keskimäärin 6 minuuttia ja hankevaihtoehdoissa VE4 keskimäärin 7 mi-
nuuttia. Vaihtoehdoissa VE4 hitaiden junien matka-aika lyhenee samalle tasolle 
nopeiden junien kanssa. 

Taulukko 9. Kaukojunien keskimääräiset matka-ajat Luumäki–Imatra (pysähdys-
paikat Lappeenranta, Joutseno ja Imatra). 

 

VE0 VE1 VE2 VE3A VE3B VE4A VE4B VE5 

Nopeat junat (min) 44 44 44 38 38 38 38 44 

Hitaat junat (min) 52 52 52 46 46 38 38 52 

Kaikki junat (min) 45 45 45 39 39 38 38 45 

Ero VE0:aan (min) - 0 0 6 6 7 7 0 
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Matka-ajan lyhentyminen parantaa palvelutasoa ja lisää matkustajamäärää. Arvi-
oinnissa on tehty olettamus, että siirtyvät matkustajat tulevat henkilöautoliiken-
teestä. Matkustajamäärän lisäys on arvioitu hankearviointiohjeen mukaisella ky-
syntäjoustokertoimella 0,8, joka kuvaa kysyntäjoustoa 300 km kaukoliikennemat-
koilla. Matkustajamäärä on perusennustetta suurempi matka-aikaa lyhentävissä 
vaihtoehdoissa Ve3 ja Ve4 (taulukko 10) 

Taulukko 10. Uudet ja siirtyvät matkustajat vuodessa matka-aikaa lyhentävissä 
vaihtoehdoissa. 

 

VE3A VE3B VE4A VE4B 

Luumäki–Lappeenranta 139 000 139 000 157 000 157 000 

Lappeenranta–Imatra 100 000 100 000 114 000 114 000 

 

Asemilla merkittävin henkilöliikenteen palvelutasoon vaikuttava tekijä on kulkureit-
tien esteettömyys. LUIMA-hankkeen toteuttamisen jälkeen puutteita esteettömyy-
dessä on Lappeenrannassa. Lappeenrannassa on matalat 270 mm laiturit ja laitu-
ripolku raiteiden yli välilaiturille. Laitureiden korottaminen tasoon 550 mm mahdol-
listaa junaan nousun ilman tasoeroa laiturin ja vaunun välillä. Kulkuyhteys erita-
sossa välilaiturille parantaa matkustajien turvallisuutta. Lappeenrannan laitureiden 
parantaminen on mukana hankevaihtoehdoissa VE1, VE3A, VE3B, VE4A ja VE4B. 

Kolmioraiteen rakentaminen Imatralle mahdollistaa henkilöliikenteen kehittämisen 
Lappeenrannan suunnasta Imatrankoskelle. Tällöin esimerkiksi voitaisiin aloittaa 
paikallisjunaliikenne reitillä Lappeenranta–Imatrankoski ilman, että junien tarvitsee 
käydä kääntymässä reitin varrella Imatra tavarassa. Kolmioraide ja Imatrankosken 
henkilöliikenteen laituri on mukana hankevaihtoehdoissa VE3B, VE4B ja VE5. 

3.3  Tavaraliikenteen toimintaedellytykset 

Tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä parantavia toimenpiteitä ovat kapasiteetin li-
säys, sähköistyksen rakentaminen ja akselipainon nosto 25 tonniin rataosuudelle 
Imatra–Imatrankoski -raja, kolmioraiteen rakentaminen Imatralle ja Lauritsalan ra-
tapihan raiteiden pidentäminen. Kannattavuuslaskennassa on oletettu, että säh-
köistyksen ja akselipainonnoston hyödyt tavaraliikenteelle voidaan ottaa täysimää-
räisesti käyttöön. 

Tavarajunat väistävät pääsääntöisesti henkilöliikennettä. Aikataulutarkastelun pe-
rusteella tavarajunilla on arvioitu olevan keskimäärin yksi ei-kaupallinen pysähdys 
kapasiteetin takia yksiraiteisella osuudella Luumäki–Joutseno. Tavarajunien 
matka-aika vertailuvaihtoehdossa välillä Luumäki–Imatra on 90 minuuttia. Kaksois-
raidevaihtoehdoissa VE4A ja VE4B matka-aika lyhenee keskimäärin 15 minuuttia. 

Vetureiden suorituskyky vaihtelee kalustokohtaisesti. Käytössä on yleisesti sekä  
tehokkaita sähkö- että dieselvetureita. Hankearvioinnissa on arvioitu, että koko-
naisuudessaan Imatrankosken kautta kulkevat kuljetukset ovat tehokkaammin hoi-
dettavissa sähkövetureilla. Sähköveturilla (kuten Vectron) voidaan vetää maksimis-
saan noin 2500 tonnin junaa, mikä tarkoittaa noin 1700 nettotonnin kuormaa.  
Yhdellä dieselveturilla (kuten dr16) voidaan vetää maksimissaan noin 2000 tonnin 
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junaa, mikä tarkoittaa noin 1400 nettotonnin kuormaa. Käytössä on kuitenkin myös 
tehokkaampia dieselvetureita (kuten dr18), jolla voidaan vetää vastaavia kuormia 
kuin tehokkaimmilla sähkövetureilla.  

Akselipainon korotus 25 tonniin lisää nettopainon suhdetta bruttopainoon ja vä-
hentää vaunutarvetta yhtä veturia kohti keskimäärin 2 vaunulla. Akselipainon ko-
rotuksen hyöty tulee siitä, että sama tonnimäärä voidaan kuljettaa vähemmillä 
vaunuilla. Suuremman akselipainon hyödyntäminen edellyttää, että myös kuljetus-
ten lähtö- ja määräpaikkojen ratapihoilla on mahdollista hyödyntää suurempaa ak-
selipainoa. 

Kolmioraiteen rakentaminen mahdollistaa suorat kuljetukset Pelkolasta tuotanto-
laitoksille, ilman että junia tarvitsee käydä kääntämässä Imatra tavaralla. Kolmio-
raide lyhentää tavarajunien matka-aikaa linjalla noin 5 min. Lisäksi matka-aika-
hyödyksi on arvioitu 30 min säästö, kun junan kääntö Imatra tavaralla poistuu. 

Lauritsalan ratapihan raiteiden pidentäminen mahdollistaa pidempien raakapuuju-
nien liikennöinnin. Kun Lauritsalaan on rakennettu kolme uutta hyötypituudeltaan 
noin 600 metrin raidetta, raakapuujunien pituutta voidaan kasvattaa 27 vaunuun. 
Lauritsalan kuljetukset voidaan hoitaa vuositasolla arvioituna vähemmillä junilla. 
Junamäärän vähennykseksi on arvioitu 345 junaa vuodessa eli karkeasti yksi juna 
vähemmän päivässä vertailuvaihtoehtoon verrattuna. 

Imatrankosken reitin pystygeometria on tavaraliikenteen kannalta haasteellinen. 
Reitti on Imatrankoskelta lähdettäessä pääosin ylämäkeä Imatralle saakka (kuva 
11). Yleissuunnitelman yhteydessä tehtyjen simulointitarkastelujen perusteella ra-
tapihatoimintojen siirtäminen Pelkolaan vähentää tavarajunien mäkeenjääntiriskiä 
Imatrankoskella, kun tavarajunien pysähtyminen Imatrankoskella pääosin poistuu. 
Mäkeenjääntiriski kasvaa, kun juna lähtee liikkeelle yli 9 promillen ylämäkeen, mikä 
on tilanne Imatrankoskella vertailuvaihtoehdossa. 

 

Kuva 11. Imatra–Imatrankoski-raja-rataosuuden pystygeometria. 
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3.4  Liikenneturvallisuus 

Liikenneturvallisuus paranee, kun Imatra–Imatrankoski-raja-rataosuuden neljä  
tasoristeystä poistetaan. Tasoristeyksissä tapahtuu hankearviointiohjeen mukaan 
karkeasti arvioiden keskimäärin 0,01 onnettomuutta vuodessa, jolloin voidaan  
arvioida, että tasoristeysonnettomuudet vähenevät hankevaihtoehdoissa VE2, 
VE3B, VE4B ja VE5 yhteensä 0,04 onnettomuudella vuodessa. 

Tieliikenneonnettomuudet vähenevät, kun matkustajat siirtyvät henkilöautoliiken-
teestä junaan. Henkilöautoliikenne vähenee arviolta 3 250 000 ajoneuvokilometriä 
vuodessa, mikä tarkoittaa keskimääräisellä maanteiden onnettomuusasteella 7,3 
onnettomuutta/100 milj. ajoneuvokilometriä kohti noin 0,24 onnettomuuden vä-
henemistä vuodessa hankevaihtoehdoissa, joissa tapahtuu liikenteen siirtymistä 
tieltä junaan. 

