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1. TEHTÄVÄ 

1.1. Työn lähtökohdat 

Kymenlaakson ja Uudenmaan maakunnissa on parhaillaan käynnissä kokonaismaakuntakaavojen laatiminen. 

Yhteysväli Koskenkylä–Koria on voimassa olevassa Kymenlaakson maakuntakaavassa sekä vireillä olevassa 

Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavassa osoitettu liikenteen yhteystarvemerkinnällä. Voimassa olevassa 

Uudenmaan maakuntakaavassa on osoitettu Koskenkylän kautta itä-länsisuuntainen ohjeellinen raideyhteys.  

Selvitystyön lähtökohtana on ollut mm. aikaisemmissa Ratahallintokeskuksen HEPI-selvityksessä 

(Ratahallintokeskus 2008) ja Itä-Suomeen suuntautuvien ratalinjauksien tarkastelussa (Väylävirasto 2019) 

esitetty ratalinjaus välillä Helsinki–Koskenkylä–Koria.  

1.2. Työn tavoitteet 

Työn tavoitteena on ollut laatia selvitys kaksiraiteisen junaradan toteuttamisesta Loviisan Koskenkylän ja 

Kouvolan Korian välille. Työssä on tutkittu radalle potentiaalisia ratakäytäviä vaihtoehtotarkasteluineen 

sellaisella tarkkuustasolla, joka vastaa ohjeellisen maakuntakaavamerkinnän selvitykseltä vaadittavaa tasoa.  

Ratalinjauksien vaihtoehtojen tarkasteluissa on pyritty löytämään linjaus, joka ei merkittävästi kasvata Itä-

Suomeen suuntautuvien ratalinjauksien tarkastelussa määriteltyä matka-aika-arviota nopeudella 300 km/h. 

Ratakäytävien suunnittelussa on otettu huomioon nykyinen ja suunniteltu maankäyttö sekä maiseman, 

kulttuuriympäristön ja luonnon arvokohteet. Lisäksi on selvitetty, miten rata saadaan ratateknisesti liitettyä 

olemassa olevaan päärataan Korian seisakkeella. 

Ratakäytävävaihtoehtojen toteuttamisen vaikutuksia on arvioitu maakuntakaavatarkkuudella 

1.3. Työn tekijät 

Työryhmä 

Frank Hering  Kymenlaakson liitto 

Lotta Vuorinen Kymenlaakson liitto 

Matti Konttinen Kymenlaakson liitto 

Petri Suominen Uudenmaan liitto 

Jussi Lindberg  Väylävirasto 

Marko Luukkonen Kouvolan kaupunki 

Maija-Riitta Kontio Porvoon kaupunki 

Maaria Mäntysaari Loviisan kaupunki 

Pauli Korkiakoski Kotkan kaupunki 

Petteri Kukkola Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

Jussi Kailasto  Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

 

Konsulttiryhmä 

Janica Solehmainen Ramboll Finland Oy 

Juha Riihiranta Ramboll Finland Oy 

Emilia Vainikainen Ramboll Finland Oy 

Elise Lohman  Ramboll Finland Oy 

Hannele Vartia Ramboll Finland Oy 
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2. TARKASTELTAVAT VAIHTOEHDOT 

2.1. Vertailuasetelma 

Työssä on tutkittu kahta ratalinjausvaihtoehtoa yhteysvälille Koskenkylä–Koria ja uuden ratalinjauksen 

liittymistä nykyiseen rataverkkoon Korian seisakkeella. Vaihtoehtoiset linjaukset on esitetty kuvassa 1 ja 

Korian kohdan liittyminen on kuvattu tarkemmin kappaleessa 2.2. Ratalinjauksien geometriasuunnittelun 

mitoitusnopeutena on käytetty 300 km/h. 

 

Kuva 1. Ratakäytävävaihtoehdot VE1 ja VE2. 

Molemmat linjaukset erkanevat HEPI-selvityksessä ja Itä-Suomeen suuntautuvien ratalinjauksien 

tarkastelussa samasta ns. Itäradalle alustavasti suunnitellusta linjauksesta Koskenkylän kohdalla. Tätä 

erkaantumista ei ole tässä työssä tarkasteltu tarkemmin, koska kyseessä ei ole erkaantuminen nykyiseltä 

rataverkolta. Linjausvaihtoehdot yhtyvät yhdeksi linjaukseksi ennen liittymistä nykyiseen rataverkkoon 

Korian seisakkeen länsipuolella. 

Läntisemmällä vaihtoehdolla (VE1) on pyritty säilyttämään arvokkaat luontokohteet ja erityisesti yhtenäinen 

metsäalue Lapinjärven pohjoispuolella. Tästä syystä VE1 kulkee pohjoisessa Päijät-Hämeen maakunnan rajaa 

viistäen.  Läntisimmän vaihtoehdon VE1 alustava pituus on 57 km. 
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Itäisempi vaihtoehto (VE2) väistelee maaston muotoja ja järviä sekä pyrkii kulkemaan valtatien 6 toisella 

puolella niin pitkään kuin mahdollista. VE2 on myös pyritty linjaamaan niin, että se halkoo yhtenäisiä 

metsäalueita mahdollisimman vähän. Itäisimmän vaihtoehdon (VE2) alustava pituus on 58 km. 

Mitoitusnopeudesta 300 km/h johtuen ratalinjauksien elementit ovat pitkiä ja muutokset suunnassa sekä 

kulmissa tapahtuvat pitkillä matkoilla. 

Molemmista vaihtoehdoista on tehty karkea pituusprofiilitarkastelu, jonka kautta on laadittu alustava arvio 

paljonko tunneleita, korkeita penkereitä tai syviä leikkauksia ratakäytävillä saattaa olla. Lisäksi on tarkasteltu 

linjauksien sijaintia maaperäkartoilla raiteiden pohjanvahvistustoimenpiteiden alustavan kartoituksen takia. 

Näiden alustavien tarkastelujen tuloksia on hyödynnetty alustavissa kustannusarvioissa, jotka esitetään 

kappaleessa 2.3. 

Kuvassa 2 on esitetty kaksi ylimääräistä ratalinjauksien vaihtoehtoista liittymiskohtaa nykyiseen 

rataverkkoon Kouvolan aseman itä- ja länsipuolella. Linjaukset on esitetty sinisellä värillä. Niiden 

yksityiskohtaisempaa liittymistä nykyiseen rataverkkoon ei ole tutkittu, koska linjauksien tarvitsemat 

ratakäytävät eivät ole maankäytön ja luonnon arvokohteiden takia toteutuskelpoisia. 

 

Kuva 2 Ratalinjauksien vaihtoehdot sekä alustavasti tarkastellut lisävaihtoehdot 

2.2. Radan liittyminen nykyiseen rataverkkoon Korialla 

Radan liittymistä nykyiseen rataverkkoon on selvitetty tarkemmalla tarkkuudella, koska se on edellytys 

uuden mahdollisen ratayhteyden toteutettavuudelle. Ratalinjauksen liittymisen lähtökohtana on, että 

liittyminen tapahtuu eri tasossa erikoispitkillä vaihteilla niin, että vaihteiden nopeudet suoralta raiteelta 

kääntyvän raiteen suuntaan ovat enintään 160 km/h. Tarkasteluissa käytetyt vaihteet ovat 1:28:n vaihteita, 
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jotka sallivat nopeuden 160 km/h. Suurempaa nopeutta ei Suomessa käytetyillä vaihteilla voi ajaa. Alempi 

nopeus Korian seisakkeen länsipuolella mahdollistaa ratalinjauksen geometriamuutoksien tapahtuvan 

lyhyemmillä pituuksilla. 

