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1. TEHTÄVÄ 

1.1. Työn lähtökohdat 

Kymenlaakson maakunnassa on parhaillaan käynnissä kokonaismaakuntakaavan laatiminen. Voimassa 

olevissa Kymenlaakson maakuntakaavoissa on osoitettu raideliikenteen yhteystarve Haminasta itään 

ja vireillä olevassa Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavassa (ehdotus 30.9.2019, Uusimaa-kaava 2050) on 

osoitettu Porvoosta itään pitkällä aikavälillä toteutettavan pääradan ohjeellinen linjaus. 

Selvitystyön lähtökohtana on ollut mm. aikaisemmissa Ratahallintokeskuksen HEPI-selvityksessä 

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

esitetyt ratalinjaukset väleillä Helsinki–Porvoo–Kotka–Luumäki ja Helsinki–Vaalimaa. 

Tämä selvitys on tehty yhteistyössä Kymenlaakson liiton, Uudenmaan liiton ja Väyläviraston kanssa. 

1.2. Työn tavoitteet 

Työn tavoitteena on ollut laatia selvitys kaksiraiteisen junaradan maastokäytävän toteuttamisesta Haminan 

ja Luumäen sekä Haminan ja Vaalimaan välille. Työssä on tutkittu ratalinjauksille potentiaalisia 

maastokäytäviä 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. 

Maastokäytävien 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 Luumäen liikennepaikalla. 

Maastokäytävävaihtoehtojen toteuttamisen vaikutuksia on arvioitu maakuntakaavatarkkuudella. 

Maastokäytävän leveys on useita satoja metrejä. Ratalinjauksen tarkka sijainti ja maastokäytävän tarkka 

leveys määritellään yksityiskohtaisemman suunnittelun tasolla. 

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

kulmissa tapahtuvat pitkillä matkoilla. 

Työn toisena tavoitteena on ollut tehdä yleispiirteinen ajantasaisuusarviointi Porvoo–Kotka yhteysvälin 

ratalinjaukselle. Ajantasaisuusarvioinnin tarkoituksena on ollut selvittää mahdolliset päivitystarpeet 

maakuntakaavoissa osoitettuun ratalinjaukseen maankäyttö, luonnon arvokohteet, maisema ja 

kulttuuriympäristö huomioiden. 

Kuvassa 1 on esitetty tässä selvityksessä tarkasteltavat maastokäytävävaihtoehdot sekä 

ajantasaisuusarvioinnin yhteysväli. 
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Kuva 1 Itään suuntautuvat ratalinjaukset ja tarkasteltavat maastokäytävävaihtoehdot 

1.3. Työn tekijät 

Työryhmä 

Frank Hering  Kymenlaakson liitto 

Lotta Vuorinen Kymenlaakson liitto 

Matti Konttinen Kymenlaakson liitto 

Petri Suominen Uudenmaan liitto 

Jussi Lindberg  Väylävirasto 

Anna Miettinen Väylävirasto 

Marko Luukkonen Kouvolan kaupunki 

Maija-Riitta Kontio Porvoon kaupunki 

Maaria Mäntysaari Loviisan kaupunki 

Pauli Korkiakoski Kotkan kaupunki 

Markku Hannonen Kotkan kaupunki 

Milla Koskivirta Haminan kaupunki 

Pirjo Kopra  Pyhtään kunta 

Pasi Halttunen  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 

Laura Suni  Ramboll Finland Oy 

Hannele Vartia Ramboll Finland Oy 
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1.4. Arviointimenetelmät 

Maastokäytävävaihtoehtojen vaikutuksia maankäyttöön, luontoon, pohjavesiin sekä maisemaan, 

kulttuuriympäristöön ja virkistykseen on arvioitu erilaisin menetelmin, jotka ovat kuvattu alla.  
Maankäyttö 

Selvityksessä on arvioitu seisakkeettomien ratalinjausten 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, ympäristöhallinnon ja Maanmittauslaitoksen 

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. 

Vaikutusten arvioinnissa on keskitytty maastokäytävään, ja vaihtoehtojen vaikutuksia maankäyttöön on 

arvioitu vain paikallisella tasolla. Selvityksessä tutkituilla vaihtoehdoilla ei yksinään ole laajempia 

alueidenkäytöllisiä vaikutuksia ja tästä syystä tällaisten vaikutusten arviointi ei ole sisältynyt tähän 

selvitykseen. Selvityksessä tutkittujen uusien ratayhteyksien toteuttaminen välillä Hamina‒Luumäki tai 

Hamina‒Vaalimaa edellyttää, että myös välille Helsinki–Hamina rakennetaan uusi rata. Haminan ja 

Vaalimaan välisen radan toteuttaminen edellyttää uusia ratayhteyksiä Suomen lisäksi Venäjällä.  

Luontoarvot ja pohjavedet 

 

Luontovaikutuksia on arvioitu olemassa olevien selvitystietojen perusteella, maakuntakaavatasolla. Koska 

maakuntakaavassa ei määritetä maastokäytävän tarkkaa sijaintia, on arvioinnissa huomioitu vaadittavaa 

maastokäytävää laajempi tarkastelualue. Tarkastelun lähtökohtana on ollut olemassa olevat tiedot 

luontoarvoista, joita on koottu mm. luontoselvityksistä, Uudenmaan ja Kymenlaakson liitolta, tarkasteltujen 

alueiden kunnilta ja Suomen ympäristökeskuksen avoimista aineistoista (SYKE:n rajapintapalvelut). 

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. Ekologisten 

yhteyksien tarkastelussa on huomioitu maakuntakaavojen viheryhteystarvemerkinnät sekä laajat yhtenäiset 

metsäalueet ja nykyisen olevan maankäytön suhde tarkasteltuihin maastokäytäviin. Kuntien 

luontoselvitykset keskittyvät alueille, joille on suunniteltu maankäytön muutoksia. Tuoreeltaan selvitettyjä 

kohteita on tarkastelluilla maastokäytävillä melko vähän. Kaakkois-Suomen alueelta on saatu ELY-keskuksen 

kautta myös uhanalaisten lajien esiintymistietoja.  

 

Kootun lähtöaineiston perusteella voidaan todeta, ettei tarkasteltujen maastokäytävien alueelta ole 

saatavilla ajantasaisia kattavia luontotietoja. Yleisesti ottaen tarkastelualueilla tehtyjä luontoselvityksiä oli 

saatavilla vähän ja niiden ajantasaisuus vaihteli. Tässä raportissa esitetyt arvioinnit perustuvat olemassa 

oleviin tietoihin ja epävarmuustekijänä on huomioitava saatavilla olevan tiedon vaihteleva tarkkuus ja 

ajantasaisuus. Huomioitavasta lajistosta alueella on tehty havaintoja mm. liito-oravasta, mutta havainnot 

ovat pääasiassa yli 10 vuotta vanhoja. 
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Maisema, kulttuuriympäristö ja virkistys 

 

Maisemaan, kulttuuriympäristöön ja virkistykseen kohdistuvat vaikutukset on arvioitu asiantuntija-arviona 

kartta- ja paikkatietoaineistojen avulla. Suunnitteluvaiheen yleispiirteisyyden ja maastokäytävän suuren 

leveyden vuoksi vaikutukset on kuvattu yleispiirteisinä huomioina alueelle tyypillisissä kohteissa. 

 

Maisemalliset vaikutukset vaihtelevat ympäristön piirteiden mukaan. Suljetuilla alueilla vaikutukset ovat 

rajattuja ja paikallisia. Avoimissa maisemissa vaikutukset voivat näkyä kauemmaksi. 

 

Paikkaan sidotut huomiot on osoitettu työn luonteen vuoksi pääosin valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 

arvokkaisiin kohteisiin kohdistuvina: Määritettyjen maiseman arvoalueiden ulkopuolelle kohdistuvat 

vaikutukset on osoitettu vain, jos yleiset vaikutukset näyttäytyvät erityisen voimakkaana laajan 

maisemakuvan piirteissä. 

 

Tässä selvityksessä on tarkasteltu Kymenlaakson osalta maakuntakaavan 2040 luonnoksessa esitettyjä 

maisema-alueita, sillä voimassa olevan Kymenlaakson maakuntakaavan maisema-alueiden rajaukset ovat 

vanhentuneet.  



 

8 
 

2. AJANTASAISUUSARVIOINTI PORVOO–KOTKA-YHTEYSVÄLILLÄ 

2.1. Lähtökohdat 

Lähtökohtana Porvoo–Kotka-yhteysvälin ajantasaisuusarvioinnille on ollut Uudenmaan ja Kymenlaakson 

maakuntakaavamerkinnät itään suuntautuvasta radasta. Vastaavat maakuntakaavamerkinnät ovat 

toimineet lähtökohtana ratageometrian suunnittelussa mitoitusnopeudelle 300 km/h Väyläviraston 

selvityksessä (Väylävirasto 2019). 

2.2. Maankäyttö 

Voimassa olevassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu ohjeellinen pääratamerkintä 

Helsingistä Porvoon kautta Kymenlaakson-vastaiselle rajalle. Kuvassa 2 näkyvässä vireillä olevan Itä-

Uudenmaan vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa (30.9.2019) sama linjaus on merkitty pitkän aikavälin 

pääratalinjauksena. (Uudenmaan liitto 2017, 2019) 

 

Kuva 2 Ote Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavaehdotuksesta 30.9.2019, jonka päällä on esitetty Itä-Suomeen suuntautuvien 
ratalinjauksien tarkastelussa (Väylävirasto 2019) esitetty tarkistettu, geometrialtaan mitoitusnopeuden 300 km/h mahdollistava 
ratalinjaus (Uudenmaan liitto 2019) 

Itään suuntautuvan radan reitillä on Ilolan, Österbyn ja Gislomin asutustihentymät (Kuva 3). Muilta osin 

ratalinjaus kulkee harvaan asutulla alueella. Ratalinjaus risteää Porvoossa Munkkalan ja Loviisassa 

Sarvlaxträsketin yhtenäisen metsäalueen kanssa. Maakuntakaavaehdotuksessa em. metsäalueet on 

osoitettu metsätalousvaltaisena alueena, joka on pinta-alaltaan laaja, yhtenäinen ja maakunnan ekologisen 

verkoston kannalta merkittävä. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen säilyminen yhtenäisenä on 

turvattava välttämällä alueen pirstomista muulla maankäytöllä siten, että syntyy alueen kokoon nähden 

vaikutuksiltaan laaja- alaisia, pysyviä tai pitkäkestoisia liikkumisesteitä. Loviisan taajaman pohjoispuolella 

maakuntakaavan ratalinjaus halkoo Gislomin kylän peltoaluetta. (Uudenmaan liitto 2019) 
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Kuva 3. Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavaehdotuksen 30.9.2019 mukainen pitkän aikavälin pääratalinjaus, Itä-Suomeen 
suuntautuvien ratalinjauksien tarkastelussa (Väylävirasto 2019) esitetty tarkistettu, geometrialtaan mitoitusnopeuden 300 km/h 
mahdollistava ratalinjaus ja YKR-aluejaon mukaiset taajamat, kylät ja pienkylät (SYKE 2017). Pohjakartta © Maanmittauslaitos 
2019.  