3.5  Ympäristö 

Ympäristövaikutuksia on arvioitu siltä osin, kuin ne on otettu huomioon kannatta-
vuuslaskelmassa. Kannattavuuslaskelmaa varten on arvioitu, kuinka paljon liiken-
teen päästöt vähentyvät, kun rataosuudella Imatra–Imatrankoski-raja voidaan al-
kaa liikennöidä sähkövetureilla. Henkilöautoliikenteen vähentymisen vaikutusta ei 
ole laskettu mukaan,  

Dieselvetureiden suorite hankevaihtoehdoissa VE0, VE1, VE3A ja VE4A on noin 
32 000 veturikilometriä vuodessa. Hankevaihtoehdoissa VE2, VE3B, VE4B ja VE5 
tämä liikenne on mahdollista hoitaa sähkövetureilla. Liikenteen hiilidioksidipäästöt 
vähenevät sähkövetureiden käyttöön siirtymisen takia 237 tonnia vuodessa. 

Rataosuuden Luumäki–Imatra-ratasuunnitelman mukaan hankkeella ei ole merkit-
täviä vaikutuksia maankäyttöön, koska kehittämistoimenpiteet kohdistuvat ole-
massa olevaan maastokäytävään. Imatra–Imatrankoski-raja-hankkeen vaikutukset 
maankäyttöön kohdistuvat kolmioraiteen ja Pelkolan alueille, missä rataa varten 
tarvitaan uusia alueita. 

3.6  Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Rakentamisen aikaisia vaikutuksia on arvioitu siltä osin, kuinka niitä voidaan arvot-
taa kannattavuuslaskelmassa. Rahamääräinen arvottaminen perustuu matkusta-
jille aiheutuviin viivytyksiin ja operaattorille aiheutuviin lipputulojen menetyksiin. 
Koska rakentamisen aikaisista työ- ja liikennejärjestelyistä ei ole tarkempaa tietoa, 
arvioinnissa on käytetty hankearviointiohjeistuksen mukaisia viivytyksiä.  

Merkittävin rakentamisen aikaisiin haittoihin liittyvä tekijä on kaarreoikaisujen ra-
kentamisesta aiheutuva haitta liikenteelle. Jos radan nopeustasoa nostetaan yksi-
raiteisena, työn ajaksi liikenne joudutaan katkaisemaan. Jos radan nopeustasoa 
nostetaan samassa yhteydessä, kun rakennetaan kaksoisraide, voidaan uusi raide 
rakentaa ensin ja parantaa nykyinen raide sen jälkeen, jolloin tarvittavien työrako-
jen määrä on huomattavasti pienempi. 
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Kannattavuuslaskelman rakentamisen aikaisien haittojen arvioinnissa rakentamis-
aikana on vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE5 käytetty hankearviointiohjeistuksen mu-
kaista kuutta kuukautta. Vaihtoehdon VE5 haittojen arviointi perustuu siihen, 
kuinka paljon Imatra–Imatrankoski-raja -hankkeen toteuttaminen häiritsee henki-
löliikennettä Karjalan radalla. Tavaraliikenteen vaunukierron hidastumista ei ole 
arvioitu. Hankevaihtoehdoissa VE3A, VE3B, VE4A ja VE4B rakentamisajaksi on ar-
vioitu 4 vuotta. Hankevaihtoehdoissa VE3A ja VE3B on arvioitu, että työrakojen 
vaatima aika vaikuttaa suoraan 25 % junavuoroista. Muissa hankevaihtoehdoissa 
on arvioitu, että tarvittavat työraot voidaan sijoittaa aikaan, jolloin ei ole henkilö-
liikennettä. 
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4 Vaikuttavuuden arviointi 

Vaikuttavuuden arvioinnissa hankevaihtoehtojen vaikutuksia on verrattu hank-
keelle asetettuihin tavoitteisiin. Jokaiselle tavoitteelle on muodostettu kvantitatiivi-
nen mittari, joka kuvaa vaikutuksen suuruutta. Vaikuttavuuden arvioinnin mittarit 
ovat: 

- mahdollinen junamäärä vuorokaudessa rataosuudella Luumäki–Imatra 
- tavaraliikenteen kuljetuskustannukset vuodessa tarkastelualueella 
- henkilöliikenteen matka-aika rataosuudella Luumäki–Imatra 
- vuorokauden kapasiteetin käyttöaste rataosuudella Luumäki–Joutseno 
- liikenneonnettomuuksien vähenemä vuodessa 
- CO2-päästöt vuodessa 
- henkilöliikenteen mahdollistaminen Imatrankosken-rajan kautta. 

 
Taulukossa 11 on esitetty yhteenveto vaikuttavuuden arvioinnin mittareiden ar-
voista eri hankevaihtoehdoissa. 

Radan välityskykyä on kuvattu mahdollisella junamäärällä. Radalle mahtuu vuoro-
kaudessa junia tässä esitettyä enemmän, mutta kapasiteetin käyttöasteen nous-
tessa yli 60 % häiriötilanteiden hoito vaikeutuu ja täsmällisyys heikkenee. Hank-
keen tavoitteena on välityskyvyn parantaminen. Yksiraiteisten hankevaihtoehtojen 
mahdollinen maksimijunamäärä on kaikissa vaihtoehdoissa samaa tasoa 55–57 ju-
naa vuorokaudessa. Merkittävä muutos välityskykyyn saavutetaan ainoastaan 
vaihtoehdoissa, joissa ratayhteys rakennetaan kaksoisraiteeksi (VE4A ja VE4B). 

Tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä on kuvattu kuljetuskustannuksilla, jotka on 
arvioitu vetureiden ja vaunujen aika- ja kilometrisuoritteiden perusteella. Hank-
keen tavoitteena on tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantaminen. Eniten ta-
varaliikenteen toimintaedellytyksiä parantaa vaihtoehto VE4B, jossa kapasiteettia 
kasvatetaan merkittävästi. Imatra–Imatrakoski-raja hankkeen toteuttaminen (VE2, 
VE3B ja VE5) on vaikuttavuudeltaan parempi vaihtoehto kuin kapasiteetin merkit-
tävä kasvattaminen pelkästään Luumäki–Imatra -rataosuudella (VE4A). Imatra–
Imatrankoski-raja hankkeen toteuttaminen laskee kuljetuskustannuksia 0,5 M€ 
vuodessa kun kapasiteetin kasvattaminen Luumäki–Imatra rataosuudella laskee 
kuljetuskustannuksia 0,3 M€ vuodessa. Toisaalta kannattaa erityisesti huomioida, 
että vaihtoehto VE3A, jossa toimenpiteet kohdistuvat henkilöliikenteen nopeuden-
nostoon, ei paranna tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä ollenkaan. 

Henkilöliikenteen palvelutasoa on kuvattu keskimääräisellä matka-ajalla Luumäki–
Imatra. Hankkeen tavoitteena on henkilöliikenteen palvelutason parantaminen. 
Nopeudennosto rataosuudella Luumäki–Joutseno tasoon 200 km/h lyhentää 
matka-aikaa noin 6 minuutilla. Henkilöjunavuoroilla on vähän ei-kaupallisia kapa-
siteetista johtuvia pysähdyksiä, jolloin kaksoisraiteen rakentaminen ei lyhennä kes-
kimääräistä matka-aikaa merkittävästi lisää. Kaksoisraide tuo noin yhden minuutin 
lisähyödyn. Kuitenkin kaksoisraide lyhentää yksittäisten hitaimpien vuorojen 
matka-aikaa melkein 10 minuuttia. Matka-aika vaikutuksen lisäksi kannattaa huo-
mioida, että hankevaihtoehto VE1 parantaa henkilöliikenteen palvelutasoa erityi-
sesti Lappeenrannassa merkittävästi, kun laitureista tehdään esteettömiä. Hanke-
vaihtoehdon VE1 toimenpiteet ovat tavoitteen mukaisia, vaikka niiden vaikutus ei 
näy vaikuttavuuden arvioinnin mittarissa merkittävästi. 



Väyläviraston julkaisuja 36/2021 37 
 

 

Toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa on kuvatta kapasiteetin käyttöas-
teella. Hankkeen tavoitteena on toimintavarmuuden ja häiriötilanteiden hallinnan 
parantaminen. Yksiraiteisilla hankevaihtoehdoilla (VE1, VE2, VE3A, VE3B, VE5) ei 
ole merkittävää vaikutusta toimintavarmuuden ja häiriötilanteiden hallinnan paran-
tumiseen LUIMA-hankkeen valmistumisen jälkeisessä tilanteessa. Kaksoisraide-
vaihtoehdoissa (VE4A ja VE4B) kapasiteettia tulee runsaasti lisää, joka parantaa 
toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa merkittävästi.  

