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Ratakäytäväselvitys 
Haminasta itään ja 
Pyhtää-Kotka 
yhteysvälin 
ajantasaisuusarviointi

Keskeiset tulokset

18.10.2019

(väliraportti)



• Työn tavoitteena tehdä selvitys Haminasta itään kaksiraiteisen radan
ratakäytävän mahdollisesta maastokäytävästä
– Hamina–Luumäki  yhteysvälin maastokäytävä
– Hamina–Vaalimaa yhteysvälin maastokäytävä
– Selvitys laaditaan maakuntakaavatason tarkkuudella

• Maastokäytävien vaihtoehtotarkastelut maankäytön, luonnon,
ympäristön ja maiseman osalta sekä näiden karkeat vaikutusten
arvioinnit

• Ratateknisten linjauksien tarkastelut nopeudelle 300 km/h
– Tarkempi tarkastelu radan liittymisestä nykyiseen rataan Luumäen

kohdalla

• Laatia yleispiirteinen ajantasaisuus arvio Porvoo–Kotka-yhteysvälin
ratalinjaukselle
– Selvittää mahdolliset tarpeet ratalinjauksen päivitykselle

Selvitys työn tavoitteet ja työn sisältö

18.10.2019
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18.10.2019
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AJANTASAISUUSARVIONTI 
PYHTÄÄ–KOTKA-YHTEYSVÄLI

18.10.2019
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Kymenlaakson maakuntakaava 18.10.2019
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• Kotkan alueella ratalinjausta tulisi tarkastella tarkemmin ottaen 
huomioon radan mitoitusnopeus 300 km/h ja mahdollinen liittyminen 
nykyiseen rataverkkoon

• Yleiskaavassa on osoitettu maakuntakaavan ratalinjaukselle 
vaihtoehtoinen raideliikenneyhteys merkinnällä raideliikenteen 
selvitettävä yhteystarve 

• Jos Itäradan halutaan mahdollistavan henkilöliikenne Kotka–Helsinki-
välillä, yhtenä linjausvaihtoehtona on suositeltavaa tutkia yleiskaavan 
yhteystarvemerkinnän kaltaista linjausta

• Pyhtään alueella radan sijoittumista tulee tarkastella huomioiden 
Natura-alueen suojeluarvoihin kohdistuvat mahdolliset vaikutukset

• Kotkan alueella Natura-alueen suojeluarvoihin kohdistuvat mahdolliset 
heikentävät vaikutukset on vältettävä ja tarkasteltava mahdollisuutta 
ylittää Kymijoki mahdollisimman vähäisin haittavaikutuksin
– Natura-arvioinnin laatiminen jatkosuunnittelussa on suositeltavaa

• Pyhtään ja Kotkan alueella on otettava huomioon välittämössä 
läheisyydessä olevat maisema- ja kulttuuriarvojen alueet

Pyhtää–Kotka-yhteysvälin ajantasaisuusarviointi
18.10.2019
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Kotkan–Haminan seudun strateginen vaiheyleiskaava
18.10.2019
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HAMINA–LUUMÄKI-YHTEYSVÄLI

18.10.2019
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Tarkasteltavat ratakäytävävaihtoehdot 18.10.2019
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Itäinen VE

Läntinen VE

LUUMÄKI

HAMINA



Radan liittyminen Luumäellä 18.10.2019



Nykyinen maankäyttö 18.10.2019
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Itäinen VE

Läntinen VE



• Molemmat vaihtoehdot
– Kulkevat Husulan taajama-alueen ja Vehkjärven kylän pohjoisreunalta

– Kiertävät Ihamaanjärven ja Ihamaan kylän itä- ja länsipuolelta

• Läntinen VE 
– Kulkee Piutulanjärven eteläosasta sekä Pyhällön ja Turkian kylien välistä

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

• Itäinen VE 
– Kulkee Salmentojärven luoteispuolelta (loma-asutusta)

– Sijoittuu pääosin metsäiselle alueelle, jossa ei ole asutustihentymiä

Nykyinen maankäyttö 18.10.2019
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Suunniteltu maankäyttö 18.10.2019
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Itäinen VE

Läntinen VE



• Rata on osoitettu yhteystarvemerkinnällä
– Kymenlaakson maakuntakaavassa

– Etelä-Karjalan maakuntakaavassa

– Kotkan–Haminan seudun strategisessa vaiheyleiskaavassa
(Miehikkälän osalta ei lainvoimainen)

• Haminan keskeisten alueiden yleiskaavassa päärata-merkintä

• Vaihtoehdot eivät ole ristiriidassa suunnitellun maankäytön kanssa

Suunniteltu maankäyttö 18.10.2019
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• Ratalinjaukset muuttavat ja rajoittavat paikallisella tasolla 
maankäyttöä 

• Poikittaissuuntainen liikkuminen hankaloituu, kun tieyhteydet 
pitenevät. 