Tarkasteluissa käytetyt vaihteet ovat erittäin pitkiä, minkä takia mahdolliset liittymis- ja erkanemiskohdat 

nykyiseen rataan ovat vähäisiä. Kuvassa on 3 esitetty työssä tarkasteltuja mahdollisia liittymiskohtia, joista 

km 184+000 (kuvassa 3 sinisellä ympyröity alue) on valikoitunut liittymiskohdaksi johtuen maankäytöstä ja 

luontoarvoista. Lisäksi ratateknisesti kyseinen kohta mahdollistaa sujuvan liittymisen ilman ylimääräisiä 

geometrisia haasteita. 

 

Kuva 3 Tarkastellut liittymiskohdat nykyiseen rataverkkoon Korian seisakkeen kohdalla 

Liittyminen nykyiseen rataverkkoon Korian seisakkeen länsipuolella on esitetty kuvassa 4. Liittyminen ja 

erkaantuminen nykyiseen rataverkkoon tapahtuu samassa tasossa, mutta nykyisen radan ja valtavien 6 ylitys 

vaativat eritasoratkaisuja molempien raiteiden osalta. Itäinen raide alittaa valtatien 6 uudella alikulkusillalla 

ja läntien raide ylittää nykyisen radan ja valtatien 6 pitkällä ylikulkusillalla. 

 

Kuva 4 Ratalinjauksien liittyminen nykyiseen rataverkkoon Korian seisakkaan länsipuolella 
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2.3. Alustavat kustannusarviot 

Laskentaperusteet 

Kustannukset on laskettu pelkästään yhteysvälille Koskenkylä–Koria. Molemmat ratalinjaukset alkavat 

samasta pisteestä suunnitellun Itäradan linjaukselta. Vaihtoehdot 1 ja 2 yhtyvät samaksi ratalinjaukseksi noin 

12,6 km ennen liittymistä nykyisiin Lahti–Kouvola-raiteisiin Korian seisakkeen länsipuolella. Uuden 

ratalinjauksen oletetaan olevan kaksiraiteinen, sähköistetty, junankulunvalvonnalla varustettu rata.  

Raiteenvaihtopaikkoja on laskettu olevan 5 km välein, 4 vaihdetta jokaisessa raiteenvaihtopaikassa. 

Kustannusarvio perustuu Fore-infran kustannuslaskentaohjelman Hola-laskentamalliin, jonka perusteella on 

määritetty yksikkökustannuksia. Lisäksi joitakin kustannuksia on määritetty perustuen toteutuneisiin 

urakoihin mm. turvalaite- ja siltakustannuksien osalta.  

Raiteen peruskustannukset ratametriä kohden on määritelty 2 metrin rakennekerroksilla sisältäen radan 

alittavat kuivatusrummut. Päällysrakenne sisältyy radan metrikustannuksiin. Päällysrakenne kostuu kiskoista, 

betonipölkyistä ja sepelisestä tukikerroksesta. Keskimääräinen radan metrihinta on arvioitu raiteen 

korkeusviivan ja maanpinnan erotukselle vaihteluvälille -3…+3 m. 

Radan metrikustannusten lisäksi on arvioitu lisäkustannuksia suurille maa- ja kallioleikkauksille sekä 

penkereille ja pohjanvahvistuksille. Keskimääräisenä korkeusviivan ja maanpinnan erotuksena on tällöin 

pidetty -6 ja +6 m. Tarkastelut suurille maa- ja kallioleikkauksille sekä penkereille on tehty kartta- ja 

pituusleikkaustarkasteluin huomioiden karkeasti raiteelle sallitut maksimikaltevuudet. 

Pohjanvahvistusten osalta rataosilta on tehty maaperäkarttatarkastelu. Pehmeiköille on tässä vaiheessa 

arvioitu pohjanvahvistustavaksi ainoastaan paalulaatta. Kustannukset on laskettu käyttäen yksikköhintaa 

raidemetriä kohden. 

Paalulaatan hinta raidemetrille on arvioitu noin 20-25 m paalupituudella. 

Ratalinjauksien tunneliosuudet on määritetty niille osuuksille, joissa raiteen korkeusviiva ja maanpinnan ero 

on karkean pituusprofiliitarkastelun perusteella yli 15m. Tunneliosuudet ovat lyhyitä, jolloin erillistä 

huoltotunnelia ei ole arvioitu mukaan kustannuksiin. 

Rataosalle ei tule asemia.  

Sähköratakustannukset on laskettu yhden raiteen ulokkeilla, jolloin sähköratapylväät ovat radan molemmilla 

puolilla. 

Turvalaitteiden kustannuslaskenta perustuu toteutuneiden hankkeiden kustannuksiin. Tässä työssä käytetty 

hanke on ollut Riihimäki‒Tampere-välin turvalaitteiden uusiminen. Turvalaitekustannuksille on arvioitu tältä 

pohjalta kustannukset metriä kohden. 

Siltojen kustannukset on laskettu kappalekustannuksina. Siltamäärät on arvioitu karttatarkasteluna 

perustuen nykyisiin tiejärjestelyihin. Mahdollisia uusia tielinjoja ei ole huomioitu. Vesistösillat on myös 

arvioitu karttatarkasteluna. Tiesiltojen lisäksi on laskettu vastaavasti määrät vesistösilloille. Korian sillan 

kustannukset on laskettu m2-kustannuksina. 

Siltakohteisiin on arvioitu tiejärjestelyä 1000 m / siltakohde. Kustannuslaskennassa on tiejärjestelyille 

käytetty kahta eri metrikustannusta, joissa tietyyppeinä ovat yksityistie tai paikallis-/valtatietyyppiset tiet. 

Taitorakenteiden osalta on arvioitu, että uudelle rataosalle tulee 10 prosenttia meluesteitä rataosan 

kokonaispituudesta. Meluesteiden on oletettu olevan radan molemmilla puolilla. Meluesteiden 

kustannukset on arvioitu 2 m korkeina seinärakenteina. 
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Kustannusarvioon on sisällytetty raiteen maanpäällisille osuuksille maanlunastuskustannuksia 30 metrin 

leveydeltä. Rakennuksien purkukustannuksia ei ole huomioitu. 

Suunnittelun, rakentamisen ja työnaikaisen liikenteenhoidon kustannuksien osuus rakennusosien 

yhteiskustannuksista on määritetty olevan 7,5 prosenttia. Arvaamattomien kustannuksien osuus 

rakennusosien yhteiskustannuksista on määritetty olevan 9,5 prosenttia. 

