
  

KAAKKOIS-SUOMEN RATAVERKKOSELVITYS 

Väyläviraston julkaisuja 

37/2021 



 

Väylävirasto 

PL 33 

00521 HELSINKI 

Puh. +358(0)295 34 3000 

Kannen kuva: Siiri Korhonen, FLOU Oy 

Verkkojulkaisu (pdf) (www.vayla.fi) 

ISSN 2490-0745 

ISBN 978-952-317-875-5 

http://www.vayla.fi/


Väyläviraston julkaisuja 37/2021 3 

 

Kaakkois-Suomen rataverkkoselvitys. Väylävirasto. Helsinki 2021. Väy-

läviraston julkaisuja 37/2021. 84 sivua ja 1 liite. ISSN 2490-0745, ISBN 

978-952-317-875-5. 
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Tiivistelmä 

Kaakkois-Suomen rautateillä yhdistyvät kotimainen ja kansainvälinen ta-

vara- ja henkilöliikenne. Suurin osa tavara- ja henkilövirroista yhdistyy 

Kouvolan ja Luumäen välisellä rataosalla, joka on vuosittain kuljetetuissa 

tonneissa mitattuna Suomen kuormitetuin rataosuus. 

Kaakkois-Suomen rataverkko palvelee kotimaan teollisuuden kannalta 

erityisesti metsäteollisuuden tuotantolaitosten raaka-aine- ja lopputuo-

tekuljetuksia sekä kemianteollisuuden raaka-ainekuljetuksia. Rataver-

kon välityskyky vaikuttaa myös Suomen satamien kilpailukykyyn Venä-

jältä poispäin suuntaavien kuljetusten reittivalinnassa, mutta läpikulku-

liikenteen ennustetaan vähenevän lähivuosien aikana Suomen rataver-

kosta riippumatta. 

Tarkastelualueen junamäärien on ennustettu kehittyvän nykyisen väli-

tyskyvyn puitteissa, kun huomioidaan rakenteilla olevat hankkeet: juna-

määrät tarkastelualueella eivät pääasiassa ylitä ratakapasiteetin käyttö-

asteen raja-arvoja. LUIMA-hankkeessa rakennettavan kaksoisraiteen ar-

vioidaan vähentävän välityskykyä koskevia haasteita Joutsenon ja Imat-

ran välillä. Kouvolan ja Kotkan välisiä kapasiteettihaasteita vähennetään 

KOKOHA-hankkeessa, mutta yhteysvälin kapasiteettihaasteita kasvattaa 

myös Vainikkalan ratapihan ruuhkaisuus. Vainikkalan ratapihaa kehittä-

mällä voidaan kustannustehokkaasti vähentää ruuhkautumista myös 

Kotkan ja Kuusankosken ratapihoilla. 

Selvityksessä muodostettiin johdonmukainen kokonaiskuva Kaakkois-

Suomen rataverkon nykytilasta ja kehitystarpeista tukemaan rataverkon 

kehittämistä koskevaa päätöksentekoa. Työssä tarkastellut toimenpiteet 

jaettiin toimenpidepolkuihin, jotka vastaavat tiedossa oleviin tarpeisiin, 

tavoitteisiin ja kehityskuviin.  

Suositukset lähtevät nykyisten rakenteiden ja laitteiden peruskorjaustoi-

menpiteiden toteuttamisesta, joka on edellytys nykyisen palvelutason 

säilyttämiselle rataverkolla. Lähivuosina merkittävimmät peruskorjaus-

tarpeet kohdistuvat Kouvolan ratapihaan, Luumäki–Vainikkala-rata-

osaan ja Vainikkalan ratapihaan.  

Lisäksi suositellaan Kaakkois-Suomen rautatiejärjestelmän toimintaa 

kustannustehokkaasti parantavien kehitystoimenpiteiden toteuttamista. 

Toimenpiteet keskittyvät Luumäki–Vainikkala- ja Luumäki–Imatra-yh-

teysväleille. Suositeltujen toimenpiteiden jälkeen tunnistettiin neljä 

mahdollista jatkotoimenpidepolkua, joilla voidaan edelleen parantaa 

Kaakkois-Suomen rataverkon palvelutasoa. 

Toimenpidepolkujen vaikutuksia arvioitiin suhteessa valtakunnallisen lii-

kennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteisiin sekä strategisiin linjauksiin 

saavutettavuudesta, kestävyydestä ja tehokkuudesta. 

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa ja Liikennejärjes-

telmän strategisessa tilannekuvassa toistuvat Kaakkois-Suomen rata-

verkon peruskorjaustoimenpiteet, joiden toteuttamista on suositeltu 

tässä selvityksessä. Valtakunnallisissa suunnitelmissa toistuvat myös 

välityskykyhaasteiden vähentäminen sekä erilaisten parannus- ja kehi-

tystoimenpiteiden toteuttaminen, joihin liittyviä yksityiskohtia on tarkas-

teltu selvityksessä laajasti. 
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Utredning av järnvägsnätet i sydöstra Finland. Trafikledsverket. 

Helsingfors 2021. Trafikledsverkets publikationer 37/2021. 84 sidor och 1 

bilaga. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-875-5. 

Sammandrag 

På järnvägarna i sydöstra Finland kombineras inhemsk och internationell 

gods- och persontrafik. Största delen av gods- och personströmmarna 

förenas på banavsnittet mellan Kouvola och Luumäki, som mätt i de ton 

som transporteras årligen är Finlands mest belastade banavsnitt. 

Med tanke på den inhemska industrin betjänar bannätet i sydöstra 

Finland i synnerhet transporter av råvaror och slutprodukter från 

skogsindustrins produktionsanläggningar samt råvarutransporter från 

den kemiska industrin. Bannätets förmedlingskapacitet påverkar också 

de finländska hamnarnas konkurrenskraft i valet av rutt för transporter i 

riktning bort från Ryssland, även om transporterna oberoende av detta 

förutspås minska betydligt under de närmaste åren. 

I nuläget överskrider antalet tåg gränsvärdena för utnyttjandet av 

kapaciteten mellan Joutseno och Imatra samt mellan Kouvola och Kotka. 

Det dubbla spår som byggs inom LUIMA-projektet bedöms avlägsna de 

nuvarande utmaningarna gällande förmedlingskapaciteten mellan 

Joutseno och Imatra. Kapacitetsutmaningarna mellan Kouvola och Kotka 

minskas i KOKOHA-projektet, men även köbildningen på Vainikkala 

bangård bidrar till utmaningarna för förbindelsesträckan. Genom att 

utveckla Vainikkala bangård kan man på ett kostnadseffektivt sätt 

minska köbildningen även mellan Kouvola och Kotka. 

I utredningen skapades en konsekvent helhetsbild av nuläget och 

utvecklingsbehoven för bannätet i sydöstra Finland som stöd för 

beslutsfattandet om utvecklingen av bannätet. De åtgärder som 

granskades i arbetet delades in i åtgärdsvägar som motsvarar vissa 

kända behov, mål och utvecklingsbilder.  

Rekommendationerna utgår från att de nuvarande konstruktionerna och 

anordningarna ska repareras grundligt, vilket är en förutsättning för att 

den nuvarande servicenivån ska bibehållas i bannätet. De viktigaste 

reparationsbehoven under de närmaste åren gäller bangården i Kouvola, 

banavsnittet Luumäki–Vainikkala och bangården i Vainikkala.  

Dessutom rekommenderas vissa utvecklingsåtgärder som på ett 

kostnadseffektivt sätt förbättrar järnvägssystemets funktion i sydöstra 

Finland. Åtgärderna fokuserar på förbindelsesträckorna Luumäki–

Vainikkala och Luumäki–Imatra. Dessutom identifierades fyra möjliga 

vägar till fortsatta åtgärder med vilka servicenivån i bannätet i sydöstra 

Finland kan höjas ytterligare. 

Effekterna av åtgärdsvägarna utvärderades i förhållande till målen i den 

riksomfattande trafiksystemplanen samt de strategiska riktlinjerna för 

tillgänglighet, hållbarhet och effektivitet. 
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Southeast Finland rail network report. Finnish Transport Infrastructure 

Agency. Helsinki 2021. Publications of the FTIA 37/2021. 84 pages and 1 

appendix. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-875-5. 

Abstract 

The domestic and international freight and passenger traffic converge on 

the railways of Southeast Finland. Most of the freight and passenger 

flows converge on the line section between Kouvola and Luumäki, which, 

in terms of tonnage transported annually, is Finland's most heavily 

trafficked line section. 

From the viewpoint of the Finnish industry, the Southeast Finland rail 

network serves particularly the raw material and final product transport 

needs of forest industry mills and the raw material transport needs of 

the chemical industry. The transmission capacity of the railway network 

also contributes to the competitiveness of Finnish ports when selecting 

routes for transports away from Russia, although the transports are 

predicted to decline significantly in the next few years regardless of this. 

In the current situation, the number of trains exceeds the limit values for 

the rail capacity utilisation between Joutseno and Imatra and between 

Kouvola and Kotka. The double track to be built in the LUIMA project is 

expected to eliminate the current challenges related to transmission 

capacity between Joutseno and Imatra. The capacity challenges between 

Kouvola and Kotka will be reduced in the KOKOHA project, but the 

congestion of the Vainikkala railway yard also contributes to the capacity 

challenges of the track section. The development of the Vainikkala 

railway yard also enables reducing congestion between Kouvola and 

Kotka in a cost-effective way. 

The report produced a coherent overall picture of the current state of the 

Southeast Finland rail network and its development needs to support 

decision-making on the development of the railway network. The 

measures examined in the work were divided into paths of measures that 

respond to certain known needs, objectives and development scenarios.  

The recommendations are based on the implementation of renovation 

measures on the existing structures and equipment, which is a 

prerequisite for maintaining the current service level on the rail network. 

In the next few years, the most important targets of renovation will be 

the Kouvola railway yard, the Luumäki-Vainikkala track section and the 

Vainikkala railway yard.  

It is also recommended that certain cost-effective development 

measures that improve the functioning of the Southeast Finland rail 

system be implemented. The focus of measures is on the Luumäki-

Vainikkala and Luumäki-Imatra track sections. In addition, four possible 

follow-up paths of measures were identified to further increase the 

service level of the Southeast Finland network. 

The impacts of the paths of measures were assessed in relation to the 

objectives of the national transport system plan and strategic policies on 

accessibility, sustainability and efficiency. 
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Esipuhe 

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tuo pitkäjänteisyyttä 

rataverkon kehittämiseen. Suunnitelma rakentuu kolmen päätavoitteen 

ympärille, jotka haarautuvat edelleen strategisten linjausten hierar-

kiaksi. Suunnitelman huomiointi investointipäätöksissä edellyttää erilli-

siä arviointeja siitä, kuinka väyläverkon kehittämishankkeet ja hankeko-

konaisuudet tukevat Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden toteutu-

mista.  

Kaakkois-Suomen rataverkkoon kohdistuu merkittäviä alueellisia ja val-

takunnan rajan ylittäviä tarpeita osana liikennejärjestelmää. Tämä selvi-

tys on tehty osana Väyläviraston vuonna 2020 käynnistynyttä Kaakkois-

Suomen rataverkon selvityskokonaisuutta. Selvityskokonaisuudessa on 

tarkasteltu rataverkon kehittämistarpeita ja se sisältää useita erillissel-

vityksiä ja hankearviointeja.  

Selvityksessä on koottu yhteen usean samanaikaisesti toteutetun erillis-

selvitysten muodostama kokonaiskuva, jota on täydennetty liikennejär-

jestelmätason tarkastelulla. Selvityksessä on pyritty kuvaamaan rata-

verkon nykytilaa, kehitystarpeita ja kehityskuvia mahdollisimman katta-

vasti, jotta se toimisi yhteisenä pohjana kehityshankkeista käytävälle 

keskustelulle ja tukena päätöksenteolle. Työssä on arvioitu toimenpide-

polkujen vaikutuksia suhteessa Liikenne 12-tavoitteisiin ja tuotu esiin 

myös erillisten hankearviointien keskeiset tulokset.  

 

 

Selvityskokonaisuutta on ohjannut Väylävirastossa ohjausryhmä, johon 

ovat kuuluneet Pekka Rajala, Tapio Ojanen, Jaakko Knuutila, Emmi Touru-

nen, Kristiina Hallikas, Marketta Ruutiainen, Taneli Antikainen ja Seppo 

Serola sekä Marko Mäenpää Liikenne- ja viestintävirastosta. Tämän sel-

vityksen tilaajana Väylävirastossa on toiminut Kristiina Hallikas.  

Työn aikana on pidetty yhteensovituskokouksia erillisselvitysten kesken 

sekä kuultu sidosryhmiä ja esitelty selvitysten eri vaiheiden keskeisiä tu-

loksia sidosryhmätilaisuuksissa. 

Erillisselvityksiä ovat olleet toteuttamassa FLOU Oy, Ramboll Finland Oy, 

Sweco Infra & Rail Oy sekä Proxion Oy.  

Tämän selvityksen on koonnut FLOU Oy, jossa työhön ovat osallistuneet 

Oliver Heinonen, Taina Haapamäki, Tuomo Lapp, Siiri Korhonen ja Sami 

Mäkinen.  

Helsingissä kesäkuussa 2021  

Väylävirasto 

Liikenneverkkojen suunnittelu  
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 Johdanto 

1.1  Tausta 

Euroopan laajuisen TEN-T-liikenneverkon 

ydinverkkokäytävä Välimereltä Skandinaviaan 

kulkee Turun kautta Etelä-Suomen läpi, ja 

päättyy Venäjän ja Euroopan unionin rajalle 

Kaakkois-Suomessa. Kaakkois-Suomen rauta-

teillä ja ratapihoilla yhdistyvät Venäjältä Suo-

meen suuntaavat teollisuuden raaka-ainevir-

rat, Suomen satamien kautta eteenpäin jatka-

vat kuljetukset ja kotimaisen teollisuuden – 

ennen kaikkea metsäteollisuuden – tavaravir-

rat. Pieniä kuljetusvirtoja kulkee myös Suomen 

ja Kaakkois-Aasian välillä. 

Kuljetetun tavaran määrässä mitattuna Kou-

volan ja Luumäen välinen, kaksiraiteinen yh-

teysväli on Suomen kuormitetuin. Liikenteen 

hallinnan kannalta haastavampia osuuksia 

ovat kuitenkin yksiraiteiset yhteysvälit Luu-

mäeltä Vainikkalaan ja Luumäeltä Imatralle.  

Vainikkalan rajanylityspaikka Pietarin radalla 

ja Imatrankoski-rajan rajanylityspaikka Karja-

lan radan varrella kytkevät Suomen puolelta 

katsottuna näennäisesti erilliset rataverkon 

haarat osaksi Leningradin alueen liikennejär-

jestelmää. Leningradin alueen liikennejärjes-

telmä palvelee paitsi viiden miljoonan asuk-

kaan Pietaria, myös muun muassa kauempaa 

Venäjältä Itämerelle suuntaavia kuljetuksia.  

Suomeen tulee näiden rajanylityspaikkojen 

kautta merkittävästi tavaraliikennettä. Imat-

rankosken rajanylityspaikka palvelee tällä 

hetkellä pääasiassa Karjalan radan varrella si-

jaitsevia metsäteollisuuden raaka-ainekulje-

tuksia Venäjältä Suomeen, kun taas Vainikka-

lan läpi kulkee huomattavasti suurempi liiken-

nemäärä ja monipuolisemmin kuljetuksia.  

Kaukojunaliikenteessä Kaakkois-Suomen yh-

teyksien toinen pää on tavallisesti Helsin-

gissä. Kouvolassa osa yhteyksistä kääntyy Sa-

von radalle kohti Mikkeliä, mutta suurin osa 

jatkaa Luumäen suuntaan. Kotimainen kauko-

junaliikenne haarautuu Luumäeltä Karjalan 

rataa Imatralle ja Joensuuhun, ja kansainväli-

nen liikenne jatkaa Pietarin rataa Pietariin ja 

Moskovaan. Kaukoliikenteen lisäksi Kouvolan 

ja Kotkan välillä on lähijunayhteys. 

Tätä selvitystä laadittaessa tarkasteltavilla 

rataosuuksilla on käynnissä kaksi merkittävää 

kapasiteettia ja palvelutasoa kasvattavaa 

hanketta. Luumäki–Imatra-ratahankkeessa 

(LUIMA) muun muassa rakennetaan kaksois-

raide Joutsenon ja Imatran välille helpotta-

maan kotimaisen teollisuuden kuljetusten ja 

Venäjältä tulevien raakapuukuljetusten yh-

teensovitusta, nostetaan samalla rataosuu-

den suurimpia sallittuja akselipainoja ja  

lyhennetään henkilöjunien matka-aikoja.  

Kouvola-Kotka/Hamina-ratahankkeessa (KO-

KOHA) peruskorjataan Kouvolan ja Kot-

kan/Haminan välinen rataosuus, nostetaan 

suurinta sallittua akselipainoa sekä mm. laa-

jennetaan Kotolahden ratapihaa Hamina-Kot-

kan sataman kilpailukyvyn ylläpitämiseksi 

transitoliikenteen kauttakulkusatamana.  

Vaikka hankkeet kasvattavat ratakapasiteet-

tia ja parantavat kuljetusten tehokkuutta, ei-

vät ne kuitenkaan poista kaikkia alueen liiken-

nejärjestelmän pullonkauloja. Nykyisten pul-

lonkaulojen lisäksi liikenteen kehitykseen liit-

tyy merkittäviä epävarmuuksia, jotka vaikut-

tavat uusien kehityshankkeiden kannattavuu-

teen. 

Suurin epävarmuus alueella liittyy Venäjältä 

tulevan raideliikenteen kehitykseen, jota on 

pidetty yleisesti haastavampana ennustaa 

kuin kotimaista raideliikennettä. Transitolii-

kenteessä Venäjän viranomaisten pitkän aika-

jänteen tavoite on Itämeren transitoliikenteen 

siirtäminen kulkemaan Venäjän omien sata-

mien kautta. Henkilöliikenteessä Venäjän ke-

hityskuvat liittyvät Helsingin, Pietarin ja Mos-

kovan välisen matka-ajan lyhentämiseen sekä 

lähijunaliikenteen aloittamiseen Pietarin ja 

Imatran välillä. Lisäksi Venäjälle ja sitä kautta 
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Aasiaan suuntautuvien suorien tavarajunayh-

teyksien potentiaalin arvioinnissa on omat 

haasteena. 

Kansainvälisen kehityksen lisäksi alueen rata-

verkkoon kohdistuu kotimaisia tavoitteita ja 

toiveita, kuten Karjalan radan nopeuden nos-

taminen, lähijunaliikenteen aloittaminen Kar-

jalan radalla sekä oikoradan rakentaminen 

Keravalta Porvoon kautta Kouvolaan (Itärata-

hanke). Näillä voi olla merkittävä henkilöju-

naliikennettä kasvattava vaikutus. 

Rautatieliikenteen kehittymiseen vaikuttavat 

osaltaan myös yleiset tavoitteet vähäpäästöi-

syydestä, jotka suosivat rautatieliikennettä 

muiden kulku- ja kuljetusmuotojen kustan-

nuksella. Vähäpäästöisyys heijastuu Valta-

kunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 

tavoitteissa, jotka rakentuvat saavutettavuu-

den, kestävyyden ja tehokkuuden ympärille. 

Tavoitteet on huomioitava rataverkon kehittä-

misessä osana valtakunnallista liikennejär-

jestelmää.  

Alueen rautatieliikenteen ennustamisen haas-

teiden ja yhteysvälien keskinäisten riippu-

vuuksien vuoksi Kaakkois-Suomen rautateitä 

on tarve käsitellä kokonaisuutena, jotta erilai-

sia tulevaisuuden muutoksia ja tavoitteita voi-

daan riittävästi ennakoida. 

Tämä raportti on osa laajempaa selvityskoko-

naisuutta, joka on laadittu samanaikaisesti 

syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana.  

1.2  Selvityksen tavoitteet 

Tällä selvityksellä on seuraavat tavoitteet: 

1. Muodostaa johdonmukainen kokonais-

kuva Kaakkois-Suomen rataverkosta ja 

ratapihoista osana Kaakkois-Suomen ja 

valtakunnallista liikennejärjestelmää. 

2. Esittää ennuste rataverkon junaliikenteen 

kysynnälle ja arvioida ennusteeseen liit-

tyviä epävarmuuksia. 

3. Koota tarkasteltujen yhteysvälien osalta 

tunnistetut kehitystoimenpiteet ja muo-

dostaa niiden pohjalta rataverkkoon koh-

distuvia tavoitteita tukevat toimenpide-

polut. 

4. Arvioida toimenpidepolkujen vaikutuksia 

suhteessa valtakunnalliseen, 12-vuoti-

seen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. 

1.3  Menetelmät ja lähtötiedot 

Tämä raportti kokoaa yhteen seitsemän muun 

samanaikaisesti toteutetun selvityksen tulok-

set. 

Luumäki–Vainikkala-tarveselvityksessä (Väy-

läviraston julkaisuja VJ 33/2021) ja Vainikka-

lan ratapihan toiminnallisessa selvityksessä 

(VJ 34/2021) tutkittiin rautatieinfrastruktuurin 

kehittämistoimenpiteitä, joilla voidaan suju-

voittaa nykyistä liikennettä, kasvattaa välitys-

kykyä sekä mukautua tiettyihin liikenteen ke-

hityskuviin Luumäen ja Vainikkala-rajan vä-

lillä. Molemmissa selvityksissä muodostettiin 

vaiheistetut kehityspolut alustavine kustan-

nusarvioineen liikenteen kasvuskenaarioiden 

varalle. 

Lappeenrannan ja Lauritsalan liikennepaikka-

selvityksessä (VJ 32/2021) kuvataan Lappeen-

rannan ja Lauritsalan ratapihojen liikenteen ja 

maankäytön nykytila sekä tulevaisuuden ke-

hitysnäkymät. Selvityksessä tutkittiin toimen-

piteitä, joilla nykyliikenteen tarpeisiin ja liiken-

teen kehittymisnäkymiin voidaan vastata. Toi-

menpiteille laadittiin alustavat kustannusar-

viot. 
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Luumäki–Imatra–Imatrankoski-raja- (Väylä-

viraston julkaisuja VJ 36/2021) ja Luumäki–

Vainikkala-hankearvioinneissa (VJ 35/2021) 

tarkasteltiin yhteysväleillä tunnistettujen ke-

hitystoimenpiteiden vaikutuksia ja yhteiskun-

tataloudellista kannattavuutta. Hankearvioin-

neissa on noudatettu Väyläviraston ratahank-

keiden arviointiohjetta sekä tie- ja rautatielii-

kenteen hankearvioinnin yksikköarvoja. 

Kouvola–Kotka/Hamina/Luumäki/Kuusan-

koski-ratayhteyksien peruskorjaus- ja kehit-

tämistarpeiden kartoittaminen on luonteel-

taan suppea tarkastelu Luumäen länsipuoli-

sen rataverkon toimenpidetarpeista rataverk-

koselvityksen alueella. 

Pietarin ja Suomen välisen rajaliikenteen ko-

konaiskuvaselvitys on katsaus Karjalan kan-

naksen rautatieinfrastruktuurin ja -liikenteen 

nykytilaan ja kehitykseen. 

Tähän rataverkkoselvitykseen on koottu 

edellä mainittujen selvitysten muodostama 

kokonaiskuva, jota on edelleen täydennetty 

liikennejärjestelmätason tarkastelulla. Tun-

nistetuista rataverkon kehitystoimenpiteistä 

on muodostettu toimenpidepolut, joiden vai-

kutuksia on arvioitu suhteessa valtakunnalli-

sen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoit-

teisiin. 

Selvityskokonaisuus perustuu julkisten kirjal-

listen lähteiden lisäksi teollisuuden, raidelii-

kenteen liikennöitsijöiden, viranomaisten ja 

muiden sidosryhmien haastatteluihin. Lisäksi 

lähtötietona on toiminut vuonna 2020 

laadittu, sidosryhmähaastatteluita sisältänyt 

Kaakkois-Suomen liikenteellinen selvitys. 
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 Liikennejärjestelmän 

kehittäminen 

2.1  Valtakunnallinen liikenne- 

järjestelmäsuunnittelu 

Liikennejärjestelmää koskevan lain (Laki lii-

kennejärjestelmästä ja maanteistä 23.6.2005/  

503) mukaan liikennejärjestelmäsuunnittelun 

tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja 

kestävää liikennejärjestelmää. Lain peruste-

luissa tavoitteita on tarkennettu niin, että lii-

kennejärjestelmän tavoitteina ovat liikkumi-

sen ja kuljetusten toimivuus, turvalliset 

matka- ja kuljetusketjut sekä ekologinen, sosi-

aalinen ja taloudellinen kestävyys (LVM 2019). 

Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuun-

nittelulla tavoitellaan pitkäjänteistä, yli halli-

tuskausien jatkuvaa ennakoitavaa toimintaa 

liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Suunni-

telma tulee ohjaamaan koko liikenteen hallin-

nonalan toimintaa läpinäkyvästi osoittamalla 

valtion yhtenäisen tahtotilan valtakunnallisen 

liikennejärjestelmän kehittämisestä. Valta-

kunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma 

laaditaan kerrallaan kahdeksitoista vuodeksi. 

Hallituskausittain suunnitelma päivitetään 

tarvittavilta osin sekä suunnitellaan seuraa-

vat neljä vuotta eteenpäin. Suunnitelman lin-

jauksia toteutetaan mm. julkisen talouden 

suunnitelmasta ja valtion talousarviosta pää-

tettäessä ja liikenne- ja viestintäministeriön 

hallinnonalan tulosohjauksella. (LVM 2021b). 

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuun-

nitelmassa esitetään liikennejärjestelmän ny-

kytilaa ja tulevaa toimintaympäristöä koskeva 

arvio, liikennejärjestelmäsuunnitelman ta-

voitteet sekä toimenpide-ehdotukset tavoit-

teiden saavuttamiseksi (LVM 2019). Valtakun-

nallista liikennejärjestelmäsuunnittelua tukee 

lisäksi säännöllisesti päivitettävä Liikenne-

verkon strateginen tilannekuva, jonka erityi-

senä tavoitteena on tunnistaa yhteysvälita-

solla valtakunnallisesti merkittävimmät haas-

teet sekä pullonkaulat liikenneverkon toimi-

vuuden kannalta (Traficom 2020). 

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjes-

telmäsuunnitelma valmistellaan vuosille 

2021–2032 siten, että siitä voidaan päättää 

keväällä 2021 (LVM 2021a). Valtioneuvosto 

hyväksyi ensimmäisen valtakunnallisen lii-

kennejärjestelmäsuunnitelman vuosille 2021-

2032 (Liikenne 12) ja antoi sen selontekona 

eduskunnalle 15.4.2021. Selonteko on parhail-

laan eduskunnan käsiteltävänä (LVM 2021d). 

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunni-

telmassa suunnitelman tavoitteiksi on määri-

telty saavutettavuus, kestävyys ja tehokkuus, 

joista kaikkia on edelleen tarkennettu strate-

gisilla linjauksilla (LVM 2021b). Tavoitteista ja 

niiden strategisista linjauksista muodostuva 

tavoitehierarkia on esitetty Kuva 1. 

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun 

lain 15 b §:n 4 momentin mukaisesti liikenne-

järjestelmäsuunnitelmaan sisällytetään vi-

ranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ym-

päristövaikutusten arvioinnista annetun lain 

(200/2005) mukainen ympäristövaikutusten 

arviointi.  

Kaakkois-Suomen rataverkon kehittämiseksi 

määriteltyjen toimenpidepolkujen vaikutuksia 

on arvioitu suhteessa valtakunnallisen liiken-

nejärjestelmäsuunnitelman tavoitteisiin lu-

vussa 7. Lisäksi työssä on tunnistettu toimen-

pidepolkujen merkittävät, valtakunnallisen lii-

kennejärjestelmäsuunnitelman ympäristövai-

kutusten arviointikehikon mukaiset vaikutuk-

set.  
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2.2  Valtakunnallisen 

liikennejärjestelmä-

suunnitelman tavoitteet 

Liikenne 12 -suunnitelman mukaiset liikenne-

järjestelmää koskevat tavoitteet on kuvattu 

kuvassa 1. Kuvan sisäkehällä ovat varsinaiset 

tavoitteet: saavutettavuus, tehokkuus ja kes-

tävyys. Ulkokehillä ovat tavoitteita tarkenta-

vat strategiset linjaukset. Tarkasteltavaan 

toimenpidekokonaisuuteen liittyvät tavoitteet 

ja strategiset linjaukset on esitetty kuvassa si-

nisellä. Harmaalla esitetyt tavoitteet eivät 

puolestaan suoraan liity ratainfrastruktuurin 

kehittämiseen Kaakkois-Suomessa. 

2.2.1  Saavutettavuustavoite 

Liikennejärjestelmä takaa koko Suomen saa-

vutettavuuden ja vastaa elinkeinojen, työssä-

käynnin ja asumisen tarpeisiin. 

Saavutettavuudella tarkoitetaan liikennejär-

jestelmän tarjoamia liikkumismahdollisuuksia 

niin henkilö- kuin tavaraliikenteenkin osalta. 

Saavutettavuustavoitetta tarkentavat strate-

giset linjaukset jakautuvat alueiden kansain-

väliseen, alueiden väliseen, alueiden sisäiseen 

sekä matkojen ja kuljetusten palvelutasoa 

koskeviin linjauksiin.  

2.2.2  Kestävyystavoite 

Ihmisten mahdollisuudet valita kestävämpiä 

liikkumismuotoja paranevat - erityisesti kau-

punkiseuduilla. 

 

Kestävyystavoitteella tähdätään liikenteestä 

aiheutuvia hiilidioksidipäästöjen vähentämi-

seen siellä missä mahdollista, edistetään kes-

tävien liikkumismuotojen markkinoiden kehi-

tystä ja erityisesti kaupunkiseuduilla tuetaan 

monipuolisen tarjonnan muodostumista kes-

täville kulkumuodoille. 

2.2.3  Tehokkuustavoite 

Liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudelli-

nen tehokkuus paranee. 

 

Tehokkuustavoite on asetettu maksimoimaan 

nykyisestä verkosta saatava hyöty liikenteen-

ohjauksen ja kannustimien avulla, ja pyritään 

löytämään uusia tapoja ratkoa liikenteen 

haasteita ilman uusia investointeja. Mikäli in-

vestointeja kuitenkin on tarpeen tehdä, niiden 

tulee kohdistua kestäviin liikkumismuotoihin 

ja olla yhteiskuntataloudellisesti kannattavia.  

2.3  Alueellinen liikenne- 

järjestelmäsuunnittelu 

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnit-

telun lisäksi kunnissa, kaupunkiseuduilla sekä 

maakuntien liitoissa tehdään jatkuvaa liiken-

nejärjestelmätyötä ja -suunnittelua, mikä 

osaltaan palvelee alueellisia tarpeita ja tar-

joaa syötteitä valtakunnalliselle suunnittelu-

tasolle (LVM 2021b).  

Aluekehittämisen strategisesta kokonaisuu-

desta vastaavat maakuntaliitot. Maakuntalii-

tot käynnistävät liikennejärjestelmäsuunni-

telman suunnitteluprosessin, ja johtavat sii-

hen liittyvää yhteistyötä.  

Tarkastelualue Kaakkois-Suomessa osuu kah-

den maakunnan alueelle: Kymenlaakson ja 

Etelä-Karjalan välinen pohjois-eteläsuuntai-

nen maakuntaraja kulkee Kouvolan ja Luu-

mäen välissä. Kymenlaakson liikennestrategia 

on päivitetty vuonna 2015 ja Etelä-Karjalan 

vuonna 2020.  
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Kuva 1. Liikenne 12 -suunnitelmaluonnoksen mukaiset tavoitteet ja niitä tarkentavat 

strategiset linjaukset (LVM 2021b). Kaakkois-Suomen hankekokonaisuutta koskevat 

linjaukset on esitetty sinisellä. 
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Molemmat maakunnat kuuluvat kuitenkin 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelle. 

Kaakkois-Suomen liikennestrategia on päivi-

tetty vuonna 2020 maakuntien ja ELY-keskuk-

sen yhteistyönä. (Kaakkois-Suomen ELY-kes-

kus 2021). 

Kaakkois-Suomen liikennestrategiaan (Ky-

menlaakson ja Etelä-Karjalan liitot 2020) on 

merkitty kolme päätavoitetta, joita on täs-

mennetty tarkemmilla tavoitteilla: 

1. Kestävän liikkumisen edistäminen 

 Työpaikkojen, palvelukeskittymien ja 

matkailukohteiden saavutettavuuden 

parantaminen kestävillä ja vähäpääs-

töillä kulkutavoilla. 

 Erityisesti raideliikenteeseen tukeutu-

van ja tukevan joukkoliikenteen käytön 

edistäminen seutujen välisessä työ- ja 

opiskeluliikenteessä. 

 Jalankulkua, pyöräilyä, joukkoliiken-

nettä ja uusia liikenteen palveluita 

edistävien toimintatapojen ja toimen-

piteiden edistäminen kaupungeissa ja 

kehittyvissä taajamissa. 

2. Kilpailukyvyn kehittäminen ja aluekehityk-

sen vahvistaminen  

 Elinkeinoelämän kannalta tärkeiden 

satamien, terminaalien ja raja-ase-

mien saavutettavuuden parantaminen 

sekä kuljetusketjujen ja niihin liittyvien 

maa- ja vesiliikenteen reittien suju-

vuuden ja kustannustehokkuuden ke-

hittäminen. 

 Kansainvälisten yhteyksien ja rajatoi-

mintojen sujuvuuden ja luotettavuu-

den parantaminen ottaen huomioon 

myös Suomen ulkopuolella tapahtuvat 

liikennejärjestelmän muutokset. 

 Pääväylien sekä yhteiskunnan toimin-

tojen kannalta keskeisen alemman 

verkon toimivuuden varmistaminen. 

3. Yhteiskunnan tavoitteiden edistäminen 

 Liikkumisen turvallisuuden paranta-

minen ja liikenteessä kuolleiden ja 

loukkaantuneiden määrän vähentymi-

nen. 

 Liikenteen taloudellisuuden kehittämi-

nen digitalisaation, toimenpiteiden 

kohdistamisen ja uusien yhteistyö- ja 

toteutusmallien keinoin. 

 Ilmastopäästöjen ja liikenteen haitto-

jen vähentäminen. 

 Ympäristö- ja muiden riskien huomi-

ointi. 

 Luonnon monimuotoisuuden huomi-

ointi ja resurssitehokkuuden paranta-

minen. 

 Tuetaan erityisesti kaupunkikeskusto-

jen uudistumista ja joukkoliikentee-

seen sekä kävelyyn ja pyöräilyyn tu-

keutuvien taajamien kehittymistä. 

Liikennestrategiaan on nostettu joukko kärki-

toimenpiteitä, joista tämän selvityksen kan-

nalta oleellisessa roolissa ovat suunnittelu-

tarpeiden osalta Itäradat (Helsingistä Porvoon 

kautta itään), Saimaan vesiliikenteen kehittä-

minen, raja-asemien kehittäminen. Liikenne-

palveluiden osalta on mainittu joukkoliiken-

teen runkoyhteydet ja Kotka-Kouvola-juna-

pilotin jatkaminen sekä HaminaKotkan sata-

man ja raja-asemien välisen logistiikkaketjun 

parantaminen. Lisäksi TEN-T-ydinverkon ja 

pääväylien kehittämisen osalta on mainittu 

Luumäki–Imatra–Imatrankoski-raja- sekä 

Kotka–Kouvola-rataosuudet.  
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 Tarkastelualueen 

liikennejärjestelmä 

3.1  Valtakunnalliseen liikenne-

järjestelmäsuunnitelmaan 

perustuva yleiskuva  

Alueelle tunnusomaisia piirteitä ovat liikenne-

järjestelmänäkökulmasta keskuksien välisten 

yhteyksien huomioiminen, kansainvälisten lii-

kenneyhteyksien merkityksen korostuminen 

erityisesti kuljetusketjuissa (maantie- ja rau-

tatieyhteydet Venäjälle ja edelleen Aasiaan 

sekä kauppamerenkulku Saimaan kanavan 

kautta ja lentoliikenteen suorat kansainväliset 

yhteydet), raideliikenteeseen nojaavat pitkä-

matkaiset matka- ja kuljetusketjut sekä ras-

kaan teollisuuden merkitys. (LVM 2021b). 

Maa- ja metsätalous, kaivostoiminta sekä 

muut teollisuudenalat synnyttävät itäisessä 

Suomessa merkittävän määrän raaka-aine-

kuljetuksia. Kuljetukset käyttävät niin tiestöä, 

rautateitä kuin sisävesiä. Vientiteollisuuden 

kannalta olennaisia ovat kansainväliset yh-

teydet kaikissa liikennemuodoissa sekä ole-

massa olevan infrastruktuurin hyvä kunto. 

