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Esipuhe

Esiselvitys liittyy ratayhteyden Ylivieska–Iisalmi–Kontiomäki kehittämisen hanke-
arvioinnin yhteydessä suunniteltuun toimenpidekokonaisuuteen, jossa Oulun kautta 
kulkevaa reittiä kehitetään. Liikenneviraston taholta nähtiin tarpeelliseksi laatia yleis-
suunnitelmatasoinen esiselvitys, jonka avulla kartoitetaan ratageometrian ja maas-
to-olosuhteiden puolesta parhaat mahdolliset uudet kohtauspaikat Utajärvi–Vaala ja 
Vaala–Kivesjärvi väleille.

Selvityksessä on laadittu suunnitelmat vaihtoehtoineen sekä Utajärvi–Vaalan että 
Vaala–Kivesjärven uusille liikennepaikoille. Selvityksen laatiminen on aloitettu loka-
kuussa 2017 ja se on valmistunut joulukuussa 2017.

Selvityksen tilaajana on Liikennevirasto, jossa työn ohjauksesta ja päätöksen teosta on 
vastannut Jouni Juuti. Työn aikana on pidetty kaksi ohjausryhmän kokousta, joihin on 
osallistunut Jouni Juutin lisäksi konsultin edustajia.

Selvityksen on tarkastanut Jouni Juutin lisäksi Siru Koski Liikennevirastosta. 

Suunnittelutyön laadinnasta vastasi Destia Oy, jossa projektipäällikkönä on toiminut 
Max Lagerström ja pääsuunnittelijana Miikka Tast.

Helsingissä joulukuussa 2017

Liikennevirasto
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1  Työn tausta ja tavoitteet

Tämä yleissuunnitelmatasoinen esiselvitys Oulu–Kontiomäki-rataosalle on laadittu 
Liikenneviraston toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli selvittää ratageometrian ja 
maasto-olosuhteiden puolesta parhaat uudet kohtauspaikat Utajärvi–Vaala ja Vaala–
Kivesjärvi väleille. Työ liittyy ratayhteyden Ylivieska–Iisalmi–Kontiomäki kehittämisen 
hankearvioinnin yhteydessä suunniteltuun toimenpidekokonaisuuteen Oulun reitin ke-
hittämiselle. 

Utajärven ja Vaalan liikennepaikkojen välinen etäisyys on tällä hetkellä 34,2 kilometriä 
ja Vaalan ja Kivesjärven liikennepaikkojen välinen etäisyys 33,5 kilometriä. Pitkät koh-
tausvälit rajoittavat rataosan kapasiteettia, jolloin liikennemäärän lisääminen on haas-
teellista. Selvityksessä huomioitiin rakentamisen kannalta merkittävät reunaehdot ja 
mahdolliset rajoitteet, kuten nykyinen maankäyttö, radan tekniset lähtökohdat sekä 
luonnon- ja kulttuuriympäristön arvot. Selvityksessä laadittiin suunnitelmat vaihtoeh-
toineen molemmille uusille liikennepaikoille.
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2  Suunnittelun lähtökohdat

2.1  Suunnittelualue ja -tarkkuus 

Suunnittelualue on rataosuudella Oulu–Kontiomäki Km 756+874–Km 915+261, jonka pi-
tuus on 158 kilometriä. Liikennepaikkoja rataosuudella on nykyisin kuusi, Pikkarala (Km 
771+765), Muhos (Km 788+424), Utajärvi (Km 810+502), Vaala (Km 844+671), Kivesjärvi 
(Km 878+146) ja Paltamo (Km 901+579). Kyseinen rataosa on sähköistetty, suojastettu 
ja kuuluu kunnossapitotasoon 1. Päällysrakenteeltaan rataosa kuuluu pääosin luokkaan 
D. Oulusta Pikkaralan liikennepaikan itäpuolelle rataosa on luokkaa C1. Oulu–Kontiomäki 
rataosa on sähköistetty, yksiraiteinen sekaliikennerata. Radan suurin sallittu nopeus on 
140 km/h ja suurin sallittu akselipaino on 225 kN. Rataosalla on suoritettu vuoden 2016 ai-
kana perusparannus, jossa päällysrakenne on uusittu välillä Km 796+500–Km 835+500. 
Perusparannusurakassa on asennettu 60E1 kiskot, betonipölkyt ja sepelitukikerros.
 
Suunnittelu tehdään yleissuunnitelman tarkkuustasolla. Työn aikana ei ole tehty maas-
tomittauksia eikä pohjatutkimuksia.

Kuva 1.  Suunnittelualueen sijainti. Pohjakartta © Karttakeskus 2017.

2.2  Nykyiset ratajärjestelyt 

Oulu–Kontiomäki rataosalla liikennöi kesäkuussa 2017 keskimäärin 22–25 junaa vuoro-
kaudessa. Henkilöliikennettä oli yhteensä kahdeksan junaa ja transitoliikennettä 8–10 
junaa vuorokaudessa. Rataosalla on säännöllisen liikenteen aikataulussa yhteensä 35 
junaa, joista transitoliikenteen ja henkilöliikenteen junat kulkevat pääsääntöisesti joka 
päivä. Talvivaara–Oulu/Kemi/Tornio -junia oli vuonna 2017 yhteensä neljä. Vuonna 
2017 veturinsiirtoja oli vain satunnaisesti Kontiomäeltä Ouluun. Veturinsiirtovaraus on 
jätetty aikatauluun. Veturinsiirrot tapahtuivat yleensä tiistaisin pohjoisen suuntaan ja 
toisen suunnan siirtovaraus on poistettu.

Raakapuukuljetuksissa säännöllisen liikenteen aikatauluissa on varaukset neljälle ju-
naparille, joista vuonna 2017 on käytetty maksimissaan kolmea. Suunnittelussa päivit-
täisenä maksimimääränä on käytetty kolmea junaparia.

Oulu–Kontiomäki rataosan liikenne on kasvanut viime vuosina. Talvivaaran kaivoksen 
kuljetusten uudelleenreitityksen, transitoliikenteen kasvun ja uusien biotuotetehdas-
hankkeiden myötä rataosan liikenne tulee luultavasti kasvamaan vielä entisestään.
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2.3  Maankäyttö ja kaavoitustilanne

Suunnittelualue Utajärven ja Kivesjärven välisellä rataosuudella sijaitsee Pohjois-
Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa Utajärven, Vaalan ja Paltamon kuntien alueella.

