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Itäinen rantarata 
EU:n ydinverkkokäytävällä
– EU:n TEN-T verkot yhdistävät alueita ja markkinoita 

toisiinsa → saavutettavuuden ydinverkko.

– Kansainvälinen näkökulma tärkeä, ei vain kansallisten 
tavoitteiden toteuttamista.

– Kytkeytyminen suurempiin kokonaisuuksiin ja 
tavoitteisiin.

– Scandinavian – Mediterranean –ydinkorridoria E18 –tien ja 
satamien osalta.

– Myös Baltic – North Sea –ydinkorridori kytkeytyy etelästä ja 
periaatepäätös sen jatkeesta pohjoiseen ja Ruotsiin on 
tehty.

– Laatutasovaatimuksia ja perusta EU-rahoituksen 
kohdistamiseen liikenneinfrastruktuurin 
kehittämisinvestointeihin.

– Poliittista päätöksentekoa ja myös hallinnollista 
organisointia.

– Rahoituksessa painotus raideinvestoinneissa.

– Hyvät perusteet Itäiselle rantaradalle

Korridorit edellyttävät laaja-alaista 
kokonaisuuksien tarkastelua.

Ne sisältävät kaikki kuljetusmuodot 
ja logistiset solmupisteet. 

Korridorit kytkeytyvät muihin 
liikenneverkon osiin.

Korridori on kokoava konsepti, ei 
pelkästään yksittäinen 

kuljetusreitti.



Laaja näkökulma
korridorien kehittämiseen
– Parhaimmillaan perusta uuden ja kasvavan teollisen 

vyöhykkeen muodostumiselle → Logistiikan rooli yritysten 
liiketoiminnassa ja alueen vetovoimatekijänä. 

– Mitä merkittävä infrastruktuuri-investointi toteutuessaan 
mahdollistaa?

– Kyse kansainvälisestä näkökulmasta → Kytkeytyminen eri 
maiden kehittämissuunnitelmiin (esim. Venäjän 
rautatiekuljetusjärjestelmä ja uudet konttijunakonseptit).

– Yritysten tavaravirrat ja kuljetustarpeet pohjana, erilaiset 
operaattorit palvelun tuottajina.

– Henkilö- ja tavaraliikenne, myös tietoliikenneinfra.

– Visionäärisyyttä tulevaisuuteen, ei vain nykyisiin henkilö- ja 
tavaravirtoihin perustuvaa tarkastelua.



Teollisuuden tavaravirtoja 
Kaakkois-Suomen rautateillä



Kytkeytyminen Venäjän 
rautatieliikennejärjestelmään
– Venäjän potentiaali on 

merkittävä ja raideliikenne 
tärkein kuljetusmuoto.

– Kaakkois-Suomen logistinen 
infra tarjoaa hyvän 
kuljetusreitin myös Venäjän 
suurteollisuuden 
tavaravirroille.

– Suomen vahvuutena 
kytkeytyminen Venäjän 
rataverkkoon ja 
mahdollisuus vahvistaa 
edelleen tätä etua.

– Kehittyvät 
rautatiekuljetusten 
konseptit, mm. konttijunat 
Venäjälle, IVY-alueelle ja 
Aasiaan eri kohteisiin.

           

        

       

    

       

              

            

      

         

          

             

        

          

     
               

       

      

      

            

         

        

      

    

          

            

       

             

      

     

                      

       

      

    

           

       
      

           

      

           

         

            

       
        

     

    

     

           

           

          

                 

                    

     

          

      

               

   

    

         
      

        

       

    

       

     

        

     

     

        

       

    

       

       

      

      
      

       
           

       

       

      

         



Venäjä 
– rautatiekuljetusten suurvalta



Suomi-Venäjä rautatieliikenne 
– henkilöliikenteen kasvunäkymät



Rataverkon
haasteet
– Rataverkolla useissa kohdissa kapasiteettiongelmia, 

kapeikoilla laajat heijastusvaikutukset.

– Henkilö- ja tavaraliikenteen yhteensovittaminen.

– Miten varmistetaan, että elinkeinoelämän tarpeet otetaan 
huomioon rataverkon kehittämisessä?

– Rataverkkoa kehittämällä luodaan edellytykset uusille 
tavaravirroille ja palvelutuotteille 

– Rautatiekuljetuksille kasvupotentiaalia



Suomen kuormitetuin 
tavaraliikenteen rataosuus



Satamat porttina
kansainvälisille markkinoille
– Satamat ovat logistisia solmupisteitä, jotka 

kytkevät kotimaan ja kansainväliset tavaravirrat 
toisiinsa.

– Logististen lisäarvopalvelujen tuottajia.

– Kriittisiä toimijoita Suomen kansainvälisen 
kaupan logistiikassa.

– Satamilla erittäin suuri taloudellinen merkitys 
Suomen vienti-, tuonti- ja transitovirtojen 
käsittelijänä



Satamien 
kytkentä raiteilla



Itäisen 
rantaradan vyöhyke
– Kansainvälisiä tavaravirtoja on paljon, 

satamien vyöhyke on meriliikenteen portti 
globaaleille markkinoille.

– Alue on myös maaliikenteen portti Venäjälle.

– Vahva teollinen rakenne jo valmiina, 
infrainvestoinnit voivat toimia teollisen 
vyöhykkeen kehitystä vahvistavana tekijänä 
→ Vahva perusta, jolle rakentaa tulevaisuuden 
kasvua alueelle ja Suomelle.

– Itäinen rantarata tarjoaa uuden 
kansainvälisen yhteyden 
pääkaupunkiseudun ja Suomen 
merkittävimpien merisatamien kautta 
kasvaville Venäjän ja Aasian markkinoille.

– Tukee merellisen asumisvyöhykkeen 
muodostumista ja työvoiman liikkuvuutta 
pääkaupunkiseudun ja Itä-Suomen suuntaan


