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Kari Ruohonen 

• DI 1974 

• Konsulttina 1974…2001 

• Ratahallitus investointijohtaja 2001…2009 

• Liikennevirasto ylijohtaja investoinnit 
/hankkeet2011…2015 

• Tmi Kari Ruohonen 2015… 
• Kouvola RRT , Tallinnan tunneli, metro ja 

ratikka, asema-alueiden kehittäminen  
asiantuntijatehtäviä 

• Hallituksen jäsen Senaatti kiinteistöt ja Tampereen 
Raitiotie Oy 



Suomi aloitti raideliikenteen panostukset 
uudelleen 1995. Perustettiin Ratahallintokeskus  

• Pääkaupunkiseudun kaupunkiradat jo 1990 luvulla 

• Kerava Lahti Oikorata päätös 2001, valmis 2006 

• Sähköistyksen laajentaminen, esim. Pohjois-Suomi 

• Samalla laajat korvausinvestoinnit erityisesti päällysrakenteeseen 

• Kulunvalvonnan rakentaminen 

• Helsinki –Pietari nopea yhteys 

• Seinäjoki – Oulu  (Kaksoisraideosuuksia mm. Kokkola Ylivieska) 

• Vuosaaren satamarata 

• Talvivaaran kaivosrata 

 

 

 



Kehitys jatkui 

• Puuhuollon kehittäminen 
• Liikennevirasto osti VR terminaalit ja suurimman osan lastauspaikoista 

• Keskitytään pääosin terminaalien kehittämiseen 

• Tähän oli käytettävissä erillisrahoitus 

• Kehärata 

• Valtion tuki kaupunki raideliikenteeseen 
• Länsimetro 1 ja 2 vaihe 

• Tampereen raitiotie 

• Raide-Jokeri 

 



Raideliikenteen kilpailu 

• VR:llä vahva asema lähes monopoli 
• Tavaraliikenne vapautettu 2007, joitakin lähinnä paikallisia kilpailijoita 

• Uusi yrittäjä ilmoittaunut kilpailuun Operail Finland Oy  

• Henkilöliikennettä yritetty avata. Etenee hitaasti 

• Ensimmäisenä HSL kilpailuttaa HSL alueen lähiliikenteen, kun nykyinen 
sopimus päättyy 2020 alkupuolella 

• Valtio ei tällä hetkellä edistä henkilöliikenteen kilpailun edistämistä vaan 
nykyinen hallitus luopui suunnitelluista toimenpiteistä kilpailun avaamiseen 
• Tarkoituksena oli avata Helsingin lähiliikenne 

• Odottaa kokemuksia HSL kilpailutuksesta 

• Lähiliikennepilotit alkavat kuitenkin esim. Tampere 



Kansainvälinen liikenne 

• Pääyhteistyö maa Venäjä 
• Sama raideleveys ja pitkään jatkunut hyvä yhteistyö 
• Kansainvälinen rajanylityspaikka vain Vainikkala 
• Lisäksi toimii Imatra ja Kostamus 

• Imatralta aikoinaan yli 10 milj.tonnia raakapuuta / vuosi 
• Nyt aloitettu koehenkilöliikenne 

• Myös Kiinan liikenne Venäjän kautta on on alkamassa uudelleen 
• Vuosaaren satamasta ja  Kouvolan RRT-terminaali 

• Liikenne Ruotsiin vähäistä 
• Auttaako ratayhteyden hallitusohjelmassa esitetty sähköistys? Raideleveys ongelma jää 

• Tallinnan tunneli 
• Valtiot hiljaiseloa, FinEstBay Area teettää YVA:aa kaikista linjausvaihtoehdoista 
• Uudenmaan maakuntakaava luonnoksessa ”virallinen” Helsingin alta kulkeva linjaus 



TEN-T in the macro-
region 

Suggested extension of core network corridors 
around the Gulf of Bothnia 

North Sea – Baltic core network corridor and Rail 
Baltica by 2026 

Scandinavian – Mediterranean core network 
corridor 

Growing role of the Arctic region 

Helsinki – Tallinn railway tunnel: FinEst Link 
feasibility study is on-going in 2016-18 



Helsinki-Tallinna ratatunneli ja 
Rail Baltica yhdessä uusiliikennekäytävä  

• Helsinki – Tallinna tunnelin edellytys on 
Rail Baltica. 

