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Tiivistelmä 

Tässä esiselvityksessä on luotu vaiheittaiset esisuunnitelmatason toteutussuunnitelmat  
Nokian liikennepaikan kehittämiseksi. Tampere–Pori-rataosan tärkein ja kriittisin kehittä-
miskohde on Nokian liikennepaikan ja raiteiston kehittäminen. Nykyisin henkilöjunien kau-
palliset kohtaamiset eivät ole mahdollisia, koska asemalla on vain yksi laituri. Tavaraliiken-
teellä on lisäksi merkittävä mäkeenjääntiriski etenkin Porin suuntaan, koska liikennepaikan 
jälkeen radan pystykaltevuus on 12,5 ‰. Nykyisin liikennepaikalla on pääraiteen lisäksi 
neljä sivuraidetta. 

Vaiheittaiseen toteutussuunnitelmaan kuuluvat VE0+ ja VE1, joista VE0+ voidaan toteuttaa 
ensin ja VE1 myöhemmin. Molemmat vaihtoehdot sisältävät kriittisen uuden välilaiturin, 
joka mahdollistaisi kaupalliset kohtaamiset liikennepaikalla. Välilaiturin rakentaminen suju-
voittaisi merkittävästi junaliikennettä koko Pori/Rauma–Tampere-rataosalla, vähentäisi ju-
naliikenteen häiriöherkkyyttä ja mahdollistaisi liikennepaikan osalta lähijunaliikenteen mer-
kittävän kasvattamisen nykyisestä. 

Kevyempi vaihtoehto VE0+ sisältää vain välilaiturin toteuttamisen vähimmäismuutokset, 
mikä mahdollistaa kaupalliset kohtaamiset liikennepaikalla. Vaihtoehdossa VE1 vaihdettai-
siin liikennepaikan molemmissa päissä nykyiset lyhyet vaihteet 1:14 -tyyppisiksi, jolloin rai-
teelle R002 saataisiin läpiajonopeudeksi 60 km/h. Näin junaliikenteen kulku nopeutuisi ja 
mäkeenjääntiriski etenkin Porin suuntaan vähenisi. 

Vaihtoehtojen VE0+ ja VE1 erot vaikuttavat raskaiden tavarajunien liikennöinnin sujuvoit-
tamiseen ja mäkeenjääntiriskin vähenemiseen etenkin Porin suuntaan (25t Sn60 sivurai-
teella). Vaihtoehdon VE0+:n alustava kustannusarvio on noin 4,2 miljoonaa euroa ja VE1:n 
noin 7,6 miljoonaa euroa sisältäen VE0+:n kustannukset. Vaihtoehdon VE1 toteuttaminen 
olisi alustavien kustannusarvioiden mukaan noin 2,4 miljoonaa euroa kalliimpi kuin vaihto-
ehto VE0+. Suurimmat kustannuserot vaihtoehdossa VE1 syntyvät pitkistä 1:14-tyyppisistä 
vaihteista ja niihin liittyvistä muutoksista raiteisiin ja järjestelmiin. 

Vaihtoehdon VE1 sisältämät pitkät vaihteet sujuvoittaisivat raskaiden tavarajunien liiken-
nöintiä ja vähentäisivät mäkeenjääntiriskiä. VE1:n sisältämät pitkät vaihteet nopeuttaisivat 
hieman myös henkilöjunaliikenteen matka-aikoja uusille laituriraiteille R003 ja R004 Tam-
pereen suuntaan. Vaihtoehto VE1:n toteuttamisen myötä liikennepaikan liikennöinti selkey-
tyy, kun raiteet R001 ja R002 toimivat liikenteenhoidollisina raiteina ja samaan aikaan rai-
teilla R003, R004 ja R005 voidaan suorittaa vaihtotöitä tai lähijunaliikenteen kääntämistä.  
Vaihtoehdossa VE1 liikennepaikan kunnossapitokustannukset laskevat, kun liikennepaikalta 
saadaan poistettua KRV- ja KV-vaihteita ja sujuvammat yhteydet rasittavat vaihteita vä-
hemmän. Vaihtoehdoista ei ole tehty hankearviointia esiselvitysvaiheessa. 

Esiselvityksessä on tutkittu myös kahta eri vaihtoehtoa Lielahti–Nokia-kaksoisraiteen ta-
pauksesta liikennepaikan ja polttonesteiden purkupaikan välillä. Liikennöinnin kannalta pa-
rempi vaihtoehto olisi sijoittaa kaksoisraide ratapihan itäpäässä nykyisen raiteen eteläpuo-
lelle. 
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Eero Kauppinen, Hanna Kalliomäki, Antti Lepistö, Sami Iikkanen: Förstudie av 
Nokias trafikplats. Trafikledsverket. Helsingfors 2021. Trafikledsverkets publikationer 
25/2021. 45 sidor och 4 bilagor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-863-2. 

Sammanfattning 

I denna förstudie har skapats stegvisa genomförandeplaner på förplaneringsnivå för 
utveckling av Nokias trafikplats. Det viktigaste och mest kritiska utvecklingsobjektet längs 
banavsnittet Tammerfors–Björneborg är utvecklingen av Nokias trafikplats och spårsystem. 
För närvarande är kommersiella möten mellan persontåg inte möjliga på grund av 
stationens enda plattform. Dessutom löper godstrafiken en betydande risk att fastna i 
backen, särskilt i riktning mot Björneborg från trafikplatsen, eftersom spårets vertikall-
utning efter trafikplatsen är 12,5 ‰. För närvarande finns det på trafikplatsen fyra 
sidospår utöver huvudspåret. 

I den stegvisa genomförandeplanen ingår VE0+ och VE1, vilka kan genomföras så att VE0+ 
genomförs först och VE1 senare. Båda alternativen innefattar en kritisk ny mellanplattform, 
som skulle möjliggöra kommersiella möten vid trafikplatsen eftersom mellanplattformen, 
vars byggande avsevärt skulle effektivisera tågtrafiken på hela banavsnittet Björneborg/ 
Raumo–Tammerfors, skulle minska tågtrafikens störningskänslighet och för trafikplatsens 
del möjliggöra en betydande ökning av närtågstrafiken från den nuvarande nivån. 

Det lättare alternativet VE0+ innefattar enbart minimala ändringar i genomförandet av 
mellanplattformen, vilket möjliggör kommersiella möten på trafikplatsen. Alternativ VE1 
innebär att de nuvarande korta växlarna i trafikplatsens båda ändar byts mot växlar av 
typ 1:14, vilket skulle ge en genomkörningshastighet av 60 km/h på spår R002. Detta 
skulle ge ett snabbare tågtrafikflöde och framför allt minska risken att fastna i backen i 
riktning mot Björneborg. 

Skillnaderna mellan alternativen VE0+ och VE1 skapas av effekterna av en effektivisering 
av trafikeringen med tunga godståg och minskar risken för att fastna i backen, framför allt 
i riktning mot Björneborg (25t Sn60 på sidospåret). Den preliminära kostnadsberäkningen 
för alternativ VE0+ är ca 4,2 miljoner euro och för VE1:s del ca 7,6 miljoner euro, inklusive 
kostnaderna för VE0+. Enligt preliminära kostnadsberäkningar skulle genomförandet av 
alternativ VE1 bli cirka 2,4 miljoner euro dyrare än alternativ VE0+. De största 
kostnadsskillnaderna i alternativ VE1 härrör från långa växlar av typ 1:14 och med dessa 
förknippade nödvändiga ändringar av spår och system. 

De långa växlar som alternativ VE1 innefattar skulle effektivisera trafikeringen med tunga 
godståg och minska risken för att fastna i backen. De långa växlarna i VE1 skulle också 
minska restiderna något för persontågstrafiken till de nya plattformsspåren R003 och R004 
mot Tammerfors. Genom genomförandet av alternativ VE1 blir trafikeringen av trafik-
platsen tydligare, eftersom spåren R001 och R002 kommer att fungera som trafikuppe-
hållande spår och på spåren R003, R004 och R005 kan samtidigt utföras växlingsarbete 
eller vändning av närtågstrafiken. I alternativ VE1 minskar underhållskostnaderna för 
trafikplatsen när KRV- och KV-växlarna kan tas bort från trafikplatsen och smidigare 
förbindelser belastar växlarna mindre. Ingen projektbedömning av förstudiens alternativ 
har gjorts under förstudiefasen. 

I förstudien har också studerats två olika alternativ för fallet dubbelspår mellan Lielax och 
Nokia, mellan trafikplatsen och lossningsplatsen för flytande bränslen. När det gäller Nokias 
trafikplats vore det ett bättre alternativ om i fallet med dubbelspår det extra spåret 
placerades på spårets södra sida, dvs. från trafikplatsen mot Tammerfors, i riktning mot 
kortare spårkilometrar. 
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Eero Kauppinen, Hanna Kalliomäki, Antti Lepistö, Sami Iikkanen: Preliminary 
study on the Nokia station. Finnish Transport Infrastructure Agency Helsinki 2021.  
Publications of the FTIA. 45 pages and 4 appendices. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-
863-2. 

Abstract 

In this preliminary study, step-by-step pre-plans have been created for the implementation 
plans to develop the Nokia station. The most important and critical development target of 
the Tampere-Pori railway section is the development of the Nokia station and track system. 
At present, commercial encounters between passenger trains are not possible, due to the 
station having only one platform. In addition, freight traffic has a significant risk of getting 
stranded on a hill, especially when departing from the station in the direction of Pori, as 
the vertical gradient of the track after the station is 12.5‰. There are now four sidings at 
the station in addition to the main track. 

The stepwise implementation plan includes VE0+ and VE1, which can be implemented in 
such a way that VE0+ would be implemented first and then VE1 later. Both options include 
the critically needed new island platform, which would enable commercial encounters at 
the station. The construction of the island platform would significantly streamline train 
traffic on the Pori/Rauma-Tampere railway section, reduce the sensitivity for train service 
disturbances, and allow for a significant increase in commuter rail traffic for the station. 

The lighter option VE0+ only includes the minimum changes of implementing the island 
platform, which would allow commercial encounters of trains at the station. Option VE1 
includes the replacement of the current short switches with switches of type 1:14 at both 
ends of the station, which would result in a drive-through speed of 60 km/h on track R002. 
This would speed up the flow of train services and reduce the risk of trains getting stranded 
on hills, in particular in the direction of Pori. 

The differences between VE0+ and VE1 are created by the effects on streamlining the 
operation of heavy freight trains and reducing the risk of getting stranded on hills, 
especially in the direction of Pori (a 25-t Sn60 on the siding). The preliminary cost estimate 
for option VE0+ is approximately EUR 4.2 million and VE1’s approximately EUR 7.6 million, 
including the costs for VE0+. According to preliminary cost estimates, the implementation 
of option VE1 would be approximately EUR 2.4 million more expensive than option VE0+. 
The main cost differences in option VE1 arise from the long 1:14-type switches and the 
related changes required in the tracks and systems. 

The long switches included in option VE1 would streamline the operation of heavy freight 
trains and reduce the risk of trains getting stranded on hills. The long switches included in 
VE1 would also slightly accelerate the journey times of passenger train services on the new 
platform tracks R003 and R004 in the direction of Tampere. With the implementation of 
option VE1, the operation of the station would become more straightforward, as tracks 
R001 and R002 would act as traffic management tracks and, at the same time, shunting 
and the turning of commuter trains could be performed on tracks R003, R004 and R005. 
In option VE1, the maintenance costs of the station would decrease when the station’s 
KRV and KV switches could be removed and the smoother traffic connections would place 
less strain on the switches. No project appraisal on the alternatives of the preliminary 
studies has been carried out during the preliminary study phase. 

The preliminary study has also examined two individual options for the Lielahti-Nokia 
double track between the station and the fuel unloading site. From the point of view of the 
Nokia station, it would be preferable for the extra track in the case of the double tracks to 
be constructed to the south of the line, i.e. from the station in the direction of Tampere, 
i.e. in the direction of the decreasing number of track kilometres. 
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Esipuhe 

Tässä esiselvityksessä on luotu vaiheittainen esisuunnitelmatasoinen toteutus-
suunnitelma Nokian liikennepaikan kehittämiseksi. Esiselvityksen vaihtoehdot 
VE0+ ja VE1 sisältävät uuden kriittisen välilaiturin Nokian asemalle Tampereen 
kaupunkiseudun MAL-sopimuksen 2020–2023 tavoitteiden mukaisesti. 

Esiselvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy Väyläviraston toimeksiannosta. Väy-
lävirastossa työtä ohjasi projektipäällikkö Eero Virtanen. Rambollista työhön ovat 
osallistuneet projektipäällikkö Eero Kauppinen ja rata-asiantuntija Hanna Kallio-
mäki sekä turvalaite- ja opastinasiantuntija Antti Lepistö Ratantti Oy:stä ja Ram-
bollilta raideliikenteen asiantuntija Sami IIkkanen ja harjoittelija Ilpo Ratinen. 

