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Liite 6 Suomen satamien reittikortti 
 

Suomen satamien reitti toimii Itämeren parhaana 
linjaliikenneyhteytenä Skandinaviaan ja läntisen 
Euroopan satamiin. Reitillä on tehokas palvelu ja 
korkeat ympäristö- ja turvallisuusstandardit. Reitti 
on intermodaalinen PAN-käytävä, jossa ovat 
edustettuna meri- ja sisävesiliikenne, rautatiet ja 
maantiet. Helsinki, Pietari ja Moskova ovat 
kansainvälisen lentoliikenteen solmupisteitä. 
Venäjän tuonnin arvosta noin 32 - 42 % tulee 
Suomesta ja Suomen kautta. 

Reitti yhdistää Pohjoismaat ja läntisen Euroo-
pan satamat Venäjän ydinalueisiin. Itämeren 
tehokas linjaliikenne korvaa tehokkaasti pitkiä 
kuorma-autokuljetuksia. Suomen satamista on 
rautatie- ja maantieyhteys Pietariin, Moskovaan 
sekä Trans-Siperian rataa muualle Venäjälle, 
IVY:n alueelle ja Kaukoitään. Pietarista on 
yhteys Venäjän sisävesiverkostoon. Reitillä on 
suuri merkitys Suomen ja Venäjän kahden-
keskisen ulkomaankaupan välittäjänä. Kansal-
lisesti reitti kuuluu  Venäjän pääkäytäviin.

Suomen satamien reitti 

Reitin yleiskuvaus

 Linjaus

Linjauksen päähaaran reitti:

Valtiot reitillä:

Liikennemuodot:

Reitin pituus:

Turku/Hanko/Helsinki/Kotka/Hamina - Pietari - 
Moskova. 
Yhteys korridori 9:ää pitkin Kreikkaan asti ja 
Trans-Siperian rataa pitkin Kauko-itään. 

Suomi, Venäjä 

Rautatieliikenne, tieliikenne

Rautatie 1 120 km
Maantie 110 km

!
!

Liikenteellinen merkitys

Tekninen kuvaus

Tieyhteys Moskovasta Pietariin

Tieyhteys Pietarista Kiovaan 

Rautatiellä Moskovasta Pietariin

Rata Pietarista Valkovenäjälle ja Ukrainaan 

 on 2-3 -
kaistainen (kaupunkien sisääntulot 4-6 -kaistaiset). 
Ajosuunnat on paikoittain erotettu suurkaupunkien 
läheisyydessä. Tien kuormitus on koko pituudelta 
lähellä kapasiteettia.

on heikkotasoinen. 
Sillat ja päällyste vaativat korjausta. Lisäksi osalla 
silloista on painorajoite.

 on suurin 
sallittu akselipaino on 22 500 - 23 000 kN. Rata on 
sähköistetty. Erikoistavarajunien suurin sallittu 
nopeus on 100 km/h. 

on 
dieselvetoinen ja yksiraideparinen.  
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Suomen satamien reittikortti 2(3) 

Tallinna
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Transitoliikenteen kehittyminen Suomen satamissa 
 (tonnia vuodessa) Lähde: MKL.
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Suomen satamien reittikortti (3/3) 

Liikennemäärät Venäjän osuudella
!

!

!

!

Tieyhteys: 
6 miljoonaa tonnia vuodessa 
Ratayhteys: 
30 - 35 miljoonaa tonnia vuodessa

Haara Valko-Venäjän kautta Ukrainaan:
Tieyhteys: 
1,5 miljoona tonnia vuodessa
Ratayhteys: 
7 miljoona tonnia vuodessa

!

!

!

!

!

!

!

Moskovan ja  Pietarin välistä tietä 
pidetään ruuhkien ja huonon kunnon 
takia esteenä Venäjän kehitykselle
Pietarin ja Kiovan välisen tien päällyste  
ja sillat ovat korjaustarpeessa
Moskovan ja Pietarin välisen juna-
radan kuormitus on lähellä välitys-
kykyä, mikä vaikeuttaa suurnopeus-
junien käyttöä

Rahoituksen puute
Saatavilla olevan rahoituksen käyttö 
puutteellinen
PPP:n ja muiden nykyaikaisten projek-
tien rahoitusmekanismien vähäinen 
käyttö rauta- ja maantiehankkeissa

Rataosuus Pietarista Mgan kautta 
Velikie Lukiin vaatii  perusparannusta, 
jotta osa tavaraliikenteestä voisi siirtyä 
sille Moskovan ja Pietarin väliseltä 
junaradalta

Venäjä
!

!

!

!

!

!

!

!

Moottoritien rakentaminen reitille Mos-
kova - Pietari - Suomen raja (Helsinki): 
hankkeesta halutaan kehittää alan 
suurin ja kansallisesti merkittävin 
hanke. Venäjällä katsotaan, että hanke 
antaa voimakkaan kehityssysäyksen 
Moskovan, Tverin, Novgorodin ja 
Leningradin alueille. Hanke lisää väes-
tön liikkuvuutta ja laajentaa Venäjän 
kansainvälisen pituussuuntaisen käy-
tävän ja Pietarin merisataman liiken-
teellisiä mahdollisuuksia. Samalla 
hanke myös lisää Suomen logistisen 
järjestelmän kilpailukykyä Venäjällä.

una-
radan 
Moskovasta Pietariin kulkevan j

osittainen vapauttaminen 
tavaraliikenteestä ja radan käyttö-
nopeuksien nostaminen 
Sivuttaisten ratojen kunnon paranta-
minen vastaamaan tavaraliikenteen 
vaatimuksia
Projektien nykyaikaisten rahoitus-
mekanismien käyttö pitkäjänteisellä 
valtionrahoituksella ja yksityisen 
rahoituksen mukaansaaminen PPP-
periaatteella. Hyvinä esimerkkeinä 
Koiviston ja Uuraan satamien raken-
taminen sekä Lukoilin ja muiden yritys-
ten osallistuminen.

E-18 -tien parantaminen
Kerava - Lahti -oikorata
Luumäki - Vainikkala -radan lisäraide
Kaksoisraiteen rakentaminen Vainik-
kala  - Buslovskaja -välille 

Suomi

Nykyinen rahoitus ”Venäjän liikennejärjes-
telmän modernisointi” -ohjelmasta.
RZD:n ja Venäjän tiesektorin vuosittaiset 
investoinnit.
Nämä instrumentit on katsottu riittämät-
tömiksi. Yritysten osallistumista PPP:n tavoin 
halutaan saada mukaan. Lisäksi kaavaillaan 
maksullisia tieosuuksia sekä erikoistoimen-
piteitä.
Valtion määrärahojen tehokkaampaa käyt-
tömekanismia suunnitellaan.

 Rahoitusnäkymät

Liikennemäärät  Kehittämishankkeet

 Nykytilanteen ongelmat

 
 