Maakuntakaavan ratalinjausta on tarkennettu yleiskaavoissa. Loviisassa maakuntakaavan ratamerkinnän 

kohdalla on vireillä Tetomin tuulivoimaosayleiskaava, josta on esitetty ote kuvassa 4.  Kaava-alue rajautuu 

lännessä valtatiehen 6 ja käsittää Niinijärven eteläpuolisia metsäalueita. Kaavaluonnoksessa 17.4.2019 

ratayhteys on osoitettu pääratamerkinnällä, joka kaartaa läheltä Niinijärven etelärantaa. Voimassa olevan 

maakuntakaavan linjausta on tarkennettu Tetomin osayleiskaavoituksen yhteydessä ottaen huomioon 

mitoitusnopeuden 300 km/h mahdollistava ratageometria sekä tuulivoimaloiden rakentamisedellytykset.  

(Loviisan kaupunki 2019a, 2019b, Porvoon kaupunki 2019) 

On suositeltavaa, että Loviisassa Österbyn ja Tesjoen välillä selvitetään vaihtoehtoisia ratalinjauksia.  
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Kuva 4. Ote Tetomin tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksesta 17.4.2019 (Loviisan kaupunki 2019b). 

Voimassa olevissa Kymenlaakson maakuntakaavoissa on osoitettu ohjeellinen päärata Uudenmaan-vastaisen 

rajan ja olemassa olevan Kotkan-radan välille, joka on esitetty kuvissa 5 ja 6 (Kymenlaakson liitto 2019). 

Maakuntakaavan ohjeellinen pääratamerkintä risteää Pyhtään kirkonkylän taajama-asutuksen kanssa. Rata 

on merkitty ratavarauksena voimassa olevaan Pyhtään kirkonkylän osayleiskaavaan (Pyhtään kunta 2019). 

Muuten ratalinjaus kulkee Pyhtäällä pääasiassa haja-asutusalueella, jossa se risteää Myllykylän ja Länsikylän 

peltoalueiden kanssa. Kotkan alueella ratalinjauksen tuntumassa asutusta ja muuta rakentamisesta. Rata on 

osoitettu Kymijoen eteläosan osayleiskaavassa siten, että rataviivan ympärillä on varausalue, johon 

kohdistuu rakentamisrajoitus (Kotkan kaupunki 2019). Radan reitillä olevat rakennetut alueet on 

osayleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueina, jonne saa rakentaa vain maa- ja metsätalouteen 

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

läheisyydessä. Paikalliset vaikutukset Kotkan alueella täsmentyvät yksityiskohtaisemman suunnittelun 

tasolla, kun ratalinjauksen tarkka sijainti ja maastokäytävän tarkka leveys määritellään. 
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Kuva 5. Kymenlaakson voimassa olevan maakuntakaavan mukainen ohjeellinen pääratalinjaus, Itä-Suomeen suuntautuvien 
ratalinjauksien tarkastelussa (Väylävirasto 2019) esitetty tarkistettu, geometrialtaan mitoitusnopeuden 300 km/h mahdollistava 
ratalinjaus ja YKR-aluejaon mukaiset taajamat, kylät ja pienkylät (SYKE 2017). Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2019.  

 

Kuva 6. Ote Kymenlaakson voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä, jonka päällä on esitetty Itä-Suomeen suuntautuvien 
ratalinjauksien tarkastelussa (Väylävirasto 2019) esitetty tarkistettu, geometrialtaan mitoitusnopeuden 300 km/h mahdollistava 
ratalinjaus (Kymenlaakson liitto 2019). 
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Kotkan‒Haminan seudun strategisessa vaiheyleiskaavassa on osoitettu maakuntakaavan ratalinjaukselle 

vaihtoehtoinen raideliikenneyhteys merkinnällä raideliikenteen selvitettävä yhteystarve (kuva 7). 

Yleiskaavamerkintä erkaantuu maakuntakaavan mukaisesta ohjeellisesta pääratamerkinnästä Pyhtään 

kirkonkylän itäpuolella ja kulkee E18-tien eteläpuolella Karhulan itäpuolelle saakka, jonka jälkeen se 

suuntautuu koilliseen kohti olemassa olevaa rataa. Ratalinjauksen tarkoituksena on mahdollistaa nopean 

henkilöliikenteen lisäksi Kotkan–Haminan seudun työssäkäyntialueelta nopeat yhteydet pääkaupunkiseudun 

työssäkäyntialueelle sekä taajamajunaliikenteen kehittäminen seudulla. Vaiheyleiskaava ei ole 

oikeusvaikutteinen Pyhtään osalta. 

 

Kuva 7. Kotkan–Haminan seudun strategisesta vaiheyleiskaavasta. Maakuntakaavan mukainen ohjeellinen pääratalinjaus on 
merkitty kaavaan punaisella katkoviivalla ja raideliikenteen selvitettävä yhteystarve harmaalla katkoviivalla (Kotkan kaupunki 2019, 
Pyhtään kunta 2019). 

Kotkan alueella ratalinjausta tulisi jatkosuunnittelussa tarkastella tarkemmin ottaen huomioon radan 

mitoitusnopeus 300 km/h, liittyminen nykyiseen rataverkkoon sekä mahdollisen aseman sijaintivaihtoehdot. 

Uusi rata on suositeltavaa linjata nykyisen ja tulevan maankäytön kannalta järkevästi, jotta sen olisi 

mahdollista palvella henkilöliikennettä Kotka–Helsinki-välillä. Yhtenä linjausvaihtoehtona on 

jatkosuunnittelussa suositeltavaa tutkia voimassa olevassa strategisessa vaiheyleiskaavassa osoitetun 

selvitettävän yhteystarvemerkinnän kaltaista ratalinjausta.  

2.3. Luontoarvot 

Luonnonympäristön osalta ratalinjauksella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee muutamia 

suojelullisesti merkittäviä kohteita, joiden osalta ratalinjauksen sijaintia tulee tarkentaa.  

Kuvassa 8 on esitetty, kuinka Porvoon Ilolan alueella rata sijoittuu Venjärven metsän luonnonsuojelualueen 

(YSA203780) eteläosaan, joka rajautuu Loviisantiehen. Loviisan itäosassa radan linjaus ylittää puolestaan 

Harakkasuon luonnonsuojelualueen (YSA230751). Rataa ei voi sijoittaa luonnonsuojelualueen rajojen 

sisäpuolelle. Tämä vaatisi erittäin vahvat perusteet hankkeen tarpeellisuudelle ja vaihtoehdottomuudelle ja 

luonnonsuojelualueen suojelun lakkauttamisen osittain tai kokonaan.  

Muihin, tarkemmassa suunnittelussa huomioitaviin kohteisiin kuuluu Loviisan itäosan valtakunnallisesti 

arvokkaisiin kallioalueisiin kuuluva Haukkakallio (KAO010301), ratalinjauksen ylittämät useat ekologiset 

yhteydet sekä useammat radan ylittämät joet ja pienemmät virtavedet. Muutoin tarkastellun ratalinjauksen 

alueelta on tiedossa vain yksittäisiä metsälakikohteiden rajauksia. 
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Kuva 8 Tiedossa olevien suojelukohteiden ja luonnon arvokohteiden sijoittuminen ratalinjauksen lähiympäristössä välillä Porvoo-
Loviisa. Paikkatietoaineisto: @Syke avoimet paikkatiedot, Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet, koskiensuojelualueet, 
arvokkaat kallioalueet, soiden täydennysehdotuksen kohteet, luonnonsuojeluohjelmien alueet; © Maanmittauslaitos avoimet 
paikkatiedot, kuntarajat; © Birdlifen paikkatietoaineisto FINIBA-, IBA-alueet, MAALI-alueet; Kymenlaakson liiton maakuntakaava-
aineisto 2010 © Kymenlaakson liitto; Erityisen tärkeät elinympäristöt © Metsäkeskus; © Kaakkois-Suomen ELY-keskus uhanalaiset 
lajit 

Kuvassa 9 on esitetty Pyhtää–Kotka-välin suojelukohteet ja luonnonarvokohteet, joiden perusteella 

ratalinjaus ei voi väistää Kymenlaakson alueelle sijoittuvaa Kymijoen Natura-aluetta (FI0401001, SAC). Sen 

ylityskohdat tulee määritellä huomioiden Natura-alueen suojeluarvot. Tämä voi vaikuttaa radan 

sijoittumiseen myös Uudenmaan alueella. Kymijoella ratalinjauksen tarkennustarve koskee sekä Pyhtään 

puoleisia että Kotkan puoleista Kymijoen haaroja. Kummatkin osa-alueet Kymijoesta kuuluvat Kymijoen 

Natura-alueeseen (FI0401001, SAC). 

Pyhtään alueella ratalinjaus ylittää kaksi Kymijoen haaraa ja sivuaa Natura-alueeseen kuuluvaa Riitinginsuota. 

Kotkassa ratalinjaus ylittää Kymijoen Natura-alueen ja sivuaa lisäksi, Koivukosken alapuolista 

koskiensuojelulain suojeltuihin kohteisiin kuuluvaa suojelualuetta (MUU050012). Kotkan alueella Natura-

alueen suojeluarvoihin kohdistuvat mahdolliset heikentävät vaikutukset on vältettävä ja 

koskiensuojelualueen osalta on tarkasteltava mahdollisuutta ylittää Kymijoki mahdollisimman vähäisin 

haittavaikutuksin. Pyhtään puoleisten Kymijoen ylitysten osalta on niin ikään etsittävä Natura-alueen 

kannalta vaikutuksiltaan vähäisintä ylityskohtaa. 
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Kuva 9. Tiedossa olevien suojelukohteiden ja luonnon arvokohteiden sijoittuminen ratalinjauksen lähiympäristössä välillä Pyhtää-
Kotka Paikkatietoaineisto: @Syke avoimet paikkatiedot, Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet, koskiensuojelualueet, 
arvokkaat kallioalueet, soiden täydennysehdotuksen kohteet, luonnonsuojeluohjelmien alueet; © Maanmittauslaitos avoimet 
paikkatiedot, kuntarajat; © Birdlifen paikkatietoaineisto FINIBA-, IBA-alueet, MAALI-alueet; Kymenlaakson liiton maakuntakaava-
aineisto 2010 © Kymenlaakson liitto; Erityisen tärkeät elinympäristöt © Metsäkeskus; © Kaakkois-Suomen ELY-keskus uhanalaiset 
lajit 

Lähtötietojen puutteellisuuden johdosta ratalinjauksen sijainnin tarkemman määrittämisen katsotaan 

tarvitsevan tarkempia ja päivitettyjä luonto- ja lajistoselvityksiä. Rata on tarkemmassa suunnittelussa 

suositeltavaa linjata luonnonsuojelualueiden ulkopuolelle. 

Ekologisten yhteyksien kannalta radan muodostaman estevaikutuksen merkittävyys vaihtelee riippuen mm. 

radan korkeusasemasta, aitaamisesta, melusuojauksesta ja liittyvistä tiejärjestelyistä, sekä 

luonnonympäristön herkkyydestä ja lajistosta. Estevaikutuksen merkittävyys on myös 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 

turvata ja kehittää toteuttamalla vihersiltoja ja -alikulkuja.  

2.4. Pinta- ja pohjavedet 

Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset voivat liittyä rakentamisen aikana haitta-aineiden ja maa-aineksen 

kulkeutumisesta vesistöön. Pilaantuneet maat ja mahdollinen riski sulfidisavimaiden osalta on tarpeen 

selvittää. Rata tulisi toteuttaa välttäen muuttamasta vesialueiden luonnontilaa. Virtavesien ylityspaikoilla 

jätetään vesistön reunoille kuivapolut. Mahdollisessa jatkosuunnittelussa on arvioitava mahdolliset 

vesistövaikutukset, selvitettävä pilaantuneiden maa-alueet tai sulfidisavialueet ja tarvittaessa suunniteltava 

lievennystoimet, joilla ehkäistään merkittävät haittavaikutukset. 

