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Valmistelu ja lisätiedot:
Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula, puh. 040 352 2033,
jukka-pekka. ujula@porvoo.fi
Hallitusohjelmassa on linjattu kolmesta suuresta raidehankkeesta.
Ne ovat päärata ja sen laajennukset ("Suomirata"), Helsingistä
länteen suuntautuva rata ("Turun tunnin juna") mukaan lukien
Espoon kaupunkirata sekä Helsingistä itään suuntautuva rata.
Kaikkia suuria raideliikenneinvestointeja edistetääntalouspoliittisen
ministerivaliokunnan 10. 9. 2019 puoltamien linjausten mukaisesti.
Liikenne-ja viestintäministeriö (LVM) on aloittanut keskustelut
itäisen suunnan raideyhteyden suunnitteluhankeyhtiön perustamisen
edellytyksistä. Aloitustilaisuus kuntien kanssa pidettiin 24. 6. 2020.
Tilaisuudessa keskusteltiin hankeyhtiövalmistelun aloittamisen
reunaehdoista Väyläviraston laatiman selvityksen pohjalta. Porvoon
kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi 29. 6. 2020 §223 Itäisen suunnan
ratayhteyden hankeyhtiövalmistelun tilannekuvan ja
viranhaltijajohdon selostuksen asian jatkovalmistelusta.
LVM kartoittaa nyt kuntien alustavaa halukkuutta osallistua
hankeyhtiön perustamiseen ja itäisen suunnan suunnittelun
rahoitukseen: "Osapuolia pyydetään ilmoittamaan liikenne-ja
viestintäministeriölle viimeistään 31. 8. 2020 onko näillä alustavat

edellytykset osallistua hankeyhtiön pääomittamiseen edellä mainitut
hankeyhtiön perustamisen reunaehdot huomioiden. Tässä

yhteydessä voi myös ilmoittaa onko osapuolella erityisiä reunaehtoja
pääomituksen tekemiselle."
Hankeyhtiö vastaisi hankkeen suunnittelusta
rakentamisvalmiuteen asti

Itäisen suunnan hankeyhtiöneuvottelut käytäisiin samoilla ehdoilla
kuin perusteilla olevien Suomi-rata-ja Turun tunnin juna
-hankeyhtiöiden neuvottelut. Hankeyhtiön toimialana ja tehtävänä
olisi hankkeeseen liittyvän uuden radan suunnittelu ja sen
rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Edellytyksenä aiemmissa neuvotteluissa on ollut, että hankeyhtiöön
tulisi omistajiksi eli osakkaiksi valtion lisäksi myös muita hankkeesta
hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja yhteisöjä. Edelleen
valtion tulisi omistaa hankeyhtiöstä perustamisvaiheessa vähintään
51 prosenttia Ja muiden osakkaiden noin 49 prosenttia. Alustavan
arvion perusteella suunnittelukustannukset
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Pon/oo-Kouvola-linjauksessa (nk. Itärata) olisivat noin 70 miljoonaa
euroa ja Pon/oo-Kotka-Luumäki (nk. Itäinen rantarata) linjauksessa
noin 110 miljoonaa euroa. Hankeyhtiön rahoittaminen ei kuitenkaan
tarkoita sitä, että rata varmasti rakennetaan.

Suunnittelu kestäisi noin 6-10 vuotta (esiselvitys, yleissuunnitelma ja
YVA sekä ratasuunnitelma) ja lopputuotteena on valmis
ratasuunnitelma.
Porvoon kannalta tarkoituksenmukaisin vaihtoehto uudeksi

itäiseksi linjaukseksi on Itärata Porvoo ja Kouvolan kautta
Väylävirastojulkaisi 28. 5. 2020 selvityksen itään suuntautuvan
henkilöliikenteen nopeuttamisesta ja raideverkon palvelutason
nostosta. Selvityksessä vertailtiin nykyisen rataverkon parantamista
ja uusia ratakäytäviä Porvoon kautta Kouvolaan (Itärata) tai Porvoon
ja Kotkan kautta Luumäelle (Itäinen rantarata). Väylävirasto on
julkaissut myös aiemmin keväällä 2019 LVM:n tilaaman
Itärata-selvityksen, jonka lopputulokset ja päätelmät olivat hyvin
pitkälti samankaltaiset.
Porvoon kannalta tarkasteltuna tarkoituksenmukaisin

