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Esipuhe  

Vähähtkenteisten  ratojen tulevaisuutta joudutaan pohti-
maan, koska  radat  vaativat investointeja, joita ei nykyisellä 
rahoituskehyksellä pystytä tekemään. Selvitvkseen  on  va-
littu rataosia, joiden hikennemäärä  on  vähäinen  ja  joiden 
kunnossapito ilman korvausinvestointeja  on  mandollista 
enää  vain  muutamia vuosia. 

Selvityksen tavoitteena  on  ollut mandollisimman 
monipuolisesti selvittää  ra  toi  en  tulevaisuuteen vaikutta-
via asioita  ja  näkökulmia, kerätä aineistoa päätöksenteon 
pohjaksi  ia  pohjustaa syksyllä  2005  lausuntokierroksen 
jälkeen laadittavaa esitystä ratojen tulevaisuudesta. 

Selvitystä  on  tehty laajasti vuorovaikutuksessa eri 
tahojen kanssa. Työn aikana  on  järjestetty yhteensä  19 

 alueellista kuulemistilaisuutta. Jokaisella rataosalla  on  ol-
lut kuuleminen kaksi kertaa. Lisäksi  on  järjestetty kaksi 
laajempaa seminaaria, joista ensimmäisessä käsiteltiin 
Etelä-  ja  Länsi-Suomen  ja  toisessa Pohjois-  ja  Itä-Suomen 
vähähikenteisiä ratoja. Kuulemisten  ja  työryhmän kokous-
ten muistiot  on  raportoitu erillisessä liiteraportissa, joka 
löytyy Ratahallintokeskuksen www-sivuilta osoitteesta 
ww\v.rhk.  fl.  

Työtä ohjannut työryhmä  on  kokoontunut työn 
aikana  5  kertaa. Tvörvhmään ovat kuuluneet  
Anne Herneoja, RHK/liikennejärj es telmäosasto, pj 
'limo Välke, RHK/liikenncjärjestelrnäosasto 

 Kari Ruohonen,  RI-IK/investointiosasto 
 Markku Nummein, RHK/rataverkko-osasto 

Markku Saha, VR  Cargo  Oy 
Raimo Mansukoski, Elinkeinoelämän keskusliitto 
Hannu Keralampi, Tiehallinto, Keski-Suomen tiepiiri 
Erkki  Rope,  Päijät-Hämeen liitto 
Kimmo Varjo, Satakuntahitto 
Martti Juntunen, Kainuun liitto 
Jouko Kohvakka. Pohjois-Savon liitto 
Voitto Tiensuu,  Lapin  liitto 
Jouko Kahilainen/Erkki Pyvppönen, 
Keski-Suomen liitto 
011i Riikonen/Hannu Huikuri, Pohjois-Karjalan 
maakuntaliitto 
Erkki Partala, Pohjois-Pohjanmaan liitto 

 1-leikki Rintamäki, Etelä-Savon maakuntaliitto 
Pekka Hallikainen, Itä-Uudenmaan liitto 

Työrvhmätyöskentelv  on  keskittynyt erilaisten  nä-
kökulrnien  esille tuomiseen  ja selvitystvön  suuntaami-
seen  ja  ohjaamiseen. Törvhmässä edustettuina olleet 
tahot samoin kuin muutkin tahot määrittävät viralliset 
kannanottonsa raportthn lausunnoissaan syksyllä  2005. 

 Lausuntojen pohjalta Ratahallintokeskus muotoilee  vä-
häliikenteisten  ratojen tulevaisuutta koskevan esityksen 
liikenne-  ja viestintäministeriölle. 

Tvöryhman konsultuna  ja  sihteerinä  on  toiminut 
Insinööritoimisto Liidea Oy, jossa työstä ovat vastanneet  

Is dipl.ins. Henriika  Viitasaari  ja dipl.ins.  Tuomo Pöyskö. 
Alueellisen näkökulman tarkastelusta (luvut  1.4, 2.3  ja 

 5.2)  ovat vastanneet professori Ilari Karppi  ja hallintot. 
maist. Jani Hanhijärvi Tampereen  yliopistosta. Laajem-
pi alueellista näkökulmaa edustava selvitys  on  raportoi-
tu julkaisussa "Vähähikenteiset  radat;  Päätöksenteko-  ja 
toimintavmpäristön  muutokset"  (Tampereen  yliopisto 
- Aluetieteen verkkojulkaisut,  vol  4/2005).  Luvussa  7 

 esitetyt ratakohtaiset perusparantamisen  ja viläpitoinves-
tointien  kustannukset  on  laskenut Ratahallintokeskuksen 
kunnossapito'ksikkö. 

Helsingissä, kesäkuussa  2005 

Ratahallintokeskus 
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Tiivistelmä  

Työn tavoitteena  on  ollut selvittää rataverkon vähäliiken-
teisten  ja  lähivuosina kunnostustoimenpiteitä vaativien 
rataosien olemassaolon edellytyksiä tulevan paätöksente

-on  pohjaksi. 

Selvityksenalaisia rataosia  on  yhteensä  18  ja  ne edus-
tavat noin kuudesosaa  koko rataverkon piruudesta.  Rata- 
osien liikenne koostuu yhtä poikkeusta lukuun ottamatta 
täysin tavaraliikenteestä. Näiden ratojen tavarakuljetukset 
ovat pääasiassa metsäteollisuuden raaka-aine-  ja  tuote- 
kuljetuksia, mutta osalla radoista kuljetetaan myös  mm. 

 metalliteollisuuden tuotteita, nestekaasua  ja sokerijuurik-
kaita. Radat  on  jaettu työssä  nöden  erilaisen luonteen mu-
kaisesti metsä-, teollisuus-  ja vhdysratoihin. Yhdvsradoilla 

 on  myös verkollista merkitystä,  sillä  ne yhdistävät verkon 
osia toisiinsa. 

Työssä  on  selvitetty laajasti eri osapuolten näke-
myksiä ratojen tarpeellisuudesta sekä nykytilanteessa että 
tulevaisuudessa. Tietoa vaikutuksenarviointia varten  on 

 kerätty järjestämällä kuulemistilaisuuksia  ja  seminaareja 
radanvarsikuntien edustajille sekä rataa käyttäville yri-
tyksille. Maakuntien, teollisuuden  ja  radoilla operoivan 
yrityksen näkemyksiä  on  kuultu myös työtä ohjaavassa 
työryhmässä.  

Radan  olemassaolo koetaan kaikilla alueilla erittain 
tärkeäksi. Alueellisesti  rata  nähdään mandollisuutena  ja 

 vaihtoehtona. Elinkeinoelämän toimeentulon, kilpailu-
kvvvn  ja kehittämismandollisuuksien koetaankin  olevan 
ainakin osin sidoksissa ratoihin. Suurin vaikutus radoil-
la  on  etenkin metsätalouteen  ja sen  kuljetuksiin, joiden 
aseman pelätään heikkenevän merkittävästi ratojen mah-
dollisten lakkautusten vuoksi. Lisäksi imagoasiat ovat ra-
tojen alueiden kunnille erittäin tärkeitä  ja nöden  koetaan 
olevan sidoksissa alueiden kehittämiseen. Yhteiskunnan 
tavoitteet alueiden tasavertaisuudesta,  EU-tason hnjauk

-set ympäristövstävällisen raideliikenteen  suosimisesta  ja 
turvallisuusnäkökulma  nähdään myös merkittävinä kysy-
mvksinä. Useilla alueilla pystyttiin osoittamaan selkeästi 
lisääntyvää kysyntää rautatiekuljetuksille. Ratojen aseman 
uskotaan vahvistustuvan tulevaisuudessa yleisesti myös  

mm.  kilpailun vapautumisen  ja energian hintakehitvksen 
 seurauksena. 

Jokaiselle rataosalle  on  muodostettu perusteltu toi-
menpide-esitys kustannusarvioineen. Esitykset  on  perus-
teltu rataosien nykyisen käytön, kunnossapidon kustan-
nusten  ja  työn aikana selvitettyjen rataosien tulevaisuuden 
näkymien pohjalta. Esitettij  en kunnostustoimenpiteiden 

 laajuus perustuu kullekin radalle kohdistuviin liikenteel-
lisiin tarpeisiin. Kaikilla radoilla mandollisissa kunnos-
tustöissä  on  tarkoitus käyttää kicrrätvsmateriaalia. Osalle 
radoista esitetäänkin peruskunnostusta  ja radan  tason 
nostoa. Joillakin rataosilla  radan  nykyinen taso  on riittava 

 kysyntään nähden  ja  nämä  radat  tulisi säilyttää nykyisellä 
tasollaan vlläpitoinvestointien keinoin. Toisaalta osalla  ra-
doista  ei löytynyt perusteita investoinneille  tai  liikenteen 

voly  min  nähden kalliille kunnossapidolle, joten näiden 
ratojen osalta esitetään liikenteen lakkauttamista  ja  kun-
nossapidon rajoittamista. Lisäksi esitetään lakkautetta-
vaksi  ja  purettavaksi rataosat, joilla liikenne  on  lakannut 

 jo  aikaisemmin  tai  joiden liikenne  on hvin vahàistä. 

Esitettvjen rataosien  säilyttäminen  ja  tarpeellisten 
kunnostustoimicn toteuttaminen edellyttää vähälnkentei-
sille radoille perusparantamiseen erillisen  182 M€:n tee-
mapaketin määrittämistä. Yhdysradat  ja osa  metsä- sekä 
tcollisuusradoista voidaan säilyttää 

• takaamalla vilkasliikenteisille radoille  170 M€:n 
 vuotuinen rahoitus seuraavina vuosina, jotta ne 

saadaan kunnostettua  ja  jotta niiltä poistettavaa 
materiaalia saadaan kierrätettyä vähäliikenteisten 
ratojen kunnostamiseen, 
• määrittelemällä vähäljikenteisille  ratojen perus-
parantamiseen erillinen  182 M€:n teemapaketu 

 ja 
• lakkauttamalla esityksenmukaiset rataosat. 
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Sammanfattning 

Målsättningen med utredningsarbetet har varit att som 
grund för kommande beslutsfattande reda ut förutsätt-
ningarna för huruvida  de  banavsnitt i bannätet som  är 

 lätt trafikerade och som kommer att kräva underhåll  de 
 närmaste ren kan fortsätta att existera. 

Sammanlagt  18  banavsnitt ligger  under  utredning 
och  de  motsvarar cirka  16 %  av det totala  banniitets 

 längd. Trafiken  på  banavsnitten utgörs med ett undantag 
helt och hållet av  godstrahk.  Godtransporterna  på  dessa 
banavsnitt  är  i huvudsak  råvaru-  och produkttransporter 
för skogsindustrin,  men på en del  av banorna transporte-
ras även  bland  annat produkter för metallindustrin, gasol 
och sockerbetor. Banorna har i arbetet indelats utifrån 
deras karaktär i skogs- och industri- och  sambanor.  Sam- 
banorna har även betydelse för själva nätet eftersom  de 

 förenar nätets delar med varandra.  

I  arbetet har  man  gjort  en  omfattande utredning av 
olika parters åsikter om huruvida banorna behövs både i 

 den  nuvarande situationen och i framtiden.  Man  har sam-
lat  in information  för utvärderingen av banornas bety-
delse genom att  man  anordnat överläggningar och  semi-
narler  för representanterna för kommunerna som ligger 
vid järnvägen och för företagen som använder banorna. 
Dessutom har  man  utnyttjat resultaten  fran  tidigare ut-
redningar och undersökningar i arbetet. Även i arbets-
gruppen som leder arbetet har  man  hör kommunerna, 
industrin, företaget som manövrerar banorna och Väg-
förvaltningen. 

Inom alla områden upplever  man  att banan  är  yt-
terst viktig. Regionalt  sett  ses banan som  en  möjlighet 
och ett alternativ  Man  anser att näringslivets existens, 

 konkurrenskra  ft  och utvecklingsmöjligheter åtminstone 
 till  viss  del är  bundna  till  banorna. Störst inverkan har ba-

norna  på  skogsbruket och dess  transporter  och  man  be-
farar att dess ställning kommer att försvagas betydligt vid 

 en  eventuell nedläggning av banorna. Dessutom  är  banan 
 en  mycket viktig  image  fråga för kommunerna i närheten 

och  man  upplever att banan  är  knuten  till  utvecklingen i 
områdena. Viktiga frågor  är  även samhällets målsättning-
ar för områdenas jämställdhet, riktlinjerna för milj  övänlig  

spårbunden trafik  p  EU-nivå och säkerhetsaspekterna.  
I  Inom många områden kunde  man visa på  tydligt ökande 

efterfrågan  på  järnvägstransporter.  Man  tror att banornas  
I  ställning kommer att förstärkas  rent  allmänt taget i fram- 
I tiden även  bland  annat som  en  följd av  den  fria konkur- 

rensen och energiprisernas utveckling. 

För varje banavsnitt har  man  sammanställt ett väl  
I  utarbetat åtgärdsförslag inklusive kostnadsutvärdering. 

Förslagen har utarbetats utifrån banavsnittens nuvarande 
bruk, kostnaderna för underhåll och  framudsutsikterna 

 för banavsnitten som har utretts  under  arbetets  gang. 
I Omfattmngen på de  framställda förslagen baserar sig  på 

de trafikmässiga  behoven för varje enskild bana.  På  alla 
banor kommer  man  i.  de  eventuella underhållsarbetena att 
använda  återvinningsmaterial.  För vissa av banorna  pla- 

I  neras  grundlig renovering och höjning av standarden.  På 
 vissa banavsnitt  är den  nuvarande standarden tillräcklig  

-  med tanke  p  efterfrågan och dessa avsnitt ska bibehållas 
i sådant skick genom  underhållsinvestermgar.  På  andra 
banavsnitt  a  andra sidan har  man  inte kunnat hitta  en  mo-
tivering  till  investering eller  till  underhåll som i  förhal-
lande  till  trafikens volym blir dyr, och för dessa banor  fö- 

I reslås  att trafiken läggs ned och att underhållet begränsas. 
Dessutom föreslås att  de  banavsnitt  da'•r  trafiken redan 
upphört eller  är  ytterst liten läggs ned och rivs.  

Bibehällandet  av  de  föreslagna banavsnitten och  
I  genomförandet av  de  nödvändiga underhållsåtgärderna 

 I  kräver att ett separat temapaket  på 182  miljoner  euro  re- 
serveras för  en  grundlig renovering av  de  lätt trafikerade 
banorna.  Sambanorna  och  en del  av skogs- och industri- 

I banorna kan bevaras 

genom att garantera  en  årlig finansiering  på 
170  miljoner  euro  under de  kommande åren för 

 de  livligt trafikerade banorna för renovering av 
dem och för att materialet som bortförs  fran  dem 
ska kunna  teranvändas  för renovering av  de  lätt 
trafikerade banorna,  

I 	genom att reservera ett separat temapaket  pa 
182  miljoner  euro  för  en  grundlig renovering av 

 I 	de  lätt trafikerade banorna och 
genom att lägga ned  de  banavsnitt som  

I 	föreslås.  
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Summary 

The aim of this survey was to examine the prerequisites for 
the existence of thin routes and parts of the rail network 
that need renewal in the next few years. The survey results 
are to be utilised in future decision-making. 

The survey covered a total of 18  raihvay  lines that 
represent nearly 16  °  of the total rail network. The traffic 
on these lines consists entirely of freight traffic (except 
for one exception), and concerns mostly raw material and 
product transportation for the forest industry, although 
some of the lines are also used for transporting such 
cargo as metal industry products, liquid gas and sugar 
beet. In the survey, the lines were categorised as forestry, 
industrial and connection lines on the basis of their 
characteristics. The connection lines also bear significance 
for the network, as they connect network parts. 

The survey provides an extensive outlook on 
different parties' views on the need for these lines both 
at present and in the future. With impact assessment 
in mind, information has been gathered in specifically 
organised hearings and seminars for representatives of 
the municipalities situated along the lines and companies 
using the lines. Furthermore, results of previous surveys 

 andresearch  have been utilised.  Inaddition,representatives 
 of provinces, industries, companies operating on the 

railway and the Finnish Road Administration have been 
heard by the  workgroup  steering the project. 

The existence of the railway line is considered very 
important in all areas. From the regional perspective, the 
railway is seen as an opportunity and alternative, and the 
livelihood, competitiveness and development possibilities 
of industries are considered to be at least partly tied to 
railway lines. In particular, the forest industry and related 
transportation find railway lines most important and 
fear that their position will significantly weaken if any 
lines are shut down. In addition, image is a key issue for 
the municipalities and they see it as part of their overall 
development. Further significant issues are society's goals 
of equality between regions,  EU  guidelines on favouring 
environmentally friendly rail traffic and the safety 
perspective. Several regions were able to point out a clear 

I increase in the demand for rail transportation. Railways 
are believed to strengthen their position in the future, for 
example as the result of competition liberation and the 
energy price development. 

A proposal for measures, including arguments for 
and cost estimates, has been compiled for each line. The 
arguments in the proposals are based on the current uses 

I of the lines, maintenance costs and future prospects 
I examined during the project. The extent of the proposed 

repair measures is based on the traffic needs of each line. 
Recycled materials are to be used in the possible repair 

I work of all lines. Basic renovation and level upgrade 
is suggested for some of the lines. For some lines, the 

I current level is sufficient to serve the current demand; 
I maintenance investments are needed to keep these lines at 
I their current level. On the other hand, some lines did not 

produce grounds for investments or maintenance that is 
expensive in relation to the traffic volume; consequently, 

I it is proposed that traffic be ceased and maintenance 
restricted on these lines. Furthermore, it is proposed 

I that the lines on which traffic has already been ceased or 

 lE  which have very slow traffic be closed. 

Keeping the proposed lines and implementing the 
necessary repair and maintenance measures requires the 
setting of a separate, labelled budget item of  EUR  182 
million for the basic renovation of thin lines. Connection 

I lines and some of the lines serving forestry and industries 
I can be kept by the following means: 

Guaranteeing an annual funding of  EUR  17C 
million for bus lines for the next few years in 
order to renovate these lines and recycle  th 

 removed material for the renovation of thin 
lines,  
•  setting a separate, labelled budget item of  EUR 

 182 million for the basic renovation of thin lines. 
and 

I 	U  closing down the proposed lines.  
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I  

1.  Työn lähtökohta  

1.1.  Taustaa  ja  tavoitteet  

Vähähikenteisten  ratojen säilyttämistä  on  tutkittu aikai-
semmin useaan otteeseen ••kenne-  ja  viestintäministeriön 
työrvhmissä  (mm.  vuosina  1993  ja  2001).  Selvitvksissä  on 

 aina päädytty samaan toirnintalinjaan: ratoja kannattaa pi-
tää liikennöitiivässä kunnossa niin kauan kuin  se on  yllä-
pito-  ja  hoitotoimenpitein  mandollista.  Sen  sijaan näiden 
ratojen perusparantamiseen ei tule ryhtyä ilman erillisia 
selvityksiä  ja  perusteita. 

Aiemmissa selvitvksissä päähuomio kohdistui vii-
teen vähiten liikennöitvvn rataosaan, joiden vhtcispituus 

 on  vajaa  600 km.  Näiden ratojen vuotuiseen ylläpitoon 
käytetään  vain  vajaa  3  miljoonaa euroa, mutta ratojen 
perusparannuksen  on  arvioitu maksavan yli  120  mil-
joonaa euroa. Perusradanpidon tiukkojen kehysten 
vuoksi korvausinvestointeja ei saada tehtyä riittäväs -
ii  edes vilkkaasti Iiikennöidville radoille. Tämän vuoksi 
vähiiliikenteisinipien ratojen perusparannukset eivät ole 
sisältvneet missään vaiheessa Ratahallintokeskuksen toi-
minta-  ja  taloussuunnitelman  ohjelmiin. Myöskään ratoja 
käyttävä teollisuus ei oie halukas vastaamaan ratojen yllä-
pidosta. 

Ratahallintokeskuksen  toiminta-  ja  taloussuunnitel
-massa  vuosile  2005  -  2008  tuotiin ongelma selkeästi esiin 

 ja  keskustelu sidosrvhmien kanssa käynnistyi välittömäs-
ti. Yhteisvmmärrvksessä liikenne-  ja  viestintiiministeriön 

 kanssa Ratahallintokeskus päätti käynnistää viihiiliiken-
teisimpiä ratoja koskevan selvitystvön. Selvitvstvö koski 
aluksi  16  rataosuutta  ja  yhteensä  911  ratakilometriä. 

 Työhön otettiin mukaan myöhemmin vielä kaksi 
rataosuutta, jolloin selvitettävien rataosuuksien 
määrä kohosi  18  ja  pituus  953  kilometriin. 	 vaasa 

Selvitystvön  tarkoituksena  on  ollut 
etsiä erilaisia ratkaisuja liikenteen  hoj- 	NL-Parkanc 

tamiseksi  koko  liikennejärjestelmää 
hvödvntäen.  Työn yhteydessä ei tehdä 	 A 

Pori 	R  
päätöksiä ratojen tulevaisuudesta.  Sel- 

. 	
. 	 Rauma 	,. vltvstvon  ja sitta  saatavien lausuntojen 	___ 

Kiuka  
perusteella Ratahallintokeskus päättää 	uusikaupunki 	Kau  

liikenne-  ja  viestintäministeriölle esitet - 
Turku  

tävistä  toimenpiteistä. 

Hanko  

1.2.  Selvityksenalaiset  radat  

Vähäliikenteisiä  ovat  radat,  joiden kuljetusmäärät ovat  alle 
 500 000  tonnia/vuosi.  Ratoja sijaitsee eri puolilla Suomea 

 (kuva  1).  Radan  pitäjän kannalta  on  syytä selvittää ratojen 
tulevaisuutta,  sillä radat  alkavat olla kävttöikänsä lopus-
sa  ja  vaatisivat viimeistään seuraavan vuosikymmenen 
lopussa huomattavia panostuksia kunnostustoimenpitci

-sim. Radat  alkavat olla  jo  niin huonossa kunnossa, että 
niille  on  jouduttu asettamaan nopeusrajoituksia  ja  akse-
lipainorajoituksia. Radoille  ei ole ollut lähtökohtaisesti 
näköpiirissä merkittäviä uusia kuljetuksia. 

Kolari-Akäsjoki/Rautuvaara 

Koian 
Isokyla–Ke 

Keniijarvi 

Rovarccmi  

Tornio 	
Kern 	Pesiökyla–Taivalkoski  c  Oulu 

Kontiomaki- 
Raahe  Arnmansaarr  

Vor rus  

veskauomakj– 
 Kajaani  Kontrornak  

la 	 - Otanmaki Porokyla -  Vuokatti 

Fiaapajrvi  Lieksa- 
Porokyla 

Iisalmi  

Aanekoski- 
Haapajarvi  

Suonenjoki- 
lisvesi 	..  Joensuu  -  Ilomantsi  

Pick  sa- 

Parkano  

Saynatsalo  
Parikkala  Lahti- 

Mikkel  

Heinola 
HoIrioli  5  

Vainikkala  

Kotka  

Lahti- 
Loviisa 

Vahäliikenteiset  radat  2004  (RHK) 
—  536 km  investointitarpeen 

ajortus  vuosina  2005- 2010 
427 km  investointitarpeen  
ajoitus vuosina  2010- 2015 

Kuva  1.  Selvityksenalaiset vähäliikenteiset rataosuudet. 



Osa  selvityksessä mukana olevista rataosista  on  sellaisia, 
joiden kunnossapito  on  jo  lopetettu liikennetarpeen lo-
puttua. Osalla liikennetarve  on  pientä  ja  vain  osavuotista. 

 Selvitystyön eräänä keskeisenä tavoitteena  on  arvioida 
näköpiirissä olevaa rataosien hikcnnetarvetta  ja  ratojen 
uusia hyödyntämismandollisuuksia suhteessa peruspa-
rannuksen kustannuksiin sekä määritellä kehittämispol-
kuja ehdotusten toteuttamiseksi. Kuvassa  2 on  esitetty 
kuljetusmäärät rataverkolla vuonna  2004.  

Tavaraliikenteen kuljetukset vuonna  2004 
 (yht.  42,7  milj, tonnia) 

Kuva  2.  Vuoden  2004 kuljetusmaarat rataverkolla. 

1.3.  Väylähallinnon  palvelujen 
suunnittelun periaate  

Infra on  osa liikennejärjestelmää,  jolla pyritään vastaa-
maan erilaisiin tarpeisiin. Uuden infrastruktuurin, kuten 
ratojen, uudelleen rakentaminen  on  nykyisen suunnittelu- 
mallin  mukaan vasta viimeinen vaihtoehto, jolla vastataan 
liikennetarpeisiin. Seuraavassa kuvassa  (kuva  3) on  esitet-
ty vävläpalvelujen suunnittelun kehikko, jossa lähtökoh-
tatsesti pyritään  ensin  vaikuttamaan hikennetarpeeseen  ja 
kulkutapaan  sekä tehostamaan olemassa olevan väylästön 
käyttöä. Vasta tämän jälkeen  on  syytä turvautua muihin 
keinoihin kuten vävlästön parantamiseen  tai  isoihin laa-
jennuksiin/uusinvestointeihin. 

