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LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ
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MUISTIO 26.1.2021

VN/1967/2021

VALTION VARALLISUUDEN LUOVUTTAMINEN

Väyläviraston irtaimen omaisuuden myynti
1 . A sia n ta u sta

Päätösehdotuksen mukaisesti luovutuksen kohteena oleva ratapiha on rakennettu 1970-luvulla
palvelemaan lähinnä Kaukopään tehtaille suuntautuvaa rautatieliikennettä, missä käytössä se on
edelleen. Alue on ensimmäisen kerran otettu rautatiekäyttöön vuonna 1892 Viipuri-Antrea-Imatraradan pohjoispäässä sijainneen Vuoksen satama -nimisen liikennepaikan raiteistoa varten.
Ratapihasta esitetään luovuttavan, koska se ei ole valtion kannalta tarpeellinen. Tavoitteena on, että
ratapihan lähivuosina vaatimat mittavat korjausinvestoinnit ja kunnossapitokustannukset eivät
luovutuksen myötä rasittaisi valtion väylänpidon taloutta.
Alue myytäisiin rautatiealueena rautatiekäyttöön. Ratapihalta erkanee Stora Enson yksityisraiteita
tehdasalueelle, jonka liikennettä ratapiha tällä hetkellä käytännössä yksinomaan palvelee.
Ratapihan käyttötarkoituksen ei odoteta tulevaisuudessa merkittävästi muuttuvan. Vuonna 2017
tehdyn Imatran liikennöintiselvityksen sidosryhmätyöskentelyn yhteydessä kuultiin alueen toimijoita.
Harakan ratapihalle ei nähty tässä yhteydessä muuta käyttötarvetta. On perusteltua olettaa, että myynti
ei aiheuttaisi jatkossa haittaa myöskään rautatiemarkkinoiden toimivuudelle.
Muiden mahdollisesti kiinnostuneiden ostajaehdokkaiden kartoittamiseksi Väylävirasto julkaisi
maakunnallisessa Etelä-Saimaa-lehdessä 10.11.2020 ratapihan myyntiä koskevan ilmoituksen.
Ilmoituksessa annetun kahden viikon määräajan aikana yhteydenottoja tuli kaksi, joista kumpikaan ei
johtanut jatkoneuvotteluihin. Kohteesta pyydettiin lisätietoja ja lisätietojen toimittamisen jälkeen
molemmat yhteydenoton tekijät perääntyivät asiassa.
Stora Enson Imatran tehtaiden kannalta ratapiha on kriittinen ja vuosittain ratapihan läpi kulkee
raakapuu- ja tuoteliikennettä noin 2–3 milj. tonnia. Ratapihan liikennöintiä koordinoi jo nyt Stora
Enso, ja sen ratapihaohjaus kattaa Harakan ratapihan.
Ratapihan kunnossapitokustannukset jaetaan tällä hetkellä puoliksi Väyläviraston ja Stora Enson
kesken. Mikäli ratapiha säilyy Väyläviraston omistuksessa, olisi aivan lähivuosina tehtävä
miljoonaluokan investointeja, jotta turvallinen ja toimiva liikennöinti voidaan varmistaa edes osalla
ratapihaa. Nykyisen infrakokonaisuuden investointitarve on noin 10,9 miljoonaa euroa. Investointeja
odottaessa pölkynvaihtoihin ja muuhun pieneen ylläpitoon kuluu noin 50 000 € vuodessa.
Kaupan rinnalla muutettaisiin voimassaolevaa Stora Enson yksityisraidesopimusta siten, että ratapiha
siirtyy valtion rataverkosta yksityisraiteeksi.
2 . L u o v u te tta v a v a ltio n o ma i su u s