vaihtoehto

uudeksi idän suunnan yhteydeksi on selvityksen perusteella
Porvoosta Kouvolaan kulkeva Itärata. Itärata tarjoaa porvoolaisille
paremman palvelutason kuin Itäinen rantarata. Kaukojunien määrä
on lähes kaksinkertainen Itäiseen rantarataan verrattuna. Itäradan

matkustajamäärä on myös ennusteiden mukaan suurin (sekä
porvoolaisia että muita matkustajia), Ja Itärata vähentää tieliikennettä
eniten. Itärata on suunnittelu-ja rakentamiskustannuksiltaan (noin
1, 7 miljardi euroa) myös selvästi halvempi kuin Itäinen rantarata
(noin 2, 7 miljardi euroa).

Huomioitavaa on, että itäisen Suomen laaja yhteinen näkemys on,
että Itärata tarvitaan. Alueen kaupungit ovat sitoutuneet Itäradan
hankeyhtiövalmisteluun ja haluavat edistää sitä pikaisesti
yhteistyössä valtion kanssa. Parempi saavutettavuus ja lyhyemmät
matka-ajat antavat uutta nostetta itäisen Suomen elinkeinoelämälle,
mahdollistavat paikasta riippumattoman työn ja hillitsevät liikenteen
päästöjä.Alueen maakuntaliitot ovat kuntien lisäksi vahvasti mukana
edistämässä Itärataa. Itäradan vaikutusalueella asuu noin 930 000

asukasta eli noin joka kuudes suomalainen. Pääkaupunkiseutu
mukaan lukien vaikutusalueella on noin 2 miljoonaa asukasta eli
enemmän kuin joka kolmas suomalainen.
Toiseksi tarkoituksenmukaisin vaihtoehto Porvoon kannalta on

Itäinen rantarata eli Porvoo-Kotka-Luumäkilinjaus. Itäinen rantarata
korostaa rannikon kehittämistä ja pitkällä aikavälillä mahdollisuutta
kehittää Helsinki-Pietariyhteyttä Kotkan ja Viipurin välisellä uudella
ratayhteydellä. Rantarata tarjoaa kuitenkin porvoolaisille vähemmän
kaukojunatarjontaa, vähemmän matkustajia ja korkeammat
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kustannukset kuin Itärata. Erityisesti Kotkan, Haminan ja Lovisan
kaupungit sekä Pyhtään ja Virolahden kunnat yhdessä muiden
toimijoiden kanssa ovat edistäneet Itäisen rantaradan toteutumista.
Porvoon kaupunki ei kuitenkaan tee päätöstäsiitä, minkä kautta rata
kulkee. Valtio päättäävaihtoehdon valinnasta. Uusi rata kulkee joka
tapauksessa Porvoon kautta ja junat pysähtyvät Porvoossa.
Uusien ratojen hyödytovat moninkertaiset verrattuna
vaihtoehtoon, jossa tyydytään vain nykyisen rataverkon
parannuksiin

Nykyisen rataverkon parannukset ovat kannatettavia, mutta ne eivät
yksinään riitä. Suuremmista investoinneista huolimatta uuden radan
- sekä Itäradanettä Itäisen rantaradan - hyödyt ovat Väyläviraston
selvityksen mukaan moninkertaiset nykyverkon
parantamishankkeisiin verrattuna. On huomioitava, että 20 vuoden
aikajänne on lyhyt, kun suunnitellaan uusia raideyhteyksiä. Vaikka
selvityksen mukaan Itärata on tarkoituksenmukaisin vaihtoehto
uudeksi idän suunnan yhteydeksi niin se ei sulje pois sitä
mahdollisuutta, että pitkällä aikatähtäyksellä kehitetään myös Itäistä
rantarataa, Helsinki-Pietari-yhteyttä Kotkan ja Viipurin välisellä
uudella ratayhteydellä.

