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Esipuhe 

 
Jyväskylän ratapihaselvityksen lähtöaineistona on käytetty Jyväskylän alueen 
ratapiha- ja terminaaliselvitystä vuodelta 2007 (tilaajina Jyväskylän kaupunki, Keski-
Suomen liitto ja Ratahallintokeskus) sekä selvitystä Jyväskylän ratapihatoiminnoista 
toukokuulta 2016 (tilaajina Jyväskylän kaupunki ja Liikennevirasto). 
 
Selvityksessä vuodelta 2007 todettiin että ratapiha on nykymuodossaan ajanmukainen 
ja toimintoihin nähden oikein mitoitettu. Selvityksessä vuodelta 2016 tarkasteltiin 
mahdollisuutta poistaa kaksi itäisintä ratapiharaidetta ja niiden korvaamiseksi 
pidentää kahta jäljelle jäävä raidetta. Muilta osin todettiin, että tavaraliikenteen 
merkittävän kasvun, uusien operaattoreiden liikennöintimallien, kuljetettavan tavaran 
ja toimintavarmuuden näkökulmasta Liikennevirasto ei hyväksy nykyisten ratapiha-
raiteiden purkamista. Mikäli raiteita puretaan, se vaikeuttaa merkittävästi ratapihan 
toimintaa ja estää Keski-Suomen elinkeinoelämän kuljetusten hoitamista. 
Laajemmassa mittakaavassa Jyväskylän ratapihan toimivuus ja palvelukyky on koko 
Keski-Suomen rautatieliikenteen kannalta keskeinen asia. 
 
Koska ratapiha ja valtatie 9 muodostavat esteen kaupunkikehitykselle, päätettiin 
selvittää, onko ratapiha-toimintoja erityisesti biotuotetehtaan osalta mahdollisuus 
kehittää sähköistettävän Jyväskylä–Äänekoski-rataosuuden varteen, nykyisten 
asemien yhteyteen sekä parhaillaan asemakaavoitettavan Itäisen Palokärjen alueelle. 
Itäisen Palokärjen alueelle on kaavailtu terminaali-aluetta ratapihatoimintoja varten. 
Äänekosken ja Suolahden asemilla on valmiina useita raiteita, joiden hyödyntämistä 
kasvavan tavaraliikenteen tarpeisiin myös arvioidaan. 
 
Tämä Jyväskylän ratapihaselvityksen päivitys on laadittu Jyväskylän kaupungin ja 
Liikenneviraston yhteistyönä.  
 
Työtä on ohjannut ohjausryhmä, jonka jäseninä ovat toimineet Jyväskylän kaupungilta 
Leena Rossi, Timo Vuoriainen ja Reijo Teivaistenaho. Liikenneviraston edustajina ovat 
toimineet Jouni Juuti ja Siru Koski. Pasi Pirtala ja Kari Komi edustivat Keski-Suomen 
ELY-keskusta.  
 
Konsulttina työn suorittamisesta on vastannut Sito Oy, jossa projektipäällikkö Seppo 
Veijovuoren lisäksi työhön ovat osallistuneet Markus Helelä, Janica Solehmainen, 
Tuomas Kiuru ja Patrick Jensen. 
 
Jyväskylässä huhtikuussa 2017 
 
Jyväskylän kaupunki  Liikennevirasto        
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1    Työn taustaa 

1.1 Lähtökohdat 

Jyväskylän ratapiha sijaitsee kaupungin keskustan ja teollisuusalueesta asuinalueeksi 
muodostuneen Lutakon välissä. Jyväskylän kaupungin kiinnostus ratapiha-alueeseen 
on kasvanut Lutakon alueen kehityksen, sataman uudistamisen ja alueen kasvaneen 
kevyen- ja ajoneuvoliikenteen takia. Kaupungille on syntynyt tarve selvittää voidaanko 
rautatie- ja maantiealueen aiheuttamaa estevaikutusta vähentää. Ratapihan sijainnin 
estevaikutus vaikeuttaa keskustan laajentamista sekä kaupungin elinvoiman ja 
viihtyisyyden lisäämistä. Kaupungin tavoitteena on myös edistää kaupungin keskus-
tan, Lutakon ja Jyväsjärven ranta-alueen välistä täydennysrakentamista, sekä kävely- 
ja pyöräily-yhteyden miellyttävyyden lisäämistä näiden alueiden välillä.  