Helsingissä huhtikuussa 2021 

Väylävirasto 
Väylien suunnittelu/Radan suunnittelu 
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1 Johdanto 

1.1  Hankkeen tausta ja tavoitteet 

Nokian liikennepaikka (km 204+004) sijaitsee Tampere–Pori-rataosalla, jossa on 
runsaasti monimuotoista henkilö- ja tavaraliikennettä. Liikennepaikalla sijaitsee 
Nokian asema, joka on sekä maakunnallisesti että seudullisesti merkittävä liiken-
teen solmukohta. Henkilöjunaliikenne koostuu kaukojunaliikenteestä Tampereen 
ja Porin välillä sekä Tampereen seudun lähijunaliikenteestä, jonka merkittävää li-
säämistä tavoitellaan tulevaisuudessa. Junaliikenteen kasvua rajoittaa kuitenkin 
rataosan yksiraiteisuus.  
 
Vuoden 2020 keväällä valmistuneessa Tampere–Pori-tarveselvityksessä tunnistet-
tiin Nokian liikennepaikan ja sen raiteiston kehittäminen koko rataosan tärkeim-
mäksi ja kriittisimmäksi kehittämiskohteeksi. Liikennepaikalla oleva yksi laituri ja 
puutteelliseksi käyvä suojastus on nostettu koko rataosan keskeisimmäksi liiken-
nöinnin haasteeksi. Junamäärät Nokian ja Lielahden välisellä yksiraiteisella radalla 
ovat erittäin suuret, mikä luo merkittäviä haasteita aikataulusuunnittelulle. Nykyi-
sin henkilöjunien kaupalliset kohtaamiset eivät ole mahdollisia yksilaiturisuuden 
vuoksi. Lisäksi tavaraliikenteellä on merkittävä mäkeenjääntiriski etenkin Porin 
suuntaan, sillä liikennepaikan jälkeen radan pystykaltevuus on 12,5 ‰. (Väylävi-
rasto 2011 & 2020). Uusien laituriraiteiden lisääminen sujuvoittaisi merkittävästi 
junaliikennettä koko Pori/Rauma–Tampere-rataosalla, vähentäisi junaliikenteen 
häiriöherkkyyttä ja mahdollistaisi liikennepaikan osalta lähijunaliikenteen merkittä-
vän kasvattamisen nykyisestä.   
 
Lähijunaliikenteen kasvattaminen yhdessä Nokian kaupungin matkakeskus-hank-
keen kanssa mahdollistaa alueen kehittämisen entistä merkittävämmäksi liikenteen 
solmukohdaksi ja parantaa oleellisesti sekä seudullisia että maakunnallisia matka-
ketjuja. Nokian matkakeskus-hankkeen yhteydessä linja-autoterminaali siirtyisi ny-
kyistä lähemmäksi asemaa. Matkakeskus-hankkeen tavoitteena on järjestellä uu-
delleen auto- ja pyöräpysäköintipaikkoja, minkä vuoksi esiselvityksessä on tutkittu 
rautatiealueen kaventamista uudelleenjärjestelyiden mahdollistamiseksi. 
 
Esiselvityksen yhtenä tavoitteena oli varmistaa rautatiealueen tilavaraus Nokian 
liikennepaikalla (ratakm 202+400-204+859). Nokian kaupungilla on vireillä mat-
kakeskuksen toteuttamisen mahdollistava asemakaavamuutos. Asemakaavamuu-
toksen ja tämän selvityksen pohjalta on mahdollista tarkentaa rautatiealueen vaa-
timaa tilaa tulevaa ratasuunnitelmaa ja asemakaavamuutosta varten. Esiselvityk-
sessä on tutkittu mahdollisuutta kaventaa rautatiealuetta, jotta etenkin kasvavalle 
liityntäpysäköinnille saataisiin uusia paikkoja aseman läheisyydestä. Esiselvityk-
sessä on tarkennettu aikaisempien selvitysten tietoja liikennepaikan ja ratapihan 
osalta etenkin nykyinen lähijunaliikenne huomioiden.  
 
Nokian ratapiha kuuluu tavaraliikenteessä tavoiteluokkaan 3 ja henkilöliikenteessä 
tavoiteluokkaan 3a. Henkilöliikenteen tavoiteluokan osalta ratapiha ei täytä vaati-
muksia vielä, mutta uuden suunniteltavan välilaiturin myötä täyttää. 
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1.1.1  Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimus 2020–2023 

Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välisestä maankäytön, asumisen ja liiken-
teen sopimuksesta 2020–2023 eli ns. MAL-sopimuksessa on merkittäviä panostuk-
sia joukkoliikenteeseen. Tampereen kaupunkiseudun tavoitteena on kasvattaa 
merkittävästi lähijunaliikennettä alueella ja luoda uusia lähijunaseisakkeita rata-
osalle. Ensimmäisenä uusista asemista valmistuu Tesoman seisake, joka sai rahoi-
tuksen MAL-sopimuksessa 2020–2023. 
 
Vuosien 2020–2023 MAL-sopimuksessa on myös sovittu Nokian asema-alueen ke-
hityshankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta Nokian kaupungin ja valtion yh-
teistyönä. Hanke kuuluu seudun lähijunaliikenteen kehittämiseen, johon kuuluvat 
myös aiemmin mainittu Tesoman seisake ja muita hankkeita Tampereen kehys-
kunnissa mm. Orivedellä ja Lempäälässä. 
 
Nokian asema-alueen kehityshankkeen suunnittelun kustannusarvio on MAL-sopi-
muksen mukaan 300 000 euroa, josta valtion osuus on 50 % ja enintään 150 000 
euroa ja Nokian osuus 50 % ja 150 000 euroa. Toteutuksen kustannusarvio on 
3,7 M euroa, josta valtion osuus on 50 % ja enintään 1,85 M euroa ja Nokian osuus 
1,85 M euroa. 
 
MAL-sopimuksessa esitetty kustannusarvio asettaa taloudellisia tavoitteita esisuun-
nittelulle. 
 

1.1.2  Esiselvityksen tavoitteet 

Esiselvityksen tavoitteena on karsia ja kehittää useista aikaisemmista kehittämis-
vaihtoehdoista yksi vaihtoehto myöhemmin tehtävän ratasuunnitelman pohjaksi 
sekä päivittää rautatiealueen tilavaraukset esitettyjen ratkaisujen pohjalta. Valittu 
vaihtoehto suunniteltiin toteutettavaksi vaiheittain ja ottaen huomioon Lielahti–
Nokia-rataosan kaksoisraidevaraus. Esiselvityksen keskeisimmät tavoitteet ovat: 
 

1. Uuden välilaiturin sijainnin suunnittelu, mikä poistaisi keskeisimmän henki-
löliikenteen pullonkaulan rataosalta. 

2. Varaudutaan tilavarauksin liikennepaikan 3x750 m sivuraiteisiin nykyisen 
pääraiteen lisäksi. 

3. Raskaiden tavarajunien liikennöinnin sujuvoittaminen ja mäkeenjääntiriskin 
vähentäminen etenkin Porin suuntaan (25t Sn60 sivuraiteella). 

4. Varautuminen kaksoisraiteisiin Lielahti–Nokia-välin suunnitelmaratkaisuis-
sa. 

5. Luodaan vaiheittainen suunnitelmakuva liikennepaikasta ottaen huomioon 
lyhyen ja pitkän aikavälin tarpeet.  

6. Varmistetaan tavaraliikenteen edellytykset ja toimivuus kaikissa vaiheissa. 
7. Varmistetaan polttonesteiden purkupaikan liikennöinnin edellytykset ja toi-

mivuus sekä radanpidon tarpeet kaikissa vaiheissa. 
8. Edistetään Nokian matkakeskus-hankkeen toteutumista yhteistyössä No-

kian kaupungin kanssa ja esitetään hankkeelle tarvittavia lähtökohtia sekä 
reunaehtoja. 

9. Varmistetaan rautatiealueiden riittävä tilanvaraus huomioiden myös kak-
soisraidevaraus välillä Nokia–Lielahti. 
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Uusi välilaituri mahdollistaa kaukojunien kaupalliset kohtaamiset ja lähijunaliiken-
teen sujuvan liikennesuunnan käännön, mikä mahdollistaa lähijunaliikenteen kas-
vattamisen. Rautatiealueen kaventaminen mahdollistaa asemanympäristön kehit-
tämisen ja liityntäpysäköintipaikkojen uudelleen sijoittamisen. Rataosuuden Tam-
pere–Pori tavaraliikenteen tavoitejunapituus on 750 m, minkä vuoksi Nokian liiken-
nepaikalla tulee olla tavaraliikenteen kohtaamisia varten henkilöliikenteestä riippu-
maton 750 m kohtausraide. 
 
Esiselvityksen suunnittelualue ja suunnittelun kannalta keskeiset kohteet on esi-
tetty kuvassa 1.  
 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus turkoosilla. Karttapohja MML 2021. Viinin-
punaisella Nokian suunnitteilla oleva matkakeskus-hanke, keltaisella poltto-
nesteiden purkupaikka ja vihreällä Essityn tehtaan vanha purettu raide. 

Kuvaan 1 on merkitty myös vihreällä katkoviivalla maakuntakaavassa osoitetut vi-
heryhteydet, joista tarkemmin alaluvussa 1.5. 
 

1.2  Radan nykytila ja ongelmat 

Vuoden 2020 keväällä valmistuneessa Tampere–Pori-tarveselvityksessä tunnistet-
tiin Nokian liikennepaikan ja sen raiteiston kehittäminen koko rataosan tärkeim-
mäksi ja kriittisimmäksi kehittämiskohteeksi. Nokian liikennepaikan yksilaiturisuus 
estää kaukojunien kohtaamiset liikennepaikalla. Lisäksi nykyisellä liikennepaikalla 
on merkittävä tavarajunien mäkeenjääntiriski etenkin Porin suuntaan. 
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Kuva 2. Nokian ratapihan raiteistokaavio nykytilanteessa. 15.01.2020.

Liikennepaikalla on nykyisin yksi pääraide 001 ja neljä sivuraidetta. Pääraiteen 
(001) lisäksi kaksi sivuraidetta (002 ja 003) ovat junakulkuraiteita. Junakulkutie 
tarkoittaa turvalaitteilla varmistettua kulkutietä. Raiteen 001 vieressä on 250 m 
pitkä korkea reunalaituri. Liikennepaikalta on sähköistämätön raideyhteys Tam-
pereen suunnassa olevalle polttonesteiden purkupaikan vaihteen V003 kautta. 
Kaikki sivuraiteet ovat sähköistettyjä.

Junakulkutieraiteiden käyttöpituudet ovat seuraavat:
• 001 989 m
• 002 905 m
• 003 786 m

Esiselvityksen lähtökohtana oli tarkastella nykyisen raiteen R004 kohdalle uutta  
välilaituria siten, että raide R004 puretaan, nykyisestä raiteesta R005 tulee uusi 
R004 ja sen vierelle rakennetaan jo aiemmin puretun raiteen kohdalle uusi R005 
polttonesteiden purkupaikan ja kunnossapidon tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena oli 
saada kyseiset uudet raiteet mahdollisimman pitkiksi tavaraliikenteen edellytykset 
huomioiden ja mahdollistaa raiteella R002 nopeus 60 km/h, jotta mäkeenjäänti- 
riski vähentyisi.

Nykyisin uloimmille liikennepaikan raiteista kulku on poikkeavien vaihteiden kaut-
ta, mikä laskee liikennepaikan raiteiden sallittuja nopeustasoja.

Nykyisiä KRV/KV-vaihteita on kalliimpia kunnossapitää sekä niiden kunnossa- 
pitoa vaaditaan useammin kuin yksinkertaisten vaihteiden. Liikennepaikalla on yksi 
KRV54-200-1:9 vaihde ja yksi KV54-200N-1:9-O vaihde.
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1.2.1  Henkilöliikenteen junakohtaamiset 

Nokian liikennepaikan yksilaiturisuus estää kaukojunien kohtaamiset liikennepai-
kalla. Nokia–Tampere–Toijala välillä alkoi loppuvuodesta 2019 LVM:n alueellinen 
kokeilu lähijunaliikenteestä. Lähijunaliikenne alkoi hyvin menestyksekkäästi ennen 
koronan aiheuttamaa matkustajakatoa. Lähijunaliikenteen kasvattaminen nykyi-
sestä vaatisi lisää laituriraiteita asemalle. 
 
Kaukojunien kohtaaminen ja lähijunien kääntäminen tulee olla mahdollista liiken-
nepaikalla.  
 

1.2.2  Mäkeenjäännin riskit 

Nokian liikennepaikan mäkeenjääntiriski on tunnistettu vuonna 2011 tehdyssä ra-
taosan Tampere–Pori/Rauman-tarveselvityksessä. Porin suuntaan lähdettäessä 
mäki alkaa ennen uloimpaa vaihdetta. Nousun pituus on noin 1015 m ja kaltevuus 
12,5 ‰.  (Liikennevirasto 2011)  
 
Yksilaiturisuus aiheuttaa henkilöjunan ja tavarajunien kohtaamisissa tilanteen, 
jossa tavarajunien on pysähdyttävä liikennepaikan sivuraiteille. Liikennepaikan 
vaihteet ovat nykyisin ns. lyhyitä vaihteita, jolloin nopeusrajoitukset sivuraiteilta 
takaisin pääraiteelle ovat enintään 225 kN tavarajunakalustolle 35 km/h ja 250 kN 
tavarajunakalustolle 20 km/h. 
 

