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Suomi ja Kouvola rakentavat 
edellytyksiä tulevaisuuden 
logistiikalle

Maailma on suurten murrosten äärellä.
Globaalissa maailmassa tavaravirrat on 
jatkossa pystyttävä järjestämään 
tehokkaasti ja turvallisesti, mutta 
ennen kaikkea ilmaston ehdoilla, 
päästöt minimoiden. 

Yksi toimenpide tavoitteen 
saavuttamiseksi on raideliikenteen 
kehittäminen.



Kouvola RRT-terminaali vastaa 
tulevaisuuden logistiikan 
vaateisiin. Se on Suomen 
ensimmäinen kuivasatama. 

● Ympäristöystävällinen
● Luotettava
● Nopea
● Turvallinen
● Kustannustehokas
● Mahdollistaa Suomen sisäisten 

kuljetusten lisäksi kuljetukset 
Pohjoismaihin, Baltiaan ja 
Eurooppaan sekä Aasiaan – ja 
päinvastoin



Kouvolan kuivasatama on 
kansainvälisen liikenteen 
solmukohta Suomessa

- Kuuluu liikenteen TEN-T-ydinverkkoon* 
ensimmäisenä rautatie- ja 
maantieterminaalina Suomessa

- Yhteydet Eurooppaan ja Skandinaviaan
- Yhteydet Venäjälle ja Aasiaan

- Kaakkois-Suomen satamien kautta 
yhteydet kaikkialle, minne kansainvälisessä 
liikenteessä tavaraa voi ja on taloudellisesti 
kannattavaa kuljettaa.

*TEN-T = Euroopan Unionin koko Euroopan laajuinen 
kestävä ja turvallinen liikenneverkko



Kouvolan kuivasatama palvelee 
logistiikka-alan yrityksiä laajasti

Terminaalialue toimii open access
-periaatteella: yhteydet, kapasiteetti ja 
tarvittavat palvelut ovat yhdenvertaisesti 
kaikkien toimijoiden käytettävissä.

Alueella voivat toimia esimerkiksi
- huolinta- ja kuljetusyritykset
- tavarankäsittelyoperaattorit
- maahantuojat ja agentuurit
- verkkokaupat
- projektitoimijat



Railgate Finland Oy:n tehtävänä 
on luoda logistiikka-alan 
yrityksille parempia 
toimintaedellytyksiä ja 
kilpailukykyä
• Hallinnoimme terminaalialuetta ja vuokraamme 

terminaalin tiloja ja alueita esimerkiksi tuotteiden 
välivarastointiin tai jatkokäsittelyyn.

• Markkinoimme ja myymme RR-terminaalialuetta.
• Kehitämme, hallinnoimme ja hoidamme infrastruktuuria 

yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa.
• Kehitämme alueen turvallisuus- ja ympäristöratkaisuja.



Kouvola RRT 
ja siihen liittyvät yritysalueet

Vaihe 1
Kouvola RRT 
rautatie- ja maantieterminaali
42 ha

Käyttöönotto 2023

Vaihe 2
Logistiikka- ja yritysalue
20 ha

Rakennettavissa 2023

Vaihe 3
Yritysalue
30 ha

Asemakaavoitus 
käynnissä

Vaihe 4
Yritysalue
Suunnitteluaikataulu 
tarkentuu myöhemmin

Vaihe 5
Yritysalue
Suunnitteluaikataulu 
tarkentuu myöhemmin



Main Gate Area

Gate B

Gate C

Gate A

Kouvola RRT terminaalialueen 
aluejaottelu perustuu toiminnan
priorisointiperiaatteisiin, käsittelyaikoihin 
ja kenttäviipymiin.

• Ruudukolla on huomioitu mm. lyhyet 
siirtomatkat ja eri toimijoiden 
käsittelyalueet ja työkoneiden 
työskentelyalueet.

• Terminaalin joustavuus ja monipuolisuus 
käsiteltävien tavaroiden suhteen on 
huomioitu terminaalin toiminnallisessa 
tarkastelussa.

