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Hei,
HaminaKotka Satama Oy ilmoittaa, että se on omistajiensa Haminan ja
Kotkan kaupunkien kanssa mukana Itäisen rantaradan
suunnitteluyhtiökeskusteluissa, mikäli Itäinen ratalinjaus noudattaa
Itäisen rantaradan reittiä ja mikäli Kotkan ja Haminan kaupungit itse
päättävät olla mukana.
Terveisin
HaminaKotka Satama Oy
Kimmo Naski
toimitusjohtaja
Lähettäjä: sanna.koponen@lvm.fi <sanna.koponen@lvm.fi>
Lähetetty: keskiviikko 24. kesäkuuta 2020 11.27
Vastaanottaja: tapio.ojanen@vayla.fi; marjo.wallenius@ekarjala.fi; teppo.leinonen@chamber.fi;
jarmo.vauhkonen@esavo.fi; simo.kaksonen@hamina.fi; jussi.eerikainen@hamechamber.fi;
anu.naatanen@joensuu.fi; kari.karjalainen@joensuu.fi; jussi.heikkinen@kajaani.fi;
risto.i.hamalainen@kajaani.fi; esa.sirvio@kotka.fi; markku.hannonen@kotka.fi; terhi.lindholm@kotka.fi;
petteri.portaankorva@kouvola.fi; tuukka.forsell@kouvola.fi; kaija.savolainen@kuopiochamber.fi;
jarmo.pirhonen@kuopio.fi; marika.kirjavainen@kymichamber.fi; mika.makinen@lahti.fi;
kimmo.jarva@lappeenranta.fi; ulla.kaleva@lvm.fi; ville.taivassalo@lvm.fi; jan.d.oker-blom@loviisa.fi;
tommi.huttunen@ely-keskus.fi; marko.korhonen@pohjois-savo.fi; Kimmo Naski
<Kimmo.Naski@haminakotka.fi>; hanna.linna-varis@porvoo.fi; jukka-pekka.ujula@porvoo.fi;
jaana.martikainen@paijat-hame.fi; anna.jokela@vayla.fi; pekka.rajala@vayla.fi; laura.kuistio@vayla.fi;
jussi.kailasto@ely-keskus.fi; risto.poutiainen@pohjois-karjala.fi; pasi.rajala@hel.fi;
hannu.muhonen@hamina.fi; paula.qvick@pohjois-savo.fi
Kopio: timo.harakka@lvm.fi; Sabina.Lindstrom@lvm.fi; Susanna.Niinivaara@lvm.fi;
Johanna.Stenholm@lvm.fi; Miikka.Rainiala@lvm.fi; Niko-Matti.Ronikonmaki@lvm.fi; Timo.Kievari@lvm.fi;
Kaisa.Kuukasjarvi@lvm.fi; Riitta.Makela@lvm.fi
Aihe: Itäisen suunnan ratayhteyden hankeyhtiövalmistelun aloitustilaisuus
Hyvä vastaanottaja,
kiitos osallistumisesta itäisen suunnan ratayhteyden hankeyhtiövalmistelun aloitustilaisuuteen.
Tässä vielä kootusti tilaisuudessa esitettyä materiaalia:

-

Liitteenä yksikönjohtaja Miikka Rajalan (LVM) esitys Hankeyhtiöneuvottelujen edellytykset

-

ApulaisjohtajaTapioOjasen(Väylävirasto)Itäisen suunnanselvitys -esityson nähtävissäseuraavan
linkin takaa:https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2020-16_itasuomen_junayhteydet_tiivistelma_web.pdf
LinkkiVäylävirastontiedotteeseen,jossalinkit taustaraporttiin ja tiivistelmäraporttiin:
https://vayla.fi/-/vaylaviraston-itarataselvitys-valmistunut

-

Lisäksilinkki hankeikkunaan:https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM031:00/2019(Suurten
raidehankkeidenedistäminen)

Oikeinmukavaakesänjatkoa!
YlijohtajaSabinaLindströminpuolesta,

Ystävällisinterveisin
SannaKoponen
Assistentti
Verkko-osasto,Kehittämisyksikkö
Liikenne-javiestintäministeriö
Eteläesplanadi16
PL31, 00023VALTIONEUVOSTO
puh. 050 518 4954
sanna.koponen@lvm.fi

Itäisen suunnan
hankeyhtiöneuvottelujen
alustavat edellytykset
24.6.2020
Miikka Rainiala, yksikön johtaja
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Tausta ja
lähtökohdat

Suomi-rata-ratayhteydensuunnittelu

24.6.2020
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Ennakoitavammin,
enemmän ja
etupainoisemmin
Tarvitsemme E3: ennakoitavampaa
liikennejärjestelmäsuunnittelua, enemmän
investointeja infrastruktuuriin ja resursseja sen
ylläpitoon sekä etupainoisemmin yhteiskuntaa
hyödyttäviä hankkeita toteutettavaksi
Hankeyhtiöt mahdollistavat uusien resurssien
hyödyntämisen, luovat kannustimet tuottaa
hyvälaatuista suunnittelua sekä infrastruktuuria ja
antavat mahdollisuuden aikaistaa tarvittavien
hankkeiden toteutumisen

