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Väylävirasto, viite: VÄYLÄ/4852/04.00/202 

 

Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022-2029                                                                                        
VR-Yhtymän kommentit 

 

1. Yleiset huomiot 

VR-Yhtymä Oy (VR) kiittää Väylävirastoa hyvin ja kattavasti valmistellusta 
investointiohjelmakokonaisuudesta sekä mahdollisuudesta osallistua luonnoksen 
kommentointiin ja ohjelman laadintaan. VR lausuu ohjelmaluonnoksesta seuraavaa: 

Kaikki raideliikennettä edistävät hankkeet, niin valtakunnalliset kuin alueellisetkin, 
tukevat tavoitetta saavutettavasta, kestävästä ja tehokkaasta liikennejärjestelmästä. 
 
Liikenne 12 -suunnitelman rinnalle on laadittu investointiohjelmaluonnos, joka 
konkretisoi suunnitelman tavoitteita. Eduskunta on kannanotossaan 2.9.2021 
valtioneuvostolle edellyttänyt, että valtioneuvosto sitoutuu valtakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman linjauksiin ja huolehtii siitä, että suunnitelman 
toimeenpanoon tarvittavat määrärahat otetaan huomioon julkisen talouden 
suunnitelmissa ja valtion talousarvioesityksissä. 

Liikennetoimijoille on keskeistä infrainvestointien ennustettavuus ja pitkäjänteisyys, 
minkä vuoksi on tärkeää, että valtion talousarvioesityksissä osoitetaan sitoutumista 
ohjelmassa määriteltyyn kehityspolkuun ja hankkeiden priorisointiin. 
Perusväylänpidon rahoitustason koko investointikaudella tulee olla vakaa ja riittävän 
korkea rataverkon toimintavarmuuden lisäämiseksi, palvelutason ylläpitämiseksi ja 
korjausvelan vähentämiseksi. Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 
esitetty perusväylänpidon rahoitustason vajaus vuosille 2023 ja 2024 vaikuttaa 
negatiivisesti rautatieliikenteen toimintakykyyn ja se tulee välttää. Perusväylänpidon 
rahoituksen lisäksi myös kehittämisinvestointien rahoitustason tulee pysyä riittävällä 
ja tarvittaessa indeksikorjatulla tasolla. 

Todettakoon, että VR pitää investointiohjelman rahoitusraamia riittämättömänä 
suhteessa niihin infrainvestointitarpeisiin, joita VR on priorisoinut niin 
matkustajaliikenteen kuin rautatielogistiikankin asiakkaiden tarpeet ja kuljetusten 
tehokkuus huomioiden. VR toimittaa Väylälle erikseen tämän lausunnon liitteenä 
em. prioriteettilistaukset ja kuvauksen siitä, miten Väylän ohjelmaluonnoksen 
hankkeet suhteutuvat VR:n matka- ja tonnimäärien perusteella laatimaan 
hankkeiden ensisijaisuusjärjestykseen.  

Liikenne 12 -suunnitelma ei sisällä hankeyhtiöissä edistettäviä miljardihankkeita, 
mutta VR korostaa, että niitä tulisi kärkihankkeina kiireellisesti edistää. 
Investointiohjelman ulkopuolella olevat hankeyhtiöpohjaiset hankkeet tulee 
synkronoida muiden rataverkon kehittämishankkeiden kanssa sekä ennakoida 
niiden vaikutuksia rataverkon kapasiteettiin ja sen jakamiseen sekä muuhun 
rataverkkoon. Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukset olisi 
näkemyksemme mukaan sisällytettävä jatkossa koordinoidusti väyläverkon 
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investointiohjelmakokonaisuuteen. Kaikessa suunnittelussa tulee lisäksi huomioida 
koko Suomen pääosin yksiraiteisen rataverkon toimivuus. 

Matkustajaliikenteen kasvun ensisijainen edellytys on ratakapasiteetin lisääminen 
henkilöliikenteen tärkeillä ydinreiteillä, mikä mahdollistaa matka-aikojen 
nopeuttamisen ja sujuvoittamisen sekä vuorotarjonnan kehittämisen ja aikataulujen 
yhteensovittamisen.  

Toimivat matkaketjut edellyttävät kunnossa olevaa rataverkkoa, sujuvia, esteettömiä 
liikenteen solmukohtia ja asemanseutujen kehittämistä mm. liityntäliikenteen 
tarpeisiin.  

Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä parannetaan rataverkkoa modernisoimalla –
akselipainoja korottamalla, rataverkon sähköistämistä jatkamalla, ratapihoja 
kehittämällä ja välityskykyä sekä kaksoisraideosuuksia lisäämällä.   

Teollisuuden räätälöidyillä infraratkaisuilla voidaan tukea ja parantaa teollisuuden 
suhteellista kilpailukykyä ja samalla edistää päästövähennystavoitteiden 
saavuttamista.  

VR pitää tärkeänä, että investointiohjelmakokonaisuus laaditaan ja sen toteutumista 
seurataan yhdessä toimijoiden kanssa. Ratahankkeiden ollessa laajoja tulee niiden 
toteutustapa sekä liikenteen yhteensovitus käydä riittävän aikaisin etukäteen läpi 
Väyläviraston, Fintrafficin ja eri operaattoreiden kanssa.  