Liikenneturvallisuutta on kuvattu onnettomuusmäärän vähenemällä. Hankkeen ta-
voitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen. Tasoristeysten poistaminen ja 
matkustajien siirtyminen tieltä raiteille parantaa liikenneturvallisuutta. Tavoite täyt-
tyy parhaiten vaihtoehdoissa, joissa henkilöliikenteen matka-aika lyhenee eniten, 
jolloin siirtyviä matkustajia liikennemuodosta toiseen on myös eniten. Liikennetur-
vallisuusvaikutukset ovat tärkeitä, mutta koko liikennejärjestelmä huomioiden 
hankkeella saavutettava vaikuttavuus on vähäinen. 

Liikenteen päästöjen vähentämistä on kuvattu C02-päästöjen kehityksellä. Hank-
keen tavoitteena on päästöjen vähentäminen. Arviointi on tehty Imatra–Imatran-
koski-raja -rataosuuden sähköistyksen vaikutusten perusteella. Hankkeen tavoit-
teiden mukaista on toteuttaa sähköistys rataosuudelle Imatra–Imatrankoski-raja 
ja luopua dieselvetureilla tehtävistä vaihtotöistä rataosuudella.  

Henkilöliikenteen mahdollistamista Imatra–Imatrankoski-raja -rataosuudella on 
mitattu yksinkertaisella mittarilla; on mahdollista tai ei ole mahdollista. Hankkeen 
tavoitteena on henkilöliikenteen mahdollistaminen Imatrankoski-rajan kautta. Ta-
voite painottaa voimakkaasti Imatra–Imatrankoski-raja -hankkeen toteuttamista, 
koska ilman toimenpiteitä henkilöliikenne rataosuudella ei ole mahdollista. 

Taulukko 11. Vaikuttavuuden arvioinnin mittareiden arvot. 
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Radan välityskyky (mahdollinen juna-
määrä keskimäärin vuorokaudessa 
Luumäki–Imatra) 

MAX 55 55 55 55 57 57 120 120 55 120 

Tavaraliikenteen toimintaedellytykset 
(kuljetuskustannukset €/v) 

MAX 3,7 3,7 3,7 3,2 3,7 3,2 3,4 2,9 3,2 2,9 

Henkilöliikenteen palvelutason paran-
taminen (keskimääräinen matka-aika 
min Luumäki–Imatra) 

MIN 44,8 44,8 44,8 44,8 38,8 38,8 38 38 44,8 38 

Toimintavarmuuden ja häiriötilantei-
den hallinnan parantaminen (kapasi-
teetin käyttöaste %) 

MIN 48 48 48 48 47 47 23 23 48 23 

Liikenneturvallisuuden parantaminen 
(liikenneonnettomuusvähenemä vuo-
dessa) 

MIN 0 0 0,01 0,04 0,24 0,28 0,24 0,28 0,04 0,28 

Liikenteen päästöjen vähentäminen 
(CO2-päästöt tonnia vuodessa) 

MIN 237 237 237 0 237 0 237 0 0 0 

Mahdollistaa henkilöliikenteen Imat-
rankoski-rajan kautta (ei=0, kyllä=1) 

MAX 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
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Kaikki hankevaihtoehdot ovat ainakin osittain tavoitteiden mukaisia (taulukko 12). 
Verrattuna vertailuvaihtoehtoon tilanne pysyy ennallaan tai paranee. Vaikuttavuu-
deltaan paras hankevaihtoehto on VE4B, jossa kapasiteettia kasvatetaan kaksois-
raidetta rakentamalla merkittävästi. Vaihtoehdossa VE4B Imatra-Imatrankoski-raja 
on toteutettu kaksiraiteisena, mutta kannattaa huomioida, että vaikuttavuudeltaan 
Imatra–Imatrankoski-raja -hankkeen ensimmäinen vaihe on samaa tasoa kuin toi-
nen vaihe. Imatra–Imatrankoski-raja -hankkeen hyödyt saavutetaan pääosin jo 
ensimmäisen vaiheen toteuttamisella, eikä toisen vaiheen toteuttaminen tuo mer-
kittäviä lisähyötyjä. 

Hankkeen tavoitteiden näkökulmasta pelkän nopeudennoston toteuttaminen 
(VE3A) on vaikuttavuudeltaan rajallinen toimenpide. Hyödyt kohdistuvat henkilö-
liikenteen palvelutason parantamiseen. Nopeudennosto yksiraiteisena ei paranna 
tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä. Hankevaihtoehdossa VE3B saavutetaan sa-
mat henkilöliikenteen hyödyt kuin VE3A:ssa ja sen lisäksi pääosa Imatra–Imatran-
koski -raja hankkeella saavutettavista hyödyistä, mutta Luumäki–Imatra -rata-
osuuden välityskyvyn parantamiseen tai häiriötilanteiden hallintaan vaihtoehdolla 
ei ole merkittävää vaikutusta. 

Hankevaihtoehto VE1 on toimenpiteiltään selvästi kevyempi kuin muut hankevaih-
toehdot ja myös toimenpiteiden vaikuttavuus on kertaluokkaa pienempi kuin 
muissa vaihtoehdoissa. Henkilöliikenteen palvelutason kannalta kannattaa kuiten-
kin korostaa Lappeenrannan laitureiden parantamisen vaikutusta esteettömyyteen 
ja liikenneturvallisuuden parantumiseen 

 

Kuva 12. Hankevaihtoehtojen vaikuttavuus suhteessa vertailuvaihtoehtoon. 

 



Väyläviraston julkaisuja 36/2021 39 
 

 

5 Kannattavuuslaskelma 

Kannattavuuslaskelmassa on verrattu hankkeiden rahamääräiseksi muutettavia 
hyötyjä investointikustannuksiin. Hyödyt on arvioitu 30 vuoden ajalta ja diskon-
tattu nykyarvoon 3,5 % laskentakorolla. Aika-, onnettomuus- ja päästökustannuk-
sia on korotettu laskenta-aikana 1,5 % vuodessa. Julkisten varojen rajakustannuk-
sena on arvioitu 20 % väylänpitäjän investointi- ja käyttökustannuksista. Kannat-
tavuuslaskelma on tehty vuoden 2018 yksikköarvoilla käyttäen ratahankkeiden ar-
viointiohjetta 39/2020. Kannattavia hankkeita ovat toimenpidekokonaisuudet, joi-
den hyöty-kustannussuhde on yli yhden. 

Perusennuste kuvaa kannattavuutta valtakunnallisen liikenne-ennusteen mukai-
sella liikenteellä. Herkkyystarkastelu on tehty kolmella erilaisella liikenteellisellä 
skenaariolla: 

- kansainvälistä tavaraliikennettä siirtyy Vainikkalasta Imatrankoskelle 
- nykyisen liikenteen kaltainen puun tuonti kasvaa Imatrankosken kautta 
- Etelä-Karjalan taajamajunaliikenne alkaa 

 
Kaikki herkkyystarkastelut ovat erilaisia skenaarioita, joissa liikennettä on perus-
ennustetta enemmän. Herkkyystarkasteluilla on kuvattu, nostaisiko liikenteen en-
nustettua suurempi kasvu hankkeiden kannattavuutta merkittävästi. 
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5.1  Perusennuste 

Arvioidut hankevaihtoehdot eivät ole yhteiskuntataloudellisesti kannattavia (kuva 
13). Yhteiskuntataloudellisesti kannattavin vaihtoehto on henkilöliikenteen nopeu-
dennosto, joka on investointikustannuksiltaan edullisimmin tehtävissä hankevaih-
toehdossa VE3A. Investoinneista saatavat rahamääräiset hyödyt 30 vuoden ajalta 
ovat suuruusluokaltaan kymmeniä miljoonia euroja, mutta investointikustannukset 
ovat satoja miljoonia euroja. 

 

Kuva 13. Perusennusteen kannattavuuslaskelma (MAKU2015=103,9). 

