
Vahvasta vahvemmaksi logistiikassa
Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT



• Tehola-Kullasvaaraan rakennetaan rautatie- ja 

maantiekuljetuksia yhdistävä 

intermodaaliterminaali.

• Terminaalissa voidaan käsitellä yli kilometrin 

pituisia junia kokonaisina 

• Tehokkuutta saadaan kuljetus-

volyymeista ja käsittelyn tehostumisesta 

• Operointi pitkillä junilla on mahdollista 

vain Kaakkois- Suomessa. 

• Terminaalista tulee kuivasatama, jota hallinnoi 

Railgate Finland Oy. Se toimii satamayhtiön 

tavoin.

Kouvola RRT



• Kaupunki luo yrittäjille ja uusille toimijoille 

puitteita ja mahdollisuuksia kasvattaa 

liiketoimintaansa logistiikan alalla.

• RRT on investointi Kouvolan elinvoiman 

ja logistiikkatoimialan vahvistamiseen.

• Logistiikka on tuottanut Kouvolalle 20 vuodessa 

investointeja, työpaikkoja ja vuokratuloa.

• Nykyinen logistiikka-alue laajenee.

• Logistiikkatonttien tarjonta lisääntyy. Tontteja 

rakennetaan, jotta saadaan alan yrityksille lisää 

tilaa radan läheisyydestä. 

• Kaupunki saa tonteista vuokratuloa.

Elinvoimaa Kouvolaan



• Junakoot ja kuljetuskapasiteetti kasvavat. Tarvitaan

vaihtotyötä ja junien pilkkomista käsiteltäväksi.

• Kouvola RRT mahdollistaa pitkien junien käsittelyn

kokonaisena.

• Suomen valtio on panostanut merkittävästi 

tavaraliikenteen rataverkkoon Kaakkois-Suomessa, 

jotta 1100 m junien käsittely kokonaisena on 

mahdollista. 

• Suurin osa itärajan yli tulevasta tavaraliikenteestä 

kulkee Vainikkalan raja-aseman kautta, jossa on 

uudistusten jälkeen kuusi yli kilometrin pituista 

raidetta.

Pitkiä raiteita tarvitaan



• Maantieverkko ja rautatieverkko yhdistyvät 

Kouvolassa, joka on keskeisin paikka Suomen 

raidekuljetuksille.

• Kouvola on lähellä pääkaupunkiseutua, mutta 

täällä on tilaa toimia joustavasti ja edulliset 

tonttihinnat. 

• Kouvola RRT sijaitsee radan läheisyydessä. 

Terminaali on helposti saavutettavissa myös 

maanteitse.

• Kouvola on tavaraliikenteen valtaväylä. 

Suomen suurimmat rahtimäärät liikkuvat 

väleillä Kotka – Kouvola ja 

Kouvola – Vainikkala.

Kouvolan valtit 



• Kouvola RRT on osa Euroopan laajuisen 

liikenneverkon kehittämistä.

• RRT on Suomen ainoa EU:n 

TEN-T -ydinverkon RailRoad -terminaali. 

• Kansainväliseltä merkittävyydeltään 

se on verrattavissa tärkeimpiin satamiin 

ja lentokenttiin.

• Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin 

palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n 

tavoitteita.

Kouvola on osa Euroopan 
liikenteen ydinverkkoa



Pohjois-Euroopan kuljetuskäytävät

TEN-T-verkko
Tavoitteena turvallinen ja kestävä EU:n 

liikennejärjestelmä, joka edistää tavaroiden 

ja ihmisten saumatonta liikkumista. 

Ydinverkkoon kuuluvat Suomessa:
Saimaan vesistöalue

Helsingin ja Turun solmukohdat

Helsingin ja Turun lentokentät

HaminaKotkan, Helsingin, Turun ja 

Naantalin satamat

Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT

TEN-T ydinverkko keskittyy 

tärkeimpiin yhteyksiin ja 

solmukohtiin.



Kouvola on merkittävä osa TEN-T -ydinverkkoa

• TEN-T -ydinverkossa on yhdeksän ydinverkkokäytävää, joista kaksi, 

Skandinavia-Välimeri ja Pohjanmeri-Itämeri, ulottuvat eteläisimpään Suomeen.

• Eurooppa-tasoinen pääyhteys Venäjälle kulkee Vaalimaan (tie) ja 

Vainikkalan (rata) kautta.



• EU:n tavoite on siirtää yli 300 km:n maanteiden 

tavarankuljetukset muihin liikennemuotoihin, 

kuten raiteille:

• 30% siirtymä vuoteen 2030 mennessä

• yli 50% siirtymä vuoteen 2050 mennessä

• Tarvitaan terminaaleja eli lastauspaikkoja. 

• Ruotsissa tällainen malli on yleinen, jossa 

tavaraliikenteen konttikuljetukset ovat yli 

kymmenkertaiset Suomeen verrattuna. 

• Ruotsissa raskaan maantieliikenteen 

ilmastopäästöt ovat vähentyneet 25 % 

vuodesta 2005. 