Tarkasteltavalle ratalinjalle ja sen läheisyyteen sijoittuu useita pohjavesialueita, jotka ovat esitetty kuvassa 

10.  
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Kuva 10. Pohjavesialueet maastokäytävän läheisyydessä Porvoon ja Loviisa välisellä osuudella. Paikkatietoaineistot: © Syke avoimet 
paikkatiedot, pohjavedet © Maanmittauslaitos avoimet paikkatiedot, kuntarajat 

Porvoon kaupungin alueella ratalinjaus halkoo Porvoon keskustaan ja sen läheisyyteen sijoittuvaa Porvoon 

pohjavesialuetta (0161251 A). Porvoon pohjavesialue on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue ja se 

on kemialliselta tilaltaan hyvä. Pohjavesialueelta on laadittu suojelusuunnitelma. Pohjaveden varsinainen 

muodostumisalue ei osu ratalinjalle. 

Toinen ratalinjalle sijoittuva pohjavesialue sijaitsee Porvoon kaupungin koillisosassa. Ratalinja halkoo Ilolan 

pohjavesialuetta (0161305) ja alueen pohjaveden varsinaista muodostumisaluetta (0161305 V). Kuten 

Porvoon pohjavesialue, myös Ilola on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka kemiallinen tila on 

hyvä. Alueelta on myös laadittu suojelusuunnitelma. 

Loviisan kaupungin alueella tarkasteltava ratalinjaus halkoo kolmea pohjavesialuetta. Loviisan kaupungin 

alueella ratalinjaus halkoo Koskenkylän pohjavesialuetta (0158503), joka sijoittuu laajan kallioperän 

murrosvyöhykkeeseen kerrostuneeseen harjualueeseen. Koskenkylän pohjavesialue on osa 

luoteiskaakkosuuntaista pitkittäisharjua ja se on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi 

pohjavesialueeksi. (Loviisan kaupunki 2014) Lisäksi Loviisan kunnan ilmoituksen mukaan Majborgsbackenin 

kohdalla itäisen ratalinjauksen lähistölle sijoittuu Loviisan vesiliikelaitoksen vedenottamo. Koskenkylän 

pohjavesialuetta rajaa Koskenkylänjoki idässä sekä lännessä/lounaassa alue rajautuu kallioharjanteisiin. Maa-

aines on pohjavesialueen ydinalueella johtaa hyvin vettä ja alavilla kohdin lajittunut aines on 

hienosedimenttien peittämää. (Loviisan kaupunki 2014) Pohjavesialue sijoittuu Loviisan kaupungin 

luoteisosaan. 

Koskenkylän pohjavesialueen lisäksi ratalinjaus halkoo Panimonmäen pohjavesialuetta (0158555) sekä 

alueen varsinaista pohjaveden muodostumisaluetta (0158555 V). Panimon pohjavesialue sijoittuu Loviisan 

keskustasta pohjoiseen. Pohjavesialue käsittää kapean murroslaaksoon kerrostuneen 

luodekaakkoissuuntaisen pitkittäisharjun. Harjun keskiosassa maa-aines on hyvin vettä johtavaa hiekkaa ja 

soraa. (Loviisan kaupunki 2014) Panimonmäen pohjavesialue on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue 

ja sen kemiallinen tila on hyvä. Alueelta on laadittu suojelusuunnitelma. 

Panimonmäen pohjavesialueen itäpuolella sijaitsee Tesjoen pohjavesialue (0170151), jota tarkasteltava 

ratalinjaus halkoo. Pohjavesialueen lisäksi ratalinjaus kulkee varsinaisen muodostumisalueen (0170151 V) 
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läpi. Kuten muutkin ratalinjaukselle jäävät pohjavesialueet, Tesjoen pohjavesialue on vedenhankintaa varten 

tärkeä pohjavesialue. Pohjavesialue on luode-kaakko-suuntaisessa pohjavesimuodostumassa. Ratalinjalle 

jäävän eteläosan läpi kulkee Tesjoki, joka katkaisee muodostuman. Joesta saattaa myös imeytyä vettä 

muodostumaan. Tällä eteläisellä osalla sijaitsee myös Tesjoen vedenottamo ja kolme havaintoputkea. 

(Loviisan kaupunki 2014) Tesjoen pohjavesialueen kemiallinen tila on hyvä ja sille on laadittu 

suojelusuunnitelma. 

Pyhtään ja Kotkan yhteysvälillä ratalinjaus sijoittuu yhdelle pohjavesialueelle, Susikopinharju (0562409 C), 

joka on esitetty kuvassa 11. Alue on luokitukseltaan muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue. 

Alueella ei ole suojelusuunnitelma. Alueen kemiallinen ja määrällinen tila on hyvä. 

Pääosa tarkasteltavan ratalinjauksen pohjavesialueista on pitkänomaisia ja pohjois-eteläsuuntainen, jolloin 

ratalinjaus vääjäämättä risteää useiden pohjavesialueiden kanssa. Tämä on huomioitava tarkemmassa 

suunnittelussa, arvioitava vaikutukset ja selvitettävä mahdolliset suojaustarpeet. 

 

Kuva 11. Pohjavesialueet maastokäytävän läheisyydessä Pyhtään ja Kotkan välisellä osuudella. Paikkatietoaineistot: © Syke 
avoimet paikkatiedot, pohjavedet © Maanmittauslaitos avoimet paikkatiedot, kuntarajat 

2.5. Maisema, kulttuuriympäristö ja virkistys 

Porvoo‒Loviisa-yhteysvälillä ratalinjaus kulkee pääasiassa harvaan asutulla alueella, minkä vuoksi muuttuva 

maisema ei lähtökohtaisesti muuta laajasti ihmisten elinympäristöjä. Ratalinjaus on osoitettu pääosin 

maaseutuympäristöön etelässä kulkevan E18-tien pohjoispuolelle kuten kuvassa 12 on esitetty. Kuitenkin 

niillä alueilla, joilla ratalinjaus kulkee moottoritien kanssa yhtenäisessä liikennekäytävässä ovat paikalliset 

vaikutukset leveän liikennekäytävän yhteydessä laajemmat. 

Ratalinjaus sijoittuu vaihtelevaan maastoon, alaviin peltomaisemiin, metsäisille ja kallioisille selänteille sekä 

paikoitellen asutuksen keskelle. Alueella on muutamia jokilaaksojen ylityksiä sekä niihin liittyviä peltoja ja 

maatiloja. 
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Kuva 12 Ilmakuva ratalinjauksen alueelta Uudellamaalla 

Kuvassa 13 on esitetty valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokaita maisema-alueita Porvoo–Loviisa-

yhteysvälillä. Ratalinjaus halkoo muutamissa kohdin valtakunnallisesti- ja maakunnallisesti arvokkaita 

maisema-alueita, Porvoonjokilaaksoa (1) sekä Pernajanlahden ympäristö ja Koskenkylänjokilaaksoa (2). 

Molemmat maisema-alueet edustavat pitkään viljelyksessä olleita peltoalueita, joissa on näkyvissä tyypillisiä 

rakenteita keskiaikaisesta kyläasutuksesta (Uudenmaanliitto 2012). Porvoonjokilaakson maisema-alueella 

ratalinjaus näyttää väistävän laajimmat yhtenäiset peltoalueet, kuitenkin halkoen joitain pienempiä peltoja. 

Pernajanlahden ympäristössä ratalinjaus pääasiallisesti väistää maisema-alueen merkittävät elementit, 

etelässä sijaitsevan Hammarträsketin järven sekä linjauksen etelä- ja pohjoispuolelle sijoittuvat RKY-alueet. 

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden lisäksi ratalinjaus sivuaa valtakunnallisesti merkittävää 

rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY-alue), Porvoonjokilaakson kartano- ja kylämaisemaa (3), joka 

”kuvastaa jokilaakson vuosisataista agraarihistoriaa edustavimmillaan” (Museovirasto 2009a). Ratalinjaus 

sijoittuu alueella E18-moottoritien käytävään, jolloin RKY-alueen laajemmat peltoalueet säilyvät 

yhtenäisempinä. 

Ratalinjauksen läheisyyteen sijoittuu useita muinaisjäännösalueita ja -kohteita. Vanhakylän läheisyydessä 

lähin kohde, Träskesbäcken 3 (mj. 1000006168) historiallinen vesimylly, sijoittuu lähelle ratalinjaa (4). 

Mäntylän alueella ratalinjaus halkoo Viirankosken (mj. 1000017615) raudanvalmistuspaikkaa (5), jossa on 

näkyvissä mm. erilaisia metalliesineitä, raudanvalmistuskuonaa ja uunien ja ahjojen jäänteitä (Museovirasto 

2017a). 

Ratalinjauksen läheisyyteen rakennettu E18-moottoritie on aiheuttanut jo osittain tuhoa 

muinaisjäännökselle (Museovirasto 2017a). Ratalinjauksen sijoittumista suositellaan tarkastettavaksi 

tarkemmin, Viirankosken muinaisjäännösalueen (5) ympäristössä. 
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Kuva 13 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sekä museovirasto kulttuuriympäristörekisterinkohteet ratalinjalla  

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden lisäksi ratalinjaukselle sijoittuu maakunnallisesti arvokas 

Loviisanjoen ja -harjun kulttuurimaisema. Alue on maisemassa hahmottuva pitkittäisharju, jonka suuntaisesti 

kulkee Loviisanjoen jokilaakso. Jokilaakson ympärille on rakentunut vanhoja kyliä. Ratalinjauksen 

sijoittumista suositellaan tarkastettavaksi tarkemmin tämän maakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen 

kohdalla. 

Ratalinjaus muuttaa maisemaa valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden lähiympäristössä. 

Tarkemmat maisemavaikutukset ja niiden merkittävyys määrittyy seuraavissa suunnitteluvaiheissa, mutta 

tällä tasolla tarkasteltuna maisema-alueet eivät aiheuta radalle suurempia linjausmuutoksia. 

Virkistyksen kannalta erityisiä alueita ovat maisemallisista lähtökohdista 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. Radan sijoittuminen peltomaisemaan muuttaa lähinnä 

viljelysmaisemia, joilla on virkistyskäyttöä korkeintaan talvisin.  

Porvoo-Loviisa-välillä ei kuitenkaan ole osoitettu ylimaakunnallisia virkistysreittejä, jolloin tällä tasolla 

tarkasteltuna virkistyskäyttö ei aiheuta erityisiä linjaustarpeita. 

Pyhtää-Kotka-välillä ratalinjaus kulkee pääasiassa harvaan asutulla alueella, minkä vuoksi tälläkään välillä 

muuttuva maisema ei lähtökohtaisesti muuta laajasti ihmisten elinympäristöjä. Ratalinjaus kulkee myös 

Kymenlaakson maakunnan alueella E18-tien pohjoispuolella, mikä näkyy kuvassa 14.  

Linjaus kulkee vaihtelevassa maastossa. Ratalinjaus kulkee pääasiassa metsäisten ja kallioisten selänteiden 

läpi sekä joidenkin laajempien alavien peltomaisemien keskellä. Alueella on muutamia jokilaaksojen ylityksiä, 

niihin liittyviä peltoja ja maatiloja. 