Välittömästi ratapihan itäpuolella sijaitsee valtatie 9, Jyväskylän Rantaväylä. 
Käynnissä olevassa selvityksessä ”Maantieverkko kaupungeissa” tämä valtatien 9:n 
osuus on arvioitu yhdeksi Suomen 15:sta paikallisesti ja valtakunnallisesti merkittä-
vimmistä tiejaksoista. Valtatien kuormitusaste on korkea, 65 % ja onnettomuus-
tiheydeltään Rantaväylän osuus on selvityksessä tutkituista tiejaksoista Suomen 
vaarallisin. Valtakunnallisella merkityksellä painotetuiden palvelutasopuutteiden 
osalta se on Suomen toiseksi huonoin tiejakso. Palvelutaso koostuu turvallisuudesta, 
matka-ajasta ja sen ennakoitavuudesta. Rantaväylän osalta on siis kehittämistarvetta 
usean eri puutteen poistamiseksi tai vähentämiseksi.  

1.2 Työn tavoite ja osatehtävät 

Työn tavoitteena on saada selkeitä reunaehtoja ja kustannusarvioita sille, mitä mah-
dollisuuksia ratapihan toimintojen uudelleenjärjestämisen vaihtoehdoista avautuu. 
Aiemmista selvityksistä juontuu myös toinen tavoite: ratapihasta lisätilan saaminen 
toisi uusia mahdollisuuksia järjestellä Rantaväylän liittymiä, toimintavarmuutta sekä 
turvallisuutta paremmalle tasolle.  

Jatkoselvityksessä tarkastellaan, löytyykö nykyisen ratapihan raidemäärän vähentä-
miseksi vaihtoehtoisia sijoitusalueita ratapihan toiminnoille Jyväskylästä tai sen 
lähistöltä. Jyväskylän kaupungin lähtökohtainen ajatus on, että tutkitaan toimintojen 
siirtämisen mahdollisuuksia tilanteessa, jossa ratapihalta poistuu esimerkiksi 6 
raidetta tai sitä pienempi, kuitenkin suurin mahdollinen raidemäärä, joka voidaan 
sijoittaa muualle. Erityisesti selvitetään uuden itäisen Palokärjen kaava-alueen 
mahdollisuudet hyödyntää esitetty LR-alue (rautatieliikennealue ) uuden ratapihan 
tarpeisiin. Ratasuunnittelun lähtökohtana on edellä mainittu 6 uuden ratapiharaiteen 
sijoittaminen alueelle. Uudelle alueelle on tehty luonnostasoinen raiteistotarkastelu ja 
selvitetty vaikutuksia liikennöintiin sekä laskettu alustava kustannusarvio esitetylle 
ratkaisulle. Työssä ei selvitetty uudestaan junaliikenteen nykytilannetta ja 
tulevaisuuden näkymiä, vaan niiden osalta tukeudutaan keväällä 2016 tehtyyn 
selvitykseen. Myöskään nykyisen ratapihan toimintoja kokonaisuudessaan ei ole ollut 
tarpeen selvittää uudestaan. Jyväskylän ratapihan raiteistokaavio ja toimintojen 
ryhmittely on esitetty kuvassa 2. 
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Työ jaettiin seuraaviin osatehtäviin 
 
1. Ratapihaverkon toiminta Jyväskylän ympäristössä 
 

Selvitetään tarkemmin Jyväskylän lähimpien suurten ratapihojen 
(Tampere, Pieksämäki) tilannetta, erityisesti raidekapasiteetin osalta ja 
mahdollisuuksia ratapihojen ”työnjaon” tai liikennemallin muuttami-
seksi. Lisäksi arvioidaan myös Tampere–Jyväskylä rataosan kaksi-
raiteistamisen vaikutuksia.  

 
2. Jyväskylän alueen ratapihojen laajennusmahdollisuudet 
 

Selvitetään tarkemmin Jyväskylän alueen nykyisten pienempien rata-
pihojen (Äänekoski, Suolahti, Rautpohja) tilannetta, erityisesti raide-
kapasiteetin osalta ja mahdollisuuksia ratapihan laajentamiselle. 

 
3. Itäisen Palokärjen alueen käyttö uutena ratapihana 
 

Uutena mahdollisuutena selvitetään suunnitellun itäisen Palokärjen 
logistiikka-alueen käyttöä ratapihana. Tarkoituksena on siirtää merkit-
tävä osa nykyisen ratapihan toiminnoista itäisen Palokärjen alueelle ja 
näin vapauttaa nykyisen ratapihan raiteita muuhun maankäyttöön. 
Alustava tavoite on kuuden itäisimmän lyhyen ratapiharaiteen purka-
minen ja alueen siirto muuhun käyttöön. 

