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investointipaketti 

2022-2030
Niiralan alueen investoinnit ovat osa Pohjois-Karjalan kärkihankkeita



Niiralan investointipaketin laatijat



Niiralan investointipaketin 
sisältö ja tavoite 
Investointipakettiin on koottu Pohjois-Karjalassa Tohmajärven 
kunnan alueella sijaitsevan Niiralan kansainvälisen 
rajanylityspaikan sekä Niiralan teollisuusalueen lähivuosien 
merkittävimmät julkiset ja yritysinvestoinnit.

Yhteisenä tavoitteena on vauhdittaa kansainvälisen 
rajaliikenteen kehittymisen kannalta välttämättömiä:
• Niiralan kansainvälisen rajanylityspaikan uusien toimitilojen 

nopeaa toteutusta sekä kansainvälisen matkustaja- ja 
tavaraliikenteen sujuvuutta sekä 

• Niiralan alueen logistiikan, teollisuuden, matkailun ja 
palvelualojen kehittymistä.

Investointipakettia hyödynnetään osana alueen kehittämistä, 
markkinointia ja edunvalvontaa. 



Niiralan investointipaketti 2022-2030

Osa investoinneista on suunnitteluvaiheessa ja kustannusarviot voivat tarkentua suunnittelun edetessä.

Investointikohde kustannusarvio € aikataulu resurssit

Niiralan rajanylityspaikan investoinnit
Päärakennus 
Tie- ja kaistajärjestelyt

8 M€
1,5 M€

2024–2026 Valtio
Karelia CBC-ohjelma

Höyryjunayhteyden vaatimat toimenpiteet
kääntöpyörä, asemalaituri ja turva-aidat

suunnitelma valmiina
maalis-huhtikuu
2022

2022 Väylävirasto

Niiralan teollisuusraiteiden kunnostus
Terminaliraiteiden rakenteiden kunnostus
Näkymäalueet ja valaistus

0,6 M€ 2022 kunta 30 %
investointiavustus 70 %

Niiralan teollisuusalueen yritysten investoinnit 
(uudet energiaratkaisut ja toimitilat)

5,2 M€ 2022–2026 Yritykset /
Investointiavustukset max 35 %

Niiralan kaupallisen ja teollisuusalueen suunnittelu ja kehittämistoimenpiteet
Kunnallistekniikan suunnittelu
Kehittämishankkeet

0,2 M€ 2022–2026 Tohmajärven kunta 
Investointiavustukset/
kehittämishankkeet

VT9 Niirala – Kemie -osuuden kunnostus osakokonaisuuksina
1. vaihe Niirala – Kaurila oikaisu
Tiesuunnitelma

8,5 M€
0,3 M€

2022–2026 Tohmajärven kunta / Väylävirasto

Raideosuuden Säkäniemi – Niirala sähköistys
Sähköistyksen toteutus

8,2 M€ 2024–2027 Väylävirasto

Yhteensä: 32, 5 M€ 2022–2030



Niiralan rajanylityspaikan 
investoinnit 2024-2026

Uudet toimitilat takaavat nopeamman ja turvallisemman rajanylitysprosessin. Nykyinen 
rajanylityspaikka ei mahdollista suurta liikennemäärien nousua. Uudistettu rajanylityspaikka takaisi 
toimintaedellytykset myös liikennemäärien kasvaessa.

Uusi rajatarkastusasema sisältää sosiaalitilat, johtamistilat, operatiiviset tilat ja varastot. 

Nykyinen Niiralan rajatarkastusaseman päärakennus on teknisesti ja pohjaratkaisultaan 
vanhanaikainen ja neliöiltään erittäin ahdas, eikä päärakennus vastaa toiminnallisesti nykyvaatimuksia. 

• Tilojen ahtaus ja vanhanaikainen pohjaratkaisu heikentävät rajatarkastusten sujuvuutta ja 
osittain myös turvallisuutta. 

• Esteettömyyttä ja liikuntarajoitteisten henkilöiden kulkua ei ole huomioitu talotekniikassa eikä 
linja-automatkustajille ole odotustiloja. Muutenkin odotustilat ja henkilökunnan tilat ovat 
puutteelliset.

Hankesuunnittelua ei ole vielä aloitettu ja näin ollen kustannusarvio on suuntaa-antava.

Päärakennuksen uusiminen 8 M€  (Senaattikiinteistö 4 M€, Karelia CBC-

ohjelma 4 M€) 

Tie- ja kaistajärjestelyt 1,5 M€

Niiralaan tarvitaan uusi rajatarkastusasema Pohjois-Karjalan 
rajavartiostolle ja Niiralan tullitoimipisteelle. Päärakennuksen lisäksi 
on tehtävä tarvittavat tie- ja kaistajärjestelyt rajanylitysten 
sujuvoittamiseksi.



Höyryjunayhteyden vaatimat 
investoinnit

Sortavalasta Niiralan kautta Joensuuhun kulkeva 
säännöllinen höyryjunayhteys. 

Retrojuna on kansainvälisesti ainutlaatuinen 
matkailutuote.

Tavoitteena koeajot tyhjällä junalla kevään aikana ja 
säännöllisen liikenteen käynnistäminen loppuvuodesta 
2022.

Investointitarve Niiralan rautatieasemalla: 
höyryveturin kääntöpyörä, turva-aidat, tarkastuslaituri ja 
parkkipaikat.