Hankkeiden luokittelu investointiohjelmaluonnoksessa 

VR pitää investointiohjelmassa jo mainittuja hankkeita prioriteetiltaan tärkeinä ja 
niiden toteutuminen tulee varmistaa. Useimmista investointiohjelman ratahankkeista 
on löydettävissä hyötyjä sekä matkustaja- että tavaraliikenteelle. Toisaalta useita 
matkustaja- ja tavaraliikenteelle tärkeitä hankkeita on myös jäänyt 
investointiohjelmaluonnoksen ulkopuolelle ja esitämme kiireellisimpiä niistä 
sisällytettäväksi investointiohjelmaan. Peruskorjaushankkeita esitämme luonteensa 
vuoksi siirrettäväksi perusväylänpidon rahoituksen piiriin.  

Väylä on luokitellut investointiohjelmaan kuuluvat ratahankkeet hankekoreihin 1A ja 
1B hankkeen kiireellisyyden ja toteuttamisvalmiuden mukaan. Väylä on listannut 
hankkeet aakkosjärjestykseen A ja B -hankekoreihin. VR on tehnyt oman 
ehdotuksensa investointiohjelman sisällöstä ja vastaavalla tavalla listannut hankkeet 
aakkosjärjestyksessä sekä esittänyt näkemyksensä vaiheistuksesta 
kiireellisyysasteen perusteella 1 ja 2. VR:n esittämät lisäykset Väylän listaan on 
merkitty hankekohtaiseen otsikointiin sanalla UUSI. 

Investointiohjelmassa on huomioitava hankkeiden erilaiset aikajänteet ja 
etenemisnopeudet. VR haluaa korostaa, että on mahdollista käynnistää useita 
mittakaavaltaan pienehköjä sekä kustannustehokkaita, mutta vaikuttavia 
toimenpiteitä jo investointiohjelman alkupuolella. Toisin sanoen vaikuttavuudeltaan 
hyviä, pienempiä hankkeita ja isompien kokonaisuuksien osahankkeita on 
mahdollista aloittaa liukuvasti 1. kiireellisyysasteen mukaisesti ja jatkaa 2. 
kiireellisyysasteen mukaisesti. 
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2. Ehdotukset perusväylänpidon piiriin siirrettävistä ratahankkeista ja 
hankekohtaiset perustelut 

Investointiohjelmassa on mukana useita, näkemyksemme mukaan 
perusväylänpitoon kuuluvia peruskorjaushankkeita, jolloin perusväylänpito syö 
kehittämishankkeille allokoitua rahaa (mm. pääradan peruskorjaus). VR katsoo, että 
nämä hankkeet tulisi siirtää perusväylänpidon rahoituksen piiriin ja keskittyä 
investointiohjelmassa erityisesti rataverkon liikenteellisen toimivuuden sekä 
palvelutason parantamiseen. VR esittää seuraavien hankkeiden siirtämistä 
perusväylänpidon rahoituksen piiriin: 

2.1. Hyvinkää-Hanko peruskorjaus, kiireellisyys 1 

Hyvinkää-Hanko -rataosan peruskorjaus, siltä osin kuin se ei lisää rataosan 
palvelutasoa, tulisi sisältyä perusväylänpidon piiriin.  
 
Tässä yhteydessä on infran osalta syytä selvittää myös mahdollisuus rataosuuden 
henkilöjunaliikenteeseen. 
 

2.2. Helsinki-Tampere peruskorjaus, kiireellisyys 1 

Helsinki–Tampere -pääradan peruskorjaus on erittäin tärkeä hanke, mutta se ei 
saisi syödä investointirahaa siltä osin kuin se ei nosta palvelutasoa. Hankkeen 
sisältö ja toteutettavuus pitää suunnitella eri toimijaosapuolten kesken riittävästi 
ennakoiden ja riittävällä tarkkuudella.  

2.3. Saarijärvi-Haapajärvi peruskorjaus, kiireellisyys 2  

Saarijärvi-Haapajärvi -rataosuus on tärkeä elinkeinoelämän raakapuukuljetuksille ja 
sen liikennöitävyys vähintään nykytasolla on tärkeää turvata myös jatkossa. VR 
katsoo, että hanke tulisi investointiohjelman sijaan sisällyttää perusväylänpidon 
perussuunnitelmaan. 

2.4. Turku–Uusikaupunki peruskorjaus, kiireellisyys 2 

Turku-Uusikaupunki peruskorjauksen osalta olennaista on, mikä tulee olemaan 
radan sallittu nopeus korjaushankkeen jälkeen. 
 

2.5. Raisio–Naantali peruskorjaus ja sähköistys, kiireellisyys 2 

Raisio–Naantali peruskorjauksen yhteydessä on syytä selvittää mahdollisuus 
laajentaa henkilöjunaliikenne Turusta Turku-Naantali osuudelle. Sähköistyksen 
laajuus tulisi tarkastella liikenteellisten tarpeiden mukaan lukien mahdolliset 
muutostarpeet Naantalin ratapihalla. 
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3. Investointiohjelmaan sisällytettävät ratahankkeet ja hankekohtaiset 
kommentit, kiireellisyysaste 1  

Matkustaja- ja tavaraliikenteelle tärkeitä hankkeita on jäänyt 
investointiohjelmaluonnoksen ulkopuolelle ja esitämme kiireellisimpiä niistä 
sisällytettäväksi investointiohjelmaan seuraavalla tavalla: 

3.1. Akselipainoverkoston kehittäminen, 250 kN, kiireellisyys 1 

Suurimman sallitun akselipainon merkitys tavaraliikenteen kuljetustehokkuudelle on 
keskeinen. Nykyisen rataverkon akselipainojen nostamista tulisi jatkaa 
määrätietoisesti kuljetusmuodon kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Etenkin 
kansainvälisissä kuljetuksissa akselipainon merkitys korostuu, sillä IVY-maissa  
250 kN akselipaino on standardi. Esimerkiksi transitokuljetuksissa Suomen reitin 
kilpailukyky kärsii, jos IVY-maiden rautatiekalustoa ei saada kuormattua täyteen 
kuormaan.  

