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Suurin sallittu nopeus Kouvola–Kuopio välillä on 

140 km/h lukuun ottamatta rataosuutta Kinni–

Otava, jolla nopeutta on jo nostettu. Nopeuden-
noston tavoitteena on mahdollistaa geometrian 

sallima suurin nopeus, joka rataosalla on tavan-
omaisilla junilla 160 km/h ja kallistuvakorisilla 

junilla 200 km/h. Kouvola–Kuopio-rataosalle on 

laadittu nopeudennoston esiselvitys, jonka ta-
voitteena oli löytää kustannustehokkaat ratkai-

sut henkilöliikenteen matka-aikojen lyhentämi-
seen. 

NYKYTILA 

Rataosuus Pieksämäki–Kuopio on osa nopean henkilölii-

kenteen ja raskaan tavaraliikenteen keskeistä rataverk-
koa. Koko Kouvola–Kuopio väillä tavaraliikenteen suurin 

sallittu nopeus on 100 km/h akselipainolla 225 kN. Hen-
kilöliikenteen suurin sallittu nopeus ko. välillä on 140 

km/h pois lukien Kinni–Otava väli, jossa henkilöliiken-
teen nopeutta on jo nostettu suurimmillaan 170 

km/h:iin ei-kallistuvakorisella ja 200 km/h:iin kallistuva-

korisella kalustolla. 
 

Lyhimmillään Helsingin ja Kuopion välinen matka-aika 
on noin neljä tuntia. Nykytilanteessa tasoristeykset ja 

turvalaitejärjestelmä rajoittavat Kouvola–Kuopio osuu-

della suurimman sallitun nopeuden 140 kilometriin tun-
nissa. 

HANKE JA TAVOITTEET 

Tavoitteena on palvelutason parantaminen matka-ai-
koja lyhentämällä. Toimenpiteitä ovat tasoristeyksien 

poistaminen, radan sähköistys- ja turvalaitejärjestel-

mien parantaminen, siltojen korjaukset ja meluntorjun-

nan rakentaminen. Nopeudennostotoimenpiteet on ja-
ettu kahteen hankekoriin. Hankekorin 1 toimet keskitty-

vät rataosuuksiin, joilla nopeutta voidaan nostaa kaik-
kein kustannustehokkaimmin. Hankekori 2 sisältää 

kaikki toimenpiteet, joilla nopeutta voidaan nostaa rata-

geometrian sallimaan tasoon. 
 

Hankekorin 1 toimenpiteillä nopeutta voidaan nostaa il-
man useimpien tasoristeysten poistamista ja melusuo-

jausten rakentamista. Matka-aikavaikutuksiltaan kus-
tannustehokkaimmat toimenpiteet ovat rataosuuksien 

Mikkeli–Haukivuori, Pieksämäki–Suonenjoki ja Suonen-

joki–Kuopio turvalaitteiden ja sähköradan parantami-
nen. Hankekorin 2 toteuttaminen sisältää hankekorin 1 

toimenpiteitä täydentäviä turvalaitemuutoksia, melu-
suojausten rakentamista ja kaikkien tasoristeysten kor-

vaamisen yli- tai alikulkusilloilla ja tiejärjestelyillä. 

 
Hankekorin 1 toimenpiteillä ajoaikaa voidaan maksimis-

saan lyhentää noin 4 min tavanomaisilla ja 14 min kallis-
tuvakorisilla junilla. Hankekorin 2 toimenpiteillä vastaa-

vat ajoajan lyhentymiset ovat noin 8 min ja 21 min. 

AIKATAULU 

Esiselvitys on valmistunut 10/2018. Jatkosuunnittelusta 

ei ole päätöstä. 

KUSTANNUKSET 

Toimenpidekokonaisuuksien kustannusarviot ovat 
(MAKU 130, 2015=100); Hankekori 1: 10,4 M€, hanke-

kori 2: 68,3 M€ Yhteensä 78,7 M€ 

 

 

Suunnittelukohde 

 VAIKUTUKSET  

  Liikenneturvallisuus paranee niin raide- 
kuin tieliikenteen osalta. 

 Saavutettavuus paranee matka-aikojen ly-
hentyessä. 

 Tavaraliikenteen kustannustehokkuus voi 
parantua 

 

 Raideliikenteen meluhaitat lisääntyvät  

 Radan kunnossapitokustannusten lisäänty-

minen 

 Rakennusaikaiset nopeusrajoitukset ja 

mahdolliset liikennekatkot  

 

   