  

Ve1 Ve2 Ve3a Ve3b Ve4a Ve4b Ve5
(M€) (M€) (M€) (M€) (M€) (M€) (M€)

KUSTANNUKSET (K) 7,0 68,8 86,8 157,5 239,9 356,2 93,7
Suunnittelukustannukset 0,4 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0
Rakentamiskustannukset 5,5 54,5 65,5 121,7 187,5 280,1 72,9
Korko rakentamisen ajalta 0,0 1,0 3,4 6,7 10,1 15,3 2,7
Julkisten varojen rajakustannus 1,2 11,3 13,9 25,1 38,3 56,8 15,2
HYÖDYT (+) JA HAITAT (-)
Väylänpitäjän kustannusmuutokset 0,0 -3,5 -7,4 -10,9 -34,5 -43,3 -8,8

Radan kunnossapito ja käyttö (sis. julkisten varojen  rajakustannus) 0,0 -3,5 -7,7 -11,2 -34,7 -43,6 -8,8
Tien kunnossapito ja käyttö 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0

Henkilöliikenteen tuottajan ylijäämän muutos 0,0 0,0 22,0 22,0 25,0 25,0 0,0
Junien liikennöintikustannusten muutos (sis. erityisverot ja maksut) 0,0 0,0 7,8 7,8 8,9 8,9 0,0
Lipputulojen muutos 0,0 0,0 14,2 14,2 16,1 16,1 0,0

Kuluttajan ylijäämän muutos 0,0 0,0 31,6 31,6 34,7 34,7 0,0
Nykyiset matkustajat 0,0 0,0 30,0 30,0 32,7 32,7 0,0
Siirtyvät ja uudet matkustajat (sis. lippukustannukset) 0,0 0,0 1,6 1,6 2,0 2,0 0,0

Kuljetuskustannusten muutos 0,0 10,9 0,0 10,9 7,0 17,1 10,9
Liikennöintikustannusten muutos 0,0 9,1 0,0 9,1 6,4 14,8 9,1
Ratamaksujen muutos 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 1,2 1,2
Muut logistiset kustannukset 0,0 0,6 0,0 0,6 0,6 1,0 0,6

Onnettomuuskustannusten muutos 0,0 0,7 2,2 2,9 2,2 2,9 0,7
Tasoristeysonnettomuudet 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,7 0,7
Tieliikenteen onnettomuudet 0,0 0,0 2,2 2,2 2,2 2,2 0,0

Ympäristökustannusten muutos 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5
Rautatieliikenteen päästökustannukset 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5

Julkistaloudellisten verojen ja maksujen muutos 0,0 -1,2 -2,4 -3,7 -2,2 -3,5 -1,2
Ratamaksut 0,0 -1,2 0,0 -1,2 0,0 -1,2 -1,2
Tieliikenteen verot ja maksut 0,0 0,0 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 0,0
Lippuhintoihin sisältyvät arvonlisäverot 0,0 0,0 1,4 1,4 1,5 1,5 0,0

Jäännösarvo 0,5 4,9 5,8 10,8 16,7 24,9 6,5
Rakentamisen aikaiset haitat -0,8 -0,8 -16,1 -16,1 -6,4 -6,4 -0,8
HYÖDYT JA HAITAT YHTEENSÄ (H) -0,3 11,4 35,7 48,1 42,4 51,9 7,7
HYÖTY-KUSTANNUSSUHDE (H/K) - 0,17 0,41 0,31 0,18 0,15 0,08

NETTONYKYARVO -7,3 -57,4 -51,1 -109,4 -197,5 -304,3 -86,0
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5.2  Kansainvälistä tavaraliikennettä siirtyy 
Vainikkalasta Imatrankoskella 

Eri yhteyksissä on esitetty, että Imatrankosken reitti voisi olla vaihtoehto Vainikka-
lan kautta nykytilanteessa kulkeville kuljetuksille. Tavaraliikenteen siirtyminen on 
mahdollista hankevaihtoehdoissa VE2, VE3B, VE4B ja VE5, joissa Pelkola rakenne-
taan kansainvälisen liikenteen raja-asemaksi. Työn aikana on arvioitu, että tulevai-
suudessakin kaikissa tapauksissa vaarallisten aineiden kuljetukset tapahtuisivat 
Vainikkalan kautta. Näin ollen potentiaali siirtyville kuljetuksille olisi noin 2 miljoo-
naa nettotonnia vuodessa, mikä tarkoittaisi noin 5+5 junavuoroa päivässä, jos ju-
napainoksi arvioidaan 2000 tonnia, mikä voidaan vetää yhdellä veturilla. Todennä-
köisesti ainakin osa siirtyvistä kuljetuksista olisi raskaampia junia, jolloin juna-
määrä olisi edellä esitettyä pienempi, mutta tarvittavien vetureiden ja vaunujen 
määrä pysyisi samana. Kahden veturin 4000 tonnin juna vastaa kahta yhteen kyt-
kettyä 2000 tonnin junaa. Kannattavuuslaskelmassa on ratkaisevaa, kuinka paljon 
liikenteen hoitoon tarvitaan vetureita ja vaunuja yhteensä. 

Liikenteen siirtyminen Vainikkalasta Imatrankoskelle heikentää yhteiskuntatalou-
dellista kannattavuutta suhteessa perusennusteen mukaiseen liikenteeseen (kuva 
14). Imatrankosken kautta kulkeva reitti on 40 km pidempi kuin Vainikkalan reitti, 
mikä nostaa kuljetuskustannuksia. Vaihtoehdossa ve4b liikenteen siirtyminen on 
kannattavinta, koska lisäliikenne mahtuu paremmin Luumäki–Imatra kaksoisrai-
teelle. Vainikkalan kuljetusten siirtämiselle Imatrankoskelle ei ole perusteita yhteis-
kuntataloudellisesti arvioituna. 

 

Kuva 14. Kannattavuuslaskelma skenaariossa, jossa kansainvälistä tavara-
liikennettä on siirtynyt Vainikkalasta Imatrankoskelle (MAKU2015=103,9). 

Ve2 Ve3b Ve4b Ve5
(M€) (M€) (M€) (M€)

KUSTANNUKSET (K) 68,8 157,5 356,2 93,7
Suunnittelukustannukset 2,0 4,0 4,0 3,0
Rakentamiskustannukset 54,5 121,7 280,1 72,9
Korko rakentamisen ajalta 1,0 6,7 15,3 2,7
Julkisten varojen rajakustannus 11,3 25,1 56,8 15,2
HYÖDYT (+) JA HAITAT (-)
Väylänpitäjän kustannusmuutokset -3,7 -11,2 -43,5 -9,1

Radan kunnossapito ja käyttö (sis. julkisten varojen  rajakustannus) -3,7 -11,4 -43,8 -9,1
Tien kunnossapito ja käyttö 0,0 0,3 0,3 0,0

Henkilöliikenteen tuottajan ylijäämän muutos 0,0 22,0 25,0 0,0
Junien liikennöintikustannusten muutos (sis. erityisverot ja maksut) 0,0 7,8 8,9 0,0
Lipputulojen muutos 0,0 14,2 16,1 0,0

Kuluttajan ylijäämän muutos 0,0 31,6 34,7 0,0
Nykyiset matkustajat 0,0 30,0 32,7 0,0
Siirtyvät ja uudet matkustajat (sis. lippukustannukset) 0,0 1,6 2,0 0,0

Kuljetuskustannusten muutos -6,3 -6,3 2,6 -6,3
Liikennöintikustannusten muutos -5,3 -5,3 2,9 -5,3
Ratamaksujen muutos -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
Muut logistiset kustannukset -0,3 -0,3 0,4 -0,3

Onnettomuuskustannusten muutos 0,7 2,9 2,9 0,7
Tasoristeysonnettomuudet 0,7 0,7 0,7 0,7
Tieliikenteen onnettomuudet 0,0 2,2 2,2 0,0

Ympäristökustannusten muutos 0,5 0,5 0,5 0,5
Rautatieliikenteen päästökustannukset 0,5 0,5 0,5 0,5

Julkistaloudellisten verojen ja maksujen muutos 0,7 -1,7 -1,5 0,7
Ratamaksut 0,7 0,7 0,7 0,7
Tieliikenteen verot ja maksut 0,0 -3,8 -3,8 0,0
Lippuhintoihin sisältyvät arvonlisäverot 0,0 1,4 1,5 0,0

Jäännösarvo 4,9 10,8 24,9 6,5
Rakentamisen aikaiset haitat -0,8 -16,1 -6,4 -0,8
HYÖDYT JA HAITAT YHTEENSÄ (H) -4,0 32,7 39,1 -7,7
HYÖTY-KUSTANNUSSUHDE (H/K) - 0,21 0,11 -
NETTONYKYARVO -72,8 -124,8 -317,0 -101,4
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5.3  Puun tuonti kasvaa Imatrankosken kautta 

2000-luvulla puun tuonnin kuljetusmäärä Imatrankosken kautta on ollut suurim-
millaan noin 4 Mt vuodessa. Herkkyystarkastelussa on tutkittu, mikä vaikutus ny-
kyisen kaltaisen puun tuonnin kasvulla huippuvuosien tasoon olisi hankkeiden kan-
nattavuuteen. Herkkyystarkastelussa tuontia on 2 Mt enemmän kuin perusennus-
teessa, jossa tuontia on ennustettu olevan 2,2Mt vuodessa. 