Väylapalvelujen  suunnittelun  kehikko  
ja  tilanne erltyppisissä 

Kaupunki- seudut Päävàylät 

(seutu liikkumisymparistbtssa.. 

Kun tunnetaan 
tarpeet 

 ja  odotukset eri 
näkokulmista.. 

•  Vaikutetaan iikennetarpeeseen  ja kulkutavan  valintaan  

A  Tehostetaan olemassaolevan 
väylästön käyttoä 
Parannetaan olemassaolevaa 
vaylastoa 

•  sot  laajennus-ja  uusinvestoinnit 

Kuva  3. Väyläpalvelujen  suunnittelun  kehikko.  

1.4.  Ratainfrastruktuurin  haasteita 
 (Jani  Hanhijärvi,  TaY) 

Talouden  ja aluekehityksen toim.intavmpäristö  maassam-
me  on  muuttunut  mm. 1990 -luvun  alun taantumakauden 
ja EU-integraation myötä voimakkaasti. Aiemmin  Suomi 

 oli hierarkkisesti rakentunut (teollisuus)vhteiskunta, joka 
tukeutui julkisten palvelujen jakeluun,  ja  jonka alueraken-
ne liikcnneväyhneen jäsentyi  sillä  tavoin. Yhteiskuntajär-
jestelmämme  on  nyt korvautunut toimintojen verkos-
tomaisella jäsentymisellä,  ja  maamme onkin enemmän 
euroalueen yksi  osa  kuin perinteinen kansantalous. Tällai-
nen yhteiskuntarakenteen  ja  -järjestelmän muutos koros-
taa aiempaa enemmän alueellisia kysymyksiä  ja  alueellista 
kehittämistä, jolloin myös alueiden omilla tavoitteilla  ja 
visioilla  on  enemmän merkitystä. 

Alueellisten kysymysten haasteet näkyvät selväsu 
 mm.  ratainfrastruktuurin  kehittämisessä. Pääosa nykyi-

sistä radoistamme  on  rakennettu vuosikymmeniä sitten 
palvelemaan tuon ajan toirnintaympäristössä ilmenneitä 
lukkumis-  ja kuljetustarpetta.  Lisäksi silloinen päätöksen-
tekoympäristö  ja  kehittämisen ajattelutapa erosi nykyi-
sestä. Samalla kun alueellinen kehittämistvö muodostuu 
nykyään entistä paikallisemmaksi  ja  selvemmin alhaalta 
ylöspäin jäsentyväksi, maakunnista  ja  niiden toimijoista 
lähteväksi kehittämisprosessiksi, niin yhteiskunnan eri 
toiminnot kansainvälistvvät  ja  ovat sidoksissa erilaisiin 
globaaleihin ilmiöihin. Yhteiskunnallinen hallinta muut-
tuu näin yhä kompleksisemmaksi  ja  useita toimijaryhmiä 
yhteen nivovaksi prosessiksi, josta hyvanä esimerkkinä  on 

 tämä selvitystyö. (ks.  1-lanhijärvi  2005.)  

lOydetãän 
 tehokkaimmat 

keinot liikenne- 
jarjestelmãn 

 parantamiseksi.  





2.  Toimintaympäristö  
muuttuu  

2.1.  Megatrentht' 

Ratahallintokeskus  on  PTS:n  suunnittelun aikana keväällä 
 2005  kartoittanut megatrendejii  ja  niiden merkityksiä rai-

dehikenteelle. Seuraavassa  on  lyhennelmä  keskeisimmistä 
vähälitkenteisten tavaraliikenteen ratojen tulevaisuuteen 
vaikuttavista megatrendeistä. 

Globalisaation  edetessä kansainvälisten suhteiden 
verkko monimutkaistuu  ja kvartaahajattelu,  jossa eletään 
kitvastempoisesti neljännesvuosittain toistuvien tuloskat-
sausten varassa, valtaa alaa. Yritykset hakevat tuottavuutta 
toimintojen, hankintojen  ja  yhteistyön globaalista hajaut-
tamisesta. Tekniset, sosiaaliset, poliittiset  ja  muut inno-
vaatiot etenevät nopeasti eri puolille maailmaa. Samaan 
aikaan liikennejärjestelmän palvelutaso joutuu yritysten 
silmissä kansainväliseen vertailuun. Euroopan liikenne- 
järjestelmät sekä markkinat harmonisoituvat  ja  avautuvat. 
Rautateillä sekä henkilö- että tavarahikenteen kokonais-
kysyntä kasvaa. Erityisesti Venäjän liikenne kasvaa.  Rau

-tatielnkenteen  kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää sekä 
palveluiden että infrastruktuurin jatkuvaa  ja  voimakasta 
kehittämistä. Kuljetukset satamiin  ja  satamista ovat en-
tistä tärkeämpi  osa kuljetusketjuja. Liikennöintiin  sekä 
radanpitoon tulee kansainvälinen kilpailu  ja  rautateiden 
rooli kasvaa. 

Energiankulutuksen  kasvun seurauksena  energi-
an  hinta kohoaa. Kiinan,  Intian ja Brasilian  talouskasvu 
lisäävät energiankulutusta globaalisti. Tällöin dinvoiman, 
vesivoiman sekä muun öljvstä riippumattoman  energian-
tuotannon merkitys kasvaa  ja  energiansäästön merkitys 
korostuu. Yhdvskuntarakenne tiivistyy  ja energiatehok

-kuuden sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden voiman- 
lähteiden) merkitys kasvaa. Polttoaineiden hinta nousee. 
Rautatieliikenteen kysyntäpotentiaali  ja  yleinen suosio 
tulevat kasvamaan. Bioenergian  ja metsäenergian  käytön 
lisääntymisen myötä vähäliikenteisille radoille  on  mandol-
lista saada uusia kuljetuksia. 

Ympäristöriskit  lisääntyvät  mm.  kasvihuone-
kaasupäästöj  en  kasvun sekä merialueiden saastumisen 

 ja  lämpenemisen seurauksena. Samaan aikaan ihmisten 
ympäristötietoisuus kasvaa  ja  liikenteessä energiatehok-
kuuden merkitys kasvaa. Liikenteen hiihdioksidipaastojen 
vähentämiseen kiinnitetään erityistä huomiota  ja  myös 
vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuuteen  on pa- 
nostettava. Rautatieliikenteen asema vahvistuu yleisesti, 
mutta samalla melu- sekä tännähaittojen torjuntatarpeet 
kasvavat merkittävästi  ja  uusien ratakäytävien avaaminen 
vaikeutuu. 
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Tekninen kehitys  ja  teknistyvä  elämäntapa 
muuttavat automaation yleistvessä tuotantoprosesseja  ja  
jokapäiväistä elämää. Liikkumisen  ja kuijettamisen hallin- 
nan  tietotekniikka kehittyy samaan aikaan kulkuneuvojen  
ja  infrastruktuurin teknologioiden kanssa. Rautatieliiken -

I  teessä  on  tarjolla entistä paremmat automaatio-, ohjaus- 
ja turvalaitejärjestelmät.  Rautateille syntyy uusia logistisia  

I  konsepteja (terminaalien  erikoistuminen, kuljetusten kes -
I  kittäminen,  jne.). Etätyömandollisuuksien kasvu voi lisätä  
I  kaukojunaliikenteen  kysyntää. 

Tiedon  ja  osaamisen uudistuminen tuo muka - 
I  naan  uusia haasteita yhteiskunnalle  ja hikennejärjestel - 
I  mälle.  Tiedon sekä osaarnisen määrä kasvaa samoin kuin 

korkeakoulutettujen määrä  ja  samalla tuottavuuden kasvu 
muuttaa työvolmatarpeita. Lisäksi tuotantotavat sekä po - 

II  uutiset  ja  hallinnolliset järjestelmät kehittyvät. Liikentees- 
sä kuljetustarpeet erikoistuvat  ja täsmäflisyysvaatimukset  
kasvavat. Rautateille sekä henkilö- että tavaraliikenteen 
täsmällisvvs-  ja tihevsvaatimukset tiukkenevat.  Rautatie- 
liikenteen kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää jousta - 

i vuutta  vastata muuttuviin tarpeisiin.  

I 	Vallan  uusjaossa  valtioiden luttoumat  ja  kansain- 
väliset päätöksentekofoorumit vahvistuvat sekä moni- 
kansallisten yritysten valta kasvaa. Lisäksi myös alueiden 

 ja  seutujen rooli, merkitys  ja  valta kasvavat. EU:n ohjaava  
I:  vaikutus liikennealan säädöksun  ja liikennepolitiikkaan 
i  vahvistuu. Monikansalliset yritykset osallistuvat liikenne-

politiikan tekoon lobbaamalla itselleen edullisia toirnen-
piteitä. Asiantuntijatiedon määrä sekä merkitys  liken

-nepoliittisessa  päätöksenteossa kasvaa  ja  rationaalinen  
I  suunnitteluperinne  vahvistuu samalla, kun kansalaisten  
I  vaikutusmandoflisuudct  kasvavat. Rautateille tämä tarkoit - 
I  taa yhteentoimivuusvaatimusten  kasvamista. Suunnittelu - 
I:  ja hankintaprosessit monimutkaistuvat ja  vuorovaikutus 

lisääntyy. Käytettävät rahoitusmallit monipuolisruvat. 

Edellä kuvattujen lisäksi Ri-IlK käsittelee PTS - tvös -
I  sään myös väestön keskittyrniseen  ja ikääntymiseen. ar - 
I  vojen  ja  elämäntavan yhdenmukaisturniseen  ja erilaistu -
I  miseen  sekä vallitsevaan ei  sota  eikä rauha tilaan liittvviã  
I  megatrendejä,  mutta niiden vaikutukset vähäliikenteisim - 

män rataverkon kehittvmiseen  nähdään vähäisempiinä.  

22.  Tavaraliikenteen kilpailun 
vapautuminen  

EU:n  huhtikuussa  2004  hyväksymän  "Il rautatiepaketin"  
I  sisältämien muutosten mukaisesti Suomen rataverkko 

 II  avataan uusille liikennöitsijöille myös kotimaan tavaralii - 
I  kenteessä  vuonna  2007.  Tavarahikenteen  kilpailun vapau- 
I  tummen  nähdään mandollisuutena lisätä liikennettä väha - 
I  liikenteisillä  radoilla. Mandollisesti perustettavat yksityiset 



junavhtiöt  voivat tarjota kuijetuspalveluja alueellisesti  tai 
syöttöliikenteenä.  Pienempien organisaatioiden  ja  pie-
nempien investointien ansiosta riittää uusilla toimintape-
riaatteilla toimiville yhtiöille todennäköisesti pienemmät 
kuljetuspotentiaaht  ja  myös lvhyemrniit kuljetusmatkat 
kannattavaan liikennöintiin. 

Kokemuksia kilpailun 
vapautumisesta Ruotsissa  23  

Ruotsissa tavaraliikenne vapautettiin kilpailulle vuonna 
 1996.  Markkinoille oli ilmaantunut pieniä rautatieyrityksiä 
 jo sen  jälkeen, kun Ruotsin valtion rautatievhtiö  Statens 

Järnvägar (SJ  AB)  sai vuonna  1991  oikeuden luopua kan-
nattamattomasta osasta liikennettä.  SJ  luovutti kannatta-
mattomla rataosia  ja  liikenteen osia näille pienyritvksille. 
Yritykset toimivat tämän jälkeen SJ:n  ja  myöhemmin 
vuonna  1996 SJ:stä erotetun tavaraliikenneoperaattori 
Green Cargon alihankkijoina tai  operoivat SJ:n luovut-
tamia rataosia vähähikenteisiä rataosia).  Osa  näistä  nk. 

 short line  -yrityksistä toimii edelleen samoilla toiminta- 
malleilla,  osa  on fuusioitunut  keskenään  ja osa  vuoden 

 1996  jälkeen aloittaneisiin itsenäisimn rautatieyritvksiin. 
Varsinaisia itsenäisesti, omalla toimiluvalla tavarankulje-
tuksia hoitavia  ja SJ:n  sekä  Green Cargon  kanssa kilpaile-
via yrityksiä  on  syntynyt vuoden  1996  jälkeen  vain  muuta-
ma. Uudet yritykset kuljettavat hyvin monenlaista tavaraa 
puutavarasta  ja konteista polttoaineisiin.  

Uusien yritysten toiminta ei ole yleisesti ollut  kovin 
 kannattavaa  ja  monet  short line  -yritykset ovat joutuneet 

lopettamaan toimintansa konkurssin seurauksena. Myös 
valtiollinen  Green Cargo on  ylivoimaisesta  markkina-ase-
mastaan huolimatta toiminut pitkään tappiollisesti - vuo-
si  2004  oli yrityksen perustamisen jälkeen ensimmainen 
voitollinen. Itsenäiset uudet rautatievritykset eivät ole 
useissa tapauksissa olleet riittävän vahvoja kilpaillakseen 
tasapäisesti aiemmin monopoliasemassa markkinoita hal-
linneen SJ:n/Green Cargon kanssa. Uudet yritykset  te-
kevlitkin  monilla  osa-alueilla yhteistyötä  Green Cargon 

 kanssa.  \Tuonna  2000  uudet yritykset olivat onnistuneet 
saamaan haltuunsa  vain  parin  prosentin osuuden kulje-
tusmarkkinoista. 

Kilpailun vapautuminen johti vuoden  1996  jälkeen 
rautatiekuljetusten noin  10  °o:n  keskimääräiseen  hinnan-
alennukseen.  Kilpailu  on  johtanut myös yleisesti parem-
paan asiakaslähtöisvvteen, jonka asiakkaat ovat kokeneet 
palvelutason paranemisena. Edellä mainituista seikoista 
huolimatta kilpailun vapautus ei ole kuitenkaan vaikutta-
nut merkittävästi eri kuljetusmuotojen markkinaosuuksiin 

 tai  markkinoiden laajuuteen. 

Ruotsissa  on  panostettu viime vuosien aikana huo-
mattavasti rautatielukenteen  ja  -verkon kehittämiseen. 

Tavaralnkenteen  vapautuminen  kilpailuie  Suomen  rauiatoifla  I 001 
 Tåg tidningen  vuosikerrat  2001-2004  

Rataverkosta  vastaava  Banverket  suunnittelee  ja  on to-
tcuttamassa  miljardien eurojen investointeja rataverkon 
kehittämiseksi. Liikenteelle  on  avattu uudelleen korjaus-
ten  jälkeen rataosia, joilta säännöllinen liikenne  on  aikai-
semmin lakkautettu. Toisaalta edelleen tapahtuu myös 
toisenlaista kehitystä: rataverkon osia  on  jouduttu sulke-
maan liikenteeltä vähäisen liikenteen vuoksi. Esimerkiksi 
vuonna  2003  Banverket  lopetti Tibro—Karlsborg-rata

-osan kunnossapidon  ja  on lakkauttamassa rataosuutta.  

Kilpailun vapautumisen seurauksia 
Suomessa 

Ruotsista  ja  muissa maissa saatujen kokemusten pohjal-
ta kilpailun avaamisen uskotaan  tuovan  uusia kayttajia 
rataverkolle eri liikeidealla kuin nykyinen. Mitä raskaam-
pi kuljetus, sitä selkeämmin juna  on  tarjonnut etuja ta-
loudellisuudessa. Pieniä kuljetuseriä  sen  sijaan ei ole 
hinnoittelulla erityisesti tavoiteltu. Uudet kevyemmallä 
kustannusrakentcella syntyvät operaattorit voivat olla esi-
merkiksi metsäteollisuuden syöttökuljetuksiin keskittyvia 

 ja  toiminnaltaan nykyistä kuljettajaa huomattavasti  j ous-
tavampia.  Näin  ollen  kilpailun vapautuminen voisi lisatä 
raidehikennettä nimenomaan nykyisillä vähäliikenteisillä 
rataosilla, mikäli riittävät takeet ratojen kunnon säilyttii-
miseksi ovat olemassa. 

Kilpailun lisääntymisen uskotaan olevan asteittaista, 
joten myös palvelujen lisääntyminen tapahtuu  vain  vähi-
tellen. Palvelujen suoritustasoa olisi kuitenkin voitava te-
hostaa nopeasti, jotta rautateiden tavaraliikenneasiak.kaat 
vähäliikenteisten ratojen varsilla saataisiin vakuuttuneiksi 
rautatiekuljetusten jatkuvan käytön hvödyistä. Tämä  on 
cdellvts  sille, että yritykset näkevät kannattavaksi  logis-
tiikkaprosessiensa  muuttamisen rautatiekuljetuksia suosi-
viksi.  

2.3.  Muuttunut päätöksentekoasetelma 
(Ilari Karppi TaY) 

Alueellinen kehittäminen  on  osa yhteiskuntapolitiikkaa 
ja  alueellista kehittämistä koskeva päätöksenteko  osa  yli-
teiskuntapoliittista päätöksentekoa Alueellinen kehitys 

 sen  sijaan  on  ilmiönä monimutkaisempi.  Osa vmpäris-
tössä  tapahtuvasta kehityksestä - esimerkiksi rataverkon 
tilassa havaittavista muutoksista -  on  välitöntä seurausta 
toimenpiteistä, joilla tavoitellaan nimenomaisia kehittä-
mistuloksia. Tällaisesta muutoksesta käytetään nimitysta 
"tavoiteltu"  tai  "tietoinen" (engl. c/el/berate).  1-lavaittava kc-

hitvs on  kuitenkin  yam  osittain seurausta tietoisista toi-
menpiteistä. Tietynlaiseksi muotoutuvaan havaittayaan 
kehitykseen vaikuttavat useat väliin tulevat muuttujat, joi- -  
hin kehittämistavoitteiden alkuperainen muotoihja  ei  ps- 
tv  vaikuttamaan.  Osa  kehityksestä  ja kchitysedellytvksista 



saa alkunsa ulkoisesta 	ki1pailuympiristöstä nousevista Monitasohallinnan 	malli 	kyseenalaistaa 	ajatuksen 

( engl.  emergent)  muutoksista. Ne ovat usein  kaiken  tuleviin  I  siitä., että yhteiskunnallisesti merkittävät muutokset  ta- 
muutoksiin tavoitteellisesti kohdennctun ybteiskuntapo- pahtuisivat  aina jatkumossa, jossa yksi organisaatio voisi 
ktisen päitöksenteon saavuttamattornissa.  asettaa kehittämisen tavoitteet, hankkia  ja  suunnata  tar- 

. 	. 	. 	 . 	. = vittavat  resurssit, tehdä kattavat kannattavuuslaskelmat  ja .. . ........ 

Globalisaatio  on  lisännyt eri toumoiden  ja  toimin- 
. 	. 	.  S  

. vastata tarvittavista kaytannon toimenpiteista tavoitellun 
tojen keskinilistä rimpuvuutta.  Samalla toimintavmpiiris-  

. 	 . 	. 	.  . 
E  . 	. 	. 	. . 	. 	. 	. muutoksen toteuttamiseksi.  Sen  sijaan eri pertaattein  to!- 

töstij  nousevien emergenttien muutostekijöiden vaikutus  
. 	. 	. 

i . 	. 	. 	.. mivilla organisaatioilla nandaan  olevan selva tyonjako, jol- . 
kehitykseen ilrn.iöna mutta myös kehittämiseen tavoitteel- 

- . 	 . 	 .  S 
. 	. 	 ., loin  tavoitellun  muutoksen menestyksekas toteuttaminen 

lisena  toimintana  on  kasvanut. Käynnissä olevaa muutos- 
. 	. 	. 	 . 

... edellyttaa  taman tvonjakoasetelman ja sita muokkaavien 
ta  on  vahvistanut yleismaailmallinen  sa ädösten purkami-  

. 	. 	. 	. 
s  .. 	 . 	. 	. 	. toim.intapenaatteiden monitasoisuuden  hallintaa. . 	. 	. 	. 	. 	. 

nen, yksityistäimnen  ja  erilaisten, perinteisesti julkisten  
ja monopoleiksi muodostettujen  toimintojen avaaminen  I  Lijketaloudellisin  periaattein toimivan vksikön odo- 
kilpailulle.  Liikenne-  ja väyläviranomaiset  ovat reagoi- tetaan  keskittyvän teknis-taloudellisten ongelmien  rat- 
neet  muutokseen  ty-ypilltsesti  siten, että julkisen  vallan  I  kaisemiseen.  Tällöin  se  voi etsiä ratkaisuja periaatteessa 
käyttämistä edellyttävät viranomaistolm.innot  on  erivtetrv  I  kaikkien 	niiden 	potentiaalisten 	toimintavaihtoehtojen 
tuotannollisista, väylästöjen rakentamista  ja  ylläpitoa  kos-  joukosta, jotka ovat mandollisia luonnonvakioiden  anta- 
kevista  toiminnoista sekä itse liikenteen järjestämisestä.  I  missa  rajoissa  ja  joita voidaan pitää tuotannollisesti tehok- 
Viranomaistehtävistä eriytetvt  toiminnot ovat periaat-  I  kaina.  Hallinnollisen päätöksentekijan toimintaohjeistoa 
teessa  ja  usein käytännössäkin alttiita markkinaehtoiselle  I  sen  valitessa sinänsä mandollisten vaihtoehtojen joukosta 
kilpailulle.  I  toteuttamiskelpoisia  ratkaisuja rajaavat voimakkaimmin  

I  erilaiset säädökset  ja, sitovuuden asteeltaan  lievemmin, 
Yhteiskunnallisen kehittämispoluttisen päätöksen-  a  . 	.  

kulloinkin 	noudatettava 	hallitusohjelma, 	hallinnonala- 
teon kannalta toim.ija-asetelman muutoksesta  on  seuran- a  . 	 . 	. 	.  

kohtaiset  strategiat  ja  ohjelmat seka toimintaa ohjaavat  ja  
nut  useamman tasoisia vaikutuksia. Muutoksen vaikutti-  a  a  .  rajoittavat yleiset periaatteet.  
met  ovat pitkälti taloudelliset. Kilpailuttamisella pvntään 
julkisten voimavarojen tehokkaampaan käyttöön.  Mark- I  Hallinnollisen järjestelman ulkopuolelta muutosta 
kinoiden 	tarjoaman 	teknis-taloudellisen 	informaation tarkastelevat  erilaiset sidos-  ja  kohderyhmät sekä kansa- 
käsitteis-voirnan 	puolestaan 	katsotaan 	mandollistavan  I  laisyhteiskunta  koko  laajuudessaan. Tämän toimijajoukon 
tehokkaamman operatiivisessa toiminnassa tarvittavan  I  tarpeet  ja  intressit jäsentyvät usein hyvin erilaisin perus- 
tiedon  hallinnan.  Näiden toimintaa tehostavien tekijöi-  tein  kuin hallintoviranomaisten  tai  operatiivisesta toimin- 
den  kääntöpuolena  on  erilaisten toiminnan julkisuutta  ja  I  nasta  vastaavien tahojen. Sidos-  ja kohderyhmien  intressit 
salaisuutta koskevien kategorioiden tuleminen toiminta-  1=  ovat korostetun tilanne-  ja kontekstisidonnaisia.  Kaikki, 
prosesseihin,  joista  osa  kulkee julkisen viranomaisen  ja  I;  mikä  on  teknisesti toteutettavissa olevaa  ja  lain  sallimaa,  
osa vritysmuotoisten toimijoiden  kautta.  I  ei ole hvväksyttävissä olevaa. Toisaalta taas yksittäises - 

I sä  paikassa muotoutunut historiaffinen suhde vävlään 
Erilaisten toimijoiden  ja  erilaisten toimintojen pu- a  ................ .. 	 ...  

- kartannossa ehka rvypillistmmin rautauchen tukeutu- 
rissä  korostetaan riäätöksenteon kohteena olevan asi- a  . 	.... ..  vaan kuljetusjarjestelmaan -  muodostuu helposti osaksi  
an  erilaisia ulottuvuuksia (ks.  kuva  5;  vrt.  Karppi  20(1;  a  ................... .  paikallisyhteison identiteettia  ja  mandollisesti myos  sen 
Lamninen  vm.  2004).  Aiemmin vksioikoisemnien  pää- a  ulkopuolelle viestitettavaa Imagoa.  'I  allom 	jarjestelman 
töksentekojärjestelmien 	(esimerkiksi perinteinen Vaiti- a  olemassaolo  ja sailyminen navttaytyvat paikaulisella  tasolla 
onrautatiet 	hajautumista 	useammaksi 	toimmnnalliseksi a  . 	.  ei ainoastaan taloudellisena vaan myos kulttuurisena  kr- 
kokonaisuudeksi koskevassa keskustelus  sa puhutaankm  a  svmyksena.  
osuvasti monitasohallinna  sta (engl. irni1tz-/eve/goz'ernance.  

I  Kuvan  5  yhteydessä esiteilyn kaltainen lähestyrnis - 
I  tapojen erilaisuus  on  noussut uudenlaiseksi suunnittelun  
I  ja  päätöksenteon haasteeksi.  1990-luvulla alettiin moni- 

lnfrayritys/operatto 	 niset  edellytykset  tasohallinnan  lisäksi puhua myös kommunikatiivisesta 
-  I  käänteestä  suunnittelussa  ja  yhteiskunnallisessa kehittä- 

Hallintoviraoomainen 	 Saadosymparisto mistossi 	Kitannossa tam'i  tarkoittaa  sita 	etta ',uun  
I  nitteiujärjestelmän  edustajien 	on  varattava valmistelta- 

Sidosryhma/toimiooan  kohde 	 Sosiaaknen  todellisuus  C  . 	. 	. 	. 	.  
vien ratkaisujen kohteille tilaisuus  tulla nakemvksineen  

y I  kuulluksi  sisällöllisesti mielekkäällä, siis päätöksenteon  
I  sisältöön mandollisuuksien mukaan vaikuttavalla tavalla.  