Maakuntakaava

Suunnitteluosuudella on Utajärven kunnan alueella voimassa 25.8.2006 lainvoiman 
saanut Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava sekä kokonaismaakuntakaa-
van uudistamiseen liittyvät 1. ja 2. vaihemaakuntakaava.  1. vaihemaakuntakaava on 
vahvistettu ympäristöministeriössä 23.11.2015 ja se käsittelee energiantuotantoa ja 
-siirtoa, kaupan palvelurakennetta ja aluerakennetta, taajamia, luonnonympäristöä, 
liikennejärjestelmää sekä logistiikkaa. 2. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakun-
tavaltuustossa 7.12.2016 lainvoimaiseksi ja se käsittelee maaseudun asutusrakennetta, 
kulttuuriympäristöä, virkistys- ja matkailualueita, seudullisia materiaalikeskus- ja jät-
teenkäsittelyalueita, seudullisia ampumaratoja ja puolustusvoimien alueita.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella on vireillä 3. vaihemaakuntakaavan laadinta. 
Kaava käsittelee pohjavesi- ja kiviainesalueita, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueita, 
Oulun seudun liikennettä ja maankäyttöä, tuulivoima-alueita sekä Vaalan ja Himangan 
kaavamerkintöjen tarkistuksia. 3. vaihemaakuntakaava on ehdotusvaiheessa ja maa-
kuntahallitus on hyväksynyt 16.10.2017 kaavaehdotuksen lausuntoaineiston kuulta-
vaksi. Maakuntahallituksen hyväksymä kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 
keväällä 2018.

Utajärven ja Vaalan liikennepaikkojen välinen rataosuus sijoittuu kokonaismaakunta-
kaavassa pääosin Oulujokilaakson maaseudun kehittämisen kohdealueelle Ala-Niskan 
ja Ojakylän välistä osuutta lukuun ottamatta. Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia 
maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maa-
seutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asu-
mista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Suunnitteluosuuden kohdalla maaseu-
dun kehittämisen kohdealue kuuluu Oulu–Kajaani–Arkangel-käytävään, jonka liikenne- 
yhteyksien sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseen kansainvälisen kehittämiskäy-
tävän palvelutason mukaiseksi tulee varautua alueiden käytön suunnittelussa.

Ojakylästä etelään rataosuus sijoittuu myös matkailun vetovoima-alueelle ja matkailun 
ja virkistyksen kehittämisen Rokua–Oulujärvi-kohdealueelle. Merkinnällä osoitetaan 
ympäristöarvojen, matkailun ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti ja kansainvä-
lisesti merkittäviä aluekokonaisuuksia. Rokua-Oulujärven kohdealueen kehittäminen 
perustuu hyvinvointi-, terveydenhoito- ja virkistyspalveluihin sekä kansallispuistoon, 
muuhun luontoon ja ulkoiluun liittyviin virkistystoimintoihin.

Utajärvi–Vaala rataosuuden itäpuolelle on osoitettu pohjois-eteläsuuntainen viheryh-
teystarve sekä toinen, radan kanssa Ala-Niskan kohdalla risteävä viheryhteystarve ja 
tärkeä vaellusreitti. Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutujen ja jokilaaksovyöhykkei-
den sisäisiä ja niitä yhdistäviä tavoitteellisia ulkoilun runkoreitistöjä viheralueineen, 
joiden seudullinen jatkuvuus tulee turvata. Ahmasjärven kohdalla rata sivuaa tärkeää 
pohjavesivyöhykettä ja kulkee Oulujokivarsi-Lähtevänojan kulttuuriympäristön ja mai-
seman vaalimisen kannalta tärkeän alueen poikki Lähtevänojan kohdalla Ojakylässä. 
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Rataosuuden länsipuolella kulkee 400 kV:n ja 220 kV:n pääsähköjohto sekä mootto-
rikelkkailureitti. Ahmaksen alue on osoitettu maaseutuasutuksen kannalta tärkeäksi 
kyläkeskukseksi (at).

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa Utajärven ja Vaalan liikennepaikkojen 
välinen rataosuus on osoitettu merkittävästi parannettavaksi nopean henkilöliikenteen 
ja raskaan tavaraliikenteen pääradaksi maakuntarajaan saakka. Merkinnän suunnitte-
lumääräyksessä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varauduttava nopean hen-
kilöjunaliikenteen ja raskaan tavaraliikenteen edellyttämän radan rakenteen ja turvalli-
suuden parantamiseen, mm. tasoristeysten poistamiseen sekä kaksoisraiteeseen. Myös 
radan itäpuolella kulkeva valtatie 22 on osoitettu merkittävästi parannettavaksi ja sen 
varteen on merkitty kevyen liikenteen yhteystarve. 

Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa radan itäpuolelle Utajärven ja Ala-
Niskan välille on osoitettu valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriym-
päristön merkinnällä vanha tielinjaus, joka risteää radan kanssa Ala-Niskan koh-
dalla. Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rajauksia on tarkennettu ja 
Rokuanvaaran aluetta on ehdotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. 
Rokua-Oulujärven matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueen merkintää on 
laajennettu kokonaismaakuntakaavan ulottuvuudesta koskemaan koko rataosuutta 
Utajärvestä etelään ja radan kanssa risteävä viheryhteystarve on poistettu. 

Vaalan ja Paltamon alueilla on voimassa 29.4.2009 vahvistettu Kainuun maakunta-
kaava 2020 sekä 7.3.2016 vahvistettu Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava. Lisäksi 
Kainuussa on vireillä Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan ja Kainuun kokonaismaa-
kuntakaavan 2020 tarkistamisen laadinta. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kainuun 
tuulivoimamaakuntakaavan 30.11.2015 ja ympäristöministeriö on sen vahvistanut 
31.1.2017. Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistaminen käynnistyi maakuntaval-
tuuston päätöksellä 1.6.2015.

Kuva 2.  Ote Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavasta (Pohjois-
Pohjanmaan liitto 2017).
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Vaalan ja Kivesjärven liikennepaikkojen välinen rataosuus sijoittuu Kainuun maa-
kuntakaavassa Oulu-Kajaani-Vartius-käytävälle (ok), joka on osa laajempaa, valtakun-
nallisesti tärkeää kansainvälistä Oulu-Karjala-Arkangel-Komi-kehittämisvyöhykettä. 
Suunnittelumääräyksen mukaan käytävää kehitetään kansainvälisenä liikennekäytävä-
nä, jonka maankäytön suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenteen suju-
vuuteen ja turvallisuuteen, liikenteen ja matkailun palveluihin sekä liikenneympäristön 
laatuun. Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon korkealuokkaisen maantie-, 
rautatie- ja lentoliikenteen sekä energia- ja tietoliikennejohtojen tilavaraukset ja rajoi-
tukset ympäröivälle maankäytölle.