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

• Vaihtoehtojen tuntumaan jää muutamia olemassa olevia asutus- ja 
loma-asutustihentymiä, kuten Pyhällön kylä

Vaikutukset maankäyttöön ja elinympäristöön 18.10.2019
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• Rata aiheuttaa melu- ja maisemahaittoja, mikä heikentää 
asumisviihtyisyyttä radan läheisyydessä. 

• Radan lähiympäristön asukkaat kokevat radan todennäköisesti 
pelkästään haitallisena.

• Itäisemmän vaihtoehdon vaikutukset maankäyttöön ovat 
kokonaisuutena tarkasteltuna jonkin verran vähäisemmät

Vaikutukset maankäyttöön ja elinympäristöön 18.10.2019
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Luonto ja ympäristö 18.10.2019
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Itäinen VE
Läntinen VE



• Molemmat vaihtoehdot
– Eteläisellä osuudella Suurivuoren valtakunnallisesti arvokas kallioalue ja 

Suurivuoren lehmuslehdon ls-alue (LTA050033)
– Pohjoisella osuudella rata sijoittuisi pieneltä osin Haisevasuo-Tupasaaren 

soidensuojeluohjelman täydennysehdotuksen kohteelle, joka on myös 
maakunnallisesti tärkeä lintualue (MAALI)

• Läntinen VE 
– Harjun Riihimäen luonnonsuojelualue (YSA052022) sijoittuu ratakäytävän 

välittömään läheisyyteen.
• Itäinen VE

– Itäisen VE:n maastokäytävän välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. 
Lähimpänä Mustalammen metsän Natura-alue (etäisyys tarkastelualueesta on yli 500 
metriä). 

• Ei mainittavia eroja vaikutuksissa vaihtoehtojen välillä
• Suositeltavaa tarkentaa Haisevasuo-Tupasaaren osalta ja tarvittaessa myös 

Suurivuoren osalta
• Uhanalaishavainnot maastokäytävillä lähinnä liito-oravaa ja haapariippusammalta.
• Tarkasteltavien maastokäytävien luonnonympäristöstä ei kuntien ja ELY-keskusten tietojen 

perusteella ole kattavaa ja ajantasaista tietoa. Lisäselvitystarpeet.

Vaikutukset luontoon ja ympäristöön 18.10.2019
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Pohjavesialueet
18.10.2019
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Itäinen VE

Läntinen VE



• Molemmat vaihtoehdot
Keijaskangas (0544146)
– Vedenhankintaa varten tärkeä, yksi pohjavedenottamo 
– Kemiallinen tila on hyvä
– Alueelle on suojelusuunnitelmaa
– Alueella ei ole pohjavedestä suoraan riippuvaista pintavesi- ja/tai 

maaekosysteemialuetta 

• Läntinen VE
Sikokankaan (0591728) ja Letkonkankaan (0591735) kautta
– Vedenhankintakäyttöön soveltuva 
– Kemiallinen tila on hyvä 
– Ei suojelusuunnitelmaa

• Itäinen VE
Sivuaa Sikokankaan pohjavesialuetta, vaikutus pienempi kuin läntisellä ve:lla.

• Vaikutukset pohjavesialueisiin on selvitettävä ja huomioitava 
tarkemmassa suunnittelussa. 

Vaikutukset pohjavesialueisiin 18.10.2019
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Maisema 18.10.2019

Itäinen VE
Läntinen VE



18.10.2019Maisema
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• Ratakäytävät kulkevat koillis-lounaissuuntaisen murroslinjan itäpuolella,
maiseman suurmuotoa myötäillen:
– Ratakäytävät päättyvät Luumäellä Salpausselkää myötäilevään nykyiseen

rataan.

• Suurmaiseman piirteiden myötäilemisen vuoksi ratakäytävät eivät
lähtökohtaisesti aiheuta suuria ruhjeita maisemaan.

• Myös alueen muinaismuistokohteet myötäilevät murroslinjan muotoja,
joten ne jäävät suurelta osin ehdotettujen ratakäytävien itäpuolelle.

• Merkittäviä muutoksia maisemassa ja kulttuuriympäristössä, ovat
jokivarsien pelto- ja kylämaisemien pirstoutuminen, sekä paikallisemmin:

Vaikutukset maisemaan 18.10.2019
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7. Työ- ja valmistuspaikat (pistemäinen kohde)
8. Joutjärvi/ Joutjärvenoja (rata jäänee metsän piiloon)

9. Lankila-Korppisenjärvi (rata pirstaloi pienialaisia

peltoja järven ja asutuksen välissä)

10.Pyhältö-Turkian peltomaisemat
11.Piutulanjärvi-Piutulanjoki (Piutulanjoen yläjuoksulla

asutusta ja maisemallinen kiintopiste)

12.Ihamaanjärvi (luoteisosan rantapellot ja niihin liittyvät

tilat järvimaisemassa)

1. Tikkalanmäki, Husulanjokilaakso (rata ylittää

luoteis-kaakkosuuntaisen jokilaakson ja kaksi
muinaisjäännösaluetta.)