Suomen 250 kN rataverkko koostuu nykyisin erinäisistä yksittäisistä rataosista, 
joiden väliltä puuttuu tosiasiallinen mahdollisuus operoida 250 kN akselipainolla. 
Verraten lyhyiden rataosuuksien parantaminen korkeampaan akselipainoon tekisi 
250 kN akselipainon rataverkosta nykyistä verkollisemman ja tarjoaisi huomattavasti 
paremmat mahdollisuudet akselipainon korotuksiin myös Suomen sisäisissä 
kuljetuksissa. VR:n näkemyksen mukaan prioriteetissa tärkeimmät rataosuudet 
akselipainon korotukselle ovat Hakosilta-Riihimäki, Hyvinkää-Kirkniemi, Kokemäki-
Harjavalta ja Mäntyluoto-Tahkoluoto. Akselipainot korotuksella näillä rataosuuksilla 
saataisiin muodostettua katkeamaton 250 kN yhteys Vainikkalasta (ja 
Imatrankoskelta, jos myös tämä hanke toteutetaan) Hankoon ja Tahkoluotoon. 
Hankkeella tuetaan transito- ja tuontiliikenteen yhteyksien välitys- ja kilpailukykyä.  

3.2. Hanko- Hyvinkää välityskyvyn lisääminen, kiireellisyys 1 (UUSI)  

Rataosan sähköistyksen myötä rataosuuden painoarvo tavaraliikenteen 
kuljetuksissa tulee kasvamaan. Rataosan välityskyky ei kuitenkaan mahdollista 
liikenteen merkittävää kasvua nykyisestä. Välityskykypuutteet hankaloittavat 
tehokasta liikennöintiä rataosuudella jo nykyisellä volyymilla.  
 
Rataosan peruskorjauksen lisäksi tulisi investointiohjelmaan ehdottomasti sisällyttää 
välityskykyä lisääviä elementtejä, kuten välisuojastuspisteitä, uusia liikennepaikkoja 
tai nykyisten liikennepaikkojen pidentämisiä (vuoden 2011 selvityksessä 
potentiaalisimpana uutena kohtauspaikkana esiin nousi Kiljavan uusi 
liikennepaikka). Välityskyvyn nostaminen ml. akselipainon korotus tulisi toteuttaa 
viimeistään peruskorjauksen yhteydessä, jotta vältyttäisiin toistuvilta ratatöiltä 
samalla rataosuudella.  
 
Tässä yhteydessä on infran osalta syytä selvittää myös mahdollisuus rataosuuden 
henkilöjunaliikenteeseen. 
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Näkemyksemme mukaan hanke on tärkeä asiakasnäkökulmasta ja esitämme, että 
se lisätään investointiohjelmaan. 
 

3.3. Helsinki-Riihimäki 3. vaihe, kiireellisyys 1 

Kyseessä on tärkeä kärkihanke 1A-korissa. Helsinki-Riihimäki 3. vaiheessa on 
tarkoitus jatkaa lisäraiteiden rakentamista kapasiteetin lisäämiseksi Jokelasta 
Riihimäelle. VR pitää tärkeänä, että pääradan kehittämisen 3. vaihe käynnistetään 
suunnitelman mukaisesti vuosina 2022-2023. Ruuhkaisen pääradan kehittäminen 
hyödyttää koko Suomen raideliikennettä. Pääradalle tehtävät investoinnit vastaavat 
elinkeinoelämän kasvaviin tarpeisiin lisäämällä kapasiteettia sekä parantamalla 
matkustuksen ja tavaraliikenteen täsmällisyyttä. Pääradan kehittäminen 
mahdollistaa myös kapasiteetin noston. Lisäksi 3. ja 2. vaiheiden kytkeminen toisi 
kustannushyötyjä. Tarkastelussa tulisi olla rataosuus Tampereelle saakka. 
Pääradan perusparannuksen lisäksi tarvitaan radan palvelutason riittävä 
parantaminen mukaan lukien Riihimäki-Tampere rataosuus mm. valmistauduttaessa 
Helsinki–Tampere perusparannushankkeen toteutukseen. 

3.4. Helsinki-Tampere välityskykyä lisäävä ja palvelutasoa parantava hanke, 
kiireellisyys 1 (UUSI) 

Päärata on Suomen vilkkaimmin liikennöity rataosuus ja sen merkitys on tärkeä 
myös elinkeinoelämän kuljetuksille. Rataosa on jo nykyliikenteellä ruuhkautunut ja 
liikenteen sujuvuus myös mittavan peruskorjauksen aikana tulee turvata. VR:n 
näkemyksen mukaan peruskorjaushankkeeseen kuuluvat välityskykyä lisäävät 
toimenpiteet (mm. uudet ja täydennettävät liikennepaikat) tulee toteuttaa 
kiireellisesti, jotta ne valmistuisivat ennen varsinaisen peruskorjauksen alkamista. 
Tarvitaan siis tarkemmin määritettävä palvelutasoa nostava hanke. 