1 

2 

3 
4 
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Kuva 14 Ilmakuva ratalinjauksen alueelta Kymeenlaaksossa 

Kuvassa 15 on esitetty valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokaita maisema-alueita Pyhtää–Kotka-

yhteysvälillä. Ratalinjaus halkoo Pyhtäällä Ahvenkosken historiallista ympäristöä (1), joka on liikenne- ja 

sotahistoriallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (Museovirasto 2009b). Lisäksi ratalinjauksella 

on niin Pyhtäällä kuin Kotkassakin Kymijoen laakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (2). Se edustaa 

eteläisen viljelyseudun ja kaakkoisen viljelyseudun vaihettumisvyöhykkeen poikkeuksellisen laajapiirteistä ja 

samalla vaihtelevaa viljelymaisemaa. Kotkan puolella valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen 

ympäristössä ratalinjaukselle tai sen välittömään läheisyyteen sijoittuu myös useita muinaisjäännösalueita ja 

-kohteita. Linjaus halkoo Kurittula Uusitalon (mj. 1000009856) muinaisjäännösaluetta (3), jossa sijaitsee 

toisen maailmansodan aikana 1940 rakennettuja taisteluhautoja, jotka kuuluivat ns. Kymijokilinjaan 

(Museovirasto 2017b). 

Näillä alueilla on useita maisemallisia ja ympäristöllisiä arvoja, joten linjauksen sijoittumista arvojen 

mukaisesti tulisi tarkastella tarkemmin. 
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Kuva 15 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sekä Museoviraston kulttuuriympäristönrekisterikohteet ratalinjauksella 

Kuvassa 16 on esitetty ote Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksesta, jossa on kuvatta maakunnallisia 

maisema-alueita ja virkistysreittejä. Ratalinjauksen keskivaiheille sijoittuu laaja yhtenäinen peltoalue, 

Siltakylä-Myllykylän maakunnallinen maisema-alue (4). Alueen viljelysavikko on laajimpia Kymenlaakso 

rannikolla ja siinä on nähtävissä tiivistä kylärakennetta. Ratalinjaus halkoo nykyisellään viljelysavikkoa. 

Linjauksen sijoittumista arvojen mukaisesti tulisi tarkastella tarkemmin. 

Ratalinjan vaikutukset paikalliseen virkistykseen ovat oletettavasti vastaavat kuin Porvoo-Pyhtää välillä. 

Kymenlaakson alueella ratalinjaus halkoo lisäksi ylimaakunnallisia virkistysreittejä (5 & 6), jotka tulevat 

vaikuttamaan tarkemmassa suunnittelussa ratalinjan yli- ja alikulkujen suunnitteluun. 

 

Kuva 16 Ote Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksesta 
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3. MAASTOKÄYTÄVÄTARKASTELU HAMINA–LUUMÄKI-YHTEYSVÄLILLE 

3.1. Tarkasteltavat vaihtoehdot 

3.1.1. Vertailuasetelma 

Työssä on tutkittu kahta ratalinjausvaihtoehtoa yhteysvälille Hamina–Luumäki ja uuden ratalinjauksen 

liittymistä nykyiseen rataverkkoon Luumäen liikennepaikalla. Vaihtoehtoiset linjaukset on esitetty kuvassa 

17 ja Luumäen kohdan liittyminen on kuvattu tarkemmin kappaleessa 3.1.2.  

 

Kuva 17 Hamina-Luumäki yhteysvälin maastokäytävävaihtoehdot 

Molemmat ratalinjaukset erkanevat Haminan kohdalla nykyisestä rataverkosta HEPI-selvityksen 

(Ratahallintokeskus 2008) mukaisesti, mutta erkaantumista ei ole tutkittu tarkemmin. Itä-Suomeen 

suuntautuvien ratalinjauksien tarkastelussa (Väylävirasto 2019) ratalinjaus kulkee Kotkan ja Haminan ohitse 

eikä noudata nykyistä rataverkkoa. Tämän selvityksen linjausvaihtoehdot yhtyvät yhdeksi linjaksi 

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien rajan läheisyydessä. 

Läntisemmällä vaihtoehdolla on pyritty väistämään maastokohteita ja nykyistä asutusta. Läntisimmän 

vaihtoehdon alustava pituus on 49 km. 

Itäisempi vaihtoehto väistelee myös maaston muotoja ja järviä, mutta kulkee metsäalueella lähellä loma-

asutusta. Itäisemmän vaihtoehdon alustava pituus on 50 km. 
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3.1.2. Radan liittyminen nykyiseen rataverkkoon Luumäellä 

Radan liittymistä nykyiseen rataverkkoon on selvitetty tarkemmalla tarkkuudella, koska liittyminen on 

edellytys mahdollisen uuden ratayhteyden toteutettavuudelle. Ratalinjauksen liittymisen lähtökohtana on, 

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

kääntyvän raiteen suuntaan ovat enintään 160 km/h. Tarkastelussa käytetyt vaihteet ovat 1:28-vaihteita, 

jotka sallivat nopeuden 160 km/h. Suurempaa nopeutta ei Suomessa käytetyillä vaihteilla voi ajaa.  

Tarkastelussa käytettävät vaihteet ovat erittäin pitkiä, minkä vuoksi mahdolliset liittymis- ja 

erkaantumiskohdat nykyiseen rataan ovat vähäisiä. Luumäen kohdalla on tarkastelujen perusteella löytynyt 

ainoastaan yksi liittymiskohta johtuen maankäytöstä ja luontoarvoista sekä suunnittelun ratalinjauksen että 

nykyisen radan geometriasta. 

Liittyminen nykyiseen rataverkkoon Luumäen kohdalla on esitetty kuvassa 18. Liittyminen ja erkaantuminen 

nykyiseen rataverkkoon tapahtuu samassa tasossa, mutta nykyisen radan ja Parsikkotien ylitys vaativat 

eritasoratkaisuja molempien raiteiden osalta. Itäinen raide ylittää radan ja Parsikkotien uudella ratasillalla ja 

läntinen raide alittaa Parsikkotien uudella alikulkusillalla. Uudet raiteet risteävät myös Männistontien kanssa, 

jonka eritasoratkaisut on suunniteltava mahdollisessa jatkosuunnittelussa. 

 

Kuva 18 Ratalinjauksien liittyminen nykyiseen rataverkkoon Luumäen liikennepaikalla 

3.2. Vaikutukset maankäyttöön ja elinympäristöön 

3.2.1. Nykyinen maankäyttö 

Tutkitut uuden radan maastokäytävävaihtoehdot kulkevat Kymenlaaksossa Haminan kaupungin ja 

Miehikkälän kunnan ja Etelä-Karjalassa Luumäen kunnan alueella (kuva 19). Niiden tuntumassa on Haminasta 

Pyhällön kylän kautta Luumäen Taavettiin johtava valtatie 26. Vaihtoehdot liittyvät olemassa olevaan 

päärataan Taavetin taajaman eteläpuolella.  

Ratavaihtoehdot kulkevat alueella, jossa vuorottelevat kyläasutus, harva maaseutuasutus sekä pelto-, metsä- 

ja järvialueet. Haminassa molemmat maastokäytävävaihtoehdot kulkevat Husulan taajama-alueen ja 

Vehkjärven kylän pohjoisreunalta. Vaihtoehdot kiertävät Ihamaanjärven ja Ihamaan kylän tuntumasta.  

Läntinen vaihtoehto kiertää Piutulanjärven eteläosasta sekä Pyhällön ja Turkian kylien välistä. Vaihtoehdon 

lähellä on loma-asutusta mm. Valkiajärven ja Ihamaanjärven rannoilla.  

Itäinen vaihtoehto kulkee Salmentojärven luoteispuolelta, jossa on jonkin verran loma-asutusta. 

Miehikkälässä vaihtoehdon tuntumassa on Purhon haja-asutus ja peltoalueet. Muilta osin itäinen vaihtoehto 

sijoittuu muuten pääosin metsäiselle alueelle, jossa ei ole asutustihentymiä.  

Luumäellä vaihtoehdot kulkevat Heimalan kyläasutuksen vierestä, mutta sijoittuvat muuten pääasiassa 

asumattomalle metsäalueelle. 
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Kuva 19. Läntinen ja itäinen maastokäytävävaihtoehto välillä Hamina‒Luumäki sekä YKR-aluejaon mukaiset taajamat, kylät ja 
pienkylät (SYKE 2017). Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2019.  

3.2.2. Suunniteltu maankäyttö 

Rata on osoitettu yhteystarvemerkinnällä Kymenlaakson maakuntakaavassa ja Etelä-Karjalan 

maakuntakaavassa sekä Kotkan–Haminan seudun strategisessa vaiheyleiskaavassa (kuva 20), joka ei ole 

Miehikkälän osalta vielä lainvoimainen (Kymenlaakson liitto 2019, Etelä-Karjalan liitto 2019, Haminan 

kaupunki 2019, Miehikkälän kunta 2019). Haminassa ratalinjauksen alkupää on merkitty Haminan keskeisten 

alueiden yleiskaavaan pääratamerkinnällä (Haminan kaupunki 2019). Kumpikaan selvitettävistä 

vaihtoehdoista ei ole merkittävästi ristiriidassa suunnitellun maankäytön kanssa.  
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Kuva 20. Läntinen ja itäinen maastokäytävävaihtoehto välillä Hamina‒Luumäki on esitetty Kymenlaakson voimassa olevien 
maakuntakaavojen yhdistelmän ja Etelä-Karjalan voimassa olevan maakuntakaavan päällä (Kymenlaakson liitto 2019, Etelä-
Karjalan liitto 2019). 

3.2.3. Vaikutukset maankäyttöön ja elinympäristöön 

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

maastokäytävävaihtoehdot muuttavat ja rajoittavat paikallisella tasolla maankäyttöä ja poikittaissuuntaista 

liikkumista, kun tieyhteydet pitenevät. Maastokäytävien tuntumassa on muutamia olemassa olevia 

asutustihentymiä, kuten Pyhällön kylä. 

Radan 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 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. 
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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. 

Itäisemmän vaihtoehdon vaikutukset maankäyttöön ovat kokonaisuutena tarkasteltuna jonkin verran 

vähäisemmät. 

3.3. Vaikutukset luontoon ja pohjavesiin 

3.3.1. Huomioitavat luontoarvot, nykytila  

Kummallekin tarkastellulle maastokäytävälle yhteinen osuus kulkee eteläisellä jaksolla Suurivuoren 

lehmuslehdon luonnonsuojelualueen (LTA050033) kautta. Muita suojelualueita ei osu tarkastellun 

maastokäytävän alueelle kummassakaan vaihtoehdossa. Kuvassa 21 on esitetty tiedossa olevat luonnon 

arvokohteet tarkasteltujen maastokäytävien läheisyydessä Haminan ja Luumäen välillä. 
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Kuva 21 Tiedossa olevat luonnon arvokohteet tarkasteltujen maastokäytävien läheisyydessä Haminan ja Luumäen välillä. 
Paikkatietoaineisto: @Syke avoimet paikkatiedot, Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet, koskiensuojelualueet, arvokkaat 
kallioalueet, soiden täydennysehdotuksen kohteet, luonnonsuojeluohjelmien alueet; © Maanmittauslaitos avoimet paikkatiedot, 
kuntarajat; © Birdlifen paikkatietoaineisto FINIBA-, IBA-alueet, MAALI-alueet; Kymenlaakson liiton maakuntakaava-aineisto 2010 © 
Kymenlaakson liitto; Erityisen tärkeät elinympäristöt © Metsäkeskus; © Kaakkois-Suomen ELY-keskus uhanalaiset lajit 
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Läntisen vaihtoehdon välittömässä läheisyydessä (alle 0,1 km) on kuitenkin Harjun Riihimäen 

luonnonsuojelualue (YSA052022), joka tulee huomioida tarkemmassa suunnittelussa. Läntisen vaihtoehdon 

maastokäytävän läheisyyteen sijoittuvat myös 0,3 km etäisyydellä oleva Hirvikankaan kangasvuokot 

(YSA051292) ja 0,4 km etäisyydellä oleva Suonsaaren säästömetsä (YSA051233). Itäisen vaihtoehdon 

kohdalla kaikki suojelualueet sijaitsevat vähintään 0,5 km maastokäytävästä, lähimpänä Mustalammen 

metsän Natura-alue (FI0414010, SAC).  

