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Junalautan strateginen merkitys Suomelle

• Junalautta tehostaa kuljetuksia Suomen ja Baltiaan sekä muiden Itä-
Euroopan maiden välillä. Alueesta on tulossa Suomen tärkein 
ulkomaankauppa-alue, ks. kalvo 3.

• Junalautta mahdollistaa junakuljetukset, jotka vähentävät ilmastopäästöt
(CO2e) viidennekseen verrattuna kuorma-autokuljetuksiin.

• Viron reitti on ohittanut autolauttakuljetuksissa Saksan ja Ruotsin reitit. 
Junalautta Koverharin ja Paldiskin välillä lisää oleellisesti huoltovarmuutta 
kuluttajille ja teollisuudelle tärkeiden tuotteiden nopeissa kuljetuksissa.

• Lisäksi se mahdollistaa tärkeiden raaka-aineiden kuten metsäteollisuuden 
ja energialaitosten tarvitseman puun tuonnin, joka Venäjältä on estynyt.

• Junalautta mahdollistaa Suomen ja NATOn raskaan puolustuskaluston 
yhtenäiset kuljetukset Baltian maista Suomeen ja Suomesta Baltiaan, ks. 
kalvo 4. 
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Share of Baltic and Eastern European Countries in Finnish Trade

Source: Uljas Statistical Database https://uljas.tulli.fi
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Esimerkkejä Suomen puolustusvoimain raskaasta 
kalustosta, jota junalautta kykenee kuljettamaan
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Kanuuna 155 K 98

Ilmatorjuntaohjus 90M (ITO90) Crotale

Silta-auto SISU E15 TP-L

Panssarihaupitsi 155 PSH K9 FIN (Moukari)

Taistelupanssarivaunu Leopard 2A6 Raskas raketinheitin 298 RSRAKH 06



Koverharin sataman kilpailuedut

➢Koverharin satamasta on lyhyt ratayhteys Hanko-Hyvinkää tavararadalle, jota kautta on 
yhteys koko Suomen rataverkolle. Hanko-Hyvinkää rataa sähköistetään ja poistetaan sekä 
turvallistetaan tasoristeyksiä.

➢Hangon kaupungin pitkän ajan tavoitteissa on keskittää satamatoimintoja Koverhariin ja 
kehittää satamaa. Junalauttasatama on tässä merkittävä konkreettinen askel.

➢Satama-alueella on tilaa junalautan vaatimille rakennelmille (laituri, ratapiha, trailerialue). 
Koverhariin rakennettaisiin ratapiha 3 metrin korkeudelle merenpinnasta eli samalle tasolle 
kuin junakansi. Trailerit voidaan viedä ramppia pitkin suoraan sääkannelle.

➢ Junalautta sijoitetaa uuden suunnitteilla olevan laiturin eteläpäähän. Keula merelle päin, 
joten se veisi mahdollisimman vähän tilaa muulta laivaliikenteeltä.

➢Aloitamme suunnittelun mahdollisimman nopeasti, koska ympäristöluvat ja kaavoitus sekä 
rakentaminen vievät aikaa.

➢ Junalautan satama-alue rakennelmineen jää Hangon sataman omistukseen. Tämä mahdollistaa 
jopa 80%:n takauksien saamisen investoinneille. Lisäksi investointeihin voidaan hakea EU:n 
Military Mobility –rahoitusta, minkä saamista edistää Suomen tuleva Nato-jäsenyys. 
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FENNORAIL:n junalautasta
➢ Junalautan suunnitteli Deltamarin Ltd. Suomessa. Suunnitteluasiakirjat ja piirustukset on lähetetty 

valituille telakoille hintatarjouksien saamiseksi.

➢ Junalauttaan tulee pääkansi ja sääkansi. Pääkansi on junakansi ja sääkannella kuljetetaan trailereita 
(ks. kalvo 7).

➢ Junakannella vaunuleveys on mitoitettu VR:n leveimpien vaunujen eli puutavaravaunujen mukaan. 
Järeitä tavaravaunuja, jotka ovat pitempiä junakannelle mahtuu 68 (ks. kalvo 8). 

➢ Junalautan raidepituus on 1 069 metriä. Kun junalautta tekee operaatiosuunnitelman mukaan kaksi 
edestakaista matkaa, pystytään Suomenlahden yli kuljettamaan yhteensä 4 kilometriä junanvaunuja.

➢ Trailerikannen kaistapituus on  1386 metriä. Junalautta voi ottaa 12 kokonaista rekkaa kuljettajineen, 
koska alus on tavara-alus, eikä tarkoitettu matkustajille. Traficom:n kanssa käydään keskusteluja 
rekkamäärän nostamisesta, koska matka on lyhyt.

➢ Junalautassa käytetään mahdollisimman paljon suomalaista teknologiaa (diesel-moottorit, 
propulsiolaitteet, älykkäät tietojärjestelmät). Neljä moottoria pysyvät käyttämään meridieseliä (MGO) 
tai nesteytettyä kaasua (LNG). Lisäksi pyritään siihen, että voitaisiin käyttää ohella myös tuuli-, 
aurinko- ja bioenergialla tehtyä vihreää vetyä.
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Junalautta: pituus 203m, leveys 31,5m, syväys 
7,0m, jääluokka F/S1A, nopeus 20 kn, miehistö 22
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Trailerikansi (Upper Deck), junakansi (Main Deck) ja 
kansi 2 (moottorit, polttoainesäiliöt, painolastivesi)
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Additional Information about FENNORAIL 
Train Ferry Project
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Hannu Hernesniemi, VLT (taloustiede)
FENNORAIL Train Ferry Project Consultant
hannuj.hernesniemi@gmail.com
Tel. +3585057419801
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