3.5. Imatran liikennepaikan kehittäminen, kiireellisyys 1 

Hanke parantaa elinkeinoelämän kansainvälisiä yhteyksiä ja mahdollistaa 
liikennöinnin tehostamisen. Hankkeella on selviä synergiaetuja LUIMAn toisen 
vaiheen kanssa, jolloin hankkeiden toteuttaminen samalla aikajaksolla tai peräkkäin 
nostaa kummankin hankkeen hyötyjä. Hankkeen ratasuunnitelma on vielä tekeillä ja 
esimerkiksi 1. vaiheessa Pelkolaan toteutettavan ratapihan laajuus tulee määritellä 
liikenteellisten tarpeiden kautta. Hankkeeseen on radan tulevan pullonkaulan vuoksi 
sisällytettävä Imatran keskusaseman toisen matkustajaliikennelaiturin ja sen 
liityntäyhteyksien toteutus. 

3.6. Joensuu-Ilomantsi palvelutason parantaminen, kiireellisyys 1 (UUSI) 

Investointiohjelmaan tulisi nostaa tämän raakapuuhuollolle tärkeän Joensuu-
Ilomantsi rataosuuden peruskorjaus. Radan nykyinen kunto ei vastaa rataosuuden 
merkitystä kuljetusjärjestelmässä. Radan palvelutasoa tulisi parantaa siten, että se 
mahdollistaa nykyistä korkeammat tavarajunien nopeudet ja akselipainot. 
Pelkästään kunnossapitotoimin ei saavuteta tätä tavoitetta.  
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3.7. Kokkolan ratapiha, kiireellisyys 1 

Kokkolan ratapihan osalta hankkeen sisältö ja suunnitelmat on vielä läpikäytävä 
liikennepaikan liikenteellisen toimivuuden varmistamiseksi.  
 

3.8. Kotka: Kotolahti-Mussalo läpiajoraide (lisäraide), kiireellisyys 1 

Erittäin tärkeä hanke Kotolahden ja Mussalon ratapihojen toimivuuden kannalta. 
Ratapihat palvelevat yhtä Suomen suurimmista vientisatamista, joten sen merkitys 
elinkeinoelämän kansainvälisille yhteyksille on merkittävä. Käynnissä olevassa 
KoKoHa-hankkeessa laajennetaan Kotolahden ratapihaa, mutta ilman uutta 
läpiajoraidetta lisääntyneestä kapasiteetista ei saada ulosmitattua kaikkea hyötyä 
vaihtotöissä syntyvien konfliktien vuoksi. Hankkeen vaikuttavuus on merkittävä 
etenkin huomioiden verraten alhaiset investointikustannukset. 

3.9. Kouvola-Kotka/Hamina -radan parantaminen, kiireellisyys 1 

Kouvola-Kotka/Hamina -radan parantamisen laajennettuun määrärahahankkeeseen 
sisältyy myös huonokuntoisten henkilöliikenneasemien parannukset Kotkan asemaa 
ja Kotkan satamaa lukuun ottamatta. Näidenkin rakenteelliset peruskorjaukset 
olisivat kuitenkin tärkeitä.  
 

3.10. Laurila-Tornio-Haaparanta -sähköistys sekä Lautiosaari-Elijärvi ja Tornio-Röyttä 
peruskorjaukset ja sähköistykset, kiireellisyys 1 

Laurila-Tornio-Haaparanta-sähköistykselle on myönnetty määräraha (III LTA 2021). 
Hanke ei tässä laajuudessaan kuitenkaan palvele elinkeinoelämän kuljetuksia. Jotta 
sähköistys palvelisi elinkeinoelämän kuljetuksia, tulisi sähköistys ulottaa Röyttään ja 
(Lautiosaaresta) Elijärvelle. Sähköistys avaisi mahdollisuudet siihen, että 1,2 
miljoonaa tonnia rikastekuljetuksia saataisiin kuljetettua sähkövedolla rautateillä 
maantiekuljetusten sijaan – 3 junaa vs. 60 rekkakuljetusta päivässä. Turvallinen ja 
sujuvampi liikenne lisääntyisi, kun rekkaliikenne valtatiellä vähenisi. Kuljetukset 
olisivat mahdollisesti laajennettavissa myös Suomen ja Ruotsin väliseen 
liikenteeseen. 
 
Myös matkustajaliikenteen kehittämisen näkökulmasta hanketta tulisi selvittää 
tarkemmin.  
 

3.11. Matkustajaliikenteen pääreittien nopeutus: Kouvola–Kuopio, Seinäjoki–Vaasa, 
Imatra–Joensuu, kiireellisyys 1 ja 2 (UUSI) 

Kaukojunaliikenteen kilpailukyvyn ja palvelutason osalta erittäin keskeistä on 
pääväyläverkon tavoitteellinen ja priorisoitu matkustusaikojen nopeuttaminen 
maakuntakeskusten, pääkaupunkiseudun ja Helsinki–Vantaan lentoaseman 
yhteyksien välillä. Rataverkon investointiohjelmassa on samalla kehitettävä palvelu- 
ja kilpailukykyiset strategiset ratayhteydet 3 tunnin ja 400 km säteellä Helsinki-
Vantaan lentoasemasta.  
 