Molemmat tarkastellut maastokäytävävaihtoehdot halkovat valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltua 

kallioaluetta, Suurivuori (KAO050232, 25 ha). Suurivuori kuuluu arvoluokkaan 4.  

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.  

Pohjoisosassa vaihtoehdoille yhteinen tarkasteltu maastokäytävä ulottuu puolestaan osittain Haisevasuo-
Tupasaaren soidensuojeluohjelman täydennysehdotuksen kohteisiin lukeutuvan haisevasuon alueelle. 
Lisäksi alue on maakunnallisesti tärkeä lintualue (MAALI). Alueen arvo maakunnallisesti arvokkaana 
lintualueena perustuu pesimälajiston kahlaajalajeihin.  

3.3.2. Luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset 

Radan linjaus tulee tarkentaa arvokkaat elinympäristöt huomioiden. Tämä vaatii riittävät selvitystiedot 
maastokäytävävaihtoehtojen alueelta ja ympäristöstä. Tarkemmassa suunnittelussa on selvitettävä suorien 
vaikutusten lisäksi mm. melun ja suoran häiriön vaikutukset MAALI-alueen linnustoon.   

Metsälain 10 §:n kohteista eri vaihtoehtojen maastokäytäville sijoittuu pienvesien lähiympäristöjä (lammet, 
lähteet ja purot), reheviä lehtolaikkuja sekä vähäpuustoisia soita. Merkittävimpiin metsälain kohteisiin 
kuuluu lähde, joka sijoittuu eteläiselle vaihtoehtojen erkaantumiskohdalle. Yhteensä eri vaihtoehtojen 
maastokäytäville sijoittuu yhdeksän metsälain kohdetta, joista kolme vaihtoehtojen yhteisille osuuksille, 
kaksi itäiselle ja neljä läntiselle vaihtoehdolle. Metsälain kohteista edellä mainittu lähde sekä Salmento-
järven koillispuoleinen Kattilalampi kuuluvat myös vesilain 11 §:n suojeltuihin luontotyyppeihin.  

Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset voivat liittyä rakentamisen aikana haitta-aineiden ja maa-aineksen 
kulkeutumisesta vesistöön. Pilaantuneet maat ja mahdollinen riski sulfidisavimaiden osalta on tarpeen 
selvittää. Rata tulisi toteuttaa välttäen muuttamasta vesialueiden luonnontilaa. Virtavesien ylityspaikoilla 
jätetään vesistön reunoille kuivapolut. Mahdollisessa jatkosuunnittelussa on arvioitava mahdolliset 
vesistövaikutukset, selvitettävä pilaantuneiden maa-alueet tai sulfidisavialueet ja tarvittaessa suunniteltava 
lievennystoimet, joilla ehkäistään merkittävät haittavaikutukset. 

3.3.3. Ekologinen verkosto 

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 luonnoksessa on osoitettu yksi viheryhteystarve, joka ylittää 

maastokäytävän sen eteläisellä, kummallekin vaihtoehdolle yhteisellä osuudella. Yhteystarve kulkee 

Saaramaanjärven alueelta Korkiavuoren Natura-alueelle ja edelleen Rajasuon Natura-alueen kautta 

rannikolle. Viheryhteyden kaavamääräys edellyttää mm., että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 

turvattava yhteyden säilyminen ja lajiston liikkumismahdollisuudet. Etelä-Karjalan maakuntakaavassa 

ratakäytävälle tai sen lähialueille ei ole osoitettu viheryhteystarpeita. Maastokäytäville ei sijoitu muita 

tunnistettuja ekologisen verkoston osia, vaikka alue halkookin muutamia laajempia metsäalueita. 
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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 turvata ja kehittää toteuttamalla 

vihersiltoja ja -alikulkuja.  

Radan toteuttamisen edellytykset ja reunaehdot sekä ekologisten yhteyksien turvaaminen on selvitettävä 

tarkemmassa suunnittelussa.  Ekologisen verkoston turvaamisessa on oleellista huomioida sekä laajemmat 

yhteysalueet että paikallinen lajisto. Tarkemman suunnittelun tulee pohjautua riittäviin selvityksiin 

luonnonympäristön ja lajiston nykytilasta. 

3.3.4. Vaikutukset pohjavesiin 

Hamina–Luumäki-välillä tarkasteltavien maastokäytävävaihtoehtojen läheisyyteen sijoittuu muutamia 

pohjavesialueita, jotka on esitetty kuvassa 22. Molemmat linjaukset sijoittuvat Haminan kaupungin alueella 

sijaitsevan Sikokankaan pohjavesialueelle (0591728) tai sen läheisyyteen. Läntinen vaihtoehto halkoo ja 

itäinen vaihtoehto sivuaa aluetta. Lisäksi Haminan kaupungin alueella läntinen vaihtoehto halkoo 

Letkonkankaan pohjavesialueen (0591735). Molemmat pohjavesialueet on luokiteltu muun 

vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueiksi ja niiden kemiallinen tila on hyvä. Kummastakaan 

pohjavesialueesta ei ole laadittu suojelusuunnitelmaa.   

Luumäen kunnan alueella läntinen vaihtoehto halkoo Keijaskankaan (0544146) vedenhankintaa varten 

tärkeätä pohjavesialuetta, joka on pitkittäisharjujaksoon kuuluva pohjoiseteläsuuntainen harjuselänne 

(Ympäristökonsultointi 2017). Keijaskankaan pohjavesialueen kemiallinen tila on arvioitu hyväksi ja alueelle 

on laadittu suojelusuunnitelma. Alueella sijaitsee yksi pohjaveden ottamo. Pohjavesialueella ei ole 

luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista pohjavedestä suoraan riippuvaista pintavesi- ja/tai 

maaekosysteemialuetta (Ympäristökonsultointi 2017). 
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Kuva 22. Pohjavesialueet Hamina–Luumäki yhteysvälillä. Paikkatietoaineistot: © Syke avoimet paikkatiedot, pohjavedet © 

Maanmittauslaitos avoimet paikkatiedot, kuntarajat 

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. 
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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. 

3.4. Vaikutukset maisemaan, kulttuuriympäristöön ja virkistykseen 

3.4.1. Maiseman, kulttuuriympäristön ja virkistyksen nykytila 

Tarkasteltavat Hamina‒Luumäki-maastokäytävävaihtoehdot sijoittuvat eteläisen rantamaan 

maisemamaakuntaan ja tarkemmin kaakkoiseen viljelysseutuun. Alueen ympäristö on korkokuvaltaan 

pääasiassa alavaa, mutta pienpiirteisen vaihtelevaa muinaista merenpohjaa. Viljelysseudun alavassa 

maastossa erottuvat selkeästi kumpuilevat metsäiset, ja paikoin paljastuneet, kallioalueet. Alueen maisema 

rakentuu rikkonaisten peltoalueiden, pienten ja vähäisten järvien, kalliokarukkojen sekä soiden 

muodostamasta mosaiikista. Alueella on yleisesti myös katkeilevia etelä-pohjoissuuntaisia harjujaksoja. 

(Ympäristöministeriö 1993) 

Maatalouden pitkä perinne näkyy maisemakuvassa. Asutus on kaakkoisella viljelysseudulla keskittynyt 

viljelyalueiden sekä niitä halkovien teiden ympäristöön muodostaen nauhamaisia kyliä ja kyläryhmiä sekä 

haja-asutusalueita (Ympäristöministeriö 1993). 

Maastokäytävävaihtoehdot halkovat etelässä valtakunnallisesti arvokasta Sippolanjoen ja Summanjoen 

laaksojen maisema-aluetta, jossa on merkittäviä kulttuurihistoriallisia arvoja. Alue edustaa Kaakkoisen 

viljelyseudun tyypillistä viljelymaisemaa (Ympäristöministeriö 1992). 

3.4.2. Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Molemmat tarkasteltavat maastokäytävävaihtoehdot sijoittuvat koillis-lounaissuuntaisen murroslinjan 

itäpuolelle, maiseman suurmuotoa myötäillen. Maastokäytävävaihtojen ratalinjaus päättyy Luumäellä 

Salpausselkää myötäilevään nykyiseen rataan, mikä on esitetty kuvassa 23. 

Suurmaiseman piirteiden myötäilemisen vuoksi maastokäytävävaihtoehdot eivät lähtökohtaisesti aiheuta 

suuria ruhjeita maisemaan. Myös alueen muinaismuistokohteet myötäilevät murroslinjan muotoja ja ne 

jäävät suurelta osin tarkasteltavien vaihtoehtojen itäpuolelle. Lisäksi 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 ratalinjaus voidaan sijoittaa hieman pellon puolelle. 

Metsäjaksot ovat maisemamaakunnan kuvauksen mukaisesti pienialaisia. 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. 

Eteläinen rataosuus 

Eteläisellä rataosuudella vaihtoehdot kulkevat samassa maastokäytävässä, jotka halkovat Sippolanjoen ja 

Summanjoen laaksojen maisema-aluetta, jolloin maastokäytävä aiheuttaa selkeitä kauas näkyviä 

maisemavaikutuksia valtakunnallisesti arvokkaassa viljelymaisemassa. Alueen tarkemmat kulttuuriset arvot 

tulee huomioida tarkemassa suunnittelussa. Merkittäviä muutoksia maisemassa ja kulttuuriympäristössä 

aiheuttavat jokivarsien pelto- ja kylämaisemien pirstoutuminen. Maastokäytävälle sijoittuu lisäksi jotain 

muinaisjäännösrekisterin rauhoitetuista kohteista, jotka tulee huomioida tarkemmassa suunnittelussa. 
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Eteläisellä rataosuudella maastokäytävä halkoo useita paikallisia maisemallisia tai kulttuurihistoriallisia 

kohteita. Maastokäytävä ylittää Husulanjoen alavassa peltomaisemassa (1), mikä aiheuttaa selkeitä kauas 

näkyviä vaikutuksia avoimessa ympäristössä. Jokiylityksen lisäksi maastokäytävän alueelle jää toisen 

maailmansodan aikaisia Hamina–Taavetti-linjan (Salpalinjan) puolustusvarustuksia (Tikkamäki III, 

1000020253 sekä Tikkamäki IV, 1000020255), joihin kohdistuvat vaikutukset tulee arvioida tarkemassa 

suunnittelussa. Myllyjoen kohdalla (2) ratalinjaus ylittää joen metsässä, jolloin vaikutukset ovat 

paikallisemmat. 

Itäinen vaihtoehto 

Itäinen maastokäytävävaihtoehto kiertää pääosin laajat yhtenäiset peltoalueet, mutta pienialaisesti alueelle 

jäänee pellon osia, jotka radan rakentamisen myötä oletettavasti alkavat kasvaa umpeen luontaisen 

metsittymisen seurauksena. 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.  