Suunnittelussa mukana VR, Väylä ja RŽD .

Kustannusarvio täsmentyy helmi-maaliskuussa 2022.



Niiralan terminaaliraiteiden kunnostus 2022

Terminaaliraiteiden kunnostuksen myötä toimijoiden 

logistiikka ja yritystoiminnan kehittäminen helpottuvat. 

Toimiva logistiikkainfra lisää alueen kiinnostavuutta ja 

helpottaa uusien yritysten hankintaa alueelle.

Kunnostuksen myötä raidekapasiteetti saadaan 

nykyvaatimusten mukaiseksi ja työturvalliseksi.

Korjaustoimenpiteet: 

• raidepölkkyjen, vaihteiden, huonokuntoisten 

kiskorakenteiden ja raidealueen maa-ainesten uusiminen 

• pohjakasvillisuuden poisto ja näkymäalueiden raivaus  

• valaistuksen päivittäminen energiatehokkaaksi

• kahden tasoristeyksen rakenteiden kunnostus

• ratapölkkyjä vaihdetaan yhteensä 3041 kpl

Kunnostuksen kustannusarvio 600 000 €,  (EAKR 70 %, Tohmajärven kunta 30 %)



Niiralan teollisuusalueen 
yritysten investoinnit 2022-2026

Energiaratkaisut ja toimitilalaajennus  5 000 000 €,  (ELY investointiavustus max 35 % )

Lastaus-/purkualue, koneet ja laitteet  200 000 €  (ELY investointiavustus  max 35 % )

Teollisuusalueen sähkön tuotantoon rakennetaan 

uusiutuvan energian ratkaisuja 

• Kaikkea tuotettua sähköä ei tarvita teollisuusalueella, selvitetään 

kuinka ylimääräistä energiaa voidaan hyödynnetään alueella 

Uutta tuotantotilaa tarvitaan uusien tuoteryhmien ja 

uusien tuotteiden jalostukseen

• Tuotantotila, koneet ja laitteet uusien tuotteiden valmistukseen 

• Suunnitteilla myös erillinen terminaalihalli

• Samalla tarvitaan myös lisää maa-alaa



Niiralan kaupallisen ja teollisuusalueen suunnittelu 
ja kehittämistoimenpiteet 2022-2026
Investointien suunnittelun arvo 200 000 €  (EAKR-rahoitus, kuntaraha)

Teollisuusalueella 3 kpl Tohmajärven kunnan omistamia 
tontteja yhteensä n. 34 ha
Yritystien alueella 8 kpl palvelu-, toimitila- ja 
liikerakentamisen tontteja yhteensä n. 11 ha

Teollisuusalueelle tarvittavat uusien yritysten ja asiakkuuksin 
myötä esille tulevat toimenpiteet.
Kaupallisen alueen edelleen kehittäminen ja suunnitelmat 
kunnallistekniikan osalta.

Lisäksi haetaan kehittämishankkeita logistiikan, teollisuuden  
ja saavutettavuuden kehittämiseksi. Uudet toiminta-, 
toimitus- ja kuljetusmallit sekä pilotoinnit.

Rajat ylittävän yhteistyön syventäminen.



VT9 Niirala – Kemie -osuuden kunnostus 
osakokonaisuuksina, 1. vaihe 2022- 2026
Tieosuuden 1. vaihe Niirala – Kaurila -oikaisun kustannusarvio 8 500 000 €
Tiesuunnitelman tekeminen 300 000 €

Niiralan kautta kulkevan kansainvälisen rajaliikenteen 
sujuvoittaminen ja liikenneturvallisuus edellyttävät 
valtatien 9 nopeaa parantamista. Niiralan rajanylityspaikan 
kautta kulkevan raskaan liikenteen määrä on kasvussa, 
vuotuinen kasvu on noin 8 %.

Tieosuutta on kunnostettava Niiralasta lähtien 
osakokonaisuuksina niin, että kunnostus aloitetaan 
haasteellisimmista osuuksista.

Niirala–Kaurila -osuudella sijaitsee tieosuuden 
vaarallisimmat mutkat. Kunnostuksella edistetään 
liikenneturvallisuutta. Kunnostettava osuus on noin 3 km.

Hankkeen aloittaminen ja eteenpäin vieminen edellyttävät 

tiesuunnitelman laatimista.



Raideosuuden 
Säkäniemi – Niirala
sähköistys 2024-2027
Investoinnin kustannusarvio 8 200 000 €

Niiralan rajanylityspaikka on keskeinen reitti Venäjältä 
saapuville raaka-ainekuljetuksille. 

Rataosuuden sähköistys on edellytys Niiralan kautta kulkevien 
kansainvälisen transitokuljetusten kasvulle. Kuljetusten 
energiatehokkuus ja sujuvuus paranevat. 

Sähköistys liittää rataosuuden jo sähköistettyyn Karjalan rataan 
sekä tukee myös kaikkia muita alueen jatkosähköistyksiä 
(Joensuusta Uimaharjuun ja edelleen Kontiomäelle, Joensuu –
Pieksämäki ja Joensuu – Siilinjärvi).



Lisätiedot:

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Jarno Turunen

0400 818 352

jarno.turunen@pohjois-karjala.fi

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI

Birgitta Väisänen

040 120 6787

birgitta.vaisanen@keti.fi