Kuva 3.  Otteet Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta (vasen) ja 2. vaihe-
maakuntakaavasta (oikea) (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2017).

Kuva 4.  Ote Kainuun maakuntakaavasta 2020 (Kainuun liitto 2017).
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Rataosuus sijoittuu Jaalangan kohtaa lukuun ottamatta matkailun vetovoima-alueella 
(mv), jolla on osoitettu maakunnan matkailu- ja virkistystoiminnan kannalta merkittä-
vimmät aluekokonaisuudet. Rataosuuden varrelle on osoitettu kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaita kohteita (Vaala, Kankari ja Kivesjärvi). Jaalangan kylä on merkitty merkin-
nällä kylä (at), jolla osoitetaan kylien peruspalvelujen painopistesijaintia. Vaalan taaja-
man itäpuolella rata kulkee tärkeän pohjavesialueen poikki ja Jaalangan kylän itäpuo-
lella risteää moottorikelkkailureitin kanssa.

Yleiskaavat

Utajärven ja Vaalan liikennepaikkojen välinen rataosuus sijoittuu Utajärven kuntakes-
kuksen kohdalla Kirkonkylän osayleiskaavan 2010 (hyväksytty 4.4.2001) alueelle ja 
Ojakylän eteläpuolella Kirkonkylä-Vaala osayleiskaavan (hyväksytty 30.3.2017) alu-
eelle noin ratakilometrivälillä Km 827–Km 829. Vaalan kunnan alueella rata sijoittuu 
Oulujokivarren rantaosayleiskaavan alueelle Nuojuan kohdalla kuntakeskuksen länsi-
puolella noin ratakilometrivälillä Km 833+600–Km 836+200. Kuntakeskuksen kohdal-
la rata sijoittuu Vaalan keskustaajaman osayleiskaavan (hyväksytty 23.4.2009) alueel-
le. Yleiskaavoissa rautatieliikenteen alue (LR) rajautuu pääasiassa maa- ja metsätalo-
usvaltaisiin alueisiin (M, MT).

Vaalan ja Kivesjärven liikennepaikkojen välinen rataosuus sijoittuu Vaalan kuntakes-
kuksen itäpuolella Kankarin ja Jaalangan rantaosayleiskaavojen alueille Kankarin ja 
Jaalangan kyläkeskusten kohdalla. Paltamon kunnan alueella Kivesjärven kylän koh-
dalla rata sijoittuu Kivesjärven rantaosayleiskaavan alueelle. Rautatieliikenteen alue 
(LR) rajautuu pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaisiin alueisiin (M). 

Kuva 5.  Ote Vaalan Tuulivoimayleiskaavasta 2030. Kuvassa on esitetty vaaleanpu-
naisella aluevärillä tuulivoimapuistojen rakentamiseen varattavat ja sovel-
tuvat alueet.

Suunnitteluosuus sijoittuu lisäksi koko Vaalan kunnan alueella vireillä olevan Vaalan 
kunnan tuulivoimayleiskaavan 2030 alueelle, joka on ehdotusvaiheessa marraskuus-
sa 2017. Ratalinjaus sijoittuu Pirttikankaan tuulivoimapuiston alueen suunnittelutar-
vealueelle (st) Vaalan ja Kankarin välisellä osuudella.

Asemakaavat

Suunniteltava rataosuus sijoittuu voimassa olevan asemakaavan alueelle vain Vaalan 
kuntakeskuksen kohdalla.
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2.4  Maaperäolosuhteet 

Utajärven ja Vaalan liikennepaikkojen välisellä rataosuudella maaperä on hyvin vaih-
televaa. Utajärven liikennepaikan eteläpuolella noin ratakilometrivälillä Km 810+500– 
Km 821 ratalinjauksen alueella maaperä on pääosin hietaa ja moreenia, mäkien välisis-
sä suopainanteissa myös turvetta. Ratakilometrivälillä Km 821–Km 843+500 Oulujoen 
lounaispuolella rata sijoittuu Oulujoen jokikerrostumien alueelle ja maaperä on pää-
osin karkearakeista, oletettavasti hietaa. Monin paikoin pohjamaata peittää ohut tur-
vekerros.  Oulujärven tuntumassa noin ratakilometrivälillä Km 838–Km 841 ratalinjaus 
ylittää Halmepuronsuon, jonka alueella maaperä on turvetta. Vaalan liikennepaikan 
kohdalla, Oulujoen itärannalla maaperä on hiekkamoreenia.

Vaalan ja Kivesjärven liikennepaikkojen välisellä rataosuudella noin ratakilometrivälillä 
Km 849–Km 852 ratalinjauksen alueella maaperä on hiekkaa. Tästä itään Kivesjärven 
liikennepaikalla saakka ratakilometrille Km 878 maaperä on vaihtelevaa ollen pääosin 
joko moreenia tai suoalueiden kohdalla turvetta. Ennen Kivesjärveä noin ratakilometri-
välillä Km 867–Km 872 ratalinja sijoittuu kalliomaalle.

2.5  Kulttuuriympäristö 

Utajärven ja Kivesjärven välinen suunnitteluosuus sijoittuu maisemamaakuntajaos-
sa länsiosaltaan Pohjanmaan maisemamaakuntaan ja edelleen Pohjois-Pohjanmaan 
nevalakeuden seutuun sekä itäosaltaan Oulujärven seudun maisemamaakuntaan. 
Suunnittelualueelle on tyypillistä länsiosan suhteellisen tasainen topografia, joka jyrk-
kenee itäosaa kohti. Reilusti yli puolet maa-alasta on suota, asutus on harvaa ja vilje-
lysalueiden osuus maa-alasta on vähäinen. Seudulle tyypillisiä maisemia ovat jokivar-
sikylät ja järvenrantakylät viljelysalueineen, asutustoiminnan seurauksena syntyneet 
asutustilakylät sekä laajat avoimet aapasuoalueet. 

Utajärven ja Vaalan välisen rataosuuden tuntumaan sen länsipuolelle sijoittu-
vat Rokuanvaaran valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettava maisema-alue sekä 
Ahmasjärven kulttuurimaisema, joka on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaak-
si maisema-alueeksi. Ratalinjan itäpuolelle Oulujoen ympäristöön sijoittuu lisäksi 
Oulujokivarren ja Lähtevänojavarren kulttuurimaisema-alue, joka on luokiteltu maakun-
nallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2015). Rataosuus 
sijoittuu Oulujokivarren ja Lähtevänojavarren kulttuurimaisema-alueelle tai sivuaa sitä 
Niskan kylän ympäristössä noin ratakilometrivälillä Km 823+000–Km 826+350.