 
Tärkeimpänä tiedonhankintamenetelmänä ovat olleet asiantuntijahaastattelut, jotka 
on mainittu lähteissä.  
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2  Jyväskylä rautateiden palveluverkoston
 osana

Jyväskylän ratapihan sijainti on erittäin hyvä (kuva 1), siellä kohtaavat neljästä  
suunnasta tulevat radat. Etelään Tampereen ja itään Pieksämäen suuntiin rata on 
sähköistetty, mutta pohjoiseen Haapajärvelle ja länteen Haapamäelle ja edelleen 
Seinäjoelle johtavat radat ovat sähköistämättömiä. Haapajärven suunnan rata 
sähköistetään 2016–2017 Jyväskylä–Äänekoski-välillä. Kaikkien neljän suunnan radat 
ovat kauko-ohjattuja.

150 km

250 km

Kuva 1.   Jyväskylän aseman sijainti Suomen rataverkolla 
  (taustakartta ©  Liikennevirasto).

Jyväskylä on yksi tavaraliikenteen perussolmuratapihoista, joita on Suomen  
rataverkolla 10 kpl, näiden lisäksi on pääsolmuratapihoja kaksi kappaletta. Perus-
solmuratapihoilta toimitetaan tavaravaunujen jakelua ja keräilyä oman alueen 
kuormaus- ja purkupaikoille, junista sekä yhdistetään että erotetaan vaunuja ja 
muodostetaan uusia tavarajunia. Jyväskylän ratapihan toiminta rakentuu pitkälti 
metsäteollisuuden tavaraliikenteen varaan. 
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Kuva 2.  Jyväskylän ratapihan raiteistokaavio ja toimintojen ryhmittely.  
   
Taulukko 1.  Jyväskylän ratapihan raiteiden käyttö- ja hyötypituudet  
 

Raidenumero Käyttöpituus 
(metriä) 

Hyötypituus  
(metriä) 

001 507 477 
002 485 455 
003 447 417 
004 455 425 
005 836 796 
006 768 738 
007 772 742 
008 556 526 
009 509 479 
010 471 441 
011 435 405 
012 566 536 
013 566 536 
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3  Ratapihaverkon toiminta Jyväskylän 
ympäristössä ja alueen nykyisten 
ratapihojen laajennusmahdollisuudet 

3.1 Tampereen ja Pieksämäen ratapihat 

Jyväskylän ratapihalla on alueellinen rooli valtakunnallisella rataverkolla. Jyväskylässä 
ei tehdä lajittelutyötä, vaan siellä muodostetaan alueelta lähtevät ja sinne saapuvat 
junat. Sen lisäksi Jyväskylän ratapiha toimii puskurina neljän rataosan solmupisteessä 
tasaamassa yksiraiteisten rataosien kapasiteettia sekä alueelle saapuvia ja sieltä 
lähteviä raaka-aine- ja tuotevirtojen liikennettä.  
 
Yllä mainittu huomioiden Jyväskylän ratapihalta ei ole mahdollista siirtää ratapiha-
toimintoja Tampereen Viinikan tai Pieksämäen ratapihoille, koska ratapiha palvelee 
maakunnallisia toimintoja.   
 
Tampere–Jyväskylä-rataosan kaksiraiteistaminen tulevaisuudessa voisi osaltaan 
helpottaa hieman Jyväskylän ratapihan käyttöä, kun kyseiselle rataosalle lähtevien 
junien odotukset ratapihalla jäisivät pois. Toisaalta muihin suuntiin rataosat ovat 
yksiraiteisia, joten väistämättä Jyväskylän asema aikataulurakenteen tasauskohtana 
säilyisi. Pitkällä tähtäimellä kaksoisraide voi jopa lisätä rautatieliikennettä ja siten 
lisätä ratapihakapasiteetin tarvetta. Liikennevirastossa on käynnistymässä tarve-
selvitys Tampere–Jyväskylä-välin välityskyvyn ja nopeuden nostoon tarvittavien 
toimenpiteiden arvioimiseksi. 
 