1.2.3  Polttoaineiden purkupaikka 

Liikennepaikalta on sähköistämätön raideyhteys Tampereen suunnassa olevalle 
polttonesteiden purkupaikalle vaihteen V003 kautta. 

 

Kuva 3. Ote raiteistokaaviosta. 
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Polttonesteiden purkupaikan liikenne on syklistä. Nokian ratapihalla on tarve kah-
delle yli 300 m mittaiselle raiteelle polttonesteiden purkupaikan tarpeisiin. Lähtö-
kohtaisesti vaunustot varaavat vain vaihtotöiden aikaan Nokian ratapihalta 1–2 rai-
detta. Raiteiden pituus tulisi olla hieman yli 300 m kulkusuunnan vaihtoa ja vetu-
rinkiertoa varten. Polttonesteiden purkupaikan liikennöinti tulisi voida hoitaa hen-
kilöliikennettä häiritsemättä. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida yllä kuvattu 
tarve liikennepaikalla.   
 

1.2.4  Kunnossapidon tarpeet 

Kunnossapitoa varten tarvitaan vähintään yksi raide kaluston säilyttämiseksi työ-
vuorojen välillä. Kaluston säilyttämiseen riittää myös pistoraide. 

 

1.3  Aiemmat suunnitelmat 

Työssä on huomioitu aikaisemmat selvitykset liikennepaikasta vuodesta 2011 läh-
tien. Jo vuoden 2011 Liikenneviraston teettämässä Tampere–Pori/Rauma tarvesel-
vityksessä on todettu välilaiturin tarve henkilöliikenteen kohtauksia varten ja pitkät 
vaihteet Porin suuntaan mäkeenjäännin riskin vähentämiseksi. Nokian liikennepai-
kan ongelmallisuus ja suunnittelun erityinen haastavuus on tunnistettu jo Tam-
pere–Pori/Rauma-tarveselvityksessä. 

Selvitykset ja suunnitelmat, joissa on esitetty ratkaisuja liikennepaikalle: 

1. Liikennevirasto 2011. Tarveselvitys Tampere–Pori/Rauma 
2. Liikennevirasto 2012. LIEKKI-hanke 
3. Liikennevirasto 2013. Tavara- ja henkilöliikenteen ratapihojen kehityskuva 

2035 
4. Liikennevirasto 2015. Lisäraiteiden aluevarausselvitys välillä Tampere–Lie-

lahti–Nokia/Ylöjärvi 
5. Liikennevirasto 2017. Nokian raiteiston käyttöselvitys 
6. Väylävirasto 2020. Tampere–Pori-tarveselvitys. 

 

Rataosaa Lielahti–Kokemäki perusparannettiin 2012 LIEKKI-hankkeen aikana, 
mutta toimijahaastatteluiden perusteella mäkeenjääntiriski liikennepaikalta Porin 
suuntaan kasvoi hankkeen jälkeen. 

LIEKKI-hankkeen yhteydessä esitettiin viisi eri vaihtoehtoa liikennepaikan kehittä-
miseksi karkeine kustannusarvioineen.  

Vuoden 2015 lisäraiteiden aluevarausselvityksessä ja vuoden 2017 Nokian raiteis-
ton käyttöselvityksessä uusi välilaituri on esitetty kahden nykyisen raiteen päälle. 

Liikenneviraston vuoden 2017 Nokian raiteiston käyttöselvityksessä on selvitetty ja 
kuvattu tiiviisti toimijoiden tarpeet liikennepaikalta. Lisäksi työssä on esitetty rau-
tatiealueen aluevaraustarve suunnitelmakartalla. Selvityksessä on esitetty Tam-
pere–Pori tavaraliikenteen tavoitejunapituudeksi 750 m. Täten Nokian liikennepai-
kalle tulee olla tavaraliikenteelle henkilöliikenteestä riippumaton 750 m kohtaus-
raide. Selvityksen mukaan henkilöjunaliikenteen kannalta Nokialla tulee varautua 
lähijunaliikenteen kääntöpaikkaan ja kolmeen laituriraiteeseen. 
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Raiteiston käyttöselvityksessä on esitetty nykyinen laituriraide 001 ja sen vieressä 
oleva junakulkutieraide 002 säilytettäväksi ja raiteet 003 sekä 004 purettavaksi 
uuden välilaiturin tieltä. Lisäksi käyttöselvityksen suunnitelma perustuu raiteiden 
011 ja 012 hyödyntämiseen, jotka ovat jo purettu liikennepaikalta. 

 

 

Kuva 4: Ote Nokian raiteiston käyttöselvityksen suunnitelmakartasta (Liikenne-
virasto 2017). Sinisellä katkoviivalla on osoitettu kunnossapitokaluston 
säilyttämistä varten varattu pistoraide. Pistoraide ja sivuraiteet 011–013 ovat 
sittemmin purettu. 

Lisäksi vuonna 2020 Nokian kaupunki teetti lähijunaselvityksen, jossa suunniteltiin 
lähijunaliikenteen vuorojen kasvattamista nykyisestä ja liikennöinnin jatkamista 
Porin suuntaan mahdollisille uusille seisakkeille Harjuniityssä ja Siurossa. Harjunii-
tyn seisake on merkitty myös maakuntakaavaan. 

Rataosuudelle Rauma–Kokemäki on tehty selvityksiä henkilöliikenteen aloittami-
sesta, viimeksi vuonna 2020. Selvitysten lähtökohtana on ollut vaihto Porin juniin 
Kokemäellä, joten Rauman suunnan liikenteen kehittämisen ei ennusteta lisäävän 
liikennettä Nokialla. 

 

1.4  Varautuminen kaksoisraiteeseen välillä  
Lielahti–Nokia 

Lainvoimaisessa Pirkanmaan maakuntakaavassa on varauduttu kaksoisraiteisiin 
Lielahti–Nokia-välillä nykyisen radan ratakilometreillä 194–203 sekä Nokian liiken-
nepaikan jälkeen noin ratakm 204–208. Lisäraide jatkuisi siis Nokian liikennepai-
kalta vielä neljä kilometriä Porin suuntaan Harjuniityn seisakkeelle saakka. Kak-
soisraiteet Lielahti–Nokia-välillä voidaan toteuttaa osissa Tampere–Porin-tarvesel-
vityksen mukaisesti. 
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Kuva 5. Lisäraiteiden sijoittuminen suhteessa nykyisiin raiteisiin Lielahti–Nokia-
osuudella. (Lähde: Liikennevirasto 2015: Lisäraiteiden aluevarausselvitys välillä 
Tampere–Lielahti–Nokia/Ylöjärvi 2015). Maakuntakaavassa lisäraiteen puolta ei 
ole määrätty. 

 

1.5  Kaavoitustilanne ja maankäyttö 

Suunnittelualueella on oikeusvaikutteinen asemakaava ja yleiskaava sekä maakun-
takaava.  

1.5.1  Maakuntakaava 

Lainvoimaisessa Pirkanmaan maakuntakaavassa on varauduttu kaksoisraiteisiin 
Lielahti–Nokia-välillä. Nokian asema on osoitettu seudullisesti merkittäväksi rauta-
tieliikenteen asemaksi. Aseman lähiympäristö on merkitty keskustatoimintojen  
alueeksi. 

Maakuntakaavassa on merkitty aseman länsi- sekä itäpuolelle radan ylittävä viher-
yhteys, jonka suunnittelumääräys on seuraava:  

 Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee määrittää viheryhteyden tar-
kempi sijainti sekä varmistaa maastokäytävän riittävä leveys, jotta seudul-
listen viheralueiden ja ulkoilureittien muodostama verkosto voidaan toteut-
taa riittävän yhtenäisenä kokonaisuutena. Alueen suunnittelussa on kiinni-
tettävä huomiota ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin ekologisen 
verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta. 
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Kuva 6. Ote maakuntakaavasta. 

 

1.5.2  Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa oleva yleiskaava. Nokian kaupunginvaltuusto hy-
väksyi Keskustan osayleiskaavan 10.9.2012. Kaava on tullut voimaan 19.10.2012. 

 

Kuva 7. Ote Keskustan osayleiskaavasta 2030 (Y-12).  
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Keskustan osayleiskaavassa 2030 on merkitty tieliikenteen ja kevyen liikenteen yh-
teystarpeet Nokian aseman kohdalle sekä liikennepaikan länsipäähän. Asema-alue 
on merkitty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. Maakuntakaavassa osoitettu 
viheryhteys on osoitettu osayleiskaavassa 2030 virkistysalueeksi. Virkistysalueen 
pohjoispäässä lähivirkistysalue, jonka alueen käsittelyssä tulee ottaa huomioon 
liito-oravan liikkumismahdollisuuksien turvaaminen. 
 

1.5.3  Asemakaava 

Alueella on voimassa oleva asemakaava, josta ote alla. Nokian kaupungilla on myös 
asemakaavamuutos vireillä liikennepaikan ympäristöstä. 

 

Kuva 8. Ote Nokian ajantasa-asemakaavasta, johon on korostettu LR-alue. 
Punaisella merkitty alue on Senaatin omistuksessa oleva vanha raideyhteys 
Essityn tehtaalle. Raide on purettu. 

Essityn tehtaan raideyhteyttä on pohdittu myös vuoden 2017 Liikenneviraston No-
kian raiteiston käyttöselvityksessä. Raiteiston käyttöselvityksen työstön aikana on 
esitetty kysymys, mitä purettujen ratayhteyksien uudelleen rakentaminen paperi-
tehtaalle ja voimalaitokselle tarkoittaisi Nokian ratapihan järjestelyjen kannalta. 
Raideyhteys vaatisi raiteiston käyttöselvityksen mukaan ratapihalle uuden vaihteen 
ja laajemman aluevaraustarpeen. Essityn tehtaan yhteystarpeet tulisi selvittää jat-
kosuunnittelussa. 

Nokian kaupungilla on tavoitteena kehittää uusi matkakeskus. Siihen liittyen tällä 
asemakaavan muutoksella kaavoitetaan uusi linja-autoasema, tila liityntäpysäköin-
tilaitokselle sekä radan varteen asumista parhaiden liikenneyhteyksien ääreen. Ks. 
kuva 9.  
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Kuva 9. Nokian Radanvarsi asemakaavanmuutos (vireillä). Nokian kaupunki 2020. 
Kuulutettu vireille Nokian Uutiset 27.1.2020. 

 

Kuva 10. Ote Nokian ajantasa-asemakaavasta, johon on korostettu LR-alue. 

1.5.4  Maanomistukset alueella 

Alueella maanomistajina on valtio Väylävirasto ja Senaatti sekä yksityisiä ja No-

kian kaupungin omistuksia.  
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2 Vuorovaikutus suunnittelun aikana 

2.1  Projektikokoukset ja viranomaisyhteistyö 

Projektikokoukset ja viranomaisyhteistyö  

1. Aloituskokous 26.11.2020  
2. Ohjausryhmä 10.12.2020  
3. Suunnittelukokous 21.12.2020  
4. Ohjausryhmä 14.1.2021  
5. Viranomaiskokous Nokian kaupunki 20.1.2021  
6. Ohjausryhmä 20.1.2021  
7. Ohjausryhmä 2.2.2021  
8. Matkakeskushankkeen yhteensovituskokous Nokian kaupunki 8.2.2021  
9. Ohjausryhmä 10.3.2021 
 

2.2  Toimijahaastattalut 

Haastateltaville lähetettiin 8.12.2020 sähköpostitse kysymykset tarpeista sekä nä-
kemyksistä ja mahdollisuus ehdottaa keskusteluaikaa joulukuulle 2020. VR:ltä ky-
syttiin erityisesti polttonesteiden purkupaikan operointimallista. VR:n henkilöliiken-
teen kanssa pidettiin erillinen kokous lähtökohdista 11.1.2021.  
 
Haastateltavat toimijat ja operaattorit olivat seuraavat: 
 

 Finrail eli nykyinen Fintraffic rata oy 

 VR, tavaraliikenne 
 VR, henkilöliikenne 
 Fenniarail 
 Kunnossapito (NRC Group) 
 Operail 

 
Haastatteluiden tulokset on esitetty yleisesti alla. Tarkemmat tiedot on luovutettu 
Väylävirastolle erillisessä liitteessä. 
 

2.2.1  Fintraffic 

Esiselvityksen tavoitteet ovat hyväksyttävät. Matkustajalaituriraiteita suunnitelta-
essa voitaisiin ottaa huomioon mahdolliset nopeat raiteenmuutokset matkustajalii-
kenteessä esim. vaihdeongelmien takia eli yhdeltä matkustajalaiturilta pääsisi mo-
lemmille raiteille, jos matkustajalaitureita olisi tulossa kaksi.  