Rataosuuden läheisyyteen ei sijoitu kiinteitä muinaisjäännöskohteita. Ratalinjan itä-
puolella kulkee Keisarin tien linjaus, joka kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin raken-
nettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009). Utajärven taajamasta kaakkoon Keisarin 
tie kulkee 50–800 metrin etäisyydellä radasta sen itäpuolella ja risteää radan kanssa 
noin ratakilometrillä Km 818 ja Km 819 Ala-Niskan Ruostesuon kohdalla.  Keisarin tie, 
joka on rakennettu 1600-luvulla yhdistämään Kajaanin ja Oulun linnoja, kuvastaa tie-
yhteyksien varhaista kehityshistoriaa harvaan asutussa pohjoisimmassa Suomessa. 
Myös Vaalan rautatieasema kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kult-
tuuriympäristöihin.

Vaalan ja Kivesjärven välisen rataosuuden läheisyyteen ei sijoitu maakunnallisesti tai 
valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Vaalan taajaman itäpuolella noin ra-
takilometrillä Km 846 sijaitsee Kurikkavaaran kiinteä muinaisjäännöskohde (tunnus 
1000029609) noin 100 metrin etäisyydellä ratalinjasta pohjoiseen. Kivesjärven rauta-
tieasema kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.
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2.6  Luonnonympäristö 

Utajärvi–Kivesjärvi rataosuuden välittömään läheisyyteen ei sijoitu luonnonsuojelualu-
eita, luonnonsuojeluohjelma-alueita tai Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita. 

Suunnitteluosuutta lähin luonnonsuojelualue on yksityisen maalla sijaitseva Tuovi 
ja Tauno Tönningin luonnonsuojelua (YSA207936), joka sijoittuu 150–200 met-
riä ratalinjan koillispuolelle Keski-Niskan kohdalla noin ratakilometrillä Km 828. 
Luonnonsuojelualue käsittää Oulujokeen laskevien Siikaojan ja Vehkaojan suualueet. 
Ojat keräävät vesiä myös radan länsipuolelta. Suunnitteluosuutta lähin Natura2000-
verkostoon kuuluva alue on Oulujärven saaret ja ranta-alueet -Natura-alueeseen kuu-
luva Kankarinlahden vesialue Vaalan taajaman itäpuolella noin ratakilometrivälillä Km 
852–Km 853. Natura-alueen raja sijoittuu noin 550 metrin etäisyydelle radan eteläpuo-
lelle. Lähimmät luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvat alueet sijoittuvat Vaala–Kivesjärvi 
rataosuudelle Jaalangan ja Petäjälahden kylien väliselle osuudelle. Jaalangan tervalep-
päkorpi (SSO110406) ja Luodelahdensuo (SSO110391) kuuluvat soidensuojeluohjel-
maan ja sijoittuvat noin 1000 metrin etäisyydelle ratalinjan eteläpuolelle.

Utajärven ja Vaalan välisen rataosuuden lounaispuolelle sijoittuvan Rokuanvaaran tuu-
li- ja rantakerrostumat ovat valtakunnallisesti arvokkaita (TUU-12-077) ja ne on arvo-
tettu korkeimpaan 1 luokkaan. Arvokkaiden tuuli- ja rantakerrostumien rajaus sivuaa 
rataa ratakilometrivälillä Km 829–Km 830. Myös Laajankangas-Kangasharjun alueen 
tuulikerrostumat ovat valtakunnallisesti arvokkaita (TUU-12-070). Ne on arvotettu 4 
luokan tuulikerrostumiksi ja ne sijoittuvat radan molemmin puolin noin ratakilometri-
välillä Km 846–Km 850.     

Rataosuus sivuaa Rokuan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen (tunnus 
1178503) pohjoisrajaa ja kulkee Vaalan taajaman kohdalla Laajankangas-Kankarin ve-
denhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen (tunnus 1178501) pohjaveden muodos-
tumisalueen poikki. Ratalinja kulkee pohjaveden muodostumisalueella 4 500 metriä.

2.7  Suunnitteluperusteet 

Uusien liikennepaikkojen sijoittamista tarkasteltiin siten, että junien hyötypituudeksi 
saadaan 925 metriä. Lisäksi RATO 7 Rautatieliikennepaikat ohjeistaa suunnittelemaan 
uudet liikennepaikat 50 metriä tavoitepituutta pidemmiksi. Opastinvarana on käytetty 
60 metriä ja pysähtymisvarana 40 metriä. Raideväli on tässä suunnitteluvaiheessa 5,3 
metriä, mutta sitä pitää tarkentaa seuraavassa suunnitteluvaiheessa pohjatutkimusten 
ja maastomittausten valmistuttua.

Uudet kohtauspaikat pyrittiin suunnittelemaan mahdollisimman lähelle Utajärvi-Vaala 
ja Vaala-Kivesjärvi puolivälejä. Radan pystygeometria asetti tälle kuitenkin eniten rajoi-
tuksia, jotta RATO7:n ohje uuden liikennepaikan keskimääräisestä pituuskaltevuudesta 
1,5 ‰ ei ylitettäisi. Rataosa on pääosin suoraa, joten näkemäongelmia ei juuri ollut. 

Uusien liikennepaikkojen tulovaihteiksi suunniteltiin YV60-500-1:14 -vaihteet. Myös 
YV60-500-11,1 -vaihteita voitaisiin käyttää.

Tässä suunnitteluvaiheessa ei pohjatutkimuksia ollut käytössä, joten jatkosuunnitte-
lussa on harkittava vielä raidevälin 5,3 metrin kasvattamista, mikäli joudutaan teke-
mään massanvaihtoja tai muita pohjanvahvistustoimenpiteitä.
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Koska tässä suunnitteluvaiheessa ei ollut käytössä pohjatutkimuksia, aluevaraustarve 
on likimääräinen. Suunnittelussa käytetty maastomalli on maanmittauslaitoksen liki-
määräinen maastomalli. Rautatiealueen rajat saatiin tilaamalla numeeriset kiinteistö-
rajakartat suunnittelualueelta. Pääraiteen raidegeometria tilattiin ratarekisteristä ja 
kohtausraiteille laskettiin geometria. Poikkileikkauksia tarkasteltiin suunnitteluohjel-
malla koko kohtausraiteen matkalta. Maanpinta alueella on hyvin tasaista. Kohdissa, 
joissa pääraide on leikkauksessa, rautatiealueen tarve määritettiin 22 metriksi. 