• Yhdistää Helsinki Tallinna 
kaksoiskaupungin ja mahdollistaa koko 
metropolialueen kasvun. 

• Liikennekäytävä yhdistää Euroopan 
liikenneverkon, arktisen alueen, 
Välimeren ja yhteydet Aasiaan. 

• Helsingin hubissa Helsinki Vantaa 
lentokentän alueella Eurooppalainen 
1435 mm raiteisto yhdistyy Suomen 1524 
mm rataverkkoon sekä henkilö että 
tavaraliikenteen osalta  
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Käynnissä olevat kehittämishankkeet 
2019 

1. Länsi-Metron jatkon liityntäpysäköinti 

2. Kehä I Laajalahden kohta 

3. Vt 12 Tillola-Keltti 

4. Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 

5. Vt 5 Mikkeli-Juva 

6. Vt 4 Kirri-Tikkakoski 

7. Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet 

8. Vt 3 Tampere-Vaasa, Laihian kohta 1. vaihe 

9. Hailuodon kiinteä yhteys 

10. Vt 4 Oulu-Kemi 

Perusväylänpidon isot tiehankkeet 

RATAHANKKEET 

14.Helsingin ratapihan parantaminen 

15.Keski-Pasilan länsiraide 

16.Helsinki-Riihimäki kapasiteetin 

lisääminen 1. vaihe 

17.Luumäki-Imatra 

18.Turku-Uusikaupunki rataosan 

sähköistys 

19.Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto rataosan 

sähköistys 
 

20. Vuosaaren meriväylä 

21. Savonlinnan syväväylän siirto 

22. Kokkolan meriväylä 

23. Oulun meriväylä 
 

11. Mt 132 Klaukkalan ohikulku 

12. E18 Turun kehätie  

13. Mt 438 Vekaransalmen silta 

TIEHANKKEET 

VESIVÄYLÄHANKKEET 
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Eduskunnan toinen lisätalousarvio LTA II 2019 

Vesiväylähankkeet 

Tiehankkeet 

Ratahankkeet 



Budjettiesitys 2020  

• Perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan pysyvää 300 
miljoonan euron tasokorotusta tie-, raide- ja vesiväylien 
korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan 
vähentämiseksi. Yhdessä muiden korotusten kanssa 
perusväylänpidon rahoitukseen tulee lisäystä 362 
miljoonaa euroa vuonna 2020. 

• Vaarallisten tasoristeysten poistamiseen ehdotetaan 
yhteensä 22 miljoonaa euroa vuosille 2020–2021. 

• Yksityisteiden avustuksiin kohdennetaan 20 miljoonaa 
euroa vuodelle 2020. 

• Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää neuvottelut 
Turun tunnin juna -hankeyhtiön sekä Suomi-rata-
hankeyhtiön perustamiseksi. 

• Hallitus varautuu Turun tunnin junan ja Suomi-radan 
nopeiden raideyhteyksien suunnittelun toteuttamiseen 
pääomittamalla 15,7 miljoonalla eurolla Pohjolan Rautatiet 
Oy:tä. Valtio varautuu suunnittelun rahoittamiseen 
yhteensä 115 miljoonalla eurolla. 

• Pieniä parantamishankkeita, joiden  
kokonaiskustannusarvio on yhteensä 112,8 miljoonaa 
euroa. Valtion arvioitu osuus tästä on yhteensä 105,4 
miljoonaa euroa. 
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• Tampere-Pori-raideyhteyttä 

parannetaan ja nopeutetaan 

kohdentamalla 40 miljoonan euron 

perusväylänpidon rahoitus 

tasoristeysten poistoon.  