Päätösehdotuksen mukaisen luovutuksen kohteena on valtion omistama ja Väyläviraston hallinnassa
oleva, Imatralla sijaitseva Harakan ratapiha sekä sillä sijaitseva rautatie-infrastruktuuri eli ratapihan
raiteet ja vaihteet, sähkörata ja radan alusrakenteet. Maa-alueen pinta-ala on noin 10,7 hehtaaria.
Maa-alue koostuu kiinteistöistä tai niiden määräaloista:
 153-419-1-1 (määräala, muu osa Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimaa)
 153-419-1-25 (määräala, muu osa Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimaa)
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153-419-1-30
153-419-2-5 (määräala, muu osa Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimaa)
153-419-2-52 (määräala, suuruus riippuu sovittavasta alueen E-rajasta)
153-419-14-3

Maa-alueella ei ole mainittavia rakennuksia. Alue on kolmelta suunnalta Stora Enson omistamien
maiden keskellä. Ratapiha on kaavoitettu vuodelta 2004 olevassa yleiskaavassa rautatieliikenteen (LR)
alueeksi ja vuodelta 1980 olevassa asemakaavassa niin ikään LR-alueeksi.
3 . My y n tih in ta ja ka u p a n e h d o t

Maa-alueen käyväksi arvoksi on Väylävirasto arvioinut vertailukauppojen ja kohteen ominaisuuksien
perusteella noin 1 € / m2. Näin ollen maa-alueen arvo olisi 107 000 €. Hintataso vastaa Imatralla
lunastustoimituksissa tehtyjä liikennealueiksi osoitettujen alueiden arvoja.
Irtaimistomateriaalin (rautatie-infrastruktuurin) käyväksi arvoksi on Väylävirasto arvioinut
arvottamistavasta riippuen 1,14 - 3,0 miljoonaa euroa. Rautatiemateriaali on asiantuntija-arvioiden
perusteella pääosin käyttöikänsä lopussa ja itse ratapohja vaatii kunnostus- ja kuivatustoimia.
Materiaalin käypä hinta on arvottamistavasta riippuen 1,14…3,0 miljoonaa euroa. Alhaisin arvio tulee
käyttäen vanhemman rautatiemateriaalin osalta romuarvoa ja puolta viime vuosien
kunnostuskustannuksista.
Korkein arvio saadaan laskemalla taseen jäännösarvo ja viime vuosien kunnostuskustannukset
kokonaan. Koko kauppakohteen käypä arvo asettuu näin ollen 1,25 ja 3,11 miljoonan euron välille.
Väylävirasto on 2.4.2020 esittänyt kauppahinnaksi 3,11 miljoonaa euroa. Stora Enso on 6.4.2020
tehnyt ehdollisen vastatarjouksen, joka on noin 2,067 miljoonaa euroa. Ehtona on konsernin sisäisen
rahoituspäätöksen saaminen. Tarjous on voimassa 31.3.2021 saakka.
Stora Enson Oyj:n tarjous on alhaisempi kuin Väyläviraston esitys kauppahinnaksi. Tarjouksen
hyväksymistä kuitenkin puoltaa se, että Väyläviraston esitys kauppahinnaksi perustuu kaupan kohteen
tasearvoja painottavaan käyvän arvon määritykseen, eikä sitä vastaavaa kauppahintaa ole kohteen
omaisuuseriin, eli ratapihan maapohjaan, rakenteisiin ja laitteisiin liittyvät vähäiset jälkimarkkinat ja
rajallinen kysyntä huomioon ottaen mahdollista saavuttaa. Kauppakohteen todellinen
markkinahintainen käypä arvo on todennäköisesti Väyläviraston kauppahintaesitystä alhaisempi.
Stora Enson antama vastatarjous sijoittuu käyvän arvon vaihteluvälin puoliväliin ja täyttää näin ollen
sekä kiinteän että irtaimen omaisuuden osalta lainsäädännön vaatimukset. Lisäksi on varmistettu, ettei
muita ostajaehdokkaita ole, mikä lisää varmuutta käyvän arvon määrittelyyn.
Kauppakirjan ehdot tulevat olemaan tavanomaisen käytännön mukaisia.
4. Arvio laissa säädettyjen luovuttamisen edellytysten täyttymisestä