Kuva  5.  Päätöksenteossa  on  pystyttävä sovittamaan  I  
yhteen useita eritasoisia  argumentteja.  



Avainasemassa tässä kuulemismenettelyssa  on  julkista  vai-
taa käyttävä  ja  julkisen intressin toteutumista valvomaan 
asetettu hallinnollinen järjestelmä. Roolinsa tunnistanut Ei 
hallinto pyrkii tekemään valmisteltavana olevan politiikan 
mandollisimman läpiniikyväksi erilaisin kuulerrus-  ja kes-
kustelutilaisuuksin, jalkautumalia  mandollisimman suo-
raan sidosrvhmien kuultavaksi. 

Kuulemismenettelyillä  hallin toviranomaiset  ky-
kenevät parhaassa tapauksessa saamaan operatiivisen 
valmistelun teknis-taloudellisen ulottuvuuden  ja  kansa-
laisyhteiskunnan edustaman arvoulottuvuuden suoraan 
keskusteluyhteyteen. Nyt käynnissä olevan valmistelu- 
prosessin yhteydessä  on  erityisen oleellista korostaa val-
mistelun neuvotteluhakuisuutta,  jota  lukuisat kuulemis-  ja 

keskustelutilaisuudet  osoittavat. Käytännössä keskustelu- 
tilaisuudet ovat tehneet näkyväksi Ratahallintokcskuksen 
pyrkimyksen neuvotteluhakuisen politiikan muotoiluun. 



3.  Elinkeinoelämän  
kuijetustarpeet  

3.1.  Kuljetusketjujen määräytyminen 

Toimitusketjun  osapuolten välinen tavaravirta  ja  tavara- 
virran hallinta ovat  koko logistisen  prosessin ydin. Tava-
ran siirrot eri osapuolten välillä voidaan toteuttaa erilai-
silla kuijetusmuodoilla  ja  yhdistelemällä kuljetusmuotoj  a 

 erilaisiksi kuljetusketjuiksi. Taloudellisuus  on  tavaran kul-
jettajan näkökulmasta kuijetustoiminnan keskeisin  ja  tär-
kein tavoite. Yleisesti kuijetusmuodon valintaan vaikut-
tavat yritykseen, lähetvkseen  ja kuijetusmuotoon  liittyvät 
ominaisuudet. Kuijetusmuodon valinnassa yritykselle tär-
keitä valintaperusteita ovat toimiala, kuljetustarpeen sään-
nöllisvvs, tointustiheys  ja  sijainti. Lahet ksen valintaan 
vaikuttavia ominaisuuksia ovat kuljetusetäisvys, eräkoko 

 ja  arvo. Eri kuljetusmuotojen välillä  on  eroja kapasiteetin 
saatavuudessa, hinnassa, luotettavuudessa  ja nopeudessa. 

Rataverkolla  hoidettavat rautatiekuljetukset poik-
keavat toimintaympäristönsä muista kuljetusmuodoista. 
Rataverkon knnteä rakenne  ja  tarkkaan säädelty liiken-
nöinti rajoittavat liikennettä monin tavoin. Tieverkko  on 

 huomattavasti rataverkkoa kattavampi  ja  autoilla voi liik-
kua vapaasti sekä joustavasti kaikilla verkon osilla. Vesi-
liikenteessä väyliä voidaan käyttää hyvin vapaasti  ja  myös 
lentohikenteessä voidaan valita reitit rautatieliikennettä 
joustavammin. Rautakuljetuksissa myös kuormankäsitte-
lypaikat rajoittuvat käytössä oleviin terminaaleihin toisin 
kuin kumipvöräkuljetuksissa. Lisäksi rautatielukenne  on 

 sidottu tarkkoihin aikatauluihin. 

Rautatichikenne  on  omimmillaan silloin, kun sekä 
kuljetettava tavaramäärä että kuljetusetäisyys ovat suu-
ria. Niitä suurempi volvvmi  on,  sitä lyhvemmällä matkalla 
rautatiekuljetukset pystyvät kilpailemaan tiekuljetusten 
kanssa. Junalla ei kuitenkaan usein pääse tavaran lähtö-  ja 
määräpaikkoihin,  joten tavaroita joudutaan siirtämään ai-
nakin osan matkaa muilla kuljetusvälineillä. Lyhyet siirrot 
voidaan tehdä esimerkiksi trukeilla  tai  kuljettimilla,  mutta 
pidempään stirtomatkaan tarvitaan autoja. Surrosta  al

-heutuvan  loppu-  ja alkukuljetusmatkan  aiheuttama lisä- 
kustannus heikentää rautatiekuljetusten kilpailukykyä. 

Juna tunnetaan vmpäristöystävällisinä kuljetusväh-
neinä. Dieselvetureiden ominaiskulutus  on  lähellä kuor-
ma-autoa, mutta alhaisen vierintävastuksen  ja  suurten 
kuijetuskapasiteettien vuoksi kokonaispäästöt ovat  kul-
jetettua tonnia  kohden  vain  murto-osa  kuorma-autojen 
päästöistä. Sähkövetureilla päästöt ovat olemattomat, 
vaikka sähkön tuotanto aiheuttaakin omat päästönsä. 
Rautatieliikenteessä myös turvallisuus  on  tärkeä ominai- 
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suus.  Suurin  osa  onnettomuuksista tapahtuu tasoriste- 
yksissä  tie-  ja  rautatieliikenteen yhdvskohdissa. Varsinai- 
sessa junahikenteessä vakavat onnettomuudet suhteessa 

lE suoritemäänun  ovat erittäin harvinaisia. 

3.2.Rautateidenja vähäliikenteisten 
 I 	ratojen rooli  kuljetusketjuissa  

3.2.1.  Metsäteollisuus  

I  Metsäteollisuus käyttää raaka-aineidensa  ja tuotteidensa  
kuljetuksissa runsaasti kaikkia kuljetusmuotoja lukuun ot -

I  tamatta lentokuljetuksia. Raakapuukulj etuksissa  rautateitä  
I  ja  uittoa käytetään yleensä pidemmillä kuljetusmatkoilla  
I  ja  lyhyillä matkoilla käytetään pääsääntöisesti kuorma- 

autoja. Rautatiekuljetuksia käytetään myös  mm.  idän  
I  kapuutuonnissa.  Koko  rataverkolla raakapuukuljetusten 

keskimatka  on  alle  170 km.  Kuijetusmuotojen suhteelli -
I set  osuudet ovat viime vuosina pysyneet melko vakaina.  
I  Tuotannon  ja  raaka-aineiden käytön kasvu  on  kuitenkin  
I  lisännyt kuljetusten kokonaismäärää. Sellu-  ja paperitch-
I  taat  sekä sahat ovat toiminnassa suurelta osin keskevti -
I  mättömästi  ja  varastojen vähentämispvrkimvsten vuoksi 

myös kuljerustarve  on  jatkuvaa. 

Tarkasteltavista  kuudestatoista rataosasta kvmme
-I  nellä  oli metsäteollisuuden kotimaisen puuraaka-aineen 

kuljetuksia vuonna  2003.  Viidellä rataosalla oli lisäksi 
myös tuontipuuraaka-aineen kuljetuksia sekä samoin 

 I  viidellä rataosalla metsäteollisuuden tuotekuljetuksia.  
I  Raakapuuta  kuljetettiin radoilla yhteensä  1,4  miljoonaa  

tonnia ja  tuotteita  0,7  miljoonaa  tonnia.  Keskimääräinen 
kuljetusmäärä rataosaa  kohti oli  0,2  miljoonaa  tonnia  

Metsäteollisuuden tuotanto  ja  puuraaka-ainecn kävi - 
I  tö  Suomessa säilyvät oletettavasti lähivuosina lähes ennal- 

laan. Muutoksen suunnan ratkaisee teollisuusalan kilpailu- 
aseman kehitvs. Kotimaisen puun käyttömäärä edellyttää 
metsien hyödyntämistä  koko  maassa, joten kuljetustarve 

 I  säilyy myös vähähikenteisten ratojen vaikutusalueilla. Pi- 
demmällä aikavälillä teollisuuden kasvumandollisuudet 

 I  perustuvat tuontiraaka-aineen käyttöön. Tuontipuun  kul- 
il jetusten  määrä rautatiellä taas  on  riippuvainen  rata-osien  
I  kunnosta. Eräillä yhdvsradoilla  on  tämän suhteen hun- 

mattaviakin kasvumandollisuuksia.  

Metsäteollisuuden 	tuotteilla rautatickuijetusten 
osuus kaikista kuljetuksista  on  kasvussa, mutta puuraa -

I  ka-aineella kuljetusmuotojen osuuksissa ei ole nähtävissä 
 I  merkittäviä muutoksia. Tilannetta voivat muuttaa kuiten -

I kin  kuljetusmuotojen  kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät, 
 I  kuten liikenteen verotus, polttoaineiden hintakehitvs,  

I  rataverkon  avaaminen kilpailulle  ja  muut vastaavat  asiat. 
 I-  Myös  koko rataverkon  kunnon kehityksellä  on  erisuun

-I- taisia  vaikutuksia metsäteollisuuden rautauckuljetusten  

:t'  



osuuteen:  25-tonnin akseipainot mandollistavien rau-
tatiekuijetusten suhteellisen osuuden kasvun, kun taas 
operaattorin kannattavuuden heikentyminen voi nostaa 
rahtihintoja  ja  heikentää osuutta.  

3.2.2.  Kaivosteollisuus 

Kaivos teollisuudessa kuijetettavat tavaramäärät ovat met-
säteollisuuden tavoin suuria  ja  myös siirtomatkat voivat 
olla suhteellisen pitkiä. 1'uotantolaitos (kaivos) sijaitsee 
kiinteästi yhdessä toimipisteessä, joka voidaan yhdistää 
erilhsellä raitedlla muuhun rataverkkoon. Tälloin alkukul-
jetusmatka pystytään minirnoimaan  ja  tämä tekee rautatie- 
kuljetuksista hyvin kilpailukvkyisen kuljetusvaihtoehdon. 

Selvityksessä mukana olevilla radoilla  el  ole tällä 
hetkellä kaivosteollisuuden kuljetuksia, mutta muutamis-
sa ratojen vaikutusalucilla sijaitsevissa kohteissa tutkitaan 
parasta aikaan kaivostoiminnan aloittamista.  Osa  malmi-
lövdöksistä  on  lupaavia  ja  voi johtaa parhaassa tapauk-
sessa kaivostoiminnan aloittamiseen (esim. Sotkamo  ja 

 Ilomantsi). Ilomantsissa sijaitsevasta Pampalon koekai-
voksesta  on  jo  kuljetettu koeluonteisesti malmirikastetta 
jalostettavaksi rautateitse kahtena kesànä. Kaivosten pe-
rustaminen  on  useissa tapauksissa kiinni raaka-aineiden 
hintakehitvksestä maailmanmarkkinoilla. 

Vaikka rautatiekuljetukset ovatkin yleisesti järkeva  ja 
 kustannustehokas  tapa kuljettaa kaivosteollisuuden tuo-

toksia, ei tulevaisuuden mandollisten malmikuljetusten 
sijoittuminen juuri rautateille ole kuitenkaan itsestäänsel-
vyvs. Päinvastaisena esimerkkinä voidaan pitää muutosta 
Outokummun rikastekuljetuksissa  Kemin  Elijärven  kai-
voksclta Tornion terästehtaalle. Outokumpu kilpailutti 
rikastekuljetukset  ja  kilpailutuksen  seurauksena nykyinen 
rautatiekuljetus  on  vaihtumassa näillä näkymm vuoden 

 2006  alusta kumipyöräkuljetukseksi. 

Useissa tapauksissa rautatiekulj etukset ovat kilpailu-
kvkvisin kuljetusvaihtoehto kaivos toiminnan tuotteiden 
kuljetuksissa  ja  rautatieliikenteen kilpailun vapautuminen 
voi osaltaan parantaa rautatiekuljetusten kilpailukykyä. 
Tämän vuoksi vähäliikenteisten ratojen mandolliset lak-
kautukset malmiesiintvmien vaikutusaluetila voisivat hei-
kentää kaivostoiminnan kiiynnistämisedellvtyksiä.  

3.2.3.  Muut teollisuuden raaka-aine-ja 
 jakelukuljetukset  

Edellä mainittujen kuijetusten lisäksi selvitvksenalaisilla 
radoilla kuljetetaan myös sokerijuurikkaita, nestekaasua, 
kodinkoneita, raidehikennekalus  toa ja  muita metalliteol-
lisuuden kuljetuksia. Pääsääntöisesti kaikissa näissä kulje- 

tuksissa  yksittäisten kuljerusten määrät ovat suuria ja/tai 
kuljetusmatkat pitkiä. Kuljetukset ovat tämän vuoksi kus - 

I tannustehokkaita  ja  kuljetuksen siirtyminen muulla kulje- 
tusmuodolla voisi nostaa kustannuksia merkittävästi. 

Teollisuuden kuljetukset ovat luonteeltaan hyvin 
erilaisia. Talgo Oy valmistaa raideliikennekalustoa Vuo - 

i  lijoen  Otanmäen tuotantolaitoksellaan  ja  hyddvntaä  teh-
taalle johtavaa rataa hvin suurikokoisen seka painavan 
raidehnkennekaluston kuljettamiseen asiakkailleen.  Elect-

rolux  Oy käyttää rautatiekuljetuksia kuljettaessaan kodin-
koneita Etelä-  ja  Keski-Euroopasta Porissa sijaitsevaan 
Pohjoismaiden logistiikkakeskukseen. Lisäksi junakalus

-toa  käytetään myös tavaralähetyksissä, jotka suuntautuvat 
Porista itärajan taakse. Porin Ruosniemeen johtavaa rataa 
hyödynnetään myös Venäjältä  Shell Gas  Oy:n Porin  ter-
minaahnn saapuvissa nestekaasunkuljetuksissa. Kauttuan  

i  radalla  on  ainoastaan sokerijuurikaskuljetuksia Sucros 
Oy:n tuotantolaitokselle. Landen  ja  Heinolan välisellä ra-
dalla kuljetetaan merkittäviä määriä erilaisia teollisuuden 
raaka-aineita sekä tuotteita. Lisäksi myös muilla radoilla 
kuljetetaan vaihtelevia määriä erilaisia teollisuuden raaka- 
aineita  tai  tuotteita.  

Osa  vähähikenteisiä  ratoja kuljetuksissaan hyödyn- 
tiivistä teollisuuslaitoksista  on  sellaisia, että niiden toi - 

I minta  ilman rataa olisi mandotonta. Tällaisia tuotanto- 

I laitoksia ovat ainakin  Electrolux  Oy  Porissa  ja  Talgo  Oy 
Vuolijoella.  Ratojen lakkauttamisuhan pelätään joissakin 

 il  tapauksissa vaikuttavan ylikansallisten yhtiöiden inves- 
tointihalukkuuteen lakkautusuhan  alaisten ratojen vai- 
kutuspiinssä  ja  pelkona  on  investointien menettäminen  

I Suomen ulkopuolelle. Teollisuusratojen vaikutuspiirissä 
sijaitsevat yritykset pitävät rataa tärkeänä myös siinä  ta- 

I pauksessa,  että kuljetukset hoidetaan kumipyörilla.  Radan  

I lakkauttamisen pelätään nostavan kuljetuskustannuksia 
kilpailun rähentyessa  

3.2.4.  Matkailu  ja  henkilöliikenne 

=  Matkailulla ei ole tällä hetkellä merkitystä ratojen lii- 
kenteelle,  sillä  ainoastaan Lieksa—Nurmes-rataosuudella 

 on  muutamia henkilöhikenteen vuoroja. Kaikki muut 
selvityksessä mukana olevat  radat  ovat tavaraliikenteen  

I ratoja. Matkailu-  ja  henkilöliikenteen  mandollinen  tulo  

I radalle nähdään kuitenkin useissa tapauksissa mandolli- 
suutena, joka voisi olla lisäämässa ratojen liikennettä  ja 

 käyttöä. Esimerkiksi Nurmeksessa, Savonlinnassa seka 
 Lapin matkailukeskuksissa on  meneillään investointeja, 

joilla näille alueille pyritään houkuttelemaan matkailijoi- 
ta. Osan matkaiiijoista toivotaan saapuvan paikkakunnille 
junalla. Lisäksi useilla muilla radoilla  on  suunnitteilla  tai 

 jo  toteutettu elämysmatkailua  ja  liikennöintiä museoka - 

1  



lustolla. I\Iyös  muiden ratojen vaikutusalueilla  on  merkit-
täviä matkailukohteita. 

Henkilöliikenteen  ja  matkailun roolia ei voida pitää 
yhdelläkään radalla niin merkittävänä, että  se  yksinään 
olisi peruste korvausinvestoinnille. Ratojen perusparanta

-minen henkilöliikenteen edellyttämään  kuntoon edellyt-
tää  mm.  radan tasonnoston, kulunvalvonnan ja asemajär-
jestelyjen kustannuksis ta  johtuen suurempia investointeja 
kuin tavaraliikenteen radoile  on  arvioitu, lisäksi  on  huo-
mioitava, että henkilöliikenne tuskin olisi lipputuloperus-
teista, vaan sitä pitäisi tukea liikenne-  ja viestintäministe-
riön ostoliikennebudjetista. 





4.2.  TeoJlisuusradat 

Teolhsuusradoilla  kuljetetaan erilaisia teollisuuden raaka- 
aineita  ja  tuotteita. Teollisuusradat kulkevat teollisuus-
alueiden halki  tai  radoilta  on  lnttymiä teollisuuslaitokshn. 

 Myös osalla näistä radoista suurin volvvmi  on  metsäteol-
lisuuden kuljetuksilla, mutta osalla radoista  on vain  muun 
teollisuuden kuljetuksia.  Radat  ovat elintärkeitä osalle ra-
toja kavttavistä yrityksistä. Ratoja  on  esitelty seuraavassa 
taulukossa (taulukko  2).  

Rataosa  

Aittaluoto— 
 Ruosniemi 

2,8 km 

Kuljetus- 
määrät 
v. 2004 tn 

4 	0:40 

Kuijettajat  

0 luc  U  Olux  Oy.  kodin-  
konekuietuksia,  
Shell Gas  Oy neste- 

 kaasukuetuksia  

Radan  merkitys 
yritysten toiminnalle 

koki  ek  iLar koo yi tysten  
toiminnalle: toiminta ei 

 jatku,jos rata  lakkautetaan  

Tulevaisuuden näkymiä 
(nykytilariteen pohjaltaj  

nr 	ito  ja  k  JJJtLIO  ro  a a 	join, rkk  OSU  
.k  iSVL:Si  Link Hra! 

Kiukainen—  P6 000 Sucros  Oy:n  Rata  erittäin tärkeä yhtiölle  Taustasopirnus kuletuksista  on  voimassa 
Kauttua sokeruurikas-  vuoden  2006  loppuun saakka,  kuetus•  
18,5 km kuetukset.  tavoite  on 	00 000 tonnia/vuosi. 

Lahti—Heinola  33.3 000  Stora  Enso  Oyj.  Rata  tärkeä kaikille 	 ' :tyksUie  kartalla'  murk rkorirsL 	oiacta i'sri0 KLItyLLIKSu  

37,4 km Metsälutto  Osuus-  ja  crrittain tärkea use4lc'  
kunta,  URM- tc'ollisuusyr:lyksille. 
Kymmene Oyj,  
paikalliset teollisuus 
yritykset.  _______ 

Nlurtomäki—  3 000 Talgo  Oy,  [linko  KoO uiiaekrrlustoi  [rio"  r' ir1:'rn,ra' 	:' 	e i  I: or 	nsa K:iSYn, 

Otanmäki  Stora  Enso  Oyj. valmistustoiminnalle,  
25,3 km puukuetukset  vähäisiä 

Parkano—Niinisalo  26000 Ninisalon  varuskunta,  Harjoitusalueen sainn!sta  Rata on ta'c, 	r*rsnpr:H::rlos 
41,8 km  läntisen maan- johtuen  rata on  läntisen alueen  jo:  a.rarilo 	Ta'r''io noonrOt 

puolustusalueen maanpuolustusalueen  lisääntyä 
joukko-osastot. joukoille  tarkeä  

Suonenjoki— 	I -lO 000 
lisvesi  
8,4 km 

Raudanlahti— 	0  
Säynätsalo  
4,0 km  

Stora  Enso  Oyj, 
Metsälitto  Osuus-
kunta,  UPM-
Kymmene Oyj, 

 Keitele  Forest  Oy, 
 lisveden  Metsä Oy.  

Rata suiettu. 

Rata  erittäin tärkeä 
yrityksille, metsäteollisuuden 
yritykset käyttävät  radan 

 liikennepaikkoja  puu- 
tavaran  varastointiin. 

Kuietusmäärat pysyvat  vi rut,  unr  
nykyisellä tasolla,  rata  kulkee  lOi JHSJHLLS -
alueen läpi, jossa  on  useita 
mandollisia  radan  käyttLjj:i  

Rataa aikaisemmin käyttänyt  
UFM-Kymmene Oyj:n tuotantolait  's  
ilmoitti, että  sillä  ei ole enää  käyttö0  

Taulukko  2.  Yhteenveto kuljetustarpeista teollisuusradoijla. 	 ud  'Ur! 100  paino  Randr  a  0iflCfl  a  LrL-iili  .100  iai  it '5 I 00  Qi5  it  



4.3.  Yhdysradat 

Yhdvsradat vhdistävät rataverkon  osia toisiinsa  tai  sata-
maa rataverkkoon. Näillä radoilla  osa radan  liikenteestä  
on  ainakin ollut  radan läpikulkevaa  liikennettä, joka ei  I  
ole suoraan peräisin  radan  alueen tuotantolaitoksilta  tai I  
hakkuualueilta.  Radat  alkavat olla kuitenkin osin niin  I 

 huonossa kunnossa, että läpikulkuliikenne ei ole mandol- 
lista aihaisten nopeusrajoitusten  ja akseliparnojen  vuok- 
si. Kaikkien vhdysratojcn kuljetuksissa  on  mandollista  I  
kasvupotentiaaha. Ratoj en  kuljetus tilannetta  on  esitelty  I  
taulukossa  3. 

Rataosa  Kuljetus- Kuijettajat  Radan  merkitys Tulevaisuuden näkymiä 
määrät yritysten toiminnalle (nykytilanteeri  pohjalta)  
v. 2004 tn 

Lahti—Loviisa  203  ciflC Lovusn  satama  Rata  erittain tarkeä  Liikenne tulee pysymään vähintään  
77,1 km asiakkaineen,  metsä- etenkin sataman nykyisellä tasolla, myös  kasvupotentiaaha  on.  

teollisuus  ja  Loviisan toiminnalle. 
sekä Landen alueen 
teollisuus. 

Lieksa—Porokylä  64 0)44.  (upp Stora  Enso  Oyj,  Rata  erittäin  tai  ke5i mnetsa Kasvupotentiaalia  on  etenkin raakapuun  
58,8 km  kulku mukaan  MetsOlitto  Osuus- teollisuudelle seka puu-  tuontilukenteen  suhteen; alueella 

luettuna: kunta, Metsähallitus. raaka-aineen  etta  tuotteiden suunnitteilla myös teollisuuden investointeja.  
293 000  IJPM-Kymmene Oyj. kuetuksissa;  lisäksi radalla jotka lisäisivät liikennettä, kaivosten  

Mondo  Minerals  Oy,  kuletetaan talkkia  Joensuun perustaminen  Sotkamoon  voisi tuoda radalle 
Henkilö-  Vapo  Oy.  livari  satamaan. liikennettä  
i;kennettä  Mononen Oy.  
22 000  matkaa  

Porokylä—  3 I 000  Stora  Enso  Oyj,  Metsä-  Rata  erittjun tärkea  metsä- Katso edellinen kohta. lisäksi  radan  vaikutus- 
Vuokatti läpikulku  liitto Osuuskunta, teollisuudelle  sekà  puuraaka- alueella mandollista  lisOtä hakkuumääriä  
81,8 km  mukaan  Metsáhallitus, UPM-  aineen että tuotteiden tulevaisuudessa 

luettuna.  Kymmene Oyj, Mondo kuletuksissa,  lisäksi radalla  
2 -lO  000 Minerals  Oy.  kuietetaan talkkia  Joensuun 

satamaan 

Savonlinna—  (49 000  Stora  Enso  Oyj. UPM-  Rata  hyvin tärkeä suurille Liikenne  pysynee  nykyisellä  tasollaan lapikulku- 
Huutokoski Kymmene Oyj,  Metsä- metsäteollisuuden yrityksille liikenteessä  kasvupotentiaalia,  mutta korvaus- 
74,8 km  liitto Osuuskunta,  ja  tärkeä myös pienemmille investointi  on  liikenteen kasvun edellytys. 

