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Radat Kouvolasta Kuopioon ja Iisalmeen (Savon rata) sekä Jo-
ensuuhun (Karjalan rata) kuuluvat TEN-T-verkon kattavaan 
verkkoon. Rata Helsingistä Venäjän rajalle Vainikkalaan kuu-
luu TEN-T-ydinverkkoon ja myös ydinverkkokäytävään. Ase-
tuksessa rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta radat 
Helsingistä Kouvolaan, Kuopioon ja Vainikkalaan ovat pää-
väylissä henkilö- ja tavaraliikenneprofiililla ja rata Kuopiosta 
Iisalmeen tavaraliikenteen profiililla. Helsingistä Kuopioon on 
noin 450 km ja Iisalmeen vajaa 550 km. Joensuuhun on vajaa 
500 km ja Vainikkalaan 260 km.  

NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET 

Helsinki-Kouvola-osuus on yksi kotimaan matkustajamääriltä 
vilkkaimpia yhteyksiä. Helsinki-Kerava -välillä on tiheän lähiju-
naliikenteen lisäksi kaukoliikennettä ruuhkatuntina neljä ju-
naa/suunta. Kerava–Kouvola -välillä kulkee ruuhkatunteina 
yksi kaukojuna ja yksi lähijuna/suunta. Kouvola-Imatra -välillä 
henkilöjunia on enimmillään yksi tunnissa/suunta. Imatra-Jo-
ensuu -välillä ja Kouvola-Kuopio -välillä päivittäisiä matkusta-
jajunia on noin kuusi/suunta. Iisalmeen kulkee Kouvolan 
kautta viisi junaa/suunta päivässä. Tavaraliikenne on ollut 
Kaakkois-Suomessa erittäin vilkasta. Helsinki-Vainikkala-välillä 
akselipaino on 25 t, muilla osuuksilla 22,5 t. 

Helsingin ja Pietarin välisiä Allegro-junavuoroja on ollut päivit-
täin neljä/suunta. Helsingin ja Moskovan välinen Tolstoi-vuoro 
on kulkenut useimpana päivänä viikossa kerran päi-
vässä/suunta. Seurauksena Venäjän hyökkäyksestä Ukrai-
naan, on keväällä 2022 Suomen ja Venäjän välinen henkilölii-
kenne loppunut ja tavaraliikenne vähentynyt. Toimintaympä-
ristömuutoksen seurauksena kuljetuksia on siirtynyt kotimaan 
kuljetuksiksi ja kuljetuksia on suuntautunut uudelleen. Eri ra-
taosien liikenteen kehittyminen ja vakiintuminen sekä kehittä-
mistarpeet vaativat vielä kuitenkin seurantaa ja arviointia. 

Helsinki-Kerava-välin kapasiteetin riittävyys on keskeistä 
koko itäsuunnan liikenteelle ja välin kehittämistä suunnitellaan 
Suomi-rata Oy:ssä. Kerava-Luumäki-väliltä esille on nous-
sut tavaraliikenteen puutteelliset kohtaamismahdollisuudet ju-
naliikenteen kasvaessa. Kouvola-Luumäki-välillä on valta-
kunnallisesti tarkastellen keskeinen peruskorjaustarve. Käyn-
nissä on Luumäki-Imatra-kehittämishankkeen 1. vaihe, joka 
sisältää mm. peruskorjausta, lisäraidetta ja akselipainon nos-
tamista. Hanke lisää välityskykyä ja nopeuttaa liikennettä. Vä-

lille jää edelleen kehittämistarpeita, mm. kaksoisraide Luu-
mäki-Joutseno-välille ja lähijunaliikenteen mahdollisuus on 
myös huomioitava. Toimintaympäristömuutoksesta huoli-
matta ja sen kotimaan kuljetuksiin kohdistuvien vaikutusten 
seurauksena, on Luumäki-Imatra-välin toimivuuden varmista-
minen tärkeää. Luumäki-Vainikkala-välillä on esillä ollut 
matka-aikojen lyhentäminen ja peruskorjaukset. Lisäksi yhtey-
den toimivuudessa on olut haasteita, välillä on varauksia tar-
vittaessa lisäraiteelle ja uudelle ratayhteydelle. Imatralla on 
suunniteltu Imatra-Imatrankoski-raja-välin parantamista. 
Toimintaympäristömuutos on muuttanut rajan yli kulkevaan 
liikenteeseen pohjautuvia tarpeita.  