Pääraide

 
Pääraiteen ollessa penkereellä, rautatiealueen leveyden tarpeeksi määritettiin 17 met-
riä. Suunnitelmakartoille on merkitty alueet, joissa nykyinen rautatiealue ei tällä tar-
kastelulla riitä.   
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2.8   Muut käynnissä olevat suunnittelu- 
hankkeet 

Tämä esiselvitys liittyy ratayhteyden Ylivieska–Iisalmi–Kontiomäki kehittämisen han-
kearvioinnin yhteydessä suunniteltuun toimenpidekokonaisuuteen Oulun reitin kehit-
tämiselle. Toimenpiteisiin sisältyivät Utajärven ja Ypykkävaaran liikennepaikkojen pi-
dentäminen, Kuusikkoniemen ja Heikkilänkankaan uudet liikennepaikat, uudet välisuo-
jastuspisteet liikennepaikkaväleille Muhos–Utajärvi, Utajärvi–Vaala, Vaala–Kivesjärvi, 
Kivesjärvi–Paltamo ja Kontiomäen kolmioraide–Arola.
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3  Suunnitelmaratkaisut 

3.1  Utajärvi–Vaala

Utajärven ja Vaalan liikennepaikkojen puoliväli sijaitsee kohdassa noin Km 828. 
Puolivälistä itään päin alkaa 1,8 kilometriä pitkä 5,7 ‰ pituuskaltevuusjakso. Tästä 
johtuen uuden kohtauspaikan sijaintia suunniteltiin välille Km 823+700–Km 827+800. 
Tällä välillä pituuskaltevuus on -0,2 ‰–+1,3 ‰. 

Suunnittelualueella on kaksi tasoristeystä. Rimulan metsätien tasoristeys Km 824+137 
ja Poikalan viljelystien tasoristeys Km 825+709. Kummassakaan ei ole varoituslaitok-
sia. Heti 5,7 ‰ pituuskaltevuusjakson alussa Km 827+664 on Pyykön metsätien taso-
risteys, jossa ei myöskään ole varoituslaitosta. Km 823+371 on Ojakylän tasoristeys, 
jossa on puolipuomilaitos. Ojakylän kylä sijaitsee noin Km 823–Km 824, jossa on run-
saasti asutusta radan läheisyydessä.

Utajärvi–Vaala välin uusi liikennepaikka nimettiin suunnittelun aikana Niskan liikenne-
paikaksi.

3.1.1 Vaihtoehto 1

Niskan liikennepaikan vaihtoehto 1 sijaitsee Rimulan (Km 824+137) ja Poikalan (Km 
825+709) tasoristeysten välissä. Liikennepaikan tulovaihteiden etujatkokset sijoittu-
vat kohtiin Km 824+481,93 ja Km 825+728,36. Pituuskaltevuus on liikennepaikan koh-
tausraiteella koko matkan 0,0 ‰. Mikäli kohtausraide olisi Km 825 olevalla suoralla, 
Rimulan tasoristeystä jouduttaisiin siirtämään länteen päin ja kohtauspaikan länsi-
pään tulovaihde sijoittuisi keskelle asutusta. Kohtauspaikan sijainti suunniteltiin siten, 
että itäpään tulovaihde on Km 825+300 olevan kaarteen itäpuolella. Kaaren säde on 
R=1465 metriä, joten se ei aiheuta näkemäongelmia. Poikolan tasoristeystä joudutaan 
siirtämään itään päin noin 90 metriä, mutta Poikolan viljelystien tasoristeystä on hel-
pompi siirtää kuin Rimulan tasoristeystä. Jatkosuunnittelussa voi arvioida voidaanko 
tiejärjestelyillä poistaa joku tasoristeys. Poikolan tasoristeyksestä itään päin radan 
pohjoispuolella kulkee nykyinen tie. Radan eteläpuolelle joudutaan rakentamaan noin 
90 metriä uutta tietä uudelle tasoristeykselle.

Työnaikainen tie ja tuleva huoltotie voidaan rakentaa joko Luomaskaarrontien (Rimulan 
tasoristeys) tai Poikolan tasoristeyksen viljelystien kautta. Osalla matkasta tulevan 
huoltotien kohdalla on jo nykyään viljelystie.

Itään päin kohtausraiteen lähtöopastimelta lähdettäessä pituuskaltevuudet ovat 
0–1,5 ‰. Vasta 2,9 kilometrin päässä alkaa 800 metriä pitkä 5,7 ‰ nousujakso. 
Länteen päin opastimelta lähdettäessä pituuskaltevuus on -0,3 ‰–0,5 ‰. 925 
metrin jälkeen alkaa 300 metrin pituinen 3,6 ‰ nousujakso.

Km 823+371 sijaitsee Ojakylän tasoristeys, jossa on puolipuomilaitos. Uuden kohtaus-
paikan läntisen tulovaihteen etujatkoksesta on 1110 metriä tälle tasoristeykselle.

Utajärvi–Vaala välin Niskan uuden liikennepaikan vaihtoehdosta 1 on tehty suunnitelma-
kartta (Liite 1) ja laskettu rakentamisen kustannusarvio Fore-kustannuslaskentaohjelmalla. 
Tämän vaihtoehdon kustannusarvio on 4,55 milj. € (Alv. 0 %). 
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Kuva 6. Vaihtoehdon 1 kohdalta ote nopeuskaaviosta, josta ilmenee tasoristeysten 
kohdat sekä vaaka- että pystygeometria. Uuden kohtauspaikan vaihtoeh-
don sijainti on merkitty punaisella viivalla.
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Kuva 7. Vaihtoehdon 1 kohdalta näkymä nykyisestä ratalinjasta. Niskan liikenne- 
paikan kohtausraide sijoittuu pääraiteen eteläpuolelle. (Kuva: Ratakuva-
palvelu).

Kuva 8. Siirrettäväksi suunniteltu Poikalan tasoristeys km 825+709 (Kuva: Rata-
kuvapalvelu).

 3.1.2 Vaihtoehto 2

Toisena vaihtoehtona Niskan liikennepaikalle on Poikolan (Km 825+709) ja Pyykön 
(Km 827+664) tasoristeysten välinen suora. Liikennepaikka mahtuisi tasoristeysten 
väliin ja pituuskaltevuudet ovat 0,7 ‰–1,3m ‰. Vaihtoehto sijoittuisi täsmälleen 
Utajärven ja Vaalan liikennepaikkojen puoliväliin. Vaihtoehto yksi on noin 2,5 kilomet-
riä puolivälistä Utajärvelle päin. Vaihtoehdon 2 huonona puolena on liikennepaikalta 
itään päin noin puolen kilometrin päästä alkava 1,5 kilometriä pitkä 5,7 ‰ nouseva pi-
tuuskaltevuusjakso. Junat joutuisivat kiihdyttämään itään päin lähtiessään ylämäkeen. 
Tästä johtuen Niskan uuden liikennepaikan suunnittelu tehtiin tarkemmin vaihtoehdon 
1 mukaan. Vaihtoehdolle 2 ei erikseen laskettu kustannusarviota, mutta ne eivät oleel-
lisesti eroaisi vaihtoehdosta 1.
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3.1.3 Aluevaraustarve

Niskan uuden liikennepaikan rakentamiseksi nykyinen rautatiealue ei riitä välillä Km 
824+500–Km 824+900. Radan eteläpuolelta rautatiealuetta on lunastettava 5–6 met-
rin levyinen kaista. Lunastettava maa on metsämaata, eikä sillä ole asutusta.