Itäinen vaihtoehto ylittää avoimia alueita Ihamaajärven (3), Mustajoen sekä Koivuniemenjoen/ Riiankosken 

kohdalla (4) kuin myös Hangasvuorensuon alueella (5), jolloin rata erottuu maisemasta kauemmaksi ja 

muuttaa ympäristön rakennetta laajemmalta kuin suljetummassa maisemassa. 

Purhon kylä alueella (6) maastokäytävä rajaa laajaa peltomaisemaa luoteessa, jolloin sillä on vaikutuksia 

alueen peltoalueiden rakenteeseen ja mahdollisesti pirstoo peltomaisemaa. Purhon kylästä pohjoiseen 

maastokäytäväalueelle sijoittuu Patamäki 1:n muinaisjäännöskohde, joka kuuluu työ- ja valmistuspaikkoihin. 

Kohteeseen kohdistuvat vaikutukset tulee arvioida tarkemassa suunnittelussa. 

Läntinen vaihtoehto 

Myös läntinen maastokäytävä on linjattu laajojen peltoalueiden ulkopuolelle, ja pienten peltojen kohdalla 

oletettava vaikutus on itäisen kaltainen. Pienialaiset pellon osat oletettavasti metsittyvät luontaisesti ja 

muodostavat maisematilalle ajan myötä uuden reunavyöhykkeen. Samoin tässä suunnitteluvaiheessa on 

ratkaisematta, toteutetaanko selänteiden ylitykset leikkauksina vai tunneleina. 

Läntinen vaihtoehto sivuaa ja halkoo myös jotain paikallisia maisemallisia tai kulttuurihistoriallisia kohteita. 

Läntinen vaihtoehto sivuaa Ihamaanjärveä (12), jolloin maastokäytävällä on vaikutuksia luoteisosan 

rantapeltoihin sekä niihin liittyviin tiloihin järvimaisemassa. Lisäksi maastokäytävä ylittää Piutulanjärven sekä 

Piutulanjoen alueen (11) sekä Pyhältö-Turkian peltomaisemat (10). Avoimessa ympäristössä radalla on 

selkeitä kauas näkyviä vaikutuksia. Lankila-Korppisenjärvi -alueella (9) maastokäytävä pirstaloi pienialaisia 

peltoja järven ja asutuksen välissä. Maastokäytäväalueelle sijoittuu lisäksi yksi muinaisjäännöskohde, 

Valkiajärvi 2 (mj. 1000027594), joka kuuluu työ- ja valmistuspaikkoihin. Kohteeseen kohdistuvat vaikutukset 

tulee arvioida tarkemassa suunnittelussa 

Pohjoinen rataosuus 

Myös pohjoiselle maastokäytävävaihtoehtojen yhteiselle rataosuudelle sijoittuu Palvaankallioiden työ- ja 

valmistuspaikkoihin kuuluva muinaisjäännöskohde (1000036662) (7). Lisäksi maastokäytävä sivuaa 

Joutjärveä/ Joutjärvenojaan (8), mutta rata jäänee metsän keskelle ja vaikutukset ovat paikallisia 

lähimaisemassa. 
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Kuva 23 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sekä museovirasto kulttuuriympäristörekisterinkohteet 
maastokäytävävaihtoehdoilla 

3.4.3. Vaikutukset virkistykseen 

Virkistyksen kannalta erityisiä ovat maisemallisista lähtökohdista järvet ja pienipiirteiset metsäalueet 

peltojen keskellä. On oletettavaa, että metsät ja järvet sekä paikoin jokien varret, houkuttelevat paikallisia 

ihmisiä. Vaikutus on kuitenkin paikallinen, ja liittyy harvaan asutussa ympäristössä satunnaiseen jokamiehen 

oikeuden turvin tapahtuvaan liikkumiseen. Radan sijoittuminen peltomaisemaan muuttaa lähinnä 

viljelysmaisemia, joilla on virkistyskäyttöä korkeintaan talvisin.  
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Molemmat maastokäytävävaihtoehdot sijoittuvat Ruissalon ja Suurivuoren virkistysalueelle. Vaihtoehdot 

ylittävät ylimaakunnallisen patikointi- ja pyöräilyreitin. Rata tulee vaikuttamaan virkistysalueen sekä reittien 

nykyisiin virkistyskäyttömahdollisuuksiin. Virkistyskäyttö tulee huomioida maastokäytävän ja radan 

tarkemmassa yli- ja alikulkujen suunnittelussa. 
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4. MAASTOKÄYTÄVÄTARKASTELU HAMINA–VAALIMAA-YHTEYSVÄLILLE 

4.1. Tarkasteltavat vaihtoehdot 

4.1.1. Vertailuasetelma 

Työssä on tutkittu kolmea ratalinjausvaihtoehtoa yhteysvälille Hamina–Vaalimaa. Vaihtoehtojen 
maastokäytävät ovat päätetty ennen rajaa E18 moottorien liittymiskohdassa Vaalimaantielle. Vaihtoehtoiset 
linjaukset on esitetty kuvassa 24. 

 

Kuva 24 Hamina-Vaalimaa yhteysvälin maastokäytävävaihtoehdot 

Kaikki ratalinjaukset erkanevat Haminan kohdalla nykyisestä rataverkosta HEPI-selvityksen 

(Ratahallintokeskus 2008) mukaisesti, mutta erkaantumista ei ole tutkittu tarkemmin. Linjausvaihtoehdot 

yhtyvät yhdeksi linjaksi Virolahden kunnan pohjoispuolella. 

Pohjoisimmalla vaihtoehdolla on pyritty väistämään maaston muotoja ja järviä sekä luontokohteita. 

Läntisimmän vaihtoehdon alustava pituus on 42 km. 

Keskimmäinen vaihtoehto noudattelee HEPI-selvityksen ratalinjausta välttäen asutusta. Keskimmäisen 

vaihtoehdon alustava pituus on 40 km. 

Eteläisin vaihtoehto on pyritty sijoittamaan samaan maastokäytävään E18-moottoritien kanssa. 

Eteläisimmän vaihtoehdon alustava pituus on 40 km. 

4.2. Vaikutukset maankäyttöön ja elinympäristöön 

4.2.1. Nykyinen maankäyttö 

Tutkitut maastokäytävävaihtoehdot kulkevat Haminan kaupungin sekä Virolahden ja Miehikkälän kuntien 

alueella (kuva 25), jossa vuorottelevat kyläasutus ja harva maaseutuasutus sekä pelto- ja metsäalueet.  
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Haminassa maastokäytävävaihtoehtojen kohdalla tai läheisyydessä sijaitsevat Husulan taajama-alue sekä 

Myllykylän‒Töytärin asutustihentymät. Virolahdella kaikki vaihtoehdot risteävät Salpalinjan kanssa ja 

kaartavat Kotolan kyläasutuksen eteläpuolelta.  

Eteläinen vaihtoehto kulkee Virolahdella läheltä Uskinؘ–Piispan asutustihentymää ja Haaviston kyläasutusta. 

Vaihtoehto risteää kahdesti E18-tien kanssa, ja se on osittain samassa maastokäytävässä E18:n kanssa. 

Keskimmäisen vaihtoehdon läheisyydessä on Säkäjärven kyläasutus. Vaihtoehto kulkee soistuneen 

Ravijärven halki sekä risteää Vallanjärven ampuma- ja harjoitusalueen kanssa. Rajasuon luonnonsuojelu- ja 

Natura-alueet ovat vaihtoehdon tuntumassa. 

Myös pohjoinen vaihtoehto kulkee Säkäjärven kyläasutuksen vierestä sekä risteää Vallanjärven ampuma- ja 

harjoitusalueen kanssa. 

  

Kuva 25. Maastokäytävävaihtoehdot välillä Hamina‒Vaalimaa sekä YKR-aluejaon mukaiset taajamat, kylät ja pienkylät (SYKE 
2017). Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2019.  

4.2.2. Suunniteltu maankäyttö 

Haminan ja Vaalimaan välistä ratakäytävää ei ole merkitty voimassa olevaan maakuntakaavaan (Kuva 26) tai 

Kotkan–Haminan seudun strategiseen vaiheyleiskaavaan (Kymenlaakson liitto 2019). 

Eteläinen vaihtoehto risteää voimassa olevan maakuntakaavan maa-ainestenottoalueiden (EOm) kanssa. 

Haminan itäpuolella vaihtoehto risteää Kotkan–Haminan seudun strategisen vaiheyleiskaavan teollisuus-, 

logistiikka- ja tilaa vaativien työpaikkatoimintojen pitkän aikavälin laajenemisalueen kanssa. Keskimmäinen 

vaihtoehto kulkee maakuntakaavassa osoitettujen Rajasuon luonnonsuojelu- ja Natura-aluemerkintöjen 

läheisyydessä. (Kymenlaakson liitto 2019, Haminan kaupunki 2019) 

Kaikki tarkasteltavat vaihtoehdot risteävät maakuntakaavan ja yleiskaavan Salpalinja-merkintöjen kanssa 

(Kymenlaakson liitto 2019). 
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Kuva 26. Maastokäytävävaihtoehdot välillä Hamina‒Vaalimaa on esitetty Kymenlaakson voimassa olevien maakuntakaavojen 
yhdistelmän päällä (Kymenlaakson liitto 2019). 

4.2.3. Vaikutukset maankäyttöön ja elinympäristöön 

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

maastokäytävävaihtoehdot rajoittavat kuitenkin paikallisella tasolla maankäyttöä ja poikittaissuuntaista 

liikkumista, kun tieyhteydet pitenevät. Maastokäytävien tuntumassa on muutamia olemassa olevia 

asutustihentymiä, kuten Säkäjärven ja Kotolan kylät. Eteläisen vaihtoehdon ja E18-tien väliin jää alueita, 

joissa liikennemelu sekä alueiden muoto ja koko rajoittavat maankäyttöä. 

Maastokäytävien 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 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. 

Radan mahdollinen toteutuminen ajoittunee vasta useiden vuosikymmenien päähän, joten 

ratakäytävävarauksen 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. 

Vaihtoehdot edellyttävät voimassa olevien yleiskaavojen muuttamista Haminassa ja Virolahdella. 

Keskimmäisen vaihtoehdon vaikutukset maankäyttöön ovat kokonaisuutena tarkasteltuna jonkin verran 

muita vaihtoehtoja vähäisemmät. 
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4.3. Vaikutukset luontoon ja pohjavesiin 

4.3.1. Huomioitavat luontoarvot, nykytila 

Kaikille maastokäytävävaihtoehdoille yhteisellä osuudella tarkasteltava maastokäytävä ulottuu länsiosassaan 
Suurivuoren lehmuslehdon luonnonsuojelualueen (LTA050033) eteläosaan.  

Muista suojelukohteista keskimmäisen tarkastellun maastokäytävän alue ulottuu Rajasuon arvokkaan 
ympäristön pohjoisosaan. Rajasuon alueeseen sisältyvät sekä Rajasuon Natura-alue (FI0425003, SAC) että 
Rajasuon luonnonsuojelualueet (YSA055637, YSA055621). Alueeseen sisältyy Natura- ja 
luonnonsuojelualueiden lisäksi maakunnallisesti tärkeä lintualue (MAALI). Alueen arvo maakunnallisesti 
arvokkaana lintualueena perustuu pesimälajistoon kuuluviin kahlaajalajeihin ja kalasääskeen. Kuvassa 27 on 
esitetty tiedossa olevat luonnon arvokohteet tarkasteltujen maastokäytävien läheisyydessä Haminan ja 
Vaalimaa välillä. 