Mäkeenjääntiriskin vähentäminen on erityisen tärkeää, jotta Nokiaa voitaisiin käyt-
tää paremmin liikenteen kohtauspaikkana myös Porin suuntaan liikennöiville ras-
kaille tavaraliikenteen kuljetuksille. Mäkeenjääntiriskin vähentäminen onnistuu si-
joittamalla pitkiä eli ”nopeita” vaihteita tavaraliikenteelle tarkoitetuille sivuraiteille.  

Liikennepaikan jatkosuunnittelun lähtökohtana tulee olla vaihtotöiden mahdolli-
suus ilman vaikutusta matkustajaliikenteeseen tai muuhun ohittavaan junaliiken-
teeseen. 
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2.2.2  Muut 

Liikennepaikalla on purettu raiteita ja vaihteita viimeksi vuoden 2019 syksyllä. Lii-
kennepaikalla tarvitaan raiteelle nousupaikka radanpitoa varten. Nykyinen R005 
voisi olla mahdollinen radanpidon kaluston säilytykseen, koska se on ollut vähäi-
sellä käytöllä.  

Vaihteiden V001 ja V002 vaihtaminen on ollut suunnitteilla jo pari vuotta. Näistä 
kahdesta V002 on heikommassa kunnossa.  

Nokian ratapihan länsipäässä eli kasvavien km:ien suunnassa Sipilän alikulkusillalla 
ilmenee edelleen raiteessa geometriavirheitä, jotka edellyttävät vuosittaista tuen-
taa. Tätä kohtaa on korjattu Liekki-hankkeen jälkeen kahdesti. Nokian sepelinlas-
tausraiteet on purettu, joten lastaukset tehdään jatkossa Lielahdessa tai Siurossa. 
Sivuraiteilla on pölkynvaihtotarpeita tulossa lähivuosille. Sivuraiteiden päällysra-
kenteen vaihtotarpeet tulisi selvittää. 

Nokian liikennepaikka ja Nokia–Lielahti-rataosuus on tunnistettu pullonkauloiksi 
myös tavaraliikenteen puolella, etenkin nyt Tampereen seudun lähiliikenteen käyn-
nistyksen jälkeen.  

Liekki-hankesuunnitelman aikana työstettiin useita vaihtoehtoja liikennepaikan ke-
hittämiseksi. Hankkeessa kuitenkin jätettiin pääosin tekemättä rautatieliikenteen 
liikennetekniset parannukset. Liikennepaikka on Tampereen seudun rautatieliiken-
teen toimivuuden kannalta toiminnallisesti tärkeä, erityisesti liikenteen häiriö- ja 
aikataulupoikkeustilanteissa ja ns. asemavälisuojastuksessa. 

Nokian liikennepaikan tarpeista nousi esiin 750 m mitoituspituus kohtausraiteelle, 
pitkät vaihteet linjaraiteelle.  Haastatteluissa esitettiin myös, että uudelle välilaitu-
rille kulku tulisi tapahtua eritasossa, koska laituripolut ovat riski. Polttonesteiden 
purkupaikan tarpeisiin tarvitaan haastatteluiden mukaan kaksi raidetta. 

Lielahden ja Nokian välinen mahdollinen kaksoisraide tulee huomioida. Kaksoisrai-
teen toteuttaminen ei saa heikentää vaihtotöiden mahdollisuutta liikennepaikalla.  

Mikäli mahdollista yksi liikennepaikan raiteista voisi olla jopa 900 m pitkä, koska 
Porin satama on panostanut merkittävästi syvään meriväylään ja irtolastitavaroi-
den purkulaitteistoon. Junapituuden kasvattaminen toisi tehokkuutta kuljetuksiin. 
900 m mittaisten junapituuksien mahdollistaminen vaatisi toimenpiteitä muillakin 
rataosuuden sivuraiteilla. 

Lähtökohtaisesti yhteensä kolme laituriraidetta on henkilöjunaliikenteen kannalta 
erinomainen lähtökohta. Kolme laituriraidetta antaisi kaivattua joustavuutta juna-
liikenteen suunnitteluun. Liikennepaikan suunnittelussa erityisesti turvalaiteteknii-
kan tulisi mahdollistaa junien kääntäminen kaikilla laituriraiteilla. Lähijunaliikenteen 
kannalta minimivaatimus henkilöliikennelaitureiden pituudeksi on 225 m, jolloin lai-
turiin mahtuisi 3x75 m yksikköä tai 2x110 m yksikköä. 225 m pituinen laituri riittäisi 
lähijunaliikenteen kehittymisen kannalta vuosikymmeniksi eteenpäin. 

Yhden operaattorin mukaan liikennepaikan raiteelta 001 on haasteena lähtöopas-
timen (E001) näkeminen Tampereen eli lyhenevien km:ien suuntaan lähdettäessä. 
Matkustajalaiturin kohdalta opastimelle on reilu 700 m eli näkyvyyden ollessa 
huono opastimen näkeminen voi olla haastavaa, vaikka opastamille on suora nä-
kölinja. 
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Haasteen vuoksi kuljettajan on soitettava manuaalisesti lähtölupa liikenteenoh-
jauksesta. Ongelma koskee vain nykyisiä lähijunia, jotka kääntyvät raiteella 001. 
Tavarajunille nykyisten opastimien sijainti ei ole ongelma, koska ohituksen vuoksi 
liikennepaikalle pysähtyvät tavarajunat voivat ajaa opastimelle asti odottamaan 
vapautuvaa kulkutietä. Henkilöliikenne taas on luonnollisesti sidottu siihen, että 
pysähtyminen on tehtävä laiturin kohdalla. 
 
Yhden operaattorin mukaan liikennepaikan nykyinen alueopastinlaite ei ylipäätään 
ole kaikilta osin suotuisin ratkaisu. 
 

2.3  Simuloinnin lähtökohdat 

Työhön sisältyneet junaliikenteen simuloinnit tehtiin Opentrack-ohjelmistolla.  
Simulointimallin infrastruktuuri rakennettiin simulointien vaatimalla laajuudella.  
Simulointien avulla tutkittiin Nokialta lähtevien junien mäkeenjääntiriskiä nykyti-
lanteen mukaisella infrastruktuurilla sekä työn aikana laaditun suunnitelman mu-
kaisella infrastruktuurilla. Mäkeenjääntitarkasteluissa tutkittiin junien lähtöä Nokian 
raiteilta 1 ja 2 länteen päin, jonne ylämäki on jyrkempi. Tarkastelut tehtiin reaali-
maailmassa käytettävällä tavarajunakalustolla: 

 Maksimissaan 225 kN tavarajunalla, joka koostuu yhdestä Sr1 veturista + 
21 vaunusta.  Junan massa on 1700 tonnia ja pituus on 380 metriä. Sen 
suurin sallittu nopeus on 90 km/h.  

 250 kN tavarajunalla, joka koostuu kahdesta Sr1 veturista + 35 vaunusta.  
Junan massa on 3300 tonnia ja pituus on 526 metriä. Sen suurin sallittu 
nopeus on 70 km/h. 

 
Lisäksi simulointia hyödynnettiin vaihdetyypin ajoaikavaikutuksen arvioimiseen 
Tampereen ja Nokian välisen lähijunaliikenteen osalta.   

Junien ajotehona käytettiin kaikissa simuloinneissa 92 %:n tehoa. Ajoteho vaikut-
taa junien maksiminopeuteen, kiihdytykseen ja jarrutukseen. Käytetty arvo on 
aiemmin todettu sopivaksi standardiarvoksi Suomessa tehtävissä simuloinneissa. 

2.4  Tutkitut vaihtoehdot 

Esiselvityksen lähtökohtana oli tarkastella nykyisen raiteen R004 kohdalle uutta 
välilaituria siten, että raide R004 puretaan, nykyisestä raiteesta R005 tulee uusi 
R004 ja sen vierelle rakennetaan jo aiemmin puretun raiteen kohdalle uusi raide 
R005 polttonesteiden purkupaikan ja kunnossapidon tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena 
oli saada uudet raiteet mahdollisimman pitkiksi tavaraliikenteen edellytyksen huo-
mioiden sekä mahdollistaa junakulkutieraiteelta R002 nopeus 60 km/h, jotta 
mäkeenjääntiriski vähentyisi. 
 
Erilaisia vaihtoehtoja raiteiden R002 sekä R003 nopeuden nostoon tutkittiin. Käy-
tännössä nopeuden nosto tapahtuisi vaihtamalla nykyiset vaihteet nykyisistä YV60-
300-1:9-tyyppisistä VY60-500-1:14-tyyppisiksi, mikä johtaisi myös raidegeomet-
rian muutoksiin liikennepaikan molemmissa päissä. 
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Liikennepaikka sijaitsee pitkien kaarevien vaakageometriajaksojen välissä. Liiken-
nepaikan jatkaminen on haastavaa sekä idän että lännen suuntaan, koska vaih-
teille ei löydy sijoituspaikkoja. Nykyinen vaakageometria asettaa myös rajoituk-
sensa nykyisiä pidempien vaihteiden sijoittamisen suhteen. 

Osa tarkastelluista vaihtoehdoista lyhensi liikennepaikkaa raiteiden R003–R005 
osalta länsipäässä. 

Esiselvityksen aikana tarkasteltiin myös vaihtoehtoja, joissa uudet raiteet R004 
sekä R005 mahdollistaisivat 750 metrin hyötypituuden. Näissä tapauksissa kyseisiä 
raiteita olisi jatkettu itään lyhenevien kilometrien suuntaan päin. Itään päin jatket-
taessa eteen olisi tullut myös Nokian alikulkusillan (Pinsiöntie) leventäminen tai 
uuden sillan rakentaminen nykyisen vierelle. Alittavan väylän eli Pinsiöntien  
tasausta olisi pitänyt laskea, millä taas olisi ollut laajempia vaikutuksia liittyvään 
katuverkkoon. 

Liikennepaikan itäpäässä tarkasteltiin vaihtoehtoja polttonesteiden purkupaikan 
raiteen liittymiselle liikennepaikan raiteisiin, kun pääraiteen ja raiteen R002 vaih-
teet vaihdettaisiin 60 km/h mahdollistaviksi. Osassa tarkasteluita oli mukana KRV-
vaihteita, joita tarkemmassa tarkastelussa on pyritty välttämään. Tarkastelu- 
alueella Väyläviraston omistamaa rautatieliikenteelle tarkoitettua maa-aluetta on 
muutoin riittävästi tehtyihin tarkasteluihin nähden, mutta ns. Raision myllyn koh-
dalla liikennepaikan itäpäässä, polttonesteiden purkupaikan vaihteen läheisyy-
dessä todettiin lisätilan tarvetta.   

Erillisenä toimeksiantona Nokian kaupunki suunnitteluttaa uutta alikulkusiltaa lii-
kennepaikan ali kaupungin erillisessä matkakeskus-hankkeessa. Uuden sillan eli 
alikulun sijainti on nykyisen alikulkusillan länsipuolella. Tämän tarkastelun hissi ja 
porrasyhteydet on suunniteltu liitettäväksi uuden sillan eli alikulun yhteyteen. 

Kaksoisraide on edellisten suunnitteluvaiheiden aikana suunniteltu Nokian kohdalla 
nykyisen pääraiteen pohjoispuolelle, mikä johtaa polttonesteiden purkupaikan rai-
teiston uudelleen järjestelyyn nykyisen liikennepaikalle liittymisen sijaan noin puo-
litoista kilometriä Tampereen suuntaan. Siirto edellyttäisi myös laajempia tarpeita 
uusille raiteille polttonesteiden purkupaikan läheisyyteen, koska vaihtotyöhön ei 
voitaisi enää hyödyntää Nokian liikennepaikkaa. Edellä esitetystä ratkaisuista ai-
heutuu tilantarvetta polttonesteiden purkupaikan länsipuolelle Rounionkadun ja 
raiteiden välille. 

Tässä esiselvityksessä on myös esitetty ja tutkittu vaihtoehto (ks. luku 3.3), jossa 
pääraide sijaitsee Nokian liikennepaikan ja polttonesteiden purkupaikan välillä pää-
raiteen virallisella vasemmalla puolella eli etelänpuolella ja kaksoisraide sijoittuu 
nykyisen pääraiteen kohdalle. 

Polttonesteiden purkupaikan jälkeen on ratageometrisesti rataosuutta, jonne voi-
daan mahdollisesti sijoittaa raiteenvaihtopaikka 201–202 ratakm. 
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3 Esisuunnitelma 

3.1  VE0+ eli välilaiturin vaatimat minimi-
muutokset 

Kevyimmät tai ensimmäisessä vaiheessa mahdollisesti toteutettavat toimenpiteen 
sisältäisivät uuden välilaiturin rakentamisen nykyisten raiteiden R003 ja R005 vä-
lille. Laituripituus olisi raiteen R003 puolella 250 metriä. Uuden raiteen R004 puo-
lella käytettävä laituripituus riippuu tarkemman suunnittelun myötä hissin ja por-
taiden sijoittelusta laiturin reunalle. Vaihtoehdossa VE0+ ei nosteta nopeutta rai-
teella R002.  