Puun tuonnin kasvu parantaa hieman kannattavuutta vaihtoehdoissa, joissa teh-
dään toimenpiteitä rataosuudelle Imatra–Imatrankoski-raja, mutta muutos ei tee 
hankkeista merkittävästi kannattavampia (kuva 15). 

 

Kuva 15. Kannattavuuslaskelma skenaariossa, jossa puun tuontia Imatrankosken 
kautta on enemmän kuin perusennusteessa (MAKU2015=103,9). 

 

Ve1 Ve2 Ve3a Ve3b Ve4a Ve4b Ve5
(M€) (M€) (M€) (M€) (M€) (M€) (M€)

KUSTANNUKSET (K) 7,0 68,8 86,8 157,5 239,9 356,2 93,7
Suunnittelukustannukset 0,4 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0
Rakentamiskustannukset 5,5 54,5 65,5 121,7 187,5 280,1 72,9
Korko rakentamisen ajalta 0,0 1,0 3,4 6,7 10,1 15,3 2,7
Julkisten varojen rajakustannus 1,2 11,3 13,9 25,1 38,3 56,8 15,2
HYÖDYT (+) JA HAITAT (-)
Väylänpitäjän kustannusmuutokset 0,0 -3,7 -7,4 -11,2 -34,5 -43,5 -9,1

Radan kunnossapito ja käyttö (sis. julkisten varojen  rajakustannus) 0,0 -3,7 -7,7 -11,4 -34,7 -43,8 -9,1
Tien kunnossapito ja käyttö 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0

Henkilöliikenteen tuottajan ylijäämän muutos 0,0 0,0 22,0 22,0 25,0 25,0 0,0
Junien liikennöintikustannusten muutos (sis. erityisverot ja maksut) 0,0 0,0 7,8 7,8 8,9 8,9 0,0
Lipputulojen muutos 0,0 0,0 14,2 14,2 16,1 16,1 0,0

Kuluttajan ylijäämän muutos 0,0 0,0 31,6 31,6 34,7 34,7 0,0
Nykyiset matkustajat 0,0 0,0 30,0 30,0 32,7 32,7 0,0
Siirtyvät ja uudet matkustajat (sis. lippukustannukset) 0,0 0,0 1,6 1,6 2,0 2,0 0,0

Kuljetuskustannusten muutos 0,0 14,7 0,0 14,7 8,4 22,3 14,7
Liikennöintikustannusten muutos 0,0 12,3 0,0 12,3 7,7 19,3 12,3
Ratamaksujen muutos 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 1,7 1,7
Muut logistiset kustannukset 0,0 0,7 0,0 0,7 0,7 1,3 0,7

Onnettomuuskustannusten muutos 0,0 0,7 2,2 2,9 2,2 2,9 0,7
Tasoristeysonnettomuudet 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,7 0,7
Tieliikenteen onnettomuudet 0,0 0,0 2,2 2,2 2,2 2,2 0,0

Ympäristökustannusten muutos 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5
Rautatieliikenteen päästökustannukset 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5

Julkistaloudellisten verojen ja maksujen muutos 0,0 -1,7 -2,4 -4,1 -2,2 -3,9 -1,7
Ratamaksut 0,0 -1,7 0,0 -1,7 0,0 -1,7 -1,7
Tieliikenteen verot ja maksut 0,0 0,0 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 0,0
Lippuhintoihin sisältyvät arvonlisäverot 0,0 0,0 1,4 1,4 1,5 1,5 0,0

Jäännösarvo 0,5 4,9 5,8 10,8 16,7 24,9 6,5
Rakentamisen aikaiset haitat -0,8 -0,8 -16,1 -16,1 -6,4 -6,4 -0,8
HYÖDYT JA HAITAT YHTEENSÄ (H) -0,3 14,6 35,7 51,2 43,8 56,5 10,9
HYÖTY-KUSTANNUSSUHDE (H/K) - 0,21 0,41 0,33 0,18 0,16 0,12
NETTONYKYARVO -7,3 -54,2 -51,1 -106,3 -196,1 -299,7 -82,8
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5.4  Etelä-Karjalan taajamajunaliikenne alkaa 

Lappeenrannan ja Imatran välille on esitetty maakuntakaavassa taajamajunalii-
kenteen seisakkeita. Liikenteen aloittamisesta on tehty selvityksiä, joissa matkus-
tajamääräarviot ovat olleet maksimissaan noin 1000 000 vuosittaisen matkustajan 
suurusluokkaa. Taajamajunaliikenteen yksittäisiä vuoroja lukuun ottamatta, taaja-
majunaliikenteen aloittaminen on mahdollista ainoastaan vaihtoehdoissa, joissa 
Luumäki–Imatra väli on kokonaisuudessaan kaksoisraidetta. 

Herkkyystarkastelussa on kuvattu tilannetta, että taajamajunaliikenne alkaisi Lap-
peenrannan ja Imatrankosken välillä 10+10 junan vuorokautisella tarjonnalla ja 
matkustajia olisi maksimiarvioiden mukainen 1000 000 matkustajaa vuodessa. Lii-
kennöinti- ja lippukustannusten perusteella arvioituna, liikenne olisi kannattavaa, 
kun matkustajia vuosittain olisi yli 500 000. Vaikka taajamajunaliikenne itsessään 
olisi kannattavaa, ei se riitä nostamaan Luumäki–Joutseno kaksoisraiteen rakenta-
misen yhteiskuntataloudellista kannattavuutta merkittävästi (kuva 16). 

 

Kuva 16. Kannattavuuslaskelma skenaariossa, jossa Etelä-Karjalan 
taajamajunaliikenne on alkanut (MAKU2015=103,9). 

Ve4b
(M€)

KUSTANNUKSET (K) 356,2
Suunnittelukustannukset 4,0
Rakentamiskustannukset 280,1
Korko rakentamisen ajalta 15,3
Julkisten varojen rajakustannus 56,8
HYÖDYT (+) JA HAITAT (-)
Väylänpitäjän kustannusmuutokset -43,3

Radan kunnossapito ja käyttö (sis. julkisten varojen  rajakustannus) -43,6
Tien kunnossapito ja käyttö 0,3

Henkilöliikenteen tuottajan ylijäämän muutos 51,5
Junien liikennöintikustannusten muutos (sis. erityisverot ja maksut) -29,1
Lipputulojen muutos 80,6

Kuluttajan ylijäämän muutos 34,7
Nykyiset matkustajat 32,7
Siirtyvät ja uudet matkustajat (sis. lippukustannukset) 2,0

Kuljetuskustannusten muutos 17,1
Liikennöintikustannusten muutos 14,8
Ratamaksujen muutos 1,2
Muut logistiset kustannukset 1,0

Onnettomuuskustannusten muutos 2,9
Tasoristeysonnettomuudet 0,7
Tieliikenteen onnettomuudet 2,2

Ympäristökustannusten muutos 0,5
Rautatieliikenteen päästökustannukset 0,5

Julkistaloudellisten verojen ja maksujen muutos 3,1
Ratamaksut -0,5
Tieliikenteen verot ja maksut -3,8
Lippuhintoihin sisältyvät arvonlisäverot 7,4

Jäännösarvo 24,9
Rakentamisen aikaiset haitat -6,4
HYÖDYT JA HAITAT YHTEENSÄ (H) 84,9
HYÖTY-KUSTANNUSSUHDE (H/K) 0,24
NETTONYKYARVO -271,3
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6 Toteuttavuuden arviointi 

6.1  Riskit 

Lauritsalan liikennepaikan toteutukseen liittyy puute, että ympäröivän maankäytön 
rajoitteista johtuen raiteita ei voida pidentää tarvetta vastaavasti. Jotta Imatran 
kolmioraidetta voitaisiin täysimääräisesti hyödyntää, yli 900 metrin raiteita tarvit-
taisiin 2-3 kappaletta. Käytännössä tehtyjen selvitysten perusteella liikennepaikalle 
olisi mahdollista tehdä yksi yli 900 metrin raide ja kolme yli 600 metrin raidetta. 
Merkittävin hyöty Lauritsalan liikennepaikan parantamisesta olisi se, että uusia yli 
600 metriä pitkiä raiteita tulisi kolme kappaletta, mikä mahdollistaisi täyspitkien 27 
vaunun raakapuujunien liikennöinnin. 27 vaunun raakapuujuna vastaa keskimäärin 
yhden veturin vetokykyä. 600 metrin raiteita voidaan hyödyntää Imatrankosken 
kautta tulevien kuljetusten lisäksi kotimaan raakapuukuljetuksissa. Merkittävä to-
teutukseen liittyvä haitta Lauritsalan liikennepaikan parantamisessa on se, että rai-
teita ei voida pidentää ilman että Karjalantien korkotasoa alennetaan noin 2 met-
rillä. 