Läntisen vaihtoehdon (VE1) alustava kustannusarvio 

Ratalinjaus on 57 km pitkä sisältäen yhden noin 250 m pitkän tunnelin. Läntisen linjauksen VE1 

kustannusarvio on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1 Läntisen linjauksen VE1 alustava kustannusarvio (MAKU 130, 2010=100) 

Kustannusosa Kust. milj. € 

Ratalinja 409 

Tunnelit 13 

Sähkörata ja turvalaitteet 72 

Sillat, taitorakenteet ja tiejärjestelyt 167 

Melunsuojaus 17 

Maanlunastukset 2 

Yhteensä (alv 0%) 679 

Toteutus ja suunnittelu 51 

Arvaamattomat kustannukset 65 

Yhteensä, sisältäen yhteiskustannukset (alv 0%) 796 

 

Itäisen vaihtoehdon (VE2) alustava kustannusarvio 

Ratalinjaus on 58 km pitkä ja sen osuudella ei alustavien tarkastelujen perusteella ole tunneleita. Itäisen 

linjauksen VE2 kustannusarvio on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2 Itäisen linjauksen VE2 alustava kustannusarvio (MAKU 130, 2010=100) 

Kustannusosa Kust. milj. € 

Ratalinja 397 

Tunnelit 0 

Sähkörata ja turvalaitteet 73 

Sillat, taitorakenteet ja tiejärjestelyt 196 

Melunsuojaus 18 

Maanlunastukset 2 

Yhteensä (alv 0%) 686 

Toteutus ja suunnittelu 52 

Arvaamattomat kustannukset 65 

Yhteensä, sisältäen yhteiskustannukset (alv 0%) 805 
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3. VAIKUTUKSET MAANKÄYTTÖÖN JA ELINYMPÄRISTÖÖN 

3.1. Arviointimenetelmät 

Selvityksessä on arvioitu kahden seisakkeettoman ratalinjauksen toteuttamisen vaikutuksia asutukseen, 

elinkeinotoimintaan, elinympäristöön ja suunniteltuun maankäyttöön. Arvioinnin pohjaksi on selvitetty alue- 

ja yhdyskuntarakenteen, maankäytön ja elinympäristön nykytila kartta- ja paikkatietotarkasteluiden 

perusteella.  

Arviointityössä on käytetty maakuntaliittojen ja ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoja. Nykyisen 

yhdyskuntarakenteen selvittämisessä on hyödynnetty yhdyskuntarakenteen tiheyttä ja asukasmääriä 

kuvaavia YKR-aluejakoja (taajamat, kylät, pienkylät). Suunniteltu maankäyttö on selvitetty voimassa ja vireillä 

olevien maakunta- ja yleiskaavojen perusteella. Vaikutukset maankäyttöön ja maankäytön suunnitelmiin on 

selvitetty asiantuntija-arviona. 

Selvityksessä tutkitut ratakäytävävaihtoehdot liittyvät olemassa olevaan rataan ainoastaan toisessa päässä 

Korialla. Tästä syystä vaihtoehtojen vaikutuksia maankäyttöön on arvioitu vain paikallisella tasolla.  

3.2. Nykyinen maankäyttö 

Tutkitut ratalinjausvaihtoehdot liittyvät pohjoisessa olemassa olevaan päärataan Kouvolan laajan 

kaupunkitaajama-alueen lounaisosassa Korialla (Kuva 5). Eteläpäässä Loviisan Koskenkylässä ei ole olemassa 

olevaa rataa. Molemmat ratalinjausvaihtoehdot kulkevat pääosin alueella, jossa vuorottelevat kyläasutus ja 

harva maaseutuasutus sekä pelto- ja metsäalueet. Ratalinjausten ympäristö on pääasiassa maa- ja 

metsätalouskäytössä. VE2:n ratalinjauksen tuntumassa sijaitsevat Lapinjärven ja Liljendalin taajamat ( 

Kuva 6, SYKE 2017).  

VE1:n ratakäytävä kulkee lähes koko ajan maaseudun rakennus- ja asutustihentymien ulkopuolella.  

Ratalinjaus sivuaa YKR-aluejakoluokituksen mukaista kyläasutusta Loviisan alueella Nedre Rikebyn ja 

Veckarbyn kohdalla, Myrskylän Kreivilässä ja Lapinjärvellä Porlammin kaakkoispuolella.  VE2:n ratakäytävä 

kulkee Loviisassa Liljendalin YKR-taajaman ja Österbyn kyläasutuksen sekä Lapinjärvellä Jordasändanin YKR-

pienkylän läpi. Lisäksi se sivuaa Loviisassa Garpomin asustustihentymää. (SYKE 2017) 

Kuva 5. Ote Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavasta Korian kohdalta.  
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Kouvolassa VE1 ja VE2 yhdistyvät yhdeksi ratalinjaukseksi, joka risteää Teuroisten YKR-pienkylän kanssa. Uusi 

rata liittyy olemassa olevaan päärataan Korian taajamarakenteen tuntumassa. VE2 risteää valtatien 6 kanssa 

kolme kertaa, VE1 kerran. (SYKE 2017) 

 

Kuva 6. Ratakäytävävaihtoehdot ja YKR-aluejaon mukaiset taajamat, kylät ja pienkylät (Lähde: SYKE/YKR). 

3.3. Suunniteltu maankäyttö 

Koskenkylän ja Korian välinen rata on merkitty yhteystarvemerkinnällä sekä voimassa olevaan Kymenlaakson 

maakuntakaavaan (Maaseutu ja luonto) että parhaillaan laadittavana olevan Itä-Uudenmaan 

vaihemaakuntakaavan (Uusimaa-kaava 2050) ehdotukseen 20.3.2019 ( 

Kuva 7). Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa ja Itä-Uudenmaan 

vaihemaakuntakaavaehdotuksessa on osoitettu ohjeellinen varaus lännestä Porvoon, Koskenkylän ja Loviisan 

kautta itään pitkällä aikavälillä toteutettavalle pääradalle. (Kymenlaakson liitto 2019, Uudenmaan liitto 2017 

& 2019) 

Koria 

Lapinjärvi 

Koskenkylä 

Liljendal 
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Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavaehdotuksessa Lapinjärven taajama on osoitettu pienenä keskuksena 

keskustatoimintojen kohdemerkinnällä ja Liljendal ja Koskenkylä palvelukeskittyminä. Kaavaehdotuksessa on 

osoitettu aluevarausmerkinnällä metsätalouskäytössä olevia, pinta-alaltaan laajoja ja yhtenäisiä 

metsäalueita, jotka ovat maakunnan ekologisen verkoston kannalta merkittäviä. VE1 kulkee Ilveskallion 

metsäalueen luoteisreunassa ja VE2 risteää Kuninkaankylän–Pukaron alueen kanssa (Uudenmaan liitto 

2019). Vastaavat alueet on osoitettu voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa MLY-alueina 

(Uudenmaan liitto 2017). 

Kuva 7. Ratakäytävävaihtoehdot Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen voimassa olevien maakuntakaavojen sekä 

Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavaehdotuksen 20.3.2019 päällä. 

Koskenkylässä on voimassa Koskenkylän–Vanhakylän osayleiskaava (Kuva 8). Yleiskaavan vahvistusrajan 

luoteispuolelle on merkitty maakuntakaavan ratalinjausmerkintää tarkentava lounais-koillissuuntainen rata, 

jota ei ole selitetty kaavakartassa. Ratakäytävävaihtoehdot VE1 ja VE2 erkanevat osayleiskaavakartan 

ratamerkinnästä kaava-alueen ulkopuolella. (Loviisan kaupunki 2019a) 
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Loviisassa on valtatien 6 itäpuolella vireillä Tetomin tuulivoimaosayleiskaava, jonka luonnos on ollut 

nähtävillä 2019. Kaavaluonnoksessa valtatien 6 itäpuoli on Niinijärven kohdalla osoitettu maa- ja 

metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Kaavaluonnokseen on merkitty myös varaus Helsingin–Pietarin radalle.  