Maastokäytävien läheisyyteen sijoittuu lisäksi muutamia muita suojelualueita. Pohjoisen vaihtoehdon 

välittömässä läheisyydessä on Saunasuon metsän Natura-alue (FI0426003, SAC), joka on myös 

luonnonsuojelualueena (YSA055615). Eteläisen vaihtoehdon läheisyydessä ovat puolestaan Eerikinkorven 

luonnonsuojelualue (YSA206042) ja Koivukorven luonnonsuojelualue (YSA240767).  

Luonnonsuojeluohjelmien kohteista eteläisen vaihtoehdon maastokäytävä sijoittuu osittain 

soidensuojeluohjelman täydennysohjelman kohteisiin sisältyvän Ruokolamminsuo-Peltosuon alueelle.  

Kaikille maastokäytävävaihtoehdoille yhteinen maastokäytävä halkoo Suurivuoren valtakunnallisesti 
arvokkasta kallioaluetta (KAO050232). Eteläisen vaihtoehdon maastokäytävä sijoittuu puolestaan 
Ruokolamminsuo-Peltosuon soidensuojeluohjelman täydennysehdotuksen kohteisiin lukeutuvalle Peltosuon 
alueelle.  

 

Kuva 27. Maastokäytävävaihtoehtojen läheisyyteen sijoittuvat luontoarvot välillä Hamina‒Vaalimaa.  Paikkatietoaineisto: @Syke 
avoimet paikkatiedot, Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet, koskiensuojelualueet, arvokkaat kallioalueet, soiden 
täydennysehdotuksen kohteet, luonnonsuojeluohjelmien alueet; © Maanmittauslaitos avoimet paikkatiedot, kuntarajat; © Birdlifen 
paikkatietoaineisto FINIBA-, IBA-alueet, MAALI-alueet; Kymenlaakson liiton maakuntakaava-aineisto 2010 © Kymenlaakson liitto; 
Erityisen tärkeät elinympäristöt © Metsäkeskus; © Kaakkois-Suomen ELY-keskus uhanalaiset lajit 
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Metsälain 10 §:n kohteista eri vaihtoehtojen maastokäytäville sijoittuu pienvesien lähiympäristöjä (lammet, 
lähteet, norot ja purot), reheviä lehtolaikkuja, kangasmetsäsaarekkeita suolla sekä vähäpuustoisia soita. 
Merkittävimpiin metsälain kohteisiin kuuluu kaksi lähdettä, joista toinen sijoittuu pohjoiselle (Kohnaanportti) 
ja toinen eteläiselle (Linkkusaari) maastokäytävälle. Yhteensä eri vaihtoehtojen tarkastelluille 
maastokäytäville sijoittuu 17 metsälain kohdetta, joista neljä vaihtoehtojen yhteisille osuuksille. Metsälain 
kohteista lähteet ja pienet lammet (Saunasuon eteläpuolinen Pieni Pihlajalampi) kuuluvat myös vesilain 11 
§:n suojeltuihin luontotyyppeihin. 

4.3.2. Luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset 

Tarkastelluista maastokäytävistä merkittävimpiä luontovaikutuksia voi nykytilatietojen perusteella olla 
keskimmäisellä vaihtoehdolla, joka sijoittuu lähelle suojeluarvoiltaan merkittävää Rajasuon aluetta, johon 
sisältyy Natura-alue, luonnonsuojelualueita ja suojeluohjelma-alue. Tarkemmassa suunnittelussa radan 
sijoittuminen on suunniteltava kohderajausten ulkopuolelle nämä alueet huomioiden.  

Natura-alueen suojelun perusteena oleville luontoarvoille ei saa aiheutua merkittäviä heikentäviä 

vaikutuksia. Tämä koskee myös Natura-alueen ulkopuolelle sijoittuvaa toimintaa sekä eri hankkeiden 

yhteisvaikutuksia. Ratakäytävän linjaaminen Natura-alueelle edellyttäisi luonnonsuojelulain mukaista 

Natura-arviointia. Rata ja sen maastokäytävä on myös sijoitettava luonnonsuojelualueiden ulkopuolelle. 

Muussa tapauksessa edellytetään suojelualueen suojelun osittaista tai täydellistä purkua. Käytännössä radan 

linjaaminen Natura- ja luonnonsuojelualueiden kautta vaatisi vahvoja perusteluja ja linjauksen 

vaihtoehdottomuutta, joten se on tarkemmassa suunnittelussa sijoitettava aluerajausten ulkopuolelle.  

Eteläisimmässä vaihtoehdossa olisi tarkemmassa suunnittelussa huomioitava Ruokolamminsuo-Peltosuon 

soidensuojeluohjelman kohde.  

Kaikkien vaihtoehtojen kohdalla on tarkemmassa suunnittelussa huomioitava radan sijoittelussa myös 

Suurivuoren luonnonsuojelualue.  

Radan ja sen maastokäytävä sijoittelussa on tarkemmassa suunnittelussa huomioitava arvokkaiden 

elinympäristöjen sijoittuminen ja paikallinen lajisto. Tarkemman suunnittelun tulee pohjautua riittäviin 

selvityksiin luonnonympäristön ja lajiston nykytilasta. Tarkemmassa suunnittelussa on selvitettävä suorien 

vaikutusten lisäksi mm. melun ja suoran häiriön vaikutukset MAALI-alueen linnustoon.   

4.3.3. Ekologinen verkosto 

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 luonnoksessa on osoitettu kolme viheryhteystarvetta, joista kaksi 

risteää kaikkien tarkasteltujen maastokäytävien kanssa ja kolmas läpäisee vain eteläisimmän 

maastokäytävän.   

Yksi yhteystarve kulkee sisämaasta Saaramaanjärven alueelta Korkiavuoren Natura-alueelle ja edelleen 

Rajasuon Natura-alueen kautta rannikolle. Lisäksi kaikille vaihtoehdoille yhteisellä, itäisellä osuudella 

maastokäytävä ylittää viheryhteystarpeiksi osoitetut Saarasjärvenojan ja Virojoen vesistöt. Viheryhteyden 

kaavamääräys edellyttää mm., että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava yhteyden 

säilyminen ja lajiston liikkumismahdollisuudet. Virtavesien kohdalla ekologiset yhteydet voidaan ottaa 

huomioon mm. siltasuunnittelussa.  

Maastokäytäville ei sijoitu muita tunnistettuja ekologisen verkoston osia, joskin etenkin pohjoisin ja 

keskimmäinen vaihtoehto sijoittuvatkin pääasiassa laajemmille, asumattomille alueille.  

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 
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aitaamattomuus ja matala penger. Ekologisia yhteyksiä voidaan myös turvata ja kehittää toteuttamalla 

vihersiltoja ja -alikulkuja. Tällöin on valtatien rinnalle sijoittuvalla rataosuudella huomioitava yhteyden 

toteutuminen sekä rata-alueen että maantiealueen poikki. 

Eteläisin tarkasteltu maastokäytävä sijoittuu valtatien 7 läheisyyteen ja paikoin rinnalle. Radan ja valtatien 

sijoittuminen rinnakkain muodostaa kaksi lähekkäistä katkosta ekologisiin yhteyksiin. Tällaisessa ratkaisussa 

ekologisten yhteyksien turvaamisessa on erityisesti huomioitava yhteisvaikutus ja molemmat rakenteet 

läpäisevien yhteyksien turvaaminen. 

Radan toteuttamisen edellytykset ja reunaehdot sekä ekologisten yhteyksien turvaaminen on selvitettävä 

tarkemmassa suunnittelussa.  

4.3.4. Vaikutukset pohjavesiin 

Hamina-Vaalimaa välillä tarkasteltavien maastokäytävävaihtoehtojen läheisyyteen sijoittuu muutamia 

pohjavesialueita, jotka on esitetty kuvassa 28. Hamina–Vaalimaa-välillä tarkasteltavat 

maastokäytävävaihtoehdot halkovat Vironlahden kunnan alueella sijaitsevan Haaviston pohjavesialueen 

(0593506). Pohjavesialue on luokiteltu muun vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueiksi, jonka 

pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Pohjavedestä riippuvaiset alueet ovat 

Kuivankankaan lähdekorpi (VIR_001) sekä Haaviston lähteikkö (VIR_002), jotka on esitetty kuvassa 29 

(Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2018). Alueen kemiallinen tila on arvioitu hyväksi. Pohjavesialueesta ei ole 

laadittu suojelusuunnitelmaa.   

 

Kuva 28. Pohjavesialueet Hamina–Vaalimaa yhteysvälillä. Paikkatietoaineistot: © Syke avoimet paikkatiedot, pohjavedet © 

Maanmittauslaitos avoimet paikkatiedot, kuntarajat 
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Kuva 29. Kuvaote Kaakkois-Suomen tutkimusraportin (2018) kohdekohtaisesta kartasta 

4.4. Vaikutukset maisemaan, kulttuuriympäristöön ja virkistykseen 

4.4.1. Maiseman, kulttuuriympäristön ja virkistyksen nykytila 

Tarkasteltavat Hamina‒Vaalimaa-maastokäytävävaihtoehdot sijoittuvat eteläisen rantamaan 

maisemamaakuntaan ja tarkemmin kaakkoiseen viljelysseutuun, jossa ympäristö on korkokuvaltaan 

pääasiassa alavaa, mutta pienpiirteisen vaihtelevaa muinaista merenpohjaa. Viljelysseudun alavassa 

maastossa erottuvat selkeästi kumpuilevat metsäiset, ja paikoin paljastuneet, kallioalueet. Alueen maisema 

rakentuu rikkonaisten peltoalueiden, pienten ja vähäisten järvien, kalliokarukkojen sekä soiden 

muodostamasta mosaiikista. Alueella on yleisesti myös katkeilevia etelä-pohjoissuuntaisia harjujaksoja. 

(Ympäristöministeriö 1993) 

Tarkasteltavalla alueella maatalouden pitkä perinne näkyy maisemakuvassa. Asutus on kaakkoisen 

viljelysseudulla keskittynyt viljelyalueiden sekä niitä halkovien teiden ympäristöön muodostaen nauhamaisia 

kyliä sekä kyläryhmiä sekä haja-asutusalueita (Ympäristöministeriö 1993). 
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Maastokäytävävaihtoehdot halkovat lännessä Haminan alueella Sippolanjoen ja Summanjoen laaksojen 

maisema-aluetta (kuva 30, kohde 1) sekä idässä Vaalimaan alueella valtakunnallisesti arvokasta 

Vaalimaanjokilaakson maisema-aluetta (2). Nämä maisema-alueet edustavat Kaakkoisen viljelyseudun 

tyypillistä viljelymaisemaa (Ympäristöministeriö 1992). 

4.4.2. Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Hamina-Vaalimaa yhteysvälin pohjoinen ja keskimmäinen maastokäytävävaihtoehto on pyritty sijoittamaan 

pääpiirteisesti suurempia järvialueita väistäen. Eteläinen ratalinjaus on pyritty sijoittamaan E18-tien 

käytävään. 

Haminan ja Vaalimaan välisellä alueella pohjoisella ja keskimmäisellä vaihtoehdolla 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. 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. 

 

Kuva 30 Kartassa museovirasto kulttuuriympäristörekisterinkohteet ratalinjalla. 