Niskan uuden liikennepaikan tarkemmassa suunnittelussa tulee huomioida liikennepai-
kan sijoittuminen maakunnallisesti arvokkaan Oulujokivarren ja Lähtevänojavarren kult-
tuurimaisema-alueen reuna-alueelle. Maisema-aluerajaus on osoitettu Pohjois-Pohjan-
maan 2. vaihemaakuntakaavassa ja sille on esitetty seuraava suunnittelumääräys: 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehittämisessä on otettava huomi-
oon alueen ominaispiirteet sekä maisema- ja kulttuuriarvot. Alueen suunnittelussa on  
arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mu-
kainen maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. Maisema-alueella tulee 
edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä. Uudis- ja täy-
dennysrakentamisen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakentamisen so-
peutumiseen sijainniltaan ja rakennustavaltaan maisemaan.

Suunnittelumääräys tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa. 

3.2  Vaala–Kivesjärvi

Vaalan ja Kivesjärven liikennepaikkojen puoliväli sijaitsee kohdassa Km 861+500. 
Radan pystygeometrian johdosta ainoa mahdollisuus lähellä puoliväliä uudelle liiken-
nepaikalle on kohta Km863+000–Km865+500.  Tästä molempiin suuntiin pituuskalte-
vuudet ovat liian suuria uudelle liikennepaikalle. Km 863+000–Km 865+500 välillä on 
Mattilan yksityistien tasoristeys (Km864+050), jolla ei ole varoituslaitosta. Mattilan 
tasoristeyksen ja Km 863+000 länteen päin alkavan 7,6 ‰ pituuskaltevuusjakson vä-
liin ei mahdu riittävän pitkää liikennepaikkaa.  

Km 865+808 on Kongasmäentien tasoristeys, jolla on puolipuomilaitos. 
Alueella ei ole muuta asutusta kuin Mattilan tila radan pohjoispuolella Km864 kohdalla.
Vaala-Utajärvi välin uusi liikennepaikka nimettiin suunnittelun aikana Liminpuron lii-
kennepaikaksi.

3.2.1 Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 1 Liminpuron uudelle liikennepaikalle sijaitsee Mattilan tasoristeyksen 
itäpuolella. Liikennepaikan tulovaihteiden etujatkosten kohdat ovat kohdissa Km 
864+148,64 ja Km 865+436,28. Pituuskaltevuus kohtauspaikan kohtausraiteella on 
koko matkalla -1,5 ‰. Uuden sivuraiteen kohdalla on vaakageometrian kaarre, jonka 
säde on R=1702 metriä, joka ei aiheuta näkemäongelmia.

Työnaikainen tie ja tuleva huoltotie voidaan rakentaa joko Mattilan tasoristeyksen tai 
Kongasmäentien tasoristeyksen kautta. Kongasmäentieltä radan eteläpuolelta lähtee 
radan varteen metsäautotie, jota voisi jatkaa radan vartta kohtausraiteen länsipään tu-
lovaihteelle asti.

Vaihtoehdon 1 liikennepaikalta itään päin lähdettäessä on noin 800 metriä pitkä 3,8 ‰ 
laskuosuus. Tämän jälkeen alkaa 4 kilometriä pitkä nousuosuus. Pituuskaltevuudet nou-
suosuudella ovat 3,2 ‰–9,8 ‰. Länteen päin 1300 metrin matkalla pituuskaltevuudet 
ovat -0,1 ‰–1,6 ‰. Tästä jälkeen länteen päin alkaa noin 400 metriä pitkä 7,7 ‰ 
nousuosuus.
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Kuva 9. Vaihtoehdon 1 kohdalta näkymä itään päin. Uusi kohtausraide sijoittuu 
pääraiteen pohjoispuolelle.(Kuva: Ratakuvapalvelu).

Kuva 10. Vaihtoehdon 1 kohdalta ote nopeuskaaviosta, josta ilmenee tasoristeysten 
kohdat sekä vaaka-ja pystygeometria. Uuden liikennepaikan vaihtoehdon 
sijainti on merkitty punaisella viivalla.
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Itäpään vaihteen etujatkokselta on matkaa Kongasmäentien puolipuomilaitoksella va-
rustetulle tasoristeykselle 370m. 

Vaala–Kivesjärvi välin uuden Liminpuron liikennepaikan vaihtoehdosta 1 on tehty 
suunnitelmakartta (Liite 2) ja laskettu rakentamisen kustannusarvio Fore-kustannus-
laskentaohjelmalla. Tämän vaihtoehdon kustannusarvio on 4,04 milj. € (Alv. 0 %). 
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3.2.2 Vaihtoehto 2

Km 862 kohdalla mäen päällä on Vaala–Kivesjärvi puolivälissä kohta, johon uusi liiken-
nepaikka lähes mahtuu. Kohtausraiteen keskimääräiseksi pituuskaltevuudeksi tulisi 
1,6 ‰ ja liikennepaikalta molempiin suuntiin lähtiessä olisi alamäet. Molempien päiden 
tulovaihteet sijoittuisivat pystygeometrian pyöristyskaarien alueelle. Pyöristyskaaret 
ovat Rv=20 000 m. RATO 7:n ohjeiden mukaan pyöristyskaarien tulisi olla vähintään 
Rv=25 000 m, jotta YV60-500-1:14 -vaihteen voisi sijoittaa pyöristyskaaren kohdalle. 
Jatkosuunnittelussa voi suunnitella vaihtoehtoa, jossa pääraidetta alennetaan pyöris-
tyskaarien alueella siten, että pyöristyskaarta saadaan kasvatettua. Sijaintina tämä oli-
si muuten paras vaihtoehto uudelle liikennepaikalle. Tieyhteys uudelle liikennepaikalle 
tosin jouduttaisiin rakentamaan Jaalangan kylästä noin puolen kilometrin päästä.