Keskeinen kysymys on henkilöjunien matka-aikojen lyhentä-
minen, samalla tavaraliikenteen tarpeet huomioiden. Erityi-
sesti välit Kouvola-Kuopio-Iisalmi ja Imatra-Joensuu 

vaativat lisää niin matka-aikojen lyhentämismahdollisuuksien 
kuin toimivuuden selvittämistä. Kerava-Luumäki-välillä korkein 
sallittu nopeus on pääosin 200 km/h. Kerava-Lahti-välillä 220 
km/h on myös mahdollinen. Luumäki-Joensuu- ja Kouvola-Ii-
salmi-väleillä nopeustaso on pitkälti 140 km/h. Helsingin ja 
Kouvolan välinen matka-aika on lyhimmillään noin 1 h 20 min. 
Helsinki-Kuopio-välin lyhin matka-aika on hieman yli 4 h, Hel-
sinki-Iisalmi-välin hieman yli 5 h ja Helsinki-Joensuu-välin noin 
4 h 20 min. Allegron matka-aika on ollut noin 3,5 tuntia. Lisäksi 
esillä on uudet nopeat ratayhteydet Helsingistä itään. Itäradan 

(rata Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan) suunnittelua 
varten on perustettu osakeyhtiö Itärata Oy vuonna 2022.  

Yhteyksillä on useita ratapihoja, joilla on tarpeita peruskor-
jaus- ja parantamistoimille. Joensuun, Kuopion ja Pieksämäen 
ratapihojen parantamishankkeet ovat käynnissä.  

Pidemmällä aikavälillä Kerava-Luumäki-välillä varaudutaan 
neljään raiteeseen, joskin uusi ratayhteys muuttaisi tarvetta 
Keravan ja Kouvolan välillä. Kouvola-Kuopio- ja Imatra-Parik-
kala-väleillä varaudutaan kahteen raiteeseen.  

TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET  

Eri yhteysvälien esillä olevia keskeisiä toimenpiteitä ja kustan-
nusarvioita (MAKU 130, 2015=100): 
• Kouvola-Kuopio, peruskorjaus (6-16 M€), matka-ajan lyhentä-

minen (11 M€, investointiohjelma 2023-2030). 
• Kouvola-Luumäki, peruskorjaus (140 M€). 
• Luumäki-Joutseno, nopeuden nosto 200 km/h ja kaksoisraide 

(229 M€, investointiohjelma 2023–2030). 
• Lappeenrannan liikennepaikan parantaminen (4,4 M€, in-

vestointiohjelma 2023-2030). 
• Lauritsalan liikennepaikan kehittäminen (20 M€, investointi-

ohjelma 2023-2030). 
• Imatra-Joensuu, peruskorjaus (150-220 M€), matka-aikojen ly-

hentäminen (33 M€, investointiohjelma 2023-2030). 

• Imatra-Imatrankoski-raja (1. vaihe 59 M€).  
• Luumäki-Vainikkala, peruskorjaus (26 M€), nopeuden nosto 180 

km/h (41 M€), uusi lisäraide/ uusi kaksoisraide (130–200 M€). 
• Vainikkalan ratapiha, peruskorjaus (27 M€), pienet kehitystoi-

met (6 M€), jatkokehittäminen (7-62 M€). 
• Helsinki-Pasila-välin ratakapasiteetin lisääminen. 
• Itärata Kerava-Porvoo-Kouvola (1,7 mrd. €) ja rata Kerava-

Kotka-Hamina-Luumäki (2,8 mrd. €, molemmat kustannusarviot 
2020 selvityksen mukaiset). 

• Lisäksi yhteyksillä on muita peruskorjaustarpeita ja niillä sijait-
see muitakin ratapihoja, joilla on peruskorjaus- ja parantamis-
tarpeita. 