Välilaiturin suunnittelun lähtökohtana on ollut, että nykyinen R004 puretaan ja rai-
teet R003 sekä R005 (myöhemmin R004) pysyvät nykyisillä sijainneillaan. Raitei-
den R003 ja R005 väli on 9,2 metriä. Laiturin reuna etäisyys raiteen keskilinjasta 
tulee olla 1,8 metriä. Näiden lähtökohtien perusteella uudelle välilaiturille jää le-
veyttä 5,6 metriä. Seuraavissa suunnitteluvaiheissa tulee tarkastella tulevan rai-
teen R004 mahdollista siirtämistä pohjoiseen, jolloin välilaiturille voitaisi saada hie-
man lisää leveyttä. Tulevan raiteen R004 pohjoispuolella on nykyiset sähkörata-
portaalit, joiden tarkka sijainti ei ole ollut selvillä tässä suunnitteluvaiheessa. Suu-
remman lisäleveyden saavuttamiseksi portaaleita tulisi siirtää. Raiteen rakentami-
nen minimietäisyydelle portaaleista, voi mahdollistaa pienen lisäyksen laiturin le-
veyteen. 

Laiturin kapeudesta johtuen hissi- ja porrasyhteydet on suunniteltu laiturin poh-
joisreunalle (kuvassa 11 kuvan alapuoli), raiteen R004 puolelle. Porrasnousun le-
veys on alustavasti suunniteltu sallituilla minimimitoilla. Tällä menettelyllä saadaan 
huolto- ja pelastusliikenteelle läpiajettava laituri. Rakenteiden toispuoleinen sijoit-
taminen laiturille lyhentää raiteen R004 puoleista laiturin käytettävää osuutta. 
Raide R003 tulee olemaan ensisijainen raide etenkin lähiliikenteen pysähdyksille ja 
tarvittaessa kaukojunaliikenteelle. Raidetta R004 käytetään lähinnä tarvittaessa 
häiriötilanteissa. Raiteen R003 puolella laiturin käyttöpituus on 250 metriä. RATO 
16 Väylät ja laiturit -ohjeen mukaisesti laituripituus 250 m soveltuu kaupunkiseu-
tujen liikenteeseen. Nykyisen R001 laiturin pituus on 250 m. 

Raiteen R004 puolelle käyttöpituutta jää noin 200 metriä. Lähiliikenteessä laiturin 
pituudeksi on valittavissa reitin mukaan joko 270 m tai 220 m RATO 16:n mukaan. 
R004 laituriraiteen päästä E-suunnan lähtöopastiin etäisyys on 60 m, kun opastin-
vara on 20 m. 

Pituus tarkentuu seuraavissa suunnitteluvaiheissa, kun korkeustasoerot alikulun ja 
laiturin välillä tarkentuvat ja porrasnousut tasanteineen on suunniteltu tarkemmin. 
Hissi- ja porrasyhteyden länsipuolella, Porin suunnassa, laituri ei ole käytettävissä 
raiteen R004 puolella. Laiturin reuna aidataan tai muutoin rakenteilla estetään hen-
kilöiden ohjautuminen kyseiselle laituriosuudelle.  
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Kuva 11. VE0+ eli välilaiturin vaatimat minimimuutokset. 

Nykyinen raide R004 puretaan ja raide R005 parannetaan raiteeksi R004. Uloim-
maksi rakennetaan aiemmin puretun raiteen kohdalle uusi raide R005. Nykyinen 
raiteen R003 vaihde V009 vaihdetaan käsikäyttöisestä keskitetyksi sähkökääntöi-
seksi vaihteeksi.  Vaihteen tyyppi muutoin pysyy nykyisenä YV-54-200-1:9-tyyppi-
senä. Raiteen R004 purkamisen yhteydessä puretaan vaihteet V011 ja kaksois-
vaihde V010/V012, joka korvataan YV54-200-1:9 -vaihteella. Uusien raiteiden 
R004 ja R005 länsipäähän tulee vaihde YV54-200-1:9. Raiteiden lisäksi rakenne-
taan huoltotie raiteen R005 vierelle sekä kunnossapidolle ja pelastuskalustolle kul-
kuyhteydet laiturille sen molemmista päistä, jolloin laituri on läpiajettava. Kunnos-
sapidon käyttöönkin tulevan raiteen R005 raiteelle nousupaikat ovat huoltotien ta-
soristeysten kohdalla. Tarkastellussa vaihtoehdossa käyttöpituus on noin 444 met-
riä. 

3.2  VE1 eli tavoitetila ennen kaksoisraidetta 

Vaihtoehdossa VE1 on suunniteltu vaihdettavaksi liikennepaikan molemmissa 
päissä nykyiset lyhyet vaihteet 1:14 -tyyppisiksi, jolloin raiteelle R002 saataisi läpi-
ajonopeudeksi 60 km/h. Vaihteiden sijoittelua määrittää nykyisen pääraiteen kaar-
teet molemmissa päissä liikennepaikkaa. Itäpäässä eli lyhenevien km suunnassa 
pitkien vaihteiden saaminen edellyttää muutoksia raiteelle R003 sekä yhteyden 
polttonesteiden purkupaikan liittymiselle liikennepaikalle. Raiteen R003 sijainti 
muuttuisi enimmillään noin neljä metriä vaihteen V003 ja Nokian alikulkusillan vä-
lillä.  

 

Kuva 12. VE1 eli tavoitetila ennen kaksoisraidetta. 

Polttonesteiden purkupaikan raidetta pitäisi siirtää pohjoisemmaksi, mikä vaatisi 
lisätilaa Raision myllyn alueelta. Alustava tilantarve on noin 900 m2. Nokian alikul-
kusillan ja uuden laiturin länsipään toimenpiteet vaihtoehdon VE0+ mukaiset. Län-
sipään ns. pitkien vaihteiden sijoittelu aiheuttaa muutoksia kaikkiin länsipään vaih-
teisiin. Tämän vaiheen yhteydessä länsipäästä purettaisiin kaikki olemassa olevat 
vaihteet ja ne korvattaisiin kolmella VY54-200-1:9, yhdellä YV600-300-1:9 ja yh-
dellä YV60-500-1:14 vaihteella.  
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Kuva 13. Nykyistä turvavaihdetta jatkettaisiin kunnossapitokaluston säilyttämistä 
sekä veturin ympäriajoa varten. 

Laajanojan (ks. kuva 1 ja 14) ratasillalla sijaitsee nykyisin pääraiteen lisäksi vaihde 
V006 sekä turvaraide. Tämän esisuunnitelman mukaan Laaja ratasillalla olisi jat-
kossa pääraide, raide R002 sekä uusi turvavaihde. Vaihteiden sijaintia sillalla pitäisi 
välttää, mutta kyseisessä tapauksessa turvavaihteen ja raiteen sijoittaminen ei on-
nistu koko liikennepaikkaa lyhentämättä muuhun sijaintiin, kun tavoitteena on 
mahdollistaa 60 km/h nopeus raiteella R002. Nykyistä turvavaihdetta jatkettaisiin 
kunnossapitokaluston säilyttämistä sekä veturin ympäriajoa varten. Osittain sillalle 
sijoittuvan vaihteen alueelle rakennettaisi paalulaatat vaihteen sillan ulkopuolisille 
osille. Tällä voitaisi ehkäistä epätasaista painumaa vaihteen kohdalla. 

Länsipään vaihdejärjestelyiden vuoksi käyttöpituus raiteilla R004 ja R005 olisi tä-
män suunnitelman mukaan noin 413 metriä.  

3.3  Kaksoisraidevaraus välillä Lielahti–Nokia 
(Harjuniitty) 

Kaksoisraide välillä Lielahti–Nokia aiheuttaa merkittäviä muutoksia liikennepaikasta 
idän eli lyhenevien km suuntaan. Yksi keskeisimmistä muutoksista on Nokian ali-
kulkusillan (ratakm 203+485) eli Pinsiöntien sillan leventäminen.  

Vaihtoehto, jossa kaksoisraide sijaitsee nykyisen pääraiteen pääraiteen 
virallisella oikealla puolella (pohjoispuolella).  
 
Liikennepaikan itäpäässä kaksoisraide sijoittuu nykyisen polttonesteiden purkupai-
kan kohdalle, minkä johdosta polttonesteiden purkupaikalle tulee järjestää uusi 
yhteys varsinaisen liikennepaikan Tampereen puolelta. Suunnitelmassa on alusta-
vasti katsottu vaihteen sijainti mahdollisesti tulevalta kaksoisraiteelta sekä poltto-
nesteiden purkupaikan liikenteen tarvitsema vaihtotyöhön käytettävän raiteiston 
sijainti ja pituudet. Uusista raiteista aiheutuu lisätilan tarvetta Rounionkadun ja 
rautatiealueen välillä.  
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Kuva 14. Kaksoisraiteen sijoittuessa nykyisen pääraiteen pohjoispuolelle tulisi 
polttonesteiden purkupaikan järjestää uusi yhteys varsinaisen liikennepaikan 
Tampereen puolelta. 

Nokian liikennepaikalla kaksoisraiteen vaikutuksia suunniteltuun välilaituriin näh-
den tarkasteltiin siten, että raiteet R004 ja R005 olisivat mahdollisimman pitkiä, 
jolloin kaikki liikennepaikan itäpään vaihteet olisivat yhtenä kokonaisuutena itä-
päässä. 

 

Kuva 15. Vaihtoehto, jossa kaksoisraide sijaitsee nykyisen pääraiteen virallisella 
oikealla puolella (pohjoispuolella). 

Olemassa olevien kaarteiden vuoksi riittävän pitkien suorien saaminen vaihteita 
varten on haastavaa. Kaikkien esitettyjen vaihteiden keskinäiset etäisyydet eivät 
täytä kaikilta osin RATOn esitystä vaihteiden väliin sijoitettavista suorista osuuk-
sista. Itäpään turvavaihde ja -raide vaatisivat lisätilaa Raision myllyn tontin alu-
eesta. Koska myös raiteita R004 ja R005 jatkettaisi itään eli lyhenevien km suun-
taan, tulisi Nokian alikulkusillan kohdalle kaksi uutta raidetta, mikä tarkoittaisi uutta 
siltaa näille raiteille tai nykyisen sillan leventämistä yhteensä viiden raiteen sillaksi. 
Itäpäässä raiteet R003, R004 ja R005 jatkuisivat Laajanojan ratasillan itäpuolelle, 
jolloin raiteiden R004 ja R005 käyttöpituus olisi noin 880 metriä. Tässä tarkaste-
lussa ei ole otettu kantaa pääraiteen ja kaksoisraiteen väliseen raiteenvaihtopaik-
kaan länsipäässä eli kasvavien km suunnalla. Nykyisen pääraiteen ja suunnitellun 
kaksoisraiteen vaakageometria ei mahdollista pitkien vaihteiden sijoittamista välit-
tömästi liikennepaikan länsipäähän. 

Tarkasteltu vaihtoehto, jossa pääraide sijaitsee Nokian liikennepaikan 
ja polttonesteiden purkupaikan välillä pääraiteen virallisella vasemmal-
la puolella (etelänpuoli) ja kaksoisraide sijoittuu nykyisen pääraiteen 
kohdalle 
 
Kaksoisraiteen sijoittuminen nykyisen pääraiteen pohjoispuolelle aiheuttaa lunas-
tustarpeita Raision myllyn tontin alueelta, joten tutkittiin myös ratkaisua, jossa on 
tarkasteltu mahdollisuutta siirtää nykyistä pääraidetta etelän puolelle noin kilomet-
rivälillä 202+000 – 203 +600, jolloin uusi kaksoisraide sijoittuisi osan matkaa ny-
kyisen pääraiteen paikalle. Muutos sijoittuisi kaarteen alueelle.  
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Vaihtoehto vaatii huomattavasti vähemmän raiteiston rakentamista polttonestei-
den purkupaikan yhteyteen kuin aikaisemmin esitetty vaihtoehto, jossa polttones-
teiden purkupaikan yhteyteen rakennettaisiin lähes kokonaan uusi oma ratapiha.  
Vaihtoehto vaatii aluelunastusta Tredun tontilla radan eteläpuolella ja Nokian ali-
kulkusillan eli Pinsiöntien sillan uusimisen eli käytännössä leventämisen sekä Nah-
kolan alikäytävän leventämistä. 

 

 

Kuva 16. Kaksoisraiteen sijoittuminen nykyisen pääraiteen eteläpuolelle eli 
virallisella vasemmalla puolella.  