(Loviisan kaupunki 2019b) 

Lapinjärvellä VE1 kulkee lyhyen matkaa Koskenkyläjokilaakson osayleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaisella 

alueella (M-1). VE2 puolestaan risteää Lapinjärvellä Ingermaninkylän, Kirkonkylän ja Varasarankylän 

osayleiskaavan eteläosan kanssa. Alue on osoitettu kaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). 

(Lapinjärven kunta 2019) 

Kouvolassa molemmat ratalinjausvaihtoehdot liittyvät päärataan Kouvolan keskeisen kaupunkialueen 

osayleiskaavan M-alueella (Kuva 5, Kouvolan kaupunki 2019). 

VE1 kulkee lyhyesti Myrskylän kunnan alueella sekä lisäksi Orimattilan kuntarajan ja Päijät-Hämeen nykyisen 

maakuntarajan tuntumassa. Molemmat vaihtoehdot sijoittuvat lähelle Iitin kuntarajaa ja tulevaa Päijät-

Hämeen maakuntarajaa. Näille alueille ei ole laadittu yleiskaavoja eikä kumpikaan vaihtoehto ole 

merkittävästi ristiriidassa Päijät-Hämeen maakuntakaavan kanssa (Iitin kunta 2019, Myrskylän kunta 2019, 

Orimattilan kaupunki 2019, Päijät-Hämeen liitto 2019). 

Kuva 8. Ote osayleiskaavasta Koskenkylän–Vanhakylän alueelta Loviisasta. 

3.4. Vaikutukset maankäyttöön ja elinympäristöön 

Radan toteuttaminen ei ole merkittävästi ristiriidassa nykyisen tai suunnitellun maankäytön kanssa. 

Molemmat ratakäytävävaihtoehdot rajoittavat kuitenkin paikallisella tasolla maankäyttöä ja 

poikittaissuuntaista liikkumista, kun tieyhteydet pitenevät. VE2:n ratalinjauksen alla tai tuntumassa on 

muutamia olemassa olevia asutustihentymiä, kuten Liljendalin taajaman eteläosat ja Österbyn kyläasutus. 

VE1:n varressa asutusta on vähemmän. 

VE1:n ja VE2:n ratalinjausten estevaikutukset kohdistuvat erityisesti maa- ja metsätalouteen ja 

virkistyskäyttöön, kun pelto- ja metsäalueita pirstoutuu. Estevaikutusta voidaan vähentää riittävillä ja 

laadukkailla, maankäytön kannalta tarkoituksenmukaisesti sijoitetuilla autoilun, pyöräilyn ja jalankulun 
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eritasoyhteyksillä. Mahdollisilla tunneliosuuksilla vaikutukset maankäyttöön ja elinympäristöön ovat 

lähtökohtaisesti vähäisiä.  

Rata aiheuttaa melu- ja maisemahaittoja, mikä heikentää asumisviihtyisyyttä radan läheisyydessä. 

Meluhaittoja on mahdollista vähentää meluntorjunnalla. 

Ratalinjauksen tarkka sijainti ja ratakäytävän leveys määritellään yksityiskohtaisemman suunnittelun tasolla, 

jolloin paikalliset vaikutukset täsmentyvät. Radan mahdollinen toteutuminen ajoittunee vasta useiden 

vuosikymmenien päähän, joten ratavarauksen mahdollinen merkitseminen maakuntakaavaan aiheuttaa 

epävarmuutta radan lähiympäristön asukkaissa ja maanomistajissa. Koska selvityksen lähtökohtana on ollut, 

että yhteysvälille ei tule seisakkeita, radan lähiympäristön asukkaat kokevat radan todennäköisesti 

pelkästään haitallisena. 

Molemmat vaihtoehdot edellyttävät vähäisiä tarkistuksia voimassa oleviin yleiskaavoihin.  
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4. VAIKUTUKSET LUONTOON JA POHJAVESIIN 

4.1. Arviointimenetelmät ja lähtöaineisto 

Luontovaikutuksia on arvioitu olemassa olevien selvitystietojen perusteella, maakuntakaavatasolla. Koska 

maakuntakaavassa ei määritetä ratakäytävän tarkkaa sijaintia, on arvioinnissa huomioitu vaadittavaa 

ratakäytävää laajempi tarkastelualue. Tarkastelun lähtökohtana ovat olleet olemassa olevat tiedot 

luontoarvoista, joita on koottu mm. luontoselvityksistä, maakuntaliitoilta sekä alueen kunnilta. Nykyistä ja 

tulevaa maankäyttöä on tarkasteltu kaavoituksen pohjalta.  

Kootun lähtöaineiston perusteella voidaan todeta, ettei ratalinjojen alueelta ole saatavilla ajantasaisia 

kattavia luontotietoja. Tämä arviointi perustuu olemassa oleviin tietoihin ja epävarmuustekijänä on 

huomioitava saatavilla olevan tiedon vaihteleva tarkkuus ja ajantasaisuus. Ympäristöhallinnon avoimesti 

saatavilla olevista paikkatiedoista on saatu mm. luonnonsuojelualue-, suojeluohjelma-alue-, Natura-alue- 

sekä pohjavesialuerajaukset. Maakuntaliittojen selvityksissä on käsitelty mm. maakunnallisesti arvokkaita 

luontokohteita sekä ekologisen verkoston rakennetta. Kuntien luontoselvitykset keskittyvät alueille, joille on 

suunniteltu maankäytön muutoksia. Tuoreeltaan selvitettyjä kohteita on tarkastelluilla ratakäytävillä melko 

vähän.  

4.2. Huomioitavat luontoarvot, nykytila ja muuttuvat alueet 

Ratakäytäväselvityksessä on tarkasteltu maakuntakaavatasolla kahta vaihtoehtoista ratakäytävää. 

Molemmat tarkastellut ratakäytävät sijoittuvat harvaan asutuille maa- ja metsätalousvaltaisille alueille, joilla 

metsä- ja peltoalueet vuorottelevat.  

Linjojen alustavaa sijaintia tarkastellessa huomioitiin merkittävät luontoarvot, kuten Natura-alueet, 

luonnonsuojelualueet sekä maakuntakaavojen yhtenäisenä säilytettävät metsäalueet. Alueen luontoarvoista 

ja tehdyistä selvityksistä pyydettiin tietoja kunnilta, ELY-keskukselta, sekä myös Metsähallitukselta 

Lapinjärven alueelle sijoittuvaan tutkimusmetsä- ja geenireservimetsäalueeseen liittyen. Luonnon 

arvokohteet on esitetty kuvassa 9. 
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Kuva 9. Selvitysalueelle sijoittuvat luonnon arvokohteet (Kartan perinnebiotooppien rajaukset perustuvat 

1990 -luvun inventointeihin. Tekeillä olevien päivitysinventointien tietoja ei vielä ole saatavilla.) 

4.3. Luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet  

Kumpikaan ratakäytävä ei sijoitu luonnonsuojelualueille. Lähimpänä ratakäytäviä sijoitsevat suojelualueet 

ovat Kuskosk träsketin ja Sävträskin luonnonsuojelualueet, joihin etäisyyttä on yli puoli kilometriä. 

Suojelualueet sijoittuvat itäisemmän ratakäytävän pohjoispuolelle. Molemmille vaihtoehdoille yhteisen 

pohjoisimman ratakäytäväjakson läheisyyteen sijoittuu Seppo ja Virve Hounin luonnonsuojelualue, noin 300 

m etäisyydelle ratakäytävästä. Muihin tarkastelualueen suojelualueisiin on ratakäytävistä yli kilometrin 

etäisyys. 