Matka-aikojen nopeuttaminen on erityisen tärkeää pääväyläverkostolla ja etenkin 
Helsinki–Tampere-välillä on välitön tarve ratakapasiteetin lisäämiselle koko 
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matkalle. Nopea matka-aika ja täsmällisyys ovat matkustajille olennaisimpia tekijöitä 
liikennemuotoa valittaessa. Aikaa vievien miljardihankkeiden suunnittelun rinnalla 
tulee olemassa olevaa ratainfraa pikimmiten kehittää vaikuttavuudeltaan 
kustannustehokkailla toimenpiteillä matka-aikojen nopeuttamiseksi.  

Matkustajaliikenteessä matka-aikoja maakuntiin on mahdollista nopeuttaa 
investoimalla nykyinfran ja liikennöitävyyden parantamistoimenpiteisiin. 
Toteuttamiskelpoinen lista kustannustehokkaita pientoimenpiteitä sujuvoittaisi 
merkittävästi liikennöintiä seuraavilla rataosuuksilla: Helsinki–Kouvola–Kuopio, 
Kouvola–Joensuu, Helsinki–Turku, Tampere–Jyväskylä, Seinäjoki–Vaasa ja 
Seinäjoki–Oulu.   

Pääreittien nopeutus mahdollistaisi nykyisen rataverkon tehokkaamman 
hyödyntämisen, päivittäisen liikennöitävyyden parantamisen sekä matka-ajan 
lyhenemisen useilla reiteillä keskimäärin 5-10 minuuttia. Koko nopeutuspaketin 
kustannusarvio on 200 M€.  

Tiettyjen tärkeiden maakuntakeskusyhteyksien toimivuuden kannalta 
nopeutuspaketista tulee kiireellisenä toteuttaa Vaasan radan, Jyväskylän radan, 
Savon radan ja Karjalan radan matka-aikojen nopeuttaminen 
palvelutasoparantamisen täsmätoimilla.  

Kouvola–Kuopio matka-aikojen lyhentäminen voidaan toteuttaa järkevin 
täsmätoimin tarvittaessa useammassa vaiheessa. (Kiireellisyys 1) 

Seinäjoki–Vaasa radan nopeudennoston tavoitteeksi tulee asettaa taso 140 
km/h. Hankkeen HK-suhde on yli 3 mikä on vaikuttavuuslukuna erittäin hyvä. 
(Kiireellisyys 1) 

Imatra–Joensuu matka-aikojen lyhentäminen on tärkeä hanke 
nopeudennoston toteuttamiseksi. (Kiireellisyys 2)   

 
3.12. Oulu-Kontiomäki kehittäminen, kiireellisyys 1 

Tärkeä hanke elinkeinoelämän kuljetuksille rataosilla, jotka tonnimäärissä mitaten 
ovat Suomen vilkkaimpia. Kolmioraide poistaa kuormitusta Oulun ratapihalta ja 
tehostaa kuljetuksia. Heikkilänkankaan liikennepaikka tarvitaan tukemaan uuden 
kolmioraiteen toimivuutta, mutta se helpottaa myös ruuhkautuneen Oulu-
Kontiomäki-rataosan välityskykyä. Hankkeessa Oulun kolmioraide on liitettävä 
liikenneteknisesti sujuvasti Pohjanmaan rataan ja sen tulevaan kaksoisraiteeseen 
nähden. 

3.13. Raakapuun kuormauspaikkojen kehittäminen, kiireellisyys 2 

Noin kolmasosa rautateiden tavaraliikenteen volyymista muodostuu raakapuun 
kuljetuksista. Kuljetusmuodon kilpailukyvyn kannalta raakapuun kuormauksen 
terminaaliverkoston jatkuva kehittäminen vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita on 
ensiarvoisen tärkeää elinkeinoelämän kuljetuksille. Määrärahan sisällyttäminen 
investointiohjelmaan nähdään erittäin hyvänä.  
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3.14. Raakapuureittien välityskyvyn kasvattaminen Savon ja Karjalan radoilla 
kiireellisyys 1 (UUSI) 

Kotimaan raakapuukuljetuksille keskeisillä reiteillä etenkin Pohjois-Savossa (etenkin 
Iisalmi-Kontiomäki) ja Pohjois-Karjalassa (etenkin Joensuu-Pitkämäki) ratojen 
välityskyky on liian heikko liikenteen kysyntään nähden. Lievemmin ongelma koskee 
koko Savon ja Karjalan ratoja. Välityskyvyn puutteet estävät junien tehokkaan 
aikataulutuksen ja vähentävät rautatiekuljetusten kilpailukykyä. VR:n näkemyksen 
mukaan investointiohjelmaan tulisi selkeästi nostaa vähintään Iisalmi-Kontiomäki-
rataosuuden välityskyvyn kasvattaminen. 