VAIKUTUKSET 

+ Peruskorjaukset säilyttävät liikennöintiolosuhteet.  
+ Henkilöliikenteen matka-ajat lyhenevät. 
+ Lisäraiteet mahdollistavat henkilöjunaliikenteen kasvun ja 
myös lähijunaliikenteen kehittämisen.  
+ Lisäraiteet ja muut toimenpiteet parantavat tavaraliikenteen 
toimintaedellytyksiä ja mahdollistavat liikenteen kasvun. 
+ Ratapihoja koskevat toimenpiteet parantavat rautatieliiken-
teen toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja täsmällisyyttä mat-
kustaja- ja tavaraliikenteessä.  
+ Rautateiden kilpailukyky liikenne- ja kuljetusmuotona kas-
vaa edistäen myös ilmastotavoitteiden saavuttamista. 
- Korkeita kustannuksia. 
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SUUNNITELMATILANNETTA JA MAHDOLLINEN TOTEUTUSVALMIUS 
• Peruskorjauksista tehty tarvemuistioita. Mikään peruskorjauksista ei ole jatkosuunnittelussa. Yleisesti peruskorjauksen suunnittelu 

vie kolme vuotta. Huomioitava kytkennät muihin hankkeisiin.  

• Kouvola-Kuopio-väliltä tehty nopeudennoston esiselvitys 2018.Tarveselvityksen päivityksen ja hankearvioinnin käynnistys 2022. In-
vestointiohjelmassa 2023–2030 matka-ajan lyhentämiselle 11 M€, johon liittyvä ratasuunnitelman tarve arvioitava. 

• Kouvola-Luumäki-peruskorjauksen aloitus voi olla aikaisintaan vuonna 2024 Luumäki–Imatra 1. vaiheen valmistumisen jälkeen.  

• Luumäki-Joutseno- välin kehittämisestä tehty yleissuunnitelma ja YVA, seuraava vaihe ratasuunnitelma. Lappeenranta-Muukko-välin 
ratasuunnitelma käynnistymässä. Investointiohjelmassa 2023-2030. 

• Lauritsalan liikennepaikan kehittämisestä laadittu esiselvitys. Seuraava vaihe ratasuunnitelma. Investointiohjelmassa 2023-2030. 

• Imatra-Joensuu-välin nopeuttamisen tarveselvitys valmistunut vuonna 2018. Tarveselvityksen päivitys ja hankearviointi 2022. Seu-
raavaksi mahdollisesti yleissuunnitelma ja YVA, joiden jälkeen ratasuunnitelma. Toteutusta mahdollista käynnistää Luumäki–Imatra -
hankkeen 1. vaiheen jälkeen. Investointiohjelmassa 2023-2030 matka-ajan lyhentämiselle 33 M€. 

• Luumäki-Vainikkala-kehittämisestä laadittu tarveselvitys. Nopeudennostotoimenpiteet vaativat mahdollisesti YVA:n ja yleissuunnitel-
man, joiden jälkeen ratasuunnitelma. Vainikkalan ratapihan pienistä kehitystoimista toteuttamisen yhteydessä rakentamissuunnitelma. 
Toimintaympäristömuutos on muuttanut rajan yli kulkevaan liikenteeseen pohjautuvia tarpeita. 

• Imatra-Imatrankoski raja -välillä ollut käynnissä ratasuunnitelman laatiminen. Toimintaympäristömuutos on muuttanut rajan yli kulke-
vaan liikenteeseen pohjautuvia tarpeita. 

• Helsinki-Pasila-välin kapasiteetin lisäämisestä on tehty uutta selvitystyötä vuonna 2022, lähtökohtana uusimman teknologian mah-
dollistamat hyödyt. Selvityksen väliraportti on valmistunut kesäkuussa 2022 ja lopullinen raportti julkaistaan myöhemmin. Selvityk-
sessä esitetyllä toimenpidepaketilla kasvavat junamäärät pystyttäisiin hoitamaan, vaikka suunniteltua Pisararataa (1,6-1,8 mrd. € 

perustuen julkaisuun Pisara+ -liikenteellinen tarveselvitys) ei rakennettaisi.  
• Helsinki-Kerava-välin kehittämistä (Lentorata) suunnitellaan Suomi-rata Oy:ssä. Itärataa (yhteys Lentoradalta Porvoon kautta Kou-

volaan) suunnitellaan Itärata Oy:ssä. 