Porvoon, Loviisan ja koko itäisen Uudenmaan kannalta uudella
radalla Ja Porvoon asemalla olisi merkittävä vaikutus alueen
kehittämiseen, asumiseen, elinkeinoelämään, liikkumiseen ja

päästöjen vähentämiseen. Uudella junayhteydellä olisi myös koko
metropolialueen kehittämisen kannalta merkittävä vaikutus. Se
vaikuttaisi positiivisesti asuntotuotantomahdollisuuksiin Ja
asuntomarkkinoihin sekä laajentaisi pääkaupunkiseudun
työssäkäyntialuetta. Uusi ratayhteys lisäisi asumisen ja työpaikan
sijainnin valinnan joustavuutta, mikä parantaisi myös
työmarkkinoiden toimivuutta. Lisäksi yhteys lentoasemalle paranisi,
joka on ensiarvoisen tärkeääyritysten sijoittumisen ja päivittäisen
matkustamisen kannalta. Idän suunnan mahdollisen uuden

ratakäytävän edellytyksenä on Lentorata, jonka suunnitelmien
päivittäminenja tarkentaminen on myös tarpeen.
Porvoon kaupungin kannalta olennaista on, että päätös linjauksesta
ja hankeyhtiöstä tehdään mahdollisimman nopeasti. Uusia
lisäselvityksiäasiasta ei tule enäätehdä.
LähijunaliikennettäPorvooseen
Uuden ratakäytävänkaukojunaliikennettä on selvityksen perusteella
tarpeen täydentää Porvoon suunnan lähijunaliikenteellä kaukojunien
matkustajakuormitusten tasaamiseksi ja kaluston käytön
tehostamiseksi. Osa lähiliikenteestä on mahdollista jatkaa
Kouvolaan tai Kotkaan saakka. Porvoon suunnan
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lähijunaliikenteestä on tarpeen laatia tarkemmat suunnitelmat, jotta
lähiliikenteen toteuttamisedellytykset voidaan varmistaa.

Lähijunaliikenteen osalta on tarpeen kartoittaa potentiaaliset uudet
asemanseudut, niiden maankäytön kehittämisedellytykset sekä
liityntäliikenteen mahdollisuudet. Myös lähijunien
liikennöinninteknisetja taloudelliset edellytykset on tarpeen selvittää.
Tämän jälkeen Väyläviraston selvityksen mukaan voidaan arvioida
myös se, onko Porvooseen päättyvällä raideyhteydellä taloudellisia
toteuttamisedellytyksiä ennen radan mahdollista jatkamista
Kouvolaan tai Kotkan kautta Luumäelle.

Väylävirastonselvityksessä on tarkasteltu ratainvestointien
laajempia taloudellisia vaikutuksia kasautumisvaikutusten,
työmarkkinavaikutusten ja kiinteistömarkkinavaikutusten avulla.
Selvityksen perusteella Porvoo näyttäsi hyötyvän uudesta
ratayhteydestä ehdottomasti eniten. Saavutettavuuden
parantumisen Ja matka-aikahyötyjen kohdentumisen perusteella
myös Helsinki ja Vantaa hyötyvät uudesta ratayhteydestä
merkittävästi. Uuden radan laajemmat taloudelliset vaikutukset ovat
kokonaisuutena positiivisiaja toteutumisella olisi myös myönteisiä
kerrannaisvaikutuksia.

Itäradan (Porvoo-Kouvola) hankeyhtiövalmistelu
Itärata on uusi raideyhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalta Porvoon
kautta Kouvolaan, ja sen toteutuminen edellyttää Lentoradan
rakentamista pääkaupunkiseudulla. Kaksiraiteisena ja nopealle
junakalustolle sopivana Itärata maksaisi 1, 7 miljardia euroa
Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan toteutettuna.