3.2  Äänekosken ratapiha 

 

Kuva 3.  Äänekosken ratapiha ja osa tehdasalueesta  
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Äänekosken ratapiha sijaitsee noin 47 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän ratapihalta. 
Se on liian kaukana toimiakseen yhdessä Jyväskylän ratapihan kanssa. Ratapiha toimii 
käytännössä Äänekosken tehdasta palvelevana ratapihana, eikä sinne voida ottaa 
nykyistä enempää junia.  
 
Nykyisen ratapihan laajentaminen pituussuunnassa on vaikeaa eteläpäässä olevan 
(Sarvelantien) alikulkusillan ja pohjoispään kaarteen takia. Raidemäärän kasvatta-
minen on mahdollista Kiskotien puolelle, mutta sinne ei saada pitkiä raiteita.  
 

 

Kuva 4. Äänekosken raiteistokaavio  
 

3.3  Suolahden ratapiha 

 

Kuva 5  Suolahden ratapiha 
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Suolahden ratapiha sijaitsee noin 40 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän ratapihalta. 
Se on liian kaukana toimiakseen yhdessä Jyväskylän ratapihan kanssa. Suolahti toimii 
raakapuun kuormausraiteena ja tarvittaessa lyhytaikaisena puskurivarastona sekä 
helpottaa häiriötilanteiden hoitoa Äänekosken tehtaiden osalta. 

Ratapihan laajentaminen, raiteita lisäämällä on vaikeaa pohjoispuolella pääraiteen 
geometrian ja eteläpuolella siltojen takia. 

"SUOLAHTI"
VANERI

TEHDAS

LAU–
SUO

SUO–
ÄKI

km 417+796
liikennepaikka

SUOLAHTI

Pääraide
Sivuraide

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

SUOLAHTI (Suo)

4021-030-508-I-1/1
31.10.04 M. Anttonen
07.11.04 K. Ojanperä

28.12.2004
M. Maijala

29.12.2004
M. Nummelin

I

Vaihteiden tunnukset V325 ja V326. Seislevy raiteella 371. Tarkistettu
hyöty- ja käyttöpituudet raiteilla 392–394 sekä liikennepaikan rajojen
ratakilometrisijainnit. Merkitty ylikulkusilta ja tasoristeys. 09.07.15 SVe 19.07.15 MN

Laukaa
(Lau)

Äänekoski
(Äki)

38
1

Valtra Oy

LIVI:n
raja

394

393

392

391

371a

371

LIV
I:n

raja

LIVI:n raja

YKS

Metsä Wood

Keitele-Museo Oy

I

I

I
I

I

I

I

YKS

I I

km 417+796

km
419+047

km 419+450
km

41
8+

50
8

km
418+331

km
418+268

km
418+106

km 417+125

km 416+850

km
415+336

km
417+326

km 418

4,8

4,9

6,4

km 417km 416

km
416+315

Vaihteet
V001 YV43-300-1:9,514-O yks
V022. YV30-270-1:9,514-O
V311. YV54-200-1:9-V
V312. YV54-200-1:9-V
V313. YV54-200-1:9-V
V314. YV43-300-1:9,514-V
V321. YV54-200-1:9-O
V322. YV54-200N-1:9-O
V323. YV54-200-1:9-O
V324. YV54-200N-1:9-V
V325. YV54-200-1:9-O
V326. YV54-200N-1:9-O

V312

V313

V314

V322

V323

V324

V311 V321

V325

V326 V022

V001

Sp314 km
418+702

km
415+075

Sp323
Sp324

Sp311P372

E362

Sp321

E391

E392

P391

P392
/ 54E1

/ 54E1

/ K43

/ K43

54E1

/ 54E1 K33

K30

Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
391 823 m
392 706 m

hp 783 m

kp 693 m

kp 663 m

hp 676 m

217
m

Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
371 — — — —
371a — — — —
381 20 20 20 —
391 100 100 100 —
392 35 35 35 —
393 35 35 35 —
394 35 35 35 —

MUUTOSTYÖ KÄYNNISSÄ
– turvalaitteet ja raiteet

Kuva 6   Suolahden raiteistokaavio

Kuva 7.   Rautpohjan teollisuusalue 
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Rautpohjan teollisuusalue on Haapamäen radan varressa noin 4,5 kilometriä Jyväskylän 
ratapihalta. Alue sijaitsee Jyväskylästä lähtevällä rataosalla, jolla on vähiten liikennettä. 