Kaukojunaliikenteen kysyntä on laskenut koronapandemian aikana selvästi ja tar-
jontaa on sopeutettu kysynnän mukaiseksi. Keväällä 2021 kaukojunatarjonta rata-
osuudella Luumäki–Imatra on 6+6 junaa vuorokaudessa, aikaisemman 10+10 
vuoron sijaan. Kahdeksan henkilöjunaa päivässä vähemmän vapauttaa merkittä-
västi kapasiteettia tavaraliikenteen käyttöön. Kapasiteetin kehittämisinvestointien 
tarve vähenee, jos henkilöliikenteen tarjonta jää pysyvästi alhaisemmalle tasolle. 

Kaksoisraiteen Luumäki–Joutseno kustannusarvio vaihtoehdoissa VE4A ja VE4B, 
perustuu hankearvioinnin yhteydessä tehtyyn arvioon investointikustannuksista. 
Arvio on tehty rakennettavien linjaraidekilometrien perusteella. Kaksoisraiteen in-
vestointikustannukset voivat muuttua kymmenillä miljoonilla tarkemmassa suun-
nittelussa. Tyypillisesti hankkeiden kustannukset nousevat mitä lähemmäksi toteu-
tusta suunnittelu etenee. Nyt toteutusvaiheessa olevan LUIMA-hankkeen inves-
tointikustannukset ovat nousseet ratasuunnitteluvaiheessa arvioidusta 166 miljoo-
nasta eurosta 195 miljoonaan euroon. 

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa paikallisjunaliikenne sekä henkilöjunalii-
kenne Imatrankosken kautta Venäjälle. On todennäköistä, että paikallisjunalii-
kenne edellyttää julkista tukea, jonka toteutuminen on epävarmaa. Riihimäen ja 
Lahden sekä Kouvolan ja Kotkan välillä taajamajunaliikenne on ostoliikennettä ja 
vuosittainen matkustajamäärä on luokkaa 100 000 matkustajaa. Karkean arvion 
mukaan Etelä–Karjalan taajamajunaliikenne voisi olla kannattavaa, jos matkustajia 
olisi noin puoli miljoona vuodessa. Matkustajaliikenteestä Imatrankoski-rajan 
kautta on esitetty visioita, mutta konkreettista suunnitelmaa liikenteen aloittami-
sesta ei ole tehty. Todennäköisin skenaario voisi olla, että venäläinen matkustaja-
juna liikennöisi Imatrankoskelle saakka, jolloin liikennettä voisi hoitaa rajaliikenne-
sopimuksella. Rataverkkoa Venäjän puolella ei ole toistaiseksi sähköistetty. Mah-
dollista Venäjän matkustajaliikennettä ei hyödytä Imatra–Imatrankoski-rajan säh-
köistys. 
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Tavaraliikenteen operaattoreiden näkökulmasta Vainikkalan reitti on liiketaloudel-
lisesti houkuttelevampi. Vainikkalan reitti on reittipituudeltaan lyhyempi ja pysty-
geometrialtaan parempi. Imatrankosken reitillä on Vainikkalan reittiin verrattuna 
suurempi riski tavarajunien mäkeenjäännille. 

6.2  Suunnittelutilanne 

Käynnissä oleva LUIMA-hanke valmistuu vuonna 2024. LUIMA-hankkeen sisältö 
perustuu vuonna 2017 laadittuun ratasuunnitelmaan. Ratasuunnitelman mukaista 
nopeudennostoa yksiraiteisena välillä Luumäki–Imatra voitaisiin alkaa toteuttaa 
nykyisillä suunnitelmilla. 

Luumäki–Imatra kaksoisraidehankkeen yleissuunnitelma on vuodelta 2010. Yleis-
suunnitelman mukaisen kaksoisraiteen toteuttaminen vaatii ratasuunnitelman te-
kemisen Luumäki–Joutseno -kaksoisraideosuudelta. 

Imatra–Imatrankoski-raja -hankkeesta on käynnissä keväällä 2021 ratasuunnitel-
man laatiminen, joka valmistuu vuonna 2021. 

Lappeenrannan, Lauritsalan ja Imatran aseman parantamisen seuraava suunnitte-
luvaihe on ratasuunnitelma tai rakentamissuunnitelma riippuen toimenpiteiden vai-
kutusten merkittävyydestä. Lappeenrannan ja Lauritsalan parantamishankkeista 
on olemassa esiselvitystasoisia suunnitelmia. Imatran toisen laiturin rakentami-
sesta on olemassa sidosryhmäyhteistyössä esiin nostettu tarve, joka on esitetty 
myös Luumäki–Imatra ratasuunnitelmassa varauksena suunnitelmakartalla. 

6.3  Vaiheittain toteuttaminen 

Hankevaihtoehdot muodostuvat kokonaisuuksista, joita on perusteltua toteuttaa 
myös muissa osissa kuin arvioiduissa hankekokonaisuuksissa. Osittain hankevaih-
toehdot ovat vaihtoehtoisia ja soveltuvat huonosti vaiheittain toteutettavaksi. 

Nopeudennosto yksiraiteisena (VE3:t) ja kaksoisraiteen rakentaminen (VE4:t) ovat 
nyt päätettävien investointien aikajänteellä vaihtoehtoisia etenemispolkuja kehit-
tää rataosuutta. Hankevaihtoehto VE3:t eivät estä kaksoisraiteen rakentamista 
myöhemmin, mutta hanketta ei ole perusteltua suunnitelmallisesti vaiheistaa niin, 
että ensin tehdään nopeudennosto yksiraiteisena ja sen jälkeen aletaan toteutta-
maan kaksoisraidetta. Nopeustasonnosto yksiraiteisena parantaa henkilöliikenteen 
palvelutasoa, mutta ei vaikuta radan kapasiteettiin ja häiriötilanteiden hallintaan 
merkittävästi. Rataoikaisujen rakentaminen yksiraiteisena aiheuttaa rakentamisen 
aikaisia haittoja enemmän kuin kaksoisraiteen rakentaminen. Jos rataoikaisujen 
kanssa samaan aikaan tehdään kaksoisraide, rakentamisen aikaiset haitat jäävät 
pienemmiksi. Rakentamisen aikaisia haittoja on arvotettu kannattavuuslaskel-
massa hankearviointiohjeen mukaisella karkealla menetelmällä, jossa arvioidaan 
työrakojen aiheuttamaa viivytystä liikenteelle. Arvion mukaan haitat hankevaihto-
ehdoissa VE3:t olisivat yli kaksinkertaiset verrattuna vaihtoehtoihin VE4:t. 

Luumäki–Imatra -rataosuus on tunnistettu välityskyvyn kannalta yhdeksi Suomen 
haastavimmaksi rataosuudeksi nykytilanteessa, liikenne-ennuste ei kuitenkaan pe-
rustele Luumäki–Joutseno kaksoisraiteen rakentamista heti nykyisen hankkeen 
valmistumisen jälkeen 2024. Pelkästään henkilöliikennettä hyödyntäviä rataoikai-
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suja yksiraiteisena ei ole vaikuttavuuden arvioinnin perusteella perusteltua toteut-
taa. Yhteiskuntataloudellisen kannattavuuslaskelman mukaan nopeudennostolle ja 
kaksoisraiteelle ei ole perusteita, mutta vaikuttavuuden arvioinnin mukaan nopeu-
dennosto kaksiraiteisena on perusteltu hanke. Kaksoisraidetta olisi mahdollista al-
kaa toteuttaa myös vaiheittain, esimerkiksi jatkamalla kaksoisraidetta Luumäeltä 
Rasinsuolle, mikä poistaisi yhden LUIMA-hankkeen jälkeisen kapasiteetin pullon-
kaulan. Kaksoisraiteen vaiheittain toteuttamista ei ole tutkittu tässä työssä tarkem-
min. 