Tarkasteltavia ratakäytäviä lähimpänä sijaitsevat Natura-alueet ovat Kaalijoen, Pyydysmäen, Kontojan ja 

Saviojan taponlehtilehto (FI0404002, SAC), noin 600 metrin etäisyydellä radasta Iitissä, ratakäytävien 
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yhteisen pohjoisen osuuden pohjoispuolella. Toisena  Ilveskallion vanha metsä (FI0100079, SCI). Kohde 

sijaitsee Lapinjärvellä, yli kahden kilometrin päässä läntisemmästä ratakäytävästä Lapinjärven 

pohjoispuolisella laajalla metsäalueella. Alue on valtion luonnonsuojelualue, joka on pinta-alaltaan 21 

hehtaaria. Kohteen ympärillä on 246 hehtaaria kuusen geenireservimetsää ja tutkimuskäytössä olevia 

metsäalueita. Natura-alue on pääasiassa vanhaa metsää. Alueella on huomionarvoinen lounaisjyrkänne, jolla 

kasvaa Lapissa ja Kaakkois-Suomessa yleistä, mutta Uudellamaalla vain harvoilla kallioalueilla esiintyvää 

pikkutervakkoa. Kalliojyrkännettä lukuun ottamatta, koko alue voidaan lukea kuuluvaksi luontodirektiivin 

luontotyyppiin boreaalinen luonnonmetsä. Kallioalue voidaan lukea luontodirektiivin luontotyyppiin 

kasvipeitteiset silikaattikalliot. Alue on myös potentiaalista elinympäristöä uhanalaisille ja harvinaisille 

lajeille, kuten vahojen metsien kovakuoriaisille.  

Tarkastellut ratakäytävät eivät sijoitu luonnonsuojelu- tai Natura-alueille. Ratakäytävillä ei todennäköisesti 

oli suojelualueita tai Natura-alueita heikentäviä vaikutuksia. 

4.4. Arvokkaat elinympäristöt 

Läntisempi tarkasteltu ratakäytävä sivuaa tai halkoo valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitelluista kallioalueista 

Veckarbyn kyläkalliota (KAO010299, 22 ha), Soidenkalliota (KAO010281, 14 ha) sekä Niemenkallio-

Lamminkallio (KAO010280, 108 ha) aluetta.  

Suomen ympäristökeskus on selvittänyt kallioalueiden sisältämiä luonnon- ja maisema-arvoja suurimmasta 

osasta maatamme. Inventoinnissa on selvitetty biologisesti, geologisesti ja maisemallisesti arvokkaita 

kallioalueita, joilla on valtakunnallista tai muutoin huomattavaa luonnonsuojelullista merkitystä. 

Inventoinnissa kallioalueet on jaettu eri arvoluokkiin biologisen, geologisen ja maisemallisen arvon 

perusteella. Arvoluokkiin 1–4 kuuluvat kallioalueet sisältävät biologisia, geologisia ja maisemallisia arvoja, 

joilla on maa-aineslain 7§:n tarkoittamaa valtakunnallista, tai muuten huomattavaa luonnonsuojelullista 

merkitystä.  

Veckarbyn kyläkallio reunustaa kyläasutusta ja Malmgårdin arvokasta kartanomiljöötä. Kallioalueen 

kuvauksen mukaan alueen kasvillisuus pääosin karua, lukuun ottamatta länsijyrkänteen ketoa ja kallioiden 

välisen notkelman lehtomaista kuusikkoa. Kallioalueen länsijyrkänne on yläosastaan paisteinen ja paikoin 

laella ja ylähyllyillä on karua ketokasvillisuutta. Yläosan pystypinnat ovat jäkälävaltaisia, alempana on 

sammalia. Keskellä notkelmaa on mahdollisesti ollut lähde, joka toimii kaivona. Kalliokohteen arvoluokka 

sekä biologinen arvoluokka on 4. 

Soidenkallio on pieni jyrkänteinen kallioselänne, joka rajautuu joka puolelta terävästi tasaiseen 

peltovaltaiseen maastoon. Kohteen puusto on tavanomaista varttunutta, harvaa kalliomännikköä ja paikoin 

on puuttomia silokallioita. Moreenirinteiden puusto on enimmäkseen varttunutta kuusikkoa. Kallioalueen 

jyrkänteillä kasvaa lähinnä tavanomaisia sammalia ja jäkäliä lukuun ottamatta etelänokan matalaa 

jyrkännettä, jolla kasvaa paikoin keskiravinteisen ympäristön lajistoa. Kohteen arvoluokka on 4 ja biologinen 

arvoluokka on 3.  

Niemenkallio-Lamminkallio luode-kaakkosuuntainen kallioselännejakso rajautuu suurelta osin ympäröivään 

melko tasaiseen viljelymaisemaan. Niemenkallion pohjoisosassa ja Lamminkalliolla on edustavaa jyrkänne 

kasvillisuutta ja kallioketoja. Kohteen arvoluokka on 3 ja biologinen arvoluokka on 3.  

Kunnilta saatujen tietojen mukaan Korian ympäristössä on tiedossa olevia liito-oravan elinympäristöjä. 

Alueelta on myös tietoja lepakoiden esiintymisestä. Ratakäytävien yhteisen pohjoisimman osuuden 

ympäristöön sijoittuvat liito-orava tai lepakkokohteet eivät sijoitu ratakäytävän alueelle.  

Loviisan kunnalta saadun tiedon mukaan Malmgårdin, Tetomin, Träskängenin ja Riken alueella on useita 

valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja laajoja perinnebiotooppeja. Malmgårdin, Tetomin ja Träskängenin 
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alueella on edelleen hoidossa olevien perinnebiotooppien keskittymä. Kohteet on inventoitu ensimmäisen 

kerran 1990-luvulla ja uudestaan alkaen 2018, Uudenmaan ELY:n toimesta. Tätä selvitystä varten on saatu 

ELY-keskukselta tiedoksi rajaukset, jotka perustuvat 1990 -luvun inventointeihin. Vastaavat rajaukset löytyvät 

julkaisusta Uudenmaan perinnemaisemat (Pykälä ja Bonn 2000, Suomen ympäristökeskus, Uudenmaan 

ympäristökeskus). Tekeillä olevien päivitysinventointien tietoja ei vielä ole saatavilla, joten on mahdollista, 

että tarkasteltavalta alueelta löytyy vielä uusia perinnebiotooppikohteita, jotka eivät lukeudu tässä 

esitettyihin rajauksiin. (Inventoinnit jatkuvat ainakin vuoden 2020 sekä mahdollisesti vielä 2021). Edellä 

mainittuihin kohteisiin on tiettävästi tulossa rajaustarkistuksia. Inventointien jälkeen päivittyneet tulokset on 

huomioitava ratakäytävän tarkemmassa suunnittelussa.  

Arvokkaista elinympäristöistä ja lajistosta ei ole tarkastelualueelta kattavasti tietoa. Tarkempaa suunnittelua 

ja vaikutusten arviointia varten ratakäytävien mahdollisella vaikutusalueella olisi tarpeen tehdä kattavat 

luonto- ja lajistoselvitykset.  