Itäradantäysimääräistenhyötyjen saavuttamiseksi tarvitaan
investointeja lisäksi Savon ja Karjalan, Kouvola-Kotka sekä
Luumäki-Vainikkala -radoille. Parantamistoimenpiteet kohentavat

myös tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä ja kustannustehokkuutta
sekä tukevat myös uuden Porvoo-Kouvola ratayhteyden
toteuttamista. Itäratahankkeenkaupungit edistävätnäitä
perusparannustoimenpiteitä uuden Porvoo-Kouvola ratayhteyden
rinnalla. Nykyisen rataverkon toimenpiteet toteutetaan kuitenkin
valtion toimesta erillisenä uudesta Itäradan hankeyhtiöstä.
Itärata-hankkeen kaupungit odottavat nykyisen rataverkon
parannustoimenpiteiden toteutumista valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman puitteissa.
LVM:n alustavan arvion perusteella uuden radan
suunnittelukustannukset ovat noin 4 % rakentamiskustannuksista.

Itäradan suunnittelukustannukset ovat siis noin 70 miljoonaa euroa,
Josta jakautuisi 51 % valtiolle ja 49 % kunnille ja muille osakkaille.
Itäradan osalta kunnille ja muille julkisyhteisöille kohdistuva alustava
rahoitus olisi tästä noin 34, 3 miljoonaa euroa.
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Suunnittelun ja rahoituksen arvioidaan jaksottuvan arviolta noin 6-10
vuoden ajalle, ja lopputuotoksena syntyisi lainvoimainen
ratasuunnitelma itäisen suunnan raideyhteyden rakentamiseksi.
Suunnitteluhankeyhtiönperustamisen edellytyksenä on, että yhtiöön
on saatu riittävä rahoitus, jolla suunnittelu voidaan toteuttaa
rakentamiseen asti.

Alkukesästä 2020 yksitoista itäisen Suomen kaupunkia (Iisalmi,
Imatra, Joensuu, Kajaani, Kouvola, Kuopio, Lappeenranta, Mikkeli,
Pieksämäki, Porvoo ja Varkaus) ilmoitti halukkuutensa osallistua
Itäradan lentoasema-Porvoo-Kouvola -linjauksen

hankeyhtiökeskusteluihin. Savonlinna ei ole vielä ilmoittanut
kantaansa hankeyhtiöneuvotteluihin.
Rahoituslaskelmaluonnos on valmisteltu Itäradan ohjausryhmässä
yhdessä ja alustavasti arvioitu kunkin kunnan rahoitusosuus
(mukana alustavassa arviossa vain ne kunnat, jotka ennakkoon ovat
ilmoittaneet halukkuudesta osallistua). Laskelma perustuu
savutettavuuden parantumiseen ja väestömäärään:

saavutettavuushyödyt 70 % ja väestöosuudet 30 %.
Saavutettavuuden parantuminen on laskettu seuraavasti: paljonko
matka nopeutuu uuden ratayhteyden myötä verrattuna nykyiseen
matka-aikaan (nopein junamatka katsottu aikataulusta 6. 8. 2020).
Porvoon osalta on kysymys uudesta henkilöliikenneyhteydestä ja
viimeisimmän LVM:njohdolla tehdyn Väylävirastonselvityksen
perusteella Porvoolle koituu mittavat hyödyt. Porvoon
saavutettavuuden parantuminen arvioitu olevan 37%. Näin
laskettuna Porvoo osuus 34 miljoonan euron kustannuksista olisi 9,8
miljoonaa euroa eli 28,4%.
Itäradan hankeyhtiövalmisteluun osallistuvat kaupungit
pääomittaisivat hankeyhtiötä alustavan arvion mukaan seuraavin
osuuksin:

Porvoo 9, 8 miljoonaa euroa
Kouvola 4, 8 miljoonaa euroa
Lappeenranta 3, 6 miljoonaa euroa
Kuopio 3, 2 miljoonaa euroa
Mikkeli 2, 7 miljoonaa euroa
Joensuu 2, 4 miljoonaa euroa
Imatra 2, 3 miljoonaa euroa
Pieksämäki 1, 7 miljoonaa euroa
Varkaus 1, 5 miljoonaa euroa