Imatra–Imatrankoski-raja -hanke voidaan toteuttaa vaiheittain. Hanke on esitetty 
yleissuunnitelmassa tehtäväksi kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa to-
teutettaisiin Imatran kolmioraide, sähköistys ja turvalaitteet ja toisessa vaiheessa 
kaksoisraide ja akselipainonnosto. Vaikuttavuuden arvioinnin perusteella suurin 
osa hyödyistä saadaan jo 1. vaiheen toteuttamisella. Toisen vaiheen toimenpiteistä 
erityisesti kaksoisraiteen rakentaminen on perusteltua toteuttaa vasta sitten, kun 
Luumäki–Imatra välin kapasiteetti on vastaavalla tasolla ja liikennemäärät ovat 
paljon nykyisiä ennusteita suurempia. Ratasuunnitelman aikana arvioidaan, kan-
nattaisiko akselinpainonnosto sisällyttää jo 1. vaiheen toimenpiteisiin. 

Lappeenrannan ja Imatran asemien parantaminen voidaan tehdä riippumatta mui-
den osakokonaisuuksien toteuttamisesta. Lappeenrannan laiturien korottaminen ja 
ylikulun rakentaminen vaikuttaa välittömästi henkilöliikenteen palvelutasoon, es-
teettömyyteen ja turvallisuuteen. Imatran aseman toisen laiturin tarve ei ole yhtä 
akuutti kaukojunaliikenteen nykyisellä aikataulurakenteella. 

Lauritsalan liikennepaikan raiteiden pidentäminen voidaan tehdä omana hankkee-
naan. Jos Imatra–Imatrankoski-raja hanketta ei toteuteta, liikennepaikalla ei ole 
tarvetta pitkille 900 metrin raiteille. Jos Imatra–Imatrankoski-raja hanke toteute-
taan ja Lauritsalassa on pitkiä 900 metrin raiteita, Venäjältä tulevia raakapuuvau-
nuja voidaan vetää suoraan kolmioraiteen kautta Lauritsalaan. 600 metrin raiteita 
voidaan hyödyntää myös kotimaan raakapuukuljetuksissa. 
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7 Johtopäätökset 

Vuonna 2024 valmistuvassa Luumäki–Imatra-hankkeessa (LUIMA) rakennetaan 
kaksoisraide Joutseno–Imatra-välille nopeustasolle 200 km/h sekä nostetaan ak-
selipaino 25 tonniin välillä Luumäki–Imatra. Hankkeessa poistetaan rataosuuden 
merkittävin kapasiteetin pullonkaula Joutseno–Rauha, jonka liikennepaikkaväli on 
12,7 kilometriä. Hankkeen valmistumisen jälkeen yksiraiteisen rataosuuden Luu-
mäki–Joutseno kapasiteettia ei ole mahdollista merkittävästi parantaa pienillä ra-
tainfrastruktuurin parantamistoimenpiteillä. Kaikki liikennepaikkavälit ovat enin-
tään 8 kilometriä pitkiä, vähintään joka toisella liikennepaikalla on enemmän kuin 
yksi sivuraide ja liikennepaikkaväleillä on välisuojastuspisteet. Hankkeen valmistu-
misen jälkeenkin rataosuuden Luumäki–Joutseno nopeustaso jää alle 200 km/h. 

Rataosuus Luumäki–Imatra on tehtyjen selvitysten mukaan yksi Suomen vilkkaim-
mista ja välityskyvyltään haastavimmista yksiraiteisista rataosuuksista. Junamäärä 
on keskimäärin 48–51 junaa vuorokaudessa. Vuorokauden kapasiteetin käyttöaste 
jää kuitenkin alle 60 %, mitä pidetään rajana, jonka ylittyessä liikenteen täsmälli-
syys kärsii ja häiriötilanteet alkavat lisääntyä ratainfrastruktuurin puutteiden takia. 
Kapasiteetin käyttöaste ei ole kuitenkaan yksiselitteisesti määritettävissä. Ra-
tainfrastruktuurin lisäksi tulokseen vaikuttaa myös laskennassa käytetty aikataulu-
rakenne. Työn aikana arvioitiin kriittisimmän liikennepaikkavälin välityskyvyn pe-
rusteella rataosuuden läpi kulkeva mahdollinen junamäärä välityskyvyn kannalta 
kriittisimmällä aikataulurakenteella. Laskennallinen täsmällisen ja sujuvan liiken-
teen maksimijunamäärä on 55 junaa vuorokaudessa, mikä on toteutunut vilkkaim-
pina päivinä jo nykytilanteessa. Radalle mahtuu liikennettä enemmän, mutta lii-
kennemäärän noustessa merkittävästi yli laskennallisen rajan, liikenteen täsmälli-
syys ja häiriötilanteet ratainfrastruktuurin puutteiden takia alkavat lisääntyä. Kun 
liikennemäärä nousee yli 70 junan vuorokaudessa, voidaan arvioida, että liikenne 
on jo erittäin häiriöherkkää. Yleisesti yksiraiteisella sekaliikenneradalla maksimiju-
namääränä pidetään 40–60 junaa vuorokaudessa. Rataosuudella Luumäki–Imatra 
toimiva junamäärä on varmasti lähempänä 60 junaa vuorokaudessa. 

Liikenne-ennuste vuodelle 2050 perustuu valtakunnalliseen ennusteeseen ja työn 
aikana tarkistettuun Venäjän rajan ylittävän liikenteen ennusteeseen. Liikenne-en-
nusteiden tarkistuksessa ei tunnistettu Luumäki–Imatra–Imatrankoski-raja -rata-
osuuksille uusia merkittäviä tekijöitä, joita ei olisi huomioitu valtakunnallisessa en-
nusteessa. Liikenne-ennusteen mukaan rataosuudelle ei ennusteta liikenteen kas-
vua. Ratakapasiteettitarkastelun ja liikenne-ennusteen perusteella rataosuuden ka-
pasiteetti on riittävä LUIMA-hankkeen valmistumisen jälkeen. Jos liikenne kasvaa 
ennustettua enemmän välityskyvyn riittävyyttä tulee arvioida uudelleen. Liikenne-
ennusteeseen ei esimerkiksi sisälly eri yhteyksissä esitettyä Etelä-Karjalan taaja-
majunaliikennettä. Taajamajunaliikenteen aloittaminen välillä Lappeenranta–
Imatra vaatisi ratakapasiteetin kasvattamista koko reitille. 

Hankevaihtoehtoja on arvioitu vaikuttavuuden, kannattavuuden ja toteutettavuu-
den näkökulmista. Taulukossa 12 on esitetty yhteenvetona hankevaihtoehtojen 
kustannukset, hyöty-kustannussuhteet ja keskeisimmät vaikutukset. 

Vaikuttavuuden arvioinnin näkökulmasta kaikki arvioidut hankevaihtoehdot ovat 
ainakin osittain tavoitteiden mukaisia. Liikenteellisesti keskeisimpinä tavoitteina on 
parantaa rataosuuden välityskykyä, henkilöliikenteen palvelutasoa, täsmällisyyden 
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ja häiriötilanteiden hallintaa sekä tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä. Hankevaih-
toehdon VE1, jossa parannetaan Lappeenrannan ja Imatran asemia, toimenpitei-
den vaikuttavuus ja kokoluokka ovat selvästi pienemmät kuin muissa hankevaih-
toehdoissa. Lappeenrannan aseman laitureiden korotus ja ylikulun rakentaminen 
kuitenkin parantavat esteettömyyttä ja liikenneturvallisuutta. 

Hankevaihtoehtojen VE2 ja VE5, joissa toteutetaan toimenpiteitä rataosalla 
Imatra–Imatrankoski-raja sekä Lauritsalan liikennepaikalla, toimenpiteillä paran-
netaan ensisijaisesti tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä Imatrankosken kautta. 
Imatra–Imatrankoski-raja-hankkeen 1. vaiheen toimenpiteet mahdollistavat raa-
kapuujunien operoinnin suoraan Lauritsalaan ja Joutsenoon sekä henkilöliikenteen 
Imatrankoskelle. Hankkeen 2. vaiheen toimenpiteillä mahdollistettaisiin 25 tonnin 
akselipainon transitojunien liikennöinti Haminaan ja Kotkaan ja liikennemäärän 
merkittävä kasvattaminen. Lisäksi hankkeen toteuttaminen mahdollistaisi vienti-
kuljetukset Venäjälle Imatrankosken kautta jo 1. vaiheen jälkeen. Liikenne-ennus-
teen ja vaikuttavuuden arvioinnin mukaan 1. vaiheen toimenpiteet ovat riittäviä. 
Liikenne-ennuste ei perustele kaksoisraiteen rakentamista hankkeen 2. vaiheessa.  