Rantasalmen  tuotantoyrityksille.  
yritykset  ja  muut  radan  
alueen  pk-yritykset. 

Äänekoski— 	2 I 0 0(1)0 	tJPM-Kymmene Oyj.  Rata  erityisen tärkeä  UPM- Rautatiekuetukset  tulevat kasvamaan  lãhi - 
Haapajärvi 	 Stora  Enso  Oyj,  Metsä-  Kymmene Oyjileja  tärkeä vuosien aikana  mm  UPM:n lisääntksen  rauta- 
164,0 km 	 titto OsuuskLinta,  myös muille metsä-  tiekuetusten  myötä  ja  hakkuiden lisääntyessä  

radan  varren teollisuuden yrityksille, alueen pohjoisosassa. 
teollisuus 

Taulukko  3.  Yhteenveto kuljetustarpeista yhdysradoilla. 



5.  Alueiden tavoitteet  
ja  visiot  

5.1.  SuunnIttelun  aikana esitetyt 
tavoitteet  ja  visiot  

\Tähähikenteisten  ratojen vaikutusalueilla ehnkeinoelä
-män  toimeentulon, kilpailukyvyn  ja  kehittämismandolli-

suuksien  koetaan olevan ainakin osin sidoksissa ratoihin. 
Suurin vaikutus radoilla  on  etenkin metsätalouteen  ja sen 

 kuljetuksiin, joiden aseman pelätään heikkenevän merkit-
tävästi ratojen mandollisten lakkautusten vuoksi. Lisäksi 
imagoasiat ovat ratojen alueiden kunnille erittäin tärkeitä 

 ja  niiden koetaan olevan sidoksissa alueiden kehittämi - 

I seen.  Yhteiskunnan tavoitteet alueiden tasavertaisuudcsta  
I  ja EU-tason linjaukset ympäristöystävällisen raidelitken

-teen suosirnisesta  nähdään myös merkittävinä kysvmvk - 

I  sinä, jotka  on  huomioitava pohdittaessa vähäliikenteisten  
I  ratojen tulevaisuuden ratkaisuja.  

Radan  olemassaolo koetaan kaikilla alueilla erittäin 
tärkeäksi. Useat tulevaisuuden kehittymismandollisuudet  

I  perustuvat rataan. Alueellisesti  rata  nähdään mandolli -
I  suutena  ja  vaihtoehtona.  Radan  nähdään houkuttelevan  

I  alueelle myös sellaisia yrityksiä, jotka eivät raideliikennettä  

I  käytä.  Jo  ratojen mandollisesta lakkauttamisesta kävtävän  
I  keskustelun pelätään heikentävän alueiden vetovoimai- 

suutta  ja  pahimmassa tapauksessa suuntaavan investoin-

I  teja  muualle. Taulukossa  4 on  lyhyt yhteenveto alueellisis-

I  sa  keskustelutilaisuuksissa  esiin tulleista keskeisimmistä,  

I  mandollisesti  ko.  rataa hyödvntävistä tulevaisuuden mali - 

I  dollisuuksista.  Yritysten esittämät näkymät  on  esitetty  hi- 
I  vussa 4. 

I  



Raideliikennett^  lisääviä tulevaisuuden visioita 

Kuljetusrnaarat voival  kasvaa huomattavasti,  jos  rata  yhdotetaan Venajan rataverkkoon  rakentamalla Sajla-Kantalahti 
yhteys Henkilolukenteella nandaan mandollisuuksia matkailun kehittymisen myota 

Rampaloon  perustetaan mandollisesti kultakaivos. Pampalon malmia onjo kuetettu radalla koeluontoisesti kahtena 
vuonna  50 000  ja  70 000  tonnia  Kuhtelysvaarasta  on  loytynyt rakennuskiviesiintymia Esrintymien  mandollinen hyodynOmi 
een voi merkita kuetuksia rautatielle.  

Mandollinen ratojen jatkaminen Yllakselleja Ruotsiin/Norjaan  toisi  radoille kansainvalisia kuljetuksia. Henkiloliikenteelle 
olisi kysyntoa voimakkaasti kehirtyyall Yllaksen alueella  ja radan  jatkamista Rautuvaarasta Yllakselle  on  suunniteltu Kaivos- 
toiminnan  kaynnistamismandollisuuksia tutkitaan Suunnitteilla elamysmatkailua resiinoilla 

Venajan Lietmajarvr-Kotskoma ratayhteyden kehittaminen nandaän  tulevaisuuden mandollisuutena. Alueella  on 
 merkirtaviaja kehittyaa matkailukohteita  kuten  Ruka,  Taivalvaaraja Syote.  joihin voitaisiin jarjestaa henkiloliikenteen yhteys 

rautateitse Mandollisen kaivannaisteollisuuden tulevaisuus alueella voi ruppua  rata-yhteydesta.  Rautatien jatkoa Taival-
kosken kautta Kuusamoonja Venajalle  on  kaavailtu. 

Kuyttustarpeet  vaihtelevat raakapuun kuetuksissa kuljetusmuotojen kilpailutilanteen mukaan. Radalla voisi olla kaytica 
natkailuliikenteessa, esim tilausjunaliikenne.  

i  ectrolux Oyn  dan  vienti kasvaa voimakkaasti. Ruosniemen aseman lahialueille  on  tulossa uusia teollisuustontteja. joille 
oi  asettua rataa hyodyntavaa teollisuutta  

Rata  nandOän  mandollisuutena  jos  se  olisi ymp6rivuotisessa kaytossa. Kauttuan kaavassa  on  esitetty  radan  oikaisua seka 
nistoraiteita tehtaille, 

,Rlueen  yritysten mandollisesti voimakkaasti kehittyva  dan  vienti nandaan mandollisuutena. Vierumaelle  on  syntymassa 
ansainvalista  luokkaa oleva matkailukeskus, joka voisi mandollisesti kayrtaa rataa henkilokuetuksissaan. Rataosuus olisi  tai 

 neen  Savon  radan  mandollisen oikaisun yhteydessaja oikaisu toisi radalle uutta lukennett  

a -Euroopanja Venajan  markkinoiden kehittyminen toisi lisaa kujetuksia. Talgo Oy:n tyollistavyysvaikutus 
ilueella ratkaiseva. 

Hiarjoitusalueen sainnin  takia  lantisen  maanpuolustusalueenjoukko-osastot tarvitsevat rataa kuetuksissaan. 
R.:dalta erkanee pistoraide Rautamosta Kairakosken asemalta Niinisalon suuntaan  Parkanon  kaupungin strategia 
tr.ilevaisuudessa  on  keskittaa  kaikki teollisuus pistoraiteen ymparille. 

Rataa aikaisemmin kayttanys UPM-Kymmene Oyj:n S6ynatsalon tuotantolaitos ilmoitti kayttavansa jatkossa 
.-iljetuksissaan muita kL:etusmuotoja. 

Riutatietariffit  koetaan yrityksissa liian korkeiksi  ja  joissakin tapauksissa  tma  on  esteena  radan  kaytolle.  Kilpailu voi 
ni.dottaa hintatasoaja lisata kuetusten maaraa.  Radan  varressa  on  useita teollisuusyrityksia 

utama  kehittyy voimakkaasti, mutta kehittaminen  on  sidoksissa  radan  kohtaloon. Satamasta onjo  nyt runsaasti 
Rumipyörakuetuksia esimerkiksi kivihnlikuljetuksia, jotka hinnoittelua, sopimusten kestoaja kalustoa kehittamalla olisi 
rsandollista saada raiteille. Talloin voitaisiin lykata maantien  167  parantamista vdlilla Orimattila-Koskenkyla. 

Sataman syventamisen  on  arvioitu  tuovan  satamaan seka mandollisesti myos radalle lisaa kuetuksia.  

On  todennakoista,  etta  Lovusaan  rakennetaan tulevaisuudessa  kolmas  ydinvoimalaitos,  jolloin  radan  olemassaolo  on  
tarkea  ainakin rakennusaikana. Mikali ydinpolttoainetta tuodaan jatkossa Venajalta.  on  rautatieyhteys  edullinen  ja  turvallinen 
kuetusmuoto. Sataman Venajan liikenteessa  on  paon kasvupotentiaalia Lovusassa keskustassa  ja  satamassa  on  radan  varrel-
la teollisuusalueitajonne  on  slloittunut  sellaisia yrityksia.jotka kayttavat rautatiekuljetuksia 

Orimattilan Pennalan teollisuusalueen yritykset voisivat hyodyntaa rataa kuetuksissaan. mutta tamä edellyttaisi pistoraiteen 
rakentamista Landessa Kujalan logistukkakeskLJksesta  on  suunniteltu pistoraidetta Loviisan radalle.  Radan  varressa Landen  ja 

 Orimattilan rajalla  on  kaavassa myos  varaus rataa hyodyntavalle teollisuusalueelle. 

Rataosa 

Isokyla—Kelloselkä 

 Joensuu—llomafltsi 

Kolari—Akäsjoki/ 
Rautavaara 

LU  Kontiomäki—Ammansaari 
 ja Pesiökylä—Taivalkoski 

Parkano—Kihniö 

Aittaluoto—Ruosniemi 

Kiukainen—Kauttua 

 Lahti—Heinola 

Murtomäki—Otanmäki 

-  Parkano—Niinisalo 

Raudanlahti—Säynätsalo 

Suonenjoki—lisvesi 

 Lahti—Loviisa 

Lieksa—Porokylä Jukolan osuuskauppa tekee seuraavien vuosien aikana alueen matkailukohteisnn viiden miljoonaan euron investoinnit. 
investointien uskotaan lisaavan huomattavasti seudulle suuntautuvaa matkailulskennetta. Ainakin osan liikenreesta toivotaan 
saapuvan seudulle rautateitse. 

Porokylä—Vuokatti Sotkamon Alasenjarven alueelle  on  mandollisesti tulossa iso kaivos. Lisaksi Sotkamon Taivaärvenja Talvivaaran malmi- 
isiintymat voivatjohraa kaivostoiminnan  aloittamiseen. Kaivokset voivat olla merkittavia  radan  kayttajia  tulevaisuudessa.  
Radan  vaikutusalueella  on  myös runsaasti bioenergiapotentiaalia.  

I- 
Rautatieharrastajien  yhdistys  on  pohrinut iadan matkarlullisia  mandollisuuksia  ja  radalla toteutetaan  jo  plenimuotosta 
inatkailutoimiritaa  

Savonlinna—Huutokoski Alueella tavoitellun  nk.  jarvi -Suomen poikittaisradan Venajn rajalta Pohjanlanden satamiin) rakentaminen toisi  rata- 
osuudelle lisaa lpikulkulnkennetta. Seudulla panostetaan matkailun kehittamiseen. Radalle olisi tilausta matkailumarkkinoin- 
':issaja henkilolukenteeri  tuominen Savonlinna-Huutokoski radalla koetaankin seudulla tarkeksi. 

Aänekoski—Haapajärvi  Rata  koetaan valttina elinkeinoelaman kehittamiselleja silla  on  positiivinen vaikutus alueen imagoon. Ennusteiden mukaan 
bioenergianja metsaenergian kaytto lisaantyy.  Tallä  uskotaan olevan vaikutusta  radan  käyttoön. Bioenergiapotentiaalia  on  
unsaasti hyödyntamatta  radan  vaikutusalueelta.  

Alueen mandollisten kivivarojen hyodyntaminen voisi tulevaisuudessa lisata rautatieliikennetta  Radan  koetaan olevan myos 
matkailullisia mandollisuuksia  ja  radalla toteutetaan  jo  pienimuotoista markailuroimintaa muserValustolLs  

Taulukko  4. Raideliikennettä  lisääviä tulevaisuuden mandollisuuksia eri alueilla. 



5.2.  Vähäliikenteiset  radat 
 maakunnallisissa  kehittämis- 

asiakirjoissa  (Jani  Hanh!järvi,  TaY) 

Suppeasta julkisen talouden näkökulmasta tarkasteltu-
na moni viihäliikenteisistä radoista  on  liian  kallis viläpi-
dettäväksi.  Rautatiet ovat kuitenkin olleet  osa  maamme 
aluerakennetta lähes puolentoista sadan vuoden ajan. 
Niiden olemassa oloa onkin järkevää pohtia mandolli-
simman moniulotteisesti  ja -tasoisesti.  Paikallisella tasolla 
kyse  on  usein sekä taloudellisesta että alueen identiteerna 
peilaavasta, kulttuurisesta näkökulmasta. Keskustelutilai-
suuksien lisäksi lähemmäksi paikallisen tason näkemyk-
siä päästään perehtymällä, miten maakunnat käsittelevät 
kehittämisasiakirjoissaan vähäliikenteisiä ratoja osana lii-
kennejärjestelmänsä  ja koko  maakunnan kehittämistä. 

Tässä raportissa tarkastellaan  18  vähälnkenteistä  ra-
taa, jotka sijaitsevat  11  maakunnan alueella. Liitteessä  2. 
on  käyty läpi näiden maakuntien tuoreimmat maakunta- 
suunnitelmat, hikennejärjestelmäsuunnitelmat, maakun-
taohjelmat  ja seutukaava-/maakuntakaavaselostukset  siltä 
osin kuin ne käsittelevät vähähikenteisiä ratoja  (mm.  kun-
nossapito, korvausinvestoinnit  ja  niiden perustelut). Tätä 
työtä viimeisteltaessä (kesäkuu  2005)  maakunnat  ovat 
maakuntasuunnitelmien  ja  erityisesti maakuntakaavojen 
valmistelun suhteen eri vaiheissa. Useimpien maakuntien 
kohdalla hyödynnetäänkin maakuntakaavaselostuksen 
luonnosversiota  tai  voimassa olevaa seutukaavaselostus

-ta.  Kandeksan maakuntaa, joissa ei sijaitse vähäliikenteisiä 
ratoja, eivät myöskään käsittele niitä kehittämisasiakirjois-
saan. Tämä  on  ymmärrettävää, tosin samalla tulee muis-
taa erityisesti liikenneinfrastruktuurikvsymyksien olevan 
sellaisia, joissa ylimaakunnallisen ajattelutavan olisi syytä 
näkyä vahvasti. Ylimaakunnallisuus ilmenee pääsään-
töisesti  vain  suurimpien liikennehankkeiden yhteydessä 
(esim. Kerava—Lahti  oikorata,  Pohjanmaan  rata).  

Vähäliikenteisiä  ratoja koskevat 
perustelut 

Voimakkaimmin vähiiliikenteisun ratoihin otetaan kantaa 
pohjoisissa  ja  itäisissä maakunnissamme. Erityisesti Kai-
nuussa, Lapissa  ja  Pohjois-Karjalassa näillä radoilla koe-
taan olevan suuri merkitys alueellisen kehityksen kannal-
ta. Joidenkin vähähikenteisten ratojen uhanalaisuutta ei 
edes tiedosteta kehittämisasiakirjoissa. Tämä lienee myös 
syy, miksi muutama vähähikenteinen  rata jää  niissä  maj-
nitsematta.  Seuraavassa vähäliikenteisten ratojen merki- 

Ii  tyksellisvyttä  koskevat perustelut  on  kategorioitu  neljään 
pääryhmään:  

1 1.  Tavaraliikenne/elinkeinoelämä  

I  Koska kaikki vähähikenteiset  radat  (lukuun ottamat- 
ta hikenteeltä suljettuja) ovat tavaraliikenteen käytössä. 
maakunnallisten kehittämisasiakirjojen perustelut niiden  

I  kehittämiselle pohjautuvat useimmiten juuri elinkeino - 
I  elämän toimintamandollisuuksien turvaamiseen. Ratojen 

ylivoimaisesti suurin käyttäjä  on  metsäteollisuus, jonka  
I  kuljetuksia  on  lähes jokaisella rataosuudella.  1-lyvin  pal- 

jon lasketaan myös kaivannaisteollisuuden kuljetuksien 
varaan,  mm.  Pohjois-Karjalassa (Joensuu—Ilomantsi)  ja 

 1  Kainuussa (Kontiomäki—Taivalkoski). Elinkeinoelämän 
 1  äänenpainot nousevat vahvasti esiin myös Etelä-Saos

-I  sa,  Itä-Uudellamaalla, Keski-Suomessa, Pobjois-Savossa. 
 1=  Päijät-Hämeessä  ja  Satakunnassa.  

2.  Henkilällikenne/matkailu  

I  Vaikka tällä hetkellä henkilöliikennettä  on  vähähiken -
I  teisistä radoista  ainoastaan välillä Lieksa—Porokvlä,  nun 

I henkilöliikenne  ja matkailumandollisuudet  ovat kehit
-I  tämisasiakirjoissa  vahvasti esillä. Esimerkiksi Lapissa  

I (Kemijärvi—Kelloselkä, Kolari—Akäsjoki/Rautuvaara) 
sekä Kainuussa  ja  Pohjois-Pohjanmaalla (Kontiomäki— 

I  Taivalkoski) ratojen merkitykselhsyvttä perustellaan usci -
I den  matkailukohteiden  kasvavalla kysynnällä. Lapissa  

I esitetään autojuna-matkailun ulottamista Kemijärvelle  
I  ja Sallaan  (nykyään yhteys  on  Rovaniemelle). Henkilö - 

1  liikennettä  on  tavoitteena saada välille Nurmes—Kajaani,  

I jolloin  välin  Oulu—Joensuu pystyisi matkustamaan  koko - 
I  naan raiteitse. Matkatlullinen  käyttötarkoitus tuli useiden 

 I  rataosien (esim.  Savonlinna—l--luutokoski)  kohdalla vah
-I  vasti  esille myös keskustelutilaisuuksissa, joita käsitellään  

I tarkemmin erillisessä ratojcn alueellista näkökulmaa pob
-I  tivassa  selvityksessä.  

1 3.  Tulevaisuus/gateway-mailit  

I  Maakuntien kehittämisasiakirjoissa useiden vähälnkcn - 

I  teisten  ratojen merkityksellisvyttä argumentoidaan  kan - 
I 	sallisilla  ja  kansainvälisillä gatewav-rnallcilla, jolloin  radat 



olisivat  osa  laajempaa  ja tärkeampää ratavhteyttä.  Argu-
mentit perustuvat joko vielä rakentamattoman rataosuu-
den varaan  tai  jo  olemassa oleviin ratoihin. 

Ensiksi, vähäliikenteisen  radan merkitrstä  saatetaan 
maakunnissa korostaa  sillä,  että tulevaisuudessa  se  saat-
taa olla  osa  uutta, laajempaa ratavhtevttä. Etelä-Suomessa 
tällaisia rataosia  on  kaksi:  Lahti—Heinola olisi  osa oikais-
tavaa Savonrataa  (Lahti—Heinola—Mikkeh),  ja  Niinisalo— 
Parkano olisi  osa  uudelleen toteutettavaa  Pori—Parkano 
rataa (lakkautettu '  1985).  Pohjois-Suomessa rataosa 
Kemijärvi—Kelloselkä voisi olla  osa  uutta Suomen  ja 

 Venäjän välistä ratavhtevttä (Barentsin kävtäva) kun  rata- 
hanke Kelloselkä—Alakurtti  (n. 70 km)  toteutuisi.  Radan 

 Kolari-Akäsjoki jatketta  on  suunniteltu Ruotsin Svap-
pavaaraan  tai  Norjaan Qäämcrenrata);  ja  tämän  radan 

 haaraa, Niesa—Rautuvaara,  on  suunniteltu jatkettavaksi 
Ylläkselle  ja Leville. Keskustelutilaisuuksissa  nousi esiin 
vielä eräs ratavhteysvisio,  jota  ei ole kehittämisasiakirjoissa.  I  
Radan Pesiökylä—Taivalkoski jatkoa  on  kaavailtu Kuusa-
mon kautta Venäjälle. 

ioiseksi, kehittämissuunnitelmissa  joidenkin  vä
-häliikenteisten  ratojen tärkeyttä argumentoidaan silla, 

että ne ovat tulevaisuudessa uudenlaisessa verkollisessa 
merkityksessä. Tällaisilla radoilla  on  siis  jo  nyt verkollis - 
ta  merkitystä, mutta toirnintaympäristön muuttuminen  I  
ja  tulevaisuuden haasteet saattavat luoda tilanteen, jossa  I  
nämä  radat  olisivat selvästi tärkeämmässä verkollisessa 
roolissa. Tällaisia vhdvsratoja sijaitsee Etelä-Savossa (Sa-
vonlinna—Huutokoski), Itä-Uudellamaalla  Lahti—Lovii-
sa), Keski-Suomessa (Äänekoski—Haapajärvi) sekä  Kai- I  
nuussa  ja  Pohjois-Karjalassa (Lieksa—Porokylä--Vuokatti). 
Radalla Savonlinna—I-luutokoski  koetaan olevan huomat-
tava verkollinen merkitys etenkin jos/kun Luoteis-Venii-  I  
iän talouskasvu vauhdittuu tulevaisuudessa.  Se  olisi  osa 

 merkittävää Etelä-Suomen poikittaista ratakäytävää.  Rata I  
Aänekoski—Haapajärvi  on  sitä vastoin  osa  vaihtoehtoista  I  
reittiä maamme etelä—pohjoissuunnassa. Molempien  ra-  I 

 tojen  kehittämistä voidaan myös perustella mandollisen 
poikkeustilan vallitessa, jolloin niiden strateginen merki-  I  
tvs  voi olla hyvinkin suuri.  

4.  Arvot/ympäristö  ja  turvallisuus 

Ympäristöön  ia  turvallisuuteen liittyvät arvot ovat voi-
mistuneet yhteiskunnallisessa keskustelussa viime vuo-  I 

 sina.  Useiden maakuntien kehittämisasiakirjoissa  (mm. I  
Pohjois-Karjala  ja  Lappi) vähäliikenteisiä ratoja  ja koko  I  
raidehikennettä  perustellaan  sen  vähäisillä vmpäristöhai-  I  
toilla. Raidehjkenne  nähdään puhtaampana  ja turvalh-  I  
sempana  vaihtoehtona kuin tiehikenne. Raideliikenteen  I  
vmpänstöystäväfltsyys  ja turvallisuuskannanotot  nousevat  I  
esiin vleisellä tasolla, yhdenkään vähähikenteisen rataosan  I  
säilyttämistä ei erityisesti perustella näillä seikoilla. 	I 

I  



6.  Liikennejärjestelmä
-näkökulma  

6.1. Vähälfikenteiset  radat  osana 
 ra ta verk  k oa 

Vähäliikenteisiltä radoilta  lähtevä  ja  saapuva tavaramiiä
-rä  oli vuonna  2004  yhteensä noin  1,8  miljoonaan  tonnia, 

 kun rautateillä kuljetettiin samaan aikaan yhteensä  42,7 
 miljoonaa  tonnia  tavaraa  (kuva  6).  Tämä merkitsee, että 

vähäliikenteisten ratojen osuus kaikesta rautaueliikenteen 
kuijetussuoritteesta oli yhteensä noin  4,3 o. Jos  lasketaan 
mukaan myös vähälitkenteisten ratojen läpikulkuliikenne, 
joka  on  ainakin osin riippuvaista vähäinkenteisistä radois

-ta,  osuus kohoaa noin  4,9  °/o:hn.  Radat  edustavat yhteensä 
 16  koko rataverkon ratapituudesta. 

Vähäliikenteiset  radat  syöttävät liikennettä muulle 
rataverkolla  ja  joillekin radoille suuntautuu rautatielitken-
nettä Venäjältä  ja  Keski-Euroopasta saakka. Niiden lak-
kauttaimnen merkitsisi myös muun rataverkon kuljetus-
suoritteiden vähenemistä  ja  voisi tehdä joistakin uusista 
rataverkon osista vähäuikenteisiä. Pahimmassa tapauk-
sessa muun rataverkon liikenne vähenisi vähähtkenteisten 
ratojen liikennettä isomman osuuden,  sillä  ratojen lakkau

-tus  voi merkitä ainakin metsäteollisuudessa kuljetus järjes-
telmien rakentamista uudelle pohjalle. Joissakin tuotanto-
laitoksissa voidaan esimerkiksi turvautua tulevaisuudessa 
kokonaan  vain  autokuljetuksun.  Tällöin vaikutukset ulot-
tuvat myös niihin kuljetuksiin, jotka kuljetetaan kokonaan 
vilkkaammin hikennöidvllä rataverkolla. Vähäinkenteisten 
ratojen lakkauksen myötä häviäisi rataverkolta myös lii-
kenteen kasvupotenriaalia. 

Vähähikenteisistä radoista yhdysradoilla  on  verkol
-lista  merkitystä. Kunnostettuna ne avaisivat tavaraliiken-

teelle enemmän vaihtoehtoisia reittejä  ja  nostaisivat  rata- 
verkon kokonaiskapasiteettia. Samalla kulj etusmatkojen 
lyhentyminen voisi parantaa rautatiekuljetusten  kustan-
nustehokkuutta. 