• Terminaali palvelee intermodaali- ja 
multimodaaliliikennettä, esimerkiksi 
erilaisia kontteja, perinteisiä 
vaunukuormia, suursäkkejä, puuta, 
puutuotteita ja kappaletavaraa.



Kenttäpalvelut
• Lyhyt- ja pitkäaikainen säilytys-/varastointitila
• Hinnoittelu vyöhykkeittäin (3 vyöhykettä)
• Pitkäaikaisen (yli 10 vuotta) vuokraamisen alue 

terminaalirakennuksia varten

Laiturialueen/lastauslaiturin palvelut
• Vaunukohtainen lastaus-/purkutila laiturilta
• Siirtokuormausmahdollisuus

Porttipalvelut
• Porttimaksu, rekkakohtainen

(sis. kulunvalvonta, kulkuluvat, aluevartiointi, 
kameravalvonta, rekkaparkki, kuljettajien palvelut)

Lisäarvopalvelut
• Vuokratun kenttäalueen kunnossapito (auraus, 

lumen poisto, hiekoitus, hiekoitussepelin poisto)
• Vaaka
• Sähköpaikat, lämpösäädellyt kuljetukset
• Portin tietopalvelut

Palvelut



Ukrainan kriisin 
vaikutukset
• Kriisin vaikutukset terminaalin tulevalle 

toiminnalle nähdään ajan myötä
• Kriisillä on merkittäviä vaikutuksia 

logistiikkatoimialaan. Tavaravirrat liikkuvat 
edelleen, mutta logistiikkaketjut muuttuvat.

• Muuttuva tilanne voi tuoda RRT:lle
yllättäviäkin uusia mahdollisuuksia

• Nykyisen KCY-terminaalin kapasiteetti 
edelleen lähes täyskäytöllä – Idän suunnan
rahdin tilalle tullut erilaiset puujakeet 
kotimaasta ja ulkomailta

• Pidämme mielessä, että idän liikenne palaa 
jossain vaiheessa



Kotimaan liikenteen 
mahdollisuudet
• Projektilastit (irtotavara)
• Puutavaralastit (kotimainen hake, raakapuu)
• IMO-kenttä (vaarallisten aineiden 

välivarastointi)
• Logistiikkatonttien tarjonta ja alueiden 

vuokraus
• Kuivasatamakonsepti: myös toimijat, joilla ei 

ole raideyhteyttä voivat kuljettaa lasteja 
rautateitse.

• Merisatamayhteistyö 
• Saimaan kanavan tavaraliikenteen siirtymä
• Yhdistetyt kuljetukset 

(siirtymä raiteille ilmastointitavoitteiden sekä 
polttoaineen kallistumisen myötä.)



Kotimaan liikenteen 
mahdollisuudet
Keskitytään idän suunnan tilalle tuleviin 
uusiin mahdollisuuksiin ja näiden 
realisoimiseen tarvittaviin 
toimenpiteisiin.

Lupaavia ja mittakaavaltaan merkittäviä 
mahdollisuuksia ovat esimerkiksi:

• Yhdistettyjen kuljetusten pilotoiminen
• Aikataulutetun rautatierahtiverkoston 

kehittäminen
• Suomen yhdistäminen eurooppalaiseen 

rataverkkoon - junalauttayhteys ja Rail
Baltica



• Yhteistyön kehittäminen win-win
periaatteella

• Itäisen Suomen kilpailukyvyn 
parantaminen

• Kuivasatama konseptin lanseeraaminen 
Suomen logistiikkamarkkinoille

• Helpottaa ja nopeuttaa sataman läpi 
kulkevien tavaraerien läpimenoaikaa

• Tavaravirtojen lisääminen
• Yhteismarkkinointi
• Tavara- ja laivauserien bufferointi
• Raideliikenteen osuuden kasvu
• VAK-lainsäädännön uudistus 2023
• Poikkeustilanteet

Satamat & Railgate
Finland



Railgate Finland Oy
Paraatikenttä 4,
45100 Kouvola
www.railgate.fi

Kiitos!
Kimmo Niemi
kimmo.niemi@kinno.fi