• Tampere–Jyväskylä-radan 

nopeuttamisen ja välityskyvyn 

parantamisen suunnitteluun 

kohdennetaan 18 miljoonan euron 

valtuus.  

• Seinäjoki–Vaasa-radan nopeuttamisen 

suunnitteluun kohdennetaan 3 

miljoonan euron valtuus. 

• Uutena hankkeena aloitetaan Hanko–

Hyvinkää-rataosan sähköistäminen 

(62 miljoonan euron valtuus). 



Merkittävimmät vuoden 2020 
suunnittelukohteet – radat 

Merkittävimmät selvitykset ja 

suunnitelmat 

1. Helsinki-Turku ratayhteys 

2. Helsinki-Tampere ratayhteys 

3. Tampereen henkilöratapiha 

4. Tampere-Pori ratayhteys 

5. Tampere-Jyväskylä ratayhteys 

6. Seinäjoki-Vaasa ratayhteys 

7. Imatra-Imatrankoski-valtionraja 

8. Kuopion ratapihat  

9. Oulun ratapihat 

10. Oulu-Kemi ratayhteys 

11. Laurila-Tornio-Haaparanta sähköistys 

 

 

Lukuisia muita ratojen suunnittelu- 
ja selvityskohteita: 

• Ratojen korjaussuunnitelmia 

• Ratapihojen parantamissuunnitelmia 

• Tasoristeysten turvallisuuden 
parantamissuunnitelmia  

• Raakapuunkuormauspaikkojen 
kehittämiskohteita 

• Uusien tuotantolaitoksien 
liikenneyhteyksien tarkasteluja  

• Rataosien lakkauttamissuunnitelmia 

• Erillisselvityksiä tarpeen mukaan 

 

 

 

HUOM! Kartassa vain osa käynnissä olevista kohteista. 



Selvitykset Lapin 
ratahankkeista  
Liikennevirasto: Jäämeren 
rataselvitys 2018 

LVM: Suomen ja Norjan välisen 
Jäämeren radan selvitystyöryhmän 
loppuraportti 

• Linjausvaihtoehdot 

Kirkkoniemi 3 Mrd€ (2 Mrd€) 

Kilpisjärvi-Tromssa    7,5 Mrd€ (2,5 Mrd€) 

Kiiruna-Narvik 0,7 Mrd€ (0,002Mrd€) 

Kantalahti-Murmansk 0,75Mrd€ (0,1 Mrd€) 

 

Puuttuu: 

Soklin rata  0,4 Mrd€ (0,2 Mrd€) 

(xMrd€) Suomen valtion osuus 



Kuljetuspotentiaalit 
• Arvioissa ei uusia kaivoksia, joilla ei 

olisi jo lupaprosessit ja hankearviot 
pitkällä 

• Raporteissa korostetaan mahdollisia 
tulevaisuuden jäämerenkuljetuksia 
• Palvelisi Suomen kuljetustarpeita 

• Norjalla omat satamat ja yhteys Ruotsiin 

• Tallinnan tunnelinkin arvioidut 
tavarakuljetukset Suomesta 
suuntautuisivat Varsovasta itään 

• Koko yhteysvälillä tarvitaan riittävä 
kapasiteetti 

• Henkilöliikenteen potentiaali 

 

 



Mitä vaikutuksia Lapin hankkeilta haetaan 

• Mahdolliset raskaat kaivosliikenteen kuljetukset 
• Pitäisi olla yli 2 milj. tonnia/v 

• Saavutettavuus 
• Paljonko ympärivuotista henkilöliikenteen potentiaalia? 
• Todellinen matka-aika koko yhteysvälillä 

• Koillisväylän avautuminen 
• Koska ympärivuotinen? 
• Laivojen kapasiteetti ja reitin liikennöitävyys? 
• Tavara menee suoraan Keski-Eurooppaan ei junalla Suomen läpi 

• Mitä muita vaikutuksia Lapin kannalta? 