Järjestelyn tarkoituksena on saada polttonesteiden purkupaikan raide pysymään 
nykyisellä sijainnillaan ja mahdollistaa siten Nokian liikennepaikan käyttö sen vaih-
totöissä. Liikennepaikan itäpäähän tulisi vaihdemuutoksia ja raiteelle R003 enim-
millään noin 1,7 metrin sivusiirto. Esitetyssä vaihtoehdossa kulku polttonesteiden 
purkupaikalle tapahtuisi raiteen R003 itäpäästä. Raiteet R004 ja R005 erkaantuisi-
vat raiteelta R003 Nokian alikulkusillan länsipuolella, nykyisen vaihteen V009 koh-
dalla. Länsipää eli kasvavien km suunta ei poikkeaisi edellä esitetystä vaihto- 
ehdosta. 

3.4  Jatkosuunnittelussa huomioitavat asiat 

Tässä tarkastelussa on alustavasti suunniteltu hissin ja porrasyhteyden sijoittumi-
nen uudesta alikulkutunnelista tulevan välilaiturin pohjoisreunaan. Laiturille ei 
saada leveyttä kyseiseen raideväliin tehtynä niin paljoa, että hissi ja portaat voisi-
vat sijaita laiturin keskellä. Esitetty laituripituus 250 metriä pidetään raiteen R003 
puolella. Raiteen R004 puolen laituriosuuden pituus määräytyy jatkosuunnitte-
lussa. Laiturille saavutettavan leveyden takia portaiden suunnittelussa on käytet-
tävä minimi leveyttä, jotta huolto- ja pelastusajoneuvoille saadaan jäämään niiden 
tarvitsema tila rakenteiden ja laiturin reunan väliin. Alikulkutunnelissa hissi ja por-
taat on suunniteltu sijoitettavaksi samalle puolelle alikulkua. Hissille ja portaille 
tarvittaneen erillinen syvennys, jotta hissistä ja portaista poistuttaessa ei tulla suo-
raan läpi kulkevan jalankulun ja pyöräliikenteen väylälle. 

Seuraavissa suunnitteluvaiheissa tulee selvittää toimenpidealueen ulkopuolelle jää-
vien osuuksien uusimistarve. Nykyinen raide R003 tulee kunnostettua laiturin pi-
tuudelta laturin rakentamisen yhteydessä, koska laiturin rakentaminen vaatii rai-
teen rakenteen avaamisen. 
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Suunniteltu raide R005 palvelisi sekä polttonesteiden purkupaikan liikennettä että 
kunnossapidon tarpeita. Raiteelle R005 tulee mahdollistaa raiteelle nousupaikat 
huoltotien tasoristeysten yhteyteen. Uuden raiteen R005 vierelle on suunniteltu 
huoltotie koko raiteen pituudelle. Uusi huoltotie liittyy olevassa olevaan molem-
missa päissä. 

Tämän tarkastelun lähtötietona on käytetty kaupungin pohjakarttaa sekä aiempien 
suunnitteluvaiheiden tietoja. Raiteilla ei ole tässä vaiheessa tarkkoja sijainteja. Kun 
jatkosuunnittelussa nykyiset raiteet, vaihteet ja rakenteet mitataan, tarkentuvat 
raiteiden ja laiturin sijainnit. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota nykyisen raiteen 
R005, tulevan raiteen R004 sijaintiin olemassa oleviin sähkörataportaaleihin näh-
den. Raide R004 tulee suunnitella niin lähelle portaaleita kuin mahdollista, jotta 
uudelle välilaiturille saadaan mahdollisimman paljon leveyttä. Myös uuden raiteen 
R005 sijainti on riippuvainen olemassa olevien sähkörataportaaleiden sijainnista. 

Kilometrillä 204+178 sijaitsee Laajanojan ratasilta sekä sen jatko. Vaihtoehdossa 
VE1 Laajaojan ratasillan kohdalta poistetaan raiteita ja vaihteita tai niitä on esitetty 
lisää. Jatkosuunnittelussa on huomioitava siltaan kohdistuvat toimenpiteet ja mah-
dollinen sillan uusimistarve. 

Lisäksi luvussa 2.2.2 mainittu haaste lähtöopastimen (E001) näkemiselle nykyiseltä 
laituriraiteelta tulisi huomioida jatkosuunnittelussa. Muutenkin opastimien suunnit-
telussa lähtökohtana tulee olla, että jokaisella laituriraiteella mahdollistetaan hen-
kilöjunien kääntäminen. 
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4 Esisuunnitelman vaikutukset 

4.1  Yleistä 

Esisuunnitelman vaikutukset on kuvattu omissa alaluvuissaan. 

Kaikki vaihtoehdot mahdollistavat henkilöjunien kaupalliset kohtaamiset liikenne-
paikalla ja mahdollistavat henkilöjunaliikenteen kasvun vuosikymmeniksi eteen-
päin.  

Vaihtoehdossa VE1 on suunniteltu vaihdettavaksi liikennepaikan molemmissa 
päissä nykyiset lyhyet vaihteet 1:14-tyyppisiksi, jolloin raiteelle R002 saataisi läpi-
ajonopeudeksi 60 km/h. Näin nopeutettaisiin junaliikenteen kulkua ja vähennettäi-
siin etenkin mäkeenjäännin riskiä Porin suuntaa. VE1 vaatii pienen maanlunastus-
tarpeen Raision myllyn tontilta. 

Kaksoisraide välillä Lielahti–Nokia aiheuttaa maanlunastustarpeita, jotka on pää-
osin selvitetty ja esitetty Lielahti–Nokia aluevaraussuunnitelmassa v. 2015. 

4.2  Vaikutukset rautatieliikenteeseen 

Uusi matkustajalaituri lisää Nokian aseman henkilöjunakapasiteettia ja mahdollis-
tavat henkilöjunaliikenteen kasvun vuosikymmeniksi eteenpäin. Lisäksi suunnitel-
lut raiteistomuutokset parantavat aseman liikennöitävyyttä. Kappaleessa on ku-
vattu suunnitellun raiteiston ja uuden matkustajalaiturin vaikutuksia Nokian juna-
liikenteeseen. Uudet esitetyt ratkaisut lyhentävät henkilöliikenteen matka-aikoja. 
Esisuunnitelmalla ei ole vaikutuksista akselipainoihin. Vaihtoehdot mahdollistavat 
sujuvat veturinkuljettajien vaihdokset. 

4.2.1  Laiturikapasiteetti 

Nykyisin Nokialla on ainoastaan yksi laituriraide, jonka vuoksi Nokialla ei voi use-
ampi matkustajajuna pysähtyä samanaikaisesti. Aikataulusuunnittelun edellytyk-
sen ja radan häiriönhallinta parantuvat selvästi suunnitellun matkustajalaiturin to-
teuduttua. Suunniteltu laituri mahdollistaa matkustajajunien samanaikaisen pysäh-
dyksen raiteella 1 (nykyinen laituriraide), raiteella 3 ja 4. Kuvassa 19 on esitetty 
esimerkki mahdollisesta laiturinkäyttökaaviosta. Esimerkin mukaisessa tilanteessa 
kaksi matkustajajunaa kohtaa Nokialla, jonka lisäksi Tampereen ja Nokian välinen 
lähijuna kääntyy laituriraiteella 4. 

 

 

Kuva 17. Kuvassa on esitetty esimerkki junien laiturinkäyttökaaviosta uuden 
matkustajalaiturin myötä. 
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Kuvissa 20 ja 21 on esitetty Tampere–Pori-tarveselvityksessä (Väyläviraston julkai-
suja 27/2020) laadittuihin aikatauluihin perustuvia laiturinkäyttökaavioita. Laiturin-
käyttökaaviot perustuvat tarveselvityksen liikennerakenteisiin 1a ja 1v. Liikenne- 
rakenteessa 1a junamäärää on kasvatettu kolmella uudella suunnitteisella kauko-
junalla verrattuna tammikuun 2020 mukaiseen aikatauluun. Liikennerakenteen 1v 
henkilöjunamäärä vastaa rakennetta 1a, mutta kaukojunilla on vakioaikataulu.  
Liikennerakenne 1v vaatisi kaksoisraiteen toteuttamisen Nokian ja Lielahden välille.  

    

 

Kuva 18. Kuvassa on esitetty liikennerakenteen 1a mukainen laiturinkäyttö 
Nokialla aikavälillä 15:00-18:00. 

 

 

Kuva 19. Kuvassa on esitetty liikennerakenteen 1v mukainen laiturinkäyttö Nokialla 
aikavälillä 15:00-18:00. 
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Kuvat osoittavat, että Nokialla on hyvin kapasiteettia hallita suunniteltua liikenne-
kysyntää. Esitetyllä laiturinkäytöllä laituriraide 4 jää vielä kokonaan vapaaksi. Uusi 
matkustajalaituri parantaa radan häiriönhallintaa. 

4.2.2  Tavaraliikenne 

Tavarajunien lähtö Nokialta on todettu haastavaksi pystygeometrian takia, sillä 
kummallakin puolella on yli 10-promillen nousu. Nousu on hieman jyrkempi länteen 
päin eli Porin suuntaan eli kasvavien km (12-promillea). Erityisesti 250 kN tavara-
junia on ajoittain jäänyt mäkeen aiheuttaen radalle häiriötilanteen. Haasteita on 
tuottanut raiteelta 2 tai 3 lähteminen, sillä junat joutuvat ajamaan 1:9-vaihteen 
kautta. Venäläisen kaluston maksimiajonopeus 1:9-vaihteessa on 20 km/h, mutta 
ajoittain junat joutuvat ajamaan tätä pienemmällä nopeudella johtuen laippojen 
“puremisesta” raiteen reunoihin. Kuvassa 22 on esitetty esimerkkinä heinäkuussa 
2019 raiteelta 2 länteen päin lähteneen junan grafiikka.   

 

 

Kuva 20: 250 kN tavarajunan aika-nopeuskaavio Nokian raiteelta 2 länteen päin. 
Junan kalusto koostui kahdesta Sr1 veturista + 40 vaunusta, massa on 2743 tonnia 
ja pituus on 505 metriä.  Junan käyrä on muodostettu gps-signaalin perusteella. 
Lähde: digitraffic.fi  

Kuvan 22 grafiikka osoittaa, että tavarajunan vauhti hidastui ylämäen matkalla. 
Alimmillaan junan nopeus oli ylämäen loppuosassa (nopeus 8 km/h), jonka jälkeen 
juna pääsi kiihdyttämään kohti maksiminopeutta. Grafiikan epäsymmetrisyydet 
johtuvat gps:n 15 sekunnin päivittymisvälistä.  

Simuloimalla tutkittiin, minkälaiset on raiteelta 2 länteen päin lähtevän 250 kN ta-
varajunan ajokäyrät infrastruktuurin ollessa nykytilanteen mukainen (1:9-vaihde) 
tai suunnitelman mukainen (1:14-vaihde). Eri vaihteissa käytetyn nopeuden vaiku-
tusta nopeuskäyrään tutkittiin lisäksi herkkyystarkasteluna nykytilanteen mukai-
sella infrastruktuurilla (1:9-vaihde). Simuloidut nopeuskäyrät on esitetty kuvassa 
23.  
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Kuva 21. Nokian raiteelta 2 Poriin päin lähteneiden tavarajunien (250 kN) 
simuloidut matka-nopeuskaaviot. 

Simulointigraafi osoittaa, että nykytilanteen infrastruktuurilla ajettu ajokäyrä vas-
taa hyvin reaalimaailman käyrää. Nykyisellä infrastruktuurilla tehdyissä simuloin-
neissa tavarajuna jäi mäkeen, kun sen nopeus vaihteissa on 13 km/h. Suunnitel-
man mukaisella infrastruktuurilla tehdyssä simuloinnissa junan nopeus oli alimmil-
laan noin 19 km/h.  

Maksimissaan 225 kN tavarajunilla ei vastaavaa mäkeenjääntiriskiä ole, sillä junat 
voivat ajaa 1:9-vaihteista 35 km/h nopeudella. Kuvassa 24 on esitetty raiteelta 2 
länteen päin lähtevien tavarajunien toteutuneita nopeusgrafiikoita Nokian aseman 
kohdalta. 

 

Kuva 22. Nokian raiteelta 2 Poriin päin lähteneiden tavarajunien (max 225 kN) 
aika-nopeuskaavioita (lähde: juliadata.fi) 

Kuvassa 25 on esitetty raiteelta 2 lähtevän maksimissaan 225 kN tavarajunan si-
muloidut ajokäyrät. Samassa kuvassa on esitetty ajokäyrät sekä nykytilanteen inf-
rastruktuurilla (1:9-vaihde) sekä suunnitellulla infrastruktuurilla (1:14-vaihde). 
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Kuva 23. Nokian raiteelta 2 Poriin päin lähteneiden tavarajunien (max 225 kN) 
simuloidut matka-nopeuskaaviot. 

Kuva 25 osoittaa, ettei vaihdetyypillä ollut vaikutusta raiteelta 2 lähtevien maksi-
missaan 225 kN junien ajokäyrään, sillä juna ei ehtinyt saavuttaa 35 km/h nopeutta 
ennen vaihdetta.  