Tavarakuljetukset 
raiteilla lisääntyvät



• RR-terminaali valmistuu v. 2022 lopussa

• Pitkien junien terminaali 42 hehtaaria.

• Suunnittelu- ja toteutuskustannukset

41,6 milj. € 2015-2022: 

• 28,2 M€ (68 %) Kouvolan kaupunki

• 4,4 M€ (10 %) Väylävirasto

9,0 M€ (22 %) Euroopan Unioni

• Valtio rahoittaa raideinfrastruktuurin ja rakentaa 

mm.  liittymän rataverkkoon, turvalaitteet ja 

sähköistyksen.

• Koko RRT-alue 170 hehtaaria – pitkän

tähtäimen suunnitelma.

Terminaalista rakennettu 60% 

VIDEO

2

VIDEO

1

https://youtu.be/orPZpUgSJAw?t=3
https://youtu.be/mGuACk7WTW4?t=13


Alue 1 rakenteilla: 

Pitkien junien (1100 m) 

intermodaaliterminaali,  

käyttöönotto v. 2023

Alue 2:

Logistiikka-alue: asemakaava

Alue 3:

Yritysalue: yleiskaava

Alue 4:

Logistiikka- ja yritysalueet

Terminaalialuetta 

rakennetaan vaiheittain



RRT hankkeen osuus investoinneista

Kouvolan kaupunki 

• Investoi logistiikka-alaan, etenkin 

rautatielogistiikan kehittämiseen.

• Suunnittelee kaavoitusta ja 

maankäyttöä pitkäjänteisesti 

taatakseen logistiikka-alan kehityksen.

• Luo yrittäjille ja uusille toimijoille 

puitteita kasvattaa 

liiketoimintaansa logistiikan alalla.

Kouvola RRT on 

elinvoimainvestointi



Vahvuutena logistiikka



Kaupunkistrategia 2019-2030:

Mahdollisuus uudelle kasvulle.

Kaikista pidetään huolta, mutta 

kasvulla on oltava kärjet:

• Lasten kasvu - paras perhearki

• Nuorten kasvu - koulutus

• Yritysten kasvu - logistiikka

Elinvoiman ja Hyvinvoinnin kasvutavoitteet 

kattavat tulevaisuuden tavoitteet kaupungin 

kaikelle toiminnalle.

• Elinvoiman kasvu -ohjelma 2020-2023

• Hyvinvoinnin kasvu -ohjelma 2020-2023

Kouvola kasvuun



Kouvolan sijainti on logistisesti 

erinomainen: täältä on rautatieyhteydet 

kaikkiin ilmansuuntiin ja päätie-

verkkoyhteydet kuuteen suuntaan.

Kouvolassa on tilaa yrityksille toimia 

joustavasti ja lyhyet etäisyydet myös 

pendelöintiin: muualla töissä käyvä 

matkustaa helposti junalla illaksi kotiin. 

Puoli miljoonaa ihmistä on 

tavoitettavissa tunnin säteellä 

Kouvolasta.

Erinomainen sijainti



Lyhyet etäisyydet
1h Venäjän raja 

(Vaalimaan raja-asema)

1h Suomen tärkein vientisatama 

Hamina-Kotka

1h 30 min Vuosaaren satama, Helsinki

1h 30 min kansainvälinen lentokenttä 

Helsinki-Vantaa

1h 19 junayhteys Kouvola-Helsinki

2h 20 junayhteys Kouvola Pietari



Keskeinen sijainti

Risteysasema - rautatieyhteydet kaikkiin 

ilmansuuntiin.

Päätieverkkoyhteydet kuuteen suuntaan. 

Tavaraliikenteen valtaväylä rautateillä.

Henkilöliikenteen solmukohta rautateillä.

Portti idän ja lännen välillä.



• Rautatie luonut perustaa elinvoimaisuuden 

kehittymiselle ja teollisuuden syntymiselle. 

• Kouvolassa on Suomen suurin rautatielogistiikka-

keskus ja tavaraliikenteen järjestelyratapiha

• Henkilöliikenteen solmukohta: Kouvola-Lahti-

Helsinki on yksi Suomen vilkkaimmista 

rataosuuksista. 

• Tavaraliikenteen valtaväylä: Suurimmat rahdit 

väleillä Kotka-Kouvola ja Kouvola-Vainikkala

• Monipuolinen rautatie-ekosysteemi: 

• Suomen suurin rautatielogistiikkakeskus

• Ratatekniikan ja raideliikenteen koulutuskeskittymä

• Rautatieliikenteen ohjauskeskus 

• Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT

Rautatiekaupunki



• Teholan logistiikka-alueella noin 

100 alan yritystä, koko Kouvolan 

seudulla lähes 200. 

• Logistiikka-ala työllistää lähes 

2 000 henkilöä. 

• Euroopan logistiikkakeskusten 

vertailu 2020: Kouvola 

Pohjoismaiden ja Baltian maiden 

ykkönen ja koko Euroopan 13. 

(Vertailussa 300 logistiikkakeskusta 30 

Euroopan maasta)

Logistiikkakaupunki
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