2. Myllyjoki (joen ylitys metsämaisemassa)

3. Ihamaajärven ja mahdollisesti
rantapeltojen ylitys

4. Mustajoki ja Koivuniemenjoki/ Riiankoski
5. Hangasvuorensuo
6. Purhon kylä (rajaa laajaa peltomaisemaa luoteessa)



HAMINA–VAALIMAA-YHTEYSVÄLI

18.10.2019
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Tarkasteltavat ratakäytävät 18.10.2019
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Keskimmäinen VE

Pohjoinen VE

Eteläinen VEHAMINA



Nykyinen maankäyttö 18.10.2019
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Keskimmäinen VE

Pohjoinen VE

Eteläinen VE



• Kaikki vaihtoehdot
– Kulkevat pääosin harvaan asutulla maaseudulla

– Lähellä Husulan taajama-asutus ja Kotolan kyläasutus

– Risteävät Salpalinjan kanssa

• Eteläinen VE 
– Lähellä Uskin ja Haaviston kyläasutus

– Risteää E18-tien kanssa kaksi kertaa

– Osittain E18:n kanssa samassa maastokäytävässä

• Keskimmäinen VE
– Lähellä Säkäjärven kyläasutus

– Kulkee soistuneen Ravijärven halki

– Risteää Vallanjärven ampuma- ja harjoitusalueen kanssa 

• Pohjoinen VE 
– Lähellä Säkäjärven kyläasutus

– Risteää Vallanjärven ampuma- ja harjoitusalueen kanssa 

Nykyinen maankäyttö 18.10.2019
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Suunniteltu maankäyttö 18.10.2019
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Keskimmäinen VE

Pohjoinen VE

Eteläinen VE



• Eteläinen VE
– Risteää maakuntakaavan EOm-alueiden kanssa

– Risteää Haminan itäpuolella yleiskaavan teollisuus-, logistiikka- ja tilaa vaativien 
työpaikkatoimintojen pitkän aikavälin laajenemisalueen kanssa.

• Keskimmäinen VE
– Risteää maakuntakaavan EOm-alueiden kanssa

– Risteää Vallanjärven EP-alueen kanssa

– Risteää Rajasuon SL- ja Natura-alueiden kanssa

– Kulkee Säkäjärven at-kylämerkinnän vierestä

• Pohjoinen VE
– Risteää Karijärven ja Vallanjärven EP-alueiden kanssa

– Risteää maakuntakaavassa osoitetun Suurisuon EOt-alueen kanssa 

– Kulkee Säkäjärven at-merkinnän vierestä

• Kaikki vaihtoehdot
– Risteävät maakuntakaavan ja yleiskaavan Salpalinja-merkintöjen kanssa

– Linjausta ei ole merkitty Kotkan–Haminan seudun strategiseen vaiheyleiskaavaan

Suunniteltu maankäyttö 18.10.2019
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• Ratalinjaukset muuttavat ja rajoittavat paikallisella tasolla
maankäyttöä

• Poikittaissuuntainen liikkuminen hankaloituu, kun tieyhteydet
pitenevät.

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

• Eteläisen VE:n ja moottoritien väliin jää alueita, joissa liikennemelu
sekä alueiden muoto ja koko rajoittavat maankäyttöä

Vaikutukset maankäyttöön ja elinympäristöön 18.10.2019
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• Vaihtoehtojen tuntumaan jää muutamia olemassa olevia 
asutustihentymiä, kuten Säkäjärven ja Kotolan kylät

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

• Radan lähiympäristön asukkaat kokevat radan todennäköisesti 
pelkästään haitallisena.

• Keskimmäisen vaihtoehdon vaikutukset maankäyttöön ovat 
kokonaisuutena tarkasteltuna jonkin verran muita vähäisemmät

Vaikutukset maankäyttöön ja elinympäristöön 18.10.2019
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Luonto ja ympäristö 18.10.2019
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Keskimmäinen VE

Pohjoinen VE

Eteläinen VE



• Kattavaa tietoa tarkastelualueen luontoarvoista on rajallisesti. Selvitystieto keskittyy alueille, joille on 
aiemmin suunniteltu maankäyttöä (mm. Vt 7 Hamina-Vaalimaa)

• Molemmat vaihtoehdot

– Läntiselle osuudelle osuu Suurivuoren valtakunnallisesti arvokas kallioalue ja Suurivuoren 
lehmuslehdon ls-alue (LTA050033)

• Pohjoinen VE

– Saunasuon metsän Natura-alue (FI0426003, SAC) ja Saunasuon ls-alue (YSA055615) 
maastokäytävän välittömässä läheisyydessä (50 m)

• Keskimmäinen VE

– Rajasuon Natura-alue (FI0425003, SAC) osuu pieneltä osin pohjoisosastaan. Maastokäytävällä 
myös luonnonsuojelualueet (YSA055637, YSA055621).