(LVM 2021b). 

Kuva 2. Tarkastelualueen rataverkko, keskeiset  

satamat ja teollisuuden laitokset. 
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Rataverkon kehittämisellä nähdään maantie-

verkon ohella olevan suuri merkitys kehityk-

sen ja hyvinvoinnin kannalta. Raideliikenne 

palvelee niin keskusten välisen henkilöliiken-

teen tarpeita kuin myös raskaan teollisuuden 

tarpeita mm. merkittäviin satamiin ja rajanyli-

tyspaikoille. Nopeat itäisen suunnan raideyh-

teydet erityisesti Helsinki-Vantaa lentoase-

malle ja Helsinkiin mahdollistavat entistä pa-

remmat edellytykset monipaikkaiselle asumi-

selle ja etätyölle. (LVM 2021b). 

Itä-Suomen erityispiirre on kattava sisävesilii-

kenneverkosto, jonka kehittäminen ja uudista-

minen palvelevat elinkeinoelämän toimijoita 

ja joka mahdollistaa myös matkailun kehittä-

mistä. (LVM 2021b). 

Kehittyvä matkailuelinkeino sekä haja-asu-

tusalueiden liikkumistarpeet luovat odotuksia 

liikkumisen palveluiden kehittymiselle. Moni-

keskuksinen rakenne edellyttää solmupistei-

den hyvää saavutettavuutta ja toimivuutta 

henkilöliikenteen näkökulmasta, jotta raidelii-

kenteeseen pystytään tarjoamaan toimivaa 

syöttöliikennettä. (LVM 2021b). 

Rataverkon välityskyvyn kannalta merkittä-

vimmät haasteet kohdistuvat mm. Luumäki–

Imatra- ja Luumäki–Vainikkala-rataosiin, ja 

kehittämistä jatketaan Savon ja Karjalan ra-

doilla (Kouvola-Kuopio, Kouvola-Joensuu, 

Kouvola-Imatra). (LVM 2021b). 

Tarkastelualueeseen vaikuttaa myös mahdol-

lisen Helsinki–Porvoo–Kouvola-itäratahank-

keen toteutus. Suunnittelun arvioidaan kestä-

vän noin 6–10 vuotta, ja rakennuskustannus-

ten arvioidaan olevan noin 1,7 mrd. euroa. 

Toistaiseksi hankeyhtiön perustamisesta ei 

ole päätöstä. (LVM 2021b). 

3.2  Rataosat liikenneverkon 

strategisessa tilannekuvassa 

Kouvola–Luumäki- ja Luumäki–Vainikkala-ra-

taosat ovat tunnistettu rautatieverkon kriitti-

simpien peruskorjauskohteiden joukkoon. Ra-

taosat lukeutuvat Suomen kuormittuneim-

paan rataverkkoon. (Traficom 2020). 

Eurooppalaista rautatieliikenteen hallinta- ja 

kulunvalvontajärjestelmää (ERTMS/ETCS) on 

päätetty pilotoida Kouvola–Kotka/Hamina-

rataosalla. Hankkeeseen sisältyy laboratorion 

aloitus. (Traficom 2020).  

Elinkeinoelämän ja kansainvälisten kuljetus-

ten näkökulmasta korjaus-, parannus- ja kehi-

tystoimenpiteitä tarvitaan käynnissä olevien 

hankkeiden lisäksi mm. erityisesti väleillä 

Kouvola–Luumäki–Vainikkala/Imatra ja Imat-

ra–Imatrankoski-raja. (Traficom 2020). 

Akselipainojen korotustarpeita 25 tonniin on 

tunnistettu pääasiassa Etelä-Suomen puuttu-

villa jaksoilla, joita tarkastelualueella ovat 

Kouvola–Kotka/Hamina-, Kouvola–Kuusan-

koski- ja Imatra–Imatrankoski-raja-rataosat. 

Lisäksi on arvioitava mm. tarve nostaa verkon 

akselipainoja pidemmällä aikavälillä 27–30 

tonniin (vrt. venäläinen kalusto). (Traficom 

2020). 

Henkilö- ja tavaraliikenteen näkökulmasta 

keskeisiä ratapihoja, joilla on tarvetta erilai-

sille peruskorjaus-, parantamis- tai kehittä-

mistoimille ovat mm. Kouvola, Vainikkala ja 

Imatra. (Traficom 2020). 

Lappeenrannan matala välilaituri on esteettö-

myyden kannalta ongelmallinen, vaikkakin 91 

% junista on käyttänyt korkeaa sivulaituria 

(Traficom 2020). 

3.3  Yhdyskuntarakenne ja 

elinkeinot 

Kaakkois-Suomen maakuntien Kymenlaakson 

ja Etelä-Karjalan maakuntien väestö oli 

vuonna 2019 yhteensä noin 300 tuhatta hen-

keä. Heistä noin 230 tuhatta asui kaupunkialu-

eilla. (Tilastokeskus 2021b). 

Kaakkois-Suomi kytkeytyy rautatietä pitkin 2 

tunnin matka-ajalla lännessä 1,4 miljoonan 
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asukkaan pääkaupunkiseutuun ja idässä vii-

den miljoonan asukkaan Pietariin. 

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan työllisten ja-

kautuminen toimialoittain ei poikkea merkittä-

västi koko Suomen toimialajaosta (Tilastokes-

kus 2021c).  

Rautatieliikenteen kannalta keskeisessä roo-

lissa ovat Kaakkois-Suomen metsäteollisuu-

den laitokset, jotka toimivat lähtöpaikkana ja 

määränpäänä merkittävälle osuudelle alu-

eella rautateitse kulkevaa tavaraliikennettä. 

Erityinen keskittymä on muodostunut Sai-

maan etelärannalla Imatralla, Joutsenossa 

sekä Lappeenrannassa sijaitsevista Stora En-

son, Metsä Fibren ja UPM:n tehtaista. Laitok-

set sijaitsevat hyvien rata- ja tieyhteyksien 

päässä, ja niillä on lisäksi omat sisävesisata-

mansa, joita voidaan hyödyntää jäätilanteen 

salliessa. Näiden lisäksi alueella sijaitsee mer-

kittävät metsäteollisuuden tehtaat Simpe-

leellä (Metsä Board), Kuusankoskella (UPM), 

Inkeroisissa (Stora Enso), Anjalankoskella 

(Stora Enso) ja Sunilassa (Stora Enso). 

Metsä- ja biotalouden investoinnit Kymen-

laaksossa ja Etelä-Karjalassa ovat olleet vuo-

sina 2014–2020 Suomen mittakaavassa koko-

naisuutena suuremmat kuin missään muissa 

maakunnissa (Kymenlaakson ja Etelä-Karja-

lan liitot 2020). Toisaalta paperin tuotanto on 

viimeisten 10–15 vuoden aikana vähentynyt ja 

tämä kehitys tulee todennäköisesti jatku-

maan, koska pandemia on kiihdyttänyt pape-

rin kulutuksen vähenemistä. Tämän perus-

teella myös raakapuun tuonnin voitaisiin olet-

taa vähenevän. Puun tuonti ei kuitenkaan ole 

suoraan sidoksissa kysyntään, vaan siihen 

vaikuttavat myös muut tekijät. Tuonti esimer-

kiksi on metsäteollisuudelle keino hillitä koti-

maisen puun hinnan nousua. 

Kaakkois-Suomen metsäteollisuuden käyttä-

mästä puusta huomattava osa tuodaan Venä-

jältä maanteitse, rautateitse ja vesiteitse  

Saimaan kanavan kautta. Tuontipuu on pää-

asiassa koivukuitua ja koivutukkeja, joista 

Luoteis-Venäjällä on ylitarjontaa. Venäjä on 

määrännyt kiellon jalostamattoman raaka-

puun viennille vuoden 2022 alusta alka-

en. Kielto koskisi voimaan tullessaan käsitte-

lemätöntä havupuuta ja arvokasta lehtipuuta. 

Metsäteollisuuden lisäksi pieniä määriä rau-

tateitse kulkevia teollisuuden tavaravirtoja 

syntyy mm. Ovakon terästehtaalta Imatralla 

sekä Kemiran kemiantehtaalta Joutsenossa. 

3.4  TEN-T-verkko 

TEN-T-liikenneverkko (Trans-European Tran-

sport Network) on Euroopan komission mää-

rittelemä Euroopan laajuinen liikenneverkko, 

joka yhdistää Euroopan Unionin jäsenmaat 

toisiinsa. TEN-T-verkko koostuu kahdesta ta-

sosta: vuoteen 2030 mennessä rakennetta-

vasta ydinverkosta (core network) ja vuoteen 

2050 mennessä rakennettavasta kattavasta 

verkosta (comprehensive network). TEN-T-

verkon tavoitteena on turvallinen ja kestävä 

EU:n liikennejärjestelmä, joka edistää tavaroi-

den ja ihmisten saumatonta liikkumista. din-

verkko koostuu kansainvälisten liikennevirto-

jen kannalta strategisesti merkittävimmästä 

liikenneverkosta, jonka solmukohdat yhdistä-

vät tie-, rautatie-, laiva- ja lentoliikenteen. 

(Väylävirasto 2021.) 

Kuva 3. TEN-T-verkon ydinverkkokäytävä 

Skandinavia–Välimeri sinisellä ja Pohjan-

meri–Itämeri laajennusehdotuksineen punai-

sella (Väylävirasto 2021). 
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TEN-T-ydinverkkoon on valittu yhdeksän mul-

timodaalista ydinverkkokäytävää (core net-

work corridor). Ydinverkkokäytävistä Skandi-

navia–Välimeri kulkee tarkastelualueen läpi 

itä-länsi-suunnassa. Ydinverkon yhteydet Ve-

näjälle kulkevat Vaalimaan (tie) ja Vainikkalan 

(rata) kautta. Lisäksi ydinverkkokäytävään 

kuuluu raideyhteys Kotkasta ja Haminasta 

Kouvolaan. Kattavan verkon raideyhteydet 

kulkevat hankealueen läpi Kouvolasta Mikke-

lin suuntaan sekä Luumäeltä Lappeenrannan 

kautta Joensuun suuntaan (Väylävirasto 

2021.)  

Kattavan verkon ratojen tulee olla sähköistet-

tyjä. Ydinverkkoon kuuluvilla tavaraliikenteen 

radoilla on oltava akselikuormitus vähintään 

22,5 T, matkanopeus 100 km/t ja mahdollisuus 

käyttää 740 m pitkiä junia. Kulunvalvontajär-

jestelmien päivittämisen myötä tulee vaade 

käyttää ERTMS:iä. 

Euroopan komissio on aloittanut TEN-T-ase-

tuksen uudelleen arvioinnin. Julkinen konsul-

taatio TEN-T-asetusuudistuksesta on käyn-

nissä kevään 2021 aikana ja komissio antaa 

ehdotuksensa myöhemmin vuonna 2021. Luu-

mäki-Imatra-Imatra-raja-yhteysväli on ollut 

esillä osana rajat ylittävien yhteyksien uudel-

leentarkastelua. Suomen valtio valmistelee 

ennakkokantojaan uudistukseen kevään 2021 

aikana ja arvioi mahdollisuuksia lisätä ratayh-

teys ydinverkolle. 

Kuva 4. TEN-T-ydinverkko (Väylävirasto 2021). 
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3.5  Satamat 

Suomenlahden Suomessa ja Venäjällä sijait-

sevien, merkittävimpien satamien kautta kulki 

vuonna 2020 noin 290 miljoonaa tonnia kulje-

tuksia. Tästä Suomen osuus oli 57 miljoonaa 

tonnia, eli noin 20 % kuljetuksista. Venäjän 

Suomenlahden satamista suurimman, viime 

vuosina voimakkaasti kehitetyn Ust-Lugan 

kuljetusmäärä oli vuonna 2020 yhteensä noin 

103 miljoonaa tonnia. 

Kuva 5 on esitetty vuoden 2020 kuljetusmää-

rät merkittävimmissä Suomenlahden sata-

missa valtakunnanrajan molemmin puolin. Li-

säksi kuvassa on esitetty vertailukohtana Sai-

maan kanavan liikenne vuonna 2020. 

Venäjän satamien kuljetukset (Venäjän Itä-

meren merisatamavirasto 2021) on raportoitu 

hieman eri tavaralajijaottelulla kuin Tilasto-

keskuksen jaottelu (2021d). Tästä huolimatta 

nähdään, että Venäjän satamien kuljetukset 

eroavat selvästi Suomen satamien kuljetuk-

sista (Kuva 6): yleisesti ottaen Venäjän vienti 

on huomattavan raaka-ainevaltaista ja koos-

tuu lähes kokonaan irtotavarasta, kuten kivi-

hiilestä, raakaöljystä ja öljytuotteista. Myös 

Suomen puolella sijaitsevan Sköldvikin meri-

liikenne koostuu pääasiassa öljypohjaisesta 

tavarasta: Sköldvikin jalostamoon saapuu 

meri- ja rautateitse raakaöljyä Venäjältä, ja 

Kuva 5. Keskeisiä Suomen ja Venäjän Suomenlahden satamia sekä Saimaan kanava. 
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valmiit öljytuotteet jatkavat vastaavasti 

Sköldvikistä eteenpäin Suomen rannikon jake-

luterminaaleihin tai muualle Itämeren alueel-

le. 

Kaakkois-Suomen tarkastelualueella sijaitse-

van HaminaKotkan sataman 14,2 miljoonan 

tonnin tavaraliikenteestä vuonna 2020 hie-

man alle puolet oli metsäteollisuuden kulje-

tuksia. Venäjän kauttakulku- eli transitoliiken-

nettä tästä oli noin 4,4 miljoonaa tonnia, joista 

2,2 miljoonaa tonnia oli lannoitteita ja 1,6 mil-

joonaa tonnia kemikaaleja. Loput, noin 3 mil-

joonaa tonnia kotimaista tavaraliikennettä si-

sälsivät mm. kappaletavaraa ja kemikaaleja. 

HaminaKotkan satama on Suomen satamille 

tyypillisesti kunnallisessa omistuksessa, eli 

sen omistavat Haminan ja Kotkan kaupungit 

yhdessä. 

3.5.1  Transitoliikenne 

Venäjän tarve käyttää naapurimaiden satamia 

on seurausta maan väyläverkon kehittämi-

sestä Neuvostoliiton aikana. Tuolloin ulko-

maankauppa Itämeren kautta tapahtui pää-

asiassa Baltian maiden satamien (mm. Muuga, 

Riika, Ventspils, Klaipeda) kautta, minkä vuok-

si Suomenlahden satamia ja niihin johtavia ra-

tayhteyksiä ei samalla tavalla kehitetty. Bal-

tian maiden itsenäistyttyä Venäjälle jäi mer-

kittävä tarve käyttää niiden satamia, koska 

Kuva 6. Suomenlahden keskeisten tavaraliikenteen satamien ja Saimaan kanavan liikenne vuonna 

2020. Suomen satamien osalta kuvassa on vain ulkomaan liikenne (Tilastokeskus 2021d ja Venäjän 

Itämeren merisatamavirasto 2021). 



Väyläviraston julkaisuja 37/2021 21 

 

sen omien satamien kapasiteetti ei ollut riit-

tävä.  

Suomen satamat ovat toimineet eräänlaisena 

puskurina Venäjän Suomenlahden satamille, 

minkä lisäksi itään suuntautuvassa transi-

tossa on hyödynnetty Suomen EU-asemaa ja 

tullivapaita varastoja. Itään ja länteen suun-

tautuva transito ovat olleet koostumuksel-

taan hyvin erilaisia; itään on kuljetettu pääasi-

assa korkean jalostusasteen kulutus- ja in-

vestointitavaroita ja länteen pääasiassa raa-

ka-aineita ja muuta matalan jalostusasteen ir-

totavaraa. Itään suuntautuva transito on ta-

pahtunut lähes kokonaan tiekuljetuksina ja 

länteen suuntautuva rautatiekuljetuksina. 

Suomen läpi länteen kulkevat transitokulje-

tukset keskittyvät Kokkolan, HaminaKotkan, 

Hangon, Helsingin ja Porin satamiin (LVM 

2021b). Kokkolan liikennettä lukuun ottamatta 

rautatietä pitkin kulkeva transitoliikenne kul-

kee pääasiassa Vainikkalan rajanylityspaikan 

kautta. Kuva 7 on esitetty arvio Luumäki–Vai-

nikkala-radan kuljetusten suuntautumisesta 

vuonna 2020. 

 

  

Kuva 7. Arvio Luumäki–Vainikkala-radan kuljetusmäärästä (tonnia) ja kuljetusten suuntautumi-

sesta vuonna 2020. 
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Kaikesta Suomen transitoliikenteestä yli puo-

let kulki HaminaKotkan sataman kautta 

vuonna 2020 (Tilastokeskus 2021d), ja kapasi-

teettia rakennetaan yhä lisää: Kotkan Mussa-

loon vuoden 2021 aikana valmistuvat uudet 

terminaalit mahdollistavat mineraalilannoit-

teiden kuljetusten kasvattamisen yhteensä 

2,5 miljoonaan tonniin ja lisäämään 0,6 miljoo-

nan tonnin edestä uusia nestemäisen irtota-

varan kuljetuksia.  

Transitoliikenne Etelä-Suomen satamien 

kautta on kasvanut viime vuosina, ja mm. uu-

sia kivihiilen/antrasiitin ja viljan kuljetuksia on 

käynnistynyt Porin Tahkoluodon, Hangon Ko-

verharin ja Loviisan satamien kautta. Syynä 

transitoliikenteen kasvuun ovat mm. Venäjän 

päätös lopettaa transitoliikenne Baltian mai-

den kautta, sekä sen 2010-luvulla kasvanut 

kaivannaisteollisuuden ja maatalouden tuo-

tanto. Suomenlahden satamien (Ust-Luga, 

Pietari, Primorsk/Vysotsk) kapasiteetti ei ole 

riittänyt kuljetusmäärän kasvulle, minkä 

vuoksi kuljetuksissa on jouduttu käyttämään 

Suomen satamia. 

Lyhyellä aikajänteellä Suomen kautta tapah-

tuvassa transitoliikenteessä on edelleen kas-

vupotentiaalia. Muun muassa Kotkan Mussa-

loon vuoden 2021 aikana valmistuvat uudet 

terminaalit mahdollistavat mineraalilannoit-

teiden kuljetusten kasvattamisen 2,5 miljoo-

naan tonniin ja 0,6 miljoonaa tonnia uusia nes-

temäisen irtotavaran kuljetuksia. Selvityksen 

aikana tehtyjen haastatteluiden perusteella 

transitoliikenteen toimijat uskovat vahvasti 

lähivuosien kasvuun. 

Pitkällä aikajänteellä Venäjän tavoitteena on 

transitoliikenteen siirtäminen maan omiin sa-

tamiin, koska liikenteestä saatavien tulojen 

halutaan pysyvän kotimaassa. Maan satama-

verkkoa kehitetään tämän tavoitteen saavut-

tamiseksi. Primorskiin rakennetaan uutta ULC 

(Universal Loading Complex) -satamaa, jonka 

kokonaiskapasiteetiksi tulee noin 70 miljoo-

naa tonnia. Satamaan sisältyvät terminaalit 

mm. mineraalilannoitteille (kapasiteetti 5,0 

milj. t), viljalle (5,0 milj. t) ja kivihiilelle (20,0 

milj. t). Yhdeksi sataman rakentamisen tavoit-

teista on asetettu transitoliikenteen uudel-

leensuuntaaminen. Myös Ust-Lugaan suunni-

tellaan uutta terminaalia (6,0 milj. t) mineraa-

lilannoitteille. 

Primorskin uuden sataman ja muiden sata-

mainvestointien valmistuminen tulevat to-

dennäköisesti vähentämään tai lopettamaan 

kokonaan Etelä-Suomen kuivan irtotavaran 

transiton. Kivihiilen kohdalla myöskään pääs-

tövähennystavoitteet eivät tue kuljetusten 

jatkumista pitkällä aikajänteellä. Käyttö me-

talliteollisuudessa tulee todennäköisesti jat-

kumaan pidempään, mutta käyttö energian-

tuotannossa tulee todennäköisesti vähene-

mään merkittävästi tällä vuosikymmenellä.  

Satamakapasiteetin laajennuksista huolimat-

ta Venäjällä ei ole rakenteilla uutta nestemäi-

sen irtotavaran käsittelyyn erikoistunutta sa-

tamaa tai terminaalia. Tämän vuoksi Hamina-

Kotkan sataman nestemäisen irtotavaran 

transito ei ole yhtä uhattuna kuin kuivan irto-

tavaran transito. Satamassa pystytään käsit-

telemään yli 20 erilaista kemikaalia ja öljyja-

lostetta, minkä lisäksi sen vahvuutena on pit-

käaikainen kokemus vaarallisten aineiden kä-

sittelystä.  

Tavaraliikenteen ennusteessa nestemäisen 

irtotavaran transiton on arvioitu kasvavan Ha-

minaKotkan sataman laajennusten mahdollis-

tamalle tasolle. Nestemäisen irtotavaran 

transitoa koskee kuitenkin sama epävarmuus 

kuin muuta transitoa, eli Venäjän tavoite lo-

pettaa transitosatamien käyttö. Pitkällä aika-

jänteellä öljyjalosteiden vienti tulee mahdolli-

sesti vähenemään myös fossiilisten polttoai-

neiden käytön vähenemisen vuoksi. 

Venäjän satamien kehittyminen tulee toden-

näköisesti muuttamaan Suomen satamien 

roolia transitosatamina. Rooli Venäjän Suo-

menlahden satamien puskurina tulee toden-

näköisesti vähenemään, jolloin Suomen sata-

mat joutuvat houkuttelemaan transitovirtoja 
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enemmän erikoisosaamisen ja lisäarvopalve-

luiden avulla. Vastaava tilanteen normalisoi-

tuminen tapahtui itään suuntautuvassa tran-

sitossa vuosina 2010–2011, kun Ust-Lugan ja 

Pietarin satamien laajennukset valmistuivat. 

Tuolloin muun muassa henkilöautojen kulje-

tukset loppuivat ja Suomen satamiin jäi pää-

asiassa arvokkaamman suuryksikkötavaran 

kuljetuksia. 

3.5.2  Sisävesiliikenne ja Saimaan kanava 

Suomen merkittävimmät sisävesisatamat si-

jaitsevat Saimaan syväväylän varrella (LVM 

2021b). Saimaan vesistön Itämereen yhdis-

tävä Saimaan kanava kulkee hankealueen läpi 

tavarakuljetuksineen. TEN-T ydinverkkoon 

kuuluvat Saimaan syväväylät ja tarkastelu-

alueen rataverkko kohtaavat Lappeenran-

nassa sijaitsevassa Mustolan sisävesisata-

massa sekä Lappeenrannan, Joutsenon ja 

Imatran metsäteollisuuden tehtailla (Kuva 9).  

Sulan veden liikennöintikauden aikana Sai-

maan rannan metsäteollisuuden tehtaiden 

raakapuukuljetuksia voidaan toimittaa sekä 

syväväyliä että rataverkkoa pitkin. UPM Metsä 

on kuitenkin metsäyhtiöistä ainoa, joka edel-

leen kuljettaa puuta uittamalla (UPM 2019).  

Saimaan kanavan vuoden 2020 kuljetusmää-

rästä (1,19 miljoonaa tonnia) Saimaalle suun-

taavien kuljetusten osuus oli 0,77 miljoonaa 

tonnia ja Suomenlahdelle suuntaavien kulje-

tusten osuus 0,42 miljoonaa tonnia (Tilasto-

keskus 2021d, ks. Kuva 8). 

Tuontikuljetukset muodostuivat pääasiassa 

raakapuun ja kuivan irtotavaran (mm. sement-

tiä, kivihiiltä ja teollisuussuolaa) tuonnista. 

Raakapuuta tuodaan sekä Venäjältä Äänisen 

ja Itämeri–Volga-kanavajärjestelmän alueilta, 

Kuva 9. Saimaan kanava ja syväväyläverkko. 
Kuva 8. Saimaan tavaraliikenteen kuljetukset 

2020. (Tilastokeskus 2021d) 
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että jonkin verran myös Baltian maiden ranni-

kolta. Kuivaa irtotavaraa tuodaan sekä Keski-

Euroopasta että Baltian maista. 

 

Vientikuljetukset muodostuivat puoliksi kui-

van irtotavaran viennistä (mm. lannoitteita ja 

talkkia) ja puoliksi metsäteollisuuden tuottei-

den viennistä. Pienempiä määriä vietiin myös 

metalliteollisuuden tuotteita. Metsäteollisuu-

den tuotteita vietiin Itämeren ja Pohjanmeren 

alueille Imatralta, Joensuusta ja Varkaudesta, 

sekä Kiteeltä, jonka saha suljettiin vuoden 

2020 alussa. Kotimaan sisäiset kuljetukset 

muodostuivat kiviainesten ja kiinteiden polt-

toaineiden kuljetuksista. (VJ 31/2020). 

Tuontikuljetukset ovat pääosin pysähdyksissä 

kanavan talvikatkon aikana. Raakapuuta tuo-

daan Venäjän muilta alueilta kuorma-autoilla 

ja rautateitse. Metsäteollisuuden vientikulje-

tukset tapahtuvat talvikatkon aikana merisa-

tamien, pääasiassa HaminaKotkan sataman, 

kautta. Lannoitteiden vientikuljetukset tapah-

tuvat talvella Kokkolan sataman kautta. (VJ 

31/2020). 

Saimaan kanavan läpi kulkeneiden matkus-

taja- ja huvialusten matkustajamäärät olivat 

2010-luvulla vuosittain noin 30 000–40 000. 

Matkoista suurin osa tehdään matkustaja-

aluksilla. Matkustajamäärä oli suurimmillaan 

2000-luvun alkuvuosina, mutta putosi voi-

makkaasti vuonna 2002, kun Viipurin ristei-

lyiltä poistettiin viisumivapaus. Viisumivapaus 

palautettiin vuonna 2009, mutta matkustaja-

määrä ei ole sen jälkeen enää palannut sa-

malle tasolle. (VJ 31/2020). 

3.6  Lentoasemat 

Vuonna 2019 Suomen lentoasemien matkus-

tajamäärä oli yli 26 miljoonaa, joista Helsinki-

Vantaan osuus oli noin 22 miljoonaa matkus-

tajaa (SVT 2021). Helsinki-Vantaan ja Mosko-

va-Sheremetyevon välillä kulki vuonna 2019 

yhteensä noin 340 tuhatta lentomatkustajaa 

(Eurostat 2021). 

Helsinki-Vantaan ja Pietari-Pulkovon välillä 

kulki puolestaan noin 210 tuhatta lentomat-

kustajaa vuonna 2019 (Eurostat 2021). Pietari-

Pulkovon matkustajamäärä oli yhteensä lähes 

20 miljoonaa vuonna 2019 (Pulkovo Airport 

2021). 

Lappeenrannan lentoaseman matkustaja-

määrät oli noin 81 tuhatta vuonna 2019 (Tilas-

tokeskus 2021). Lappeenrannan lentokenttä 

siirtyi Finavialta maakunnalliseen omistuk-

seen vuonna 2016, jonka jälkeen alueella on 

panostettu voimakkaasti markkinointiin ja uu-

sien yhteyksien avaamiseen (Kymenlaakson ja 

Etelä-Karjalan liitot 2020).  

Muualla kuin pääkaupunkiseudulla ja Lapissa 

lentoliikenteen kysyntään vaikuttaa aluekes-

kusten taloudellinen kehitys, koska liike-elä-

män osuus matkustajavirroista on suuri (LVM 

2021b). Lappeenrannan lentoasema on kui-

tenkin pyrkinyt profiloitumaan myös Pietaria 

palvelevana lentoasemana (Lappeenrannan 

lentoasema 2021a) sekä Saimaalle suuntautu-

van matkailun kautta (Lappeenrannan lento-

asema 2021b). 

3.7  Tieverkko 

Päätieverkko yhdistää alueen maakuntakes-

kukset, logistiset solmupisteet ja rajanylitys-

paikat sekä tarjoaa yhteydet alueen ulkopuo-

lelle. 

Alueen merkittävin kansainvälinen tieliiken-

neyhteys on TEN-T-ydinverkkoon kuuluva 

E18, joka kulkee Etelä-Suomessa Naantalin 

satamasta Helsingin, Kotkan ja Haminan 

kautta Vaalimaan ohi Pietariin. Valtatie 6 yh-

distää alueen lännessä E18-tien tavoin Helsin-

kiin, ja jatkaa Kouvolasta Lappeenrannan ja 

Imatran kautta valtakunnanrajan suuntaisesti 

Joensuuta ja Savonlinnaa kohti. Lisäksi alueen 

läpi kulkee muun muassa valtatie 13, joka ja 

yhdistää Lappeenrannan luoteis-kaakkois-

suunnassa Mikkeliin ja Venäjän puolella Viipu-

riin. 
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Henkilöajoneuvoliikenteen määrä alueella on 

suurin kaupunkikeskuksien tuntumassa, ja 

pienempi kaupunkien välillä. Henkilöajoneu-

voliikenteen määrät ovat suurimmat Lap-

peenrannan ja Imatran sekä Kotkan ja Hami-

nan välillä, vuonna 2019 keskimäärin noin 15 

000 ajoneuvoa päivässä. Muualla liikenne-

määrät olivat oleellisesti pienempiä. (Väylävi-

rasto 2021b). 

Raskas liikenne noudattelee henkilöliikenteen 

kanssa samankaltaista maantieteellistä ja-

kaumaa: noin 1200–1500 ajoneuvoa päivässä 

Lappeenrannan ja Imatran välillä. Tärkeimmät 

raskaan liikenteen virrat ovat pääteillä Imat-

ralta Kouvolan kautta Lahteen sekä Kouvo-

lasta Kotkan ja Haminan kautta Helsingin 

suuntaan. (Väylävirasto 2021b). 

Kaikki alueen kaupungit tarjoavat joukkolii-

kennepalveluja lähiliikenteenä ajettavan linja-

autoliikenteen merkeissä.  

Kotimaan kaukoliikenteessä linja-autot ovat 

matka-ajan osalta kilpailukykyisiä erityisesti 

Lappeenrannasta Haminaan ja Kotkaan sekä 

Haminasta ja Kotkasta edelleen Helsinkiin. Ra-

taverkon suuntaisilla yhteysväleillä linja-au-

toliikenteen matka-aika on vähemmän kilpai-

lukykyinen. Joensuuhun ja Savonlinnaan ei 

ajeta Kaakkois-Suomesta lainkaan linja-auto-

vuoroja, vaan juna on ainut joukkoliikenne-

vaihtoehto. 

3.8  Rataverkko 

3.8.1  Tarkasteltavat rataosat 

Tarkasteltavat rataosat on esitetty Kuva 2. 

Alue kytkeytyy lännessä Lahden ja Riihimäen 

kautta Helsinkiin ja edelleen Turun ja Tampe-

reen suuntiin. Kouvolasta on yhteys pohjoi-

seen Savon rataa Mikkelin kautta Pieksämäen 

suuntaan, ja Imatralta puolestaan Karjalan ra-

taa Joensuun suuntaan.  

Alueella sijaitsee kaksi rajanylityspaikkaa Ve-

näjän suuntaan: henkilöliikenne ja suurin osa 

kuljetuksista ylittää rajan Vainikkalan kautta. 

Huomattavasti Vainikkalaa pienempi määrä 

kuljetuksista ylittää rajan Imatrankosken ra-

janylityspaikan kautta. 

3.8.2  Henkilöliikenne 

Tarkastelualueen henkilöliikenteessä Kouvola 

toimii liikenteen solmukohtana, joka yhdistää 

Helsingin suunnan liikennevirrat Itä-Suomen 

ja Kaakkois-Suomen sekä Venäjän suunnan  

liikennevirtoihin. Tässä selvityksessä tarkas-

teltavista rataosista merkittävimmät liiken-

nemäärät kulkevat Kouvolan ja Luumäen vä-

lillä, jakautuen edelleen Luumäellä Lappeen-

rannan kautta Imatran ja Joensuun suuntaan 

sekä Vainikkalan kautta Pietarin ja Moskovan 

suuntaan (Kuva 10). 

Yhteydet Kouvolasta Imatran suuntaan ovat 

VR:n markkinaehtoisesti liikennöimiä kaukolii-

kenteen junia, jotka pysähtyvät tällä välillä ai-

noastaan Lappeenrannassa ja Joutsenossa. 

Junien määräasema lännessä on Helsinki. 
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Kuva 10. Henkilöliikenteen matkojen 

määrä rataosittain 2019. 

Kuva 11. Rautatiekuljetukset rata- 

osittain 2019. 
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   Kuva 12. Tarkastelualueen raiteisuudet, sähköistykset sekä henkilöliikenteen matka-ajat, nopeusrajoitukset ja suurimmat  

sallitut akselipainot LUIMA- ja KOKOHA-hankkeiden jälkeen. Pistemäisiä nopeusrajoituksia ei ole huomioitu. 
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Transitoliikenne 
1. Itäisen yhdysliikenteen junat saapuvat Venäjältä Vainikkalaan keskimäärin 800 m pituisina. 

Junista suurin osa on sekajunia, eli niissä on usean eri asiakkaan vaunuja.  

2. Junat lajitellaan Vainikkalassa määräpaikkojen mukaan. Osa junista pystytään ajamaan 

määränpäihin ilman järjestelyä. Vainikkalan ratapiha on itäisen yhdysliikenteen tärkein pus-

kuri, jolla hallitaan kuljetusten epäsäännöllisyyttä.  

3. Vainikkalasta Kotkaan kuljetetaan mineraalilannoitteita, muita kemikaaleja ja öljyjalosteita. 

Lähes kaikki kuljetukset ovat transitoa. Eri asiakkaiden tuotteita kuljetetaan samoissa ju-

nissa. Vaunujen lajittelu pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään jo Vainikkalassa, 

muuten lajittelu tehdään Kotolahdessa tai Mussalossa. Junien maksimipituus on 1 100 m. 

4. Vainikkalasta Haminaan kuljetetaan kemikaaleja ja öljyjalosteita; kuljetukset ovat sekä tran-

sitoa että kotimaahan jääviä kuljetuksia. Myös näiden junien lajittelu pyritään mahdollisuuk-

sien mukaan tekemään jo Vainikkalassa. Junien maksimipituus on 850 m. 

5. Vainikkalasta Etelä-Suomen satamiin (pääasiassa Hangon Koverhariin) kuljetetaan kivihiiltä 

ja pieniä määriä viljaa.  

Kuljetusjärjestelmän  

toiminta 

Metsäteollisuuden tuotekuljetukset 
6. Tärkeimmiltä metsäteollisuuden tuotantolaitoksilta on 

päivittäinen tai lähes päivittäinen suora junayhteys Kot-

kan satamaan. Kuvassa esitettyjen yhteyksien lisäksi 

suoria junayhteyksiä on mm. Varkaudesta, Lauritsalasta, 

Simpeleeltä ja Joensuusta. 

7. Suoria junayhteyksiä täydentävät runkojunat, joissa voi 

kulkea useamman asiakkaan tuotteita. Nämä junat jär-

jestellään Kouvolassa määräpaikkojen mukaan. 

8. Osa tuotteista viedään Mustolan satamaan, jossa ne 

kuormataan Saimaan kanavan aluksiin. 

 

Raakapuun kuljetukset 
9. Kuusankoskelle tuodaan raakapuuta Venäjältä Vainikka-

lan kautta. Junat lyhennetään Vainikkalassa. Tyhjien 

vaunujen paluujunat ovat tavallisesti pidempiä. 

10. Raakapuun kuljetukset Inkeroisiin ja Kymiin saapuvat 

pääasiassa Länsi-Suomesta ja Savon radalta pohjoises-

ta.  

11. Raakapuun kuljetukset kotimaasta Lappeenrantaan, 

Lauritsalaan, Joutsenoon ja Imatralle saapuvat pääasi-

assa Savon radalta pohjoisesta ja Karjalan radalta 

idästä. 

12. Imatrankosken kautta tuodaan Venäjältä puuta Imat-

ralle, Joutsenoon ja Lauritsalaan. Osa puusta välivaras-

toidaan Mustolan satamassa. 

 

Muut kuljetukset 
13. Vainikkalasta tuodaan Sköldvikiin raakaöljyä ja öljyjalos-

teita. Kahden asiakkaan tuotteet kuljetetaan samoissa 

junissa. Raakaöljyn rautatietuonti täydentää pääosin 

merikuljetuksina tapahtuvaa tuontia. Osa raakaöljystä 

välivarastoidaan Haminassa. 

14. Muut Vainikkalan kautta tuotavat tavarat sekä Suomesta 

Vainikkalan kautta Venäjälle lähtevät tavarat kulkevat 

Kouvolan ratapihan kautta, jossa junat lajitellaan eri ra-

tasuuntien runkojuniin. Suurin osa vaunuista lähtee 

Länsi-Suomen teollisuudelle, mutta kuljetuksia on Ou-

luun saakka. Osa Kouvolaan saapuvista ja Kouvolasta 

lähtevistä tavaroista kuljetetaan kuorma-autoilla. 