Valtion talousarviolain (423/1988) 24 §:n mukaisesti Virasto ja laitos saa luovuttaa, jollei laissa toisin
säädetä tai talousarviossa muuta päätetä, hallinnassaan olevaa valtion irtainta omaisuutta, jos
luovutusta on pidettävä taloudellisesti perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena. Viraston tai laitoksen
on saatava luovutukseen valtioneuvoston suostumus, jos luovutettavan omaisuuden arvo on
huomattava tai luovutusta on muutoin pidettävä merkittävänä sen mukaan kuin valtioneuvoston
asetuksella säädetään. Omaisuutta ei saa luovuttaa käypää arvoa alemmasta hinnasta eikä vastikkeetta,
ellei luovutukseen liittyvistä valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävistä erityisistä syistä
muuta johdu.
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Edellä kohdassa 3 kerrottujen arvostusperiaatteiden mukaisesti kauppahintaa on pidettävä
talousarviolain 24 §:n mukaisena kohteen käypänä arvona. Edellä kohdassa 1 mainituin perustein
myyntiä voidaan pitää taloudellisesti perusteltuna sekä tarkoituksenmukaisena.
Valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta annetun lain 4 §:n mukaisesti valtion
kiinteistövarallisuutta saadaan luovuttaa, jos luovuttamista on pidettävä taloudellisesti
tarkoituksenmukaisena tai luovuttamiseen on erityinen syy, eikä ole olemassa perusteltua syytä pitää
sitä valtion omistuksessa. Edelleen kohdassa 1 mainituin perustein myyntiä voidaan pitää
taloudellisesti perusteltuna sekä tarkoituksenmukaisena.
5. Toimivalta
Kuten kappaleessa 4 on todettu valtion talousarviolain 24 §:n mukaan Viraston tai laitoksen on saatava
valtion omaisuuden luovutukseen valtioneuvoston suostumus, jos luovutettavan omaisuuden arvo on
huomattava tai luovutusta on muutoin pidettävä merkittävänä sen mukaan kuin valtioneuvoston
asetuksella säädetään.
Valtion talousarviosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1243/1992) 72 § 1 momentin mukaan
viraston ja laitoksen hallinnassa olevien, valtion omistamien koneiden, laitteiden, kaluston,
tarvikkeiden ja muiden esineiden sekä erikseen luovutettavissa olevien immateriaalisten oikeuksien
arvo on huomattava, jos luovutettavan omaisuuden käypä arvo tai, jos sitä ei ole luotettavasti
selvitettävissä, kirjanpidon mukainen arvo ylittää yksi (1) miljoonaa euroa.
Valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta annetun lain 6 § mukaan valtion
kiinteistövarallisuuden (maa-alue) luovuttamisesta päättää valtioneuvosto. Ministeriö päättää
hallinnonalallaan olevan kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta, jos sen käypä hinta on enintään
kymmenen miljoonaa euroa.
Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 4 §:n 5 kohdan mukaan valtioneuvoston yleisistunto
käsittelee ja ratkaisee valtion irtaimen omaisuuden luovuttamista koskevat asiat.
Asioiden käsittelystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa annetun valtioneuvoston määräyksen
(3.1.2002; N:o TM 0201) mukaan valtion omaisuuden luovuttamisesta tai vuokraamisesta koskevat
asiat tulee käsitellä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa, jos omaisuuden käypä arvo tai jos sitä
ei ole luotettavasti selvitettävissä, kirjanpidon mukainen arvo ylittää yksi (1) miljoonaa euroa tai
omaisuuden luovuttamista on muutoin pidettävä merkittävänä.
6. Päätösehdotus
Edellä mainituin perustein ehdotetaan, että valtioneuvosto antaa Väylävirastolle suostumuksen
luovuttaa Väyläviraston hallinnassa olevan Harakan ratapihan maa-alueen ja rautatie-infrastruktuurin
noin 2,067 miljoonan euron kauppahinnalla ja muutoin määrittämillään ehdoilla.