Kajaani 1,4 miljoonaa euroa
Iisalmi 1, 3 miljoonaa euroa

Hankeyhtiövalmisteluun osallistuvien kaupunkien alustavat
pääomituksetovat yhteensä enimmillään 34, 7 miljoonaa euroa
edellyttäen, että valtio omistaisi hankeyhtiöstä perustamisvaiheessa
vähintään 51 %. Tarkemmista rahoitusosuuksista

neuvotellaan, kun

kaikki suunnitteluhankeyhtiön pääomittamiseen osallistuvat tahot
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ovat selvillä. Jatkoneuvotteluissa tulisi voida varmistaa, että

suunnittelua tehdään kustannustehokkaasti Ja asteittain niin, että

valtion päätös radan rakentamisesta on tehtävissä. Rahoitus koskee
hankkeen suunnittelua ja sen oletetaan jaksottuvan 6-10 vuodelle
riippuen suunnitteluajasta.
Kuopion, Kouvolan, Joensuun, Lappeenrannan, Mikkelin, Kajaanin,
Imatran, Iisalmen, Varkauden ja Pieksämäenkaupungit asettavat
reunaehdoiksi:

1) Itäisen Suomen uusia raidelinjauksia tulee olla vain yksi,
Helsinki-Vantaan [entoasema-Porvoo-Kouvola.

2) Valtion tulee ohjata viimeistään valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden kautta Uudenmaan maakuntakaavoitusta,
mikäli muutoin ei Porvoo-Kouvola kaavallinen valmius etene.

Itärata-ohjausryhmän puitteissa on käyty myös rakentavat
keskustelut Helsingin ja Vantaan kaupunkien virkamiesjohdon
kanssa.

Pienemmiltä itäisen Suomen radanvarsikunnilta (Lapinlahti,
Siilinjärvi, Suonenjoki, Mäntyharju, Parikkala ja Kitee) on kysytty
alustavasti kiinnostusta lähteä mukaan heitä hyödyttävänItäradan
suunnitteluhankeyhtiöön väestön mukaisella osuudella. Pienempien
kuntien mahdollisia rahoitusosuuksia ei ole vielä huomioitu edellä

esitetyssä rahoituslaskelmassa.
Itäisen rantaradan (Porvoo-Kotka-Luumäki)
hankeyhtiövalmistelu
Kotkan, Haminan ja Loviisan kaupungit sekä Pyhtään ja Virolahden
kunnat ovat yhdessä edistäneet Itäisen rantaradan toteutumista.
LVM:n alustavan arvion perusteella suunnittelukustannukset
Porvoo-Kotka-Luumäki -linjauksessa ovat noin 110 miljoonaa
euroa, josta jakautuisi 51 % valtion 49 % kunnille ja muille
osakkaille. Itäisen rantaradan osalta kunnille ja muille toimijoille
kohdistuva alustava rahoitus olisi tästä 54 miljoonaa euroa.

Rahoitus jakautuisi mukana olevien kuntien ja elinkeinoelämän
toimijoiden kesken siten, että kuntien osuus olisi 39 miljoonaa Ja
yksityisten rahoittajien 15 miljoonaa. Rahoituksen oletetaan
jaksottuvan 6-10 vuodelle riippuen suunnitteluajasta.
Itäisen rantaradan toimijat pääomittaisivat hankeyhtiötä alustavan
arvion mukaan seuraavilla osuuksilla:

Loviisa 6, 0 miljoona euroa

Pyhtää2, 1 miljoona euroa
Kotka 21, 4 miljoona euroa
Hamina 8, 2 miljoona euroa
Virolahti 1, 3 miljoona euroa

Yksityiset ja/tai julkiset muut rahoittajat 15 miljoona euroa

OTE PÖYTÄKIRJASTA

PORVOON KAUPUNKI

_§^61

Kaupunginhallitus

31. 08. 2020

Valmistelussa ei ole tarkasteltu Porvoon, Helsingin tai Vantaan
osuutta lainkaan. Lähtökohtaisesti Porvoo on mukana taloudellisella

panostuksella hankeyhtiössä, Jos valtio päätyy itäisen rataradan
linjausvaihtoehtoon.