Kuva 13. Kuljetusjärjestelmän toiminta. 
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Taulukko 1. Tarkastelualueen liikennepaikkojen sivuraiteiden 

mitoittavat raidepituudet ja suurimmat sallitut akselipainot 

LUIMA- ja KOKOHA-hankkeiden jälkeen. Nykyiset raidepituudet 

perustuvat VJ 46/2019 ja LUIMA-hankkeen vaikutukset perustu-

vat Liikennevirasto 2017. KOKOHA-hankkeen vaikutukset riippu-

vat lisärahoituksesta, ks. luku 3.8.3  
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Yhteydet Kouvolan ja Vainikkalan välillä ovat 

kaikki kansainvälisiä yhteyksiä, jotka pysähty-

vät tarkastelualueella ainoastaan Kouvolassa 

ja Vainikkalassa. Näistä neljä päivittäistä vuo-

roa suuntaansa ovat Helsingin ja Pietarin vä-

lillä viidesti päivässä kulkevia Allegro-junia, ja 

kuudes päivittäinen vuoro on Helsingin ja 

Moskovan välillä liikennöivä Tolstoi-yöjuna. 

Suomen puolella Allegro- ja Tolstoi-junia lii-

kennöi VR ja Venäjän puolella Venäjän valtion 

rautatieyhtiö (RŽD). 

COVID-19-pandemian vuoksi rajan ylittävien 

henkilöjunien liikennöinti on ollut keskeytet-

tynä kesästä 2020 lähtien. 

Lisäksi Kouvolan ja Kotkan sataman välillä lii-

kennöi valtion ostoliikenteenä toteuttama lä-

hijunayhteys. Vuoroja ajetaan noin kymmenen 

päivässä suuntaansa, ja pysähdyspaikkoja 

määräpäiden välillä ovat Myllykoski, Inkeroi-

nen, Tavastila, Kymi, Kyminlinna, Paimenportti 

ja Kotka (LVM 2021c). 

Henkilöliikenteen matka-ajat ja nopeusrajoi-

tukset tarkastelualueella on esitetty Kuva 12. 

Henkilöjunaliikenteen nopeusrajoitukset ovat 

pääasiassa vähintään 200 km/h Helsingin ja 

Luumäen välillä. Kaikilla tarkasteltavilla rata-

osuuksilla Kouvolan itäpuolella rataosilla on 

lyhyitä osuuksia, joilla nopeusrajoitus on ku-

vassa esitettyä matalampi. 

Luumäki–Imatra-ratahankkeessa toteutetaan 

Joutsenon ja Imatran välille 19 kilometrin mit-

tainen kaksoisraideosuus, jonka nopeusrajoi-

tukseksi muodostuu 200 km/h. 

3.8.3  Tavaraliikenne 

Tarkasteltavilla rataosilla kulkevista kuljetus-

virroista merkittävimmät on esitetty Kuva 13. 

Suomen sisäiset kuljetusvirrat ovat pääasi-

assa metsäteollisuuden laitoksia palvelevia 

kuljetuksia: raakapuuta ja muita raaka-aineita 

laitoksille, ja laitoksilta sellua, kartonkia ja 

muita valmiita tuotteita vientiin satamien 

kautta. Kaikkien tavarakuljetusten nettotonni-

määrä on esitetty Kuva 11.  

Transitoliikenteen kuljetukset koostuvat pää-

asiassa kivihiilestä, mineraalilannoitteista 

sekä kemikaaleista, öljyjalosteista sekä raaka-

öljystä. Näistä jälkimmäiset, nestemäiset kul-

jetusvirrat luokitellaan vaarallisten aineiden 

kuljetuksiksi (VAK), ja niiden käsittely ratapi-

hoilla edellyttää asianmukaisia varautumis-

toimenpiteitä ja -rakenteita. Tarkastelualu-

eella vaarallisia aineita voidaan käsitellä Vai-

nikkalan lisäksi Kouvolan, Kotkan ja Haminan 

ratapihoilla. 

Transitoliikenteen lisäksi rajan ylittää merkit-

tävä määrä raakapuuta Vainikkalan rajanyli-

tyspaikalta Kuusankoskelle sekä Imatrankos-

ken rajaylityspaikalta Imatralle, Joutsenoon ja 

Lappeenrantaan. Suuri osa muusta tuontilii-

kenteestä on Sköldvikin tuotantolaitosten 

(Neste ja Borealis Polymers) öljypohjaisia 

raaka-aine-kuljetuksia, joista osa välivaras-

toidaan Haminassa ja kuljetetaan laivoilla 

Sköldvikiin. Lisäksi Vainikkalan rajanylityspai-

kalla kulkee kappaletavaraa junalla molem-

piin suuntiin. 

Venäjältä peräisin olevien raaka-ainekuljetus-

ten lisäksi Suomen ja Kiinan välinen konttiju-

naliikenne on kasvanut vuoden 2018 jälkeen. 

Junat ajetaan Suomessa täyspitkinä Vuosaa-

ren satamaan, josta kuljetukset jatkavat eri 

kuljetusmuodoilla vastaanottajille. Käytän-

nössä tuontiliikenne on ollut esimerkiksi vara-

osia, vaatteita ja kalusteita. Paluujunissa Kii-

naan kulkee pääasiassa puutavaraa. Kuljetus-

määrät ovat kuitenkin toistaiseksi kokonai-

suudessaan pieniä muihin kuljetuksiin verrat-

tuna. Ks. luku 4.2.4  

Lisäksi Kouvolaan on valmistumassa intermo-

daaliterminaali vuonna 2023. Terminaalin on 

tarkoitettu toimivan muun muassa Aasian ju-

naliikenteen pääteasemana (Kouvolan kau-

punki 2021), ja siten kilpailevan pääteaseman 

roolista Vuosaaren kanssa. 

Pääosa rajan ylittävistä kuljetuksista suun-

tautuu kuitenkin Venäjältä Suomeen. Vuonna 

2019 Suomeen saapui noin 307 tuhatta venä-

läistä vaunua, joista noin 6 tuhatta oli tyhjiä. 



Väyläviraston julkaisuja 37/2021 31 

 

Venäjän suuntaan vaunujen kokonaismäärä 

oli lähes sama, mutta vaunuista 287 tuhatta 

oli tyhjiä. Kaikki rajan ylittävä tavaraliikenne 

kulkee venäläisillä tavaravaunuilla. 

Tarkastelualueen suurimmat sallitut akseli-

painot ja liikennepaikkojen mitoittavat juna-

pituudet Luumäki–Imatra-ratahankkeen (LUI-

MA) ja Kouvola–Kotka/Hamina-ratahankkeen 

(KOKOHA) jälkeen on kuvattu Taulukko 1 ja 

Kuva 12. Suurin sallittu akselipaino on 250kN 

yhteysväleillä Kouvolasta Vainikkalaan ja 

Imatralle, Kotkaan ja Haminaan sekä Lahden 

kautta Helsingin suuntaan.  

KOKOHA-hankkeessa peruskorjataan Kouvo-

la–Kotka/Hamina-rata sekä kehitetään erityi-

sesti tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä. 

Hankkeessa mm. uusitaan siltoja ja rumpuja, 

jotta Kouvola–Kotka/Hamina-radan suurin 

sallittu akselipaino voidaan nostaa 250 kN:iin. 

Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 131,5 

miljoonaa euroa, josta viimeisille 33,5 miljoo-

nalle eurolle ei kuitenkaan ole rahoituspää-

töstä tätä raporttia laadittaessa. Mikäli edus-

kunta ei myönnä lisärahoitusta (arviolta kesä-

kuussa 2021), rataosan akselipainoa ei voida 

nostaa nykyisestä 225 kN:sta. Rataosan akse-

lipaino vaikuttaa hieman Luumäen Vainikkalan 

välisten kehitystoimenpiteiden yhteiskunta-

taloudellisiin hyötyihin. Hankearvio on rahoi-

tuspäätöksen puuttuessa kuitenkin laadittu 

sillä oletuksella, että Kouvolan ja Kotkan/Ha-

minan välistä suurinta sallittua akselipainoa ei 

nosteta nykyisestä tasosta. 

LUIMA-hankkeessa toteutetaan 19 kilometrin 

mittainen kaksoisraideosuus Joutsenon ja 

Imatran välille. Luumäki–Joutseno-välillä teh-

dään nykyisen radan peruskorjausta sekä pie-

niä parannustoimenpiteitä. Linjaraiteen akse-

lipaino nostetaan koko osuudella 250 kN:iin. 

Hankkeen kustannusarvio on 195 miljoonaa 

euroa. 

Tavarajunien suurimmat pituudet määräyty-

vät liikennöitävän yhteysvälin liikennepaikko-

jen pisimmän sivuraiteen mukaan, jotta junat 

voivat tarvittaessa väistää muuta liikennettä. 

Yli kilometrin pituisten junien säännöllinen lii-

kennöinti on käytännössä mahdollista vain 

Vainikkalan ja Kotkan välillä, muilla rataosilla 

ajettavat junat ovat pääasiassa lyhempiä. 

3.9  Karjalan kannaksen 

rataverkko 

Karjalan kannaksen rataverkon tärkeimmät 

osuudet muodostavat kolmion Pietarin, Viipu-

rin ja Kamennogorskin välillä. Osuudet ovat 

sähköistettyjä ja kaksiraiteisia. Kolmiosta er-

kanevat osuudet ovat pääasiassa yksiraiteisia 

ja osin on sähköistettyjä (Kuva 14). 

 

Suomen rajaliikenteen kannalta merkittäviin 

osuuksiin lukeutuu Viipurista Buslovskajaan ja 

edelleen Vainikkalan raja-asemalle jatkuva 

yksiraiteinen sähköistetty osuus. Pohjoisem-

pana Kamennogorskista Imatrankoski-rajalle 

ulottuvalla yksiraiteiselle osuudelle ei tois-

taiseksi ole rakennettu ratasähköä, vaikka in-

vestoinnin toteuttamista onkin suunniteltu. 

Karjalan kannaksella kulkee runsaasti henki-

löliikennettä niin kauko- kuin paikallisjunalii-

kenteenä. Esimerkiksi Viipurin ja Pietarin vä-

lillä kulkee päivittäin noin 22 junaa suuntaan-

sa (Kuva 14). 
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Kuva 14. 

Alla vasemmalla: Karjalan kannaksen rataverkon raiteisuu-

det ja sähköistykset sekä etäisyydet. 

Yllä oikealla: Karjalan kannaksen henkilöjunien arkipäivän 

tarjonta, numerot kuvaavat vuorojen lukumäärää suun-

taansa. 

Alla oikealla: Karjalan kannaksen henkilöjunien matka-ajat. 
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Karjalan kannaksen rataverkko ylettyy lou-

naassa Suomenlahden satamiin, kuten Pri-

morskiin sekä pohjoisessa Priozerskiin ja Hii-

tolaan. Ratayhteys jatkuu pohjoisesta Sorta-

valan kautta Petroskoihin ja edelleen Jääme-

relle Murmanskiin. Osa Suomen läpi kulke-

vasta transitoliikenteestä tulee Kostamuk-

sesta Vartiuksen rajanylityspaikan kautta 

Kokkolan satamaan, mutta suurin osa tulee 

Pietarin kautta kauempaa idästä Vainikkalan 

yli. Pietarista on ratayhteydet Moskovan kaut-

ta mm. Aasiaan ja Kaakkois-Eurooppaan 

mutta myös eteläisen Suomenlahden ran-

noilla sijaitseviin satamiin, kuten Ust-Lugan 

satamaan. 

Karjalan kannaksen rataverkko mahdollistaa 

25 tonnin akselipainon junien ajamisen rajan 

yli Suomeen. Tavoitteena on nostaa enim-

mäisakselipainoja 27 tonniin vuoteen 2030 

mennessä.  

3.10  Kansainväliset kauko-

liikenteen joukkoliikenne-

palvelut 

Helsingin ja Pietarin välillä junaliikenne kilpai-

lee matkustajista lento- ja linja-autoliikenteen 

sekä viisumivapaiden risteilyjen kanssa. No-

peimman yhteyden tarjoaa lentoliikenne yh-

den tunnin matka-ajalla, mutta kun huomioi 

lentomatkustamiseen liittyvän odottelun ja 

Kuva 15. Joukkoliikenteen matka-ajat Helsingin ja Pietarin välillä sekä arvio lippujen hinnoista  

kulkumuodoittain. 
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matka-ajat lentokentille, Allegro-junan 3,5 

tunnin matka-aika ja arviolta 63 € lippuhinta 

ovat hyvin kilpailukykyisiä lentoliikenteen 

kanssa, mikäli matkustaja ei jatka toisella len-

nolla eteenpäin, ks. Kuva 15.  

Allegro-liikenteen alkaessa vuonna 2010 toi-

sen luokan lippu välillä Helsinki–Pietari mak-

soi 84 euroa ja ensimmäisen luokan lippu 134 

euroa. Istumapaikkamäärien perusteella las-

kettu keskimääräinen lipputulo oli 87 euroa. 

Junamatkojen hinnoittelu on tämän jälkeen 

muuttunut, ja halvimmillaan Allegro-lippuja 

on myyty 20 eurolla. Jos lähtökohtana käyte-

tään VR-Yhtymän julkisuudessa ilmoittamaa 

keskimääräistä hinnanalennusta (-25 %) vuo-

sina 2016–2017, saadaan keskihinnaksi 63 eu-

roa. 

Selvästi edullisemmilla linja-auto- ja laivalii-

kenteen yhteyksillä matka-ajat ovat monin-

kertaiset junaan verrattuna. Linja-autolii-

kenne palvelee kuitenkin myös muita suoma-

laisia määränpäitä, kuten Lappeenrantaa ja 

Imatraa, joista junayhteys edellyttää vaihtoa 

Kouvolassa. 

Helsingin ja Moskovan välillä Tolstoi-yöjunat 

eivät pärjää noin 12 tunnin matka-ajalla lento-

liikenteelle, mutta yöjunille matka-aika ei ole 

kriittinen tekijä. Tarvittaessa välin saa kuljet-

tua nopeammin päiväsaikaan kulkemalla Al-

legrolla Pietariin ja vaihtamalla nopeaan yh-

teyteen Moskovaan. 

Vainikkalan kautta valtakunnanrajan ylittä-

vien matkustajien on arvioitu muodostavan 

yhteensä noin 80 % Venäjän kansainvälisen 

henkilöjunaliikenteen matkustajamääristä. 

Esillä on ollut lähijunayhteyden avaaminen 

Pietarista Viipurin kautta Imatralle. Yhteyden 

avaaminen edellyttää investointeja molem-

milla puolilla valtakunnanrajaa, kuten Venäjän 

puolella Kamennogorskin ja Imatran rajan vä-

lisen rataosan sähköistämistä. Osuus olisi 

mahdollista sähköistää vain matkustajaliiken-

teelle, jolloin energiansyöttöä ei rakennettaisi 

raskaita tavarajunia palvelevaksi. Kalliimpi 

vaihtoehto olisi rakentaa riittävät syöttöase-

mat myös tavaraliikenteelle. Päätöstä säh-

köistyksestä ei ole. Pietari–Imatra-lähijunalii-

kenteen aloittamisen edellyttämiä Suomen 

puolen kehitystoimenpiteitä on käsitelty lu-

vussa 5.6 . 

3.11  Ratakapasiteetti ja liikenteen 

hallinta 

Rautatieliikenteessä etusijajärjestys pääosin 

priorisoi henkilöliikennettä ja tavarajunat pää-

sääntöisesti väistävät henkilöjunia. Ratakapa-

siteetin ja liikenteen hallinnan haasteet näky-

vät siksi ensisijaisesti kuljetusliikenteessä. 

Ratakapasiteetti kuvaa rataverkon ominai-

suuksiin perustuvaa rautatiereitin junaliiken-

teen välityskykyä aikayksikköä kohden, esi-

merkiksi junaa tunnissa. Maksimiratakapasi-

teetti ilmaisee maksimimäärän junia, jotka 

voivat liikennöidä kahden sijainnin välillä tie-

tyllä ajanjaksolla. Ratakapasiteetti on suh-

teellinen käsite, jolle ei voida määritellä yksi-

selitteisesti arvoa, vaan sen määrään vaikut-

tavat ratainfrastruktuuri, opastinjärjestelmä, 

junakalusto sekä aikataulurakenne. 

Tarkasteltavilla yhteysväleillä vuorokauden 

raja-arvona ratakapasiteetin käyttöasteelle 

voidaan pitää 60 prosenttia ja huipputunnin 

raja-arvona on 75 prosenttia. Jos kuormitus on 

tätä suurempaa, liikenne muuttuu hyvin häi-

riöherkäksi. 

Matkustajaliikenteessä on ratakapasiteetin li-

säksi perusteltua tarkastella matkustajaka-

pasiteettia, jossa keskeistä on junien täyttö-

aste. Matkustajakapasiteettiin voidaan vai-

kuttaa mm. pidentämällä junia ja lisäämällä 

vuoroja. Junien täyttöaste voi vaihdella mer-

kittävästi junavuorojen välillä: tyypillisesti ju-

nat ovat täysimmillään aamu- ja iltapäivä-

ruuhkien aikoihin. 
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3.11.1  Ratakapasiteetin tilanne tarkastel-

tavilla rataosilla 

Tavaraliikenteessä Kouvolan ja Luumäen väli-

nen kaksiraiteinen rataosa on tarkasteltavista 

rataosista selvästi kuormitetuin. Rataosalla 

kulkevat kaikki Vainikkalan kautta rajan ylittä-

vät kuljetukset (yksittäisiä tavaraeriä lukuun 

ottamatta) sekä suurin osa Etelä-Karjalan te-

ollisuuslaitosten vientiin menevistä loppu-

tuotteista, ennen kaikkea metsäteollisuuden 

osalta. Suuresta kuormituksesta huolimatta 

kaksiraiteisen radan kapasiteetin arvioidaan 

riittävän pitkälle tulevaisuuteen. 

Seuraavaksi kuormitetuin on Kouvolan ja Juu-

rikorven välinen kaksiraiteinen rataosa. Ra-

dalla kulkee suurin osa Kotkan ja Haminan sa-

tamiin sekä teollisuuden laitoksiin kulkevista 

kuljetuksista. Rata haarautuu Juurikorven lii-

kennepaikalta yksiraiteisina Kotkan ja Hami-

nan suuntiin. Juurikorven jälkeen kuljetuksista 

selvästi suurempi osuus ohjataan Kotkan 

suuntaan. Hetkellisiä Kotkan suunnan kapasi-

teettihaasteita voidaan hallita mm. ohjaa-

malla vaunuja odottamaan Haminan ratapi-

halle tai seisottamalla niitä radan varrella 

odottamassa ratakapasiteetin vapautumista, 

tosin KOKOHA-hankkeen myötä kapasiteettiti-

lanne voi muuttua jossain määrin. 

Ratakapasiteetin käyttöasteita rataosilla on 

tutkittu useammassa selvityksessä, jotka 

esittävät hieman erilaiset kokonaiskuvat 

Kaakkois-Suomen rataverkon ratakapasitee-

tin käyttöasteista, kuten VJ 30/2020 ja VJ 

60/2020. Esimerkiksi rataverkon välityskyvyn 

kokonaiskuvassa (VJ 30/2020) ratakapasitee-

tin käyttöastetta on arvioitu yhden lokakuun 

2019 vuorokauden tilanteessa. Yhteysvälin lii-

kenne vaihtelee kuitenkin merkittävästi päi-

vien välillä (Kuva 16), minkä vuoksi yhden päi-

vän otos ei välttämättä kuvaa ratakapasitee-

tin käyttöastetta pidemmällä ajanjaksolla. 

Luumäki–Vainikkala-tarveselvityksessä tar-

kastelupäiväksi on valittu vuoden 2020 suurin 

päivittäinen kuormitus, millä on merkittävä 

vaikutus tarkastelun lopputulokseen (ks. 

Taulukko 2). Vuorokauden sisällä kuormitus 

on kuitenkin hyvin epätasainen: ratakapasi-

teetin huipputunnin käyttöaste on 86 %, 

mutta radalla on myös käyttämätöntä kapasi-

teettia klo 02–06 välisenä aikana.  

Hankearviointien vertailuvaihtoehdoissa rata-

kapasiteetin käyttöasteet ovat Rataverkon 

välityskyvyn kokonaiskuvan (VJ 30/2020)  

arvoja suurempia. Luumäki–Imatra-rataosalla 

VJ 30/2020 mukainen pienempi luku (23 %) 

kuvaa kapasiteetin käyttöastetta Luumäki–

Lappeenranta-välillä ja suurempi luku (34 %) 

Lappeenranta–Joutseno-välillä. Luumäki–

Imatra–Imatrankoski-raja-hankearvioinnin 

vertailuvaihtoehdon luku (48 %) vastaa 

LUIMA-hankkeen jälkeistä tilannetta Luumäen 

ja Joutsenon välisellä yksiraiteisella osuu-

della.  

Luumäki–Vainikkala-rataosalla kulkevaan 

itäiseen yhdysliikenteeseen liittyy paljon epä-

varmuuksia, minkä vuoksi ratakapasiteettia 

haetaan huomattavasti enemmän kuin sitä to-

dellisuudessa käytetään. Osa käyttämättä jä-

tetystä kapasiteetista jätetään perumatta, 

mikä hankaloittaa liikennesuunnittelua ja lii-

kenteenohjauksen työtä. Käyttämättä jäävä 

kapasiteetti ei ole helposti hyödynnettävissä 

uutta säännöllistä liikennettä suunnitellessa. 

 

Kuva 16. Tavarajunien ja veturisiirtojen mää-

rän päivä- ja kausivaihtelu Luumäki-Vainik-

kala-rataosalla vuonna 2020. 
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Valtion rataverkolla kaupallista kuljetusliiken-

nettä harjoittavat VR Transpoint Oy, Fennia-

Rail Oy ja Operail Finland Oy, joka on aloittanut 

liikennöinnin vuonna 2020. Lisäksi Ratarahti 

Oy toimii vaihtotyöliikenteessä Imatran liiken-

nepaikalla ja Aurora Rail Oy laajemmin Suo-

men ratapihoilla. 

Vainikkalan ratapihalla toimii tällä hetkellä 

kolme liikennöitsijää (VR Transpoint, Fennia-

rail ja Operail), joiden kanssa on tehty ratapi-

hasopimus, eli ”korvamerkitty” kullekin tar-

peellinen määrä raiteita. Fenniarail ja Operail 

ostavat vaihtotyöt pääsääntöisesti VR Trans-

pointilta, joka suunnittelee ne, ja jonka ratapi-

haohjaaja vastaa vaihtotyön liikenteenoh-

jauksesta. VR Transpoint vastaa myös raja-

muodollisuuksista ja Venäjältä saapuvien 

vaunujen tarkastuksista. Ratapihanohjaaja 

seuraa Venäjältä saapuvaa liikennettä ja päät-

tää sen pohjalta, mille raiteille junat Vainikka-

lassa otetaan. 

Yksityiset toimijat ovat kokeneet ajoittain on-

gelmallisena toimintamallin, jossa VR Trans-

pointilla on suuri rooli. Muilla toimijoilla on 

muun muassa ollut vaikeuksia saada Vainik-

kala tavarasta vapaata tuloraidetta, jolloin ju-

nat ovat joutuneet odottamaan lähtöasemilla 

raiteen vapautumista. Ratapihasopimuksiin 

perustuva kapasiteetinjako on myös koettu 

kapasiteetin kokonaiskäytön kannalta tehot-

tomaksi. 

Luumäki–Vainikkala-radan linjaosuudella ei 

synny merkittävästi myöhästymisiä. Ylimää-

räisten tai suunniteltujen, mutta pidentyvien 

kohtaamisten aiheuttamien viiveiden määrä 

on vain 0,7 minuuttia/juna. Pieni viiveiden 

määrä selittyy osin sillä, että vapautuvan lin-

jaraiteen odotus tapahtuu Vainikkalassa. Sa-

malla se kuitenkin tukee oletusta, jonka mu-

kaan välityskykyongelmat ovat enemmän Vai-

nikkalan ratapihalla kuin Luumäki–Vainikkala-

linjaosuudella. 

Vainikkalan ratapihan ruuhkautuminen heijas-

tuu Kaakkois-Suomen muihin ratapihoihin. 

Kun tyhjiä vaunuja ei voida lähettää Vainikka-

lasta Venäjälle, ruuhkautuu erityisesti Vainik-

kala tavaran ratapiha, mikä taas estää vaunu-

jen lähettämisen mm. Kotkasta ja Kuusankos-

kelta Vainikkalaan. Tämän seurauksena myös 

nämä ratapihat ruuhkautuvat ja vaihtotöiden 

suorittaminen hidastuu. Kotkan ratapihan laa-

jennus tulee kuitenkin helpottamaan tätä on-

gelmaa. 

Rataosa 

Ratakapasiteetin 

käyttöaste (vrk)  

VJ 30/2020 

Ratakapasiteetin käyttöaste (vrk) kevään 2021  

selvitysten perusteella 

Luumäki–Vainikkala 29 % 39 % (Luumäki–Vainikkala tarveselvityksen mukai-

nen, vuoden 2020 vilkkaimman päivän käyttöaste) 

Luumäki–Imatra 23–34 % 48 % (Luumäki–Imatra–Imatrankoski-raja-han-

kearvioinnin vertailuvaihtoehdon käyttöaste Luu-

mäen ja Joutsenon välillä LUIMA-hankkeen jälkeen) 

Kouvola–Luumäki 30–33 % - 

Kouvola–Juurikorpi 23–31 % - 

Juurikorpi–Kotka 9–29 % - 

Juurikorpi–Hamina 10 % - 

 

Taulukko 2. Ratakapasiteetin käyttöasteiden vuorokauden keskiarvot tarkastelualueen rataver-

kolla VJ 30/2020 sekä kevään 2021 selvitysten perusteella. 



Väyläviraston julkaisuja 37/2021 37 

 

Vainikkalan ratapihan haasteet heijastuvat 

myös Kouvolan ja Kotkan/Haminan väliseen 

rataosaan, jossa merkittävä osa Venäjältä tu-

levasta junaliikenteestä sovitetaan yhteen 

Suomesta lähtöisin olevien kuljetusten kans-

sa. Haasteita pyritään ratkomaan myös alavir-

rassa osana toteutettavaa KOKOHA-hanketta. 

3.11.2  Matkustajakapasiteetti tarkastel-

tavilla rataosilla 

Kotimaisessa kaukoliikenteessä yhdellä päi-

vittäisellä junavuorolla voidaan kuljettaa 

enimmillään jopa yli 500 000 matkustajaa 

vuodessa, mikäli kalusto koostuu 15 kaksiker-

rosvaunusta. Yhteysvälillä nykyisin liiken-

nöidyillä kalustokokoonpanoilla yhdellä juna-

vuorolla voidaan kuljettaa yli 200 000 mat-

kustajaa vuodessa. Luumäki–Imatra-välillä 

vuosittaiset matkustajamäärät ovat nykyti-

lanteessa ja vuoden 2050 ennusteessa suu-

rimmillaan Luumäen ja Lappeenrannan välillä, 

noin 1,2–1,3 milj. matkustajaa vuodessa. Juna-

tarjonta on 10 vuoroa suuntaansa, eli vuosita-

solla matkustajakapasiteetti on nykyisellään 

yli 2 miljoonaa matkustajaa. Vuorojen välistä 

matkustajamäärien vaihtelua tai ruuhkavuo-

rojen junavuorojen matkustajakapasiteetin 

kasvattamismahdollisuuksia ei tutkittu tämän 

selvityksen yhteydessä. 

Kansainvälisen liikenteen matkustajakapasi-

teetin arvioidaan riittävän ennusteen mukai-

sessa tilanteessa. Allegro-junia on ajettu Hel-

singin ja Pietarin välillä 1–2 yksikön pituisina. 

Ajamalla useampi juna kahden yksikön pitui-

sena ja lisäämällä yksi päivittäinen vuoro voi-

daan matkustajakapasiteettia kasvattaa tar-

vittaessa merkittävästikin. Yhdessä junayksi-

kössä on seitsemän vaunua ja 344 istuma-

paikkaa. 

Kouvola–Kotka-välin lähiliikenteen matkusta-

jakapasiteettia ei tarkasteltu tässä selvityk-

sessä. 

3.11.3  Euroopan rautatieliikenteen hallin-

tajärjestelmä 

Helsingin ja Vainikkalan välinen rata lukeutuu 

TEN-T-ydinverkkoon, jonka radoilla tulee 

käyttää Euroopan rautatieliikenteen hallinta-

järjestelmää (European Rail Traffic Manage-

ment System, ERTMS). Suomen rataverkko on 

kuitenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) N:o 1315/2013 mainittu eril-

lään oleva verkko muusta eurooppalaisesta 

rataverkosta poikkeavan raideleveyden vuok-

si (Suomi 1524 mm, Eurooppa 1435 mm). Eril-

lään olevat verkot vapautetaan ERTMS-järjes-

telmän täysimääräisestä käytöstä, radan ja  

sivuraiteiden sähköistyksestä ja 1435 mm rai-

deleveydestä. 

Eurooppalaisen rautatieliikenteen hallinta- ja 

kulunvalvontajärjestelmän (ERTMS/ETCS) 

käyttöönotosta Suomessa on tehty kansalli-

nen täytäntöönpanosuunnitelma Euroopan 

komissioon vuonna 2017. Käynnissä olevassa 

rautatieliikenteen Digirata-hankkeessa yh-

tenä lähtökohtana on ETCS-junakulunvalvon-

tajärjestelmän käyttöönotto Suomessa. Digi-

rata-selvitys loppuraportti julkaistiin keväällä 

2020, minkä päätteeksi siirryttiin kevään 2021 

loppuun jatkuvaan valmisteluvaiheeseen. 

Raportissa suositeltu ratkaisu olisi moderni, 

radiopohjainen ETCS 2 -tason mukainen juna-

kulunvalvontajärjestelmä, johon liittyy kaik-

kien asetinlaitteiden päivittäminen uudempiin 

ratkaisuihin. (LVM 2020). 

ETCS 2-tason junakulunvalvontajärjestelmä 

mahdollistaa nykyistä suomalaista junaku-

lunvalvontajärjestelmää pienemmän junavä-

lin, mikä kasvattaa ratakapasiteettia ja mah-

dollistaa merkittävästi lisää junia nykyisille 

rataosuuksille. Teknisestä kulunvalvonnan 

kehittämisestä saadaan suurin ratakapasi-

teettia kasvattava hyöty useampiraiteisilla 

osuuksilla, kuten yhteysväleillä Kouvola–Luu-

mäki, Kouvola–Kotka/Hamina ja Joutseno–

Imatra. (LVM 2020). 

Digirata-selvityksen loppuraportissa on arvi-

oitu alustavasti, että tässä selvityksessä tar-

kasteltavilla yhteysväleillä ETCS-junakulun-

valvontajärjestelmän käyttöönotto olisi ajan-

kohtaista vuosien 2034–2035 aikana. 
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 Rautatieliikenteen 

kehitys ja ennusteet 

Rautatieliikenteen ennusteet perustuvat Lii-

kenneviraston vuoden 2018 valtakunnalliseen 

liikenne-ennusteeseen. Kansainvälisiä liiken-

ne-ennusteita on tarkennettu muuttuneen 

toimintaympäristön perusteella. 

4.1  Henkilöliikenne 

Henkilöliikenteen ennusteena on käytetty Lii-

kenneviraston vuoden 2018 valtakunnallista 

liikenne-ennustetta. Ennuste perustuu koti-

maan väestönkasvuun, matkustajamäärän to-

teutuneeseen kehitykseen suhteessa Suomen 

ja Venäjän bruttokansantuotteisiin (ns. mat-

kustajamäärän bkt-jousto) ja OECD:n laatimiin 

bkt-ennusteisiin.  

Kaakkois-Suomen rataverkkoselvityskokonai-

suuden henkilöliikenteen ennusteissa on ole-

tettu, ettei COVID-19-pandemialla ole pitkän 

aikavälin vaikutuksia liikennemääriin: kan-

sainvälisen liikenteen matkustajamäärän ar-

vioidaan palautuvan pandemiaa edeltäneelle 

tasolle vuoteen 2025 mennessä. 
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Kaukojunaliikenteen kysyntäennuste vuoteen 2050 

 Matkustajamäärä vuodessa 

Nykytilanne Ennuste 2050 Kasvu 

Luumäki–Lappeen-

ranta 
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 %) 

Luumäki–Vainikkala 639 000* 669 000 30 000 (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 

Luumäki–Vainikkala 5+5* 5+5 - 

* vuoden 2019 arvo 

 



Väyläviraston julkaisuja 37/2021 39 

 

Kansainvälisen matkustajamäärän kasvu ei 

suoraan edellytä junatarjonnan kasvatta-

mista. Nykyiset Allegro-junat ajetaan 1–2 ju-

nayksiköllä ja istumapaikkakapasiteettia voi-

daan kasvattaa lisäämällä toinen junayksikkö 

useampiin vuoroihin. On kuitenkin mahdollis-

ta, että myös junatarjontaa kasvatetaan. 

Aluksi tämä tapahtuisi lisäämällä viides Al-

legro-junapari vilkkaimmille matkustusajoille, 

ja matkustajamäärän kasvaessa tämän junan 

liikennöintikautta laajennettaisiin. 

Kotimaan matkustajaliikenteen kysynnän en-

nustetaan kasvavan maltillisesti vuoteen 

2050 mennessä. Matkustajamäärän ennus-

tettu kasvu on 40 000–125 000 vuosittaista 

matkustajaa vuoteen 2050 mennessä. Yhdellä 

uudella junavuorolla voidaan kuljettaa yli 

200 000 matkustajaa vuodessa. Kysyntäen-

nuste ei perustele junatarjonnan merkittävää 

lisäämistä, mutta tarjontaennusteessa liiken-

nettä on lisätty yhdellä junaparilla Imatralle ja 

Joensuuhun päättyville vuoroille. 

4.2  Tavaraliikenne 

Tavaraliikenteen ennusteen lähtökohtana on 

käytetty Liikenneviraston vuoden 2018 valta-

kunnallista liikenne-ennustetta. Siihen tehtiin 

muutoksia toimintaympäristössä tapahtunei-

den muutosten perusteella. Muutokset koske-

vat erityisesti transitoliikennettä ja Suomen 

ulkomaankaupan kuljetuksissa raakaöljyn 

tuontia. 

4.2.1  Kotimaan tavaraliikenne 

Kotimaan tavaraliikenteessä Luumäki–Imat-

ra-rataosalla kuljetusten kysynnän ja juna-

määrän ennustetaan pysyvän vuoden 2019 ta-

solla.  

4.2.2  Transitoliikenne 

Transitoliikenteen arvioidaan kasvavan lähi-

vuosina Kotkan sataman kapasiteetin laajen-

nusten mahdollistamalle tasolle. Venäjän sa-

tamainvestointien valmistumisen on kuitenkin 

arvioitu vaikuttavan siten, että kuivan irtota-

varan transitoliikenne Etelä-Suomen sata-

mien kautta loppuu vuoteen 2025 mennessä. 

Nestemäisen irtotavaran kuljetusten on sen 

sijaan arvioitu säilyvän, koska niissä Suomen 

satamien kilpailuasema on vahvempi. Koti-

maan kuljetuksissa raakaöljyn kuljetusten on 

arvioitu loppuvan vuoden 2030 jälkeen. Mui-

den kuljetusten on arvioitu pysyvän nykyisellä 

tasolla. Ennustettu kuljetusmäärä vuodelle 

2050 on 4,9 miljoonaa tonnia. 

Transitoliikenteen kehitystä on arvioitu tar-

kemmin luvussa 3.5.1 . 

4.2.3  Raakaöljyn tuontikuljetukset 

Noin miljoona tonnia Luumäki–Vainikkala-ra-

dan kuljetuksista muodostuu Borealis Poly-

mers Oy:n ja Neste Oyj:n raakaöljyn ja öljyja-

losteiden kuljetuksista Haminaan ja Sköldvi-

kiin. Haminaa käytetään puskurivarastona, 

josta öljy kuljetetaan Sköldvikiin laivoilla. 

Nesteen tavoitteena on tuotannon hiilineut-

raalius vuoteen 2035 mennessä, mikä tarkoit-

taa fossiilisten polttoaineiden korvaamista 

uusiutuvilla raaka-aineilla kuten kierrätysma-

teriaaleilla. Tämän tarkoittaisi raakaöljyn ja 

öljyjalosteiden tuonnin loppumista, minkä on 

ennusteessa arvioitu tapahtuvan vuoden 

2030 jälkeen. 