3.15. Ratapihojen jatkosähköistyksen toimenpidepaketti, kiireellisyys 1 (UUSI) 

Useilla ratapihoilla on havaittu puutteita sähköistyksen laajuudessa, mikä 
hankaloittaa liikennöintiä ja laskee liikennepaikkojen kapasiteettia. Yksittäisinä 
hankkeina toimenpiteet ovat niin pieniä, että niitä ei saisi sisällytettyä 
investointiohjelmaan. Toisaalta perusväylänpidon rahoituksella niiden toteutus 
uhkaa venyä tarpeettoman kauas. Tämän teemapaketin toimenpiteille on tyypillistä, 
että verraten pienillä toimenpiteillä voidaan saavuttaa huomattavia parannuksia 
liikenteen tehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Sähköistyspuutteita on todettu 
mm. seuraavilla ratapihoilla: Ykspihlaja tavara, Ykspihlaja väliratapiha, Kontiomäki, 
Kotka Mussalo, Joutseno, Pieksämäki, Tampere Viinikka, Kotka Hovinsaari, Kymi, 
Vainikkala ja Kuusankoski. Toimenpidepaketin hankkeet ovat tyypillisesti pieniä ja 
vähän suunnittelua vaativia, joten se tulisi kokonaisuudessaan nostaa hankekoriin 
1A. 

3.16. Ratapihojen turvallisuutta edistävä toimenpidepaketti, kiireellisyys 1 (UUSI) 

Rautateiden turvallisuudessa ratapihat näyttelevät merkittävää roolia. Etenkin 
henkilöstölle sattuvista tapaturmista valtaosa tapahtuu ratapihaympäristössä. Usein 
verraten pienillä toimenpiteillä on mahdollista parantaa ratapihoilla toimivan 
henkilöstön turvallisuutta. Turvallisuuden parantuminen on paitsi inhimilliseltä 
kannalta tärkeää se edistää myös liikennemuodon kilpailukykyä. Yksittäisinä 
hankkeina toimenpiteet ovat niin pieniä, että ne eivät vastaisi investointiohjelman 
vaatimuksiin. Toisaalta perusväylänpidon rahoituksella niiden toteutus uhkaa venyä 
tarpeettoman kauas.  

Tämän toimenpidepaketin toimenpiteille on tyypillistä, että verraten pienillä 
toimenpiteillä voidaan saavuttaa huomattavia parannuksia toimintaympäristön 
turvallisuuteen. Kävelykulkuteiden osalta turvallisuuspuutteita on todettu mm. 
seuraavilla ratapihoilla: Hamina, Hanko, Härmä, Immola, Juurikorpi, Jyväskylä, 
Kerimäki, Lieksa, Punkaharju, Raahe, Ruukki, Suolahti, Vuohijärvi, Vuosaari ja 
Ylivieska. Valaistuksen osalta turvallisuuspuutteita on todettu mm. seuraavilla 
ratapihoilla: Alavus, Hyrynsalmi, Juurikorpi, Kirkniemi, Kontiomäki, Lauritsala, 
Petäjävesi, Rovaniemi, Vuokatti ja Vuosaari. Toimenpidepaketin hankkeet ovat 
tyypillisesti pieniä ja vähän suunnittelua vaativia, joten teemapaketti tulisi 
kokonaisuudessaan nostaa hankekoriin 1A. 
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3.17. Tampereen henkilöratapiha, kiireellisyys 1 

Tampereen henkilöratapiha-hankkeeseen on liitettävä raideliikennekaluston 
seisontaraideselvitys ja -toteutus. Ratapihamuutoksen jälkeen henkilöratapihan 
seisontaraiteet eivät ole tarpeeseen nähden enää kokonaisuudessaan riittävät. 
 

3.18. Tampere-Jyväskylä palvelutason parantaminen, kiireellisyys 1 (UUSI) 

Tampere–Jyväskylä -ratayhteyden nopeuttaminen ja välityskykyparannus on yksi 
matkustajaliikenteelle tärkeistä hankkeista. Välityskyvyn kasvattaminen 
mahdollistaa tunnin vuoroväliin ja vähentää rataosan häiriöherkkyyttä. Samalla 
Tampere–Jyväskylä-välillä matka-aika lyhenee n. 5 min. 

Rataosuus on myös elinkeinoelämän kuljetuksille tärkeä ja sillä on välityskyvyllisiä 
haasteita etenkin Jämsän ja Jyväskylän välillä. Rataosan kehittämistä tulisi jatkaa 
vaiheittain ja VR:n näkemyksen mukaan kevyimpiä kehitystoimenpiteitä (mm. 
Laihalammin uusi liikennepaikka ja nykyisten liikennepaikkojen parannus) tulisi 
kiirehtiä. Myös radan nopeuttaminen tulee sisällyttää hankkeeseen.   

3.19. Tilapäisten nopeusrajoitusten poisto-ohjelma, kiireellisyys 1 (UUSI) 

Rataverkkoa tulee lisäksi parantaa ylimääräisten nopeusrajoitusten poisto-
ohjelmalla. Ohjelma sisältää nopeasti käynnistettäviä ja joka tapauksessa 
välttämättömiä täsmäparannustoimia, jotka kohdistetaan vaikuttavimpiin ja 
investointityyppistä parantamista kaipaaviin kohtiin. Pelkästään kunnossapitotoimin 
näitä kohteita ei saada parannettua.  