Alueella on vain kolme lyhyttä raidetta ja laajennusmahdollisuuksia ratapihalle ei 
nykyisen maankäytön puitteissa ole. 

KONEPAJA

VN–JY

LIVI:n raja

YKS

YKS

Metso Paper Oy
Jyväskylän
Energiantuotanto Oy

71
0

711

712
71

3

Jyväskylän kaupunki

km 372+829
linjavaihde

RAUTPOHJA

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO
RAUTPOHJA (Rph)

4021-030-505-D-1/1
31.10.04  M. Anttonen
07.11.04  K. Ojanperä

28.12.2004
M. Maijala

29.12.2004
M. Nummelin

D Yksityisraiteet: Lisätty yksityisraiteet. 01.07.13 MAn 22.10.13 PH

Pääraide
Sivuraide

D

Jyväskylä
(Jy)

Vesanka
(Vn) km

372+829
km 373+687

V701

V721

V722

Vaihteet
V701. YV54-200-1:9-V
V721. YV54-200N-1:9-V yks
V722. YV54-200N-1:9-O yks

km
372+746

km
372+919

Sp701

Sp702

Köhniönkatu

Keskussairaalantie

Savelankatu

54E1

/ 5
4E

1

54E1/ 54E1

/ 5
4E

1

kp 73 m

kp
11

2 mkp 217 m

kp
80

3
m

Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
pääraide 80 70 50 —
710 20 20 20 —
711 20 20 20 —
712 20 20 20 —
713 20 20 20 —

Kuva 8.  Rautpohjan raidekaavio 
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4  Itäisen Palokärjen uuden logistiikka-
alueen ratapiha 

4.1 Yleistä 

Jyväskylän kaupunki on tehnyt asemakaavan Itäisen Palokärjen alueelle ja siinä on 
esitetty rautatiealue (LR-alue) välittömästi Äänekosken radan reunaan. Alueen mitat 
ovat noin 780 m (pituus) ja 100–130 m (leveys). Ratalinjan LR-alueen leveys on noin 
30 m. Alue rajoittuu sekä etelässä että pohjoisessa VL-alueeseen (yleiseen virkistys-
käyttöön tarkoitettu alue. Alue sijaitsee noin 7,7 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän 
ratapihalta. 
 
     

 
 
Kuva 9.  Ote Itäisen Palokärjen asemakaavasta 13.10.2015   
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4.2  Tutkitut raiteistovaihtoehdot

Lähtökohtana oli, että kaavan mukaiselle LR-alueelle suunnitellaan kuuden raiteen 
ratapiha, jonka raidepituudet ovat mahdollisimman pitkät. Kaavan mukaiselle LR-
alueelle sijoitettuna ratapihan raiteiden hyötypituudet tavallisilla vaihdejärjestelyillä 
jäivät hyötypituuksiltaan liian lyhyiksi, 300–742 metriin. 

Toisena vaihtoehtona suunniteltiin raiteisto, jossa lähtökohtana on yli 650 metrin 
hyötypituudet kaikilla kuudella raiteella. Koska LR-alueen pohjoispuolella on 
pääradassa kaarre, jouduttiin vaihdekuja sijoittamaan seuraavalle suoralle osuudelle. 
Näin raiteistolle saatiin hyötypituuksiksi 930–1290 metriä. Hyötypituudet ovat yli 
tavoitepituuden, mutta tämä on edullisempi ratkaisu kuin pääradan geometrian 
muuttaminen nykyisestä. 

Raiteisto on esitetty kuvassa 10. 

Ratapihasta tehtiin myös vaihtoehto, jossa raiteet olivat pussiraiteita ja vaihdekuja 
ratapihan pohjoispäässä. Todettiin että sitä ei voida toiminnallisesti hyväksyä, koska 
siinä ei ole läpiajomahdollisuutta. 

Kuva 10.  Itäisen Palokärjen alueelle suunniteltu raiteisto. 

Ratapiharaiteiden sallittu maksimikaltevuus on 1,5 ‰, ja tämän takia maastoa 
joudutaan leikkaamaan koko ratapihan alueelta. Yhteensä leikkausmassoja tulee noin 
112 000 m3 maaleikkausta ja 44 500 m3 kallioleikkausta. Ratapengertä tarvitaan noin 
13 000 m3. Tässä selvityksessä ei ole voitu arvioida tarkasti, mikä osa massoista on 
kallioleikkausta ja mikä maaleikkausta. Leikkausmassoja on havainnollistettu poikki-
leikkauksessa (kuva 11).