Myös Borealis Polymersillä on suunnitelmia 

korvata raakaöljy ja öljyjalosteet uusiutuvilla 

materiaaleilla, mutta vastaavaa tavoiteaika-

taulua ei ole annettu. Borealis Polymersin ja 

Nesteen tuotantolaitokset muodostavat klus-

terin, joten todennäköisesti muutos tapahtuu 

samassa aikataulussa. Ennusteessa Borealis 

Polymersin kuljetukset on kuitenkin pidetty 
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nykyisellä tasolla, mihin sisältyvä merkittävä 

epävarmuus tulee huomioida. 

4.2.4  Rautatiekuljetukset Suomen ja 

Kaakkois-Aasian välillä 

Suomen ja Kaakkois-Aasian välisiä rautatie-

kuljetuksia oli vuonna 2020 yhteensä 0,05 mil-

joonaa tonnia. Kaikki kuljetukset tapahtuivat 

Suomen ja Kiinan välillä. Suurin osa kuljetuk-

sista oli vientiä, joka muodostui pääasiassa 

metsäteollisuuden tuotteista ja elintarvik-

keista. Kiinasta tuotiin pääasiassa teollisuu-

den varaosia, vaatteita ja huonekaluja. Kulje-

tuksia Kiinaan on tällä hetkellä (huhtikuu 

2021) neljään kohteeseen (Jǐ nán, Sūzhōu, 

Níngbō ja Chóngqìng), joiden lisäksi on avattu 

jatkoyhteys Japanin Yokohamaan. Kuljetusten 

lähtöpaikka on Vuosaari. 

Pandemiasta seurannut kansainvälisen lento-

liikenteen väheneminen on tarjonnut Euroo-

pan ja Kaakkois-Aasian välisille rautatiekulje-

tuksille hyvän kasvumahdollisuuden. Kiina 

subventoi kuljetuksia voimakkaasti, minkä 

vuoksi ne ovat joillakin yhteysväleillä kilpailu-

kykyinen vaihtoehto merikuljetuksille. Rauta-

teitse voidaan myös kuljettaa matka-aikasen-

sitiivisiä tavaroita, joille merikuljetus olisi liian 

hidas, mutta lentorahti liian kallis. Ilman Kii-

nan subventiota rautatiekuljetusten kilpailu-

kyky olisi selvästi heikompi. 

Tavaraliikenteen kysyntäennuste vuoteen 2050 

 Kuljetetut nettotonnit (1000 tonnia) 

Nykytilanne Ennuste 2050 Kasvu 

Luumäki–Lauritsala 4 800 4 800 - 

Lauritsala–Imatra 4 500 4 500 - 

Imatra–Imatrankoski-

raja  
2 200 2 200 - 

Luumäki–Vainikkala 8 400 5 200 -3 200 (-38 % ) 

 

Tavaraliikenteen arkipäivän tarjontaennuste vuoteen 2050 

 Junamäärä vuorokaudessa keskimäärin 

Nykytilanne Ennuste 2050 Kasvu 

Luumäki–Lauritsala 12+12 12+12 - 

Lauritsala–Imatra 12+12 12+12 - 

Imatra–Imatrankoski-

raja  
4+4 4+4 - 

Luumäki–Vainikkala 16+16 12+12 -4/-4 
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Jos Euroopan ja Kaakkois-Aasian välinen len-

toliikenne ei palaudu pandemiaa edeltäneelle 

tasolle tai palautuminen pitkittyy, on kuljetuk-

sissa edelleen kasvupotentiaalia. Suomen nä-

kökulmasta ongelmana kuitenkin on, ettei 

Kaakkois-Aasiasta Suomeen ole riittävästi pa-

luurahtia, jolloin suuri osa konteista joudutaan 

palauttamaan tyhjänä. Jos lentoliikenne pa-

lautuu pandemiaa edeltäneelle tasolle tai lä-

helle sitä, on todennäköistä, että osa kuljetuk-

sista siirtyy takaisin lentorahtiin. 

Skandinavian ja Kaakkois-Aasian välisten rau-

tatiekuljetusten tärkeimmiksi keskuspaikoiksi 

ovat tällä hetkellä muodostumassa Kalining-

radin ja Pietarin satamat. Esimerkiksi Kalining-

radiin ovat keskittyneet kuljetukset Norjasta 

(Oslo) ja Tanskasta (Fredericia), ja myös Vuo-

saaresta on käynnistetty laivayhteys. Kulje-

tusten keskittäminen mahdollistaa hyvän yh-

teystarjonnan, minkä vuoksi reitistä voi muo-

dostua kilpailukykyinen vaihtoehto myös suo-

malaisille asiakkaille. 

4.2.5  Saimaan kanavan sulkujen piden-

tämisen vaikutus 

Saimaan kanavan sulkujen pidentämiselle 

myönnettiin hallituksen vuoden 2021 talous-

arviossa 90 miljoonan euron määräraha. Ka-

navan vedenpinnan nostolle oli myönnetty 

määräraha jo tätä ennen. Sulkujen pidentämi-

nen ja vedenpinnan nosto mahdollistavat 93,2 

metriä pitkien alusten liikennöinnin kanavassa 

ja maksimisyväyksen kasvattamisen 4,45 

metriin. 

Sulkujen pidentäminen tuo kanavan liikentee-

seen – pääasiassa Keski-Euroopan kuljetuk-

siin – nykyistä useampia 1A-jääluokan aluksia, 

joiden avulla liikennekautta voidaan pidentää 

nykyisestä keskimäärin 9,5 kuukaudesta arvi-

olta kuukaudella. Vuonna 2020 laaditun han-

kearvioinnin mukaan liikennekauden pidenty-

minen kasvattaa kanavan vuosittaista kulje-

tusmäärää noin 0,1 miljoonalla tonnilla. Tästä 

arviolta puolet on Kaakkois-Suomen rataver-

kolta siirtyvää liikennettä. 

Siirtyvän liikenteen määrä on kokonaisuutena 

pieni, mutta kohdistuu lyhyelle ajalle kevättal-

vella, jolloin vaikutus radan kuormitukseen on 

1–2 poistuvaa junaparia/vuorokausi. Tällä on 

merkitystä, koska kevättalvella rataverkon 

kuormitus on suurin. Jos kanavan aukioloaika 

kasvaa yli kuukaudella, kasvaa myös kuljetus-

muotosiirtymä. Sulkujen pidentämisen ei arvi-

oida vaikuttavan raakapuun rautatiekuljetus-

määrään, koska venäläinen pienehkö alus-

kanta ei pidennyksestä hyödy. 

4.2.6  Raakapuun tuontikuljetukset 

Ennusteessa puun tuonnin on oletettu pysy-

vän nykyisellä tasolla. Tähän sisältyvä pape-

rin tuotannon tulevaisuutta koskeva epävar-

muus tulee kuitenkin huomioida. Paperia tuo-

tetaan vielä UPM-Kymmenen Kymin ja Kau-

kaan tehtailla, muut tuotantolaitokset ovat jo 

siirtyneet pääasiassa kartongin ja havusellun 

tuotantoon. Uusilla tuotantolaitoksilla, kuten 

Metsä Groupin uudella Kemin tehtaalla, ei to-

dennäköisesti ole vaikutusta tuontipuun mää-

rään, koska tehtaat käyttävät pääasiassa ha-

vukuitua. 

Tarkastelualueen metsäteollisuutta ja sen 

kuljetuksia on tarkasteltu tarkemmin luvussa 

3.3  sekä Kuva 13. 

4.3  Ennusteiden epävarmuudet 

4.3.1  Henkilöliikenne 

COVID-19-pandemia 

Kotimaan kaukojunaliikenteen kysyntä on las-

kenut koronapandemian aikana selvästi ja tar-

jontaa on sopeutettu kysynnän mukaiseksi. 

Keväällä 2021 kaukojunatarjonta rataosuu-

della Luumäki–Imatra on 6+6 junaa vuorokau-

dessa, aikaisemman 10+10 vuoron sijaan. Kah-

deksan henkilöjunaa päivässä vähemmän va-

pauttaa merkittävästi kapasiteettia tavaralii-

kenteen käyttöön. Kapasiteetin kehittämisin-

vestointien tarve vähenee, jos henkilöliiken-

teen tarjonta jää pysyvästi alhaisemmalle ta-

solle. 
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Sama epävarmuus liikennemäärän palautumi-

sesta pandemiaa edeltävälle tasolle koskee 

kansainvälistä henkilöliikennettä. Venäjän 

matkustajaliikenne on ollut kokonaan kes-

keytettynä keväästä 2020 asti COVID-19-pan-

demian takia. Luotettavaa arviota pandemian 

pysyvistä vaikutuksista ei vielä pystytä teke-

mään.  

Kansainvälisen henkilöliikenteen erityispiir-

teet 

Henkilöliikenteen ennuste on hyvin maltilli-

nen, kun sitä verrataan matkustajamäärän vii-

meisten 10–20 vuoden toteutuneeseen kas-

vuun. Yksi ennustemenetelmän epävarmuus 

on koko Venäjää koskevan bkt-ennusteen 

käyttäminen sen lähtökohtana. Venäjän eri 

alueiden taloudelliset ja sosioekonomiset erot 

ovat huomattavia, minkä vuoksi ennuste voi 

aliarvioida Pietarin alueen taloudellista kehi-

tystä ja sen merkitystä. Toisaalta Venäjän ta-

louteen liittyy pitkällä aikajänteellä merkittä-

viä epävarmuuksia, jotka koskevat myös Pie-

tarin aluetta.  

Suomen ja Venäjän välisessä matkustuksessa 

otettiin 1.10.2019 käyttöön ilmainen sähköinen 

viisumi Suomen kansalaisille. Vuoden 2021 ai-

kana tämä on tarkoitus ottaa käyttöön myös 

Venäjän kansalaisille. Sähköinen viisumi ei 

kuitenkaan toistaiseksi käy Allegro-junissa tai 

muussa junaliikenteessä, koska sen tarkista-

minen liikkuvassa junassa ei ole teknisesti 

mahdollista. Jos sähköisen viisumin käyttö 

rautatieliikenteessä tulee mahdolliseksi, voi 

se kasvattaa matkustajamäärää huomatta-

vasti. 

Epävarmuuksien vuoksi Luumäki–Vainikkala-

hankearvioinnissa tutkittiin sekä pienemmän 

että suuremman ennusteen vaikutusta. Mini-

miennusteessa matkustajamäärän arvioitiin 

jäävän 30 % ennustettua pienemmäksi ja 

maksimiennusteessa kasvavan 30 % ennus-

tettua suuremmaksi. 

Lähiliikenne 

Lappeenrannan ja Imatran välisen lähijunalii-

kenteen aloittamisesta on tehty selvityksiä, 

joissa matkustajamääräarviot ovat olleet 

maksimissaan noin 1000 000 vuosittaisen 

matkustajan suurusluokkaa. Vertailukohtana 

esimerkiksi Riihimäen ja Lahden sekä Kouvo-

lan ja Kotkan välillä lähijunaliikenteen vuosit-

taiset matkustajamäärät ovat noin 100 000 

matkustajaa, eikä näillä yhteysväleillä kulje 

muuta henkilöjunaliikennettä. Kun huomioi-

daan, että Karjalan radan tärkeimpiä asemia 

palvelee jo nyt kahdeksan päivittäistä henkilö-

junaa suuntaansa, todellinen vuosittainen 

matkustajamäärä jää todennäköisesti alle 

100 000 matkustajan. Tarkempaa lähijunalii-

kenteen ennustetta ei ole saatavilla. Keväällä 

2021 käynnistymässä olevassa valtakunnalli-

sessa lähijunaliikenneselvityksessä tullaan 

oletettavasti arvioimaan lähijunaliikenteen 

potentiaalisia matkustajamääriä Lappeenran-

nan ja Imatran välillä. 

Luumäki–Imatra-hankearvioinnissa on tutkit-

tu 1000 000 vuosittaisen matkustajan ennus-

tetta lähtökohtana lähijunaliikenteen matkus-

tajamäärille. Merkittävän lähijunatarjonnan 

edellytyksenä on kaksoisraiteen rakentami-

nen Luumäki–Joutseno-rataosalle. 

Itärata 

Kaakkois-Suomen henkilöliikenteen kehitty-

miseen vaikuttaa merkittävästi mahdollisen 

Itäradan toteuttaminen. Itärata-hankkeessa 

toteutettaisiin oikorata Helsingistä Porvoon 

kautta joko Kouvolaan tai Luumäelle. Itäradan 

vaikutus junaliikenteen matkustajamääriin 

Kaakkois-Suomessa on arvioitu olevan toteu-

tusvaihtoehdosta riippuen 10–16 % (Väylävi-

raston julkaisuja 16/2020). 

Itäradan hankeyhtiön perustamisesta on käy-

ty neuvotteluja keväällä 2021 Helsinki–Por-

voo–Kouvola-reitin pohjalta (Itärata 2021). 

Tätä selvitystä laadittaessa päätöstä hanke-

yhtiön perustamisesta ei ole toistaiseksi 

tehty: valtion ja kuntien neuvottelijat ovat kui-

tenkin päässeet yhteisymmärrykseen Itära-

dan suunnittelua edistävän hankeyhtiön pe-

rustamisesta. Hankeyhtiön toimialana ja teh-

tävänä olisi Lentorata-Porvoo-Kouvola-lin-

jausta koskevaan raidehankkeeseen liittyvä 
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suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamis-

valmiuteen asti (LVM 2021e). 

Myös muilla merkittävillä rautatieliikenteen 

palvelutasoa kasvattavilla hankkeilla voi olla 

toteutuessaan vaikutuksia matkustajamääriin 

tarkastelualueella sekä valtakunnallisesti. 

4.3.2  Tavaraliikenne 

Kansainvälisessä tavaraliikenteessä merkit-

tävimmät epävarmuudet liittyvät Venäjän ta-

loudelliseen ja poliittiseen kehitykseen. Jos ta-

voitteet satamien kehittämisen ja transitolii-

kenteen uudelleenreititysten suhteen toteu-

tuvat täysin, voi transitoliikenne Etelä-Suo-

men satamien kautta loppua lähes kokonaan 

(ks. luku 3.5.1 ). Toisaalta jos satamahankkeet 

viivästyvät tai jäävät toteutumatta, kuljetuk-

set jatkuvat Suomen satamien kautta pidem-

mäksi ajaksi. 

Rajan ylittävässä liikenteessä myös toinen 

raakaöljyä tuovista kuljetusasiakkaista suun-

nittelee fossiilisten raaka-aineiden käytön lo-

pettamista (ks. luku 4.2.3 ). Lisäksi raakapuun 

tuontiin liittyy merkittävä paperin tuotannon 

tulevaisuutta koskeva epävarmuus (ks. luvut 

3.3 4.2.6 ).  

Epävarmuuksien vuoksi Luumäki–Vainikkala-

hankearvioinnissa tavaraliikenteen ennus-

teelle muodostettiin kolme vaihtoehtoista 

skenaariota. Minimiennusteessa rataosan 

kuljetusmäärä putoaa edellä kuvatulle noin 

kahden miljoonan tonnin tasolle, joka tarkoit-

taisi kaikkien edellä mainittujen epävarmuuk-

sien toteutumista. Maksimiennusteena käy-

tettiin vuoden 2020 kuljetusmäärää, 8,4 mil-

joonaa tonnia. Tämä kuvaa stabiilina pysyvää 

tilannetta, jossa transitoliikennettä ei siirry 

Suomen satamista Venäjän satamiin. Lisäksi 

tarkasteltiin liikennöitsijöiden ja huolintaliik-

keiden esittämän 12,4 miljoonan tonnin kasvu-

tavoitetta. 

Väyläviraston RZD:ltä maaliskuussa 2021 saa-

massa arviossa kuljetusmäärän arvioitiin ole-

van vuonna 2030 yhteensä 8,7 miljoonaa ton-

nia. Arviota ja sen taustaa ei ole tarkemmin ku-

vattu. Kuljetusmäärä vastaisi junamäärältään 

ja vaikutuksiltaan hankearvioinnin maksi-

miennusteen (8,4 miljoonaa tonnia) tasoa. 

Lisäksi eri yhteyksissä on esitetty, että tavara-

liikennettä voitaisiin siirtää nykyisiä Vainikka-

lan reitin kuljetuksia Imatrankosken kautta 

kulkevaksi. Imatrankosken kautta kulkeva 

reitti on näille kuljetuksille kuitenkin 40 km pi-

dempi kuin Vainikkalan reitti, mikä nostaa kul-

jetuskustannuksia, ja siirtymistä ei siksi ole 

odotettavissa. Siirtyminen edellyttää myös li-

säinvestointeja, joita on käsitelty tarkemmin 

luvussa 5.6 . 

Raakapuun tuonnin osalta myös kuljetusmää-

rän kasvu on mahdollista. Vaikutus on suh-

teellisesti suuri Imatrankosken kautta kulke-

vassa tuontiliikenteessä, joka koostuu pää-

osin raakapuusta (ks. Kuva 13). Nykyinen lii-

kennemäärä on 2 Mt, mutta 2000-luvulla kul-

jetusmäärä on ollut suurimmillaan noin 4 Mt 

vuodessa. Luumäki–Imatra-hankearvioinnis- 

sa on mm. tutkittu skenaariota, jossa puun 

tuonti Imatrankosken kautta kasvaisi aiempiin 

huippulukemiinsa. 

Puun tuontiin sekä pääosin metsäteollisuuden 

kuljetuksia palvelevan Karjalan radan tavara-

liikenteen kehittymiseen liittyy merkittävä pa-

perin tuotannon tulevaisuutta koskeva epä-

varmuus (ks. luku 3.3 ). Muiden metsäteolli-

suuden kuljetuksien (kartonki, sellu, raaka-

puu) kehityssuunta voi olla kasvavakin. 

Myös Aasian kuljetusten kehittymiseen liittyy 

epävarmuutta, mutta kuljetusten mittakaava 

on vielä pieni rataverkon kapasiteetin näkö-

kulmasta. 
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4.3.3  Kuljetusmäärien muutosten vaiku-

tus junamäärään 

Tavaraliikenteen kuljetusmäärien kehittymi-

nen vaikuttaa junamääriin ensisijaisesti seu-

raavalla logiikalla: 

Jos kuljetusmäärä kasvaa, pyrkivät liikennöit-

sijät ensimmäisenä toimenpiteenä kasvatta-

maan nykyisiä junia. Jos tämä ei ole mahdol-

lista, pyritään nykyisiä junia ajamaan nykyistä 

useampina viikonpäivinä. Kokonaan uusien ju-

nien ajaminen tulee vaihtoehdoksi, kun kumpi-

kaan näistä ei ole mahdollista, tai jos kuljetuk-

set alkavat kohteeseen, johon ei vielä ole kul-

jetuksia. 

Jos kuljetusmäärä vähenee, on logiikka päin-

vastainen, eli ensimmäisenä toimenpiteenä 

pyritään vähentämään ajettavien junien mää-

rää. Tämän vuoksi junamäärä reagoi helpom-

min kuljetusmäärän laskuun kuin kuljetus-

määrän kasvuun. Tämä kuitenkin riippuu jon-

kin verran kuljetettavasta tavaralajista. Esi-

merkiksi metsäteollisuuden tuotekuljetuk-

sissa frekvenssin ylläpitäminen on tärkeää, 

jotta tavaran varastointiaika ei kasva. Matalan 

jalostusasteen tuotteiden, kuten irtotavaran 

kuljetuksissa päivittäinen frekvenssi ei ole 

yhtä tärkeä. 

Junamäärien kehitykseen vaikuttavat kuiten-

kin myös junien akselipainot ja vetokaluston 

kehittyminen. Akselipainoja kasvattamalla 

voidaan ajaa samalla vaunumäärällä suu-

rempi määrä kuljetuksia, mikä kasvattaa ju-

nien nettopainoja silloin, kun junapituus on ra-

joittava tekijä, eivätkä rataosille määritetyt 

enimmäisakselipainot ole rajoitteena. Vetoka-

lustoa kehittämällä voidaan puolestaan ajaa 

painavampia junia silloin kun liikennepaikko-

jen raiteiden pituudet eivät rajoita juna-

pituutta.  

Luumäki–Vainikkala-hankearvioinnissa tut-

kittiin akselipainojen kasvattamisen vaikutuk-

sia Kouvola–Kotka/Hamina-radalla, jossa kul-

kee nykytilanteessa vuosittain 1390 tavaraju-

naa suuntaansa. Radan akselipainoa nostet-

taessa tasosta 225 kN tasoon 250 kN, vuosit-

taisen junamäärän arvioidaan vähenevän noin 

30–40 junalla suuntaansa.  

Vetokaluston uusiutumisella on arvioitu ole-

van merkittävästi suurempi, noin 190 junapa-

rin vuosittainen vaikutus, mutta 400 junaparin 

vähentyminen vuodessa on myös realistinen 

muutos. 

Taulukko 3 on esitetty arvio tavaraliikenteen 

junamäärästä Luumäki–Vainikkala-rataosalla 

perusennusteessa ja herkkyystarkasteluiden 

mukaisilla kuljetusmäärillä. Arvio päivävaih-

telusta on muodostettu sillä oletuksella, että 

suhteellinen päivävaihtelu noudattaa vuoden 

2020 tasoa. 

Luumäki– 

Vainikkala  

herkkyys- 

tarkastelu 

Vuorokau-

den keski-

määräinen 

junamäärä 

Vaihtelu-

väli  

Vuoden 2020 to-

teutuneet (8,4 Mt) 

16 6–22 

Vuoden 2020 to-

teutuneet  juna-

painon kasvu (8,4 

Mt) 

15 5–21 

Perusennuste 2050 

(5,2 Mt) 

10 4–14 

Minimiennuste 

2050 (2,0 Mt) 

4 2–6 

Maksimiennuste 

2050 (8,4 Mt) 

15 5–21 

Muu herkkyystar-

kastelu (lähivuo-

sien kasvutavoite 

12,4 Mt) 

20 8–28 

Taulukko 3. Luumäki–Vainikkala-rataosan 

vuorokauden junamäärät hankearvioinnin 

herkkyystarkastelussa. 
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4.3.4  Vähäpäästöisyystavoitteet 

Tavoitteet vähäpäästöisyydestä muovaavat 

osaltaan rautateitä ympäröivää yhteiskuntaa, 

minkä arvioidaan korostavan rautatieliiken-

nettä muiden kulku- ja kuljetusmuotojen si-

jaan. Vähäpäästöisyys heijastuu Valtakunnal-

lisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoit-

teissa, jotka rakentuvat saavutettavuuden, 

kestävyyden ja tehokkuuden ympärille. Ta-

voitteet tulee huomioida rataverkon kehittä-

misessä itsessään mutta myös muiden tavoit-

teisiin liittyvien ilmiöiden ja ohjauskeinojen 

osalta. Yhtenä esimerkkinä vähäpäästöisyys-

tavoitteiden aiheuttamasta muutoksesta on 

liikenne-ennusteessa huomioitu Sköldvikin 

fossiilisen raaka-ainetuonnin väheneminen. 
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 Toimenpidepolut 

5.1  Toimenpidepolkujen 

muodostaminen 

Tähän selvitykseen kootut toimenpiteet pe-

rustuvat ensisijaisesti tämän selvityksen 

kanssa samanaikaisesti laadittuihin tarvesel-

vityksiin, hankearviointeihin sekä ratapihojen 

toiminnallisiin selvityksiin. Lisäksi rataosilta 

säännöllisesti laadittavat tarvemuistiot ovat 

olleet tukena toimenpidetarpeiden tunnista-

misessa. Lähtökohtana toimenpidetarpeiden 

tunnistamiselle on ollut Luumäki–Imatra-vä-

lillä toteutettavan LUIMA-hankkeen sekä Kou-

volan ja Kotkan/Haminan välisen KOKOHA-

hankkeen jälkeinen tilanne. Toimenpidepolku-

jen muodostamisessa on huomioitu valtakun-

nallisesti liikennejärjestelmän kehittäminen 

(strateginen tilannekuva ja L12-suunnitelman 

tavoitteet) sekä alueellisen liikennejärjestel-

mätyön tuottamat näkökulmat.  

Suurin osa tarkastelluista kehitystoimenpi-

teistä on jaoteltu osaksi toimenpidepolkuja. 

Toimenpidepolut vastaavat tiettyihin tiedossa 

oleviin tarpeisiin, tavoitteisiin ja kehityskuviin, 

ja osa toimenpiteistä palveleekin useampaa 

toimenpidepolkua. Jotkin tunnistetuista kehi-

tystoimenpiteistä eivät olleet toteuttamiskel-

poisia, tai niille löytyi toinen parempi toteutta-

misvaihtoehto, missä tapauksessa toimenpi-

teet on jätetty toimenpidepolkujen ulkopuo-

lelle. Toimenpidepolut on muodostettu sillä 

oletuksella, että niihin sisältyvät toimenpiteet 

toteutetaan pääsääntöisesti Kuva 17 esite-

tyssä järjestyksessä.   

 

 

 

 

Kuva 17.  

Toimenpidepolkujen 

toteuttamisjärjestys. 
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Peruskorjaustoimenpiteet 

Yhteysväli milj. € 

Luumäki–Vainikkala 25,0 

Vainikkalan ratapiha 26,0 

Imatra tavara 55,0 

Imatra–Imatrankoski-

raja 
15,1 

Kouvola–Luumäki 124,7 

Kouvola–Kuusankoski ja 

Kuusankosken ratapiha 
8,1 

Kouvolan ratapiha 54,6 

 

Nykytilanteessa perustellut  

kehitystoimenpiteet 

Toimenpide milj. € 

Vainikkalan aseman ja tava-

ran rakentamissuunnittelu- 

vaiheessa olevat pienet  

kehitystoimenpiteet 

1,4 

Vainikkala tavaran raide- ja 

turvalaitemuutokset 
3,8 

Kapasiteetin hallinnan kehit-

täminen Luumäki–Vainikkala-

rataosalla  

- 

Uudet välisuojastuspisteet 

Luumäki–Pulsa-, Pulsa–

Raippo- ja Raippo– 

Vainikkala-väleille 

1,9 

Lappeenrannan aseman  

ylikulkusillat ja välilaiturin  

korotus 

4,0 

Lauritsalan ratapihan raiteen 

208 sähköistys ja uuden  

veturinsäilytysraiteen  

osoittaminen 

0,2–

0,9 

 

Tavara- ja/tai henkilö- 

liikenteen kasvun  

mahdollistaminen 

Toimenpide milj. € 

Vainikkala tavaran raiteiden 

pidentäminen 
5,8 

Lisäraide Vainikkalasta 2 

km Raipon suuntaan  
16,0 

Vainikkalan ratapihan  

toimenpidekori 3 
34,7 

Uusi lisäraide Luumäki– 

Vainikkala-välille 

117–

130 

Uusi kaksoisraide Luumäki–

Vainikkala-välille 

167–

185 

Lappeenrannan aseman  

sivuraiteiden pidentäminen 
5,7 

Lauritsalan ratapihan  

raiteiden pidentäminen ja  

lisäraide 

18,0–

19,1 

Luumäki–Joutseno- 

kaksoisraide 
211 

Kotolahti–Mussalo- 

lisäraide 
5 

Kotka Hovinsaaren ja Kotka 

tavaran pitkät raiteet 
3 

 

Henkilöliikenteen matka-ajan  

lyhentäminen 

Toimenpide milj. € 

Luumäki–Vainikkala- 

radan nopeuttaminen  

tasoon 180 km/h 

37,6 

Luumäki–Joutseno  

kaarreoikaisut ja nopeuden-

nosto 200 km/h 

69 

Luumäki–Joutseno- 

kaksoisraide 
211 

 

Liikenteen rajanylityksen  

painopisteen osittainen  

siirtyminen Imatrankoskelle 

Toimenpide milj. € 

Imatra–Imatrankoski-raja 

vaiheen 1 toimenpiteet 
44 

Henkilöliikenteen laiturit 

Pelkolaan ja Imatran- 

koskelle 

2 

Imatra-Imatrankoski-raja-

kaksoisraide ja akselipainon 

nosto  

38 

Luumäki–Joutseno-kaksois-

raide 
211 

 

Etelä-Karjalan lähijuna- 

liikenteen aloittaminen 

Toimenpide milj. € 

Toisen laiturin rakentami-

nen Imatran asemalle 
2 

Uudet laiturit Lauritsalaan, 

Rauhaan ja Vuoksenniskaan 
4 

Luumäki–Joutseno-kaksois-

raide 
211 

 

Taulukko 4. Tarkastelualueen toimenpiteet ja kustannusarviot jaotel-

tuna toimenpidepolkujen mukaisesti. Oikean puolen toimenpiteet ovat 

osin päällekkäisiä, eikä kaikkia toimenpiteitä tarvitse toteuttaa polkujen 

edistämiseksi. 



Väyläviraston julkaisuja 37/2021 48 

 

Toimenpidepolkujen perustana on kaikkien 

tarkastelualueen peruskorjaustoimenpiteiden 

toteuttaminen. Peruskorjaustoimenpiteet 

ovat edellytys nykyisen palvelutason ylläpi-

dolle ja siten nykyistä vastaavan liikenteen 

jatkamiselle rataverkolla. 

Tietyt kehitystoimenpiteet ovat perusteltuja 

toteuttaa jo nykytilanteessa, kun huomioi to-

dennäköisimmät liikenne-ennusteet. Kunkin 

toimenpiteen kohdalla on erikseen kuvattu 

toimenpiteen vaikutuksia ja perusteltu toi-

menpiteen toteuttamisen kannattavuutta. 

Toimenpidepolut haarautuvat neljään suun-

taan nykytilanteessa perusteltujen kehitys-

toimenpiteiden jälkeen: 

 Tavara- ja/tai henkilöliikenteen kasvun 

mahdollistaminen 

 Henkilöliikenteen matka-ajan lyhentämi-

nen 

 Etelä-Karjalan lähijunaliikenteen aloitta-

minen 

 Liikenteen rajanylityksen painopisteen 

osittainen siirtyminen Imatrankoskelle 

Tavaraliikenteen rajanylityksen painopisteen 

osittainen siirtyminen Imatrankoskelle ja 

Etelä-Karjalan lähijunaliikenteen aloittaminen 

voidaan toteuttaa joko Luumäki–Joutseno-

kaksoisraiteen kanssa tai ilman sitä, millä on 

merkittävä vaikutus toimenpiteistä syntyviin 

hyötyihin ja haittoihin. 

Toimenpidepolkujen haarautumisen jälkeis-

ten toimenpiteiden toteuttamista ei voida pe-

rustella pelkästään teknisten tai yhteiskunta-

taloudellisten tarkastelujen perusteella, kun 

oletetaan liikenteen kehittyvän luvussa 4 esi-

tettyjen liikenne-ennusteiden mukaisesti. Mi-

käli toimintaympäristön kehitys ei vastaa tä-

män raportin taustalla olevia ennusteita, toi-

menpiteet voivat tietyin edellytyksin kuitenkin 

olla perusteltuja. Esimerkiksi tavaraliikenteen 

kasvun toimenpidepolussa on useampi toi-

menpide, jotka ovat perusteltavissa kohtuulli-

sella tavaraliikenteen kasvulla, mikäli kasvu ei 

ole väliaikaista. 

Näiden toimenpidepolkujen kohdalla on ole-

tettu, että kaikki edeltävät peruskorjaustoi-

menpiteet ja nykytilanteessa perustellut kehi-

tystoimenpiteet on toteutettu. 

Toimenpiteet on jaoteltu toimenpidepolkuihin 

Taulukko 4. Kunkin toimenpiteen yhteydessä 

on ilmoitettu kustannusarvio tasossa MAKU 

120 (2015=100), viitattu selvitykseen, josta 

löytyy tarkempia yksityiskohtia sekä arvioitu 

toimenpiteistä syntyviä hyötyjä ja niiden to-

teuttamisen reunaehtoja. Toimenpiteet ovat 

osin päällekkäisiä, eikä kaikkia toimenpiteitä 

tarvitse toteuttaa polkujen edistämiseksi. 

Joidenkin kehitystoimenpiteiden kannatta-

vuutta on arvioitu Väyläviraston ohjeistuksen 

mukaisella hankearviointimenettelyllä, jossa 

toimenpiteille arvioidaan yhteiskuntatalou-

dellinen hyöty-kustannussuhde (H/K). Hyöty-

kustannussuhteen arvioinnissa huomioidaan 

niin yksilöille, yrityksille kuin julkishallinnolle-

kin syntyvät välittömät ja välilliset hyödyt ja 

kustannukset. Mikäli toimenpiteen yhteiskun-

tataloudellinen hyöty-kustannussuhde ylittää 

yhden, toimenpiteen toteuttamisesta yhteis-

kunnalle tulevat hyödyt ylittävät siihen liitty-

vät kustannukset. 

Hankearvioinneilla ei pystytä arvioimaan kaik-

kia hankkeiden vaikutuksia. Tässä raportissa 

tarkasteltujen toimenpiteiden osalta erityi-

sesti ratapihojen toimintaa tehostavat vaiku-

tukset ovat huonosti arvioitavissa, koska rata-

pihojen raiteiden käytöstä ei ole käytettävissä 

riittävän yksityiskohtaista tietoa. Siltä osin, 

kun toimenpiteitä ei ole arvioitu osana han-

kearviointeja tai niiden hyötyjä ei ole pystytty 

arvioimaan hankearviointimenetelmällä, toi-

menpiteiden kannattavuus/tarpeellisuus pe-

rustuu asiantuntija-arvioon. 
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5.2  Peruskorjaustoimenpiteet 

Peruskorjaustoimenpiteillä ylläpidetään rata-

verkon nykyistä palvelutasoa. Käytännössä 

toimenpiteet ovat nykyisten rakenteiden ja 

laitteiden korjaus- sekä uusimistoimenpiteitä. 

Yhteysväli milj. € 

Luumäki–Vainikkala 25,0 

Vainikkalan ratapiha 26,0 

Imatra tavara 55,0 

Imatra–Imatrankoski-raja 15,1 

Kouvola–Luumäki 124,7 

Kouvola–Kuusankoski ja  

Kuusankosken ratapiha 
8,1 

Kouvolan ratapiha 54,6 

Taulukko 5. Tarkastelualueen peruskorjaus-

tarpeet. 

Lisäksi peruskorjausten suunnittelun yhtey-

dessä arvioidaan olevan perusteltua selvittää 

seuraavien kehitystoimenpiteiden liikenteelli-

set hyödyt ja kustannusvaikutukset: 

 Kouvola-Luumäki nopeuden nosto 

 Kouvolan ratapihan raidegeometrian 

kehittäminen 

 Kaarreoikaisu Kaitjärvi–Taavetti  

(tavarajunien mäkeenjääntiriski) 

 Kaipiaisten lännen suunnan sivurai-

teen pidentäminen 

 Kouvola–Kuusankoski-radan akseli-

painon noston edellyttämät toimenpi-

teet 

 Imatra tavaran ratapihan akselipainon 

noston edellyttämät toimenpiteet 

 

Peruskorjausten toteuttaminen on edellytys 

nykymuotoisen liikenteen kustannustehok-

kaalle jatkumiselle. 

Lähitulevaisuuden mittavien peruskorjaustar-

peiden yhteydessä on kokonaisuudessaan 

edullisempaa toteuttaa nykyistä ratalinjausta 

koskevia kehitystoimenpiteitä. 

Lähivuosina (0–5 vuotta) merkittävimmät pe-

ruskorjaustarpeet ovat Kouvolan ratapihalla, 

Luumäki–Vainikkala-radalla ja Vainikkalan ra-

tapihalla sekä Kouvola–Kuusankoski-radalla 

ja Kuusankosken ratapihalla. 

Luumäki–Vainikkala-rataosan päällysraken-

teen kiskot ja tukikerros ovat tulossa käyt-

töikänsä päähän ja loppuun ajettua, minkä 

seurauksena ne on uusittava ennen kuin kun-

nossapidon tarve lisääntyy. Sähköradan ra-

tajohdon rakenteista tulisi uusia kannatinlan-

gat ja ripustimet, kun rataosalle tehdään pääl-

lysrakenteen perusparannus. Sähköistyksen 

peruskorjaus on myös tulossa ajankoh-

taiseksi, koska järjestelmä on vanha ja liiken-

nemäärät sekä nopeudet ovat kasvaneet. Li-

säksi kaikille rataosan silloille on tarvetta 

tehdä peruskorjauksia. 

Vainikkalan ratapihan päällysrakenne on tar-

peen uusia koko raiteistolla, lukuun ottamatta 

äskettäin uusittuja raiteita ja vähemmän kuor-

mitettuja pussiraiteita. Päällysrakennetöiden 

kokonaismäärä on noin 32 raidekilometriä. Sa-

malla esitetään uusittavaksi alus- ja pohjara-

kenteita, tasoristeyskansia, kallioleikkauksia 

ja sähköistystä sekä parannettavaksi pelas-

tustieverkkoa. Akuutteja vaihteenvaihtoja esi-

tetään tehtäväksi yhteensä 32 kappaletta. Ra-

tapihan peruskorjaus esitetään tehtäväksi sa-

massa yhteydessä Luumäki–Vainikkala-radan 

peruskorjauksen kanssa. 