24.6.2020
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Hankeyhtiömalli raideinvestoinneissa – mahdollinen
konsepti
• Hankeyhtiömalli kehittää liikenneinfrastruktuuria ja
edistää samalla kaupungistumisen vaatimaa
tehokasta asunto- ja toimitilarakentamista.
Yhdyskuntarakenne kehittyy kokonaisvaltaisesti
• Kunnilla on kannustin kaavoittaa yhtiön
vaikutusalueella mahdollisimman tehokkaasti
varmistaakseen yhtiön tulovirran
• Suunnitteluvaiheessa yhtiö rahoittaisi toimintaansa
omistajien yhtiölle antamin pääomituksin

Tehokasta
kaavoitusta

Uusiraideyhteys

Hankeyhtiö

• Rakentamisvaiheessa yhtiö rahoittaisi toimintaansa
omistajien yhtiölle antamin pääomituksin ja
velkarahalla
• Operointivaiheessa kustannukset katettaisiin
operaattoreilta ja matkustajilta perittävillä
käyttäjämaksuilla sekä omistajilta perittävillä
määräaikaisilla vastikkeilla. Lisäksi yhtiö saisi
vuokratuloja hyödyntämällä kiinteistöomaisuutta,
jota omistajat osoittaisivat sille apporttisijoituksena
24.6.2020

Kiinteistöomaisuutta
omistajilta

Velatja
vastikkeet

Käyttäjämaksut
operaattoreiltaja
matkustajilta
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Vaih eistu s
Suunnittelu

Toteutus

Operointi

TARVITTAESSA
OMISTAJAT
PÄÄOMITTAVAT

Perustaminen

Neuvottelut ja toteutuspäätös

• Enemmistöomistus valtiolla

• Suunnitteluvaiheessa
tarkentuneet kustannukset
sekä vaikutukset

• Omistajat pääomittavat
alkuvaiheessa yhtiöitä
• Suunnittelu ja
toteutusedellytysten
selvittäminen

24.6.2020

Toteutetun hankkeen
pitkäjänteinen ylläpito

• Neuvotteluiden perusteella
yhtiön pääomitus ja
uudet omistusosuudet, mikäli
toteutus katsotaan järkeväksi
5

Suunnitteluvaiheen alustavat kustannusarviot
• Väyläviraston Itäisen suunnan selvityksessä uusien ratojen alustavasti arvioidut
rakentamiskustannukset ovat esimerkiksi Porvoo-Kouvola (VE2) osalta n.
1,7miljardia euroa ja Porvoo-Kotka-Luumäki osalta n. 2,7 miljardia euroa (VE3)
(MAKU130, 2010=100).
• Turun tunnin junan suunnittelukustannukset ovat n. 110 miljoonaa euroa ja tämän
hetkinen arvio rakentamiskustannuksista on n. 2,8 miljardia euroa. Tämä
tarkoittaa, että suunnittelukustannukset ovat n. 4% rakentamiskustannuksista.
• Tämän perusteella Itäradan suunnittelukustannukset ovat alustavan arvion
perusteella esimerkiksi VE2:ssa (Porvoo-Kouvola) n. 70 miljoonaa euroa ja
VE3:ssa (”itäinen rantarata”) n. 110 miljoonaa euroa (arviot ALV 0%).
• Kyseessä on alustava ja karkea arvio kustannuksista.

24.6.2020
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Hankeyhtiöneuvotteluiden
lähtökohdat

Suomi-rata-ratayhteydensuunnittelu

24.6.2020
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Yhteyden suunnittelu rakentamisvalmiuteen saakka
• Aikaisempien hankeyhtiöneuvotteluiden lähtökohta on ollut se, että
hankeyhtiöiden toimialana ja tehtävänä on hankkeisiin liittyvä suunnittelu ja sen
rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.
• Hankeyhtiön perustaminen on edellyttänyt, että siihen tulisi omistajiksi eli
osakkaiksi valtion lisäksi myös muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai
julkisesti omistettuja yhteisöjä. Hankeyhtiöissä voisi olla myös muita osakkaita
edellyttäen, että yhtiössä säilyisi julkisomisteinen määräenemmistö.
• Edelleen lähtökohtana on ollut, että valtio omistaisi hankeyhtiöistä
perustamisvaiheessa vähintään 51 prosenttia ja muut osakkaat noin 49
prosenttia. Osakkaiden on tullut myös sitoutua yhtiön pääomittamiseen edellä
mainitussa suhteessa siten, että pääomitus kattaisi arvioidut
rakentamisvalmiuden edellyttämän suunnittelun kustannukset sekä muut
hankeyhtiön toiminnan edellyttämät kustannukset.
• Suunnittelu kestäisi n. 6-10 vuotta ja lopputuotoksena syntyisi lainvoimainen
ratasuunnitelma itäisen suunnan raideyhteyden rakentamiseksi.
24.6.2020
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Alustavien edellytysten selvittäminen
• 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.
• Tarkoituksena on kartoittaa alueen toimijoiden edellytyksiä ja riittävän laajaa
sitoutumista hankeyhtiön perustamiseen aikaisempia hankeyhtiöneuvotteluita
vastaavilla periaatteilla.
• Ilmoitukset pyydetään toimittamaan osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi

24.6.2020
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Kiitos!

Suomi-rata-ratayhteydensuunnittelu
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