Suomen rataverkon pääväylillä on edelleen noin 50 ylimääräistä radan huonosta 
kunnosta johtuvaa nopeusrajoitusta, jotka hidastavat merkittävästi junamatkoja ja 
lisäävät huomattavasti junien energiakulutusta. Nopeusrajoitukset estävät myös 
osaltaan pääväyläasetuksen määritellyn palvelutasovaatimuksen toteutumisen 120 
km/h nopeustason osalta. Näiden nopeusrajoitusten poistamisen avulla junien 
nopeuksia voidaan parantaa yli sadan ratakilometrin vaikutusmatkalla. 

Kohdistamalla parannustoimet noin 50 kohteeseen parannetaan raideliikenteen 
täsmällisyyttä ja luotettavuutta nopeasti sekä matkustaja- että tavaraliikenteessä. 
Hankkeen kustannusarvio on 60 M€. 

3.20. Vainikkalan ratapihan pienet kehitystoimenpiteet, kiireellisyys 1 

Vainikkalan liikennepaikka toimii rautatieliikenteen keskeisimpänä raja-asemana. 
Liikenteen kasvu, uudet kuljetusreitit Aasiaan ja monitoimijaympäristöön siirtyminen 
edellyttävät lisää investointeja liikennepaikalle, jotta jo olemassa olevia 
välityskykyongelmia saadaan ratkaistua. Hankkeen vaikuttavuus on merkittävä 
etenkin huomioiden verraten alhaiset investointikustannukset. Hanke on myös 
tärkeä elinkeinoelämän kansainvälisten yhteyksien kannalta. Liikennepaikalla on 
tunnistettu lähitulevaisuudessa tarpeita n. 15 M€ investoinneille, joten 
kehitystoimenpiteiden suurempi rahoitus investointiohjelman kaudella olisi 
toivottavaa. Hanketoimissa on syytä varmistaa kokonaisliikenteenhoidon hyvä 
turvallisuus, sujuvuus ja yhtäaikaisuus ratapihalla. 
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4. Investointiohjelmaan sisällytettävät ratahankkeet ja hankekohtaiset 
kommentit, kiireellisyysaste 2  

4.1. Juurikorpi-Kotka kaksoisraide, kiireellisyys 2 (UUSI) 

Kaksoisraidetta tulisi jatkaa Juurikorvesta Kotolahden ratapihalle liikenteellisen 
pullonkaulan poistamiseksi reitillä Suomen yhteen merkittävimmistä vientisatamista. 
Hanke on tärkeä elinkeinoelämän kansainvälisille yhteyksille. 

4.2. Kokkola-Ykspihlaja kaksoisraide, kiireellisyys 2 (UUSI) 

Ykspihlajan satama on Suomen merkittävimpiä bulk-tavaran satamia ja sen 
merkitys elinkeinoelämän kansainvälisille yhteyksille on merkittävä. Kokkolan ja 
Ylivieskan välisen kaksoisraiteen valmistuttua Kokkolan ja Ykspihlajan välisen 
rataosuuden yksiraiteisuus on noussut korostetusti esille välityskyvyllisenä 
pullonkaulana. Tonneissa mitattuna tämä lyhyt rataosuus kuuluu Suomen 
vilkkaimpiin yksiraiteisiin rataosuuksiin. Rataosuuden täydentäminen 
kaksiraiteiseksi poistaisi välityskyvyllisen pullonkaulan ja parantaisi elinkeinoelämän 
kansainvälisiä yhteyksiä. 

4.3. Lauritsalan liikennepaikka, kiireellisyys 2 

Lauritsalan liikennepaikan parantaminen on tärkeä hanke asiakkaan ratapihalla. VR 
on nostanut kehittämistarpeena myös valaistuksen parantamisen. 

4.4. Luumäki-Joutseno kaksoisraide, kiireellisyys 2 

Luumäen ja Joutsenon välillä on Suomen vilkkain yksiraiteinen rataosuus. 
Kaksoisraiteen täydennys Luumäen ja Joutsenon välille poistaisi merkittävän 
matkustaja- ja tavaraliikenteen pullonkaulan. Kaksoisraide tukisi metsäteollisuuden 
tuotekuljetuksia vientisatamiin sekä raaka-aineiden kuljetusta Karjalan radalta ja 
Venäjältä. Kaksoisraiteen täydentäminen Luumäen ja Joutsenon välille on edellytys 
myös rajaliikenteen merkittävälle kasvulle Imatrankoskella. Hanke tukee 
teollisuudelle kriittisten sisämaan yhteyksien välitys- ja kilpailukykyä.  
 
Kaksoisraide tulisi VR:n näkemyksen mukaan täydentää koko Luumäen ja 
Joutsenon väliselle osuudelle, sillä yksiraiteiset osuudet jäisivät rajoittamaan koko 
hankeosuuden välityskykyä. Lauritsalan liikennepaikan pidennys nähdään 
elinkeinoelämän kannalta tärkeänä ja siten kiinteänä osana Luumäen ja Joutsenon 
välisen rataosuuden kehittämistä. 
 
Käynnissä olevan Luumäki–Imatra -ratahankkeen ensimmäisen vaiheen osalta on 
varmistettava, että hankkeen tavoitteena oleva rataosan 180-200 km/h nopeustaso 
toteutuu hankkeesta laaditun ratasuunnitelman mukaisesti. 