5–10 vuoden aikajänteellä merkittävin perus-

korjaustarve on tarkasteltavien rataosien ul-

kopuolella, Lahti–Kouvola-radalla, arviolta 

yhteensä 90,1 miljoonaa euroa. Pienempiä pe-

ruskorjaustarpeita on useilla rataosilla ja ra-

tapihoilla. 

Vuosikymmenen lopulta eteenpäin merkittä-

vin peruskorjaustarve on Kouvola–Luumäki-

välillä. Myös Imatran tavararatapihalla on 

merkittäviä peruskorjaustarpeita 2030-luvun 

alussa. Imatra tavaran kustannuksiin eivät si-

sälly ”Harakan” ratapihan kustannukset. 
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Peruskorjaustarpeet eivät koske Luumäki–

Imatra- ja Kouvola–Kotka/Hamina-yhteysvä-

lejä, joilla sijaitsevat rakenteet ja laitteet uusi-

taan oleellisilta osin osana LUIMA- ja KO-

KOHA-hankkeita. Kotkan ja Haminan ratapiho-

jen osalta tiedot peruskorjaustarpeista tar-

kentuvat kevään 2021 aikana. 

Peruskorjaustarve kasvaa turvalaitteiden 

osalta merkittävästi, jos Digirata-hanke ei to-

teudu suunnitellusti. 

5.3  Nykytilanteessa perustellut 

kehitystoimenpiteet 

Toimenpidepolun kehitystoimenpiteet paran-

tavat kustannustehokkaasti Kaakkois-Suo-

men rautatiejärjestelmän toimintaa. Toimen-

piteet ovat teknisestä tai yhteiskuntatalou-

dellisesta näkökulmasta perusteluja toteut-

taa todennäköisimmän liikenne-ennusteen 

mukaisessa toimintaympäristössä, jossa Luu-

mäki–Imatra-rataosalle on toteutettu kapasi-

teettia kasvattava LUIMA-hanke, ja Kouvola–

Kotka/Hamina-rataosan kapasiteettia on 

kasvatettu KOKOHA-hankkeessa. 

Toimenpiteet kohdistuvat Luumäki–Vainik-

kala- ja Luumäki–Imatra-yhteysväleille: 

Toimenpide milj. € 

Vainikkalan aseman ja tavaran 

pienet kehitystoimenpiteet,  

joiden suunnittelutyö on  

käynnissä 

1,4 

Vainikkala tavaran raide- ja  

turvalaitemuutokset 
3,8 

Kapasiteetin hallinnan kehittä-

minen Luumäki–Vainikkala- 

rataosalla  

- 

Uudet välisuojastuspisteet  

Luumäki–Pulsa-, Pulsa–Raippo- 

ja Raippo–Vainikkala-väleille 

1,9 

Lappeenrannan aseman ylikul-

kusillat ja välilaiturin korotus 
4,0 

Lauritsalan ratapihan raiteen 

208 sähköistys ja uuden vetu-

rinsäilytysraiteen osoittaminen 

0,2–0,9 

Taulukko 6. Nykytilanteessa perustellut kehi-

tystoimenpiteet. 

Taulukko 6 esitettyjen kehitystoimenpiteiden 

lisäksi on perusteltua selvittää Lauritsalan ja 

Inkeroisten ratapihojen akselipainojen noston 

edellyttämät toimenpiteet. Näille ei ole tun-

nistettu välittömiä käyttötarpeita, mutta ak-

selipainojen nosto saattaisi olla silti perustel-

tua, jos toimenpiteiden kustannukset osoit-

tautuvat mataliksi. 

5.3.1  Vainikkalan aseman ja tavaran pie-

net kehitystoimenpiteet, joiden 

suunnittelutyö on käynnissä 

Kustannusarvio 1,4 milj. € 

Toimenpiteet vastaavat Vainikkalan ratapi-

han toiminnallisen selvityksen toimenpideko-

ria 0+.  

Toimenpidekokonaisuus sisältää seuraavat 

toimenpiteet: 

 Vainikkala tavaran valaistuksen pa-

rantaminen 

 Vainikkala tavaran lyhyiden raiteiden 

toiminnallisuuden kehittäminen 

 Aseman vaihdekujien uudet raide-

opastimet 

 Paikallislupien toiminnan parantami-

nen 

Vainikkala tavaran valaistus on puutteellinen 

ja vanhentunut, minkä vuoksi valaistuksen uu-

simista on suunniteltu. Aseman puolella va-

laistus on uusittu hiljattain. 

Vainikkala tavaran lyhyiden raiteiden toimin-

nallisuutta kehitetään muutamalla pienellä 

opastin-, turvalaite- ja vaihdemuutoksella, 

joiden avulla Vainikkala tavaraan saadaan 

kaksi uutta junakulkutieraidetta. Muutokset 

vähentävät tarvetta pysäyttää Vainikkalaan 
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tulevia junia matkalle tai ajattaa junia ase-

malle. 

Vainikkala aseman länsipään vaihdekujiin li-

sätään kolme raideopastinta. Toimenpide hel-

pottaa ja nopeuttaa vaihtotöitä toimittaessa 

vaihtokulkuteillä, ja poistaa tarpeen vetää tai 

työntää vaunusto Vainikkala tavaraan asti. 

Opastimilla saadaan sivusuoja, joka mahdol-

listaa enemmän samanaikaista liikennettä ra-

tapihalla. 

Myös Vainikkalan ratapihan paikallislupien 

toiminnan kehittämisellä mahdollistetaan pa-

remmin samanaikainen toiminta Vainikkalan 

ratapihalla. Toimenpiteellä paikallislupia ke-

hitetään siten, että ratapihalla suoritettavat 

vaihtotyöt häiritsevät vähemmän junaliiken-

nettä sekä toisia vaihtotöitä. 

5.3.2  Vainikkala tavaran raide- ja turva-

laitemuutokset 

Kustannusarvio 3,8 milj. € 

Toimenpiteet vastaavat Vainikkalan ratapi-

han toiminnallisen selvityksen toimenpideko-

ria 1 sekä Luumäki–Vainikkala-hankearvioin-

nin hankevaihtoehtoa 2b. 

Toimenpiteiden hyöty-kustannussuhteeksi on 

arvioitu hankearvioinnissa 0,04, sillä toimen-

piteillä ei ole vaikutuksia säännöllisen liiken-

teen aikatauluun – eikä niillä siten ole vaiku-

tuksia hankearvioinnissa tarkasteltaviin las-

kennallisiin hyötyeriin. 

Toimenpiteet parantavat kuitenkin Vainikkala 

tavaran välityskykyä ja helpottavat lähtörata-

pihojen ruuhkautumisongelmaa. Lisäksi toi-

menpiteet nopeuttavat junien lähtöä ja hel-

pottavat Vainikkalan sisäistä vaihtotyötä. 

Kokonaisuuteen sisältyy seuraavat toimen- 

piteet: 

 Läpivalaisulaitteelle johtavien vaihteiden 

muuttaminen pitkiksi 

 Vainikkala tavaran ahtauden vähentämi-

nen pidentämällä raidetta 308 ja rakenta-

malla uusi vaihdeyhteys läpivalaisulait-

teelle 

 Pääraiteella sijaitsevan opastimen ohiajo-

varan muuttaminen 

Kaikki tavaraliikenne Vainikkalasta Raippoon 

ja Raiposta kulkee Kuva 18 vihreällä korostet-

tujen vaihteiden kautta poikkeavaan suun-

taan. Vaihteissa on jatkuva kunnostustarve ja 

matala nopeusrajoitus. Muuttamalla vaihteet 

pitkiksi kuluminen vähenee ja nopeutta voi-

daan kasvattaa. Tämä nopeuttaa erityisesti 

lähtöä Vainikkalasta ylämäkeen Raipon suun-

taan. 

 

 

Kuva 18. Vainikkalan läpivalaisulle johtavien 

vaihteiden muuttaminen pitkiksi. 

 

Mahdollistamalla kulku raiteelta 301 idän 

suunnasta läpivalaisulaitteelle (Kuva 19) väl-

tetään tarve ajaa tavaran raiteiden läpi mat-

kalla asemalta Raippoon. Toimenpide yhdis-

tettynä raiteen 308 pidentämiseen vapauttaa 

yhden raiteen tavarasta. Vaihteiden kulumi-

sen vuoksi yhteys on tarkoituksenmukaista 

toteuttaa pitkillä vaihteilla. 

Nykyisin Raiposta Vainikkalan suuntaan kul-

keva liikenne estää liikenteen Vainikkalan ra-

tapihan osien välillä, vaikkei Luumäen suun-

nalta tuleva juna ole vielä ohittanutkaan Raip-

poa. Lyhentämällä Vainikkalan ratapihalla si-

jaitsevan opastimen P315 ohiajovaraa tai siir-

tämällä opastinta lännemmäksi, ratapihan 

osien välinen liikenne ei estyisi tarpeettoman 

aikaisin. 
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Kuva 19. Uusi vaihdeyhteys Vainikkalan läpi-

valaisulaitteelle. 

Toimenpiteillä parannetaan tavaraliikenteen 

mahdollisuutta hyödyntää täysimääräisesti 

Vainikkalan ratapihalla jo olemassa olevaa ka-

pasiteettia. Erityisesti tarve toimenpiteille on 

korostunut viime vuosien aikana, kun useampi 

uusi tavaraliikenteen liikennöitsijä on aloitta-

nut toiminnan Vainikkalan ratapihalla. 

5.3.3  Kapasiteetin hallinnan kehittämi-

nen Luumäki–Vainikkala-rata-

osalla 

Kapasiteetin hallintaa Luumäki–Vainikkala-

rataosalla on arvioitu voitavan kehittää seu-

raavien toimenpiteiden avulla: 

 Kiirehditään kapasiteettiohjaajan ja tarvit-

tavien tietojärjestelmien käyttöönottoa 

Vainikkalan ratapihalla. Tämä mahdollis-

taa ratapihan raidekapasiteetin nykyistä 

tehokkaamman käytön. 

 Selvitetään mahdollisuuksia edelleen vä-

hentää ratakapasiteetin liiallista varaa-

mista ja käyttämättä jättämistä. 

 Selvitetään mahdollisuuksia yhdistää ra-

taosalla tehtäviä veturinsiirtoja kapasi-

teetin käytön vähentämiseksi. 

Toimenpiteiden on tunnistettu aiheuttavan 

pieniä kustannuksia, jotka koostuvat oletetta-

vasti pelkästä henkilötyöstä. Arviota kustan-

nuksista ei ole laadittu. 

5.3.4  Uudet välisuojastuspisteet Luu-

mäki–Pulsa-, Pulsa–Raippo- ja 

Raippo–Vainikkala-väleille 

Kustannusarvio 1,9 milj. € hyöty-/kustannus-

suhteella 0,7 

Toimenpiteet vastaavat Luumäki–Vainikkala-

tarveselvityksen vaihetta 1 ja Luumäki–Vai-

nikkala-hankearvioinnin hankevaihtoehtoa 1. 

Toimenpiteellä parannetaan radan välitysky-

kyä nopeasti ja kustannustehokkaasti. 

Rataosa Luumäki–Vainikkala on nyt asemavä-

lisuojastettu. Asemavälisuojastus tarkoittaa 

sitä, että liikennepaikkojen välillä on vain yksi 

suojaväli. Yksikön peräkkäin kulussa ensim-

mäisen yksikön saapuessa liikennepaikalle, 

seuraava eli perässä lähtevä yksikkö saa läh-

töluvan edelliseltä liikennepaikalta rataosuu-

delle. Välisuojastuspisteet mahdollistavat, 

että ensimmäisen yksikön ohitettua välisuo-

jastuspisteen perässä lähtevä yksikkö saa 
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lähtöluvan edelliseltä liikennepaikalta rata-

osuudelle puolivälissä sijaitsevalle suojastus-

opastimelle saakka. Ensimmäisen yksikön 

saavuttua liikennepaikalle rataosuuden suo-

jastusopastimella oleva yksikkö saa lähtölu-

van liikennepaikan tulo-opastimelle saakka. 

Nykyinen turvalaitejärjestelmä tarkoittaa, 

että henkilöjunan perään voi lähteä seuraava 

samansuuntainen juna noin 4–7 minuutin ku-

luttua ja tavarajunan perään noin 10–18 mi-

nuutin kuluttua. Todellisissa liikennetilan-

teissa ajoissa on vaihtelua etenkin tavaralii-

kenteessä esimerkiksi nopeustason ja mah-

dollisten liikenteenhoidollisten välipysähdys-

ten takia. 

Nykyistä turvalaitejärjestelmää on mahdol-

lista laajentaa siten, että nykyisten liikenne-

paikkojen väliin lisätään yhteensä kolme väli-

suojastuspistettä. Tällä toimenpiteellä voi-

daan lähes puolittaa ajallisesti pisimmät mini-

mijunavälit. 

 

Kuva 20. Luumäki-Vainikkala-välin tiettyjen toimenpiteiden kannattavuuden riippu-

vuus liikennemäärien kehityksestä. 
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Kuva 21. Uusien välisuojastuspisteiden sijoit-

tuminen Luumäki–Vainikkala-rataosalle. 

Kolme uutta välisuojastuspistettä mahdollis-

tavat kapasiteetin käyttöasteen laskun noin 15 

prosenttiyksiköllävuorokausitasolla, eli esi-

merkiksi nykyisen liikenteen osalta 39 prosen-

tista 33 prosenttiin. Käyttöasteen lasku mah-

dollistaa ennen kaikkea peräkkäisten samaan 

suuntaan kulkevien junien lisäämisen. 

Uusien välisuojastuspisteiden ansiosta saa-

vutetaan merkittävin hyöty peräkkäisten sa-

mansuuntaisten tavarajunien kohdalla. Teori-

assa ratkaisu mahdollistaa tunnin sisällä Vai-

nikkalasta kuuden hitaan tavarajunan lähettä-

misen Kouvolan suuntaan nykyisen kolmen si-

jaan. Myös liikenteen joustavuus lisääntyy. 

Kahdella henkilöjunalla tai peräkkäisillä hen-

kilö- ja tavarajunilla hyödyt ovat alhaisemmat. 

Jokainen yksittäinen liikennetilanne määrää 

saavutettavan hyödyn suuruuden. Hyötyjä ei 

esimerkiksi saavuteta eri suuntiin kulkevien 

peräkkäisten junien osalta. Yleisesti vuoro-

kausitasolla on kuitenkin saavutettavissa sel-

viä hyötyjä. 

Kuljetusmäärän kehittymisellä on merkittävä 

vaikutus hyöty-kustannussuhteeseen (ks. 

Kuva 20), ja toimenpiteen kannattavuusrajan 

on arvioitu olevan noin tasolla 8 miljoonaa 

tonnia tavaraliikennettä / vuosi. Toimenpiteen 

matalan investointikustannuksen vuoksi toi-

menpiteen arvioidaan olevan kokonaisuudes-

saan kannattava toteuttaa, vaikka pitkän täh-

täimen tavaraliikenteen ennusteeseen liittyy-

kin merkittävää epävarmuutta. 

5.3.5  Lappeenrannan aseman ylikulku-

sillat ja välilaiturin korotus 

Kustannusarvio 4,0 milj. € 

Toimenpiteet vastaavat Lappeenrannan ja 

Lauritsalan ratapihojen toiminnallisen selvi-

tyksen Lappeenrannan aseman kehittämis-

vaihtoehdon henkilöliikenteen toimivuutta 

parantavaa osaa. 

Toimenpiteessä korotetaan Lappeenrannan 

aseman nykyisin raiteiden tasoon rakennettua 

välilaituria nykystandardien mukaiseksi, ja sa-

malla korvataan raiteet ylittävät laituripolut 

laiturin molempiin päihin rakennettavilla yli-

kulkusilloilla. 

Ylikulkusillat mahdollistavat henkilöjunien 

kohtaamisen ja mahdolliset vaihdot Lappeen-

rannassa, kun raiteita ylittäviä matkustajia ei 

tarvitse huomioida junakohtausten suunnitte-

lussa. 

Toimenpide parantaa lisäksi hieman Lappeen-

rannan aseman turvallisuutta ja esteettö-

myyttä, kun junakohtauksen yhteydessä alle-

jääntiriskin muodostavat laituripolut poistu-

vat käytöstä, ja toisaalta mahdollistetaan ju-

naan nouseminen junan ovien kanssa samasta 

tasosta. 

Raideliikenteen esteettömyyden ja turvalli-

suuden kehittämisen arvioidaan olevan pe-

rusteltua, sillä Lappeenrannan asema on mat-

kustajamäärältään merkittävä ja toimenpi-

teen kustannukset ovat kohtuulliset. 
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5.3.6  Lauritsalan ratapihan raiteen 208 

sähköistys ja uuden veturinsäily-

tysraiteen osoittaminen 

Kustannusarvio 0,2–0,9 milj. € 

Toimenpiteeseen sisältyy Lappeenrannan ja 

Lauritsalan ratapihojen toiminnallisen selvi-

tyksen Lauritsalan kehittämisvaihtoehdoissa 

tarkasteltu veturinsäilytysraide. 

Toimenpide vapauttaa Lauritsalan ratapihan 

raiteen 208 ratapihaa hyödyntävien kuljetus-

ten käyttöön, mikä kasvattaa ratapihan kapa-

siteettia. 

Nykyisin raide 208 on varattu veturinsäily-

tystä varten. Osoittamalla veturille uusi säily-

tyspaikka voidaan raidetta käyttää varsinai-

seen kuljetustoimintaan, mikä edellyttää 

myös raiteen puuttuvan osan sähköistyksen 

rakentamista (0,2 milj. €). Sähköistys palvelee 

myös mahdollista Lauritsalan ratapihan rai-

teiden pidennystä kappaleen 5.4.7  mukaisesti. 

Mikäli veturinsäilytyspaikka voidaan osoittaa 

UPM:n Kaukaan tehtaan ratapihalta, veturin-

säilytyspaikasta ei välttämättä aiheudu suoria 

kustannuksia. Mikäli veturinsäilytyspaikka to-

teutetaan Lauritsalan ratapihalle, on sen kus-

tannusarvio 0,7 miljoonaa euroa. 

5.4  Tavara- ja/tai henkilö-

liikenteen kasvun 

mahdollistaminen 

Toimenpidepolun toimenpiteillä mahdolliste-

taan perusennustetta suurempien junamää-

rien kulkeminen Kaakkois-Suomen rataver-

kolla. Toimenpiteet mahdollistavat tiettyjen 

liikenneskenaarioiden toteutumisen: toimen-

piteiden toteuttamisesta ei ole kapasiteetin 

näkökulmasta merkittävää hyötyä, mikäli ra-

taverkolla ajetut junamäärät eivät kasva toi-

menpiteiden lisäämän ratakapasiteetin seu-

rauksena.  

Toimenpiteitä harkittaessa on huomioitava, 

että rataosille mahtuvien tavarakuljetusten 

määrä ei ole suoraan riippuvainen junien mää-

rästä, vaan kuljetusmäärää voidaan kasvattaa 

myös ajamalla pidempiä junia tai käyttämällä 

suurempaa vaunukuormaa. 

Toimenpiteet kohdistuvat Kotkan ratapihalle 

sekä Luumäki–Vainikkala- ja Luumäki–

Imatra-yhteysväleille, ks. Taulukko 7. 

Toimenpide milj. € 

Vainikkala tavaran raiteiden  

pidentäminen 
5,8 

Lisäraide Vainikkalasta 2 km  

Raipon suuntaan  
16,0 

Vainikkalan ratapihan toimen- 

pidekori 3 
34,7 

Uusi lisäraide Luumäki– 

Vainikkala-välille 
117–130 

Uusi kaksoisraide Luumäki– 

Vainikkala-välille 
167–185 

Lappeenrannan aseman sivu- 

raiteiden pidentäminen 
5,7 

Lauritsalan ratapihan raiteiden 

pidentäminen ja lisäraide 

18,0–

19,1 

Luumäki–Joutseno-kaksoisraide 211 

Kotolahti–Mussalo-lisäraide 5 

Kotka Hovinsaaren ja Kotka  

tavaran pitkät raiteet 
3 

Taulukko 7. Tavara- ja/tai henkilöliikenteen 

kasvun mahdollistavat toimenpiteet. 

Liikenne-ennusteiden perusteella merkittä-

vää kasvua edellyttävien toimenpiteiden to-

teuttamisesta ei olisi suositeltavaa tehdä pää-

töksiä ennen noin vuotta 2025, jolloin LUIMA- 

sekä KOKOHA-hankkeiden vaikutukset alkavat 

näkyä rataverkolla ja liikenne-ennusteen mu-

kainen taitepiste transitoliikenteen kehittymi-

sessä on ohitettu. Näiden liikenteen muutos-

tekijöiden vaikutuksiin liittyy epävarmuuksia. 
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5.4.1  Vainikkala tavaran raiteiden piden-

täminen 

Kustannusarvio 5,8 milj. € 

Toimenpide sisältyy Vainikkalan ratapihan 

toiminnallisen selvityksen toimenpidekoriin 2 

 

Toimenpide parantaa pitkien junien liikennöi-

mismahdollisuuksia, mikä vähentää Vainikka-

lan kapasiteettihaasteita ja parantaa muun 

muassa liikenteen täsmällisyyttä ja tarvetta 

pysäyttää Vainikkalaan tulevia junia matkalle, 

ks. Kuva 22. 

 

Kuva 22. Vainikkala tavaran raiteiden pidentä-

minen. 

Toimenpiteen on arvioitu olevan tarpeellinen, 

mikäli junamäärä kasvaa pysyvästi suhteessa 

nykyiseen tasoon (arviolta 8–10 Mt/vuosi). 

5.4.2  Lisäraide Vainikkalasta 2 km  

Raipon suuntaan 

Kustannusarvio 16,0 milj. €. 

Toimenpiteet vastaavat Luumäki–Vainikkala-

tarveselvityksen vaihetta 2 ja Luumäki–Vai-

nikkala-hankearvioinnin hankevaihtoehtoa 

2a. Vainikkalan ratapihan toimenpiteet sisäl-

tyvät Vainikkalan ratapihan toiminnallisen 

selvityksen toimenpidekoriin 2. 

Toimenpiteillä parannetaan Luumäki–Vainik-

kala-radan välityskykyä Raippo–Vainikkala-

välillä: toimenpiteet mahdollistaa tavara- 

junien tiiviimmän kulun Vainikkalan päässä ja 

lisäävät liikenteellistä joustavuutta. 

Kokonaisuuteen sisältyy seuraavat toimenpi-

teet ratapihalla: 

 2 km pituinen lisäraide (10,6 milj. €) 

 Toinen läpivalaisulaite pääraiteelle (3,6 

milj. €) 

 Vainikkala tavaran länsipään uusi veto-

raide (1,2 milj. €) 

 Kaksoisraiteen liityntä Vainikkalan rata- 

pihaan (0,6 milj. €) 

 

 

Kuva 23. Kaavio uuden raiteen kytkennästä 

Vainikkalan ratapihaan. Uusi osuus on koros-

tettu lilalla. 

Vainikkalan päähän rakennetaan noin 2 kilo-

metriä pitkä kaksoisraideosuus, jossa uusi 

raide sijoittuu nykyisen pääraiteen pohjois-

puolelle. Uusi raide lähtee Vainikkalan ratapi-

han pääraiteelta 331 ja erkaantuu omaksi rai-

teeksi, joka palaa noin 2 kilometrin jälkeen ta-

kaisin nykyiselle pääraiteelle pitkällä vaih-

teella, ks. Kuva 23. 

Asemalta Raipon suuntaan lähtevän liiken-

teen käyttöön rakennetaan uusi läpivalaisu-

laite. Toimenpiteellä vältytään tarpeelta ajat-

taa Raipon suuntaan lähtevät tavarajunat  

Vainikkala tavaran läpi. Toimenpiteen myötä 

Vainikkala asemalta on mahdollista lähteä 

Raipon suuntaan risteämättä Raipon suun-

nasta tavaraan saapuvan liikenteen kanssa. 

Lisäraide rakennetaan nykyisen Vainikkala ta-

varan Raipon puoleisessa päässä olevan veto-

raiteen kohdalle. Vetoraide korvataan osana 

toimenpidekokonaisuutta.  
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Lisäksi kaksoisraiteen hyödyntäminen edel-

lyttää muutoksen Vainikkalan asetinlaittee-

seen. 

Toimenpiteiden on arvioitu olevan tarpeellisia, 

mikäli junamäärä kasvaa pysyvästi suhteessa 

nykyiseen tasoon (arviolta 8–10 Mt/vuosi). 

5.4.3  Vainikkalan ratapihan toimenpide-

kori 3 

Kustannusarvio 34,7 milj. €. 

Toimenpiteet vastaavat Vainikkalan ratapi-

han toiminnallisen selvityksen toimenpideko-

ria 3. 

 

Toimenpidekoriin sisältyy seuraavat toimen-

piteet, joita ei tarvitse toteuttaa yhtenä koko-

naisuutena: 

 Vainikkalan aseman uusi välilaituri ja  

ylikulku (6,2 milj. €) 

 Vainikkala tavaran ja aseman väliin  

kaksoisraide (3,8 milj. €) 

 Kaksoisraide Vainikkala asemalta Bus-

lovskajan suuntaan rajalle (14,3 milj. €) 

 VAK-valuma-altaan rakentaminen Vainik-

kalan ratapihalle (0,9 milj. €) 

 Vainikkala aseman raiteiden määrän  

kasvattaminen (9,5 milj. €) 

Yleisesti toimenpidekorin toimenpiteiden kan-

nattavuus edellyttäisi merkittävää pitkän ai-

kavälin lisäliikennettä tai Vainikkalan puskuri-

ratapihavarautumista. Toimenpiteet palvele-

vat kuitenkin selvästi erilaisia liikenteen kas-

vuskenaarioita, eikä toimenpiteille ole siksi 

mielekästä arvioida yhteistä kannattavuusra-

jaa.  

Vainikkalan aseman uusi välilaituri ja ylikulku 

parantavat aseman esteettömyyttä ja helpot-

tavat henkilöjunien kohtaamisia asemalla. 

Vainikkalasta nousevien tai sinne jäävien mat-

kustajien määrä on kuitenkin ollut pääosin vä-

häinen ennen COVID-19-pandemiaa: keski-

määrin alle 80 matkustajaa vuorokaudessa, 

joista nykyisellä liikennerakenteella noin 10 

matkustajaa on käyttänyt nykyistä välilaituria. 

Vainikkala tavaran ja aseman välinen kaksois-

raide sekä kaksoisraide Vainikkalasta valta-

kunnanrajalle Buslovskajan suuntaan kasvat-

taisivat kapasiteettia Vainikkalassa. Vainikka-

lan ratapihan kapasiteettia on kuitenkin suosi-

teltavaa kehittää ensin muiden toimenpitei-

den kautta (kappaleet 5.3.1 , 5.3.2 , 5.4.1  ja  

5.4.2 ). 

Vaarallisten aineiden kuljetusten yhteydessä 

tapahtuvia vuotoja varten on tunnistettu hyö-

dylliseksi rakentaa valuma-allas ratapihalle. 

Valuma-allasta voidaan käyttää onnetto-

muustilanteissa vaunun tyhjentämiseen sen 

jälkeen, kun vuoto on ensiksi tukittu ja vaunu 

voidaan siirtää altaalle. VAK-vuotojen yhtey-

dessä nykyisellään vaunu tyhjennetään usein 

paikallaan toiseen vaunuun tai irrallisiin säili-

öihin.  

 

Kuva 24. Vainikkala aseman lisäraiteet. 

Vainikkala aseman uudet lisäraiteet (Kuva 24) 

parantavat ratapihan kapasiteettia ottaa vas-

taan Buslovskajan suunnasta saapuvaa tava-

raliikennettä. Erityisesti mahdollisuus pitkien 

(yli 900 m) junien vastaanottoon paranee. Toi-

menpide vähentää aseman ahtautta ja paran-

taa tavaraliikenteen kasvumahdollisuuksia. 

Erityisen hyödyllisiä raiteet olisivat, jos koko-

junaliikenne pitkillä junilla rajan yli lisääntyy. 

Mahdollisuutena on rakentaa esimerkiksi yksi 

n. 1 075 metriä pitkä lisäraide aseman pohjois-
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puolelle ja jatkaa nykyisin puskimeen päätty-

vää raidetta 423 pitkäksi n. 1 100 metriä pit-

käksi raiteeksi. 

5.4.4  Uusi lisäraide Luumäki–Vainikkala-

välille 

Kustannusarvio 117 milj. € 200 km/h mitoitus-

nopeudella ja 130 milj. € 300 km/h mitoitusno-

peudella hyöty-/kustannussuhteella 0,1. 

Toimenpiteet vastaavat Luumäki–Vainikkala-

tarveselvityksen vaihetta 4A ja Luumäki–Vai-

nikkala-hankearvioinnin hankevaihtoehtoa 5. 

Toimenpiteellä nopeutetaan henkilöliikennet-

tä ja mahdollistetaan tavaraliikenteen huo-

mattava kasvu.  

Lisäraiteen mitoitusnopeuksina on käytetty 

200 km/h ja 300 km/h. Nopeassa henkilölii-

kenteessä käytettävän kaluston on oletettu 

olevan myös jatkossa Allegron tyyppinen säh-

kömoottorijuna, jonka maksiminopeus on 220 

km/h. Nopeamman kaluston hankinta pelkäs-

tään tämän rataosan nopeuttamisen vuoksi ei 

ole realistista.  

Nopeussimulointien perusteella lisäraide 

mahdollistaisi Vainikkala–Luumäki-rataosalla 

noin 4 minuutin matka-aikasäästön nopeus-

tasolla 200 km/h ja noin 5 minuutin matka-ai-

kasäästön nopeustasolla 220 km/h, eli Al-

legro-junan matka-ajat olisivat 11–12 minuut-

tia. 

 

 

Kuva 25. Kaavio lisäraiteen sijoittumisesta 

Luumäki–Vainikkala-välille. 

Lisäraide erkaantuu Karjalan radalta Luumäen 

liikennepaikan pohjoispuolelta nykyisen Luu-

mäki–Vainikkala radan kohdalta ja kulkee mo-

lemmilla mitoitusnopeuksilla noin 1,5 kilomet-

rin päässä nykyisen pääradan pohjoispuolella, 

ks. Kuva 25.  

Mitoitusnopeudella 200 km/h suunniteltu li-

säraide liittyy Raipon liikennepaikan kohdalla 

samaan ratakäytävään nykyisen pääradan 

kanssa, tekee rataoikaisun Simolan kylän koh-

dalla ja kulkee Vainikkalaan asti lähes sa-

massa maastokäytävässä kuin nykyinen pää-

rata. 

Mitoitusnopeudella 300 km/h suunniteltu li-

säraide liittyy samaan maastokäytävään ny-

kyisen pääradan kanssa Simolan itäpuolella, 

josta lisäraide kulkee Vainikkalaan asti lähes 

samassa maastokäytävässä kuin nykyinen 

päärata. 

Jos kaksoisraide koko Luumäki–Vainikkala-vä-

lille todetaan tulevaisuudessa tarpeelliseksi, 

kannattaa se toteuttaa vaihtoehdon Ve 5 mu-

kaisena siten, että uuteen maastokäytävään 

rakennetaan yksi lisäraide ja nykyinen rata jää 

käyttöön. Tällöin henkilöliikenne siirtyy uu-

delle radalle ja tavaraliikenne jää pääosin ny-

kyiselle. 

5.4.5  Uusi kaksoisraide Luumäki–Vainik-

kala-välille 

Kustannusarvio 167 milj. € 200 km/h mitoitus-

nopeudella ja 185 milj. € 300 km/h mitoitusno-

peudella hyöty-/kustannussuhteilla 0,1. 
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Toimenpiteet vastaavat Luumäki–Vainikkala-

tarveselvityksen vaihetta 4B ja Luumäki–Vai-

nikkala-hankearvioinnin hankevaihtoehtoa 6. 

Toimenpiteellä nopeutetaan henkilöliikennet-

tä ja mahdollistetaan tavaraliikenteen huo-

mattava kasvu.  

Uuden kaksoisraiteen mitoitusnopeuksina on 

käytetty 200 km/h ja 300 km/h. Nopeassa 

henkilöliikenteessä käytettävän kaluston on 

oletettu olevan myös jatkossa Allegron tyyp-

pinen sähkömoottorijuna, jonka maksimino-

peus on 220 km/h. Nopeamman kaluston han-

kinta pelkästään tämän rataosan nopeuttami-

sen vuoksi ei ole realistista.  

Mikäli yhteysvälille rakennetaan uusi kaksois-

raide, nykyinen voidaan lakkauttaa. Lakkaut-

tamiseen liittyy kuitenkin mahdollisia purku- 

ja uudelleenmaisemointikustannuksia. Lisäksi 

ennen uuden kaksoisraiteen valmistumista 

nykyiselle radalle on tarpeen toteuttaa joita-

kin perusparannustoimenpiteitä. 

Tutkitut kaksoisraidevaihtoehdot kulkevat sa-

moissa ratakäytävissä kuin yhden lisäraiteen 

vaihtoehdot, ks. Kuva 26. 

 

 

 

Kuva 26. Kaavio uuden kaksoisraiteen sijoittu-

misesta Luumäki–Vainikkala-välille. 

5.4.6  Lappeenrannan aseman sivuraitei-

den pidentäminen 

Kustannusarvio 5,7 milj. € 

Toimenpide vastaa Lappeenrannan ja Laurit-

salan ratapihojen toiminnallisen selvityksen 

Lappeenrannan aseman kehittämisen vaihto-

ehdon tavaraliikenteen toimivuutta paranta-

vaa osaa. 

Toimenpide mahdollistaa yli 750 metriä pit-

kien junien säilyttämisen Lappeenrannan ra-

tapihalla ratapihan turvalaiteuudistuksen jäl-

keen. 

Lappeenrannan nykyiset, iäkkäät turvalaitteet 

on suunniteltu korvattaviksi lähiaikoina. Tur-

valaiteuudistus lyhentää raiteiden kolmen rai-

teen hyötypituuksia, minkä jälkeen Lappeen-

rannan liikennepaikalla ei ole yhtään RATO 7:n 

ja LUIMA-hankkeen suunnitteluperusteiden 

vaatimaa, hyötypituudeltaan 750 m pitkää rai-

detta. Suunnitteluperusteiden vaatimusten 

täyttämiseksi Lappeenrannan raiteistoa tulisi 

kehittää siten, että liikennepaikalla olisi edes 

yksi hyötypituudeltaan 750 m sivuraide. 

Varsinaista liikenteellistä tarvetta pitkille rai-

teille ei kuitenkaan ole toistaiseksi tunnis-

tettu. 

5.4.7  Lauritsalan ratapihan raiteiden pi-

dentäminen ja lisäraide 

Kustannusarvio 18,0–19,1 milj. € hyöty-kus-

tannussuhteella 0,1–0,2. 

Toimenpiteet vastaavat Lappeenrannan ja 

Lauritsalan ratapihojen toiminnallisen selvi-

tyksen Lauritsalan kehittämisvaihtoehtoa 2b 

tai 2c ilman veturinsäilytysraidetta. Vaihtoeh-

doilla b ja c on hieman erilaiset vaikutukset ra-

tapihan pohjoispuoliseen katuverkkoon. Toi-

menpide on käsitelty osana Luumäki–Imatra-
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hankearvioinnin hankevaihtoehtoja 2, 3a, 3b, 

4a ja 4b. 

 

Toimenpiteet parantavat UPM:n Kaukaan teh-

taan raakapuukuljetusten kustannustehok-

kuutta.  

Lauritsalan raiteiden pidennys mahdollistaa 

junapituuden kasvattamisen Kaukaan tehtaan 

raaka-ainekuljetuksissa Venäjältä sekä koti-

maasta, mikä vähentää ajettavien junien mää-

rää ja vapauttaa raidekapasiteettia. Raideka-

pasiteettia vapautuu ennen kaikkea Imatra ta-

varan ja Lauritsalan välillä. Nykyisin Lauritsa-

lan ratapihan raiteiden pituus rajoittaa vas-

taanotettavien raakapuukuljetusten pituuden 

657 metriin (Taulukko 8). 

Raide 

nro 

Nykyinen  

hyötypituus 

Uusi  

hyötypituus 

201 755 755 

202 657 1240 

203 580 609 

204 493 449 

205 360 401 

206 360 396 

207 441 460 

2xx (uusi raide) 607 

208 441 607 

209 753 753 

Taulukko 8. Lauritsalan liikennepaikan nykyi-

set ja suunnitellut raidepituudet 

Tällä hetkellä Lauritsalaan Venäjältä Imatran-

kosken kautta kulkevat raakapuuvaunut irro-

tetaan useiden asiakkaiden vaunuja sisältä-

vistä sekajunista Imatra tavarassa. Lauritsa-

lan raiteiden pidentäminen tekee mahdol-

liseksi esimerkiksi enimmillään 1240 metriä 

pitkien kokojunien ajamisen Venäjältä Imat-

rankosken kautta Lauritsalaan. 

