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Karjalan radan välityskyvyn kasvattaminen on mahdollista toteuttamalla kaksoisraide 
myös Luumäki - Joutseno välille. Raideliikenteen kapasiteetin nostaminen mahdollistaa 

maantiekuljetusten siirtämisen raiteille ja pienentää siten liikenteen hiilipäästöjä merkittävästi. 
Liikenteen aiheuttamien hiilipäästöjen vähentäminen tulee olemaan Etelä-Karjalan tärkeimpiä 

tavoitteita pyrittäessä kohti hiilineutraalia maakuntaa vuoteen 2030 mennessä.

Meneillään olevien ja suunniteltujen ratatöiden 
myötä Karjalan radalla tulee olemaan kaksoisraide 
kattavasti Helsingistä Imatralle lukuun ottamatta 
Luumäki - Joutseno väliä. Nykyiset ratasuunnitel-
mat Luumäki - Joutseno ratavälille sisältävät radan 
ja liikennepaikkojen perusparannuksen. Yleissuun-
nitelmassa (2010) kaksoisraide on suunniteltu kui-
tenkin koko välille Luumäki - Imatra.

Kuvateksti tarvittaessa

Luumäki - Joutseno -kaksoisraiteen 
toteuttaminen

Luumäki - Joutseno kaksoisraiteen ratasuunnitte-
lun käynnistäminen mahdollisimman pian mah-
dollistaisi kaksoisraiteen toteuttamisen 

1. Joutseno - Imatra kaksoisraiteen (1. vaihe) ja
2. Imatrankoski - valtakunnan raja -radan 

parannustöiden (2. vaihe) jälkeen vuoden 
2025 tienoilla.
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EtElä-Karjalan liitto Ehdottaa:
Luumäki - Joutseno ratavälin uuden ratasuunnitelman laatiminen aloitettava 
toisen toteutettavan raiteen osalta:

◊ Kustannustehokkaan Luumäki-Joutseno kaksoisraiteen toteuttamiseksi, 
◊ Nykyisen raideyhteyden parannustyön helpottamiseksi,
◊ Sujuvan tavara- ja henkilöliikenteen raideyhteyden mahdollistamiseksi 

Imatran kansainväliseltä rajanylityspaikalta Kouvolan suuntaan.
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1. Kasvavan tavara- ja henkilöliikenteen kehit-
täminen on mahdollista kaksoisraiteen myötä
• Tavaraliikenteelle tärkeän rataosuuden väli-

tyskyvyn parantaminen
• Henkilöliikenteen palvelutason parantami-

nen Lappeenrantaan, Imatralle ja Joensuu-
hun

• Toimintavarmuuden ja häiriötilanteiden hal-
linnan parantaminen

2. Liikenteen hiilipäästöjä saadaan karsittua
• Ilmastonmuutoksen torjunta on paikallinen, 

valtakunnallinen ja globaali haaste
• Etelä-Karjala on ilmoittautunut ensimmäi-

senä maakuntana vähentämään hiilipääs-
töjään 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 
2030 mennessä. 

• Suurin vähennystavoite asetettaneen liiken-
teen päästöille.

KaKsoisraitEEn totEuttaminEn luumäKi - joutsEno välillE on hyvin pErustEltua

3. Kaksoisraiteen toteuttaminen olemassa ole-
van radan viereen helpottaa vanhan raiteen 
perusparannustyötä
• Vältytään pitkiltä junaliikenteen katkoilta,
• Helpotetaan työmaan toimintaa,
• Säästetään kustannuksia,
• Vältytään jatkossa meluaitojen ja muiden 

rakenteiden siirroilta.

4. Mahdollinen raideliikenteen lisääntyminen 
Imatran rajanylityspaikan kautta tulee aiheut– 
tamaan suuria kapasiteettiongelmia ilman 
kaksoisraidetta Luumäki-Joutseno välillä.

Nyt käynnissä olevan Luumäki-Imatra ratahank-
keen toteuttamisessa on otettu huomioon tuleva 
kaksoisraide välille Luumäki - Joutseno ts. kaksois-
raiteen rakentamiseen on jo varauduttu muiden 
ratasuunnitelmien puitteissa.