Kotka, Loviisa, Virolahti, Pyhtääja Hamina ovat kiinnostuneita
ratahankeyhtiön perustamisesta ja suunnittelun pääomittamisesta
sillä edellytyksellä, että ratalinjausta suunnitellaan
sekaliikenneratana (radalla henkilöliikenne Ja tavaraliikenne)
Helsingistä Porvoon ja Kotkan kautta Luumäelle. Tavaraliikenteen
potentiaaliset hyödyt ovatkin selvästi suurimmat Itäisen rantaradan
vaihtoehdossa.

Toistaiseksi uusia oikoratoja on kuitenkin suunniteltu vain
henkilöjunaliikenteelle. Uusien oikoratojen hyödyntäminen
tavaraliikenteen osalta edellyttää raideyhteyksien rakentamista
oikoratojen ja satamiin johtavien ratojen välille sekä oikoratojen
radan suunnittelua ja rakentamista myös tavaraliikenteen
lähtökohdista. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että radan kaarteiden

kallistukset eivät voi olla yhtä voimakkaita kuin pelkästään nopeille
henkilöjunille suunniteltaessa, ja radan geometria on suunniteltava
suuremmilla kaarresäteillä, mikä vaikuttaa mm.

rakentamiskustannuksiin. Tavaraliikenteen edellyttämiä investointeja
ei ole arvioitu, eikä näin ollen ole arviota myöskään
sekaliikenneradan suunnittelukustannuksista. Väyläviraston

selvityksen mukaan varteenotettava vaihtoehto on, että uudet
oikoradat suunnitellaan vain henkilöjunaliikenteelle, jolloin ne
voidaan suunnitella nopean liikenteen lähtökohdistaeikä
yhteysraideinvestointeja satamaradoille tarvita. Tavaraliikenteen
merkitys oikoratavaihtoehtojen kannattavuusluvuissa ei näytä olevan
merkittävä.

Uusi rata veisi porvoolaiset 32 minuutissa pääkaupunkiseudulle
Nopeaa rataa pitkin pääsisi Porvoon Kuninkaanportista Helsingin
päärautatieasemalle 32 minuutissa, kun linja-automatka vie nykyisin
hieman yli tunnin aamuruuhkassa. Juna olisi myös henkilöautoa
nopeampi vaihtoehto. Vuonna 2019 Strafica Oy:n tekemän Porvoon
ja Helsingin seudun liikenneselvityksen johtopäätöksenä oli, että
nopea Itärata parantaisi porvoolaisten joukkoliikenneyhteyksiä
merkittävästi. Vaikutukset olisivat erityisen myönteiset, Jos

kaukoliikenteen lisäksi saataisiin myös lähijunaliikennettä
Porvooseen asti. Tutkitut junavaihtoehdot olivat huomattavasti
metro-ja linja-autovaihtoehtoja parempia porvoolaisten kannalta.
Porvoon kaupunkistrategian mukaan "Edistämmeaktiivisesti
ratayhteyden saamista Porvooseen". Päätösosallistumisesta
hankeyhtiövalmisteluun on Porvoon kannalta mitä merkittävin
strateginen valinta. Itärata yhdistäisi Porvoon uutena ratakaupunkina
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rataverkkoon ja vahvistaisi kaupungin kasvun mahdollisuuksia
itäisen Uudenmaan solmukohtana. Rata kytkisi Porvoon aiempaa
vahvemmin metropolialueen kehitykseen ja työssäkäyntialueeseen.
Uudenmaan maakuntavaltuusto on tehnyt 25. 8. 2020 päätöksen
maakuntakaavasta, joka mahdollistaa em. selostuksessa esitettyjen
ratavaihtoehtoejen edistämisen.
Taustatietoa ajankohtaisista selvityksistä:
Väyläviraston selvitys Itä-Suomen junaliikenteen kehittämisestä
julkaistiin 28. 5. 2020.
httDS://iulkaisut. vavla. fi/Ddf12/vi 2020-16 ita-suomen junayhteydet
tiivistelmä web. pdf