Venäjältä tulevia Kaukaan tehtaan raakapuu-

kuljetuksia ajetaan kahdesti päivässä Imatra 

tavarasta Lauritsalan ratapihalle. Rakenta-

malla pitkä raide Lauritsalaan voidaan Imatra 

tavaran ja Lauritsalan välillä periaatteessa 

ajaa yksi päivittäinen vuoro vähemmän. 

Junien pidentämisestä syntyvä hyöty pienen-

tää Kaukaan tehtaan lopputuotejunien kulje-

tuskustannuksia sekä vapauttaa niille varat-

tua raidekapasiteettia muilla kuljetuksille. Li-

säksi toimenpiteessä rakennettava uusi raide 

parantaa kuljetusten kustannustehokkuutta 

ratapihan kapasiteettia kasvattamalla. 

Toimenpiteillä pidennetään ratapihan raiteita 

Muukon suuntaan: toimenpiteillä saadaan ra-

tapihalle yksi uusi raide, yksi yli 900 m raide 

sekä kolme uutta 3 kpl 600–700 m raidetta.  

Lauritsalan liikennepaikan raiteet 201 ja 209 

ovat linjaliikenteen käytössä, eivätkä siksi pal-

vele Kaukaan tehtaan raakapuukuljetuksia. 

Toimenpiteet eivät vaikuta Luumäki–Jout-

seno-kaksoisraidevaraukseen Lauritsalan 

kohdalla, mutta edellyttävät muutoksia rata-

pihan pohjoispuoliseen katuverkkoon. Merkit-

tävä toteutukseen liittyvä haitta Lauritsalan 

liikennepaikan parantamisessa on, ettei rai-

teita ei voida pidentää ilman Karjalantien kor-

kotasoa alentamista noin 2 metrillä. 

5.4.8  Luumäki–Joutseno-kaksoisraide 

Kustannusarvio 211 milj. €, hyöty-kustannus-

suhteella 0,1–0,2. 

Toimenpide on käsitelty osana Luumäki–

Imatra-hankearvioinnin hankevaihtoehtoja 

4a ja 4b. 

Toimenpiteellä kasvatetaan ratakapasiteettia 

Luumäen ja Joutsenon välillä rakentamalla 

yhteysvälille kaksoisraide. Toimenpiteessä 

toteutetaan kaarreoikaisut, jotka mahdollista-

vat rataosan henkilöjunien enimmäisnopeu-

den nostamisen nykyisestä 140 kilometristä 

tunnissa tasoon 200 km/h. Tämä lyhentää 

kaukoliikenteen matka-aikaa Luumäen ja 

Imatran välillä LUIMA-hankkeen jälkeisestä 

noin 44 minuutista 38 minuuttiin. 
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Kaksoisraiteen toteuttaminen on edellytys lä-

hijunaliikenteen aloittamiselle Lappeenran-

nan ja Imatran välillä, mikäli päivittäisiä lähi-

junavuoroja halutaan ajaa enemmän kuin 

kaksi suuntaansa. 

Luumäki–Imatra kaksoisraidehankkeen yleis-

suunnitelma on vuodelta 2010. Yleissuunnitel-

man mukaisen kaksoisraiteen toteuttaminen 

vaatii ratasuunnitelman tekemisen Luumäki–

Joutseno-kaksoisraideosuudelta. Ratasuunni-

telman laatimisen arvioidaan kestävän noin 2 

vuotta. 

Arvio toimenpiteen kustannuksista on tehty 

rakennettavien linjaraidekilometrien perus-

teella. Kaksoisraiteen investointikustannuk-

set voivat muuttua kymmenillä miljoonilla tar-

kemmassa suunnittelussa. 

Rataosuuden nopeuttaminen yksiraiteisena 

(ks. luku 5.5.2 ) ei estä kaksoisraiteen toteut-

tamista. Yksiraiteisena nopeuttamisen raken-

tamisen aikaiset liikennehaitat ovat kuitenkin 

merkittävästi kaksoisraiteen rakentamista 

suuremmat, minkä vuoksi kaksoisraiteen ra-

kentamista ei ole perusteltua vaiheistaa ra-

kentamalla ensin rataoikaisut ja sen jälkeen 

kaksoisraide. 

Kaksoisraidetta saattaisi olla mahdollista al-

kaa toteuttaa myös vaiheittain, aloittaen 

LUIMAn valmistumisen jälkeen kapasiteetil-

taan niukimmaksi arvioidusta Luumäki–Rasin-

suo-osuudesta. 

5.4.9  Kotolahti–Mussalo-lisäraide 

Kustannusarvio 5,0 milj. €. 

Kotolahden ja Mussalon ratapihojen välillä on 

tunnistettu tarve uudelle läpiajoraiteelle. Toi-

menpide ei sisälly KOKOHA-hankkeeseen. Ko-

tolahti toimii nykyisin pääasiassa vaunujen 

säilytyspaikkana ja Mussalo järjestelypaik-

kana. Ratapihojen välinen raide on pullon-

kaula, ja uusi läpiajoraide mahdollistaisi ny-

kyistä paremmin vaunujen järjestelyn myös 

Kotolahdessa. Lisäraiteen arvioidaan tulevan 

tarpeelliseksi, jos liikenne Mussaloon kasvaa. 

5.4.10  Kotka Hovinsaaren ja Kotka tava-

ran pitkät raiteet  

Kustannusarvio 3,0 milj. €. 

Hovinsaaren ja Kotka tavaran pitkiä raiteita ei 

katsottu tarpeellisiksi toteuttaa KOKOHA-

hankkeen yhteydessä. Toimenpide voi kuiten-

kin tulla uudelleen ajankohtaiseksi, jos yli 700 

m junien liikennöinti lisääntyy. Pitkää raidetta 

ei välttämättä tarvita molemmille ratapihoille. 

5.5  Henkilöliikenteen matka-ajan 

lyhentäminen 

Toimenpidepolkuun sisältyy kaarreoikaisut ja 

nopeudennostot Luumäeltä Vainikkalaan ja 

Joutsenoon, joilla nopeutetaan henkilöjunien 

kulkua Luumäki–Vainikkala-yhteysvälillä 3–4 

minuuttia ja Luumäki–Joutseno-yhteysvälillä 

noin 6 minuuttia. Toimenpiteet on esitetty 

Taulukko 9. 

Toimenpide milj. € 

Luumäki–Vainikkala-radan no-

peuttaminen tasoon 180 km/h 
37,6 

Luumäki–Joutseno kaarreoikai-

sut ja nopeudennosto 200 km/h 
69 

Luumäki–Joutseno-kaksoisraide 

(ks. luku 5.4.8 ) 
211 

Taulukko 9. Toimenpiteet matka-ajan lyhen-

tämiseksi Luumäki–Imatra-yhteysvälillä. 

5.5.1  Luumäki–Vainikkala-radan nopeut-

taminen tasoon 180 km/h 

Kustannusarvio 37,6 milj. € hyöty-/kustan-

nussuhteella 0,8. 

Toimenpiteet vastaavat Luumäki–Vainikkala-

tarveselvityksen vaihetta 3 ja Luumäki–Vai-

nikkala-hankearvioinnin hankevaihtoehtoa 

4b. 
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Nykyisen raiteen nopeuttamistoimenpiteenä 

on tarkasteltu nopeuden nostoa nopeusta-

solle 180 km/h. Tavoitteena on ollut suunni-

tella raidegeometria sellaiselle nopeusta-

solle, jolla pystytään hyödyntämään nykyisen 

radan geometriaa ja olemassa olevia raken-

teita. Suuremmat nopeustasot edellyttävät 

täysin uutta raidegeometriaa, eli käytännössä 

uuden raiteen rakentamista, ja näitä vaihtoeh-

toja on tarkasteltu luvuissa 5.4.4  ja 5.4.5 . 

Muutoskohdat sijoittuvat nykyisen raiteen 

kaarteisille alueille, joissa ei voida saavuttaa 

edes nykyistä 140 km/h nopeutta (Kuva 27). 

Niissä muutoskohdissa, joissa kaarresäteiden 

arvot ovat suurentuneet huomattavasti, on 

tehty rataoikaisuja. Rataoikaisut ovat suuruu-

deltaan enimmillään useita kilometrejä. 

 

Kuva 27. Luumäki–Vainikkala rataoikaisukoh-

teet nopeudelle 140 km/h. 

Enimmäisnopeustaso 180 km/h ilman hidas-

teita mahdollistaisi noin 3–4 minuutin matka-

aikasäästön Allegro-junille. 

Tavanomaisella kalustolla ajettavien pika- ja 

sesonkijunien enimmäisnopeus on kaluston 

ominaisuuksien vuoksi 120 km/h ja vastaa-

vasti tavarajunien enimmäisnopeus on ylei-

sesti tasolla 60–100 km/h. 

Kansainvälisen henkilöliikenteen matkustaja-

määräennusteen epävarmuuksilla ei ole mit-

takaavaltaan merkittävää vaikutusta toimen-

piteen hyöty-kustannussuhteeseen (ks. Kuva 

20), mikäli COVID-19-pandemialla ei ole pysy-

viä vaikutuksia liikennemääriin. 

Toimenpiteessä toteutettavat rataoikaisut 

voivat edellyttää YVA-menettelyä. Menette-

lyn kestosta riippuen hanketta ei välttämättä 

voitaisi toteuttaa peruskorjauksen yhtey-

dessä, jolloin sen kannattavuus olisi alhai-

sempi. 

5.5.2  Luumäki–Joutseno kaarreoikaisut 

ja nopeudennosto 200 km/h 

Kustannusarvio 69 milj. € hyöty-/kustannus-

suhteella 0,4. 

Toimenpidettä on käsitelty osana Luumäki–

Imatra-hankearvioinnin hankevaihtoehtoja 3a 

ja 3b. 

Toimenpiteessä toteutetaan kaarreoikaisut, 

jotka mahdollistavat rataosan henkilöjunien 

enimmäisnopeuden nostamisen nykyisestä 

140 kilometristä tunnissa tasoon 200 km/h. 

Tämä lyhentää kaukoliikenteen matka-aikaa 

Luumäen ja Imatran välillä LUIMA-hankkeen 

jälkeisestä noin 44 minuutista 38 minuuttiin. 

Luumäki-Imatra rataosalla on vuonna 2010 

hyväksytty yleissuunnitelma ja vuonna 2017 

hyväksytty ratasuunnitelma, jonka sisältämät 

Luumäki-Joutseno-välin radanoikaisut eivät 

sisälly käynnissä olevaan LUIMA-hankkee-

seen.  Yksiraiteisena toteutettavan Luumäki-

Joutseno nopeudennostohankkeen seuraava 

suunnitteluvaihe on rakentamissuunnittelu.  

Nopeudennoston yhteydessä tulisi harkita 

myös Imatran aseman toisen laiturin rakenta-

mista (ks. luku 5.7.1 ). Imatran aseman kehittä-

minen ei kuitenkaan ole edellytys yhteysvälin 

matka-ajan lyhentämiselle. 

Rataosuuden nopeuttaminen yksiraiteisena ei 

estä kaksoisraiteen toteuttamista myöhem-

min (ks. luku 5.4.8 ). Toimenpiteen rakentami-

sen aikaiset haitat ovat kuitenkin siinä määrin 

merkittävät, ettei kaksoisraiteen rakenta-

mista ole perusteltua vaiheistaa rakentamalla 

ensin rataoikaisut ja sen jälkeen toinen raide 

ensimmäisen rinnalle. 
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5.6  Liikenteen rajanylityksen 

painopisteen osittainen 

siirtyminen Imatrankoskelle 

Toimenpidepolku mahdollistaa Imatrankos-

kelta rajan ylittävien tavarajunien määrän ja 

akselipainojen kasvattamisen, Imatrankoskel-

ta rajan ylittävän henkilöliikenteen sekä Imat-

ralle nykyisin päättyvien henkilöjunien ajami-

sen Imatrankosken asemalle saakka. Toimen-

piteet on esitetty Taulukko 10. 

Toimenpide milj. € 

Imatra–Imatrankoski-raja vai-

heen 1 toimenpiteet 
44–46 

Imatra-Imatrankoski-raja-kak-

soisraide ja akselipainon nosto  
38 

Luumäki–Joutseno-kaksoisraide 

(ks. luku 5.4.8 ) 
211 

Taulukko 10. Toimenpiteet liikenteen rajayli-

tyksen painopisteen siirtämiseksi. 

Nykyisin Vainikkalasta rajan ylittävän tavara-

liikenteen matka-aika ja kuljetuskustannukset 

ovat korkeammat Imatrankoski-rajan kuin 

Vainikkalan kautta. Tavaraliikenteen merkit-

tävälle siirtymiselle Imatrankoski-rajalle 

markkinaehtoisesti ei siten ole edellytyksiä il-

man merkittävää ulkopuolista kannustinta. 

Tavaraliikenteen siirtymisen toteutuessa Vai-

nikkalan liikennemäärät pienenevät, minkä 

seurauksena ei todennäköisesti synny edelly-

tyksiä tavaraliikenteen määrän kasvusta riip-

puvaisten Vainikkalan ratapihan toimenpitei-

den toteuttamiselle. Tavaraliikenteen siirty-

minen edellyttäisi merkittävää muutosta rajan 

ylittävän rautatieliikenteen toimintaympäris-

tössä. 

On huomioitava, ettei pienen mittakaavan lii-

kenteen siirtyminen Vainikkalasta Imatran-

koskelle välttämättä edellytä kapasiteetin 

kasvattamista Imatra–Imatrankoski-raja-ra-

taosalla. Tätä onkin tehty yksittäisten junien 

kohdalla, kun Vainikkalan ratapiha on ollut 

ruuhkautunut. Osalla Vainikkalan kuljetuk-

sista vaunujen akselipainot sekä kuljetettavat 

vaaralliset aineet voivat kuitenkin olla Imat-

rankosken reitin käyttöä rajoittava tekijä. 

Tarvittaessa Imatrankosken rajanylityspaikan 

kapasiteettia olisi mahdollista kasvattaa 

myös aukioloaikaa laajentamalla. 

Henkilöliikenteen osalta toimenpidepolku 

mahdollistaa rajan ylittävän henkilöliikenteen 

kulkemisen Venäjältä Imatrankosken rajanyli-

tyspaikan kautta. Henkilöliikenne Imatrankos-

kelta Viipuriin ja edelleen Pietariin olisi mah-

dollista venäläisellä kalustolla. Yhteyden to-

teuttaminen edellyttää myös rajan toisella 

puolella olevan rataosan sähköistämistä. 

Imatra–Imatrankoski-raja vaiheessa 1 raken-

nettavan Imatran kolmioraiteen kautta voisi 

olla mahdollista kytkeä Venäjän junayhteys 

edelleen Lappeenrannan suunnan liikentee-

seen. Tämän toteutumisessa on merkittävästi 

suurempia epävarmuuksia, sillä venäläisen ja 

suomalaisen junakaluston sähköjärjestelmät 

eivät ole yhteensopivat. 

Imatran kolmioraide mahdollistaisi kuitenkin 

Imatrankosken aseman käyttämisen myös ny-

kyisessä Imatralle päättyvässä henkilöjunalii-

kenteessä sekä mahdollisesti luvussa 5.7  kä-

sitellyssä Etelä-Karjalan lähijunaliikenteessä. 

Imatrankosken aseman hyödyntäminen lähi-

liikenteessä olisi tosin ristiriidassa mahdolli-

selle Vuoksenniskan seisakkeelle liikennöin-

nin kanssa. 

Imatran kolmioraiteen rakentaminen kytkey-

tyy myös Lauritsalan ratapihan kehittämi-

seen, sillä kolmioraide mahdollistaa Venäjältä 

lähtöisin olevien raakapuukuljetusten ajami-

sen suoraan Lauritsalaan ilman kääntymistä 

Imatra tavaralla. Rataosan mahdollinen liittä-

minen TEN-T-ydinverkkoon tai uusien Imat-

ralta Venäjälle suuntautuvien kuljetustarpei-

den syntyminen voi tuoda lisäpainetta kehi-

tystoimenpiteiden toteuttamiselle kuten ak-

selipainojen korotuksille nykyisestä 225 kN 

tasoon 250 kN. 
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Liikennepaikan mahdollinen kansainvälistä-

minen tulevaisuudessa mahdollistaa toteutu-

essaan myös vientikuljetukset Imatran rajan-

ylityspaikan kautta.   

5.6.1  Imatra–Imatrankoski-raja vaiheen 

1 toimenpiteet  

Kustannusarvio 44–46 milj. € hyöty-kustan-

nussuhteella n. 0,1–0,2. 

 

Toimenpide on käsitelty osana Luumäki–

Imatra-hankearvioinnin hankevaihtoehtoja 2, 

3b, 4b ja 5. 

Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan Imat-

ran kolmioraide, rataosan sähköistys, Imatran 

tavararatapihan toimintojen siirto Pelkolaan 

ja matkustajaliikenteen toimenpiteet Imatran-

koskella. 46 miljoonan euron kustannusarvio 

sisältää Imatrankosken ja Pelkolan laiturit ja 

liityntäpysäköinnin. Ilman henkilöliikenteen 

rakenteita kustannusarvio on 44 miljoonaa 

euroa. 

Käynnissä olevan ratasuunnitelman laatimi-

sen yhteydessä arvioidaan mahdollisuutta to-

teuttaa akselipainon korotus tasoon 250 kN 

yksiraiteisena osana ensimmäisen vaiheen 

toimenpiteitä. Akselipainon nosto ei sisälly 

esitettyyn kustannusarvioon.  

Toimenpiteillä parannetaan tavaraliikenteen 

sujuvuutta, mahdollistetaan junapituuksien 

kasvattaminen, siirretään raja-asematoimin-

not Pelkolaan ja peruskorjataan nykyinen rata. 

Sähköistys mahdollistaa Imatrankosken ase-

man käyttämisen myös nykyisessä Imatralle 

päättyvässä henkilöjunaliikenteessä ja mah-

dollistaa rajan ylittävän lähijunaliikenteen 

Suomen osalta. 

5.6.2  Imatra-Imatrankoski-raja-kaksois-

raide ja akselipainon nosto 

Kustannusarvio 38 milj. € hyöty-kustannus-

suhteella n. 0,0–0,1. 

 

Toimenpiteet on käsitelty osana Luumäki–

Imatra-hankearvioinnin hankevaihtoehtoa 5. 

Toimenpiteillä kasvatetaan merkittävästi ra-

taosan kapasiteettia lisäämällä rataosalle toi-

nen raide ja nostamalla suurin sallisttu akseli-

paino tasosta 225 kN tasoon 250 kN. Toimen-

piteiden ratasuunnittelu toteutetaan samassa 

yhteydessä Imatra–Imatrankoski-raja vai-

heen 1 toimenpiteiden kanssa. 

Toimenpiteet sisältävät kaksoisraiteen, akse-

lipainon noston rataosalla, tasoristeysten 

poistot Kuparintiellä ja Linnankoskenkadulla, 

turvalaitteiden uusimisen ja melusuojausten 

rakentamisen. 

Liikenne-ennusteen ja vaikuttavuuden arvi-

oinnin perusteella Imatra–Imatrankoski-raja 

ensimmäisen vaiheen toimenpiteet ovat kui-

tenkin riittäviä, eikä kaksoisraiteen rakentami-

nen ole tarpeen. 
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5.7  Etelä-Karjalan lähijuna-

liikenteen aloittaminen 

Toimenpidepolun toimenpiteillä mahdolliste-

taan lähijunaliikenteen aloittaminen Etelä-

Karjalassa. Osa toimenpiteistä palvelee pel-

kästään (Kouvola-)Lappeenranta–Imatra-vä-

lin lähijunaliikennettä, osa mahdollistaa lähi-

junaliikenteen Imatrankoskelta rajan yli kohti 

Viipuria ja edelleen Pietaria. Lisäksi Imatran 

kolmioraide mahdollistaa näiden reittien yh-

distämisen. 

Toimenpide milj. € 

Toisen laiturin rakentaminen 

Imatran asemalle 
2 

Uudet laiturit Lauritsalaan, Rau-

haan ja Vuoksenniskaan 
4 

Luumäki–Joutseno-kaksoisraide 

(ks. luku 5.4.8 ) 
211 

Taulukko 11. Etelä-Karjalan lähijunaliikenteen 

aloittamisen edellyttämät toimenpiteet. 

Luumäki–Imatra-välille mahtuu ilman Luu-

mäki–Joutseno-kaksoisraiteen rakentamista 

enimmillään 5+5 junavuoroa lisää vuorokautta 

kohden. Lähiliikenteen aloittaminen ilman 

kaksoisraiteen rakentamista voisi olla mah-

dollista, mikäli junia ajettaisiin päivittäin 

enimmillään kaksi kappaletta suuntaansa 

vuorokautta kohden. 

Jotta lähijunien liikennöinti olisi liiketaloudel-

lisesti kannattavaa, matkustajamäärän tulisi 

olla vähintään noin 500 000 vuodessa. Tätä 

suuremmilla matkustajamäärillä lipputulot 

ylittävät lähijunien ajamisesta syntyvät liiken-

nöintikustannukset. 

Kaksoisraiteen tarjoama lisäkapasiteetti on 

käytännössä edellytys liiketaloudellisesti 

kannattavan lähijunapalvelun tarjoamiselle. 

Kuitenkin, vaikka tekninen kapasiteetti mah-

dollistaisikin riittävän matkustajamäärän saa-

vuttamisen, asukasmäärä Luumäen ja Imatran 

välillä ei todennäköisesti tarjoa riittävää lii-

kenteen kysyntää liiketaloudellisesti kannat-

tavan matkustajamäärän saavuttamiseksi. 

Keväällä 2021 käynnistyvässä valtakunnalli-

sessa lähijunaliikenneselvityksessä tullaan 

oletettavasti tarkastelemaan sekä matkusta-

jamääriä että joukkoliikenteen järjestämisen 

vaihtoehtoja. 

5.7.1  Toisen laiturin rakentaminen Imat-

ran asemalle 

Kustannusarvio 2 milj. €. 

Toimenpide on käsitelty osana Luumäki–

Imatra-hankearvioinnin hankevaihtoehtoja 1, 

3a, 3b, 4a ja 4b. 

Imatran aseman toinen laituri mahdollistaa 

henkilöjunien kohtaamisen Imatran asemalla. 

Laiturista ei ole laadittu ratasuunnitelmaa. 

Kaukojunaliikenteen nykyisessä aikataulura-

kenteessa ei ole välitöntä tarvetta mahdollis-

taa kohtaaminen Imatran asemalla. 

5.7.2  Uudet laiturit Lauritsalaan, Rau-

haan ja Vuoksenniskaan 

Kustannusarvio 4 milj. €. 

Toimenpide on käsitelty osana Luumäki–

Imatra-hankearvioinnin hankevaihtoehtoa 

4b. 

Uudet henkilöliikenteen laiturit mahdollista-

vat lähijunien pysähtymisen. Laitureista ei ole 

laadittu ratasuunnitelmaa. 

Mikäli Imatran kolmioraide toteutetaan, ja lä-

hijunat päätetään ajaa Imatrankoskelle, Vuok-

senniskan laituria ei luultavasti tarvita.  

5.8  Toimenpidepolkujen 

ulkopuolelle jätetyt, 

selvitetyt toimenpiteet 

Toimenpide milj. € 

Luumäki–Vainikkala-radan pis-

temäisten nopeusrajoitusten 

poistaminen tasoon 140 km/h 

13,5 

Toinen sivuraide Raippoon 8 

Luumäen kolmioraide 17 

Taulukko 12. Toimenpidepolkujen ulkopuolelle 

jätetyt toimenpiteet. 
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5.8.1  Luumäki–Vainikkala-radan piste-

mäisten nopeusrajoitusten poista-

minen tasoon 140 km/h 

Kustannusarvio 13,5 milj. € hyöty-kustannus-

suhteella 0,11. 

Toimenpidettä on käsitelty osana Luumäki–

Vainikkala-tarveselvityksen vaihetta 3. Toi-

menpide vastaa Luumäki–Vainikkala-han-

kearvioinnin hankevaihtoehtoa 4a. 

Toimenpiteellä nopeutetaan henkilöliiken-

nettä nykyisellä radalla. 

Nykyiselle raiteelle on suunniteltu 140 km/h 

nopeuden nostoja kohtiin, joissa nopeutta on 

jouduttu alentamaan pienien kaarresäteiden 

takia. Nopeuden nostoalueita on kolme ja ne 

sijoittuvat Antikkalaan, Pulsaan ja Simolaan. 

Kaikkiin tarkasteltaviin kohteisiin on suunni-

teltu radan oikaisuja. 

Nykytyyppisellä junakalustolla nopeuden 

nostot lyhentävät lähinnä kallistuvakoristen 

Allegro-junien matka-aikoja. Kaluston ominai-

suudet rajoittavat nykyisellään tavanomai-

sella kalustolla ajettavien pika- ja sesonkiju-

nien enimmäisnopeudeksi 120 km/h ja tavara-

junien nopeuden yleisesti tasolle 60–100 

km/h. 

Pienten rataoikaisujen tekeminen ja Allegro-

junan ajaminen koko matkan nopeustasolla 

140 km/h ei mahdollista aikataulun nopeutta-

mista, mutta lisää hieman pelivaraa. 

5.8.2  Toinen sivuraide Raippoon 

Kustannusarvio 8,3 milj. €. 

Toimenpidettä on käsitelty osana Luumäki–

Vainikkala-tarveselvityksen vaihetta 3. Toi-

menpide vastaa Luumäki–Vainikkala-han-

kearvioinnin hankevaihtoehtoa 2a. 

Toimenpiteellä helpotetaan tilanteita, joissa 

junien kulku viivästyy Vainikkala tavaran 

ruuhkaisuuden vuoksi. Toimenpiteen osalta 

arviointiin kuitenkin, että Vainikkalan ratapi-

halle toteutettavat toimivat tarkoitukseen te-

hokkaammin. 

Samalla tutkittiin myös Raipon ja Pulsan sivu-

raiteiden jakamista kahteen osaan (kustan-

nusarvio n. 1 milj. €). Myös tämän toimenpi-

teen vaikuttavuus arvioitiin pieneksi. 

5.8.3  Luumäen kolmioraide 

Kustannusarvio 17 milj. € 

Toimenpidettä on arvioitu Luumäki–Vainik-

kala-tarveselvityksessä. 

Luumäen kolmioraide mahdollistaisi suoran 

junaliikennöinnin Vainikkalasta Lappeenran-

nan suuntaan ilman kulkusuunnan vaihta-

mista Luumäellä tai muulla liikennepaikalla. 

Yhteysvälillä ei kuitenkaan tunnistettu sel-

laista säännöllistä tai potentiaalista liiken-

nettä, joka hyötyisi oleellisesti uudesta yhtey-

destä. 

 

Kuva 28. Luumäen kolmioraiteen maastokäy-

tävä. 

Kolmioraiteen toteuttaminen edellyttää uu-

den lisä- tai kaksoisraiteen toteuttamista, sillä 

tarkasteltu kolmioraide liittyy Luumäki–Vai-

nikkala-osuudella tarkasteltuun uuteen rata-

käytävään. 



Väyläviraston julkaisuja 37/2021 67 

 

 Toimenpidepolkujen 

vaikutukset 

6.1  Arviointimenetelmä 

Toimenpidepolkujen vaikutukset on arvioitu 

suhteessa valtakunnallisen liikennejärjestel-

mäsuunnitelman tavoitteisiin ja strategisiin 

linjauksiin. Vaikutuksia on arvioitu vain niille 

linjauksille, jotka liittyvät tässä selvityksessä 

käsiteltyyn Kaakkois-Suomen hankekokonai-

suuteen. Kaikki tavoitteet ja strategiset lin-

jaukset on esitetty Kuva 1. 

Lisäksi arvioinnissa on tunnistettu toimenpi-

depolkujen merkittävät valtakunnallisen lii-

kennejärjestelmäsuunnitelman ympäristövai-

kutusten arviointikehikon mukaiset vaikutuk-

set. 

Vaikutustenarviointi on luonteeltaan laadulli-

nen. Arvioinnin tulokset on esitetty luvussa 6.3   

Palvelutason näkökulmasta arviointitaulu-

kossa on jätetty erikseen kuvaamatta toteu-

tuksen aikaisia haittoja, jotka väistämättä 

alentavat väliaikaisesti rautatieliikenteen pal-

velutasoa. Pitkällä tähtäimellä toimenpiteet 

pääasiassa kasvattavat liikennejärjestelmän 

palvelutasoa. 

Arvioinnissa ei ole otettu tarkemmin kantaa 

toimenpiteiden vaihtoehtoiskustannuksiin. 

Ratahankkeiden investoinnit toteutetaan pää-

asiassa valtion budjettirahoituksesta, jonka 

vuosittainen enimmäismäärä on välillisesti 

riippuvainen valtion tuloista. Toimenpiteisiin 

käytettävien investointikustannusten voidaan 

ajatella vähentävän muiden investointien to-

teutukseen varattavaa budjettia. Tehottomien 

toimenpiteiden toteuttaminen vaikuttaa siis 

hankealueen ulkopuolisten toimenpiteiden to-

teuttamiseen, ja sitä enemmän, mitä suurem-

mista investointikustannuksista on kyse. 

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen arvi-

oinnissa ei ole huomioitu rakentamisesta, 

kunnossapidosta tai rakennusmateriaaleista 

aiheutuvia päästöjä, sillä näiden päästöjä ei 

ole tarkasteltu yksityiskohtaisesti tämän ra-

portin taustalla olevissa selvityksissä. Varsi-

naiset liikennöinnin kasvihuonekaasupäästöt 

muodostavat käyttövoimista riippuen noin 

5 % rautateiden päästöistä, joten rakentami-

sen ja kunnossapidon päästöjen sivuuttami-

sen merkitys on huomattava kokonaispäästö-

jen arvioinnin kannalta (Stripple & Uppenberg 

2010). 

6.2  Arvioitavat kokonaisuudet 

Toimenpidepolkujen vaikutuksia on arvioitu 

luvussa 5 esitettyjen toimenpidepolkujen poh-

jalta. Alla on esitetty tarkennuksia tiettyjen 

toimenpidepolkujen arvioinnissa tehtyihin 

oletuksiin. 

Arviointi on toteutettu kaksiportaisesti Kuva 

17 mukaisessa järjestyksessä: nykytilanteessa 

perusteltuja kehitystoimenpiteiden toimenpi-

depolkua on arvioitu suhteessa tilanteeseen, 

jossa LUIMA- ja KOKOHA-hankkeet ovat val-

mistuneet ja kaikki kohdassa 5.2 esitetyt pe-

ruskorjaustoimenpiteet on toteutettu. Muita 

toimenpidepolkuja on arvioitu suhteessa ti-

lanteeseen, jossa myös nykytilanteessa pe-

rustellut kehitystoimenpiteet on toteutettu. 

Etelä-Karjalan lähijunaliikenteen aloittamisen 

toimenpidepolun sekä liikenteen rajanylityk-

sen painopisteen siirtymisen toimenpidepolun 

vaikutuksia on arvioitu sekä Luumäki–Jout-

seno-kaksoisraiteen kanssa että ilman kak-

soisraidetta. Kaksoisraiteen rakentaminen 

kuitenkin korostaa näiden toimenpiteiden vai-

kutuksia, sillä se kasvattaa kapasiteettia toi-

menpidepolkujen mukaiselle liikenteelle. 

Luumäki–Joutseno-kaksoisraiteen ei oleteta 

itsessään lisäävän nykyisen kaukojunaliiken-

teen kaltaista henkilöliikenteen junamäärää 
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Karjalan radalla, sillä Karjalan radalla on tun-

nistettu olevan jo nykyisellään riittävä kapasi-

teetti yksittäisten lisävuorojen ajamiseen päi-

vittäin. Karjalan radan kaukoliikenne on VR:n 

markkinaehtoista liikennettä, eli liikenteen ky-

syntä vaikuttaa merkittävästi vuorojen mää-

rään. 

Tavara- ja/tai henkilöliikenteen kasvun mah-

dollistamisen toimenpidepolun osalta on ole-

tettu, että polkuun sisältyviä toimenpiteitä to-

teutetaan kustannustehokkuusjärjestyksessä 

perusteltujen liikenne-ennusteiden pohjalta – 

ja vain tilanteissa, joissa on selvää, ettei kevy-

emmillä tai muihin liikennemuotoihin kohdis-

tuvilla toimenpiteillä voida tehokkaammin pa-

rantaa liikennejärjestelmän toimintaa. Toisin 

sanoen: arvioinnissa on oletettu, ettei rataka-

pasiteettia kasvattavia toimenpiteitä toteu-

teta ilman liikenteellistä perustetta, kuten lii-

kennemäärien (todennäköistä) kasvua yli toi-

menpiteillä parannettavien rautatiejärjestel-

män osien kapasiteetin, ja olettaen, ettei rata-

kapasiteettia ole mahdollista kasvattaa esi-

merkiksi vaihtoehtoisilla liikennöintimalleilla. 

6.3  Arvioinnin tulokset 

Arvioinnin tulokset on koottu taulukkoon 13 ja 

taulukkoon 14. Vaikutusten suuruusluokkaa 

on arvioitu asteikolla merkittävästä negatiivi-

sesta vaikutuksesta (--) merkittävään positii-

viseen vaikutukseen (++). Osalla toimenpide-

poluista ei tunnistettu vaikutusta tarkastelta-

viin kriteereihin (0). Lisäksi joiltakin osin koko-

naisvaikutus riippuu myöhemmin tarkentu-

vista yksityiskohdista, jolloin todennäköistä 

vaihteluväliä vaikutuksille on kuvattu kautta-

viivalla (+/-). 

Yksityiskohtaiset perustelut arvioitujen vaiku-

tusten suuruusluokille on esitetty liitteessä 1.  
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0 ＋/ 0 ＋＋ ＋/ − ＋/ 0 

0 ＋/ 0 ＋＋ ＋/ − ＋/ 0 

0 0 ＋＋ ＋/ − ＋/ 0 

＋ ＋/ 0 0 0 0 

＋＋ ＋＋ 0 0 / − ＋ 
 

0 ＋/ 0 ＋＋ ＋/ 0 0 

＋ ＋/ 0 ＋＋ ＋ ＋/ 0 

0 ＋/ 0 ＋＋ 0 / − ＋/ 0 

0 ＋/ 0 ＋ ＋ ＋/ 0 

＋＋ ＋＋ ＋ ＋/ − ＋ 

0 0 ＋＋ ＋ 0 
 

＋＋ 0 ＋/ 0 ＋ ＋＋/ 0 

＋＋ 0 0 ＋ ＋/ 0 

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 

＋＋ ＋＋ 0 0 ＋/ −− 

0 ＋/ 0 ＋ ＋＋ 0 
 

0 0 ＋＋ 0 0 
 

Taulukko 13. Liikenne 12 -suunnitelman saavutettavuustavoitteen strategisten 

linjausten vaikutusten arvioinnin taulukko. Tulkintaohje merkinnöille on luvun 

6.3 alussa. 
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0 0 0 ＋ ＋/ 0 

＋＋ ＋ ＋＋ ＋＋ ＋/ 0 

＋/ − ＋/ − ＋ ＋/ − ＋/ − 
 

＋＋ ＋＋ ＋/ − ＋/ −− ＋/ − 

＋＋ ＋ ＋/ − ＋/ −− ＋/ −− 

＋＋ ＋/ − 0 0 / − 0 

＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ 

＋/ − ＋/ − − −− −− 

＋ ＋/ − 0 ＋/ − 0 

＋/ 0 ＋/ − 0 0 0 
 

Taulukko 14. Liikenne 12 -suunnitelman kestävyys- ja tehokkuustavoit-

teen strategisten linjausten vaikutusten arvioinnin taulukko. Tulkinta-

ohje merkinnöille on luvun 6.3 alussa. 
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6.3.1  Saavutettavuus 

Henkilöliikenteen saavutettavuus 

Tarkastellut toimenpidepolut lisäävät kan-

sainvälistä saavutettavuutta henkilöliiken-

teessä parantamalla hieman Allegro-junayh-

teyden toimintaedellytyksiä Helsingin ja Pie-

tarin välillä, lyhentämällä hieman keskimää-

räistä matka-aikaa Suomen lentokentille sekä 

mahdollistamalla paikallisjunaliikenteen 

aloittamisen Imatran ja Viipurin välillä. 

Alueiden välinen ja sisäinen henkilöliikenteen 

saavutettavuus paranee Luumäen ja Imatran 

välisillä toimenpiteillä: rataosan nopeuttami-

nen lyhentää matka-aikoja kaikilla Kouvolan, 

Imatran ja Joensuun välisillä yhteyksillä, kak-

soisraide parantaa liikenteen täsmällisyyttä ja 

häiriötilanteiden hallintaa ja lähijunaliiken-

teen aloittaminen lyhentää vuorovälejä ja pa-

rantaa joukkoliikenteen yhteyksiä nykyisten 

junaliikenteen pysähdyspaikkojen välillä. Luu-

mäen ja Vainikkalan väliset toimenpiteet eivät 

vaikuta Suomen sisäiseen saavutettavuuteen, 

sillä rataosan toimenpiteet lyhentävät matka-

aikaa vain Allegro-junilla, jotka eivät palvele 

Suomen sisäistä liikennettä. 