Rataosien perusparannus  mandollistaisi vähintään 
nykyisten tavaramäärien kuljettanusen radalla  ja  voisi 
nostaa kuljetusmääriä merkittävästi joillakin rataosilla. 
Suurimmat kuljetusmäärien kasvupotentiaalit ovat yhdvs-
radoilla, joiden liikenne voisi kasvaa merkittävästi  mm. 

 tuontipuun  kuljetusten lisääntymisen myötä. Erityisesti 
Savonlinna—Huutokoski, Lieksa—Porokylii  j  Porokylä-
Vuokatti -rataosuuksilla tuontipuun kuljetukset voivat 
kasvattaa  radan  liikennettä huomattavasti. Lisäksi nykyi-
sin pidempiä reittejä käyttävät kuljetukset voisivat siir-
tyä käyttämään rataosuuksia kulkureittinäiin. Siirtvvässä 
liikenteessä korostuu erityisesti Savonlinna—Huutokoski 
-rataosuuden suun potentiaali. Lopulliseen siirtymään 
vaikuttavat kuitenkin  mm.  operaattorin vaunukierrot. 

Tavaralijkenteen  kuljetukset 
vuonna  2004 
(yht.  42,7  milj, tonnia)  

220 

372 	»" 	- 

Rataosittaiset  luvut 
osoittavat  ko. rataosaa  pitkin &.  f  kuljetettuja nettotonneja 
(l000tonnia). 	/  

/3øi  

I3i4.5  
'alt ' I  

2' Å' ?;312:  

Kuva  6.  Vuoden  2004 kuljetusmaarat rataverkolla. 

6.2.  Merkitys tieverkoije 

 6.2.1.  Yleistä 

Radanpidon  rahoituksen niukkuuden ohella myös ticnpi-
dossa pienväyläverkos  ton  rahoitus  on  ollut viime vuosina 
riittämätöntä verrattuna tavoitteelliseen pientiepolititk-
kaan. Erityisesti liikenneturvallisuus-  ja ympäristönäkö

-kulmista tarkasteltuna olisi perusteltua saada raskaita  kul-
jeruksia surrettyä tieverkolta rataverkolle. Kuijetusten 

 siirtäminen tieverkolta rataverkolle  tai  vesille  on  myös 
EU:n tavoitteiden mukaista. 

Sekä perusparantamisen että lakkauttamisen vaiku-
tukset kohdistuisivat eniten alempiasteiselle tieverkolle. 

 Jos  vähähikenteiset  radat  päätetään lakkauttaa, mandol-
listen lakkautusten vaikutuksia tulee tarkastella erityisesti 
paikallisesti  tai  alueellisesti. Valtakunnan tasolla tarkas-
teltuna vaikutukset tieverkolle ovat vähäisiä. Seuraavassa 

 on  esitetty yleisesti perusparantamisen  ja  lakkauttamisen 
mandollisia vaikutuksia. Asiaa  on  käsitelty tarkemmin  ra-
taosittain  liitteessä  I  olevissa rataosakohtaisissa yhteen-
vedoissa 



6.2.2.  Ratojen  perusparantamisen 
	 hiilikuljetusten siirtyminen kumipyöriltä raiteille viihen- 

vaikutuksia 	 täisi tieverkon kuorrnitusta keskimäärin  25-35  kuorma- 
autolla vuorokaudessa.  

Ratoj  en perusparantamisen  myötä tehostuvan kuljetus- 
järjestelmän (suuremmat akselipainot  ja  nopeudet sekä 
lyhvemmät kuljetusreitit voidaan olettaa parantavan 
raidekuijetusten kilpailukykyä kumipyöräkuljetuksia vas-
taan. Tämä voi tuoda radoille lisää liikennettä  ja  v.hentää 

 tieverkon kuormitusta. Samalla voidaan parantaa myös 
tieverkon liikenneturvallisuutta  ja  tieliikenteen sujuvuut-
ta. Yhdysratojen perusparantaminen parantaa  koko  rata- 
verkon toirniruutta  ja  kuijetusten kustannustehokkuutta, 

 joten vaikutukset heijastuvat laajemmalla alueelle kuin 
pelkästki.n ratojen välittömälle lähialueelle. Lähes kaikissa 
kuljetuksissa kuljetusmuodon  valinnan  ratkaisevat vleen

-sä  viime kädessä kuijetusten kustannukset. Näin ratojen 
perusparantamisen vaikutusta kuljetus  ten  siirtymiseen 
kumipyöriltä radalle  on  mandotonta arvioida tarkasti etu-
käteen. 

Radoille  olisi mandollista siirtää kumipyöriltä eri-
laisia teollisuuden kuljetuksia. Metsäteollisuuden kulje-
tuksissa  on  suurimmat mandollisuudet,  sillä  metsäteol-
lisuuden kuljetuksia  on  lähes kaikilla selvityksenalaisten 
ratojen vaikutusalueilla  ja  kuljetuksista suuri  osa  on ku-
mipvörillä.  Mandollista kuorma-autoista  juniin  siirtyvien 
kuljetusten määrää  on  vaikea arvioida, mutta jokainen  ra

-taverkolle siirtvvä kumipyöräkuorma  vähentää tieverkon 
kuormitusta. Puuta käyttävän teollisuuden kuljetusten 
kokonaismäärä  on  muutoinkin lisääntymässä metsäaluei

-den  halki kulkevien ratojen (myös yhdysradat Äänekos-
ki—Haapajärvi  ja  Lieksa—Vuokatti) vaikutusalueilla  bio- 
energian  hyödvntämisen  myötä. Lisäksi vesikuljetuksien 
loppumisen vuoksi  on  siirtymässä ainakin Äänekoski— 
Haapajärvi  radan  vaikutusalueella puukuljetuksia muihin 
kuljetusmuotoihin keskimäärin kolme kuorma-autolastia 
vuorokaudessa. Ratojen  on  oltava kilpailukvkvisiä, muu-
toin nämä kuljetukset lisäävät tulevaisuudessa tieverkon 
kuormitusta. 

Pvletalliteolhsuuden  tuote-  ja  raaka-ainekuljetuksia 
olisi mandollista siirtää autoista junun teollisuusratojen 
vaikutusalueella. .Aittaluoto—Ruosniemi, Suonenj oki—lis-
vesi  ja  Murtomäki—Otanmäki  -radoilla siirtymät vähen-
täisivät tieverkon kuormitusta rataosakohtaisesti keski-
määrin  1-2  kuorma-autoa vuorokaudessa.  Lahti—Hemola 

 -radan  vaikutusalueella voisi tieverkon kuormitus vähen-
rvä lähes kymmenellä kuorma-autolla vuorokaudessa. 
Ilomantsissa kuljetusmäärät lisääntyvät teollisuuden in-
vestointien seurauksena  parin  kuorma-auton kuorman 
verran vuorokaudessa, mutta nämäkin tavaraerät  on  mah-
dollista kuljettaa junalla. Lisäksi  Lahti—Loviisa -radalle  on 

 mandollista siirtää tieverkolta erilaisia sataman kuljetuk-
sia, jotka ovat lisääntymässä satamanväylän ruoppauksen 
myötä. Yksistään satamasta Lahteen suuntautuvien  kivi- 

6.2.3.  Ratojen lakkauttamisen vaikutuksia 

Ratojen lakkauttaminen lisäisi tiehikennettä sekä päätie-
verkolla että alempiasteisen verkon osilla (pientiestö).  Vä-
häliikenteisillä  radoilla kuljetettavien metsäteollisuuden 
kuljetusten siirtyminen kokonaan tieverkolle tarkoittaisi 
lähes  55 000 tävsperävaunurhdistelmän kuormaa tiekul-
jetuksina. Rataosien  lakkauttaminen aiheuttaisi Metsä-
teollisuus ry:n laskelmien mukaan noin  80 - 100  raskaan 

ajoneuvoyhdistelmän lisävstarpeen sekä  250 - 300  uuden 

kuijettajan rekrytointitarpeen. Lisäksi tulisivat muiden 
tuotteiden kulj etusten siirtvmät vaikutuksineen. 

Ratojen mandollisesta lakkautuksesta pyydettiin lau-
sunnot asianomaisilta tiepiireiltä. Lausunnoissa raskaan 
liikenteen todettiin kuluttavan  ja  kuormittavan teitä. Li-
sääntyvä  raskas  liikenne voi aiheuttaa joillakin tiestön osil

-la  tarvetta sujuvuus-  ja  liikenncturvalhsuustoimenpiteiden 
 lisäämiseen. Liikenneturvallisuus  on  jo  nyt vaikeasti hal-

littava sekä kalliita ratkaisuja vaativa ongelma etenkin  paa - 
teillä. lisäksi alemmalle tieverkolle aiheutuisi parannus-  a 

kelirikkokorjausten  tarpeita sekä tarvetta perustaa uusia 
kuormaus-  ja  vähvarastointialueita.  Vaarana voisi myös 
olla, että  jo  tehdyt korjaukset alemmalle verkolle voivat 
osin menettää merkitystään,  jos  ne jäävät syrjään uusilta 
kuljetusreiteiltä. Joidenkin rataosien (esim.  Lahti—Lovusa) 
lakkautusten  nähtiin johtavan myös suorin investointitar-
peisin rinnakkaisten tieyhteyksien parantamiseksi. 

Teollisuusradoilla  osa  kuljetuksista  on  sellaisia, ettei 
niiden siirtäminen tieverkolle ole mandollista. Esimerkik-
si Aittaluoto—Ruosniemi  ja  Otanmäki—Murtomäki -rata-

osilla  radan  lakkauttaminen tarkoittaisi myds kuljetusten 
loppumista  radan  vaikutusalueella.  Radan  käyttöön tu-
keutuvat yritykset lopettaisivat toimintansa kokonaan  tai 

 siirtäisivät ne toiseen paikkaan  ja  mandollisesti kokonaan 
ulkomaille. Yritysten toiminnan mandollinen loppumi-
nen voisi aiheuttaa huomattavia aluctaloudellisia seuraa-
muksia (työpaikat, verotulot jne.).  

6.3.  Vaikutuksia muihin 
kuljetus muotoihin  

Vähäliikenteisten  ratojen vaikutusalucilla  on  mandollista 
käyttää kuljetuksiin rautatie-  ja  maantieverkoston  lisäksi 

myös muita kuljetusmuotoja  ja  reittejä eli  lento-  ja  vesi- 

teitä. Lentoliikenne ei ole kuitenkaan vaihtoehtoinen  kul
-jetusmuoto  radoilla kuljetettaville tavaroille. Tämà johtuu 

ensisijaisesti siitä, että kuljetettavat tavarat ovat paäsaan- 



töisesti  hyvin painavia, paljon tilaa vieviä  ja  tavaroiden  ja-
lostusarvo  on  suhteellisen matala (raaka-aineita). 

Llseiden  selvityksissä mukana olevien ratojen vai-  I  
kutusalueilla  on  mandollista käyttää puuraaka-aineiden  I  
kuljetuksiin uittoa  tai  aluskuljetuksia.  Erityisesti itäisen  I  
Suomen alueella vesikuljetusmandollisuudet ovat hyvät 
useiden tarkastelun kohteena olevien rato;en vaikutusalu-
eella. Kuitenkin esimerkiksi Kainuussa uittotoiminta  on 

 lakannut  1990-luvun alussa  ja uittorakenteet  on  purettu,  I  
joten uitto ei ole enää täällä vaihtoehtoinen kuljetusmuoto 
rautatiekuljetuksille. Vesikuljetukset ovatkin menettäneet  I  
viime vuosikymmenien aikana asemiaan muille kuljetus-  I  
muodoille, mutta ovat kuitenkin pystyneet säilyttämään 
asemansa vakaana aivan viimeisten vuosien aikana. Suu - 
nn  puute sisävesikuljetuksissa  on  talviaikainen  katkos  I  
liikenteessä, jonka aikana joudutaan käyttämään muita 
kuijetusmuotoja. Tämän vuoksi vesireiteillä tapahtuvat  I  
kuljetukset eivät voi yksinään olla vaihtoehtona rauta-  I  
tiekuljetuksille.  Mandolliset ratojen lakkautukset voisivat 
siirtää jonkin verran itäisen Suomen raakapuukuljetuksia  I.  
rautatieltä uittoon,  mutta siirtymä ei olisi todennäköisesti  I  
kovin  merkittävä.  

6.4.  Kuljetusketjutja 
logistlikkakeskukset  

Suomen elinkeinoelämä  ja  teollisuus toimivat etäällä  pää- I  
markkina-alueistaan ja  kilpailukyvyn ylläpitäminen edel-  I 

 lvttiiä  kustannuksiltaan tehokkaita logistiikkaratkaisuja. 	I  
Nvkyism logistukkakustannusten  arvioidaan olevan Suo-  I  
messa  kaksinkertaisia EU:n keskitasoon verrattuna. Etäi- 
syvdestä  johtuvia lisäkustannusta voidaan kompensoida  I 
vain  tehokkaammilla logistiikkajärjestelmillä  ja  kuljetus-  I  
ketjuilla.  Satamien  ja meriväylien, rataverkon,  maanteiden 
sekä lentoyhteyksien  on  oltava hikennöitävässä kunnossa  I  
vmpärivuotisesti  ja litkenneverkko;en  on  mandollistettava  I  
kuljetusketjujen  toimivuus. Eri kuljetusmuotojen välillä  
on  myös pyrittävä säilvttämäiin kilpailutilanne. Lisäksi 
tietolnkennevhtevksien  ja  -järjestelmien, tavaraliikenteen 
terminaalien sekä muiden toimintaympäristön järjestely-
jen tulisi olla toimivia  ja ajanmukaisia.  

Eri puolilla maata  on  pyritty kehittämään elinkeino-  I  
elämän kilpailukykyä panostamalla logististen prosessien EI  
ja  olosuhteiden kehittämiseen. Vähähikenteisten ratojen  I  
tulevaisuusselvityksen  yhteydessä käydyissä keskusteluis-  I  
sa  ovatkin nousseet esille tarpeet  ja  mandollisuudet pe- 
rustaa keskuksia, joissa  on  korkeaa logistiikan osaamista,  1=  
monipuolisia palveluja  ja  hyvä liikenneinfrastruktuuri.  I  
Logistiikkaeskusten  perustamiseen tarvitaan kuitenkin  I  
rautatievhteyden  olemassaolon lisäksi riittävän suuret  kul-  I  
jetusvolyymit,  jolloin tavaravirtojen ohuus nousee useissa 
tapauksissa esteeksi keskusten perustamiselle.  

1•  



7  Radanpitäjän 
 näkökulma  

7.1.  Vähäliikenteiset  radat  osana 
radanpitoa 

Rautateiden  ja sen vähäliikenteisimmän  osan merkitys 
elinkeinoelämän kuljetustarpeiden tvvdyttiijänä  ja  viime 
kädessä alueiden elinvoimaisuuden turvaajana muodos-
tuu monitahoisen kokonaisuuden tuloksena. Radanpitäja 
joutuu niukkojen resurssien takia tekemään priorisointia 

 ja  voimavarat pitää pystyä suuntaamaan tärkeimpiin koh-
teisiin. Tavoitteena  on,  että rautateiden kuljetuskysyntään 
pystytään kokonaisuutena vastaamaan parhaalla mandol-
lisella tavalla. Tämä herättää kvsvmvksia siitä, mikä  on 
väylälaitoksen  vastuu liikenteen työnjaon kehityksestä. 
liikennejärjestelmiin toimivuudesta  ja kokonaistaloudesta 

 sekä alueiden kehittämisestä  (kuva  7). 

Radoista  aiheutuu kunnossapitokustannuksia vaikka lii-
kenne olisi hyvin vähäistä  tai  jo  lakannut kokonaan. Taso-
risteykset, kuivatusjärjestelmän ylläpito, radantarkastus  ja 

 muut vastaavat toimenpiteet tulevat maksamaan joka ta-
pauksessa. Toisaalta Ratahalimtokeskuksella  on  ongelmia 
vilkkaimmilla radoilla, joilla ei kyetä vastaamaan riittävän 
hyvin kvsvntään. Myös täällä tarvittaisiin investointeja  ja 
panostuksia  mm. ratapihojen perusparannukseen  ja  ke-
hittämiseen sekä ratalinjojen perusparannukseen. 

Elinkeinoelämän 	Alueiden 
kuijetustarpeet 	vetovoima 

+ 	 : 	Alueiden 

Kuljetus- 	/ 	ViSiOt 
ketjut 	./ 

+ 	/  I  
/ 	Liikenne- 

Rautateiden  / 	I  järjesteimän  palvelu- 
rooli / 
	kyky, toimivuusja + 

Vähäliikenteisten  
rooli 	 Työnjaon muutokset 

-  vaikutukset muihin 

/ 	\/  I  
Parantamisen Lakkauttamisen 
vaikutukset 	vaikutukset 

+ 	4  
Kustannukset Kustannukset  

Kuva  7.  Vähäliikenteisillä  radoilla tehtävien 
toimenpiteiden vaikutusten kohdentuminen.  

7.2.  Mandolliset toimintamallit  

7.2.1.  Vaihtoehtoiset tulevaisuuspolut 

Rataverkko  elää  ja  kehittyy muuttuvien kuijetustarpeiden 
myötä. Niukan rahoituskehvksen vuoksi  on todennäkois-
tä,  että osasta vähähikenteisiksi  tai  kokonaan tarpeetto-
miksi käyneistä radoista joudutaan luopumaan. Kullakin 
rataosalla tulevat käsiteltäväksi periaatteessa neljä erityvp-
pistä tulevaisuuspolkua  (kuva  8).  Ensisijaisesti  radat  pyri-
tään ylliipitämään liikennöitävässä kunnossa niin kauan, 
kuin  se  kohtuudella  on  mandollista ilman suuria inves-
tointeja. Kun peruskorjausta ei voida enää siirtää, tulevat 
käsiteltäväksi vaihtoehtoina  radan peruskorjaarninen ja 
sen  vaatimat investoinnit  tai  radan  sulkeminen liikenteelta 
odottamaan mandollisesti myöhemmin ilmaantuvia uusia 
kuijetustarpeita. Joissakin tapauksissa (teollisuusradat 

 rata  voidaan luovuttaa yksitvisraiteeksi, jolloin ylläpitopi-
tovastuu siirtyy rataa tarvitsevalle teollisuudelle. 

Nullä rataosilla,  jotka  on  jo  suljettu liikenteeltä,  to-
dennäkötsin  vaihtoehto  on  radan  lakkauttaminen  ja  pur-
kaminen. Uusien kulj etustarpeiden ilmaantuessa voidaan 
myös neuvotella  radan luovuttamisesta vksitvisraiteeksi 

 tai  jopa pohtia invcstointimandolhsuutta. 



Ylläpidetäan 
. 	2010(2015)  

asti  
Rata A  

Investointitarve 
 2010(2015)  Suljetaan liikenteeltä 

Luovutetaan 
yksityisraiteeksi 

4 

Vähäliikenteisten  ratojen  tulevaisuuspolkuja  

Investoidaan  

Rata B  Suljettu liikenteeltä  Lakkautetaan  ja 
 puretaan 

Kuva  8.  Mandolliset toimintamallit.  

7.2.2.  Perusparantaminen 

Vähäliikenteisten ratoj  en  perusparantamisen  kustannuk-
sia  on  aiemmin arvioitu suoraan ratojen pituuteen perus-
tuen vakiokustannuksia käyttäen. Ratahallintokeskus  on 

 keväällä  2005  tarkentanut kustannusarvioita  ja  pyrkinyt 
löytämään kullekin rataosalle mandollisuuksien mukaan 
kevyempiä perusparannusvaihtoehtoja. Perusparanta-
misen kustannuksia kevennetään kierrätysmateriaalej  a 

 käyttämällä. Jotta kierrätysmateriaalia saadaan käyttöön, 
edellyttää  se  ensiksi parantamistoimia  ja  investointeja  vii

-kasliikenteisemmällä rataverkolla.  

Päätökset ratojen korjauksesta  ja perusparannuksen 
 tasosta  on  perustuttava  radan  todellisiin käyttötarpeisiin 

 ja  nykyisen rakenteeseen sekä kuntotasoon. Käyttötar-
peet määrittävät  mm.  radan tavoitteellisen  akselipainon  ja 
maksiminopeuden. Tarkasteltavia korvausinvestointi-  tai  

kunnossapitovaihtoehtoja  on  neljä  ja naistä  on  pyritty va-
litsemaan jokaiselle radalle tarkoituksenmukainen vaihto-
ehto. Kunnossapitovaihtoehdot ovat seuraavat: 

•  luokka  1:  nykyiset  K30-kiskot säilytetään,  pöl-
kynvaihto  tapahtuu hajavaihtona vuosittaii  (5 0o  

rataosan pölkytykses  tä  vuodessa). 
•  luokka  2:  nykyiset  K30-kiskot vaihdetaan  K43-
kiskoihin. Pölkvtvs  uusitaan kerralla uusin puu-
pölkyin  (1640  pölkkvä/r-km). Rata  puolisepelöi-
dään  (35 cm).  
•  luokka  3:  nykyiset kiskot vaihdetaan kunnos-
tettuihin  54E1 -kiskoihin. Pölkytvs  uusitaan puu-
pölkyin  (1640  pölkkvä/r-km). Rata  puolisepelöi-
dään  (35 cm).  
•  luokka  4:  nykyiset kiskot vaihdetaan kunnos-
tettuihin  54E 1  -kiskoihin  ja hitsataan  jatkuvaksi. 
Pölkvtvs uusitaan betonipölkvin.  Rata  puohsepe-
löidään  (35 cm).  

Rataosien luokittelun  perusteena ovat olleet kierra-
tvsmateriaalin määrä  ja  saatavuus sekä radoilla nykyisin 
hoidettavat kuljetukset  ja  näkymät tulevaisuuden kulje-
tustarpeista. Luokittelun perusteet  ja rataosakohtaiset 

 toimenpiteet  on  esitetty taulukossa  5.  



Rataosa 	 Lk Luokitukseri  peruste Toimenpide 

Aittaluoto-Ruosniemi 	2  uy SheL  Gas  ALs  n  kaasukuetukset edeflyttavot Aittaluoto-Ruosniemi vaGe  vaihdetaan  K-53  
radan  parantamista luokkaan  2  kiskot  Ruosniemi -Electrolux  väli säilyy luokassa  

_______________ -- 
- 	

--  I,  pOlkytja tukikerros  (35 cm).  

Joensuu-Homantsi 	2  Rataosalle onjo  osin vaihdettu  K43-kiskoja.  PÖlkytysja  K30-kisko vaihdetaan  K43-kiskoon 
Liikennemäarät  ovat  tarkastelluista rataosista  55,3  ratakilometrin  matkalla.  Tukikerros  uusitaan 
suurimmasta  paästäja rataosalla  kulkee raskaita  koko  matkalta  (69 km).  Pölkynvaihtoa  haja - 
puujunia  K43  materiaalin saatavuus riittäisi  vaihtona  I 3,7  km:n  matkalla/vuosi.  
tälle  rataosalle. 

Kemijarvi-Kelloselka 	1  Luokka  I  riittää  rataosan kuetustarpeille. Kiskon-ja  pOlkyn hajavaihtoa  vuosittain. 

Kiukainen-Kauttua 	1  Rataosalle onjo  vaihdettu  kiskojaja pölkkyjä Kiskon-ja  pölkyn hajavaihtoa  vuosittain 
Luokka  I on  kuetustarpeisnn  nähden riittävä. 

Kontiomäki- 	 I  Luokka  I  riittää  rataosan kuetustarpeille. Kiskon-ja  pölkyn hajavaihtoa  vuosittain  
Ammansaari  

Lahti-Heinola 	 3  Suuri  Irkennemääräja kuetusten  raskaus.  Kiskon-ja  pölkynvaihto  koko matkalle,  
Rataosalle  saadaan  kierrätysmateriaalina sepelöinti  (35 cm) 
K54  kiskoaja  K43  kiskoa voidaan vapauttaa 
muuhun käyttöön.  

Lahti-Loviisa 	 3  Rataosalla onjo  nykyisin noin puolet  K54  Tukikerros  uusitaan  56  km:n matkalla  pool'  
kiskotusta.  K54  osuutta  voidaanjonkin  verran  sepelöinnillä  35 cm).  Pölkyn hajavaihtoo 
(isatä,  mutta pääosin tavoitteena nykyisen tason vuosittain 
säilyttäminen. 

Lieksa-Porokylä 	4 -lenkilöliikenne  vaatii  radan  parantamista  Kiskonvaihto  28,2  km:n  matkalle,  tukikerroksen  
parempaan tasoon.  Rataosalle onjo  vuoden  täydennysja pölkytyksen  uusiminen  (beten:)  
2005  aikana uusittu  liikenteenohjausja  kulun  koko  rnarkal(e  (58,8 km(.  
valvonta  jarjestelmiä.  Nykyisin  rataosata  on  
noin puolet  K43ja  noin puolet  K54  kiskotusta  
K43  kiskot vaihdetaan  K54  

Murtomäki-Otanmäki 	I 
	

Satunnaisilleja  hiljaa  ajettavSle kuletuksille 
	Kiskon-ja  pölkyn hajavaihtoa  vuosittain  

r:ittBB  luokka  I  

Niinisalo-Parkano- 	I 	Luokka  I  riittää  rataosan kujetustarpeille 	Kiskonja pölkyn hajavaihtoa  vuosittain 
Kihniö 

Porokylä-Vuokatti 	2 	Rataosan  nykyinen  kiskotus  on  erittäin huono- 	Kiskon  vaihto  80 km  matkalle,  pölkytyksenja 
kuntoinenja  on  pakko uusia. Kierrätys 	tukikerroksen)sepeli  35 cm)  uusiminen  koko  
materiaalina saadaan  K43  kiskoa 	 matkalle  (81,8 km).  