Hankevaihtoehtojen VE3A ja VE3B (nopeudennosto yksiraiteisen tasoon 200 km/h 
Luumäki–Joutseno) vaikuttavuus kohdistuu ensisijaisesti henkilöliikenteen palvelu-
tason parantamiseen. Vaihtoehtojen merkittävin puute on, että radan suurimman 
nopeuden nosto ei hyödytä tavaraliikennettä. Parhaiten hankkeelle asetetut tavoit-
teet täyttää hankevaihtoehto VE4B, jossa rakennetaan kaksoisraide välille Luu-
mäki–Joutseno sekä toteutetaan Imatra–Imatrankoski-raja -hanke kokonaisuudes-
saan. Tämä hankevaihto parantaa välityskykyä, nostaa henkilöliikenteen palvelu-
tasoa, ja parantaa täsmällisyyttä ja häiriötilanteiden hallintaa sekä tavaraliikenteen 
toimintaedellytyksiä. Arvioitujen hankevaihtoehtojen ulkopuolelta voidaan kuiten-
kin muodostaa kevennetty hankevaihto VE4B:stä, jossa Imatra–Imatrankoski-raja 
-hankkeesta toteutetaan vain 1. vaihe. Tämän hankevaihtoehdon vaikuttavuus olisi 
käytännössä samaa tasoa kuin alkuperäisen hankevaihtoehdon VE4B, mutta inves-
tointikustannukset olisivat 38 M€ alhaisemmat. 

Kaikki arvioidut hankevaihtoehdot ovat yhteiskuntataloudellisesti kannattamatto-
mia. Jos investointipäätöksessä painotetaan erityisesti yhteiskuntataloudellista 
kannattavuutta, mitään hankevaihtoehtoa arvioidussa laajuudessaan ei ole perus-
teltua toteuttaa. Vaihtoehdoista kannattavin on nopeudennosto yksiraiteisena ta-
soon 200 km/h välillä Luumäki–Joutseno (VE3A). 

Toteutettavuuden arvioinnissa olennaiseksi kysymykseksi nousee rataosuuden 
Luumäki–Joutseno kehittämisinvestointien vaiheittain toteuttaminen. Muut arvioi-
dut hankekokonaisuudet soveltuvat hyvin vaiheittain toteutettavaksi. Luumäki–
Joutseno-välin nopeudennosto yksiraiteisena (VE3A) on kannattavuuslaskelman 
mukaan arvioiduista hankevaihtoehdoista perustelluin. Vaikuttavuuden arvioinnin 
mukaan paras vaihtoehto olisi kaksoisraiteen Luumäki–Joutseno rakentaminen 
(VE4B). Periaatteessa ensin olisi mahdollista toteuttaa nopeudennosto yksiraitei-
sena ja seuraavassa vaiheessa kaksoisraiteen rakentaminen. Näin toteutettuna en-
simmäisen vaiheen rakentamisen aikaiset haitat olisivat kuitenkin suuremmat kuin 
jos suoraan rakennettaisiin kaksoisraide. Hanketta ei ole perusteltua suunnitelmal-
lisesti vaiheistaa niin, että ensin tehdään nopeudennosto yksiraiteisena ja sen jäl-
keen aletaan toteuttamaan kaksoisraidetta. Kaksoisraidetta voisi olla mahdollista 
alkaa toteuttaa myös vaiheittain, esimerkiksi jatkamalla kaksoisraidetta Luumäeltä 
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Rasinsuolle, mikä poistaisi yhden LUIMA-hankkeen jälkeisen kapasiteetin pullon-
kaulan. Kaksoisraiteen vaiheittain toteuttamista ei ole tutkittu tässä työssä tarkem-
min. 

Lauritsalan liikennepaikan raiteiden pidentämiseen liittyy toteutettavuuden näkö-
kulmasta puutteita. Ympäröivä maankäyttö rajoittaa raiteiden pidentämistä ja te-
kee toteutuksesta investointikustannuksiltaan kalliin. Jos Imatran kolmioraidetta ei 
toteuteta, pitkien 900 metrin raiteiden rakentaminen Lauritsalaan on tarpeetonta. 
Uusia 600 metrin raiteita voidaan hyödyntää myös kotimaan raakapuukuljetuk-
sissa. Hankkeella saavutettavat hyödyt rajoittuvat raakapuujunien pidentämiseen 
27 vaunuun, jolloin nykyisen kaltainen liikenne olisi hoidettavissa vähemmillä ju-
nilla. Junamäärän vähenemä olisi noin yksi juna päivässä.  

Taulukko 12. Yhteenveto hankevaihtoehtojen kustannuksista, kannattavuudesta 
ja vaikutuksista. 

 
Kustan-
nus 

H/K-
suhde 

Tärkeimmät vaikutukset 

VE1 6 M€ - 
Lappeenrannan aseman esteettömyyden ja turvallisuu-
den parantuminen 

VE2 63 M€ 0,17 
Tavaraliikenteen kuljetusten tehostuminen Imatrankos-
ken kautta ja Lauritsalan raakapuukuljetusten tehostu-
minen 

VE3A 76 M€ 0,41 
Lappeenrannan esteettömyyden ja turvallisuuden pa-
rantuminen, kaukojunien matka-ajan lyhentyminen 6 
minuuttia Luumäki–Imatra 

VE3B 141 M€ 0,31 

Lappeenrannan esteettömyyden ja turvallisuuden pa-
rantuminen, kaukojunien matka-ajan lyhentyminen 6 
minuuttia Luumäki–Imatra, tavaraliikenteen kuljetusten 
tehostuminen Imatrankosken kautta ja Lauritsalan raa-
kapuukuljetusten tehostuminen 

VE4A 217 M€ 0,18 

Lappeenrannan esteettömyyden ja turvallisuuden pa-
rantuminen, kaukojunien matka-ajan lyhentyminen 7 
minuuttia Luumäki–Imatra, välityskyvyn merkittävä pa-
rantuminen Luumäki–Imatra 

VE4B 324 M€ 0,15 

Lappeenrannan esteettömyyden ja turvallisuuden pa-
rantuminen, kaukojunien matka-ajan lyhentyminen 7 
minuuttia Luumäki–Imatra, välityskyvyn merkittävä pa-
rantuminen Luumäki–Imatra, tavaraliikenteen kuljetus-
ten tehostuminen Imatrankosken kautta ja Lauritsalan 
raakapuukuljetusten tehostuminen 

VE5 84 M€ 0,08 
Tavaraliikenteen kuljetusten tehostuminen Imatrankos-
ken kautta 

 



Väyläviraston julkaisuja 36/2021 50 
 

 

Lähdeluettelo 

Liikennevirasto 2018. Valtakunnalliset liikenne-ennusteet. Liikenneviraston tutki-
muksia ja selvityksiä 57/2018. 

Väylävirasto 2020. Rataverkon välityskyvyn kokonaiskuva. Väyläviraston julkaisuja 
30/2020. 

RHK 2000. Ratakapasiteetin perusteet. Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 9/2000. 

 



 

 

 



ISSN 2490-0745 
ISBN 978-952-317-874-8 
www.vayla.fi


	Rataosuuksien Luumäki–Imatra–Imatrankoski-raja hankearviointi
	Tiivistelmä
	Sammanfattning
	Abstract
	Esipuhe
	Sisältö
	1 Johdanto
	2 Lähtökohtien kuvaus
	2.1  Hankkeen tavoitteet
	2.2  Vertailu- ja hankevaihtoehdot
	2.2.1  Vertailuvaihtoehto VE0
	2.2.2  Hankevaihtoehto VE1
	2.2.3  Hankevaihtoehto VE2
	2.2.4  Hankevaihtoehto VE3A
	2.2.5  Hankevaihtoehto VE3B
	2.2.6  Hankevaihtoehto VE4A
	2.2.7  Hankevaihtoehto VE4B
	2.2.8  Hankevaihtoehto VE5

	2.3  Liikenne
	2.3.1  Nykyliikenne
	2.3.2  Liikenne-ennuste


	3 Vaikutukset
	3.1  Radan välityskyky
	3.2  Henkilöliikenteen palvelutaso
	3.3  Tavaraliikenteen toimintaedellytykset
	3.4  Liikenneturvallisuus
	3.5  Ympäristö
	3.6  Rakentamisen aikaiset vaikutukset

	4 Vaikuttavuuden arviointi
	5 Kannattavuuslaskelma
	5.1  Perusennuste
	5.2  Kansainvälistä tavaraliikennettä siirtyy Vainikkalasta Imatrankoskella
	5.3  Puun tuonti kasvaa Imatrankosken kautta
	5.4  Etelä-Karjalan taajamajunaliikenne alkaa

	6 Toteuttavuuden arviointi
	6.1  Riskit
	6.2  Suunnittelutilanne
	6.3  Vaiheittain toteuttaminen

	7 Johtopäätökset