Kuva 11.  Poikkileikkaus km 384 + 780. Nykyinen rata äärimmäisenä oikealla.
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Suunnitelman mukaisten raiteiden pituudet ovat seuraavat, kp = käyttöpituus ja hp = 
hyötypituus.  
 
Raiteen nro kp (m) hp (m)
002 1 355 1 295
003 1 251 1 191
004 1 164 1 104
005 1 078 1 018
006 991 931
007 991 931
 
Suunnitellut raiteet ovat selvästi pitempiä kuin nykyisen ratapihan raiteet, joiden 
käyttöpituudet ovat välillä 435–566 metriä ja hyötypituudet välillä 405–536 metriä. 
Katso taulukko 1. Tämä vaihtoehto vaati muutoksia kaavaluonnoksen LR-alueen 
rajoihin.  
 
Nykyiset tieyhteydet rannan mökkeihin ja niiden tasoristeykset on kustannusarviossa 
korvattu uudella tieyhteydellä ja sillalla.  
 

4.3 Toiminnalliset muutokset tavaraliikenteessä 

Itäisen Palokärjen alueelle suunnitellulle ratapihalle tulee sijoittaa raiteiston lisäksi 
tarvittavat tukitoiminnot tankkauspaikkoineen ja henkilöstötiloineen. Nämä toiminnot 
tulisi olla sekä nykyisellä ratapihalla että uudella Itäisen Palokärjen ratapihalla. 
 
Ratapihan jakaminen kahteen alueeseen aiheuttaa merkittäviä toiminnallisia 
muutoksia nykytilanteeseen verrattuna. Jako aiheuttaa väistämättä enemmän vaihto-
työliikkeitä ratapihojen välillä, riippuen junien lähtö- ja määränpäistä sekä vaunujen 
järjestelytarpeesta. Tämä aiheuttaa väistämättä lisäkustannuksia sekä kaluston että 
henkilöstön suhteen. Vuotuiset operointikustannukset kasvaisivat kahdelle ratapihalle 
eriytetyssä mallissa noin 2,5–3,5 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä tulee väistämättä 
näkymään Keski-Suomen teollisuuden logistiikkakustannusten kasvuna tai liikenteen 
siirtymisenä tiekuljetuksiin. Hallituksen tavoitteena ilmaston ja liikennepolitiikan 
osalta on kuitenkin edistää junakuljetusten osuuden lisäämistä sekä elinkeinoelämän 
edellytysten turvaaminen.  
 
Jyväskylä on risteysasema neljään suuntaan, esim. Pieksämäeltä tulevat raakapuujunat 
Äänekoskelle ja Jämsänkoskelle joutuisivat joka tapauksessa ajamaan nykyisen 
ratapihan kautta Itäisen Palokärjen uudelle ratapihalle ajettaessa. Tämä sitoisi 
nykyistä enemmän ratapihakapasiteettia Jyväskylän ratapihalla ja raidekapasiteettia 
Jyväskylä - Palokärki välillä. Ratakapasiteetin turvaamiseksi sekä läpiajavalle 
liikenteelle että ratapihojen väliselle liikenteelle, tulee rakentaa kaksoisraide 
Jyväskylän ratapihan ja Itäisen Palokärjen suunnitellun ratapihan välille. Kaksoisraide 
vaatii myös uuden tunnelin rakentamisen nykyisen tunnelin viereen.  
 
Uuden ratapihan käyttöönoton edellytys on myös kolmiorateen rakentaminen Pieksä-
mäen ja Äänekosken suuntien välillä.  
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Itäisen Palokärjen ratapiha voisi toimia tulevaisuuden lisäkapasiteettina tai häiriö-
tilanteiden hallintaa helpottavina lisäraiteina esim. Äänekosken tehtaiden kuljetusten 
osalta. Samoin siellä olisi tilaa tulevaisuudessa yhdistetyn liikenteen terminaalille. 
 

4.4  Alustava kustannusarvio 

Alustava kustannusarvio edellä esitetylle Itäisen Palokärjen ratapihalle on seuraava. 
Kustannusarvio on laskettu FORE-järjestelmän mukaisilla yksikköhinnoilla ja tilaaja-
tehtävillä. Kustannusindeksi on 107,20 (2010=100). Kustannusarviossa ei ole otettu 
huomioon alueen pohjaolosuhteita, eikä ole näin ollen arvioitu pohjanvahvistus-
toimenpiteitä. Samoin leikkausmassat on oletettu maamassoiksi, vaikka osa on 
varmasti kalliolouhintaa. 