4.5. Luumäki-Vainikkala nopeudennosto kiireellisyys 2 

Luumäen ja Vainikkalan välinen rataosuus on elinkeinoelämälle erittäin merkittävä, 
sillä sen kautta kulkee merkittävä osa Suomen ja IVY-maiden välisestä liikenteestä. 
Rataosan yksiraiteisuus ja heikko varustelutaso eivät vastaa tällä hetkellä 
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rajaliikenteen tarpeita. Tavaraliikenteen kannalta ensiarvoisen tärkeänä nähdään 
Luumäki-Vainikkala nopeudennostoon sisältyvät välityskykyä lisäävät elementit, 
kuten välisuojastuspisteet, liikennepaikkojen parantaminen ja kaksoisraideosuudet. 
Toisen raiteen rakentaminen koko matkalle on tärkeää pitää tulevaisuuden optiona, 
sillä rajaliikenteen merkittävä kasvu nykyisestä ei mahdollistu yksiraiteisella 
yhteydellä. Perusväylänpidon perussuunnitelmassa tulee varmistaa myös Kouvola-
Luumäki -rataosuuden palvelutason pysyvyys. 
 

4.6. Oulun tavararatapihan kehittäminen, kiireellisyys 2 (UUSI) 

Oulun rooli Pohjois-Suomen rautatieliikenteen solmupaikkana tulee tulevaisuudessa 
säilymään. Kasvavat junapituudet mm. raakapuuliikenteessä tulevat nostamaan 
kehitystarpeita myös Oulun ratapihalla. Oritkarin kolmioraiteen rakentaminen tulee 
myös muuttamaan Oulun nykyisten ratapihojen toiminnallisuutta ja ratapihan 
kehittäminen tulisi tehdä myös tätä taustaa vasten. 

4.7. Rataverkon sähköistyksen jatkaminen, kiireellisyys 2 (UUSI) 

Rataverkon sähköistämistä tulisi myös jatkossa määrätietoisesti edistää. 
Hiilineutraaliuden merkitys tulee kasvamaan myös elinkeinoelämän kuljetuksissa 
yhtenä kilpailutekijänä. Investointiohjelman koriin 1B tulisikin nostaa laajemmin 
elinkeinoelämää palvelevia jatkosähköistyksiä. Rataverkolla on yhteyksiä, joiden 
sähköistys palvelisi laaja-alaisesti sekä kotimaan sisäisiä kuljetuksia että 
elinkeinoelämän kansainvälisiä yhteyksiä. Näistä mainittakoon mm. Ruokosuo-
Sänkimäki(-Joensuu), Joensuu-Uimaharju-(Pitkämäki) ja Säkäniemi-Niirala. 

4.8. Ylivieska-Oulu välityskyvyn kasvattaminen, kiireellisyys 2 (UUSI) 

Rataosuus on elinkeinoelämän kuljetuksille tärkeä ja sillä on välityskyvyllisiä 
haasteita tiettyinä vuorokauden aikoina. Pienempiä välityskykyä nostavia 
toimenpiteitä tulisi nostaa kiireellisyysasteeltaan ja kaksoisraideosuuksien 
suunnittelua tulisi aktiivisesti viedä eteenpäin 2020-luvulla, jotta toteutusvalmius olisi 
hyvä 2030-luvulla. 

5. Muut investointiohjelmassa huomioitavat teemat  

5.1. Tasoristeyksien poisto-ohjelman jatkaminen 

VR pitää tärkeänä, että käynnissä olevaa tasoristeyksien poisto- ja 
parannusohjelmaa jatketaan tulevalla ohjelmakaudella. Lisäksi parannustoimia voisi 
harkita myös luvattomien radalla liikkumisten vähentämiseksi.  

5.2. Asemaparannusten toimenpidepaketti 

Käynnissä on vielä asiaan liittyvä henkilöliikenneasemaselvitys, mutta tämä 
teemahanke on tärkeä ja hyvä olla investointiohjelmassa mukana.  
Painotus paketissa tulisi olla asemien pienissä turvallisuus-, matkustajaolosuhde-, 
esteettömyys, palvelutaso-, liikennöinti- ja asemarakenneparannuksissa. Ottaen 
huomioon investointiohjelman pitkän aikavälin, hanketta tulisi toteuttaa jatkuvana 
parantamisena. 
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Maantieverkon investointiohjelman osalta on esitetty liityntäpysäköinti valtion 
verkolla. VR haluaa tässä yhteydessä korostaa liityntäpysäköinnin merkitystä 
matkaketjujen kehittymiselle ja asemanseutujen saavutettavuudelle. 
Ratapihamuutoshankkeiden yhteydessä on tärkeää huomioida matkaketjujen 
toimivuus (esim. Turun ratapihahanke ja välttämätön matkakeskushanke).  
 

5.3. Rataverkon sähköistäminen 

Investointiohjelman luonnoksessa merkille pantavaa on se, että pitkään jatkunut 
rataverkon sähköistys uhkaa merkittävästi hidastua. Tällä on negatiivinen vaikutus 
paitsi rautatiekuljetusten kilpailukykyyn pitkällä tähtäimellä myös kuljetusten 
ilmastoystävällisyyteen. VR:n näkemyksen mukaan sähkövetoisen liikenteen 
ympäristöystävällisyyden tulee välittyä myös investointiohjelman painotusten kautta. 
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