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Asia: Rahoitus puuttuvien viiden raideparin saamiseksi Kotkan Mussalon sataman Kotolahden 

ratapihalle 
 

 
 

HaminaKotkan  satamat ovat Suomen viennin kannalta keskeiset satamayksiköt. Kotkan sataman 

osalta on tarve rakentaa viisi raideparia lisää satama-alueella  sijaitsevalle Kotolahden ratapihalle. 

Kauppakamari vetoaa liikenneministeriöön rahoituksen myöntämiseksi  valtionrahoituksesta.  Kohde 

sai jo päätöksenvaltionrahoituksesta  vuonna 2007 ko. raiteiden rakentamiseen, mutta lopulta varat 

kohdistettiinkin muuhun käyttöön. Hankkeen kustannusarvio on noin 20 miljoonaa euroa. 
 

 
Pyytämänne lisäselvitykset on toimittanut HaminaKotkan Satama Oy 

 
1.    Kasvupotentiaali 

HaminaKotkan Satama Oy:n kasvupotentiaali on lupaava. Kokonaisliikenteen kasvu 

HaminaKotkassa on arvioitu  olevan vuosittain kymmenen prosentin luokkaa (2017 kasvu oli 9,5 

%). 

Tammikuussa 2018 satamien kautta  kulkenut  tavaramäärä  oli 13,1% enemmän kuin 

tammikuussa  2017. Vienti kasvoi 0,7% ja tuonti peräti 54,9%. Myös kauttakulkuliikenteen vuosi 

alkoi 9,3% kasvulla. 

 
2.   Sataman liiketoimintanäkymät tuleville vuosille 

Aivan lähivuosina  satamaliikennettä kasvattaa erityisesti metsäteollisuuskuljetusten 

keskittäminen HaminaKotkaan, lannoiteliikenteen kasvu sekä alkamassa olevat 

projektilaivaukset; Nordstream  2 ja Kazakstanin projektivienti. 

Jo aloitetut investoinnit metsäteollisuuskuljetuksien turvaamiseksi  aikaansaavat jatkossa 

lastimäärien kasvua. 

Uutena lisänä toimintaan mainittakoon UPM Kymmenen helmikuun alussa ilmoittaman 

biojalostamon mahdollinen sijoittuminen Kotkan Mussaloon. 

Kaikki tämä lisää raideliikennettä varsinkin  Mussalon satamanosaan. 

Satama tulee investoimaan lähivuosina  voimakkaasti sisäisen rataverkon (nykyisellään 80 km) 

kehittämiseen. Satama pitää Kotolahden  ratapihan  saattamista  myös tarpeita  vastaavalle 

tasolle elintärkeänä  osana rataverkkoa. 

 
3.   Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 

HaminaKotkan Sataman tavoitteena on jatkossakin turvata  mahdollisuudet vientiteollisuudelle 

ja koko logistiikkasektorille toimia  tehokkaasti, taloudellisesti sekä turvallisesti ottaen huomioon 

lähivuosien positiiviset  näkymät niin viennin kuin transitoliikenteenkin näkökulmasta. liman 

koko logistisen ketjun  kattavaa toimivaa  liikenneinfraa se ei kuitenkaan ole turvattua. 
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Puuttuvien raideparien rakentaminen merkitsisi, että pitkät junat saadaan pilkottua ja eri 

tuotteita  kuljettavat junat järjestettyä ennen siirtoa sataman raideverkolle. Nyt tätä tehdään 

jopa muilla ratapihoilla kaukana purkupaikoista. 

Jos Kotolahden valmistumisen myötä tähän päästäisiin, nopeutuisi ja tehostuisi junien 

järjestely. Kapasiteettia vapautuisi vaihtotyöhön ja nykyistä useampia junia voitaisiin 

vastaanottaa päivittäin. Kyse on useista junavuoroista. Lastimäärää kasvaisi tuotteesta 

riippuen vastaavasti. 

Taloudelliset vaikutukset syntyisivät näin ollen tehostuneena vaihtotyönä sekä 

lisäkapasiteettina. 
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