Imatran ja rajan välisillä toimenpiteillä voitai-

siin parantaa myös alueiden sisäistä saavu-

tettavuutta, sillä ne mahdollistavat suoran lii-

kennöinnin Lappeenrannan suunnasta Imat-

ran keskustan läheisyydessä sijaitsevalle 

Imatrankosken asemalle. Käytännössä kol-

mioraidetta hyödyntäisivät Imatralle päätty-

vät junat, joita ajettiin kerran arkipäivässä en-

nen COVID-19-pandemiaa. Vuorot on toistai-

seksi peruttu pandemian vuoksi vähentynei-

den matkustajamäärien vuoksi. Kolmioraidet-

ta voisi olla mahdollista hyödyntää myös Kar-

jalan radan lähijunaliikenteessä. 

Henkilöliikenteen palvelutason kannalta mer-

kittäviä ovat myös Lappeenrannan aseman 

ylikulkujen rakentaminen ja välilaiturin koro-

tus, sillä ne parantavat aseman esteettö-

myyttä ja toimivuutta liikenteen solmukoh-

tana. Matkaketjujen toimivuus paranee erityi-

sesti Luumäen ja Joutsenon välisen kaksois-

raiteen ja lähijunaliikenteen yhdistelmällä, jol-

loin kaukojunaliikenteestä voidaan järjestää 

säännölliset yhteydet väliasemille. Kuitenkin 

jo pelkkä kaksoisraide parantaa junaliikenteen 

täsmällisyyttä ja siten myös matkaketjujen to-

teutumista. 

Kaikki tarkastellut toimenpiteet kehittävät 

Etelä-Suomen mittakaavassa rautatieliiken-

teen kilpailukykyä, mikä ohjaa vähäisessä 

määrin yhdyskuntarakennetta tiivistymään 

ratojen varsille. 

Tavaraliikenteen saavutettavuus 

Kansainvälisen tavaraliikenteen sujuvuus pa-

ranee toteuttamalla varsinaisia infrastruk-

tuuria kehittäviä toimenpiteitä: Vainikkalan ja 

Imatrankosken kautta maahan saapuvien lii-

kennevirtojen toimintavarmuus ja kustannus-

tehokkuus paranevat, ja sama koskee rataver-

kolla kulkevia viennin ja transiton liikennevir-

toja Suomenlahden satamiin.  

Varsinaisilla toiminnallisilla muutoksilla voi 

kuitenkin olla tavaraliikenteen kansainvälistä 

saavutettavuutta heikentävä vaikutus: Karja-

lan radan lähijunaliikenteen aloittaminen il-

man Luumäki–Joutseno-kaksoisraidetta hei-

kentäisi ennen kaikkea tavaraliikenteen täs-

mällisyyttä Karjalan radalla.  

Selvityksissä tarkasteltiin myös vaikutuksia 

sille, että nykyisiä Vainikkalan kautta rajan 

ylittäviä tavaravirtoja siirretään kulkemaan 

Imatrankosken kautta: reitin käyttäminen 

näille kuljetusvirroille heikentäisi Suomen kil-

pailukykyä transitoliikenteessä ja kasvattaisi 

tuontikuljetusten kustannuksia. Pieniä hyötyjä 

saavutettaisiin lähinnä lyhytaikaisesti sellai-

sissa poikkeustilanteissa, joissa liikenne Vai-

nikkalan rajanylityspaikan kautta jouduttaisiin 

keskeyttämään esimerkiksi onnettomuuden 

tai Vainikkalan ratapihan kapasiteetin täytty-

misen vuoksi. 

6.3.2  Kestävyys 

Etelä-Karjalan lähijunaliikenne kasvattaa mo-

nipuolisen kestävän liikenteen keinovalikoi-

maa radan varrella sijaitsevien kaupunkien 
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alueilla. Mahdollinen yhteys Imatrankoskelle 

vaikuttaa samalla tavalla. Vaikutus on kuiten-

kin merkittävä vain siinä tapauksessa, että 

Luumäen ja Joutsenon välinen kaksoisraide on 

rakennettu, sillä päivittäisten junavuorojen 

määrä jää muuten vähäiseksi. 

Kaikki tarkastellut toimenpiteet vähentävät 

varsinaisen liikennöinnin päästöjä, mutta suu-

rin osa toimenpiteistä hyvin vähän. Rakenta-

misen ja kunnossapidon päästöjä ei ole arvi-

oitu, millä on merkittävä vaikutus liikennejär-

jestelmän kokonaispäästöihin, ja sen vuoksi 

kokonaisvaikutusta päästöihin ei voida luotet-

tavasti arvioida.  

Kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta 

muista toimenpidepoluista erottuvat nykyti-

lanteessa perustellut kehitystoimenpiteet, 

jotka ovat luonteeltaan melko pieniä, ja joiden 

lisäksi arvioidaan siirtävän nykyistä Helsingin 

ja Pietarin lentoliikennettä raiteille. Käytän-

nössä vaikutus toki edellyttää, että matkusta-

jien väheneminen lentoliikenteessä johtaa pit-

källä tähtäimellä vuorojen vähenemiseen. 

Pitkällä tähtäimellä kaikki tarkastellut rauta-

tieinfrastruktuuria parantavat toimenpiteet 

kehittävät tavalla tai toisella rautatieliiken-

teen palvelutasoa ja markkinaosuutta hen-

kilö- tai tavaraliikenteessä. Vaikutus on kui-

tenkin paikoin vähäinen tai joidenkin toimen-

piteiden osalta jopa teoreettinen: esimerkiksi 

Lappeenrannan ratapihan raiteiden pidentä-

miselle ei ole tunnistettu mahdollisia kuljetus-

virtoja, jotka käytännössä hyötyisivät pidem-

mistä raiteista. Tämän vuoksi kyseisen toi-

menpidepolun osalta on oletettu, että toimen-

piteitä toteutetaan liikennemäärien kehitty-

essä vain liikenteellisten pullonkaulojen pois-

tamiseen, mikäli liikenteen pullonkauloja ei 

voida ratkaista kevyemmillä toimenpiteillä. 

6.3.3  Tehokkuus 

Toimenpidepolut eroavat toisistaan merkittä-

västi tehokkuuden osalta. Nykytilanteessa pe-

rustellut kehitystoimenpiteet täyttävät kaikki 

tehokkuustavoitteen strategiset tarkennuk-

set, ja tavara- ja/tai henkilöliikenteen kasvun 

mahdollistamisen toimenpidepolku voi täyt-

tää ne, riippuen siitä, miten digitalisaation ja 

tehokkaan liikenteenohjauksen mahdollisuu-

det huomioidaan toimenpiteiden toteutuspää-

töksissä. 

Luumäen ja Imatran välisen matka-ajan ly-

hentäminen hyödyntää merkittäviltä osin ra-

taosan nykyistä geometriaa, vaikka merkittä-

viä oikaisujakin tarvitsee rakentaa. Toimenpi-

teessä on kuitenkin huomioitava, että rata-

osan peruskorjaus on käynnissä LUIMA-hank-

keen puitteissa, ja oikaisujen rakentaminen 

seuraavien vuosien aikana tarkoittaisi sitä, 

että juuri uusittujen rakenteiden elinkaari jäisi 

lyhyeksi. Yhteysvälin liikenteen nopeuttami-

selle ei ole tunnistettu oikaisuille vaihtoehtoi-

sia toimenpiteitä. Toimenpide ei ole sellaise-

naan yhteiskuntataloudellisesti kannattava. 

Saattaa olla mahdollista nopeuttaa yhteysvä-

lin liikennettä tarkasteltuja pienimuotoisem-

milla oikaisuilla tasoon 180 km/h (200 km/h 

sijaan), jolloin kustannuksetkin olisivat pie-

nempiä. Vaihtoehtoista tarkastelua ei ole tois-

taiseksi tehty. 

Luumäki–Joutseno-kaksoisraiteen toteutta-

minen käytettyjen liikenne-ennusteiden mu-

kaisessa tilanteessa ei ole tarpeellista. Rata-

osalla on vielä käyttämätöntä kapasiteettia 

nykyisellä liikennöintimallilla, ja käytettävissä 

olevaa ratakapasiteettia voidaan lisäksi kas-

vattaa junapituuksien ja akselipainojen kas-

vattamisella. Junamäärän kasvattaminen ny-

kyisestä toki kasvattaa häiriöherkkyyttä var-

sinkin tavaraliikenteen näkökulmasta. Liiken-

teen hallinnan keinojen ja liikennöintimallien 

muuttamisen mahdollisuuksia ei kuitenkaan 

ole tutkittu järjestelmällisesti tämän selvityk-

sen yhteydessä. Kaksoisraide ei ole yhteiskun-

tataloudellisesti kannattava (hyöty-kustan-

nussuhde n. 0,1–0,2). 

Etelä-Karjalan lähijunaliikenteen aloittaminen 

ei ole yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa 

riippumatta siitä, toteutetaanko kaksoisraide. 

Liikennöinti ei ole kummassakaan tapauk-
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sessa markkinaehtoisesti kannattavaa. Lii-

kennöinnin aloittaminen nykyisellä rataver-

kolla tehostaa nykyisten verkon hyödyntä-

mistä, mutta samalla lisää liikenteen häiriö-

herkkyyttä. 

Etelä-Karjalan lähijunaliikenteellä kehitet-

tävä, nykyisin suhteellisen matala joukkolii-

kenteen palvelutaso kytkeytyy radan varrella 

sijaisevien alueiden asukastiheyksiin. Lähiju-

naliikenteen aloittamisen tehokkuus ja vaikut-

tavuus joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden 

kasvattamisessa edellyttää asukastiheyden 

merkittävää kasvua lähijunaliikennettä varten 

rakennettavien seisakkeiden läheisyydessä. 

Vaihtoehtoiset julkisen liikenteen kulkumuo-

dot voivat osoittautua lähijunaliikennettä te-

hokkaammiksi alueellisen saavutettavuuden 

kasvattamisessa. 

Imatran ja rajan väliset toimenpiteet lyhentä-

vät raakapuukuljetusten matka-aikaa metsä-

teollisuuden laitoksiin Karjalan radan varrella. 

Parannus ei kuitenkaan ole merkittävä verrat-

tuna nykyiseen liikennöintimalliin, jossa vau-

nut jaotellaan Imatra tavarassa. Toimenpiteet 

eivät palvele muita nykyisiä kuljetuksia. Ny-

kyisten Vainikkalasta rajan ylittävien kuljetus-

ten siirtäminen kulkemaan Imatrankosken 

kautta olisi hyvin kannattamatonta. Osa toi-

menpiteistä mahdollistaa kuitenkin Venäjälle 

suuntautuvan henkilöjunaliikenteen aloitta-

misen, mikäli liikenteen edellytykset myös Ve-

näjän puolella toteutuvat. Toimenpidepolun 

toimenpiteiden toteuttaminen ei ole itsessään 

yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa (hyö-

ty-kustannussuhde n. 0,0–0,2), ja Vainikkalan 

nykyisten tavaravirtojen mahdollinen siirty-

minen kulkemaan Imatrankosken kautta kas-

vattaa lisäksi kuljetuskustannuksia. 

6.3.4  Muut vaikutukset 

Pääosa tarkasteltavista toimenpiteistä koh-

distuu nykyisille ratayhteyksille, minkä vuoksi 

vaikutukset toimenpiteiden välittömään ym-

päristöön ovat pieniä ja hallittavissa suurim-

maksi osaksi jatkosuunnittelussa. 

Tarkastellut henkilöjunaliikenteen matka-ai-

kaa lyhentävät toimenpiteet kasvattavat hie-

man raideliikenteen kulkumuoto-osuutta, 

mikä vähentää keskimäärin määrin liikenteen 

lähipäästöjä, kuten pienhiukkasia ja melua, ja 

vähentää tieliikenteen onnettomuuksia.  

Kaksi kehityskulkua kuitenkin erottuvat tässä 

suhteessa muista: Luumäen ja Vainikkalan vä-

linen uusi maastokäytävä lisä- ja kaksoisrai-

detta varten sekä nykyisin Vainikkalasta rajan 

ylittävien kuljetuksien siirtyminen kulkemaan 

Imatrankosken kautta. 

Luumäki–Vainikkala uusi maastokäytävä 

lisä- tai kaksoisraiteelle 

Uuden lisäraiteen maastokäytävän vaikutuk-

set kohdistuvat pääosin metsäalueille, mutta 

alueella on myös pienvesiä, virtavesiä ja suo-

alueita. Vaikutusten tarkempi arvioiminen ja 

lieventäminen vaatii luonto- ja lajistoselvityk-

siä uudella maastokäytävällä. Luontoarvot ja 

niihin kohdistuvat vaikutukset on selvitettävä 

tarkemmin. Raideyhteys pirstoo metsää ja 

vaikuttaa luonnonalueiden välisiin yhteyksiin. 

Ekologisen verkoston kannalta merkittäviä 

yhteyksiä ja alueita on tarpeen selvittää ja ot-

taa jatkosuunnittelussa huomioon.  

Raidelinjauksen länsiosassa sijaitsevat Tah-

volan kulttuuriperintökohde, Jokimetsän tais-

telukaivanto ja Salpalinjan II maailmansodan 

aikaiset varustukset Jussinmäen alueella.  

Lisäraide sijoittuu lähelle historiallisesti ja 

maisemallisesti merkittävää kyläasutusta 

Haikalassa ja Rikkilässä. Nämä on otettava 

tarkemmassa suunnittelussa huomioon radan 

linjauksen ja rakenteiden osalta sekä kulttuu-

riympäristökohteiden lähialue on suunnitel-

tava huolellisesti. Metsäisillä osuuksilla lisä-

raide ei erotu kauas maisemakuvassa, vaan se 

sijoittuu suljettuun maisematilaan melko huo-

maamattomasti. Pienipiirteisessä maisemas-

sa lukuisten pienten viljelyalueiden ja kylien 

tuntumassa raide erottuu paikoin selkeästi 

maaseudun maisemakuvassa.  
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Vainikkalasta rajan ylittävien kuljetuksien 

siirtyminen kulkemaan Imatrankosken 

kautta 

Venäläiset korkean akselipainon tavaravau-

nut aiheuttavat erityisen paljon melua ja tä-

rinää. Mikäli nykyisin Vainikkalasta rajan ylit-

täviä korkean akselipainojen kuljetuksia siir-

retäisiin kulkemaan Imatrankosken kautta, 

tarkoittaa tämä merkittäviä melu- ja tärinä-

vaikutuksia Karjalan radalla, jonka varrella on 

huomattavasti asutusta. 

Venäjältä Vainikkalan yli tulee merkittäviä 

määriä raakaöljyä, öljytuotteita ja kemikaa-

leja, jotka luokitellaan vaarallisiksi aineiksi. 

Mikäli myös nykyisin Vainikkalasta rajan ylit-

täviä VAK-kuljetuksia siirrettäisiin kulkemaan 

Imatrankosken kautta, tarkoittaisi tämä maa-

perän ja vesistöjen pilaantumisriskin kasva-

mista Karjalan radan varrella. Myös kokonais-

riski vesistöjen ja maaperän pilaantumiseen 

kasvaisi kuljetusreittien pidentymisen myötä. 

Luumäki–Imatra–Imatrankoski-raja-hankear-

vioinnin lähtökohdissa VAK-kuljetusten ei ole-

tettu siirtyvän Vainikkalasta Imatrankoskelle. 
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 Yhteenveto ja 

suositukset 

7.1  Rataverkon liikenteen ja 

kapasiteetin kehittyminen 

Kaakkois-Suomen rautateillä yhdistyvät koti-

mainen ja kansainvälinen tavara- ja henkilölii-

kenne. Suurin osa tavara- ja henkilövirroista 

yhdistyy Kouvolan ja Luumäen välisellä rata-

osalla, joka on vuosittain kuljetetuissa ton-

neissa mitattuna Suomen kuormitetuin rata-

osuus. 

Nykytilanteessa junamäärät ylittävät rataka-

pasiteetin käyttöasteen raja-arvot Joutsenon 

ja Imatran sekä Kouvolan ja Kotkan välisillä 

osuuksilla. LUIMA-hankkeessa rakennettavan 

kaksoisraiteen arvioidaan poistavan kapasi-

teettia koskevat haasteet Joutsenon ja Imat-

ran väliltä. Kouvolan ja Kotkan välisiä kapasi-

teettihaasteita vähennetään KOKOHA-hank-

keessa, mutta yhteysvälin kapasiteettihaas-

teisiin myötävaikuttaa myös Vainikkalan rata-

pihan ruuhkaisuus. Vainikkalan ratapihaa ke-

hittämällä voidaan kustannustehokkaasti vä-

hentää ruuhkautumista myös Kouvolan ja Kot-

kan välillä. 

Kotimaisen tavaraliikenteen määrien arvioi-

daan pysyvän keskimäärin nykytasolla, vaikka 

nähtävissä on sekä liikennettä kasvattavia 

että vähentäviä muutoksia ja epävarmuuksia. 

Metsäteollisuuden tuotteista paperin tuo-

tanto on vähentynyt viimeisen 10–15 vuoden 

ajan, mutta kartongin ja sellun tuotantoa on 

puolestaan pystytty kasvattamaan. Fossiilis-

ten raaka-aineiden tuonnin arvioidaan vähe-

nevän uusiutuviin raaka-aineisiin siirtymisen 

myötä. Junakuljetukset Suomen ja Aasian vä-

lillä ovat kasvaneet, mutta mittakaava on 

edelleen pieni. 

Suurimpien muutosten arvioidaan kuitenkin 

liittyvän transitoliikenteeseen, jonka ennuste-

taan vähenevän merkittävästi seuraavan vii-

den vuoden aikana: nykyinen läpikulkuliikenne 

siirtyy kulkemaan lähes kokonaisuudessaan 

Venäjän satamien kautta. Aivan lähivuosina 

transitomäärien arvioidaan pysyvän nykyta-

sollaan tai jopa hieman kasvavan. 

Henkilöliikenteen ennusteessa muutokset 

ovat tavaraliikennettä vähäisempiä. Kotimai-

sen henkilöliikenteen arvioidaan kasvavan 

maltillisesti väestönkasvun ja bruttokansan-

tuotteen mukana. Kansainvälisen henkilölii-

kenteen kehittymiseen vaikuttavat muun mu-

assa pandemiasta toipumiseen ja viisumijär-

jestelyjen kehittymiseen kohdistuvat epävar-

muudet. 

Rataverkon välityskyvyn arvioidaan kasvavan 

koko rataverkolla Digirata-hankkeessa toteu-

tettavan Euroopan rautatieliikenteen hallinta-

järjestelmän myötä. Rataverkolle voidaan 

saada mahtumaan nykyistä enemmän kulje-

tuksia myös junien akselipainoja ja pituuksia 

kasvattamalla. 

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuun-

nitelmassa on korostettu rautatieliikenteen 

palvelutason kasvattamista mm. nopeutta-

malla henkilöliikenteen yhteyksiä Helsinkiin ja 

Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Yksi nopeut-

tamista tukeva kehityskuva on Kouvolasta 

Porvoon kautta Helsinkiin suunniteltu Itärata, 

jolla saattaisi olla merkittäväkin matkustaja-

määriä kasvattava vaikutus. Myös muilla mer-

kittävillä rautatieliikenteen palvelutasoa kas-

vattavilla hankkeilla voi olla toteutuessaan 

vaikutuksia matkustajamääriin tarkastelu- 

alueella sekä valtakunnallisesti. 

Tavoitteet vähäpäästöisyydestä muovaavat 

osaltaan rautateitä ympäröivää yhteiskuntaa, 

minkä arvioidaan korostavan rautatieliiken-

nettä muiden kulku- ja kuljetusmuotojen si-

jaan. Vähäpäästöisyys heijastuu Valtakunnal-

lisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoit-

teissa, jotka rakentuvat saavutettavuuden, 

kestävyyden ja tehokkuuden ympärille. Ta-

voitteet tulee huomioida rataverkon kehittä-

misessä itsessään mutta myös muiden tavoit-

teisiin liittyvien ilmiöiden ja ohjauskeinojen 



Väyläviraston julkaisuja 37/2021 76 

 

osalta. Yhtenä esimerkkinä vähäpäästöisyys-

tavoitteiden aiheuttamasta muutoksesta on 

liikenne-ennusteissa huomioitu Sköldvikin 

fossiilisen raaka-ainetuonnin väheneminen. 

7.2  Toimenpidesuositukset 

Rataverkkoon kohdistuu lähivuosina merkit-

täviä peruskorjaustarpeita. Nykyisen palvelu-

tason ylläpitämiseksi on suositeltavaa toteut-

taa tarpeelliset peruskorjaukset (luku 0). Pe-

ruskorjausten yhteydessä kannattaa selvittää 

samassa yhteydessä esitettyjen toimenpitei-

den kustannukset ja muut toteutusedellytyk-

set, kuten Kouvola–Luumäki-rataosan suu-

rimman sallitun nopeuden nosto. Peruskor-

jausten yhteydessä tarkistettaviin toimenpi-

teisiin saattaa liittyä merkittäviäkin kustan-

nuksia, ja toisaalta niistä koituvat hyödyt voi-

vat olla merkittäviä. 

Nykytilanteessa perustellut kehitystoimenpi-

teet parantavat kustannustehokkaasti Kaak-

kois-Suomen rautatiejärjestelmän toimintaa. 

Toimenpiteet ovat teknisestä sekä yhteiskun-

tataloudellisesta näkökulmasta suositeltuja 

toteuttaa todennäköisimmän liikenne-ennus-

teen mukaisessa toimintaympäristössä. (luku 

5.3 ). 

  

Kuva 29. Luumäki–Vainikkala (violetti) ja Luumäki–Imatra (vihreä) -rataosien suositeltujen toimen-

piteiden suuntaa-antava ajoittuminen. 
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Peruskorjaukset ja nykytilanteessa perustel-

lut kehitystoimenpiteet tulisi mahdollisuuk-

sien mukaan kytkeä toteutettavaksi samassa 

yhteydessä, jolloin vältetään kaksinkertaista 

työtä ja vähennetään liikenteelle aiheutuvia 

haittoja. Peruskorjausten ja suositeltujen ke-

hitystoimenpiteiden aikatauluja on arvioitu 

kuvissa Kuva 29 ja Kuva 30. 

Ratakapasiteetin käyttöasteet pysyvät perus-

ennusteen mukaisessa tulevaisuudessa hy-

väksyttävällä tasolla tässä suositeltujen kehi-

tystoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen. Ra-

takapasiteetin käyttöaste on yleisellä tasolla 

hyvä mittari liikenteen häiriöherkkyydelle ja 

palautumiskyvylle, ja se kuvaa myös välitys-

kyvyn riittävyyttä suhteessa ennustettuun lii-

kennemäärään. Tarvittaessa häiriöherkkyyttä 

ja palautumiskykyä on mahdollista tarkastella 

simulaatioiden avulla erilaisissa liikennetilan-

teissa, mikä tukee päätöksentekoa hyväksyt-

tävästä tasosta rautatieliikenteen luotetta-

vuudelle. 

Tarkastelualueen liikenteen kehittymiseen 

liittyy merkittäviä epävarmuuksia. Jotta mah-

dollisiin muutoksiin voidaan varautua ajoissa, 

tulee liikenne-ennusteisiin liittyvien epävar-

muuksien kehittymistä ja vaikutuksia seurata 

säännöllisesti. Ratakapasiteetin mahdollista 

täyttymistä ja rataosien välityskykyä tarkas-

tellessa tulee huomioida Digirata-hankkeessa 

toteutettavan eurooppalaisen rautatieliiken-

teen hallinta- ja kulunvalvontajärjestelmän 

(ERTMS/ETCS) ratakapasiteettia kasvattava 

vaikutus seuraavan vuosikymmenen alkupuo-

lella. 

Ratakapasiteetin lisäksi saattaisi olla perus-

teltua tarkastella matkustajakapasiteettia ja 

junien täyttöastetta Luumäki–Imatra-yhteys-

välillä etenkin ruuhkaliikenteessä. Junien yksi-

tyiskohtaiset täyttöasteet eivät ole julkista 

tietoa, mutta niillä on merkittävä vaikutus 

henkilöjunaliikenteen palvelutasoon. Matkus-

tajakapasiteettia on kustannustehokkainta 

kasvattaa junien pituutta kasvattamalla: en-

nen pandemiaa henkilöjunien pituus oli tyypil-

lisesti 7 vaunua, johon voidaan helposti lisätä 

useampi vaunu. 

Mikäli liikennemäärät kasvavat merkittävästi 

ennustetta enemmän, eikä liikenteenohjauk-

sen, kapasiteetinhallinnan, vetokaluston ke-

hittämisen tai muiden kevyiden toimenpitei-

den avulla saada aikaan riittävää liikennettä 

sujuvoittavaa vaikutusta, tulee harkita rataka-

pasiteetin kasvattamista. Investoinnit tulisi 

kohdistaa pullonkauloiksi muodostuneiden 

rataosien liikenteen sujuvoittamiseksi ja häi-

riöherkkyyden palauttamiseksi hyväksyttä-

välle tasolle. Rataverkon kapasiteettia on tek-

nisesti mahdollista nostaa kaikilla tarkastel-

luilla rataosilla. 

Kuva 30. Muiden tarkastelualueen rataosien suositeltujen toimenpiteiden suuntaa-antava ajoittu-

minen.  
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Kansainvälisen liikenteen kasvaessa nykyti-

lanteessa perusteltujen kehitystoimenpitei-

den jälkeen ensimmäisten pullonkaulojen ar-

vellaan muodostuvan Vainikkalan tai Kotkan 

ratapihoille. Tällöin kapasiteettia todennäköi-

sesti kannattaisi kasvattaa Vainikkala tavaran 

raiteiden pidentämisellä (luku 5.4.1 , 5,8 milj. 

€), Vainikkalan lisäraiteella Raipon suuntaan 

(luku 5.4.2 , 15,6 milj. €) tai Kotolahti–Mussalo-

lisäraiteella (luku 5.4.9 , 5,0 milj. €). Kansain-

välisen liikenteen kapasiteettia kasvattavien 

toimenpiteiden kannattavuuden arvioinnissa 

suurin osa transitoliikenteen hyödyistä muo-

dostuu Venäjälle. 

Luontevana ajankohtana ennusteiden ja lii-

kennemäärien kehityksen tarkistamiselle 

sekä laajemmalle kapasiteetin ja välityskyvyn 

riittävyyden tarkastelulle toimii noin vuosi 

2025, jolloin LUIMA- sekä KOKOHA-hankkei-

den vaikutukset alkavat näkyä rataverkolla, 

liikenne-ennusteen mukainen taitepiste tran-

sitoliikenteen kehittymisessä on ohitettu ja 

valtakunnallisen lähijunaliikenneselvityksen 

tulokset ovat käytettävissä, ks. Kuva 31. Li-

säksi vuoteen 2025 mennessä Digirata-hank-

keen suunnittelu on edennyt ja toteutusaika-

taulut mahdollisesti tarkentuneet. 

Selvityksessä tarkastellut jatkokehitystoi-

menpiteet eroavat toisistaan suunnittelun 

tarkkuustasossa. Kustannuksiltaan suurim-

pien hankkeiden yksityiskohtainen suunnit-

telu vie vuosia, ja esimerkiksi tässä selvityk-

sessä käsiteltyjä kaksoisraidehankkeita on 

tarkasteltu vasta hyvin karkealla esisuunni-

telmatasolla, mikä tarkoittaa mm. merkittä-

vää epävarmuutta toimenpiteille esitetyissä 

kustannusarvioissa. Ratasuunnitelma on ole-

massa vain Luumäki–Joutseno-rataosan no-

peuden nostolle tasoon 200 km/h (luku 5.5.2 , 

69 milj. €, hyöty-kustannussuhde n. 0,4), 

minkä lisäksi ratasuunnittelu on käynnissä 

Imatran ja Imatrankoski-rajan välisen rata-

osan kehittämiselle (luvut 5.6.1 ja 5.6.2 , 44– 

82 milj. €, hyöty-kustannussuhde n. 0,0–0,2). 

Toimenpiteistä paras hyötykustannussuhde 

on hankearvioinnin perusteella Luumäki–Vai-

nikkala-rataosan nopeudennostolla tasoon 

180 km/h (luku 5.5.1 , 44–46 milj. €, hyöty-kus-

tannussuhde n. 0,8), mikäli se toteutetaan ra-

taosan peruskorjauksen yhteydessä. 

Kuva 31. Ennusteiden ja kapasiteetin riittävyyden tarkistuspiste sekä tarkistusten 

 perusteella mahdollisesti harkittavat jatkokehitystoimenpiteet. 
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Selvityksessä tarkastelluilla toimenpiteillä 

voidaan lyhentää henkilöliikenteen matka-ai-

kaa Luumäeltä Vainikkalaan 3–5 minuuttia ja 

Imatralle 6 minuuttia. Nopeuden kasvattami-

nen on kustannustehokkainta nykyisten yksi-

raiteisten rataosuuksien geometriaa paranta-

malla, mutta myös kustannuksiltaan suurem-

mat, kaksiraiteiset vaihtoehdot ovat teknisesti 

toteutuskelpoisia. Molempia matkustussuun-

tia palvelisi Kouvola–Luumäki-rataosan no-

peudennosto, jonka teknisten vaihtoehtojen ja 

kustannusvaikutusten selvittämistä suositel-

laan peruskorjauksen yhteydessä. Kouvola–

Luumäki–Imatra-yhteysvälin nopeuden kas-

vattaminen kytkeytyy myös laajemmin Hel-

singin ja Joensuun välisen matka-ajan lyhen-

tämiseen. 

Yhtenä selvityksessä tarkasteltuna kehitys-

kulkuna oli lähijunaliikenteen aloittaminen 

Karjalan radalla selvityksen tarkastelualu-

eella. Useampaa päivittäistä vuoroa ei ole 

mahdollista ajaa ilman kaksoisraideinvestoin-

tia Luumäen ja Joutsenon välillä (luku 5.4.8 , 

211 milj. €, hyöty-kustannussuhde n. 0,1–0,2), 

mutta toisaalta potentiaaliseen matkustaja-

määrään liittyy merkittäviä epävarmuuksia: 

olisikin suositeltavaa laatia tarkempi ennuste 

Karjalan radan lähijunaliikenteen potentiaali-

sista matkustajamääristä ja samassa yhtey-

dessä tutkia vaihtoehtoisia toteutuksia alu-

eellisen joukkoliikenteen runkolinjoiksi. Ke-

väällä 2021 käynnistyvässä valtakunnalli-

sessa lähijunaliikenneselvityksessä tullaan 

oletettavasti tarkastelemaan sekä matkusta-

jamääriä että joukkoliikenteen järjestämisen 

vaihtoehtoja. 

Mikäli suunnitelmat henkilöliikenteen aloitta-

miseksi Imatrankosken ja Viipurin ja/tai Pieta-

rin välillä konkretisoituvat Kamennogorsk–

Svetogorsk-rataosan sähköistyksen osalta, 

olisi perusteltua varautua Imatrankosken ra-

janylityspaikan henkilöliikenteen aloittami-

seen myös Suomen puolella. Käytännössä 

tämä tarkoittaisi Imatra–Imatrankoski-raja 

vaiheen 1 toimenpiteitä (luku 5.6.1 ). Toisaalta 

myös Imatra–Imatrankoski-raja-rataosan 

asema osana Euroopan laajuista TEN-T katta-

vaa verkkoa puoltaa rataosan kehittämistä. 

Mahdollinen rataosan liittäminen TEN-T-

ydinverkkoon tai uusien Imatralta Venäjälle 

suuntautuvien kuljetustarpeiden syntyminen 

voi tuoda lisäpainetta kehitystoimenpiteiden 

toteuttamiselle. 

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuun-

nitelmassa ja Liikennejärjestelmän strategi-

sessa tilannekuvassa toistuvat Kaakkois-Suo-

men rataverkon peruskorjaustoimenpiteet, 

joiden toteuttamista on suositeltu tässä selvi-

tyksessä. Valtakunnallisissa suunnitelmissa 

toistuvat myös välityskykyhaasteiden vähen-

täminen sekä erilaisten parannus- ja kehitys-

toimenpiteiden toteuttaminen, joihin liittyviä 

yksityiskohtia on tarkasteltu tässä selvityk-

sessä ja muissa Kaakkois-Suomen rataverkon 

selvityskokonaisuuden erillisselvityksissä 

laajasti.  

7.3  Toimenpiteiden vaikutukset 

Toimenpidepolkujen vaikutuksia arvioitiin 

suhteessa valtakunnallisen liikennejärjestel-

mäsuunnitelman tavoitteisiin sekä strategi-

siin linjauksiin saavutettavuudesta, kestävyy-

destä ja tehokkuudesta: 

1. Kaikki tarkastellut toimenpidepolut tuke-

vat saavutettavuustavoitetta. Mikäli kui-

tenkin lähijunaliikenne Lappeenrannan ja 

Imatran välillä aloitetaan ilman Luumäki–

Joutseno-kaksoisraidetta, häiriöt rataosan 

liikenteessä voivat kasvaa. Nykyisen lii-

kenteen sekaan arvioidaan mahtuvan vain 

kaksi päivittäistä vuoroa. 

 

2. Kaikki tarkastellut toimenpidepolut tuke-

vat myös kestävyystavoitetta tavoitteen 

strategisten linjausten mukaisesta näkö-

kulmasta. Henkilöliikenteen kehittämistä 

tukevilla toimenpiteillä on merkittävin 

kestävyystavoitteen mukainen vaikutus.  

 

3. Tarkastelluista toimenpiteistä vain suosi-

tellut toimenpiteet tukevat yksiselittei-

sesti tehokkuustavoitetta (Kuva 29 ja Kuva 
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30). Muut toimenpiteet eivät ole yhteis-

kunnallisesti kannattavia selvityksen poh-

jalla olleen liikenne-ennusteen mukai-

sessa tilanteessa. Lisäksi on huomioitava, 

että mahdollisia kapasiteettihaasteita voi 

olla mahdollista ratkaista myös liikenteen 

hallintaa ja liikennöintimalleja kehittä-

mällä. 

Pääosa tarkasteltavista toimenpiteistä koh-

distuu nykyisille ratayhteyksille, minkä vuoksi 

vaikutukset toimenpiteiden välittömään ym-

päristöön ovat pieniä ja pääosin hallittavissa 

jatkosuunnittelussa. Luumäki–Vainikkala-vä-

lille tarkasteltu uusi maastokäytävä poikkeaa 

kuitenkin tästä merkittävien luonnon- ja his-

torialliseen ympäristöön kohdistuvien vaiku-

tusten vuoksi.  
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Perustelut luvussa 6.3 arvioiduille vaikutuksille 

Vaikutukset alueiden kansainväliseen saavutettavuuteen 

Toimenpidepolku 

 

 Tavoite 

Nykytilanteessa perustellut 

kehitystoimenpiteet 

Tavara- ja/tai henkilöliikenteen  

kasvun mahdollistaminen 

Henkilöliikenteen matka-ajan  

lyhentäminen 

Etelä-Karjalan lähijunaliikenteen 

aloittaminen 

Liikenteen rajanylityksen painopisteen 

osittainen siirtyminen Imatrankoskelle 

Kehitetään Hel-

sinki-Vantaan  

toimivuutta ja  

saavutettavuut-

ta kulku- 

muodosta  

riippumatta 

Ei vaikutusta. Rakentamalla Luumäki–Vainikkala-

välille lisä- tai kaksoisraide, voidaan 

Helsinki-Vantaan matka-aikaa Venä-

jällä lyhentää 1–2 minuuttia. Muilla 

toimenpiteillä ei ole merkittävää vai-

kutusta. 

Parantaa Helsinki-Vantaan kan-

sainvälistä saavutettavuutta ly-

hentämällä kotimaisen ja kansain-

välisen junaliikenteen matka-aikaa 

lentoasemalla. Matka-aika lyhenee 

Luumäeltä eteenpäin Imatran 

suuntaan n. 6 min ja Vainikkalan 

suuntaan n. 5 min toimenpiteestä 

riippuen. 

Lähijunaliikenne voi lyhentää joi-

denkin asukkaiden matka-aikoja 

Helsinki-Vantaalle siltä osin, kun 

asukkaat asuvat niiden liikenne-

paikkojen lähellä, joilla vain lähiju-

naliikenne pysähtyisi. Ilman kak-

soisraidetta raideliikenteen häiriö-

herkkyys kuitenkin kasvaa. 

Mikäli lähiliikenne Imatralta rajan yli 

Pietarin suuntaan toteutuu, lähijunalii-

kenne voi lyhentää joidenkin Imatralla 

ja Venäjällä asuvien matka-aikaa Hel-

sinki-Vantaalle. 