Lapinjärven alueelle sijoittuvien tutkimusmetsien osalta tarkastelluista linjausvaihtoehdoista läntinen 

ratakäytävä sijoittuu pienellä osuudella tutkimusmetsäalueen luoteisosaan, tutkimuskäytössä olevalle 

alueelle. Tutkimusmetsän kokeista vapaita alueita hoidetaan kymmeneksi vuodeksi (2012-2021) laadittujen 

tutkimusmetsäsuunnitelmien mukaisesti. Jatkosuunnittelussa kohteen silloinen tila, käyttö ja huomioiminen 

radan sijoittelussa on selvitettävä tarkemmin.  

4.5. Ekologinen verkosto 

Ekologinen verkosto muodostuu laajoista yhtenäisistä luonnonalueista, erityisesti metsäalueista ja niitä 

yhdistävistä ekologisista yhteyksistä, jotka mahdollistavat lajien liikkumisen elinympäristöalueiden välillä. 

Ekologiseen verkostoon kohdistuvat voivat olla laajojen metsäisten ydinalueiden pirstoutumista muuttuvan 

maankäytön seurauksena, tai uuden kulkuesteen muodostuminen, jolloin ekologisen yhteyden toimivuus voi 

vaarantua. 

Ratakäytävä on, radan sijoittuessa maantasalle, pidettävä puuttomana noin 30 metrin etäisyydelle radan 

keskilinjasta. Tämä synnyttää metsäalueella puustoon katkon koko ratajakson alueella. Radan muodostaman 

estevaikutuksen merkittävyys vaihtelee riippuen mm. radan korkeusasemasta, aitaamisesta, 

melusuojauksesta ja liittyvistä tiejärjestelyistä, sekä luonnonympäristön herkkyydestä ja lajistosta. 

Estevaikutuksen merkittävyys on lajikohtainen. Toiset lajit tarvitsevat suojaisan metsäisen yhteyden, jossa ei 

saisi olla pitkiä puuttomia tai suojattomia katkoja. Estevaikutusta lieventävät radan aitaamattomuus ja 

matala penger. Ekologisia yhteyksiä voidaan myös tarvittaessa kriittisillä alueilla kehittää toteuttamalla 

vihersiltoja ja -alikulkuja. Radan varsiin voi lisäksi muodostua, etenkin avoimille eteläpenkereille, myös uusia, 

muualla harvinaiselle paahdeympäristöjen lajistolle soveltuvia elinympäristöjä. Tätä voidaan myös edistää 

tarkemmassa rataympäristön suunnittelussa. 

Maakuntakaavassa on osoitettu kummankin tarkastellun ratakäytävän vaikutusalueelta metsäalueita MLY-

merkinnällä. Merkintä osoittaa Metsätalousvaltaisen alueen, joka on laaja, yhtenäinen ja ekologisen 

verkoston kannalta merkittävä. Molemmat ratakäytävävaihtoehdot sijoittuvat osin MLY-alueille. Läntinen 

ratkäytävä on yhtenäisen metsäalueen reuna-alueella, jolloin pääosa yhtenäisestä metsäalueesta voidaan 

säilyttää. Itäisempi vaihtoehto VE2 läpäisee MLY-alueen noin 1,5 kilometrin matkalta. 
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Uudenmaan voimassa olevan maakuntakaavan MLY-merkinnän kuvaus on seuraava:  

”Merkinnällä osoitetaan pääasiassa metsätalouskäytössä olevia, pinta-alaltaan laajoja ja yhtenäisiä 

metsäalueita, jotka ovat maakunnan ekologisen verkoston kannalta merkittäviä.  

Alueita käytetään pääasiallisen käyttötarkoituksen lisäksi myös muihin tarkoituksiin, kuten 

maanviljelyyn, haja-asutusluonteiseen rakentamiseen ja loma-asumiseen. Metsien hoitaminen ja 

käyttäminen alueella perustuu metsälain säädöksiin.  

Merkintään ei liity MRL 33 §:n 1. momentin mukaista rakentamisrajoitusta.” 

MLY-merkintää koskee suunnittelumääräys: 

”Alueen suunnittelussa on turvattava metsätalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toiminta- ja 

kehittämisedellytykset.  

Alueen säilyminen yhtenäisenä on turvattava välttämällä alueen pirstomista muulla maankäytöllä 

siten, että syntyy alueen kokoon nähden vaikutuksiltaan laaja-alaisia, pysyviä tai pitkäkestoisia 

liikkumisesteitä.  

MLY-alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa vaikutusten arvioinnin 

perusteella yhdyskuntarakenteen eheyttämisen kannalta tarpeellisia paikallisia väyliä ja 

yhdyskuntateknisen huollon laitteita ja rakenteita. Välttämättömien väylien suunnittelussa on 

turvattava ekologisten yhteyksien mahdollisimman esteetön ja turvallinen jatkuminen.” 

Maakuntakaavassa on osoitettu viheryhteystarpeita, jotka läpäisevät jo olemassa olevia liikkumisesteitä 

maastossa. Tällainen on tarkastelualueella nykytilassa erityisesti valtatie 6.  

Radan toteuttamisen edellytykset ja reunaehdot sekä ekologisten yhteyksien turvaaminen on selvitettävä 

tarkemmassa suunnittelussa.  

4.6. Vaikutukset pohjavesiin 

Kumpikin tarkasteltu ratakäytävä halkoo pohjavesialueita tarkastelualueen läntisimmässä osassa. Läntinen 

ratakäytävä halkoo Loviisan kunnan alueella Orrmossmalmen B -pohjavesialueen (0158554 B). Kyseinen 

pohjavesialue on luokiteltu muun vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi.  Pohjavesialueet 

on esitetty kuvassa 10. 

Itäinen ratakäytävä halkoo puolestaan kahta pohjavesialuetta, Koskenkylä ja Liljendal B sekä lisäksi sivuaa 

pohjavesialuetta Liljendal A. Koskenkylän pohjavesialue (0158503) on luokiteltu vedenhankintaa varten 

tärkeäksi pohjavesialueeksi. Pohjavesialue on osa luoteiskaakkosuuntaista pitkittäisharjua, joka on 

kerrostunut laajan kallioperän murrosvyöhykkeeseen (Loviisan kaupunki 2014). Lisäksi Loviisan kunnan 

ilmoituksen mukaan Majborgsbackenin kohdalla itäisen ratakäytävän lähistölle sijoittuu Loviisan 

vesiliikelaitoksen vedenottamo. 

Liljendalin pohjavesialue (0142401 B), jota VE2 halkoo, on luokiteltu muun vedenhankintakäyttöön 

soveltuvaksi pohjavesialueeksi. Sivuttava A-alue (0142401 A) on puolestaan luokiteltu vedenhankintaa varten 

tärkeäksi pohjavesialueeksi. 

Ratakäytävän keskiosassa Lapinjärven kunnan alueella läntinen ratakäytävävaihtoehto sivuaa kahta 

pohjavesialuetta, Koivualhonmäki ja Räfsbacken. Koivualhonmäen pohjavesialue (0140704) on luokiteltu 

muun vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi. 

Räfsbackenin pohjavesialue (0140708) on puolestaan luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi 

pohjavesialueeksi. Pohjavesialue sijoittuu pohjoiseteläsuuntaiselle pitkittäisharjumuodostumalle. Alueella 
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sijaitseva Pukaron vedenottamo sijoittuu harjun eteläpäähän kauemmaksi ratakäytävästä (Lapinjärven kunta 

2015). 

Ratakäytävän keskiosalla linjauksen lähistölle sijoittuu lisäksi Kirviänkankaan pohjavesialue (0514254), joka 

sijaitsee Iitin kunnan ja Kouvolan kaupungin alueella. Kirviänkangas on luokiteltu pohjavesialueeksi, jonka 

pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvaisia.  