Tarkempi tarkastelu Liminpuron uudelle liikennepaikalle tehtiin vaihtoehdon 1 mukaan, 
koska vaihtoehdossa 2 jouduttaisiin pääraidetta alentamaan länsipään vaihteen koh-
dalla 340 metrin matkalla 0–12 cm ja itäpään vaihteen 175 metrin matkalla 0–3,1 cm. 
Tämä lisäisi huomattavasti rakentamiskustannuksia ja aiheuttaisi häiriötä junaliiken-
teelle rakentamisen aikana. 

3.2.3 Aluevaraustarve

Kohdalla Km 824+600 rata siirtyy penkereestä leikkaukseksi. Rautatiealuetta tarvitaan 
lisää kuitenkin vaan 3–4 metrin levyinen kaista välillä Km 824+600–Km 824 +640. Km 
824 + 640 länteen päin rautatiealue on leveä paikalla ennen sijainneesta liikennepai-
kasta johtuen. 
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4  Johtopäätökset ja jatkosuunnittelussa  
huomioitavaa 

Liminpuron uuden liikennepaikan suunnittelu esitetään jatkettavaksi vaihtoehdon 
1 mukaan, koska vaihtoehdossa kaksi jouduttaisiin päärataa alentamaan yli puolen 
kilometrin matkalla. Niskan liikennepaikkaa esitetään jatkettavaksi vaihtoehdon 1 
mukaisesti, koska vaihtoehdossa 2 liikennepaikan itäpuolella on 1,5 kilometrin nou-
seva pituuskaltevuusjakso. Niskan liikennepaikan kustannusarvio on 4 554 000 € ja 
Liminpuron 4 041 000 €. 

Suunnitelma ja siinä esitetyt ratkaisut perustuvat tiedossa oleviin lähtötietoihin, liiken-
nemääriin ja tarpeisiin. Jatkosuunnittelussa tulee suunnittelualueen olosuhteet selvit-
tää kattavammin ja tarkentaa suunnitelmia uusien lähtötietojen pohjalta.

Sähköratapylväiden sijainti otettiin suunnittelussa huomioon. Kummankin uuden lii-
kennepaikan kohtausraiteet pystytään rakentamaan siirtämättä nykyisiä sähköratapyl-
väitä.

Suunnittelun aikana on noussut esiin jatkosuunnittelussa selvitettäviä ja tarkennetta-
via asioita, joista tärkeimpiä on listattu alla. 

• Ennen ratasuunnittelun käynnistämistä tulee suunnittelualueella suorittaa 
pohjatutkimuksia ja selvittää maaperäolosuhteet tarkemmin. Raideväli on 
tässä suunnitteluvaiheessa molemmilla uusilla liikennepaikoilla 5,3 metriä. 
Pohjatutkimusten perusteella pitää tarkastella raideväliä uudelleen, mikäli uu-
delle raiteelle tulee tehdä jotain pohjanvahvistuksia. Myös uusien tulovaihteiden 
tarkka sijainti tulee tarkastella uudestaan raiteen pituussuunnassa pohjatutki-
musten perusteella.

• Esiselvitysvaiheessa ei ole tehty sähköratasuunnitelmia. Jatkosuunnittelussa tu-
lee tehdä uusien kohtausraiteiden ja niiden edellyttämien ratarakenteiden ja va-
rusteiden tarvittavat sähkösuunnitelmat.  

• Turvalaitesuunnittelua tulee tarkentaa jatkosuunnittelun aikana. Esiselvitys-
vaiheessa on suunniteltu ainoastaan perusperiaatteet ja opastimien sijainnit. 
Liikennepaikkojen kohtausraiteiden suunnittelussa on huomioitu RATOn määrit-
tämät pysähtymis- ja opastinvarat. 

• Maanomistus- ja lunastusneuvottelut tulee käynnistää ratasuunnitteluvaihees-
sa. Lunastettavat alueet ovat suunnittelun tässä vaiheessa vasta karkea arvio. 
Pohjatutkimusten valmistuttua ja raidevälin tarkennettua voidaan lunastettavat 
alueet vasta suunnitella tarkasti.

• Poikalan tasoristeyksen siirtämisestä aiheutuvat muutokset alueen tiejärjeste-
lyihin ja mahdollisuudet tasoristeysten poistamiseen tulee selvittää. Lisäksi jat-
kosuunnittelussa voi tarkastella, onko mahdollista tiejärjestelyillä päästä eroon 
jostain tasoristeyksestä.

• Niskan liikennepaikan tarkemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon liiken-
nepaikan sijoittuminen osittain maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. 

Suunnittelu jatkuu ratalain mukaisesti laadittavalla ratasuunnitelmalla, jonka jälkeen 
tehdään rakentamissuunnitelma. Ratasuunnitelman yhteydessä käynnistetään maan-
omistus ja lunastusneuvottelut. Lainvoimainen ratasuunnitelma mahdollistaa lunas-
tukset ja maanomistusmuutokset.
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Tunniste
1134.1

1141
1611

1811.11

1811.111

2112

2131.1

2131.4

2131.5

2411.21
2411.22

2411.23

2421.4
2422.2
2422.2
2423.11
2423.19

2424.2
2431.1
3000
3000
4999
1000-4000

Lunastuskustannukset * ha      2 000,00 € 460 €

Rakennusosat yhteensä 3 271 979 €

Kohtausraiteen sähköistys /km * km      1 220 000,00 € 264 000 €

Turvalaitetyöt * Lp      1 1 800 000,00 € 1 800 000 €

Uuden raiteen asennustyö, ei liikennehaittaa rd-m     1 158 37,76 € 43 723 €
Tasoristeys kumipäällysteellä rd-m      10 1 038,58 € 10 386 €

YV60-500-1:14/betoni kpl      2 124 035,60 € 248 071 €
Vaihteen asennus, lyhyt vaihde, bet.pölkky, työrako 
8h

kpl      2 48 083,06 € 96 166 €

Uudet betonipölkyt (materiaali) rd-m     1 158 107,61 € 124 607 €
Betonipölkkyjen asennus, kaivinkone (työkustannus) rd-m     1 158 22,39 € 25 928 €

+kuljetuksen lisäkustannus (25-30 km), 
tukikerrokset sepelistä

m3rtr     3 084 6,88 € 21 214 €

Jatkuvakiskoraiteen kiskot 60E1 (materiaali) rd-m     1 158 78,91 € 91 373 €

Tukikerroksen asentaminen (ei materiaalia) m3rtr     3 084 14,80 € 45 657 €
Tukikerros, materiaalikustannus (Raidesepeli IS 
LARB16)

m3rtr     3 084 7,91 € 24 386 €

+kuljetuksen lisäkustannus (15-20 km), 
sitomattomat kantavat kerrokset

m3rtr      960 5,73 € 5 500 €

huoltotie

Sitomaton kantava kerros KaM 0-56, alle 1500 m3rtr m3rtr      960 18,01 € 17 287 €
huoltotie