4.2.3  Kaukojunaliikenne 

Nykyisin Nokialla voi pysähtyä yksi matkustajajuna kerrallaan, sillä Nokialla on vain 
yksi laituriraide (raide 001). Kaukojunaliikenteen toimintaedellytykset parantuvat 
uuden matkustajalaiturin myötä. Matkustajalaituri tuo uusia mahdollisuuksia aika-
taulusuunnitteluun ja parantaa radan häiriönhallintaa. Kaksi kaukojunaa voi koh-
data Nokialla suunnitellun raiteistokaavion valmistuttua.  

4.2.4  Lähijunaliikenne 

Nokian lähijunapilotin johdosta vuonna 2020 käynnistyi lähijunaliikenne Tampe-
reen ja Nokian välille. Lähijunapari on ajettu vuoden 2021 tammikuussa seitsemän 
kertaa arkivuorokauden aikana.  Lähijunat ajetaan Sm2-kalustolla. 

Nykyisen raiteistokaavion vuoksi kaukojuna ei voi pysähtyä samanaikaisesti lähiju-
nien kanssa Nokialla. Tilanne muuttuu uuden matkustajalaiturin myötä, jatkossa 
voi olla kolme matkustajajunaa yhtä aikaa Nokialla.  

Simuloimalla tutkittiin Nokian itäpään eli lyhenevien ratakm raiteiden 3 ja 4 välille 
suunnitellun vaihdeyhteyden nopeusrajoituksen vaikutusta Nokian laituriraiteella 4 
pysähtyvän lähijunan ajoaikaan (kuva 26). Simulointi tehtiin 35 km/h vaihdeyhtey-
dellä (tyyppi 1:9) ja 60 km/h vaihdeyhteydellä (tyyppi 1:14).  

 

 

Kuva 24. Simuloinnilla tarkasteltiin Nokian itäpään vaihdeyhteyden nopeus-
rajoituksen vaikutusta laituriraidetta 4 käyttävien lähijunien ajoaikaan. Kuvassa 
vaihdeyhteyden tyyppi on 1:9 (nopeusrajoitus 35 km/h). 
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Simuloinnit tehtiin sekä yhden että kahden yksikön Sm2-kalustolla ja Sm5-kalus-
tolla. Vaihdetyypin vaikutukset ajoaikaan on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Taulukossa on esitetty vaihdeyhteyden nopeusrajoituksen vaikutus 
laituriraidetta 4 käyttävien lähijunien ajoaikaan. 

 

 
Vaihdeyhteyden nopeusrajoituksen vaikutus Tampereelta Nokian raiteelle 4 saa-
puvien junien ajoaikaan on simulointien perusteella 23–24 sekuntia. Vastaavasti 
vaihdeyhteyden nopeusrajoituksen vaikutus Nokialta Tampereelle lähtevien junien 
ajoaikaan on kalustokokoonpanosta riippuen 16–21 sekuntia. 

4.2.5  Polttonesteiden purkupaikka 

Polttonesteiden purkupaikan tarpeet on huomioitu, kun uusi raide R005 tehdään 
läpiajattavaksi vaihtoehdon VE0+ mukaisesti. Liikennöintimalli on kuvattu tarkem-
min Väylävirastolle luovutetussa toimijahaastatteluiden yhteenvedossa. Polttones-
teiden purkupaikan liikennöintimalli on erilainen kaksoisraiteen kahdessa suunnit-
teluratkaisussa. 

4.2.6  Kunnossapito 

Kunnossapidon kaluston säilyttämiseksi työvuorojen välillä varten tarvitaan vähin-
tään yksi raide, johon on osoitettu uusi rakennettava raide R005. Liikennepaikan 
länsipäässä on myös pussiraide, jota voidaan hyödyntää kunnossapitokaluston säi-
lytysraiteena, jos R005 on vaihtotöiden toimesta varattuna. 

 

4.3  Vaikutukset rautatietekniikkaan 

4.3.1  Inframuutokset 

4.3.1.1  Vaihtoehto VE0+ - inframuutokset 

VE0+ eli kevyt parannus vaiheessa toteutetaan uuden välilaiturin rakentaminen 
nykyisten raiteiden R003 ja R005 välille. Laituripituus olisi raiteen R003 puolella 
250 metriä. Nykyinen raide R004 poistetaan ja tilalle rakennetaan välilaituri. Raide 
R005 muuttuu raiteeksi R004 sekä rakennetaan uusi raide R005 
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4.3.1.2  Vaihtoehto VE1 - inframuutokset 

VE1 eli laajempi parannus vaihtoehdossa on suunniteltu vaihdettavaksi liikenne-
paikan molemmissa päissä nykyiset lyhyet 1:9 vaihteet pitkiksi 1:14-tyyppisiksi 
vaihteiksi, jolloin raiteen R002 suurimmaksi nopeudeksi muodostuu 60 km/h. Vä-
henevien kilometrien suunnassa (Itäpäässä) pitkien vaihteiden geometriaan sovit-
taminen edellyttää muutoksia myös raiteelle R003 sekä polttonesteiden purkupai-
kan R051 liittymiselle liikennepaikalle.   
 

4.3.2  Turvalaitejärjestelmä 

4.3.2.1  Nykytilanne 2021 

Rataosan turvalaitejärjestelmänä on Siemens osakeyhtiön toimittama SIMIS-C-tie-
tokoneasetinlaitejärjestelmä. Liikennepaikan raiteet R001-R003 on varustettu 
juna- ja vaihtokulkuteillä ja raiteet R004-R005 on varustettu raiteensuluilla, joissa 
ei ole juna- ja vaihtokulkutiemahdollisuutta ja joissa on voitu säilyttää ratakalustoa. 
 
Vaihteen V003 kautta liikennöidään vaihtotyönä raiteelle R051. Turvavaihteet V003 
ja V004 mahdollistavat se, että pääraidetta (R001) voidaan liikennöidä samaan 
aikaan, kun raiteilla R002-R005 voidaan liikennöidä vaihtokulkuteillä. Turvavaihteet 
V007 ja V008 mahdollistavat se, että raiteita R001 ja R002 voidaan liikennöidä 
samaan aikaan, kun raiteilla R003-R005 voidaan liikennöidä vaihtokulkuteillä. 
 
4.3.2.2  Vaihtoehto VE0+ 

Raiteet R004–R005, jossa nykyisestä R005 tulee R004, ja uudesta rakennettavasta 
raiteesta tulee R005, varustetaan juna- ja vaihtokulutien mahdollistamilla opasti-
milla sekä vaihteet V009, V010 ja V011 keskitetään. Liikennepaikan kaikilla raiteilla 
R001–R005 voidaan liikennöidä juna- ja vaihtokulkuteillä. Raiteen R003 nykyistä 
lähtöopastinta E003 joudutaan siirtämään uuden keskitetyn vaihteen V009 taakse, 
jolloin myös raiteen R003 käyttö- ja hyötypituus lyhenee.  
 
Vaihteen V003 kautta voidaan liikennöidä raiteelle R051 vaihtokulkuteillä. Turva-
vaihteet V003 ja V004 mahdollistavat sen, että pääraidetta R001 voidaan liiken-
nöidä yhtäaikaisesti, kun raiteilla R002–R005 liikennöidään vaihtokulkuteillä. Myös 
voidaan muodostaa useampia yhtäaikaisia junakulkutievaihtoehtoja raiteiden 
R001–R005 kesken. Vaihde V007 ja turvavaihde V008 mahdollistavat sen, että rai-
teita R001 ja R002 voidaan liikennöidä yhtäaikaisesti, kun raiteilla R003–R005 voi-
daan liikennöidä vaihtokulkuteillä. 
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Kuva 19: VE0+ kuvattuna pelkistettynä Turvalaitteiden yleiskaavion avulla. Musta 
kuvaa nykytilaa (2021) ja punainen tulevia muutoksia VE0+ vaiheessa. 

4.3.2.3  Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdossa VE1 vaihteet V001, V003 ja V002 uusitaan pitkiksi 1:14 vaihteiksi, 
jolloin vaihteisiin lisätään toiset (B) kääntölaitteen moottorit ja vaihteen V007 geo-
metristä paikkaa siirretään. Vaihde V008 (KRV 1:9) poistetaan ja tilalle tulee kaksi 
uutta vaihdetta V004 ja V006. Vaihde V006 toimii turvavaihteena ja raiteen loppu-
osuudelle voidaan myös muodostaa kaluston säilytykselle raideosuus. 
 
Vaihteen V007 kautta liikennöidään uudistetun raidegeometrian kautta raiteelle 
R051 vaihtokulkuteillä. Vaihde V007 ja turvavaihde V008 mahdollistavat sen, että 
raiteita R001 ja R002 voidaan liikennöidä yhtäaikaisesti, kun raiteilla R003–R005 
voidaan liikennöidä vaihtokulkuteillä. 

 

Kuva 20: VE1 kuvattuna pelkistettynä Turvalaitteiden yleiskaavion avulla. Musta 
kuvaa vaiheen VE0+ jälkeistä tilaa ja punainen tulevia muutoksia vaiheessa VE1. 
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4.3.3  Sähköratajärjestelmä 

4.3.3.1  Nykytilanne 2021 

Rataosan ratajohtojärjestelmänä on 25 kV 50 Hz ja sähkönsyöttöjärjestelmänä 1 x 
25 kV ja ratajohtotyyppinä SR 220. Nokian liikennepaikalla on sähköistetty raiteet 
R001–R005 jakautuen kolmeen kytkentäryhmään; R001 (01), R002-R003 (05) ja 
R004–R005 (07). Liikennepaikalla on kaksi lämmitysmuuntajaa LM1 ja LM2. 
 
4.3.3.2  Vaihtoehto VE0+ 

Vaihtoehdossa VE0+ raide R004 puretaan ja samoin raiteella oleva ratajohto. Uu-
tena rakennetaan raide R005, johon rakennetaan myös ratajohto. Kytkentäryhmiin 
ei tule muutoksia. 
 
4.3.3.3  Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdossa VE1 liikennepaikan molempien vaihdekujien vaihteita ja geometriaa 
muutetaan, joka muuttaa myös ratajohdon paikkaa ja rakennetta.  
 

4.3.4  Vahvavirtajärjestelmät 

4.3.4.1  Nykytilanne 2021 

Keskitetyt vaihteet V001–V008a/b ovat nyt varustettu vaihteen lumensulatus- 
järjestelmällä (vaihteenlämmitysjärjestelmällä). 
  
4.3.4.2  Vaihtoehto VE0+ 

Vaihtoehdossa VE0+ uudet keskitettävät vaihteet V009, V011 ja V008c/b, V010 
varustetaan vaihteen lumensulatusjärjestelmällä. Syöttötehot otetaan LM1:stä ja 
LM2:sta tai lisätään uusi LM3 raiteelle R005. Uudet vaihteet kasvattava tehotar-
vetta n. 64 kW ja lämmitysmuuntajien LM1 ja LM2 tehokapasiteetti on varmistet-
tava, ennen kuin tehdään päätös uudesta LM:stä. Vaihdealueet ja laiturialue va-
laistaan. 
 
4.3.4.3  Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdossa VE1 nykyisten 1:9 vaihteiden V001 ja V003 tyypin muuttuminen 
1:14 vaihteiksi, kasvattaa LM1 tehotarvetta n. 28 kW ja vaihteen V002 muuttumi-
nen 1:14 vaihteeksi kasvattaa LM2 tehotarvetta n. 14 kW. 
 

4.3.5  Rautatieliikenteenohjaus 

4.3.5.1  Nykytilanne 2021 

Rataosan junaliikennettä ohjataan ohjauspalvelukeskuksesta Tampereelta. 
 
4.3.5.2  Vaihtoehto VE0+ 

Vaihtoehdon VE0+ aiheuttamat infran ja turvalaitejärjestelmän muutokset päivite-
tään rautatieliikenteen ohjausjärjestelmään. 
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4.3.5.3  Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdon VE1 aiheuttamat infran ja turvalaitejärjestelmän muutokset päivite-
tään rautatieliikenteen ohjausjärjestelmään. 
 

4.3.6  Sähköradan käyttökeskus 

4.3.6.1  Nykytilanne 2021 

Rataosan sähköradan valvonta ja käyttö hoidetaan Tampereen käyttökeskuksesta. 
 
4.3.6.2  Vaihtoehto VE0+ 

Vaihtoehdon VE0+ aiheuttamat infran ja ratajohdon muutokset päivitetään ohjaus-
järjestelmään. 
 
4.3.6.3  Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdon VE1 aiheuttamat infran ja ratajohdon muutokset päivitetään ohjaus-
järjestelmään. 
 