Molemmat ratakäytävät sivuavat Kouvolan alueella Napan pohjavesialuetta (0504405). Pohjavesialue on 

luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Alue on riskiarviossa arvioitu riskialueeksi. 

Napan pohjavesialueella sijaitsevat Kouvolan veden varavedenottamoina toimivat vedenottamot, Napanojan 

(Korian) vedenottamo sekä Raviradan vedenottamo (Tiaskorpi 2014). Kaikilla pohjavesialueille, paitsi 

Kirviänkankaan pohjavesialueelle, on laadittu suojelusuunnitelma. Lisäksi kaikkien pohjavesialueiden 

kemiallinen tila on arvioitu hyväksi. 
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Kuva 10. Pohjavesialueet Koskenkylä–Koria yhteysvälillä 

Radan tarkemmassa suunnitelmassa on selvitettävä pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset, ja mm. radan 

tarkempi sijoittuminen suhteessa vedenottamoihin. Radan rakentamiseen liittyen pinta- ja pohjavesien 

johtuminen rikkonaisen kallion kautta kallioleikkauksiin on riski. Tällä voi olla merkitystä pintavesiin tai 

pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten osalta ja rakennusteknisten ratkaisujen ja kustannusten osalta. 

Mahdolliset vaikutukset ja niiden huomioiminen teknisessä suunnittelussa on tehtävä tarkemman 

suunnittelun aikana. Myös mahdolliset pilaantuneen maan kohteet ja niiden puhdistamistarve, sekä 

sulfidisavialueet on syytä selvittää ja huomioida rakentamisen aikaisia vaikutuksia arvioitaessa. 
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5. VAIKUTUKSET MAISEMAAN, KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN JA 

VIRKISTYKSEEN 

5.1. Lähtökohdat 

Kahden esitetyn ratakäytävävaihtoehdon (VE1 ja VE2) maisemaan, kulttuuriympäristöön ja virkistykseen 

kohdistuvat vaikutukset on arvioitu asiantuntija-arviona kartta- ja paikkatietoaineistojen avulla. 

Suunnitteluvaiheen yleispiirteisyyden ja ratakäytävän suuren leveyden vuoksi tarkkoja maisemavaikutuksia 

ei voida määrittää, joten vaikutukset on kuvattu yleispiirteisinä huomioina alueelle tyypillisissä kohteissa.  

Paikkaan sidotut huomiot on osoitettu työn luonteen vuoksi pääosin valtakunnallisiin ja maakunnallisiin 

kohteisiin kohdistuvina: Määritettyjen maiseman arvoalueiden ulkopuolelle kohdistuvat vaikutukset on 

osoitettu vain, jos yleiset vaikutukset näyttäytyisivät erityisen voimakkaana laajan maisemakuvan piirteissä.  

Yleisenä maisemallisena lähtökohtana on Koskenkylä-Kouvolan ratalinjauksen sijoittuminen 

maisemamaakuntana eteläisen rantamaan eteläiselle viljelysseudulle (Ympäristöministeriö 1993). 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että radan ympäristö on korkokuvaltaan pääasiassa alavaa, mutta 

pienpiirteisen vaihtelevaa muinaista merenpohjaa. Alueella maiseman peruselementtejä ovat pohjoisesta 

etelään suuntautuvat jokilaaksot ja niiden laajat viljavat tasangot. Viljelysseudun alavassa maastossa erottuu 

selkeästi kumpuilevat metsäiset, ja paikoin paljastuneet, kallioalueet. Alueella on yleisesti myös katkeilevia 

etelä-pohjoissuuntaisia harjujaksoja. Pienipiirteisyys tarkoittaa myös pieniä järviä, joita alueella on niukasti. 

Maatalouden pitkä perinne näkyy maisemakuvassa.  

Maisemamaakunnan kuvauksessa määritetään, että asutus on keskittynyt kehittyneiden tärkeiden 

liikenneväylien varsille. Ratalinjaus on osoitettu pääosin maaseutuympäristöön tielinjojen ulkopuolelle, joten 

asutusta ei alueella juurikaan ole: Ratakäytävä kulkee siis pääosin alavassa peltomaisemassa, metsäisillä ja 

kallioisilla pienipiirteisillä selänteillä satunnaisten asutusten lomassa.  
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5.2. Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriin 

Koskenkylä–Koria-välin ratalinjaus on pyritty sijoittamaan pääpiirteisesti laajojen peltoalueiden reunoille 

metsän reunavyöhykkeitä myötäillen kuten kuvasta 11 voidaan nähdä.  

 

Kuva 11. Ilmakuvan päällä voi huomata radan linjautuvan peltojen ja pienten järvien sirpaloimaan 

maisemaan. 

Alueella on vain vähän olemassa olevaa rakentamista ja rakenteita, minkä vuoksi muuttuva maisema ei 

lähtökohtaisesti muuta laajasti ihmisten elinympäristöjä. Lähtökohtaisesti mahdollisimman lähelle pellon 

reunaa linjattuna rata mahdollistaa pellon viljelyn jatkamisen, eikä pirstaloi avointa maisematilaa. Myös 

alueen pienialaiset ja sirpaleiset metsät säilyvät mahdollisimman yhteisenä, jos rata voidaan sijoittaa hieman 

pellon puolelle. 

Metsäjaksot ovat maisemamaakunnan kuvauksen mukaisesti pienialaisia ja jyrkkiä. Niillä kallioleikkaukset 

aiheuttavat paikallisesti maisemassa suurehkoja ruhjeita. Jos selännejaksoissa voidaan käyttää 

tunneliratkaisuja, kohdistuu metsään silti vaikutuksia tunneliin liittyvien rakenteiden, kuten 

ilmanvaihtojärjestelmien ja huolto- ja pelastusteiden takia. 

Ratakäytävät voivat osoitettuna kiertää muinaisjäännösrekisterin rauhoitetuista kohteet, valtakunnallisiin 

alueidenkäyttötavoitteisiin sisältyvät RKY-alueet ja Museoviraston rakennusperintörekisterissä olevat 

suojellut rakennukset (kuva 12). Tarkemmassa suunnittelussa linjauksen tarkentuessa kohteita saattaa jäädä 

ratakäytävän alle.  
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Kuva 12. Kulttuurihistoriallisesti merkittävät (Museovirasto, 6/2019) kohteet voidaan lähtökohtaisesti kiertää, 

mutta 500m ratakäytävän tarkastelualueen vuoksi vaikutuksia ei voi pitävästi arvioida.  

Läntinen ratakäytävä VE1 

Läntinen ratakäytävä pääosin kiertää laajat pellot, mutta pienialaisesti alueelle jäänee pellon osia, jotka radan 

rakentamisen myötä oletettavasti pusikoituvat. Selännejaksoilla maisemavaikutukset määrittyvät sen 

perusteella, osoitetaanko selännejaksojen ylitykset leikkauksina vai tunneleina. Maisemallisesti ratkaisu on 

merkittävä paikallisesti etenkin asutuksen ja oletettavasti virkistyskäytössä olevien alueiden läheisyydessä. 

Asutut alueet on kuvattu maankäytön vaikutuksissa.  