Linkki Väylävirastontiedotteeseen, jossa linkit taustaraporttiin ja
tiivistelmäraporttiin:
httDS://vavla. fi/-/vavlaviraston-itarataselvitvs-valmistunut
Lisäksi linkki hankeikkunaan:

httDS://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM031:00/2019 (Suurten
raidehankkeiden edistäminen)

Porvoo - Helsingin seutu, liikenneyhteysselvitys 2050, 20. 6. 2019,
Strafica Oy.

https://www. porvoo. fi/iuna-on-paras-vaihtoehto-porvoolaisille-pendel
äijille

Liite:

Liikenne-ja viestintäministeriön esitys 24. 6. 2020
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa Liikenne-ja viestintäministeriölle
kiinnostuksensa ratahankeyhtiön perustamiseen sekä hankeyhtiön
rahoittamiseen valtion päättämänuuden radan linjauspäätöksen
mukaisesti alustavasti enintään 10 miljoonalla eurolla.
Porvoon kaupungin reunaehtona osallistumiselle on, että
Helsinki-Porvoo lähijunayhteyden toteuttamisedellytykset
selvitetään ja hankeyhtiön suunnittelun lähtökohtana on
mahdollistaa radalla lähijunaliikenne välillä Porvoo-Helsinki.
Kaupunginhallitus toteaa, että Porvoon kannalta
tarkoituksenmukaisin vaihtoehto uuden radan linjaukseksi on
esitettyjen selvitysten perusteella nk. Itärata (Lentorata-Porvoo
-Kouvola).

Porvoo osallistuu vastaavin periaattein myös nk. Itäisen rantaradan
(Lentorata-Porvoo-Kotka-Luumäki)hankeyhtiön perustamiseen,
mikäli valtio päätyytähän linjausvaihtoehtoon.
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Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Pon/oon kaupunki on valmis
neuvottelemaan rahoitusosuuksista tarkemmin, kun ratalinjaus on

päätetty sekä kaikki suunnitteluhankeyhtiön pääomittamiseen
osallistuvat tahot ovat selvillä. Varsinaisen päätöksen
osallistumisesta hankeyhtiöön tekee kaupunginvaltuusto.
Asiakohta tarkastetaan heti.
Päätös:

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ilmoittaa Liikenne- ja
viestintäministeriölle kiinnostuksensa ratahankeyhtiön

perustamiseen sekä hankeyhtiön rahoittamiseen valtion päättämän
uuden radan linjauspäätöksen mukaisesti alustavasti enintään 10
miljoonalla eurolla.
Porvoon kaupungin reunaehtona osallistumiselle on, että
Helsinki-Porvoo lähijunayhteyden toteuttamisedellytykset
selvitetään ja hankeyhtiön suunnittelun lähtökohtana on
mahdollistaa radalla lähijunaliikenne välillä Porvoo-Helsinki.
Kaupunginhallitustoteaa, että Porvoon kannalta
tarkoituksenmukaisin vaihtoehto uuden radan linjaukseksi on

esitettyjen selvitysten perusteella nk. Itärata (Lentorata-Porvoo
-Kouvola).

Porvoo osallistuu vastaavin periaattein myös nk. Itäisen rantaradan
(Lentorata-Porvoo-Kotka-Luumäki) hankeyhtiön perustamiseen,
mikäli valtio päätyytähän linjausvaihtoehtoon.
Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Porvoon kaupunki on valmis
neuvottelemaan rahoitusosuuksista tarkemmin, kun ratalinjaus on

päätettysekä kaikki suunnitteluhankeyhtiön pääomittamiseen
osallistuvat tahot ovat selvillä. Varsinaisen päätöksen

osallistumisesta hankeyhtiöön tekee kaupunginvaltuusto.
Asiakohta tarkastettiin heti.

Otteen oikeaksi todistaa Porvoossa 31. 8. 2020
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