Ratapihan raiteet  7,6 milj. euroa 
Raiteiden sähköistys  1,7 milj. euroa   
Ratapihavalaistus  0,3 milj. euroa   
Turvalaitejärjestelmä  4,0 milj. euroa 
Tiejärjestelyt ja silta  0,3 milj. euroa 
Yhteensä  14,0 milj. euroa 
Riskivaraus 20 %  2,8 milj. euroa 
Yhteensä  16,7 milj. euroa 
Tilaajatehtävät (suunnittelu-, rakennuttamis- ja 
omistajatehtävät) 

 
15 % 

 
2,5 milj. euroa  

Hanke yhteensä (ALV 0 %)  19,3 milj. euroa 
Hanke yhteensä (ALV 24 %)  23,9  milj. euroa 

 
Ratapihan toimintaedellytysten turvaamiseksi tarvitaan lisäksi seuraavia toimen-
piteitä. Kustannukset on arvioitu perustuen toteutettuihin hankkeisiin. 
 

Ratapihalle tarvittavat tukitoiminnot (tankkauspaikat, 
miehistötilat) 

 
n. 3 milj. euroa 

Kolmioraiteen rakentaminen Pieksämäen ja Äänekosken 
suuntien välille 

 
n. 10 milj. euroa 

Kaksoisraiteen rakentaminen Jyväskylän ja Itäisen Palokärjen 
välille, n. 5,1 km (sisältäen 2,7 km pitkän tunneliosuuden) 

 
n. 68 milj. euroa 

 
Yhteensä 

 
n. 81 milj. euroa 

 
Ratapihan ja sen toiminnan edellyttämien hankkeiden kustannusarvio on näin 
yhteensä noin 100 miljoona euroa.  
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5  Yhteenveto ja päätelmät Jyväskylän rata-
piha-alueen supistamisesta ja uudesta 
ratapiha-alueesta 

Tavaraliikenteen kasvun ennustaminen on vaikeaa, koska se seuraa yleistä talouden 
kehittymistä, rahtikustannusten (juna/rekka) kehittymistä sekä tavaraliikenteen 
päästövähennystavoitteiden mukaisesta paineesta kuljetusten siirtämisestä aikaisem-
paa enemmän raiteille. Kuljetusten alueellinen jakautuminen taas riippuu paljon 
puunjalostustehtaiden sijoittumisen muutoksista ja puunhankinta-alueiden muutok-
sista. Venäjän suunnan raakapuukuljetusten määrää tulevaisuudessa on myös vaikea 
ennustaa. 
 
Rautateiden tavaraliikenne kasvaa Jyväskylän seudulla Äänekosken tuotantolaitoksen 
aloittaessa toimintansa yli miljoona tonnia vuodessa, sisältäen raakapuukuljetuksia 
Pieksämäen ja Tampereen suunnista Äänekoskelle ja tuotekuljetuksia Äänekoskelta 
Tampereen suuntaan. VR Transpointin näkemyksen mukaan tavaraliikenteen 
kuljetusten määrä ja volyymi lisääntyvät merkittävästi lähitulevaisuudessa. Jyväskylän 
ratapihan junamäärä lisääntyy kokonaisuudessaan 4–8 junaparilla vuorokaudessa, 
pääosin Äänekosken tehtaan liikenteen kasvun takia. Rataverkon välityskyvyn 
kehityskuvassa 2035 arvioitiin junamäärän kasvavan Jyväskylän ja Äänekosken välillä 
vuoteen 2025 mennessä 10 junaparilla.  
 
Tulevaisuudessa Jyväskylän alueen rautatiekuljetuksia voi lisätä myös Jyväskylän 
Energian voimalaitosten polttoainekuljetukset. Samoin Valmetin paperikoneteolli-
suuden kuljetukset Jyväskylän ratapihan läpi Rautpohjan alueen ja Helsingin Vuo-
saaren sataman välillä saattavat lisääntyä tulevaisuudessa, jos tavaraliikenteen 
operaattorien mahdollistamat kuljetuserien kokojen ja kustannusten tasapaino vastaa 
Valmetin tarpeita nykyistä paremmin. Valmetilla on intressejä laajentaa kuljetuksiaan 
rautateillä. 
 