Linjaus ylittää Jaakkolanjoen alavassa peltomaisemassa (kuvassa 13 kohdat 1 ja 2), mikä aiheuttaa selkeitä 

kauas näkyviä maisemavaikutuksia valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä (Pernajanlahden 

ympäristö ja Koskenkylänjokilaakso). Arvokkaassa avoimessa maisemassa rata erottuu pengerryksinä ja 

oletettavasti halkaisee pellolla olevan kukkulan, joka on maiseman nykyinen kiintopiste. Alueella on myös 

maakuntakaavassa osoitettu maa-aineshuollon kehittämisalue (kuvassa 13 kohta 1), minkä vuoksi kyseisellä 

osuudella radan merkittävyys maisemassa on vähäisempi. Joen toisen haaran ylitys metsässä.  

VE1 sivuaa Ilveskallion aluetta, joka on osa Uusimaa-kaava 2050:ssa esitetty metsätalousvaltaisena alueena. 

Alue on laaja, yhtenäinen ja ekologisen verkoston kannalta merkittävä. Alueella ei ole asutusta eikä reitistöä, 

minkä vuoksi alueen maisema-arvot eivät ole merkittäviä. 
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Itäinen ratakäytävä VE2 

Myös itäinen ratakäytävä on pystytty linjaamaan laajojen peltoalueiden ulkopuolelle, ja pienten peltojen 

kohdalla oletettava vaikutus on lännen kaltainen: Pienialaiset pellon osat oletettavasti pusikoituvat ja 

muodostavat maisematilalle ajan myötä uuden reunavyöhykkeen. Samoin tässä suunnitteluvaiheessa on 

ratkaisematta, toteutetaanko selänteiden ylitykset leikkauksina vai tunneleina.  

Suurimmat peltoalueen ylitykset ovat VE1:n kaltaisesti valtakunnallisesti arvokkaan Pernajanlahden 

ympäristön ja Koskenkylän jokilaakson ylitys (kuvassa 13 kohta 3), sekä maakunnallisesti arvokkaan 

Taasjokilaakson ylitys Lindkosken eteläpuolella (kuvassa 13 kohta 5), sekä Koviston ja Soiniityn läheisyydessä 

(kuvassa 13 kohta 6). Taasjokilaakson ja Taasjoen ylitys on maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön 

kaakkoisinta osaa. Maisemallisesti merkittävä on myös Liljendalin ja Hopjärven väliin jäävä rataosuus 

(kuvassa 13 kohta 4), mutta tarkemmat maisemavaikutukset ja niiden merkittävyys määrittyy seuraavissa 

suunnitteluvaiheissa. Hopjärvestä laskee pieni uoma kylän viereiseen Sävträskin luonnonsuojelualueeseen.    

  

Kuva 13. Kartassa esitetty maiseman ja virkistyksen kannalta oleellisimmat tasot Uusimaa 2050 -kaavasta 

sekä Kymenlaakson ajatantasamaakuntakaavasta. Numeroidut maiseman kannalta merkittävimmät kohteet 

on eritelty tekstissä.  

Pohjoinen rataosuus 

Yhteinen pohjoisen rataosuus liittyy olemassa olevaan rataan, minkä vuoksi maisemalliset vaikutukset 

liittyvät mahdollisesti lisääntyvään liikenteeseen.  
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5.3. Vaikutukset virkistykseen 

Yleisesti virkistyksen kannalta alueelle erityisiä ovat maisemallisista lähtökohdista Salpausselän eteläpuolen 

vähäiset järvet ja pienipiirteiset metsäalueet peltojen keskellä. On oletettavaa, että metsät ja järvet sekä 

paikoin jokien varret, houkuttelevat paikallisia ihmisiä. Vaikutus on kuitenkin paikallinen, ja harvaan asutussa 

ympäristössä liittyy satunnaiseen jokamiehen oikeuden turvin tapahtuvaan liikkumiseen. Ratalinjauksen 

alueelle sijoittuu ylimaakunnallinen pyöräilyreitti jonka pohjoisempi linjaus (kuvassa 13 kohta A) kulkee 

alavassa maastossa kukkuloiden välissä ja eteläisempi (kuvassa 13 kohta B) VE 2:n alueella Istuinkallion 

huipulla. Muuten alueella ei ole merkittäviä seudullisia virkistysalueita, -kohteita tai reittejä, eikä erityisen 

paljon loma-asutusta, minkä vuoksi on oletettavaa, ettei alueelle kohdistu erityisesti virkistyskäyttöpainetta. 

Radan sijoittuminen peltomaisemaan muuttaa lähinnä viljelysmaisemia, joilla on virkistyskäyttöä korkeintaan 

talvisin.  

Asutusta on maankäytön vaikutuksissa todetusti hieman enemmän VE2:n linjauksen puolella, minkä vuoksi 

paikallisen virkistyskäytön voi nähdä olevan siellä hieman voimakkaampaa. Lisäksi VE2:n linjaus osuu 

Hopjärven ja Liljendalin kylän väliin, mikä maisemavaikutusten lisäksi katkaisee myös virkistysyhteyden kylän 

ja järven välillä.  

Virkistykseen kohdistuvien vaikutusten voi siis nähdä olevan pieniä, kun maakuntakaavassa osoitetut 

ylimaakunnalliset pyöräily- ja melontareitit sijoittuvat alueelle, jossa rata liittyy olemassa olevaan 

ratalinjaukseen.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOSUOSITUKSET 
Ratayhteyden toteuttaminen välille Koskenkylä‒Koria rajoittaa paikallisella tasolla radan lähialueen 

maankäyttöä ja poikittaissuuntaista liikkumista. Estevaikutukset kohdistuvat erityisesti maa- ja 

metsätalouteen, kun pelto- ja metsäalueita pirstoutuu. Tutkituista vaihtoehdoista VE2:n alla tai tuntumassa 

on muutamia olemassa olevia asutustihentymiä, kuten Liljendalin taajaman eteläosat ja Österbyn kyläasutus. 

VE1:n varressa asutusta on vähemmän. Rata aiheuttaa melu- ja maisemahaittoja, mikä heikentää 

asumisviihtyisyyttä radan läheisyydessä. Radan toteuttaminen ei ole merkittävästi ristiriidassa nykyisen tai 

suunnitellun maankäytön kanssa.  

Luontovaikutusten osalta ei tässä tarkastelussa suoraan tule esiin radan jatkosuunnittelua merkittävästi 

rajoittavia tekijöitä. Kaikkia lähtötietoja ei kuitenkaan ole voitu riittävällä tarkkuudella tarkistaa. Alueella on 

viimeaikaisia luontoselvityksiä melko vähän, joten tarkempi suunnittelu edellyttää tarkasteltavien 

ratakäytävien osalta luonto- ja lajistoselvityksiä. 

Alueen maisema- ja virkistysvaikutukset jäänevät suhteellisen pieniksi, joskaan esimerkiksi vaikutuksia 

muinaismuistoihin ei voida tässä yhteydessä määrittää pitävästi. Vähäisen asutuksen vuoksi alueen 

virkistykseen kohdistuvat vaikutukset ovat pieniä, eikä maakunnallisesti merkittäviä virkistysalueita, reittejä 

tai kohteita ole linjausten läheisyydessä lainkaan. 

Jatkosuosituksena on tehdä molemmista ratakäytävävaihtoehdoista ympäristövaikutusten 

arviointimenettely (YVA), jonka yhteydessä radan linjauksia tulisi vielä tarkentaa sekä selvittää tarkemmin 

linjauksien liittymistä mahdolliseen Itärataan.  
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