• Eteläinen VE 

– Maastokäytävällä soidensuojeluohjelman täydennysohjelman kohde Ruokolamminsuo-Peltosuo

– Muut läheiset: Eerikinkorven ls-alue (150 m) ja Koivukorven ls-alue (200 m)

• Keskimmäinen ve vaikutuksiltaan suurin

• Tarkennettava Rajasuon osalta, mahdollisuuksien mukaan myös Ruokolamminsuo-Peltosuon 
osalta sekä tarvittaessa Suurivuoren osalta

• Uhanalaishavainnot maastokäytävillä lähes yksinomaan liito-oravaa 

• Tarkasteltavien maastokäytävien luonnonympäristöstä ei kuntien ja ELY-keskusten tietojen 
perusteella ole kattavaa ja ajantasaista tietoa. Lisäselvitystarpeet.

Vaikutukset luontoon ja ympäristöön 18.10.2019
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Pohjavesialueet 18.10.2019
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Keskimmäinen VE

Pohjoinen VE

Eteläinen VE

• Haaviston pohjavesialue (51947): 
― Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä

pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. 
― Ei suojelusuunnitelmaa
― Vaikutukset tn. suurimmat eteläisessä, pienimmät pohjoisessa
― Vaikutukset pohjavesialueeseen on selvitettävä ja huomioitava tarkemmassa

suunnittelussa



Maisema (maakuntakaava 2040) 18.10.2019

Valtakunnallisesti arvokas maisema-
alue, Sippolanjoen ja Summanjoen 
laaksot

Virkistysalue (+ ylimaakunnallinen 
patikointireitti)

Maa- ja metsätalousvaltainen alue 

Ylimaakunnallinen pyöräilyreitti
Ylimaakunnallinen patikointireitti: 
Salpapolku

Valtakunnallisesti 
arvokas 
Vaalimaanjokilaakson 
maisema-alueKuivakangas, arvokas 

harjualue tai geologinen 
muodostuma



Maisema (museovirasto) 18.10.2019
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Aaltolan taistelukaivannot, Salpalinja: 
Sijaitsee rajalammesta laskevan joen ja Suurisuon 
välisellä alueella Säkäjärventien kummallakin puolella.

Lakiasuo, Salpalinja
Tiilikkala Tiilikkala
Historiallinen kylänpaikka

Käpysuo 2, Riihikorvenkangas, 
Rapamäki
Kivikautiset asuinpaikat

Pajulahdenkangas, 
Salpalinja

Tikkamäki IV ja III, Salpalinja: 
Laajat puolen joukkueen majoituskorsun 
avolouhos ja taistelu-/yhdyshautoja. 



Maisema (peruskartta) 18.10.2019



• Kaikki ratakäytävävaihtoehdot halkovat valtakunnallisesti arvokkaita 
maisema-alueita, Sippolanjoen ja Summanjoen laaksot sekä 
Vaalimaanjokilaakso

• Ylimaakunnalliset pyöräily- ja patikointireitit osuvat kaikille 
ratakäytävävaihtoehdoille

• Kaikille vaihtoehdoille sijoittuu muinaisjäännösalueita ja –kohteita
• Eteläiselle vaihtoehdolle sijoittuu lisäksi Kuivakankaan arvokas harjualue 

tai geologinen muodostuma
• Eteläisen vaihtoehdon ratakäytävään sijoittuu eniten 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita
• Vaihtelevaa pienipiirteistä maisemaa, jossa suhteellisen paljon paikallisia 

maisemallisia kohteita. 
– Paljon pieniä avokallioita, peltoja ja soita. 

• Jokilaaksojen ylityksiä, niihin liittyviä suuria peltoja ja tiloja. 
• ”Moottoritien käytävässä” kohteita vähemmän, mutta lähes kilometrin 

levyiseksi kasvava yhteinen liikennekäytävä kasvattaa merkittävästi 
vaikutuksia paikallisesti.

Vaikutukset maisemaan 18.10.2019



MAAKUNTAKAAVA 2040
Tavoitteena toimiva ja kestävä Kymenlaakso

#kymenlaaksokaava2040

18.10.2019
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