Sitomaton kantava kerros KaM 0-16, alle 1500 m3rtr m3rtr      470 20,11 € 9 451 €
huoltotie

Suodatinkangas N3 * m2tr     4 655 1,15 € 5 366 €

huoltotie

+kuljetuksen lisäkustannus (25-30 km), maalle 
pengerretyt maapenkereet

m3rtr      190 6,88 € 1 307 €
huoltotie

Maapenger, tie ( laajuus 0-200 m3rtr ) m3rtr      190 10,84 € 2 060 €
huoltotie

Maaleikkaus, erittelemätön, helpot olosuhteet m3ktr      1,77 € 0 €
huoltotie

Tasoristeyksen raidelanlutuksen poisto 
kaatopaikalle *

m2      30 35,54 € 1 066 €

Pintamaan poisto, kaatopaikalle * m2tr     17 385 24,96 € 433 971 €

Koko laskelma
Rakennusosat

Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Kustannusindeksi: 110,60 (2010=100)
Päivämäärä: 28.11.2017

Laskelman kustannukset yhteensä:    4 553 900 €

Asiakas: Liikennevirasto

Projektipäällikkö: Max Lagerström

Aluekerroin: 0,91

Vastuuhenkilö: Miikka Tast

Viimeinen muokkaaja: Miikka Tast

Raportoija: Miikka Tast

Työnumero

Hankkeen tyyppi: Investointi

Dokumentin luoja: Miikka Tast

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN

Projekti: Ol-Kon liikennepaikkojen 
esiselvitys > Utajarvi-Vaala

Laskelma: Niska
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5100
5300
5400
5500
5200
5761.31

1000-5500

5600
5700

1000-5580

(Alv. 24%)    1 092 900 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%)    5 646 900 €

Muut kustannukset yhteensä
Koko hanke yhteensä (Alv. 0%)    4 553 900 €

Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 4 553 948 €

Muut kustannukset
Nimi Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Tilaajatehtävät

Suunnittelutehtävät     296 932 €
Rakennuttamis- ja omistajatehtävät     297 922 €

Tilaajatehtävät yhteensä 594 854 €

Hintatason muutokset 0 €

Työmaatehtävät yhteensä 687 116 €

Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä    3 959 094 €

Työmaapalvelut     65 440 €
Työmaan kalusto     32 720 €
Urakoitsijan yritystehtävät     359 918 €

Työmaatehtävät
Rakentamisen johtotehtävät     163 599 €
Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut     65 440 €
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KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN

Projekti: Ol-Kon liikennepaikkojen 
esiselvitys > Vaala-Kivesjärvi

Laskelma: Liminpuro

Työnumero 429122001

Hankkeen tyyppi: Investointi

Dokumentin luoja: Miikka Tast

Vastuuhenkilö: Miikka Tast

Viimeinen muokkaaja: Miikka Tast

Raportoija: Miikka Tast

Asiakas: Liikennevirasto

Projektipäällikkö: Max Lagerström

Aluekerroin: 0,91

Kustannusindeksi: 110,60 (2010=100)
Päivämäärä: 28.11.2017

Laskelman kustannukset yhteensä:    4 041 000 €

Koko laskelma
Rakennusosat

Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Pintamaan poisto, normaali ( kuljetus < 5 km ) m2tr     21 472 0,80 € 17 100 €
+kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), poistettavat 
pintamaat

m2tr     21 472 0,70 € 15 078 €
Maaleikkaus, erittelemätön, helpot olosuhteet m3ktr     26 548 1,77 € 47 011 €
Maaleikkaus, erittelemätön, normaalit olosuhteet m3ktr      165 2,10 € 347 €
huoltotie
Maapenger, tie ( laajuus 0-200 m3rtr ) m3rtr      210 10,84 € 2 276 €
huoltotie
+kuljetuksen lisäkustannus (25-30 km), maalle 
pengerretyt maapenkereet

m3rtr      210 6,88 € 1 445 €
huoltotie
Suodatinkangas N3 m2tr     5 250 1,28 € 6 734 €
huoltotie
Sitomaton kantava kerros KaM 0-16, alle 1500 m3rtr m3rtr      525 20,11 € 10 557 €
huoltotie
Sitomaton kantava kerros KaM 0-56, alle 1500 m3rtr m3rtr     1 100 18,01 € 19 808 €
huoltotie
Tukikerroksen asentaminen (ei materiaalia) m3rtr     3 184 14,80 € 47 138 €
Tukikerros, materiaalikustannus (Raidesepeli IS 
LARB20)

m3rtr     3 184 7,47 € 23 800 €

+kuljetuksen lisäkustannus (15-20 km), 
tukikerrokset sepelistä

m3rtr     3 184 5,73 € 18 242 €

Jatkuvakiskoraiteen kiskot 60E1 (materiaali) rd-m     1 158 78,91 € 91 373 €
Uudet betonipölkyt (materiaali) rd-m     1 158 107,61 € 124 607 €
Betonipölkkyjen asennus, kaivinkone (työkustannus) rd-m     1 158 22,39 € 25 928 €
YV60-500-1:14/betoni kpl      2 124 035,60 € 248 071 €
Vaihteen asennus, lyhyt vaihde, bet.pölkky, työrako 
8h

kpl      2 48 083,06 € 96 166 €

Uuden raiteen asennustyö, ei liikennehaittaa rd-m     1 158 37,76 € 43 723 €
Kohtausraiteen sähköistys * km      1 220 000,00 € 264 000 €

Turvalaitetyöt * Lp      1 1 800 000,00 € 1 800 000 €

Lunastettavat maat * ha      2 000,00 € 0 €

Rakennusosat yhteensä 2 903 402 €

Työmaatehtävät

Rakentamisen johtotehtävät     145 170 €
Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut     58 068 €
Työmaapalvelut     58 068 €
Työmaan kalusto     29 034 €
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Urakoitsijan yritystehtävät     319 374 €
Hintatason muutokset 0 €

Työmaatehtävät yhteensä 609 714 €

Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä    3 513 117 €

Tilaajatehtävät

Suunnittelutehtävät     263 484 €
Rakennuttamis- ja omistajatehtävät     264 362 €

Tilaajatehtävät yhteensä 527 846 €

Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 4 040 962 €

Muut kustannukset
Nimi Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Muut kustannukset yhteensä

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%)    4 041 000 €

(Alv. 24%)     969 800 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%)    5 010 800 €
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