Savonlinna- 	4 
Huutokoski  

Esitetty luokitus  on  lukennemäärään  nähden  
korkeahko. Puupölkkyjä  ei kuitenkaan riita 
kaikille  rataosille,joten  tällä  rataosalla esiterajmr  
mandollisesti voimakkaasti  lisääntyvi:n  (Bp:  
kulkuliikenteen  tarpeisiin  itärajalta L.i.jukko  I  
mandollistaa jopa  henkilöliikenteen  
tulevaisuudessa.  

Kiskori,.iksen, polkytyksenja tukikerroksen 
sepni: ( 	ril(  i  isirni.00n  koko  mitSui  le 7 :1 3 km I  

Pölkkyjen hajavaihtoa  vuosittain Suonenjoki-Jisvesi 	1 	Nykyisen tason säilyttäminen  

Äänekoski-Haapajärvi 	2 	Rataosan  parantaminen  K43  kiskotukseen  on 	Kiskotuksen  uusiminen  I 52 km  matkaie,  
so  investointi  ja  edellyttaä  sitä, että  päBradan 	pölkytyksenja tukikerroksen (sepel:  3S  
investoinnit toimivat niin, että saadaan 	 uusiminen  koko matkalle  )I64 km.  
tarvittava  kierrätysmateriaali. 	 ___________________________________ 

=  tason parannus 	ei  roi::  ilosru  

Taulukko  5.  Tutkitut luokatja toimenpiteet rataosilla. \'ähalnkenteisten  ratojen  perusparantamiseen  arvi-

oidaan tarvittavan  vhteensa  noin  170  miljoonaa  euroa. 

Kunnostuskustannukset  on  laskettu nykyisten  kustan-

nustasojen  mukaan. Kustannusarvio perustuu siihen, että  

kierrätvsmateriaaha  on  käytettävissä.  Kierrätyskiskojen 

ruttävän  määrän saaminen edellyttää  kunnostustoimien 

totcurumista  ensin  rataverkon  muilla  osilla.  

I  



Taulukossa  6 on  esitetty kullekin  rataosalle  valit-

tu  kunnostusluokka  ja  tämän edellyttämät toimenpiteet 
sekä laskettu arviot  rataosien  tehostetun  kunnossapidon 

 ja  investointien kustannuksista.  Ylläpitoinvestointeja  (te-
hostettua  kunnossapitoa)  tehdään tarvittaessa jokaisella  
rataosalla  ennen varsinaista  korvausinvestointia  ratojen  I.  
hikennöintikelpoisen  kunnon  varmistarniseksi.  Jos  korva-
usinvestoinnit  tehdään  esitetvssä  aikataulussa, ovat  viläpi-
toinvestointien  kustannukset yhteensä noin  9 M€  vuosi- 
na  2006-20 13.  Todelliset kustannukset  tarkentuvat  vasta, 
kun korjausten suunnittelu käynnistyy.  

Korvausinvestoinnit.  Luokan  24 radoille  tehdään  korvausinvestointi  0  vuoden aikana. Tätä ennen vaaditaan tehostettua  kunnos-
sapitoa  radan  sälyttämiseksi liikennöitävässä  kunnossa.  Radoille,  joille  on  suunnitteilla investointi,  pölkynvaihtoa  tehdään  2  % rataosan 
pölkytyksesta  vuodessa  Investoinninjälkeen peruskunnossapitokustannusten  arvioidaan laskevan.  Ratausile.  joille ei ole suunnitteilla 

 nvestoinrri, pH3ytysra  ui  srraan  (3 °a  vuodessa,  eivatkl peruskunnossapitokustannuksel  laske lankaan  

Rataosa 	 Pituus 	Luokka Nopeus/ 	Perus- Perus-  Ylläpito- Ylläpito- Arvioidut  
rd-km 	Akselipaino 	kunnossa- kunnossa- investoinnin investoinnin korvaus- 

pito pito kustannukset kustannukset investointi- 
eur/vuosi eur/vuosi eur/vuosi eur/vuosi  kustannukset 
ennen investoinnin ennen investoinnin eur 
investointia  jälkeen investointia  jälkeen 

/ULJL4) 	I4jyr('nu - .44 2  Sn  50/22.5 t 23 	(1(31) 8400 0 	25 0 001 
Isokyla-Kelloselka  

- 

71.9 I  Sn  50/loS  
Sn  40/20  

87000 18/ 000 646 313 646 313  

Joensuu -llomantsi  69 2  Sn  50/22,5 t 308 000 246 400 249 518 129 800 20 200 QQC  

Kiukainen-Kauttua-Säkylä  18,5 I  Sn  30/16 t. 
Sn  20/20  

206 000 206 000 181 837 181 837  

Kolari -AkäsjokvRautuvaara  27,5 - -  9 	00 9 00  
Kontiomäki -Amrnänsaari  9l,6 I  Sn  50/16 t, 

Sn  40/20 
520 000 920 000 823 397 823 39/  

Lahti-Heinola  37,4 3  Sn  60/22.5 t 503 0011 402 400 135 246 0 -  3 000 14 
Lahti -Loviisan satama  77,1 2/3  Sn  60/20 t, 

Sn  50/22,5  
410  oi'0  328 000 279 89 279 894 /  400 004  

Lieksa -Porokylä  58,8 4  Sn  I lO 
hIÖ-junat)  
Sn  80/22,5 

355 000 284 000 212 633 0 I 7 800 000 

Murtomäki-Otanmäki  25,3 1  Sn  50/16 t, 
Sn  40/20 

55000 53000 72/ 473 22/ 423  

____________  
Parkano -Kihnid  6,4 I Sn50/l6t.  

Sn  40/20  
1I8000 II8000  155680 55680  

Parkano -Ninisalo  4 1,8 I  Sn  50/16 t. 
Sn  40/20 

299 000 299 000 396 795 395 795  

Pesiökylä -Taivalkoski  81.9 - -  55000 55000 
Porokylä -Vuokatti  81,8 2  Sn  60/22,5 t 407 000 325 600 295 805 0 27100000 
Raudanlahti -Säynätsalo 	4 	 - 	 0 0  
Savonlinna -Huutokoski 	74,8 	4 	Sn  80/22,5 1 	3/9 000 303 200 270 492 0 30 900 000  
Suonenjoki -lisvesi 	8,4 	2 	Sn  35/27.5 t 	30 000 30 404 7 I 	7 I? 7 I 	7 12  
Äänekoski-Haapajärvi 	164 	2 	Sn60/22,5t 	796000 636800 593057 0 53650000 

958 	 466000 

Mikäli investoinnit saadaan tehtyä  keskimääun  5  vuoden kuluttua, arvioidaan 
seuraavan  10  vuoden  peruskunnossapidonja ylläpitoinvestointien 

40239004592612 2955 536 171 005000  

tason parannus 
'  ei muutosta 

kustannuksiksi yhteensä 	 83 434 015  

Taulukko  6.  Arvioidut korjauksen kustannukset rataosittain. 



7.2.3.  Säilyttäminen 

Ratoja pystytään säilyttämään hikennöinnkuntoisena 
kunnossapitoa tehostamalla  vain rajalhsen  ajan. Säilyt-
tämisestä syntyy kustannuksia. Kuvassa  9 on  esitetty 
säilyttämisen kustannukset. Radoilla tarvitaan siis pe-
ruskunnossapidon lisäksi ylläpitoinvestointej  a,  jotta  rata 

 saadaan pysymään hikennöitävässä kunnossa. Peruskun-
nossapitokustannukset eivät laske ylläpitoinvestoinneista 
huolimatta. Ylläpitoinvestomneilla tarkoitetaan sitä, että 

 5 'o rataosan pölkytyksestä  uusitaan vuosittain. Ratojen 
nopeus-  ja akseipainotasoihin  ei tule muutoksia. 

Ratojen säilyttäminen nykyisessä kunnossa ylläpi-
toinvestointien keinoin vaatisi seuraavan  25  vuoden aikana 
saman verran rahoitusta kuin esitetyt korvausinvestoinnit 

 ja  niiden jälkeinen kevvempi kunnossapito. Toisin sanoen 
ratojen säilyttäminen tulisi  25  vuoden aikana maksamaan 
ylläpitoinvestointien keinoin toteutettuna yhtä paljon 
kuin esitettvjen ratojen peruskorjaaminen. Todennäköi-
sesti  osa radoista  jouduttaisiin kuitenkin liikennerurvalli-
suussvistä sulkemaan liikenteeltä ilman korvausinvestoin-
teja  jo ko.  ajanjaksolla. Ylläpitoinvestointien avulla eivät  

parane myöskään liikennöintiolosuhteet kuten nopeus  tai 
 sallittu aksehpaino. 

Myös niillä radoilla, joilla ei liikennöidä, tarvitaan  vi-

läpitotoimia.  Liikenteen lakattua ei pelkällä kuivatuksesta 
huolehtimisella pystytä pitämään rataa liikennöitävässä 
kunnossa  kovin  pitkään.  Radan  kiskot  ja pölkvt rappeu-
tuvat  vaikka radalla ei olisikaan liikennettä.  

7.2.4.  Lakkauttaminen  

Ratalakija  sen  vaikutus ratojen 
 Jopettamiseen  

Liikenne-  ja viestintäministeriön  johdolla  on työryhma
-laatimassa ratalakia. Ratalain tarkoituksena  on  ylläpitää ia 

kehittää rautateiden henkilö-  ja  tavaraliikenteen vaatimia 
toimivia, turvallisia  ja  kestävää kehitystä edistäviii rauta-
tievhtevksiä osana hikennejärjestelmää. 

Lisäksi  lain  tarkoituksena  on  turvata rautateiden yl-
läpitäminen, kehittäminen  ja  rakentaminen valtakunnan 
eri osia yhdistävänä liikenncmuotona sekä turvata osal - 
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1.  Kunnossapitokustannukset 
YIIäpitoinvestoinnn  kustannukset  

Kuva  9.  Säilyttämisen kustannukset vuosina  2005-2015. 



listumismandollisuudet rautatiehikenneratkaisuja  (tai  rau-
tatievhteyksiä)  koskevaan suunnitteluun toteuttamalla  ja 

 edistämällä hyvää hallintoa  ja  oikeusturvaa rataverkkoa 
koskevissa asioissa. 

Ratalaissa  tullaan käsittelemään myös suunnittelua 
 ja  hvväksyntämenettelyjä,  jota radan  lopettaminen osa-

na valtion rataverkkoa edellyttää. Lähtökohtana  on,  että 
jokaisesta kohteesta  on  laadittava ratasuunnitelma, jossa 
osoitetaan sekä lopettamisen vaikutukset että  rata-alueel-
la tehtävät toimenpiteet. Normaalisti ratasuunnitelmat 
hyväksyy Ratahallintokeskus. Ratalakiluonnoksessa  on 

 esitetty, että lopetettavien ratojen osalta päätös tehdään 
Liikenne-  ja  viestj.ntäministeriössä.  

Purkamisen kustannukset 

Ratojen keskimääräisiä purkukustannuksia  on  arvioitu 
Niinisalo—Parkano rataosalla tehtyjen laskelmien perus-
teella. Keskimäärin purkukustannukseksi arvioidaan noin 

 10 000  €/kilometri. Yhteensä purettavaksi esitetävien ra-
tojen purkukustannuksiksi arvioidaan noin  2,6 M€.  Las-
kelmassa  on  oletettu, että purettavan  radan  ratapölkyt 
kuormataan  vaunuihin  ja  hävitetään  ja  teräs kuormataan 

 ja  sulatetaan. Ratapenkat tasoitetaan. Laskelmassa  on 
 huomioitu kierrätysmateriaaleista saatavat tulot. Ratalin

-jan  ylläpitokustannuksiksi  radan  purkamisen jälkeen ar-
vioidaan noin  300  €/km/vuosi.  Ylläpidon kustannuksia 
aiheuttavat siltojen tarkastus  ja  huolto, sivuojien toimin-
nan varmistaminen purkaus-  ja  vesomistöillä  sekä  mm. 

 rumpujen huolto.  

7.2.5.  Muut mandollisuudet  

Yksitvisraide  tarkoittaa muuta kuin Ratahallintokeskuk
-sen  hallinnassa olevaa raidetta jolla  on  hittymä  valtion 

rataverkkoon. \Tähähikenteinen,  vain  yhden teollisuuslai-
toksen kuljetuksia palveleva  rata on  mandollista luovuttaa 
yksitvisraiteeksi, jolloin vastuu  radan  ylläpidosta siirtyy 

 sen  uudelle omistajalle. Suljetulla yksityisraiteella turvalli-
suustaso voi olla alempi kuin yleisellä rataverkolla.  

I  



8. Ratakohtainen  
arviointi  

8.1.  Metsäradat 

Ratakohtaiset  arviot metsäratojen osalta  on  esitetty taulu-
kossa  7.  Tarkemmat arviot kultakin rataosalta  on  esitetty 
liitteessä. 

Metsäradoista  esitetään säilvtettäväksi  radat,  joilla 

 on  suurimmat kuljetusvolvvmit  ja  mandollisuuksia kulje-
tusmäärien kasvuun. joensuu—Ilomantsi -radalla esitetään 
suoritettavaksi korvausinvestointi  ja  Kontiomäki—Äm-

mänsaari -rata  esitetään vlläpidettävaksi nykyisellä tasol-
laan tehostarnalla tarvittaessa vlläpitoinvestoinneilla.  

Radat,  joiden kunnossapitoon  tai  investointeihin 
löytyy vähemmän perusteita (ylläpito  on kuljetusmääriin 

 suhteutettuna kallista), esitetään lakkautettavaksi. Lak-
kautettavista radoista esitetään purettavaksi Kolari—Akas-
joki/Rautuvaara, Parkano—Kihniö  ja  Pesiökylä—Taivalkos-
ki  -radat,  joilla ei ole joko lainkaan  tai vain  hyvin vähiin 
liikennettä. Isokvlä—Kelloselkä  -radan  liikenne esitetään 
lakkautettavaksi, mutta ratalinja säilytetään mandollisen 
Salla—Kantalahri  -radan  rakentamis  ta  varten.  

8.2.  Teollisuusradat 

Teollisuusradoista  esitetään kunnostettavaksi Aittaluo
-to—Ruosniemi  ja  Lahti—Heinola  -radat  (taulukko  8).  Li-

säksi Suonenjoki—lisvesi  -rata  esitetään sailytettäväksi 
ylläpitoinvestoinnein nykyisellä tasollaan. Näillä radoilla 
ylläpitokustannukset ovat suhteellisen pienet verrattuna 
ratojen kuljetusmääriin. Lisäksi kaikilla näillà radoilla  on 

 myös mandollista kasvattaa liikennemääriä edelleen tule-
vaisuudessa. Etenkin kandella ensinnä mainitulla radalla 

 on  selkeästi kasvupotentiaalia.  

Radat,  joiden ylläpito  on  kallista  ja  joiden litkenteella 
ei ole olemassa kasvunäkvmiä, esitetään pääsääntöisesti 
lakkautettavaksi. Murtomäki—Otanmaki  -rata esitetiian 

 kuitenkin luov-utettavaksi Talgo Oy:n teolhsuusraitecksi, 
 sillä  yritys tarvitsee rataa välttämättä toiminnassaan. Kiu-

kainen—Kauttua  -rata  esitetään suljettavaksi liikentecltii 
nykyisen kuljetusten taustasopimuksen umpeutumisen 
jälkeen  ja  mandollisesti lakkautettavaksi sekä purettavaksi 
tämän jälkeen. Lisäksi Parkano—Nunisalo  ja  Raudanlah

-ti—Sävnätsalo  -radat  esitetään lakkautettavaksi  ja  puretta-
vaksi.  

8.3.  Yhdysradat  

Yleisesti yhdysradoilla  on  merkitystä verkon osia yhdistii-
vinä reitteinä. Kaikilla yhdysradoilla  on verkollista merki-
tvstä  ainakin vaihtoehtoisena reittinä esimerkiksi onnet-
tomuus-  tai  kriisitilanteissa. Lisäksi radoilla  on  vahvat 
kasvunäkymät lnkennemäärien suhteen. Kaikille yhdysra-
doille esitetään korvausinvestoinnin suorittamista.  Kor

-vausinvestoinnit  ja  ratojen tason nosto  tai säilyttammen 
 ovat liikennemäärien kasvun edellytys. Lieksa—Porokylä, 

Porokylä—Vuokatti  ja  Savonlinna—Huutokoski -radoilla 
 on  vahva kasvupotentiaali etenkin rataosan lapikulkevan 

liikenteen suhteen.  Lahti—Loviisa  -radan  liikenteellä  on 
kasvumandollisuuksia  sataman liikenteen kasvaessa  tai 

 nykyisin kumipvörillä hoidettavien kuljetusten siirtyessä 
raiteille. :\änekoski—Haapajärvi  -radan  tavaraliikenteellä 

 on  myös selviä kasvunäkymiä metsäyhtioiden lisätessä 
tulevaisuudessa kuljetuksia radalla  ja  siirtäessä kuljetuksia 

 mm. vesitieltä Junun. 



Metsäradat 	Ehdotettu toimenpide Peruste Kustannus 

Isokyla—Kelloselkä 	Eatausa suljrirtaarl lrjkci itoelta 	Jos  uusia  I/al ian ian 	rkra ie  ja kallis yllapito.  Radar  Ratalirijar  1  j4Liprdcri 	vuosittainen kustannus  
kuetustarpeita  ei  lahivuosina Imene.  heikko kunto ei mandollistaisi  kansainvalr-  on 22 000  euroa.  
rata  Jakkautetaan,  mutta  yllapidetäan  sia  kuljetuksia mandollisen Saha -Ala- 
ratalinja  tulevaisuuden tarpeiden  kurtti -radan  valmistumisen  jalkeen.  vaan 
varalle. Paatosta  tehdessa  kuullaan  rata  jouduttaisnn  rakentamaan  uudes- 
Venajän rataviranomaisia taan kansainvalisia  tarpeita varten. 

Joensuu—Homantsi 	Suoritetaan  korvausinvestointi.  Suhteellisen  vilkas  liikenne, jolla kasvu-  Korvausnvestoinnin  kustannus arviolta  inri 
nakymia.  20 200 000  euroa, kunnossapitokustannun  

Kolari—AkäsjokV 	Kuullaan Norjan  ja  Ruotsin  ratavrran- 
Rautuvaara 	ornarsia.  Jos  uusia  kuljetustarpeita  er  

ilmene lähivuosina,  rata  lakkautetaan 
 ja  puretaan.  

Kontiomaki— 	Yllapidetaan nykyisella tasollaan 
Ammänsaari  

Ei  liikennetarpeita, rataosan  hä
-kuntoisia  rakenteita voidaan  kierrät 

taa  muiden ratojen  korjauksessa. 

Kohtuullrset lukennemaaratja  mandol-
lisuuksia  kuljetusmäarien  hienoiseen 
kasvuun 

nousee  68 000  euroa/vuosi  

Purkamisen  kr rInrirli  is flora 
275 Doc'  euro;r 

Kunnossapitokustannus  kasvaa  yllaprro.  
investoinnin aloittamisen jälkeen  nom 
823 000  euroa/vuosi.  

Parkano—Kihniö 	Lakkautetaanja  puretaan. 	 Vahainen liikenneja  kallis  ylläpito. 	- -  Purkamisen kustannus  I 64 000  euroa  ja 
hisaksi  Parkanon  terminaalin rakentama 
kustannus, noin  300 000  euroa. 

Pesiokyla— 	Lakkautetaanja pUretaan. 	Ei  lukennetta  tai  nakyrnid  uudesta  liiken- 	Purkamrsen  kustannuksiksi arvioidaan noin 
Taivalkoski 	 teesra. yllaprdosta  aiheutuu kustannuksia  800  OOC araroa.  

Taulukko  7.  Metsäratojen  toimenpide-esitykset. 

Teollisuusradat  Ehdotettu toimenpide 
	

Peruste 
	

Kustannus 

AittIiint- 	 . 	r Hr H a  .,  
Ruosniemi lnkennemaariin. kasvupotentiaalia.  955 000  euroa.  

Kiukainen—Kauttua Suljetaan  lnkenteelta  kuljetusten  taus-  Vahainenja kausiluontoinen  liikenne  
tasopimuksen paattyessä.  Odotetaan sekä  kallis yllapito. 
paatOs sokeriteollisuuden  tulevaisuu- 
desta Suomessa,  ja  ratkaistaan  taman 
jalkeen.  onko tarpeen investoida  var  
voidaanko  rata  lakkauttaaja  purkaa 
pois.  

Lahti—Heinola Suoritetaan  korvausinvestointr.  Suhteellisen  vilkas  liikenne, jolla runsaasti  Korvausinvestoinnin  kustannus  on  arviolta  
kasvupotentiaalia.  3 000 000  euroa. 

Murtomki—  Luovutetaan  teollisuusradaksi.  Rata  paasaantoisesti  yhden yrityksen käy- 
Otanmäki  tossa,  liikenne  vahäista, yllapito  kallista 

Purkamisen kustannus  noni  418000  euroa.  Parkano— Lakkauteraanja  puretaan.  Vaharnen liikenneja  kallis yllapito  
Niinisalo lisaksi  kustannuksia synti  Parkanon termr- 

naalin  rakentamisesta.  

Raudanlahti— Lakkautetaanja  puretaan. Ei  Irikennetta  tai  nakymiä  uudesta  Sken-  Purkamisen kustannus  on  noin 
Säynätsalo  ________________________________  teestä.  '40 000  euroa.  

Suonenjoki— Ylläpidetaän nykyisella tasollaan.  Pienet  yllaprtokustannukset  suhteessa  Kunnossapidon  kustannukset nousevat  
lisvesi liikennemaarimn  noin  72 000  euroa/vuosr  

Taulukko  8.  Teollisuusratojen  toimenpide-esitykset. 

Yhdysradat 	Ehdotettu toimenpide  

Lahti—Loviisa 

Peruste 

kasvupoku ilraalra 

Kustannus 

/  /C)0 000  cuioa. irsatsi kurrr1osupriuk.isiair 
 nus  nousee  kunnossapidon tehostustoimien  

seurauksena noin  200 000  euroa/vuosi.  

Suhteellisen  vilkas  liikenne, jolla runsaasti  Korvausinvestoinnin  kustannus arviolta  
kasvupotentiaalia.  noin  17 800 000  euroa.  

Suhteellisen  vilkas lnkenne.jolla  runsaasti  Korvausinvestoinnin  kustannus  
kasvupotentraalia.  noin  27  lUO  000  euroa 

Suhteellrserr  vilkas  liikenne, jolla erityisen  ' Korvausinvestoninin  kustannus 
paljon  kasvupotentiaalia.  noin  30 900 000  euroa 

Lnkenteella kasvunäkymiä, lakkautus Korvausinvestoinnin  kustannus 
aiheuttaisi  investointitarpeita tieverkolla.  noin  53 650 000  euroa.  

I  

Lieksa—Porokyla 	Suorrtetaan korvausinvestointi 

3uoritetaan korvausinvestointi. 
Porokyla—Vuokatti 

Savonlinna— 	Suoritetaan  korvausinvestointi. 
Huutokoski  

Äänekoski— 	Suoritetaan  korvansrnvestointi 
Haapajarvi  

Taulukko  9.  Yhdysratojen  toimenpide-esitykset. 



Investointi-ja purkukustannukset  (tuhatta  euroaj 

Metsäradat  2005 	2006 	2007 	2008 	2009 2010 	2011 	2012 	2013 	2014 	2015  
sok4a Kck  719  

Joensuu-  orikIns  4733  
Kolari-Akasjoki/Rauluvaara 

Kontomaki-Arnmansaari 
D1rk1r 	Kihrio - 
PcsiokyJ: 	arvuIkcuk  8 9 
Teoltisuusradat  2005 	2006 	2007 	2008 	2009 2010 	2011 	2012 	2013 	2014 	2015  
AtiaJuoLu- kLjosr 	er  II 995  

Kiukainen-Kauttua  
Lahti-Hesiola I  
Murtom8ki-Otanmaki  
Parkano-  Nunisalo 

Raudanahti-SaynatsaIo  I  

Yhdysradat  2005 	2006 	2007 2008 	2009 2010 	2011 	2012 	2013 	2014 	2015 
2470 	2470 	2470  

Lieksa- Loi  okya  jå  
Porokyl8 -Vuokatti  ____________________ 

Savonhinna-Huutokoski 

Anekoskr-Haapajarvi  

173276 0 	26068 26293 28117 5935 26295 31929 24693 4333 	0 	0  

Taulukko  10.  Arvio  kustannusinvestointierija  ratojen 
purkamisen kustannuksista vuosina  2005-2015.  