4.4  Vaikutukset ihmisten liikkumiseen eri kulku-
muodoilla 

Matkakeskus-hankkeessa suunnitellaan Nokian asemanympäristö. Hankkeen tu-
loksissa on kerrottu tarkemmin asemalle toteutettavat liityntäyhteydet ja kulkurei-
tit. Tässä esiselvityksessä on keskitytty raiteiston ja rautatiealueen aluevarauksiin 
sekä uuden välilaiturin esisuunnitteluun. Uuden välilaiturin kulkuyhteydet kulkevat 
uuden alikulun kautta. Alikulun suunnittelu kuuluu Nokian kaupungin käynnissä 
olevaan Matkakeskus-hankkeeseen. Esiselvityksen jälkeisessä jatkosuunnittelussa 
tulee kiinnittää huomioita yhteensovittamiseen Nokian kaupungin Matkakeskus-
hankkeeseen sekä uuden välilaiturin esteettömyyteen ja turvallisuuteen. Esiselvi-
tyksen vaihtoehdoilla VE0+ ja VE1 ei ole uutta välilaituria lukuun ottamatta vaiku-
tuksia kulkuyhteyksiin asemalla tai sen lähialueella. 

4.5  Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen 

Esiselvityksen suunnitelmakartoissa on esitetty tunnistetut maanlunastustarpeet 
eri vaihtoehdoissa. Suurin yksittäinen lunastustarve kohdistuu Raision myllyn ton-
tin osaan rautatiealueen vieressä. Piha-alueesta tulisi lunastaa pieni maa-alueen 
osa polttonesteiden purkupaikan yhteyksien turvaamiseksi. Lunastus vaatisi ase-
makaavamuutoksen. 
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Taulukko 2. Uudet maanlunastustarpeet eri vaihtoehdoissa. Lunastustarpeet on 
esitetty tarkemmin suunnitelmakartoissa. 

Vaihtoehto 
Raision myllyn 

kohta 

Radan pohjoispuoli 
liikennepaikalta idän 

suuntaan 

Radan eteläpuoli  
liikennepaikalta idän 

suuntaan 

VE0+ 
Ei lunastus- 

tarpeita 
Ei lunastustarpeita Ei lunastustarpeita 

VE1 
Pieni lunastus-

tarve radan 
suuntaisesti 

Ei lunastustarpeita Ei lunastustarpeita 

VE kak-
soisraide 
pohjoinen 

Pieni lunastus-
tarve radan 
suuntaisesti 

Noin ratakm 
202+200-2020+400 

kohdassa 

Ei uusia lunastustar-
peita verrattuna vuo-
den 2015 aluevaraus-

selvitykseen 

VE kak-
soisraide 

etelä 

Ei lunastus- 
tarpeita 

Ei uusia lunastus- 
tarpeita verrattuna 
vuoden 2015 alue- 
varausselvitykseen 

Pinsiöntien kohdalta 
Purrankadulle (noin 
ratakm 202+600-

203+500) 

 
 
Maanlunastustarpeiden tarkempi hallinnollinen käsittely tapahtuu käynnistettäväs-
sä ratasuunnitelmassa. Esiselvityksen myötä jatkosuunnittelussa, kuten ratasuun-
nitelmassa, on mahdollista tarkentaa myös rautatiealueen vaatimaa tilaa etenkin 
Nokian liikennepaikalla, mikä mahdollistaa käyttämättömien rautatiealueiden käyt-
töönoton muuhun tarkoituksiin Matkakeskus-hankkeen tavoitteiden mukaisesti. 
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5 Alustava kustannusarvio 

5.1  Alustavan kustannusarvioin laskenta-
perusteet 

Kustannusarviot on laadittu pääosin Foren Hankeosalaskelmaa käyttäen. Vaihtei-
den osalta kustannusarviot on haettu Rakennusosalaskennan puolelta. Lasken-
noissa hinnaston hintatasona on käytetty 2010=100 ja laskelman hintatasona 130. 
Hanketehtävissä on työmaatehtäviä 20 % ja tilaajatehtäviä 14,5 %. Portaiden, 
hissin sekä paalulaatan kustannusarviot perustuvat lähiaikoina toteutuneista vas-
taavanlaisista kohteista saatuihin kustannustietoihin. Maanlunastuksen kustannuk-
sia ei ole arvioitu. 

5.2  Alustavan kustannusarvio 

5.2.1  Ve0+ kustannusarvio 

Taulukko 3. Ve0+ kustannusarvio (alv 0%). 

Rakennusosa Vaihteet 
KPL 

Päällys-
rakenne 

rd-m 

Alus- 
rakenne 

rd-m 

Huolto-
tie/aita/ 
laituri m 

Kustannus- 
arvio 

Vaihteet 3    369 000 € 

Raide R003  280 0  137 000 € 

Raide R004  480 0  235 000 € 

Raide R005  520 480  428 000 € 

Turvaraiteen 
jatko 

 30 30  26 000 € 

Laituri    250 800 000 € 

Huoltotie    450 40 000 € 

Aita    900 58 000 € 

Turvalaite     550 000 € 

Sähkörata     310 000 € 

Vahvavirta     150 000 € 

Raiteen purku    690 35 000 € 

Portaat +  
hissikuilu 

    225 000 € 

Katos     100 000 € 

Tuennat     100 000 € 

Hissi     75 000 € 

Tilaajatehtävät     528 000 € 

YHTEENSÄ     4 166 000 € 
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5.2.2  Ve1 kustannusarvio  

Taulukko 4. Ve1 kustannusarvio, jonka kustannukset on määritelty oletuksella, 
että VE0+ on toteutettu. Mikäli VE1 toteutettaisiin suoraan, tulisi kustannus-
arvioon lisätä VE0+:n kustannukset. (alv 0%). 

Rakennusosa Vaihteet 
kpl 

Päällys- 
rakenne 

rd-m 

Alus- 
rakenne 

rd-m 

Huolto-
tie/aita/ 
laituri m 

Kustannus- 
arvio 

Vaihteet 7 
   

1 430 000 € 

Raide R002 
 

130 
  

112 000 € 

Raide R003 
 

450 420 
 

387 000 € 

Huoltovarmuus 
 

160 160 
 

136 000 € 

Turvaraiteen 
jatko 

 
165 165 

 
140 000 € 

Paalulaatta 
    

140 000 € 

Turvalaite 
    

340 000 € 

Sähkörata 
    

160 000 € 

Vahvavirta 
    

100 000 € 

Raiteen purku 
   

640 33 000 € 

Tilaajatehtävät 
    

432 000 € 

YHTEENSÄ 
    

3 410 000 € 
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6 Johtopäätökset ja suositukset 

Tampere–Pori-rataosan tärkein ja kriittisin kehittämiskohde on Nokian liikennepai-
kan ja raiteiston kehittäminen. Nykyisin henkilöjunien kaupalliset kohtaamiset eivät 
ole mahdollisia aseman yksilaiturisuuden vuoksi. Lisäksi tavaraliikenteellä on mer-
kittävä mäkeenjääntiriski etenkin Porin suuntaan liikennepaikalta, sillä liikenne- 
paikan jälkeen radan pystykaltevuus on 12,5 ‰.  
 
Tässä selvityksessä on luotu vaiheittainen esisuunnitelmatasoinen toteutussuunni-
telma liikennepaikan kehittämiseksi. Esiselvityksen suunnitelmat VE0+ ja VE1 ovat 
toteuttamiskelpoisia. Vaihtoehdot ovat toteutettavissa siten että VE0+ toteutetaan 
ensin ja VE1 myöhemmin. Molemmat vaihtoehdot sisältävät uuden välilaiturin, joka 
mahdollistaisi kaupalliset kohtaamiset liikennepaikalla välilaiturin, jonka   rakenta-
minen sujuvoittaisi merkittävästi junaliikennettä koko Pori/Rauma–Tampere-rata-
osalla, vähentäisi junaliikenteen häiriöherkkyyttä, mahdollistaisi liikennepaikan 
osalta lähijunaliikenteen merkittävän kasvattamisen nykyisestä.  
 
Kevyempi vaihtoehto VE0+ sisältää vain välilaiturin toteuttamisen vähimmäismuu-
tokset, joka mahdollistaa kaupalliset kohtaamiset liikennepaikalla. Vaihtoehto VE1 
vaihdettavaksi liikennepaikan molemmissa päissä nykyiset lyhyet vaihteet 1:14-
tyyppisiksi, jolloin raiteelle R002 saataisi läpiajonopeudeksi 60 km/h. Näin no-
peutettaisiin junaliikenteen kulkua ja vähennettäisiin etenkin mäkeenjääntiriskiä 
Porin suuntaan.  

Esiselvityksen tavoitteiden toteutumista on arvioitu vaihtoehdoissa VE0+ ja VE1 
taulukossa 9. Vaihtoehtojen erot syntyvät vaikutuksista raskaiden tavarajunien lii-
kennöinnin sujuvoittamiseen ja mäkeenjääntiriskin vähentämiseen, etenkin Porin 
suuntaan (25t Sn60 sivuraiteella). Vaihtoehto VE1 toteuttaminen olisi alustavien 
kustannusarvioin mukaan noin 2 732 000 euroa kalliimpi kuin vaihtoehto VE0+.  
Suurimmat kustannuserot vaihtoehdossa VE1 syntyvät pitkistä 1:14 -tyyppisistä 
vaihteista ja niihin liittyvistä tarvittavista muutoksista raiteisiin ja järjestelmiin.  

Vaihtoehdon VE1 sisältämät pitkät vaihteet sujuvoittaisivat raskaiden tavarajunien 
liikennöintiä ja vähentäisivät mäkeenjääntiriskiä. VE1:n sisältämät pitkät vaihteet 
nopeuttaisivat hieman myös henkilöjunaliikenteen matka-aikoja uusille laiturirai-
teille R003 ja R004 Tampereen suuntaan. VE1 vaatisi kuitenkin pienen maanlunas-
tuksen Raision myllyn tontilta. 

Vaihtoehto VE1:n toteuttamisen myötä liikennepaikan liikennöinti selkeytyy, kun 
raiteet R001 ja R002 toimivat liikennehoidollisina raiteina ja samaan aikaan raiteilla 
R003, R004 ja R005 voidaan suorittaa vaihtotöitä tai lähijunaliikenteen kääntä-
mistä.  Vaihtoehdossa VE1 liikennepaikan kunnossapitokustannukset laskevat, kun 
liikennepaikalta saadaan poistettua KRV- ja KV-vaihteita pois sekä sujuvammat yh-
teydet rasittavat vaihteita vähemmän. 

Esiselvitysten vaihtoehdoista ei ole tehty hankearviointia esiselvitysvaiheessa. 

Esiselvityksessä tutkittiin myös kahta eri vaihtoehtoa kaksoisraiteen tapauksesta 
liikennepaikan ja polttonesteiden purkupaikan välillä. Nokian liikennepaikan kan-
nalta olisi parempi vaihtoehto, että kaksoisraiteen tapauksessa lisäraide tulisi radan 
eteläpuolelle. 
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Taulukko 5. Vaihtoehtojen VE0+ ja VE1 vertailu. VE1:n kustannukset sisältävät 
VE0+:n kustannukset. 

Tavoite VE0+ VE1 

1. Uuden välilaiturin sijainnin suunnittelu, mikä 
poistaisi keskeisimmän henkilöliikenteen pullon-
kaulan rataosalta 

Toteutuu Toteutuu 

2. Varaudutaan tilavarauksin liikennepaikan  
3x750 m sivuraiteisiin nykyisen pääraiteen lisäksi 

Toteutuu Toteutuu 

3. Raskaiden tavarajunien liikennöinnin sujuvoitta-
minen ja mäkeenjäännin riskin vähentäminen, 
etenkin Porin suuntaan (25t Sn60 sivuraiteella) 

Ei toteudu Toteutuu 

4. Varautuminen Lielahti–Nokia välillä kaksoisraitei-
siin suunnitelmaratkaisuissa 

Toteutuu Toteutuu 

5. Luoda vaiheittainen suunnitelmakuva liikenne-
paikasta ottaen huomioon lyhyen ja pitkän aikavä-
lin tarpeet   

Toteutuu Toteutuu 

6. Varmistaa tavaraliikenteen edellytykset ja toimi-
vuus joka suunnitelmavaiheessa 

Toteutuu Toteutuu 

7. Varmistaa polttonesteiden purkupaikan liiken-
nöinnin edellytykset ja toimivuus sekä radanpidon 
tarpeet kaikissa vaiheissa 

Toteutuu Toteutuu 

8. Edistää Nokian matkakeskushankkeen toteutu-
mista yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa ja 
esittää tarvittavia lähtökohtia sekä reunaehtoja 
hankkeelle 

Toteutuu Toteutuu 

9. Varmistaa rautatiealueiden riittävä tilanvaraus 
huomioiden myös kaksoisraidevaraus välillä Nokia–
Lielahti. 

Toteutuu Toteutuu 

10.  Maanlunastustarpeet 
Ei vaadi maanlu-

nastuksia 

Vaatii pienen maan- 
lunastuksen Raision 

myllyn tontilta 

11. Henkilöjunaliikenteen nopeuttaminen liikenne-
paikalla (R003 ja R004) 

Ei toteudu Toteutuu 

12. Häiriötilanteiden hallinta paranee Toteutuu Toteutuu 

Kustannusarvio 4 166 000 € 
7 576 000 € (sisältää 
VE0+ kustannukset) 
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