Tulevaisuuden liikenteen kasvulle tulee olla varakapasiteettia nimenomaan perus-
solmuratapihoilla kuten Jyväskylässä. 
 
Fenniarail Oy on uutena operaattorina aloittanut liikennöinnin Suomen rataverkolla 
vuonna 2016. Sitä, miten avautunut kilpailu vaikuttaa rautatiekuljetusten kysyntään 
maanlaajuisesti tai Jyväskylän seudulla, ei pystytä nykyisen tietämyksen valossa 
tarkasti ennustamaan. Yleisten talousteorioiden mukaan kilpailu lisää tuottajien 
toiminnan tehokkuutta ja siten laskee tuotteiden hintaa ja / tai parantaa niiden laatua. 
Tämän tiedon valossa voitaneen melko varmasti sanoa, että kilpailun avautumisella ei 
ole ainakaan rautatiekuljetusten kysyntää alentavaa vaikutusta.  
 
Ratapihan raidekapasiteetin hyödyntäminen todennäköisesti heikkenee, kun operaat-
toreita on enemmän kuin yksi, koska raiteiden käytön optimointi vaikeutuu. Myös 
raiteiston käytön periaatteet voivat muuttua nykytilanteesta esim. junien kokoamisen 
lisääntyessä nykytilanteesta. Tämän myötä kokoamista varten tapahtuvat veturi-
liikkeet ja järjestelyt lisääntyvät, mikä lisää raidekapasiteetin käyttöä. Liikennevirasto 
vastaa liikennöitsijöiden tasapuolisesta kohtelusta, esim. ratakapasiteetin jaossa. 
Pelkästään nykyisen liikennöitsijän tarpeiden mukaan ei tehdä päätöksiä tai 
investointeja rataverkkoon. 
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Tämän selvityksen yhteydessä ei ole käyty vuorovaikutusta Jyväskylän alueen elin-
keinoelämän toimijoiden kanssa. Elinkeinoelämän toimintaedellytykset ja kustannuk-
set riippuvat merkittävissä määrin alueen kuljetusjärjestelmän tehokkuudesta ja 
luotettavuudesta.  
  
Loppupäätelmä 
 
Tavaraliikenteen ennustetun merkittävän kasvun, uusien operaattoreiden liikennöinti-
mallien, kuljetettavan tavaran ja toiminnan taloudellisuuden näkökulmasta Liikenne-
virasto ei tämän selvityksen perusteella pidä mahdollisena nykyisten ratapiharaiteiden 
purkamista ja niiden korvaamista uusilla raiteilla Itäisen Palokärjen alueella. Nykyisten 
ratapiharaiteiden jakamista kahdelle, toisistaan täysin erillisille alueille, ei voida pitää 
toiminnallisesti eikä taloudellisesti realistisena vaihtoehtona.  
 
Nykyisen Jyväskylän ratapihan toimintojen siirtoa Äänekosken tai Suolahden rata-
pihoille ei voida pitää mahdollisena suuren etäisyyden ja ratapihojen riittämättömien 
laajennusmahdollisuuksien takia. Samoin Rautpohjan teollisuusalue ei nykyisen 
maankäytön osalta ole mahdollinen uusi ratapiha-alue.  
 
Jyväskylän kaupungin kannalta ratapiha nykyisellä paikallaan hankaloittaa merkittä-
västi maankäytön kehittämistä keskustassa ja aiheuttaa estevaikutusta keskustan ja 
Lutakon alueen välillä. Ratapihan sijainti vaikeuttaa myös valtatien 9, Rantaväylän 
kehittämistä asetettujen palvelutasotavoitteiden mukaisesti.  
 
Vuonna 2016 tehdyssä selvityksessä tutkittiin nykyisen ratapihan kahden itäisimmän 
ratapiharaiteen purkamista ja samanaikaisesti pidennetään kahta seuraavaa itäisintä 
raidetta nykyisen ratapiha-alueen puitteissa. Kustannusarvio on 8–10 miljoonaa euroa. 
Ratapihan kaventaminen ratapihan muita raiteita pidentämällä ei silti ole mahdollista, 
koska merkittävästi lisääntyvä liikenne ja uusien rautatieyritysten tarpeet huomioon 
ottaen nykyisten raiteiden määrää ei voida kuitenkaan vähentää. Ratapiha-alueen 
kaventaminen vaikeuttaisi näin ratapihatoimintoja ja tavara- ja henkilöliikenteen 
toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa.  
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