Korvs  J9nv(5lC5iHt 

— - 	 kir  iii' 

8.4.  Kustannukset  ja  aikataulu 

Esityksen mukaiset investoinnit maksaisivat yhteensä 
 182 M€.  Vähähikenteisten ratoj  en  perusparantamiseen 

 tulee määritellä erillinen, yhteensä  182  M€:n  suuruinen 
teemapaketti vuosille  2006-2013.  Rahoitus riittää tässä 
selvityksessä korjattavaksi esitettyj  en  ratojen korjaami-
seen,  jos  lakkautettavaksi  esitetyt  radat  lakkautetaan  tai 

 suljetaan hikenteeltä  ja jos  tarvittava määrä kierrätvsma-
tenaalia  on  käytettävissä.  

Kuvassa  10  ja  taulukossa  10 on  esitetty laskelma 
ratoj  en  peruskunnossapidon, vlläpitoinves tointien  ja kor

-vausinvestointien  sekä purkukustannusten jakautumista 
seuraavalle kymmenelle vuodelle. Peruskunnossapidon 
kustannukset laskevat korvausinvestointien seuraukse-
na. Yhteensä ylläpito-  ja  korvausinvestointethin  sekä 
lakkautettavien ratojen purkamiseen tarvitaan vuosina 

 2005-2015 182 M€.  Tästä summasta vlläpitoinvestointei
-hin  käytetään esikscn mukaan noin  9 M€,  korvausin-

vestointeihin  noin  170 M€  ja  ratojen purkamiseen vajaa  3 
M€.  Inves tointikustannukset  ovat arvioita  ja  tarkentuva 

 vasta varsinaisen suunnittelun yhteydessä.  

40 000  

35 000 

30000  -- 	-- 	- 	- 	- 	__________  

25000- 

20000  -- 

% 	15000-  - 	- 	-- _____ 	 - 	- 
iii.i.I•  

5000 	

!h T I 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 201] 2012 2013 2014 2015 
 vuosi  

Kuva  10.  Peruskunnossapidon, yHäpitoinvestointien,  korvaus- 	 -  
investointien  ja  purkamisen kustannukset vuosina  2005-2015. 	1  

Kunnossautokustannukct 
YblaohtojnveOoinnin kusrannukset 
bnvesroins-ja  purkukusrannuksct 



9.  Johtopäätökset  

Vilkasliikenteistäja vähäliikenteistä 
rataverkkoa  on  korjattava rinnakkain 

Vähäliikenteisten  ratojen peruskorj aaminen kustannusar-
vioissa esitetyillä määrärahoilla  on  mandollista  vain,  jos 
vilkasliikenteiselle rataverkolle  turvataan riittävä rahoitus, 

 sillä vähäliikenteiset radat  on  tarkoitus korjata vilkaslii-
kenteisiltä radoilta vapautuvilla kierrätysmateriaaleilla. 

Vilkashikenteisille radoille tuiec  taata  170  M€:n  vuo-
tuinen rahoitus seuraavina vuosina. Viime vuosina  rata- 
verkon rahoitus  on  ollut liian niukkaa  ja  vanhenevan  rata- 
verkon uudistamista  on  jouduttu tekemään noin  150 M€: 
n  suuruisella määrärahalla. Tämä  on  johtanut siihen, että 
verkon vanheneminen etenee uudistamista nopeammin. 

Vilkasliikenteisen rataverkon  kunnostamista ei ole 
järkevää keskeyttää  tai  hidastaa vähäliikenteisten ratojen 
korjaamisen vuoksi,  sillä  tällöin  koko  rautatieliikenteen 
kilpailukyky kärsii. Kuljetusten snrtymät maanteille eivät 
ole suotavia liikenneturvalhsuus-  ja ympäristösyistä. 

Vähäliikenteisten  ratojen korjaamiseen 
tarvitaan eriflisrahoitusta 

Tarvittavat korvaus-  ja ylläpitoinvestoinnit vähähiken-
teiselle rataverkolle  maksavat yhteensä  182 M€.  Tehdyn 
selvityksen perusteella näyttäisi siltä, että kaikki yhdys

-radat ja osa  metsä-  ja teollisuusradoista  olisi perusteltua 
peruskorjata, koska ylläpitoinvestoinnit ovat kalliita, eikä 
niiden avulla pystytä parantamaan liikennöintiolosuhteita 
eli sallittua akseipainoa  ja  nopeutta. 

Vähähikenteisten  ratojen perusparantamiseen tulee 
määritellä erillinen, yhteensä  182  M€:n  suuruinen teema- 
paketti vuosille  2006-2013.  Rahoitus riittää tässä selvityk-
sessä korjattavaksi esitettyihin ratoihin,  jos lakkautetta-
vaksi  esitetyt  radat  lakkautetaan  tai  suljetaan liikenteeltä. 

Vähäliikenteisille radoille  on  tarvetta 

Vähäliikenteiset  radat  edustavat vajaata viittä prosenttia 
eli vajaata kahta miljoonaa  tonnia  rautateillä kuljetetuista 

 42,7  miljoonasta tunnista (vuonna  2004).  Rataverkon  pi-
tuudesta ne edustavat noin kuudesosaa  (16 O)  

Radoilla  on  ilmennyt selvityksen aikana realistisia 
kuijetusten lisäämismandollisuuksia. Tavarahikenteen kil-
pailun vapautuminen vuonna  2007  lisää todennäköisesti 
kuljetuksia vähähikenteisellä rataverkolla.  Osa vähähiken-
teisten  ratojen varsilla sijaitsevista teollisuuslaitoksista  on 

 sellaisia, että niiden toiminta ei tulisi jatkumaan ilman rau-
tatietä. 

Energiankulutuksen  kasvun seurauksena  energian 
 hinta tulee kohoamaan. Tällöin rautatieliikenteen kysyn-

täpc)tentiaali  ja  yleinen suosio tulevat kasvamaan. Erityi-
sesti bioenergian  ja metsäenergian  käytön lisääntymisen 
myötä vähäliikenteisille radoille  on  mandollista saada uu-
sia, näiden energiamuotojen raaka-aineiden kuljetuksia. 

Liikennejärjestelmän  näkökulmasta 
korjaaminen  on  perusteltua 

Vähäliikenteisiltä radoilta  lähtevä  ja  saapuva tavaramää-
rä  oh  vuonna  2004  yhteensä noin  1,8  miljoona  tonnia. 
Vähäuhkenteiset radat syöttiivät  liikennettä muulle  rata- 
verkolle  ja  joillekin radoille suuntautuu rautatieliikennettä 
Venäjällä  ja  Keski-Euroopasta saakka.  

jos vähähilkenteisten  ratojen liikenne siirtyisi  tie- 
verkolle, aiheuttaisi  se  tarvetta sujuvuus-  ja Ijikennetur-
vallisuustoimenpiteiden  lisäämiseen tieverkolla. Lisäksi 
alemmalle tieverkolle aiheutuisi parannus-  ja kelirikkokor-
jausten  tarpeita sekä tarpeita perustaa uusia kuormaus  ja 
viihvarastointialueita.  Joidenkin rataosien lakkauttaminen 
johtaisi suoraan investointitarpeisiin rinnakkaiselle tiever-
kolle. Myös tienpidossa viime vuosien pienvaylaverkos

-ton  rahoitus  on  ollut viime vuosina nuttämätöntä. 

Erityisesti hikenneturvallisuus-  ja ympänistönäkö
-kulmista tarkasteltuna olisi perusteltua saada raskaita kul-

jetuksia siirrettvä tieverkolta rataverkolle. Tämä  on  myös 
EU:n tavoitteiden mukaista.  

Osa  vähäliikenteisistä radoista 
 on  käynyt tarpeettomaksi  

Osa  selvityksessä mukana olleista radoista oli  jo  suljettu 
liikenteeltä. Yhdellekään  jo suijetuista rataosista  ei ole sel-
vityksen aikana ilmaantunut uusia merkittäviä kuljetustar-
peita, joten radoista  on  mandollista luopua. Myös muuta-
milla muilla pistoraiteilla kuljetukset ovat vähentyneet eikä 
näköpiirissä ole uusia kuljetustarpeita. Rataverkko elää 
muuttuvien tarpeiden mukaan.  Radat  joille ei ole tarvetta 
esitetään suljettavaksi hikenteeltä  ja lakkautettaviksi.  

Ratojen säilymiseen voidaan 
 I  vaikuttaa alueellisesti  

Radan  olemassaolo koetaan kaikilla alueilla erittain tär-
keiksi. Useat tulevaisuuden kehittymismandollisuudet pe-
rustuvat  radan olernassaoloon. 

jo  nykyisillä, tällä hetkellä ratojen rinnakkaisella 
 tie- tai  muulla rataverkolla kiertoreittiä kulkevilla  kul-

jetusvirroilla, vähäliikenteisten  ratojen kuljetusmääraä 
olisi mandollista kasvattaa noin  50  prosenttia. Kasvu ei 



siis edellytä uusia kuljerusvirtoja vaan rinnakkaisella  tie
-verkolla kumipyörillä  hoidettavien kuijetusten siirtymistä 

raiteille  ja  muutamien nykyisin kiertoreittejä hoidettavien 
kuijetusten siirtymistä suoremmille kuijetusreiteille. 

Kuijetusmuodon  päättää kuljetuksia tarvitseva yri-
tys omista lähtökohdistaan. Yhteiskunnan vaikutuskeinot 
kuijetusmuodon valintaan ovat vähäiset. Parhaiten vähä-
liikenteisten ratojen säilymiseen tulevaisuudessa voidaan 
vaikuttaa paikallisesti ohjaamalla soveltuvat kuljetusvirrat 
yhteistyöllä kvseisille radoille. Samalla  on  tiedostettava, 
että vaihtoehtoinen kuijetusmuoto  on  tulevaisuudessa 
mandollisuus  vain  silloin, kun rataa todella käytetään  kul-
Jetusrelttinä. 

Vähäliikenteisten  ratojen 
tulevaisuudesta tarvitaan päätöksiä 

Tarkastellut  radat  alkavat olla kävttöikänsä lopussa  ja 
 vaativat  jo  lähivuosina huomattavia panostuksia kunnos-

tustoimenpiteisiin. Ratojen tulevaisuudesta tulee tehdä 
päätös,  sillä kunnostustoimenpiteden vuvästvmisen  seu-
rauksena ratojen kunto heikkenisi nopeasti  ja  ratojen lii-
kenne olisi lakkautettava pian hikenneturvallisuuden hei-
kentvmisen vuoksi. 

Päätöksiä tulee tehdä myös  sen  vuoksi, että ratojen 
tulevaisuuden yllä leijuva uhkakuva saadaan poistettua 
niiltä rataosilta, jotka aiotaan säilyttää  tai  peruskorjata.  EE 

 Lakkauttamisen uhka heikentää alueellista kehittämis- 
tä.  Radan  olemassaolo  on  usein yrityksille sijoittumisen 
peruste. Pahimmassa tapauksessa uhka  radan  lakkautta-
misesta voi estää yritysten sijoittumisen  radan  varteen  tai 

 jopa ohjata kansainvälisiä yrityksiä sijoittamaan tolminto
-jaan  kokonaan Suomen ulkopuolelle. 
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Vaha)jrkentcisten hankc'srviointi 
- vähahikenteinen 

normaaji)iikenteincn 
• lilkennepaikka 

SUainti rataverkofla 

,\ittaluut( –Ru sniemi  -rata  sijaitsee Satakunnassa Porin kaupungin 
alueella. Rataosa  on  pistoraide,  joka  on  pituudeltaan kolme kilometriä 
(Aittaluotoon saakka).  Sillä  on  kaksi kaupalliselk Inkenteelle avoinna 
olevaa Inkennepaikkaa.  I  asäksi rataosalla  on  vksityisraideluttvmiä. 

Rataosan  liikenne 

Rataosalla  on  ainoastaan tavarahikennettä. Kuljetukset ovat olleet  ko-
konaismaaraltaan  vähäisiä, mutta ovat kasvaneet nopeasti vumevuo

-sina. Vilkkaimmillaan rataosan tavaramäärät  ovat olleet vuonna  2004 
 noin  49 50))  tonnIa. Randituspainolla  mitattuna tavarakuljetusten vo-

lvvmi olisi tällöin lähes  100 000  tonnia.  

Shell Gas  (  )v on  investoinut Ruosniemessä  pari  vuotta sitten kaasu-
säilioön  ja  kaasun käsittelvlaitteistoon. Rataosuuden liikenne onkin 
vilkastunut, kun nestekaasukuljetukset alkoivat radalla vuonna  2003. 

 lisäksi Ruosniemessa  on  Nlectroluxin  pohjoismainen logistnkkakes_ 

kus,  jonka toiminta perustuu rautatiekuljetuksin. \ arastolle saapuu 
kasvavissa määrin tavaraa rautateitse Etelä-Ruroopasta  (Italia,  Ranska 

 ja  Saksa)  ja  sieltä lähtee  kul jetuksia  kotimaan lisäksi  mm.  Venäjälle,  I L
-rainaan  ja Kazakstanun. Rataosalla  kulkee tällä hetkellä merkittävä  osa 

koko  Porin rautatieliikenteen tavarakuljetuksista  ja  ne ovat edelleen 
selvassä kasvussa  Shell Gas  (  )v:n nestekaasukuljetusten  a  Flectrojtix 
(  )v:n kulpetusten  lisääntymisen myötä. 

Vaihtoehtoiset tulevaisuuspolut 

Vaih ehtoisina tulevaisuusp dkuioa  vat  radan peruspirintanitien 
 tai rata(  san lakkauttiiminen. 

Perusparanous  mandollistaa  n  kvisten kul eiusten  lisäksi uusien  kul-
petusten surrymisen kumipyöriltä  radalla. Poteonaalisia ovat Conip 
nenta (  )v:n harkko-  pa  pakettikulpetuksct,  joita  on  noin  15 000  tooiiia 

 vuodessa. lämä nostaisi  radan liikennemäärän  noin  65 000  tonniin  pa 
 vahintaoi  nuverk  in  kui rmitust,l  1 -2  ku mia -autolla  vin )r(  kaudessa 

Aittaluoto–Ruosniemi  1997-2004 
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Rataosari  perustiedot 

PitUUS  
Radan  rakenne 
Nykyinen akselipaino 
Kunnossapitoluokka  
Per usparannustarpeen ajottus 

 Palvelutaso  2004 
Lirkennepaikat 
Ttavaraliikennetta/ 
Hhenkrlolnkennetta  

2.8  kro 
K30/K43kisko. puupolkyt  
20  ln (35 km/h)  
ei  maaritetty 

 2005-200 7 
 ei määritelty 

:ttaluoto(T), Ruosniemi(I) 

Radan lakkautus  ei surtäisi  radan nvkvisili  kuljetuksia tieverkolle vaan 
kuijetusten  ja  yritysten nykyisen toiminnan  on  arvioitu lakkaavan paik-
kakunnalla kokonaan  radan lakkautuksen mvotä.  

Tarvittavat ylläpitotoimetja 
korvausinvestoinnit 

Rataa ei  pvstä pitämään enää pitkään Inkennoitavassa kunnossa  ny-
kvisillä kunnossapitotoimilla. Perusparannustarve  ajoittuu lahivuosille 

 ja  samalla tulee ajankohtaiseksi rataosuuden tason nosto vastaamaan 
paremmin nykyisiä kuljetustarpeita ((  )v Shell Gas  .\b:n kaasukuljetuk-
set). 'l'ason  nosto tarkoittaa käytännössä  radan  nykyisten  K30  kiskojen 
vaihtamista  K43 kiskoihin  ja pölkvtvksen uusinusta koko rataosalla 
puupölkvin  (1640 pölkkyä/r_km).  Lisäksi  rata piniisi puolisepeloida 
(35 cm). K43-kiskot vaihdetaan kuitenkin  vain .'\ittoluoto—Ruosniemi 

 välille. Ruosniemi—[lectn  ,lux  välillä säilytetään vanha kiskotus  ja taällä 
 uusitaan  vain pölkvt  ja tukikerros  (35 cm).  

Eri vaihtoehtojen kustannukset 

Peruskininossapidon  kustannukset pohjautuvat nvkvisiin kunnos-
sapitokustannuksun.  Rata on  suhteellisen huonossa kunnossa, joten 
ennen mandollisen korvausinvestoiniun toteuttamista radalla  on to-
dennäkilisesti  tarvetta norniaalm kunnossapidon lisaksi mvos vllapi-
toinvestoinneille. jolla uusitaan vuosittain  3 o  rataosan polkvtvksesta. 
Jos kunnossapitoa  joudutaan tehostamaan ennen  k rvausnivestointia, 
on kunnossapidon kokonaiskustannus vhteensa 33 100 euroa  vuodes-
sa. Korvausinvcstoinnin suorittamisen jalkeen kunnossapidon kustan-
nus laskee  18 400 euroon. 

Lsitettv  laskelma korvausmvestoinnin suuruudesta perustuu kierrdtvs-
materiaalin käyttöön  ja  saatavuuteen  k rjausten  raaka-aineena.  'lama 

 edellyttää rahoituksen saamista vilkasliikenteisemmälle rataverkolle 
 170  milj. euroa  vuosittain  ja  lisäksi  182  milj. euron eritvista  rahoitusta 

vähälirkenteiselle rataverkolle. 

Kustannukset 

K  istannus  ennen nvestorntra - 	2 	000 eur/vuosi  
Otur 1rtuSsJpCOrr  Kustannus nvestotnninjalkeen  18400 eur/vuost 

N2pitotnvestorntlen  kustannukset ennen investointra lO  100 eur/vuost 
1Lrpttotnvestointren  kustannukset nvestornntn jälkeen  0 eur/vuost 
2rvoidu5 korvausinvestoinnin  kustannukset  955 000 eur 
N.rxius/kseliparno  Sn  50/22,5  

Radan  lakkauttamisesta  ja  purkamisesta aiheutuisi arviolta noin  28000 
euron  kustannukset. 

Merkitys liikennejärjestelmän kannalta 

Rataosa  on  elintärkeä rautatiekuljetuksia kävttäville yrityksille  ja radan 
 investointikustannukset ovat suhteellisen pienet verrattuna kuljetus- 

määriin. Radalla esitetään  k )rvausinvestoinna,  joka tulisi toteuttaa 
mandollisimman nopeasti viläpitokustannusten minimoimiseksi.  Ra- 	 :: 

taosa  kunnostetaan vastaamaan vaarallisten aineiden  kul jetusten  tar-
peita. Rata  pidetään lukennöintikuntoisena vlläpitoinvestoinnein  kor-
vausinvestoinnin  suorittamiseen saakka.  

a 
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KELLOSELKA 

Salmivaara 

Joutsijarvi 

KemUärvi 
 Kotavaara 

Rovaniemi 

Váhal,ikenteisten hankesrv:ointi 
vahaiiikentetnen 
normaa!iii(kenteinen 

• Iiikennepaikka 

Sjainti rataverkolla  

Rata  sijaitsee  161-1  .apissa Keinijärven  kaupungin itapuolella.  I  ;apin 
radan  jatkeena oleva pistoraide  on  pituudeltaan  74  kilometriä  ja  kul-
kee Kemijiirvcn kaupungin  ja  Sallan kunnan alueilla. laikennepaikkoja 
rataosalla  on  yhteensä seitsemän, mutta näistä  vain  neljä  (in  avoinna 
kaupalliselle lukenteelle. Radalla  on  VR_yhtymän  yksityinen raidehit-
tvmä.  jota  käytetään raakapuun lastaukseen. Rataosan hikenteelliseen 
vaikutusalueeseen kuuluvat lähinnä edellä mainitut radanvarsikunnat. 

Rataosan  liikenne  

I  lenkilölukenne  lakkautettiin radalta  jo  vuonna  1966  ja  tämän jälkeen 
radalla  on  ollut ainoastaan tavaralukennettä. Kuljetukset muodostuvat 
metsäteollisuuden raaka-aineen eli raakapuun  kul  jetuksista.  Raakapuu- 
kul  etukset  palvelevat lähinnä  Kemin Stora  I  nso ( )vj:n  a  Nietsä-Bot-
ma  Oy:n tuotantolaitoksia. Kul1etukset  Kemiin  hoidetaan rautareitse 
metsävhtiöiden yhteiskuljetuksin eli  nk.  I  apin  pendehillä. Isokvlan 

 sellutehdas käyttää raakapuukuljetuksunsa  kul  jetusmatkolen lvhvvden 
 vuoksi vaiti kumipvörälnkennettä.  Radan  kuljetusmäärät ovat olleet 

laskusuuntaisia,  sillä radan  vaikutusalueen  puuta kuljetetaan nykyisin 
enemmän Kemiiärven sellutehtaalle. 

Isokylä—Kelloselkä  1997-2004 

200 000 

150000 
C 

00000 I I  
5000 uuuuu  II. 

997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  

Tavaraliikenteen kehitys  Isokyla—Kelloselkä 
-rataosalla  1997-2004.  

Ratahallino  keskuksen tav,ira!ikeniic-ciiiiiisteussa  rata  oan  tavara-
liikenteen ennustetaan olevan vuosina  201(1 a 2025  lahes nykyiscila 
tasollaan.  Kuljetusmäärät voivat kuitenkin kasvaa huomattavasti,  jos 

 rata  yhdistetään \enäjän rataverkkoon rakentamalla Salla—Kantalaho 
yhteys. lämä edellyttäisi kuitenkin myös lsokvlä—Kelloselkä -rara - 
osan rakentamista uudelleen,  sillä  nykyinen  rata  ei soveltuisi kasva-
valle hikenteelle. \'uotuisen  kul  jetusmäärän  on  arvioitu olevan uuden 
yhteyden rakentamisen jälkeen jopa  1,9  miljoonaa  tonnia.  Radalla 
arvioidaan olevan myös matkailullista potentiaalia, joka voisi kasvaa 
huomattavasti uuden ratavhtevden myötä. 

Vaihtoehtoiset tulevaisuuspolut 

Radalle ei kohdistu lähiaikoina kuljetustarpeita. jotka vadosivat  radan 
 tason nostamista korvausinvestoinnihla. \aihtoehtoiset tulevaisuus 

polut  i  ivat  rata  isän säilyttäminen nykvisella tasi )llaaii koti  in  osapifi  cc 
 tehostamalla  tai  radan  lakkauttamineo.  

Säilyttäminen nykyisellä tasollaan kunto »sapitc  ca  tch srani:c(la mand  cl-

histaisi  nykyisten kulletusten pysymn radalla mvos tulevaisuudessa. 
 Radan  lakkautus  lisäisi  kol  jetuksia tieverka cIla.  os  nykyinen rautatie- 

Liikenteen koostumus 	Ennusteet  
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liikenne siirtyisi kumipvonlle. lisääntyisi rekkalukenne  radan  vaikutus-
alueella noin  3-4  kuorma-autoa vuorokaudessa. \Iäära  on  suhteellisen 
pieni  ja  siitä ei aiheudu tieverkolle uusia investointitarpeita. 

Tarvittavat ylläpitotoimetja 
korvausinvestoinnit 

l.ataa  ei pystytä säilvtt mään cmiii pitkään lukennoitävassa kunnossa 
. 	. 	. 	. 	P.... 	 . Ratosan  perustiedot  

nvkvisilla kunni )ssapit(  toimilla.  \ Ilapiti )investi )lnnin tarve tulee ajan- 
kohtaiseksi lähiaikoina,  sillä  rata on  monilta osin huonokuntooien.  
Radan  K30 kiskotus  riittää nvkvisille kuljetustarpeille. Kunnossapidon  Radan  rakenne 
tehostaminen toteutetaan kiskojen  ja polkkvjen hajavaihtona, Yllapi-  Nykyinen akselipaino 
tomvesti mnissa uusittaisiin  keskimäärin  S O/ 	ratac  san pi>lkvtvkscsti Kunnossapitoluokka 
\iiositnoii. Perusparannustarpeen  ajoitus 

Palvelutaso  2004 
- 

Eri vaihtoehtojen kustannukset 
Lakennepaikat 

 T=ravaralikerineOa/ 
H=henkilölukennetta 

Peruskunnossapidon  kustannus pohjautuu  u eeurulieisiin  kunnossa- 
piti ,kustannuksun. Yllapitoinvestointeja su( ritetaan tarpeen vaatiessa 
normaalin kunnossapidon lisãksi. joten kunnossapidon kokonaiskus- 
tannukset  kasvavat tälldin selvästi. 	I'ehostamisen jalkeen kunnossa- 
pidon kokonaiskustannus ohsi rataosuudelle vhteensa noin  833 300 
euroa  vuodessa. Korvausinvestointien kustannuksia  ej ok  laskettu.  ii  

Radan 	lakkauttamisesta 	ja 	purkamisesta 	aiheutuisi 	arviolta 	noin  
719 000 euron  kustannukset. Lisäksi ratalmjan säilvttämisestii syntyisi 
noin  22 000 euron  vuosittainen kustannus. 