Venäjän yhteydet 
• Vainikkala kansainvälinen raja-asema 

• Imatrankoski myös henkilöliikenteen 
koejuna ajettu 

• Niirala Raakapuuta 

• Vartius Mineraalikuljetusten jatko näyttää 
hyvältä 

• Kelloselkä. Tarve? 

• Venäjä panostaa oman rataverkkonsa 
kehittämiseen Luoteis-Venäjällä 

• Viipuri Pietari henkilöliikenne 

• Tavaraliikenteen uusi rata läheltä 
Laatokkaa ja Imatrankoskea 

• Muurmanskin yhteyden parantaminen 

Vartius 

Niirala 

Imatrankoski 

Vainikkala 

Kelloselkä? 



Liikenneinfrahankkeen eteneminen 

Laki liikennejärjestelmästä ja 
maanteistä sekä ratalaki säätelevät. 

Maakuntakaava 

Maakunnan liitto laatii 
Yleiskaava Asemakaava  

Kunta laatii ja  hyväksyy 

Selvitykset 

• Selvitykset 
vaikutuksista ja 
tarpeista 

Yleissuunnitelma 

• Maakunta- ja  
yleiskaavan 
mukainen 

Tie-/ratasuunnitelma 

• Asemakaavan  
mukainen 

• Lunastusoikeus 

Suunnittelun kesto 

1-2 VUOTTA 

Hyväksymispäätös Hyväksymispäätös 

Hankinta suunnitteluvaiheiden välissä vie isommissa hankkeissa n. 1-2 vuotta. 

Käyttö ja 

kunnossapito 

Investointi-
päätös 

V
ä
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Raken-
tamis-
suunni-
telma 

Rakentaminen 

Kunta laatii ja hyväksyy 

2-4 VUOTTA 2-4 VUOTTA 1-2 VUOTTA 2-4 VUOTTA 



Mitkä on kehittämisen haasteet 

• Rataverkosta lähes 90 % yksiraiteista. Vain kaksi raidetta takaa riittävän 
täsmällisen ja häiriintymättömän liikenteen 

• Rautatieliikennekin Helsinki keskeistä 
• Päärata pohjoiseen ruuhkautunut 
• Helsingin pääteasema ruuhkautumassa, jos toteutetaan uusia nopeita yhteyksiä 
• Pisara rata auttaa jonkin verran. Onko riittävästi? Päätöksentekoon ei rohkeutta. 

Onko muuta toimintamallia? 
• Sekaliikenneradat ja nykyisen kaluston maksiminopeus 200 km/h (Pendoliino 220 

km/h, mutta kiihtyy hitaasti) 

• Suunnittelu lyhytjänteistä 
• LVM linjasi pitkään, ettei uusia hankkeita edistetä.  Sitten esillä samanaikaisesti uudet 

ns. tunnin junat Oy mallilla 
• Korjausvelka haasteena. Vasta nyt alettu panostamaan ratapihojen peruskorjaukseen 
• Mitä Liikenteen 12-vuotissuunnitelma tuottaa? 



Miten hankkeista tulisi päättää 

• Uusia suuria ratahankkeita ei pidä päättää pelkästään liikennehankkeina 
vaan mitä vaikutuksia hankkeella saadaan 
• Suomen kilpailukyvylle 
• Alueiden saavutettavuudelle ja siten alueen kilpailukyvylle 
• Riittävät kuljetusmäärät raideliikenteelle 

• Pitkät uudet linjaukset useita miljoonaa tonnia /v 
• Henkilöliikenteessä useita junia / vrk 
• Ympärivuotuinen käyttö 

• Vaikutuksilla ympäristöön niin rakentamisen kuin käytön aikana 
• Käytön ja kunnossapidon  vuosittaisina kustannuksina 
• Haasteena on, ettei ole hyväksyttyä arviointimallia 

• Linjattava  liikenteen kokonaisratkaisut, jota toteutetaan pitkäjänteisesti 
erilaisina hankkeina 

 