Alle kolmen  

tunnin päässä  

Helsinki-Vantaan  

lentoasemalta 

olevien ihmis-

ten osuus kasvaa 

Ei vaikutusta. Luumäki–Vainikkala-rataosan henki-

löliikenteen nopeuden noston myötä 

Helsinki-Vantaalta alle kolmen tun-

nin junamatkan päässä olevien osuus 

kasvaa hieman Venäjällä Viipurin lä-

heisyydessä. Luumäki–Joutseno-kak-

soisraide kasvattaisi vastaavasti alle 

kolmen tunnin junamatkan päässä 

olevien osuutta Karjalan radan var-

rella. 

Nopeuden nostojen myötä Hel-

sinki-Vantaalta alle kolmen tunnin 

junamatkan päässä olevien osuus 

kasvaa Karjalan radan varrella 

Luumäeltä Imatran suuntaan sekä 

Venäjällä Viipurin läheisyydessä. 

Lähijunaliikenne voi lyhentää joi-

denkin asukkaiden matka-aikoja 

Helsinki-Vantaalle siltä osin, kun 

asukkaat asuvat niiden liikenne-

paikkojen lähellä, joilla vain lähiju-

naliikenne pysähtyisi. Ilman kak-

soisraidetta raideliikenteen häiriö-

herkkyys kuitenkin kasvaa. 

Mikäli Imatrankoskella rajan ylittävien 

henkilöjunien vaihtomahdollisuus Hel-

singin juniin saadaan sujuvaksi, Imat-

ran keskustan tuntumassa sekä mah-

dollisesti valtakunnanrajan toisella 

puolella asuvien matka-aika Helsinki-

Vantaalle voi lyhentyä.  

Kehitetään matka-

ketjuja lento- 

asemille koko  

Suomessa 

Ei vaikutusta. Toimenpiteillä ei ole vaikutusta mui-

den lentokenttien saavutettavuuteen 

Suomessa. 

Joukkoliikenteen matka-aika Lap-

peenrannan lentoasemalle lyhenee 

Karjalan radan suuntaisilla yhteyk-

sillä. 

Lähijunaliikenne parantaa Lap-

peenrannan ja Joensuun lentoase-

mien saavutettavuutta lähijunalii-

kenteen liikennöintialueelta. Ilman 

kaksoisraidetta raideliikenteen 

häiriöherkkyys kasvaa. 

Mikäli lähiliikenne Imatralta rajan yli 

Pietarin suuntaan toteutuu, Lappeen-

rannan ja Joensuun lentoasemien saa-

vutettavuus Venäjältä paranee. 

Kehitetään  

merenkulun  

toiminta- 

edellytyksiä 

Liikenteen sujuvuus paranee 

erityisesti KotkaHaminan sa-

taman rautatieliikenteessä, 

kun Vainikkalan ruuhkaisuus 

vähenee. 

Merenkulun toimintaedellytykset pa-

ranevat tilanteissa, joissa vertailu-

vaihtoehdon mukainen ratakapasi-

teetti alkaa oleellisesti rajoittaa lii-

kennemäärän kasvua, ja tehdään 

vastaavat rautateiden välityskykyä 

parantavat toimenpiteet. 

Ei vaikutusta.  Ei selkeitä vaikutuksia meri- tai si-

sävesiliikenteeseen.  

Ei selkeitä vaikutuksia meri- tai sisäve-

siliikenteeseen.  

Turvataan  

kansainvälisen  

liikenteen sujuvuus 

Toimenpiteet parantavat ju-

naliikenteen sujuvuutta Luu-

mäen ja Vainikkalan välillä. 

Lisäksi toimenpiteet paran-

tavat meriteitse tapahtuvien 

transito- ja vientiliikennekul-

jetusten sujuvuutta, ks. yllä. 

Toimenpiteet kasvattavat kohdenne-

tusti ratakapasiteettia ja tavaralii-

kenteen täsmällisyyttä eri puolilla 

tarkasteltavaa aluetta. Kansainväli-

nen liikenne hyötyy vain tilanteissa, 

joissa vertailuvaihtoehdon mukainen 

ratakapasiteetti alkaa oleellisesti ra-

joittaa liikennemäärän kasvua, ja teh-

dään vastaavat rautateiden välitys-

kykyä parantavat toimenpiteet. 

Ei vaikutusta. Lähijunaliikenteen aloittaminen voi 

heikentää vientiliikenteen kulje-

tusten sujuvuutta: ilman kaksois-

raidetta raideliikenteen häiriöherk-

kyys kasvaa. 

Imatrankosken reitin ratakapasiteetin 

kasvattaminen mahdollistaisi kiertorei-

tin käyttämisen, mikäli Vainikkalan 

reitti on pitkäkestoisesti poikki esimer-

kiksi onnettomuuden vuoksi. Merkit-

tävä vaikutus edellyttää kaksoisraiteen 

rakentamista koko Luumäki–Imatra-

osuudelle sekä akselipainorajoituksen 

korottamista 25 tonniin Imatran ja ra-

jan välillä. 
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Vaikutukset alueiden väliseen saavutettavuuteen 

Toimenpidepolku  

 

 Tavoite 

Nykytilanteessa perustellut ke-

hitystoimenpiteet 

Tavara- ja/tai henkilöliikenteen kas-

vun mahdollistaminen 

Henkilöliikenteen matka-

ajan lyhentäminen 

Etelä-Karjalan lähijunaliikenteen 

aloittaminen 

Liikenteen rajanylityksen paino-

pisteen osittainen siirtyminen 

Imatrankoskelle 

Kehitetään merkittä-

viä yhteyksiä maakun-

takeskusten välillä 

Ei vaikutusta. Luumäki–Joutseno-kaksoisraide kas-

vattaa ratakapasiteettia ja liikenteen 

täsmällisyyttä Lappeenrannan, Kou-

volan ja Joensuun välillä 

Junaliikenteen matka-ajat 

Lappeenrannan, Kouvolan 

ja Joensuun välillä lyhene-

vät. 

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan välisen 

junaliikenteen palvelutaso paranee, mi-

käli lähijunat ajetaan Kouvolaan 

saakka. 

Ei vaikutusta. 

Kehitetään yhteyk-

siä Helsinkiin ja  

Helsingistä  

muualle Suomeen 

Kansainvälisen tavaraliikenteen 

keskimääräinen matka-aika ly-

henee, kun Luumäki–Vainikkala-

rataosan kapasiteetin käyttöaste 

pienenee ja Vainikkalan ratapi-

han toimivuus paranee. Toimen-

piteet eivät paranna saavutetta-

vuutta Suomen sisäisen henkilö-

liikenteen näkökulmasta. 

Luumäki–Joutseno-kaksoisraide kas-

vattaa ratakapasiteettia ja liikenteen 

täsmällisyyttä Lappeenrannan, Kou-

volan ja Joensuun välillä 

Junaliikenteen matka-ajat 

Helsingin ja Karjalan radan 

varrella sijaitsevien aluei-

den välillä lyhenevät. 

Joukkoliikenteen palvelutaso paranee 

yhteyksillä Helsingin ja Karjalan radalla 

sijaitsevien liikennepaikkojen välillä, 

joilla vain lähijunaliikenne pysähtyy. Il-

man kaksoisraidetta raideliikenteen 

häiriöherkkyys kutienkin samalla kas-

vaa. 

Imatran keskusta-alueen junalii-

kenneyhteydet Helsinkiin voivat 

hieman parantua, mikäli Imatran 

kolmioraiteen kautta olisi jatkossa 

junayhteys Helsinkiin.  

Matkustamiselle  

merkittävien kaupun-

kien väliset matka-

ajat lyhenevät 

Toimenpiteet eivät paranna saa-

vutettavuutta Suomen sisäisen 

henkilöliikenteen näkökulmasta. 

Luumäki–Joutseno-kaksoisraide kas-

vattaa ratakapasiteettia ja liikenteen 

täsmällisyyttä Lappeenrannan, Kou-

volan ja Joensuun välillä 

Junaliikenteen matka-ajat 

lyhenevät Karjalan radan 

varrella sijaitsevien kau-

punkien välillä. 

Ei vaikutusta, mutta ilman kaksoisrai-

detta raideliikenteen häiriöherkkyys 

kasvaa ja keskimääräinen matka-aika 

pitenee. 

Imatran keskusta-alueen junalii-

kenneyhteydet paranevat, mikäli 

mahdollinen lähijunayhteys ajet-

taisiin Imatran kolmioraiteen 

kautta Imatrankoskelle.  

Joukkoliikenteen kilpai-

lukyky paranee työssä-

käynnille merkittävim-

millä yhteysväleillä 

Toimenpiteet eivät paranna saa-

vutettavuutta Suomen sisäisen 

henkilöliikenteen näkökulmasta. 

Luumäki–Joutseno-kaksoisraide kas-

vattaa ratakapasiteettia ja liikenteen 

täsmällisyyttä Lappeenrannan, Kou-

volan ja Joensuun välillä 

Joukkoliikenteen kilpailu-

kyky paranee Karjalan ra-

dalla Imatran ja Lappeen-

rannan välillä. 

Joukkoliikenteen kilpailukyky työmat-

kaliikenteessä paranee Karjalan radalla 

Imatran ja Lappeenrannan välillä sekä 

jatkoyhteyksillä muualle Suomeen.   

Imatran keskusta-alueen junalii-

kenneyhteydet paranevat, mikäli 

mahdollinen lähijunayhteys ajet-

taisiin Imatran kolmioraiteen 

kautta Imatrankoskelle.  

Liikenneverkon  

palvelutasoa kehite-

tään elinkeino- 

elämän ja työssä- 

käynnin tarpeisiin 

Tavaraliikenteen keskimääräinen 

matka-aika lyhenee, kun Luu-

mäki–Vainikkala-rataosan kapa-

siteetin käyttöaste pienenee ja 

Vainikkalan sekä Lauritsalan ra-

tapihojen toimivuus paranee. 

Toimenpiteet kasvattavat kohdenne-

tusti ratakapasiteettia sekä tavaralii-

kenteen tehokkuutta ja täsmällisyyttä 

eri puolilla tarkasteltavaa aluetta. 

Toimenpiteistä on kuitenkin hyötyä 

vain tilanteissa, joissa vertailuvaihto-

ehdon mukainen ratakapasiteetti al-

kaa oleellisesti rajoittaa liikennemää-

rän kasvua. 

Joukkoliikenteen kilpailu-

kyky paranee Karjalan ra-

dalla Imatran ja Lappeen-

rannan välillä. 

Joukkoliikenteen kilpailukyky työmat-

kaliikenteessä paranee Karjalan radalla 

Imatran ja Lappeenrannan välillä sekä 

jatkoyhteyksillä muualle Suomeen. Mi-

käli lähijunaliikenne aloitetaan ilman 

Luumäki–Joutseno-kaksoisraidetta, 

Karjalan radan liikenteen täsmällisyys 

heikkenee ja keskimääräiset matka-

ajat kasvavat etenkin tavaraliiken-

teessä. 

Kansainvälisten raaka-ainekulje-

tusten tehokkuus Imatrankoskelta 

Karjalan radalla sijaitseviin teolli-

suuden laitoksiin paranee. Lisäksi 

Imatran keskusta-alueen junalii-

kenneyhteydet paranevat, mikäli 

mahdollinen lähijunayhteys ajet-

taisiin Imatran kolmioraiteen 

kautta Imatrankoskelle.  

Alueet ovat saavutet-

tavissa kohtuulli-

sessa ajassa jolla-

kin kulkumuodolla 

Toimenpiteet eivät paranna saa-

vutettavuutta Suomen sisäisen 

henkilöliikenteen näkökulmasta. 

Ei vaikutusta. Junaliikenteen matka-ajat 

lyhenevät Karjalan radan 

suuntaisilla yhteyksillä. 

Lähijunaliikenne lyhentää keskimää-

räistä matka-aikaa niille liikennepai-

koille, joilla vain lähijunaliikenne py-

sähtyy. 

Toimenpiteet eivät paranna saa-

vutettavuutta Suomen sisäisen 

henkilöliikenteen näkökulmasta. 
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Vaikutukset alueiden sisäiseen saavutettavuuteen 

Toimenpidepolku  

 Tavoite 

Nykytilanteessa perustellut kehi-

tystoimenpiteet 

Tavara- ja/tai henkilöliikenteen 

kasvun mahdollistaminen 

Henkilöliikenteen matka-ajan  

lyhentäminen 

Etelä-Karjalan lähijunaliiken-

teen aloittaminen 

Liikenteen rajanylityksen paino-

pisteen osittainen siirtyminen 

Imatrankoskelle 

Alle tunnin päässä 

 maakuntakeskuksesta 

olevien ihmisten määrä 

kasvaa 

Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. Junaliikenteen matka-ajat Lap-

peenrannan, Kouvolan ja Joen-

suun välillä lyhenevät. 

Ei vaikutusta Ei vaikutusta 
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Vaikutukset matkojen ja kuljetusten palvelutasoon 

Toimenpidepolku  

 

 Tavoite 

Nykytilanteessa perustellut kehitystoimen-

piteet 

Tavara- ja/tai henkilöliikenteen 

kasvun mahdollistaminen 

Henkilöliikenteen 

matka-ajan lyhentämi-

nen 

Etelä-Karjalan lähijunaliiken-

teen aloittaminen 

Liikenteen rajanylityksen paino-

pisteen osittainen siirtyminen 

Imatrankoskelle 

Liikenteen solmu- 

kohtien ja matka- 

ketjujen toimi-

vuutta kehitetään 

Lappeenrannan aseman laituripolkujen kor-

vaaminen ylikulkusilloilla mahdollistaa ju-

nien joustavamman kohtaamisen Lappeen-

rannassa ja parantaa esteettömyyttä ase-

malla. 

Ei vaikutusta. Yhteysvälien matka-ai-

kojen lyheneminen voi 

parantaa hieman matka-

ketjujen toimivuutta. 

Lähiliikenteen yhteydet paranta-

vat joukkoliikenteen matkaketju-

jen toimivuutta liikennöitävällä 

yhteysvälillä. 

Mikäli lähiliikenne Imatralta rajan 

yli Pietarin suuntaan toteutuu, 

Imatrankosken asemasta voi muo-

dostua uusi merkittävä solmu-

kohta kansainvälisen ja kotimai-

sen liikenteen välillä. 

Eri väestöryhmien  

liikkumismahdollisuu-

det turvataan sosiaali-

sen kestävyyden  

takaamiseksi 

Lappeenrannan aseman laituripolkujen kor-

vaaminen ylikulkusilloilla ja välilaiturin ko-

rottaminen parantaa esteettömyyttä Lap-

peenrannan asemalla. 

Ei vaikutusta. Ei vaikutusta.  Toimenpiteet parantavat joukko-

liikenteen tarjontaa uusien py-

sähdyspaikkojen läheisyydessä. 

Toimenpiteet parantavat joukkolii-

kenteen tarjontaa Imatrankos-

kella, mikäli kotimaista ja mahdol-

lisesti kansainvälistä henkilöju-

naliikennettä ajetaan Imatrankos-

kelle. 

Liikenneverkko  

tukee ja edistää  

kestävää yhdyskunta-

rakennetta 

Toimenpiteet kasvattavat rautatieliikenteen 

kilpailukykyä tavaraliikenteessä, mikä kas-

vattaa radanvarsien sijaintien houkuttele-

vuutta asumisen ja teollisuuden tarpeisiin.  

Toimenpiteet kasvattavat rauta-

tieliikenteen kilpailukykyä ta-

vara-, mutta myös henkilöliiken-

teessä, mikä kasvattaa radan-

varsien sijaintien houkuttele-

vuutta asumisen ja teollisuuden 

tarpeisiin.  

Toimenpiteet kasvatta-

vat rautatieliikenteen kil-

pailukykyä henkilöliiken-

teessä, ja ohjaavat ra-

kentamista radan lähei-

syyteen. 

Toimenpiteet kasvattavat rauta-

tieliikenteen kilpailukykyä henki-

löliikenteessä, ja ohjaavat raken-

tamista lähijunaliikenteen py-

sähdyspaikkojen läheisyyteen. 

Toimenpiteet kasvattavat rauta-

tieliikenteen kilpailukykyä tavara- 

ja henkilöliikenteessä, mikä kas-

vattaa radanvarsien sijaintien 

houkuttelevuutta asumisen ja te-

ollisuuden tarpeisiin.  

Kuljetusten  

tehokkuus  

paranee ja päästöt  

vähenevät 

Rautatiekuljetusten matka-ajan vaihtelu vä-

henee ja keskimääräinen matka-aika lyhenee, 

mikä vähentää kuljetusten aikasidonnaisia 

kustannuksia. Luumäki–Vainikkala-rataosan 

pysähdysten määrä vähenee ratakapasitee-

tin käyttöasteen laskemisen myötä, mikä pa-

rantaa kuljetusten energiatehokkuutta. Rau-

tatieliikenteen kilpailukyky muihin liikenne-

muotoihin verrattuna paranee, mikä vähen-

tää pitkällä aikavälillä koko kuljetusjärjestel-

mästä aiheutuvia päästöjä. Lyhyellä aikavä-

lillä ei ole tunnistettu rautateille siirtyviä kul-

jetuksia. 

Rautatiekuljetusten matka-ajan 

vaihtelu vähenee ja keskimääräi-

nen matka-aika lyhenee, mikä 

vähentää kuljetusten aikasidon-

naisia kustannuksia. Rautatielii-

kenteen kilpailukyky muihin lii-

kennemuotoihin verrattuna pa-

ranee, mikä vähentää pitkällä ai-

kavälillä koko kuljetusjärjestel-

mästä aiheutuvia päästöjä. 

Ei vaikutusta. Ei vaikutusta.  Kuljetusten tehokkuus paranee 

Karjalan radalle suuntautuvan 

raakapuutuonnin osalta. Nykyisin 

Vainikkalan kautta rajan ylittävien 

kuljetusten siirtyminen kulkemaan 

Imatrankosken kautta pidentäisi 

kuljetusreittejä vähentäen kulje-

tusten tehokkuutta ja lisäten lii-

kenteen päästöjä. 

Tieliikenteen  

turvallisuutta  

parannetaan 

Ei vaikutusta. Rautateille siirtyvien matkojen 

lukumäärä riippuu toteutetta-

vista hankkeista ja siten rauta-

teille siirtyvän liikenteen luon-

teesta. Henkilöliikenteen kasvu 

on pääasiassa suoraan pois tie-

liikenteen onnettomuuksista, 

mutta tavaraliikenteellä ei ole 

vastaavaa kytköstä tieliikentee-

seen. 

Henkilöliikenteen no-

peuttaminen siirtää vä-

häisen määrän henkilölii-

kennettä tieltä raiteille, 

mikä parantaa hieman 

tieliikenteen turvalli-

suutta. 

Lähijunaliikenteen aloittaminen 

siirtää mahdollisesti merkittävän 

määrän henkilöliikennettä tieltä 

raiteille, mikä parantaa tieliiken-

teen turvallisuutta. Vaikutus on 

pienempi, mikäli lähijunaliikenne 

aloitetaan ilman Luumäki–Jout-

seno-kaksoisraiteen toteutusta. 

Hankkeilla ei ole suoraa vaikutusta 

henkilöliikenteen määrään tai tur-

vallisuuteen. 
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Vaikutukset kestävyyteen 

Toimenpidepolku  

 

 Tavoite 

Nykytilanteessa perustellut kehi-

tystoimenpiteet 

Tavara- ja/tai henkilöliiken-

teen kasvun mahdollistaminen 

Henkilöliikenteen matka-ajan 

lyhentäminen 

Etelä-Karjalan lähijunaliiken-

teen aloittaminen 

Liikenteen rajanylityksen painopisteen 

osittainen siirtyminen Imatrankoskelle 

Monipuolinen kestä-

vän liikenteen keino-

valikoima kaupunki-

seuduilla 

Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. Toimenpiteet parantavat jouk-

koliikenteen tarjontaa lähiju-

nien pysähdyspaikkojen lähei-

syydessä. 

Toimenpiteet parantavat joukkoliikenteen 

tarjontaa Imatrankoskella, mikäli koti-

maista ja mahdollisesti kansainvälistä 

henkilöjunaliikennettä ajetaan Imatran-

koskelle. 

Kestävien liikkumis-

muotojen markkina-

osuus kasvaa 

 

Ei vaikutusta. Rautatieliikenteen kilpailukyky 

muihin liikennemuotoihin ver-

rattuna paranee, mikä kasvat-

taa pitkällä aikavälillä rautatie-

liikenteen osuutta liikenteestä. 

Henkilöjunaliikenteen matka-

ajan lyheneminen kasvattaa 

rautatieliikenteen kilpailukykyä 

kotimaisessa henkilöliiken-

teessä, minkä arvioidaan siir-

tävän Helsingin ja Joensuun 

sekä Helsingin ja Pietarin väli-

siä lento-, linja-auto- ja henki-

löautomatkustajia sekä lyhy-

emmillä matkoilla linja-auto- 

ja henkilöautomatkustajia 

käyttämään junaliikennettä. 

Toimenpiteet parantavat jouk-

koliikenteen tarjontaa lähiju-

nien pysähdyspaikkojen lähei-

syydessä, mikä kasvattaa ju-

naliikenteen markkinaosuutta. 

Toimenpiteet parantavat joukkoliikenteen 

tarjontaa Imatrankosken aseman lähei-

syydessä ja mahdollistavat uuden rajan 

ylittävän joukkoliikenneyhteyden Venäjän 

suuntaan. Junaliikenteen markkinaosuus 

kasvaa, mikäli kotimaista ja mahdollisesti 

kansainvälistä henkilöjunaliikennettä aje-

taan Imatrankoskelle. 

Liikenteen  

kasvihuonekaasu- 

päästöt vähenevät 

 

Luumäki–Vainikkala-rataosan py-

sähdysten määrä vähenee rataka-

pasiteetin käyttöasteen laskemisen 

myötä, mikä parantaa kuljetusten 

energiatehokkuutta. Lyhyellä aika-

välillä ei ole tunnistettu rautateille 

siirtyviä kuljetuksia. Rakentamisen 

ja kunnossapidon kasvihuonekaasu-

päästöjä ei kuitenkaan ole arvioitu, 

ja ne muodostavat noin 95 % liiken-

teen kasvihuonekaasupäästöistä 

siltä osin, kun liikenne käyttää ra-

tasähköä. 

Rautatieliikenteen kilpailukyky 

muihin liikennemuotoihin ver-

rattuna paranee, mikä vähentää 

pitkällä aikavälillä koko kulje-

tusjärjestelmästä aiheutuvia 

päästöjä. Rakentamisen ja kun-

nossapidon kasvihuonekaasu-

päästöjä ei kuitenkaan ole arvi-

oitu, ja ne muodostavat noin 95 

% liikenteen kasvihuonekaasu-

päästöistä siltä osin, kun lii-

kenne käyttää ratasähköä. 

Junaliikenteen kulkumuoto-

osuuden kasvaminen pienen-

tää liikennöinnin kasvihuone-

kaasupäästöjä erityisesti Hel-

singin ja Pietarin välisen lento-

liikenteen osalta. Rakentami-

sen ja kunnossapidon kasvi-

huonekaasupäästöjä ei kuiten-

kaan ole arvioitu, ja ne muo-

dostavat noin 95 % liikenteen 

kasvihuonekaasupäästöistä 

siltä osin, kun liikenne käyttää 

ratasähköä. 

Junaliikenteen kulkumuoto-

osuuden kasvaminen pienen-

tää liikennöinnin kasvihuone-

kaasupäästöjä. Rakentamisen 

ja kunnossapidon kasvihuone-

kaasupäästöjä ei kuitenkaan 

ole arvioitu, ja ne muodostavat 

noin 95 % liikenteen kasvihuo-

nekaasupäästöistä siltä osin, 

kun liikenne käyttää ratasäh-

köä. 

Junaliikenteen kulkumuoto-osuuden kas-

vaminen pienentää liikennöinnin kasvihuo-

nekaasupäästöjä. Nykyisin Vainikkalan 

kautta rajan ylittävien kuljetusten siirtymi-

nen kulkemaan Imatrankosken kautta pi-

dentäisi kuljetusreittejä, mikä kasvattaisi 

liikenteen päästöjä. Rakentamisen ja kun-

nossapidon kasvihuonekaasupäästöjä ei 

ole arvioitu, ja ne muodostavat noin 95 % 

liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä 

siltä osin, kun liikenne käyttää ratasähköä 
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Vaikutukset tehokkuuteen 

Toimenpidepolku  

 

 Tavoite 

Nykytilanteessa perustellut 

kehitystoimenpiteet 

Tavara- ja/tai henkilöliikenteen 

kasvun mahdollistaminen 

Henkilöliikenteen matka-

ajan lyhentäminen 

Etelä-Karjalan lähijunaliikenteen 

aloittaminen 

Liikenteen rajanylityksen painopisteen 

osittainen siirtyminen Imatrankoskelle 

Nykyisen liikenne- 

verkon hyödyntämi-

nen maksimoidaan 

Nykyiselle rataverkolle mah-

tuva kuljetusmäärä kasvaa 

rataosien liikennöintimallin, 

kapasiteetinhallinnan ja rata-

pihojen toiminnallisuuksien 

kehittämisen myötä. 

Nykyisen liikenneverkon hyödyn-

täminen maksimoituu, kun toi-

menpiteet toteutetaan kustannus-

tehokkuusjärjestyksessä perustel-

tujen liikenne-ennusteiden poh-

jalta – ja vain tilanteissa, joissa on 

selvää, ettei kevyemmillä tai mui-

hin liikennemuotoihin kohdistu-

villa toimenpiteillä voida tehok-

kaammin parantaa liikennejärjes-

telmän toimintaa. 

Luumäki–Joutseno- ja 

Luumäki–Vainikkala-rata-

osien nykyisen geomet-

rian sallimaa enimmäis-

nopeutta voidaan hyö-

dyntää, kun geometrial-

taan hitaita kohtia paran-

netaan. Kaksoisraidevaih-

toehdot eivät tue nykyi-

sen liikenneverkon hyö-

dyntämisen maksimoi-

mista (Luumäki-Joutseno 

kaksoisraide tosin sijait-

see nykyisessä maasto-

käytävässä). 

Nykyisen liikenneverkon hyödyn-

täminen maksimoidaan, mikäli lä-

hijunaliikenne aloitetaan ilman 

kaksoisraidetta. On huomioitava, 

että lähijunavuorojen määrä tulee 

suhteuttaa muuhun ratakapasi-

teetin kysyntään, eikä siksi voida 

ajaa montaa päivittäistä junaa. 

Kaksoisraiteen toteuttaminen 

puolestaan ei maksimoi nykyisen 

liikenneverkon hyödyntämistä, 

vaikkakin kaksoisraiteen sijainti 

nykyisessä maastokäytävässä on 

täysin uutta maastokäytävää pa-

rempi. 

Vainikkalan nykyisten tavaravirtojen siirty-

minen kulkemaan Imatrankosken kautta 

vähentää Luumäki–Vainikkala-rataosan ja 

Vainikkalan ratapihan käytön tehokkuutta. 

Imatran ja Viipurin/Pietarin välisen henki-

löjunaliikenteen aloittaminen puolestaan 

tarkoittaa Imatra–Imatrankoski-raja-rata-

osan hyödyntämisen kasvua. 

Puutteiden  

korjaamiseksi  

toteutetaan  

tehokkaimpia ja  

vaikuttavimpia  

toimenpiteitä 

Toimenpiteet ovat joko yh-

teiskuntataloudellisesta tai 

teknisestä näkökulmasta 

kustannustehokkaimpia ta-

poja poistaa ratainfrastruk-

tuurin liikennöinnille aiheut-

tamia rajoitteita. 

Toimenpidepolun toimenpiteitä 

voidaan toteuttaa siten, että vain 

tehokkaimmat ja vaikuttavimmat 

toimenpiteet toteutetaan. Ks. yllä. 

Nykyinen liikennetilanne ei riitä 

perustelemaan toimenpiteiden to-

teuttamista. 

Henkilöliikenteen nopeut-

taminen yksiraiteisena on 

rataosien henkilöliiken-

teen kannalta tehokkaim-

mat toimenpiteet palvelu-

tason kehittämiseen. Toi-

menpiteet eivät kuiten-

kaan ole yhteiskuntata-

loudellisesti kannattavia. 

Etelä-Karjalan lähiliikenteen ny-

kyinen, suhteellisen matala palve-

lutaso kytkeytyy radan varrella si-

jaisevien alueiden asukastiheyk-

siin. Lähijunaliikenteen aloittami-

sen tehokkuus ja vaikuttavuus 

joukkoliikenteen kulkumuoto-

osuuden kasvattamisessa edellyt-

tää asukastiheyden merkittävää 

kasvua lähijunaliikennettä varten 

rakennettavien seisakkeiden lä-

heisyydessä. Vaihtoehtoiset julki-

sen liikenteen kulkumuodot voivat 

osoittautua lähijunaliikennettä te-

hokkaammiksi alueellisen saavu-

tettavuuden kasvattamisessa. 

Toimenpiteet lyhentävät raakapuukulje-

tusten matka-aikaa metsäteollisuuden lai-

toksiin Karjalan radan varrella. Parannus ei 

kuitenkaan ole merkittävä verrattuna ny-

kyiseen liikennöintimalliin, jossa vaunut ja-

otellaan Imatra tavarassa. Nykyisin Vainik-

kalasta rajan ylittävän liikenteen siirtämi-

nen kulkemaan Imatrankosken kautta olisi 

hyvin kannattamatonta, ks. yllä. Vain Venä-

jälle suuntautuvan henkilöjunaliikenteen 

mahdollistaminen Suomen puolella saat-

taisi olla tässä suhteessa tehokasta. Kan-

sainvälisen liikenteen yhteyden mahdollis-

taminen edelleen Lappeenrannan suun-

taan Imatran kolmioraiteen kautta voi 

osoittautua vaikuttavuudeltaan merkittä-

väksi, mikäli mahdollisen Venäjän yhtey-

den liikennemäärät eivät jää pieniksi. 

Pullonkaulat  

ratkotaan  

ensisijaisesti  

kevyin ratkaisuin,  

kuten liikenteen 

hallinnan keinoin 

Nykyiset kapasiteetin pullon-

kaulat ratkotaan infrastruk-

tuurin näkökulmasta vähäi-

sillä muutoksilla, jotka pai-

nottuvat liikenteen hallintaa 

kehittäviin helpottaviin vä-

häisiin muutoksiin. 

Toimenpidepolun toteuttaminen ei 

ole tätä raporttia laadittaessa ta-

voitteen mukainen, sillä nykytilan-

teessa perustelluilla toimenpi-

teillä (vertailuvaihtoehto vasem-

malla) on arvioitu mahdolliseksi 

ratkoa rataverkon pullonkaulat 

nykyisessä liikennetilanteessa. Ti-

lanne voi muuttua rautatieliiken-

teen toimintaympäristön muutos-

ten myötä. 

Ei vaikutusta liikenteen 

pullonkauloihin. 

Vaihtoehtoiset julkisen liikenteen 

kulkumuodot voivat osoittautua 

lähijunaliikennettä tehokkaam-

miksi alueellisen saavutettavuu-

den kasvattamisessa. 

Nykyiset kuljetusvirrat huomioiden toi-

menpiteillä ei ratkota mitään olemassa 

olevaa pullonkaulaa, ks. yllä. 
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Toimenpidepolku  

 

 Tavoite 

Nykytilanteessa perustellut 

kehitystoimenpiteet 

Tavara- ja/tai henkilöliikenteen 

kasvun mahdollistaminen 

Henkilöliikenteen matka-

ajan lyhentäminen 

Etelä-Karjalan lähijunaliikenteen 

aloittaminen 

Liikenteen rajanylityksen painopisteen 

osittainen siirtyminen Imatrankoskelle 

Investoinnit kohdistu-

vat kestäviin liikku-

mismuotoihin 

Investoinnit kohdistuvat juna-

liikenteeseen. 

Investoinnit kohdistuvat junalii-

kenteeseen. 

Investoinnit kohdistu-

vat junaliikenteeseen. 

Investoinnit kohdistuvat junaliiken-

teeseen. 

Investoinnit kohdistuvat junaliikenteeseen. 

Kaikki investoin-

nit ovat yhteiskunta-

taloudellisesti  

kannattavia 

Hankearvioinnissa arvioitujen 

toimenpiteiden yhteiskuntata-

loudellinen hyöty-kustannus-

suhde jää alle yhden perusen-

nusteessa. Kannattavuusrajan 

ylittyminen on kiinni liikenne-

ennusteiden vähäisistä epä-

varmuuksista. Ratapihoille 

kohdistuvien, toimintaa tehos-

tavien toimenpiteiden yhteis-

kuntataloudellista kannatta-

vuutta ei ole arvioitu. 

Toimenpidepolun toimenpiteitä 

voidaan toteuttaa siten, että vain 

tehokkaimmat ja vaikuttavimmat 

toimenpiteet toteutetaan. Han-

kearvioissa huomioitujen toimen-

piteiden yhteiskuntataloudellinen 

hyöty-kustannussuhde nykyisen 

ennusteen mukaisessa tilanteessa 

on välillä 0,1–0,2 (ei kannattava). 

Ratapihoille ja Kouvola–Kotka-ra-

taosalle kohdistuvia toimenpiteitä 

ei ole tarkasteltu yhteiskuntata-

loudellisesta näkökulmasta. 

Toimenpiteet eivät ole 

yhteiskuntataloudelli-

sesti kannattavia. Yksi-

raiteisen nopeuttami-

sen yhteiskuntatalou-

delliset hyöty-kustan-

nussuhteet ovat n. 

0,4–0,8, kaksoisraide-

vaihtoehdoilla puoles-

taan n. 0,1–0,2.  

Etelä-Karjalan lähijunaliikenteen 

aloittaminen ei ole yhteiskuntata-

loudellisesti kannattavaa kaksois-

raiteesta riippumatta (ks. Luumäki–

Imatra-hankearviointi). 

Toimenpidepolun toimenpiteiden toteutta-

minen ei ole itsessään yhteiskuntataloudel-

lisesti kannattavaa (hyöty-kustannussuhde 

0,0–0,2). Vainikkalan nykyisten tavaravirto-

jen siirtymisestä kulkemaan Imatrankosken 

kautta aiheutuu kuljetuksille haittaa. Imat-

ran ja Viipurin/Pietarin välisen henkilöju-

naliikenteen aloittamisen edellyttämien 

Suomen puolen toimenpiteiden yhteiskun-

tataloudellista kannattavuutta ei ole arvi-

oitu kansainvälinen liikenne huomioiden. 

Digitalisaation  

mahdollisuudet  

hyödynnetään  

täysimääräisesti 

Digitalisaatiota hyödynnetään 

rautatieliikenteen kapasitee-

tinhallinnan kehittämisessä 

uuden SAAGA-kapasiteettityö-

kalun myötä. Toimenpiteissä 

huomioidaan Eurooppalaisen 

ETCS-junakulunvalvontajär-

jestelmän 2030-luvulla rata-

kapasiteettia lisäävä vaikutus. 

Toimenpidepolun toimenpiteitä 

voidaan myöhemmin toteuttaa di-

gitalisaation mahdollisuudet huo-

mioiden. Toimenpidepolun muo-

dostamisessa ei ole erityisesti 

huomioitu digitalisaation mahdol-

lisuuksia. 

Junaliikenteen nopeut-

tamiseksi ei ole tunnis-

tettu digitalisaation 

mahdollistamia paran-

nuksia. 

Vaihtoehtoiset julkisen liikenteen 

kulkumuodot ja niihin kytkeytyvät 

digitalisaation mahdollisuudet voi-

vat osoittautua lähijunaliikennettä 

tehokkaammiksi alueellisen saavu-

tettavuuden kasvattamisessa. 

Ei vaikutusta. 

Tehokkaan liikenteen-

ohjauksen mahdolli-

suudet hyödynne-

tään täysimääräisesti 

Kuljetusliikenteen kapasiteet-

tia tehostavat toimenpiteet 

painottuvat liikenteenohjauk-

sen kehittämiseen huomioiden 

toimenpiteiden kustannuste-

hokkuus. Toimenpiteisiin sisäl-

tyy myös ratakapasiteetin hal-

linnan ja jakamisen kehittämi-

nen, jonka tehokkuus ja täysi-

määräisyys selviää yksityis-

kohtaisemman toteutuksen 

myötä. 

Nykyisen liikenneverkon hyödyn-

täminen maksimoituu, kun toi-

menpiteet toteutetaan kustannus-

tehokkuusjärjestyksessä perustel-

tujen liikenne-ennusteiden poh-

jalta – ja vain tilanteissa, joissa on 

selvää, ettei kevyemmillä tai mui-

hin liikennemuotoihin kohdistu-

villa toimenpiteillä voida tehok-

kaammin parantaa liikennejärjes-

telmän toimintaa. 

Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. 
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