Läntinen rataosuus 

Hamina-Vaalimaa yhteysvälillä vaihtoehdot kulkevat samassa maastokäytävässä, halkovat Sippolanjoen ja 

Summanjoen laaksojen maisema-aluetta, jolloin maastokäytävä aiheuttaa selkeitä kauas näkyviä 

maisemavaikutuksia valtakunnallisesti arvokkaassa viljelymaisemassa. Alueen tarkemmat kulttuuriset arvot 

tulee huomioida tarkemassa suunnittelussa. Merkittäviä muutoksia maisemassa ja kulttuuriympäristössä, 

ovat jokivarsien pelto- ja kylämaisemien pirstoutuminen. Maastokäytävälle osuu lisäksi joitain 

muinaisjäännösrekisterin rauhoitetuista kohteista, jotka tulee huomioida tarkemmassa suunnittelussa. 
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Maastokäytävä ylittää Husulanjoen alavassa peltomaisemassa (kuva 30, kohde 3), ja vaikutukset ovat 

vastaavat kuin Hamina-Luumäki vaihtoehdoilla. Jokiylityksen lisäksi maastokäytävän alueelle jää toisen 

maailmansodan aikaisia Hamina-Taavetti -linjan (Salpalinjan) laajat puolen joukkueen majoituskorsun 

avolouhos ja taistelu-/yhdyshaudat (Tikkamäki III, 1000020253 sekä Tikkamäki IV, 1000020255). Näihin 

kohdistuvat vaikutukset tulee arvioida tarkemassa suunnittelussa. Rasilan alueella sekä Vehkajoen 

ympäristössä maastokäytävä halkoo laajemmat yhtenäiset peltoalueet, jolloin rata tulee pirstomaan nykyistä 

peltomaisemaa (4). Lisäksi avoimeen maisemaan sijoittuvalla radan maastokäytävällä on selkeitä kauas 

näkyviä vaikutuksia. 

Pohjoinen ja keskimmäinen vaihtoehto 

Pohjoinen ja keskimmäinen maastokäytävävaihtoehto ylittää tarkasteluvälin keskivaiheilla Nopalan 

laajemman yhtenäisen peltoalueen (kuva 30, kohde 5). Vaihtoehdot tulevat pirstomaan nykyistä 

peltomaisemaa. Lisäksi avoimessa maisemaa radalla on selkeitä kauas näkyviä vaikutuksia. Maastokäytävä 

sijoittuu myös etäisessä osassa Pikansuon avoimeen maisemaan, jossa rata erottuu selvemmin maisemasta 

ja muuttaa voimakkaammin nykyisen maiseman luonnetta.  

Molempien maastokäytävävaihtoehtojen alueelle sijoittuu lisäksi Salpalinjaan kuuluvan Aaltolan 

taistelukaivantojen muinaisjäännösalue (kuva 30, kohde 6). Alue sijaitsee Rajalammesta laskevan joen ja 

Suurisuon välisellä alueella Säkäjärventien kummallakin puolella. Muinaisjäännösalueisiin kohdistuvat 

vaikutukset tulee arvioida tarkemassa suunnittelussa. 

Eteläinen vaihtoehto 

Eteläinen vaihtoehto ylittää Mäntyjoen (7), Ravijoen (11) ja Virojoen (13). Maastokäytävä ylittää joet pääosin 

alavassa peltomaisemassa, mikä aiheuttaa selkeitä kauas näkyviä vaikutuksia avoimessa ympäristössä. Myös 

Vuorilammen (9) ja Peltosuon (10) kohdalla maastokäytävä sijoittuu avoimeen maisemaan, joten sillä on 

selkeitä kauas näkyviä, joskin paikallisia vaikutuksia. 

Eteläisen vaihtoehdon maastokäytävään sijoittuu eniten kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita (kuva 30, 

kohde 8, 9, 12, 14). Alueelle jää Sivatti Vihdankankaanniityn (8) muinaisjäännös (1000008317), joka sijaitsee 

Vihdaskankaannitty –nimisen peltoalueen pohjoispuolella. Muinaisjäännösalueella on pienellä 

kalliopaljastumalla kaksi spiraalinmuotoista jatulintarhaa (eli kivien reunustamaa polkua, labyrinttia). Tarhat 

ovat halkaisijaltaan noin 2 metriä ja sijaitsevat 15 metrin päässä toisistaan. (Museovirasto 2007).  

Maastokäytävälle jää lisäksi Vuorilammen (9) kivikautinen asuinpaikka (935010034) kuin myös toisen 

maailmansodan aikaisia Salpalinjan puolustusvarustuksia, kuten Lakialansuo taistelukaivannot (12). Lisäksi 

maastokäytävälle osuu muita historiallisia asuinpaikkoja, kuten Tiilikkala Tiilikkalan (14) historiallinen 

kyläpaikka sekä kivikautiset asuinpaikat Käpysuo 2, Riihikorvenkangas ja Rapamäki (15). 

Muinaisjäännösalueisiin kohdistuvat vaikutukset tulee arvioida tarkemassa suunnittelussa. 

Eteläinen vaihtoehto halkoo lisäksi Kuivakankaan arvokasta harjualuetta tai geologista muodostumaa, jolloin 

ratalinjaus vaatii erityisiä teknisiä ratkaisuja, jotka muuttavat alueen nykyisiä maisema-arvoja merkittävästi 

(kuva 31, kohde 17). 

Itäinen rataosuus 

Itäisessä osassa Hamina-Vaalimaa yhteysvälillä vaihtoehdot kulkevat samassa maastokäytävässä. Kaikkien 

maastokäytävien alueelle sijoittuu eteläisen vaihtoehdon kohdalla mainitut Kivikautiset asuinpaikat 

Riihikorvenkangas ja Rapamäki. Lisäksi kaikki vaihtoehdot halkovat Salpalinjan Pajulahdenkankaan 

(1000019235) muuksi kulttuuriperintökohteeksi luokiteltua muinaisjäännösaluetta (16). 

Muinaisjäännösalueisiin kohdistuvat vaikutukset tulee arvioida tarkemassa suunnittelussa. 
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Kuva 31 Ote Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksesta 

4.4.3. Vaikutukset virkistykseen 

Virkistyksen kannalta erityisiä ovat maisemallisista lähtökohdista 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. Radan sijoittuminen peltomaisemaan muuttaa lähinnä 

viljelysmaisemia, joilla on virkistyskäyttöä korkeintaan talvisin.  

Kaikki maastokäytävävaihtoehdot sijoittuvat Ruissalon ja Suurivuoren virkistysalueelle (kuva 31, kohde 18). 

Lisäksi linjaukset useita ylimaakunnallisia virkistysreittejä (19, 20 ja 21). Rata tulee vaikuttamaan 

virkistysalueen sekä reittien nykyisiin virkistyskäyttömahdollisuuksiin. Virkistyskäyttö tulee huomioida radan 

tarkemmassa yli- ja alikulkujen suunnittelussa. 

  

19 18 
20 21 

17 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOSUOSITUKSET 
Tutkitut maastokäytävävaihtoehdot kulkevat alueella, jossa vuorottelevat kyläasutus ja harva 

maaseutuasutus sekä pelto- ja metsäalueet. Vaihtoehtojen tuntumassa on muutamia olemassa olevia 

asutustihentymiä. Ratayhteyden toteuttaminen välille Hamina‒Luumäki tai Hamina–Vaalimaa rajoittaa 

paikallisella tasolla radan lähialueen maankäyttöä ja poikittaissuuntaista liikkumista. Estevaikutukset 

kohdistuvat erityisesti maa- ja metsätalouteen ja virkistyskäyttöön, kun pelto- ja metsäalueita pirstoutuu. 

Koska selvityksen lähtökohtana on ollut, että yhteysvälille ei tule seisakkeita, radan lähiympäristön asukkaat 

kokevat radan todennäköisesti pelkästään haitallisena. 

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

Hamina–Luumäki-välin osalta itäisen ja Hamina–Vaalimaa-välin osalta keskimmäisen vaihtoehdon 

vaikutukset maankäyttöön ovat kokonaisuutena tarkasteltuna jonkin verran muita saman yhteysvälin 

vaihtoehtoja vähäisemmät. 

Luontoon ja lajistoon kohdistuvien vaikutusten osalta on yleisesti todettava, että kaikista arvokkaista 

elinympäristöistä ja lajistosta ei tarkastelualueilta ole kattavia ja ajantasaisia tietoja. Tarkempaa suunnittelua 

ja vaikutusten arviointia varten maastokäytävien mahdollisella vaikutusalueella on tarpeen tehdä kattavat 

luonto- ja lajistoselvitykset. Maastokäytäviä on tarkasteltu useiden satojen metrien levyiseltä alueelta ja 

radan tarkemmassa suunnittelussa on huomioitava, että radan sijoittelussa on vältettävä 

luonnonsuojelualueet, Natura-alueet, tietyt lailla suojatut arvokkaat luontotyypit ja arvokkaiden lajien 

elinympäristöt. Negatiivisilta vaikutuksiltaan vähäisimmän maastokäytävän tunnistamiseksi ja jatkossa 

tarkemman suunnittelun tueksi tällaiset kohteet on ehdottomasti selvitettävä kattavasti ennen kuin radan 

tarkempaa sijoittelua koskevia ratkaisuja tehdään. 

Vaihtoehtojen alueelle sijoittuu joitakin valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. 

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

vaikutuksia muinaismuistoihin ei voida tässä yhteydessä määrittää pitävästi. Hamina–Luumäki yhteysvälillä 

molempien maastokäytävävaihtoehtojen tuntumaan sijoittuu maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia kohteita, 

joten molemmilla vaihtoehdoilla on toisensa kaltaisia vaikutuksia maisemaan. Hamina–Vaalimaa 

yhteysvälillä pohjoisimmalla ja keskimmäisellä vaihtoehdolla maisemavaikutukset ovat kokonaisuutena 

tarkasteltuna vähäisemmät kuin eteläisen vaihtoehdolla. Vähäisen asutuksen vuoksi alueen virkistykseen 

kohdistuvat vaikutukset ovat pieniä. Hamina–Luumäki ja Hamina–Vaalimaa yhteysvälien tutkittujen 

vaihtoehtojen osuuksille osuu muutamia maakunnallisesti merkittäviä virkistysalueita ja -reittejä, jotka 

vaikuttuvat radan tarkempaan suunnitteluun. Maakuntakaavatasolla tarkasteltuna kaikilla vaihtoehdoilla on 

kuitenkin yhtäläiset vaikutukset virkistyskäyttöön. 

Jatkosuosituksena on tehdä Hamina–Luumäki yhteysvälin maastokäytävävaihtoehdoista 

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

selvittää tarkemmin liittymisiä nykyiseen rataverkkoon varsinkin Kotkan ja Haminan alueella. Hamina–

Vaalimaa yhteysvälin maastokäytävävaihtoehtoja suositellaan jatkotarkasteltavaksi vasta, kun tiedetään 

missä kohtaa rajan ylitys tapahtuisi.  

Ajantasaisuusarvioinnin perusteella Porvoo–Kotka-yhteysvälillä maakuntakaavojen ratalinjausta on 

jatkosuunnittelussa suositeltavaa tarkastella tarkemmin ottaen huomioon radan mitoitusnopeus 300 km/h, 

liittyminen nykyiseen rataverkkoon Kotkassa ja mahdollisten asemien toteuttamisedellytykset. 
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