74km  
K30-kisko, puupolkyt 

 20 tn (40 km/h) 
6 
2006-2010 

sokyla(T). Kotavaara, Joutsärvi(T), 
KLirsu, Salmivaara, Salla(T), 
KelloselkäfT) 

Kustannukset  

HKIir Jc1r 

YLjitoinvcstonnui kusidi rnukser 
,'voidut korvausinvestoin:iin  kustannukset 
Jupoi s/Akselipa  ii lo  

PSi  ('00  -o/vu..u.; 
yPj  :00  eul/vuosi  

cur  
Sn LO/ISt, Sn  40/20  

Merkitys Jiikennejärjestelmän kannalta 

Koska  kul jetettavan  tavaran määrä  on  vähäinen suhteessa  radan  kun-
nossapidosta aiheutuvnn kustannuksun, ei itse rataa kannata säilvttaa 
liikennöitävässä kunnossa.  Rata  esitetään suljettavaksi Inkenteelta  ja 

 mikäli lähivuosina ei ilmene uusia kuljetustarpeita lakkautettavaksi. 
Ratakävtävä esitetään säilvtettäväksi vapaana muulta maankavtolt:i 
mandolliseo Salla—Kantalahti  -radan  rakentamisen varalta. l:nnen  ra-
dan lakkauttamispiiiitdsti  on  kuultava \'eniijän rautatievlran( onaisia. 



Lute 1.  Rataosakohtaiset yhteenvedot:  Joensuu—Ilomantsi 
Kesäkuu  2005  

ILOMANTSI 

ViinjäM  
JOENSUU 

Heinävaara  Tuupovaara 

Niirala 

Vahaliikenteisten hankcsrviointi 
vaha!iikentnnen 
normaaffluikenteinen 

• lnkcnneparkka 

Siainti rataverkolla  

Joensuu—llomantsi  -rata  sijaitsee Pohjois-Karjalan itäosassa. Rataosa 
 on  itä-länsisuuntainen pistoraide, joka  on  pituudeltaan  69  kilometna. 

 Rata  kulkee Joensuun kaupungista llomantsun.  I  .iikennepaikkuja  rata- 
osalla  on  yhteensä neljä kappaletta, jotka kaikki ovat avoinna kaupal-
liselle lukenteelle. Rataosalla  on  myös \apo (  )v:n yksirvisraide. Radan 
liikenteelliseen vaikutusalueeseen  kuuluvat lähinnä edellä mainitut 

 kunnat. 

Rataosan  liikenne 

Ratai,salla  on  ainoastaan tavaralukennettä.  I  lenkiliiliikenne  on  lakkau-
tettu  radalta  jo  vuonna  1969.  Radalla kuljetetaan ainoastaan raakapuu- 
ta.  Kotimaisen puun lisäksi radalla kuljetetaan myös \enäjältä autolla 
tuotua puutavaraa. Radalta lähtevien kuljetusten volvymi  on  vaihdellut 
viime vuosina  230 000-3  lO  000  tonnin välillä.  Parin vnmeisimmän 

 vuoden aikana  kul jerusten  määrä  on  ollut lähellä  300 000  tonnia. Ra-
dan  tärkeimpiä kävttäjiä ovat suurimmat nietsävhtiöt:  Stora I.nsi, (dvj. 
VPM-Kvmmene ( )vj ja Metsälutto ( )suuskunta.  Puuta kuljetetaan 

Joensuu—Ilomantsi  1997-2004 
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TavaraIiikenteer  kehitys Joensuu—Ilomantsi 
-rataosalla  1997-2004.  

uensuun eteläpu.iluillc  tu  tint  lairoksille  kuten Imarralle, 
 I  ;ppeeniantaan  ja ,\änek skelle. 

Ratahallintokeskuksen tavaralukenne-ennusreessa  radan kulierusmaa-
räksi  arvioidaan vuonna  2025  noin  260 000  tonnia. Kuljetusmilarär 

 voivat kuitenkin pysytellä lähempänä  300 000  tonnia,  koska kotim:u 
 sen markkinapuuii  kysyntä kasvaa metsäteollisuuden Investointien 

myötä.  Radan  kuljetusmäärät voivat kasvaa myös nykyistä suureni-
miksi.  sillä  alueella  on  mandi llista kuljetusp tentiaalia  mm.  kaivi  5- a 

 kiviteollisuudessa.  lisäksi \apo (  )v:n  investointi llomantsin pellerri. 
tehtaalle tuo radalle lisää kuljetuksi.i. Radalla arvioidaan olevan m\o 
markailullista potentiaali.i. 

Vaihtoehtoiset tulevaisuuspolut 

\'aihtoehtoisina rulevaisuuspolkuina  ovat  radni perusparanraminen 
 tai  rataosan  lakkauttaminen. 

Perusparannus  mandollistaisi nykyisten  kul jetusten  lisäksi \  ap)  ( )  ii 
 laajenevan pellettitehtaan tuotekuljerukset sekä tulevaisuudessa mali- 

di  )lliset kaiv  is-  ja kivite )llisuuden kul etukset  radalla. 

Liikenteen koostumus 	Ennusteet  

Tavaiaöjir 	 Raakapuukueruksia 
Kuetus1eri lahto-ja  maäiapaikat 	marta,  Joutseno  {appeenHttH 
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Lute 1.  Rataosakohtaiset yhteenvedot:  Kiukainen—Kauttua 
Kesäkuu  2005 

Lielahti 
Pori  

KIUK okemc  

Rauma 	
éKAU1TUA 

Säkylä 

mpere  

Vahajiikenteisten hankearviointi 
— vahaUikentcineri 

normaalthikentcinen 
• iikenncpaikka  

Sijainti rataverkolla 

Kiukainen-Kauttita  -rata  sijaitsee Satakunnassa Rauman  ja  Kokemäen 
kaupunkien valimaastossa.  Rata on  pistoraide.  joka  on  pituudeltaan 

 18,5  kilometnä. Rataosalla  on  kolme liikemiepaikka, joista ksi avoin-
na kaupalliselle Inkenteelle.  Radan hikenteelliseen vaikutusalueeseen 

 kuuluu kolme radanvarsikuntaa: Kiukainen, ICura  ja Säkvlä. 

Rataosan  liikenne 

Rataosa  on  avoinna kaupalliselle lukenteelle ainoastaan svksvisiis  e1 
 talvikunnossapitoa).  jolloin radalla  on  tavaralukennettil. Iavarakulje-

tukset  koostuvat Säkvhkin suuntautuvista sokerijuurikaskuljetuksista. 
 Kul  jetukset  tapahtuvat syksyisin  parin  kuukauden aikana, jolloin radal-

la lukennöi vilkkaimpina aik una useita juna vuori ikaudessa. \'uu slttai-
tien  kul jetustavoite  on 100 000  tonnia.  Kuljetusmäärät ovat vaihdelleet 
viime vw slna  35 000  ja  120 000  tonnin välillä  ja  jääneet  parin  viime 
vuoden aikana selvästi tavoitteestaan.  Radan kul jetukset  ovat yhden 
teolhsuuslaitoksen varassa  ja  muut potentiaaliset lastinantajat ilmoitta-
vat hoitavansa kuljetuksensa kumipyörillä nivös tulevaisuudessa. 

Kiukainen-Kauttua  1997-2004 
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Rataosan  liikenteen  on  ennustettu pvsvttelevän noin jUU OUt) tonnin 
vuositasolla seuraavien vuosien aikana.  I  älla hetkelki  radalla  on  voi-
massa sokerijuurikaskuljetuksia koskeva taustasopimus ainoastaan 
vuoteen  2006  saakka. Muuta liikennettä radalle ei ole tulossa. Soke-
rijuurikaskuljetusten jatkuvuuteen vaikuttaa myös  I  1T:n  päätökset so-
kerijuurikkaan viljelystä. Sokerijuurikkaiden viI jelvyn Suomessa liittyy 
uhkakuvia  ja radan kulierusten jatkunsinen  riippuu ICIJ:n sokeriviljelvs-
politiikkaan lnttvvästä päätöksestä. 

Vaihtoehtoiset tulevaisuuspolut 

\'aihtoehtu ilsina tulevaisuuspolkuina  ovat  radan  säilyttäminen luken-
nöitävässä kunn ussa kunto )ssapit(  ta  tehostamalla  t:n rarat san lakkaut-
tammen.  

Radan  säilyttäminen lnkennöitävnsä kunto issa kuun ussipin  a  telsos-
tamalla nuihdollistaisi  nykyisten kuljetusten pvsvmlsen radalla mvi ts 
tulevaisuudessa.  

Radan lakkautus surtäisi svksvisin  vajaan kanden kuukauden aikana 
 radan  nykyisiä sokerijuurikaskuljetuksia tieverkolle arviolta keski- 

Tavaraliikenteen kehitys Kiukainen-Kauttua 
-rataosalla  1997-2004.  



määrin  38-41  kuorma-autoa vuorokaudessa.  Radan  lakkauttaminen 
ei aiheuttaisi kuitenkaan suoranaisia  investointitarpeita tieverkolla. 
Lähialucen  pää-  ja seututieverkko  on  suhteellisen  hvvtissä  kunnossa. 

Tarvittavat yllapitotoimetja 
korvausinvestoinnit 

Rataosan  perustiedot 
Rataa ei pystytä säilyttämään enää pitkään  lukennöitävässä  kunnossa 
nykyisillä  kunnossapiti  toimilla.  Yliapitoinvesti innin  tarve  on  tulos- 	Piti  eJ  
sa  ajankohtaiseksi,  sillä  rata  oli monilta Osin  hu nokuntoinen. Radan 	Radan  rakenne  
K30  kiskotus  on  riittävä  nvkvisillc kuljerustarpeille. Kunnissapidon 	Nykyinen  akselipaino  
tehostaminen toteutetaan kiskojen  ja pölkkyjen liajavaihti 	.  Yllä- 	Kunnossapitoluokka 

pitoinvestoinnissa  uusitaan keskimäärin  5 0  rataosan pölkvtvksestä 	Perusparannustarpeen ajoltus  
Palvelutaso  2004  

vuosittain.  Rataosalle  on  jo  vaihdettu kiskoja  a  polkkvja. Lrikennepaikat 
r=tavaralukennetta/ 
Hhenkilolnkennettd  

Eri vaihtoehtojen kustannukset 

Peruskunnossapidon  kustannus pohjautuu  toteutuneisun  kunnossa
-pitokustannuksiin. 'lehostettujen kunnossapiti  toimien kustannukset 

nostavat  kunnossapidon kokonaiskustannuksia  huomattavasti.  lehos-
tamisen  jälkeen  kunnossapidon kokonaiskustannus  olisi  rataosuudelle 

 yhteensä noin  393 8(0  euroa  vuodessa.  Korvausinvestointien  kustan-
nuksia ei ole arvioitu. 

Kustannukset  

Per  iski  Jr  nossaplderilHykyrnen kustir  ii iris 	 I O  ICC) eur/vuuv 
Yäiprtoii ivestoinnin  kustannukset 	 87 800  eur/vuosi  
Ai  vrcrrdut korvausinvestornnrn  kustannukset 	 eur 

Aksetrparnu 	 Sri 10/I C t,  Sn  20/20  

Radan  lakkauttamisesta  ja  purkamisesta aiheutuisi arviolta noin 
 185 000  euron  kustannukset. 

Merkitys liikennejärjestelmän kannalta  

Radan kunnossapitokustannus  n  usisi kunnossapidon  tehostamisen 
jälkeen erittäin korkeaksi suhteessa  kuljetustarpeisiin.  Nykyiset kulje

-tustarpeet  eivät tue vuosittaisten  kunnossapidon tehosramisesta  synty- 
vien kustannusten maksamista  tai lo  )rvausmvest( mmm  toteuttamista. 

 Rata  esitetään  viläpidettäväksi peruskunnossapid  in  toimin vuoteen 
 2006  saakka, jonne saakka nykyisten  kuljerusten taustasopinmus  orm  voi-

massa. Tämän jälkeen  tai  sunä  vaiheessa, kun päätös  EIJ:n sokerijuu-
rikaspolitiikasta  ja  mandollisen Suomen tehtaan sijainnista  on  saatu, 

 rata  esitetään suljettavaksi  Inkenteeltä  a  mandollisesti  lakkautettavaksi, 
 ellei ilmene kokonaan uusia, nykyistä huomattavasti suurempia kulje-

tustaipeita.  

8,1  dii  
K30/43-kisko,  puupolkyt 
20tn(20km/h  
ei  maaritetty  
2007-2010 

 er maaritetty 
Kiukamnen,  Kauttua,  Sakyla(T) 



Lute 1.  Rataosakohtaiset yhteenvedot:  Kolari-Äkäsjoki/Rautuvaara  
Kesäkuu  2005  

Vahaijikeriteisten hankearviointi 
— vahthikenteinen 
— normaslihikenteinen 
• liikennepaikka 

Sjainti rataverkofla  

kolari-Akäsjoki/ Rautuvaara  -radat  sijaitsevat  I  .apin  länsi( sassa  
larm  pohjoispuolella. Rataosuudet koostuvat lornio-Kolari  -radan 
ytkecna  olevasta Kolari-\kas  joki pistoraiteesta sekä tällä jarkeella  si-
jaitsevasra \iesa-Rautuvaara sivuraiteesta.  Yhteensä rataosien pituus 

 on 2,5  kilirnietriä. Radnilla  sijaitsee neljä liikennepaikkaa, joista  vain 
 Kolarin lnkcnnepaikka  on  avoinna kaupalliselle lukenteelle. Lisäksi  ra-

doilla  on  vksitvisraideliittvmiä. Rataoien lukenteelliseen vaikutusalu-
ceseen  kuuluu Kolarin kunnan alue vnlpanstoineen. 

Rataosien  liikenne 

Rataosat  on  suljettu liikenreeltä, joten niillä ei ole tällä hetkellä  liken
-nertä.. \ikaisemmin Rautuvaarasta kaivokselta  (Rautaruukki Ovj)  on 

 kuljetettu kaivusteollisuuden tuotteita  ja .\käsjoelta sementuä  sekä 
raakapuuta. Rautuvaaran kuljetukset lakkasivat vuonna  1992  kaivos - 
t  uminnan lakkaaniiscn  myötä  ja  myös .käsjoen kuljetukset Ovat lop-
puneet  jo  vuosia sitten. 

Kolari-ÄkäsjokyRautuvaara  1997-2004 
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Tavaraliikenteen kehitys Kolari-AkäsjokVRautuvaara 
-rataosalla  1997-2004.  

Ratausalie  ei lu tujossa liikennettä unakani lahivuosiiia.  I  apissa  fl  
kuitenkin ollut esillä suunnitelmia Kolarin  radan  jatkamista \llakselle 

 ja  I  .eville.  Pitkällä aikavälillä  on  varauduttu myös äämeren rataan  ja! 
 tai  radan vhdistämiseen  Ruotsin rataverkkon Svappavaaran kautta. 

Radoilla voi olla myös matkailullista  p  tennaaha. Ki  lan-Rautuvaar,i 
 välillä suunnitellaan parasta aikaa resunaliiken  teen  kavnnistamista  mar

-kailijoille.  Myös kaivostoiminnin uudejjeeokavnnistaniisen mandolli-
suuksia selvitetiän. 

Vaihtoehtoiset tulevaisuuspolut 

\ aihtoeht  asnia tulevaisuusp ij  kuina  vat rata  »len  raj  otetun kunin  a
-sapidon  jatkaminen  tai  lakkauttaminen  ja  purkaminen. 

atkimalla  rajoitettua kunnossapitoa  radat  olisi mandollista  sills  illa 
 tulevaisuuden liikennetarpeiden varalle.  

Rat  Jen lakkautus  ja  purkaminen eivit aiheuttaisi muut( ksia muun 
jukennejärjesrelmän toimintaan, koska rataoaila ei ole nvkvisinkajn 

 I  iikerinetti.  

Liikenteen koostumus 	Ennusteet 

Likerui 1OO 	 C iii  
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Tarvittavat ylläpitotoimetja 
korvausinvestoinnit 

Rataosia  el  ole pidetty enaa viime vuosina lukennOitävässa kunnossa. 
Kunnossapini  on  lopetettu, koska radoille ei ole kohdistunut kulje-
tustarpelta. Nykyisin radoilla suoritetaan  vain  rajoitettuja kunnossa-
piroroirma, joilla huolehditaan  mm. kuivar sjärjcstelniän  toiminnasta. 
Perusparannustarve  ja  mvestoinnit  olisivat ajankohtaisia vasta uuden 
lnkennöinnm alkaessa. 

Eri vaihtoehtojen kustannukset 

Rataosilla  nykyisin suoritettavat kunnossapitotoiniet maksavat  nom 
9 100 euroa  vuodessa. Muun kunnossapidon  tai investolotien  kustan-
nuksia ei ole määritettv näille rataosille. 

Ratojen lakkauttamisesta  ja  purkamisesta aiheutuisi arviolta noin 
 275 000 euron kertaluonteinen  kustannus. 

Rataosan  perustiedot 

PItUUS  
Radan  rakenne 
Nykyinen akselipaino 
Kunnossapitoluokka 
Perusparannustarpeen ajoitus 
Palvelutaso  2004 
Lukennepaikat 
f=iva:2rikennetra/ 
.l.:1kIFIk. r 	etta  

2 km 
K/43-kisko. puupölkyt 
ei maaritetty 
kunnossapito  lopatettu  
liikenteen alkaess, 

Kclari(THl,  Nana  Akasj:kr, 
RaiUtUVUUIU 

Merkitys liikennejärjestelmän kannalta 

Rataosilla  ei ole merkitystä lukennejärjestelmän kannalta, oteo niistä 
 on  mandollista luopua. Ennen kuin tehdään lopullinen päätOs  rata- 

osien purkamisesta. pyydetään lausunnot Ruotsin  ja  Norjan rataviran-
omaisilta.  Jos nävttOä  uusista kuljetustarpeisra ei saada, rataosat pu-
retaan  ja  suhteellisen hvväkuntoiset kiskot käytetään muiden ratojen 
kunnostamisessa. 



Lute 1.  Rataosakohtaiset yhteenvedot:  Kontiomäki—Ämmänsaari 
Kesäkuu  2005  

Taivalkoski 

Kurtti 
Korvua  

Leino 
Lippo 
Vaakiö 

Pesio  kylä 
AMMÄNSAARI  

Laaja 

Hyrynsalmi 

Jokikylä 	 Vartius  

Ristijärvi 

KONTIOMAKI  

Kajaani 

Vahajiikenteisten hankearviointi 
vahäliikenteinen 
normaailirikenteinen 

• skennepaikka 

Sijainti rataverkolla 

Kontimäki—Ammänsaari -rataosa  sijaitsee Kainuussa  ja  on  eteläinen 
 osa  K  ntiomäki—läivalkoski  -rataa. Pesiokvla—.\mmansaari  -rata  baa-

rautuu pistoraiteeksi  edellä mainitusta  rata-osasta. Kontiomaki—Pesio-
kvlä—.-\mmänsaari -rataosa  on  pituudeltaan  91,6  kilometriä  ja  sijaitsee 
Ristijärven,  1-lvrvnsalmcn  ja Suornussalmen  kuntien alueilla. liikenne- 
paikkoja radalla  on  yhteensä seitsemän, joista kolme  on  tällä hetkelli 
avoinna kaupalliselle lukenteelle.  Radan Inkenteelliseen vaikutusaluee-
seen  kuuluu radanvarsikuntien lisäksi osia Puolangan kunnasta. 

Rataosan  liikenne 

Radalla  on  tällä hetkellä ainoastaan tavataliikennettä.  I  lenki101iikenne 
 lakkautettiin radalla vuonna  1992.  Rataosalla  on  ollut mv0s 'laivalkos-

ki—Pesiökvlä -rataosalta saapuvaa läpikulkulukenneträ. joka  on  loppu-
nut vuoden  2001  jälkeen. Nykyisin rataa käytetään lähes yksinomaan 
raakapuun  kul jetuksim. ,\ikaisemmm  radalla  on  ollut myös kaiv  )5-  ja 

 puunjalostusteollisuuden tuotteiden kuljetuksia. Raakapuukuljetuksil-
le on  rakennettu varastoalue .\mmansaareen, jonne puuta kuljetetaan 
kuorma-autoilla myös Pesiökvlä—i'aivalkoski  -radan vaikutusalueelta. 
Puukuljetukset  palvelevat pääasiassa Perämeren tanmkon metsäreolli- 

Kontiomaki—Ämmänsaari  1997-2004 
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Tavarallikenteen  kehitys Kontiomäki—Ämmänsaari 
-rataosalla  1997-2004.  

suuden  tuotantolaitoksia ( )ulussa. Kemissä  a  Pietarsaaressa.  Rata on 
 tärkeä suuriminille metsäyhtiöille  (Stora ltnso (  )v.  I.7PM-Kvmmene 

 (Oy  ja  Metsäliitto ()suuskunta) sekä Metsähallitukselle, jolla  on  run-
saasti puuvaroja alueella. 

Rataosan liikennepaik  ilta lähtevät kuljetusmäärät ovat olleet viime 
vuosina selväs kasvusuuntaisia, mikä selittyy osaksi Pesiökyla—'I'ai-
valkoski -radalta .\mmänsaareen snrtvneillä puukuljetuksilla. Ratahal-
lintokeskuksen ennusteessa  radan tavaralukenteen  uskotaan pvsvvan 
nykyisellä tasollaan aina vuoteen  2025  saakka. Kuljetusmaarat voivat 
kuitenkin kasvaa hieman, kun bakkuumäärät  radan  vaikutusalueella 
kasvavat nuoren metsän kasvun seurauksena. Radalla  on  arvioitu ole-
van myös matkailullista potentiaaha. 

Vaihtoehtoiset tulevaisuuspolut 

\'aihtoehtoisina rulevaisuuspolkuina  ovat  radan säilyttaminen  nykyisel-
lä tasollaan kunnossapiroa tehostamalla  tai  rataosan  lakkauttaminen.  

Radan säilvttännnen  nykyisellä tasollaan mandollistaa tsvkvisten kulje-
tusten  säilyttämisen radalla.  I  ,ukennöitävisssti  kunnossa  rata  mandollis-
taa myos uusien  kul enisten  saamisen radalle. 

Liikenteen koostumus 	Ennusteet  

Likeiac  7007 	 I  oo  000  tn 
Tavaialajit 	 Raakapuukuetuksia 
Kuljetuscn Lhto-  ja maarapaikat 	Oulu.  Kemi, Retai aar  

Liikenne-ennusteet  (RH  K) 
170 000  ty  
170 000 iii  



Rataosan  perustiedot  

oa;  us  
Radan  rakenne 
Nykyinen  akselipaino 
Kunnossapitoluokka 
Perusparannustarpeen ajoltus 

 Palvelutaso  2004 
 Lukennepakat 

Ttavaralukennettä/ 
 H  -henkilölukennetta  

•  P  kl  ii 
K0 -krskc, 	Is  ipolk5r  
20  tn  (40  km/I ri  
6 
2007-2010 
14  
Kontromaki(T(, Ristuvr, Jokrkyla, 
Hvrynsalrnrjl(,  Laaja,  Pesiokyld. 
ArTrmansaarr(T) 

Radan lakkautus snrtäisi radan  nykyiset kuljetukset tieverkolle  ja  lisäisi 
tieverkon raskasta Inkennettii kesknniarin  16-19  kuorma-autolla vuo-
rokaudessa. Näin vähäioen liikenteen lisääntyminen ei suoraan aiheuta 
uusia investointitarpeita tieverkolle.  I  .isääntvvä Inkenne  voisi kuitenkin 
huonontaa lukenneturvallisuutta  jo entisestaan kuormittuneella päa-
rieverkolla ja  lisäisi osaltaan liikenneturvallisuutta parantavien toimen-
piteiden toteuttamistarpeita. 

Tarvittavat  ylläpitotoimetja 
korvausinvestoinn  it  

Rataosan  nykyinen kunto vastaa  radan kuljetustarpeita.  I  amail  vuoksi 
 radan  tasoa ci ole tarvetta nostaa korvausinvest  )inneilla. Radan  nykyi-

nen taso pvstvtääil säilyttämään tehostamalla tarpeen mukaan kunnos-
sapit(  a  sekä su rittamalla  rata  isuudella kisk  in- a  polkvn hajavaiht  a 

 vuosittain 

Eri vaihtoehtojen kustannukset  

Peruskunnossapidon  kustannukset pohjautuvat nvkvisun kun- 
nossapitokustannuksun.  Radan kuiinossapitoa 	in  tehostettava 
vuodesta  2008  alkaen. lähdin suoritetaan normaalin kunnossapi_ 	S 
don  lisäksi mvds vlläpitoinvestointeja  a  uusitaan vuosittain noin 	4 
5 H  rataosan pdlkytvksestä. lehostustoimien  aloittamisen jalkeen 	4  
kunnossapidon kokonaiskustannus  nousee selvasti  a on  noin 	5 
1 343 400  euroa  vuodessa. Radalle ei ole arvioitu erillisiä korvaus- 	4  
investomnin  kustannuksia. 

Kustannukset  

Per  uskunnussaprrior kustar  e  rs  Cl len  rnvestorntia 	 500 000  eur/vune 
Yllapitoinvestoinnin  kustannukset ennen  rnvestolnna 	 823 400  eur/vuosr 
ArvroldLrt knrvausinvestcinnrn  kustannukset 	 cur  
Nopei s/,Rkseilparr rr.r 	 H 5.0/ 1 r. On 00/00  

Radan lakkautrainisesta  a  purkainisesta  aiheutuisi arviolta noin 	5 
916 000  euron  kustannukset. 

Merkitys  Jiikennejärjestelmän  kannalta  

Radan raakapuukuljerukset  suuntautuvat Perämeren rannikolle met- 
säteollisuuden tuotantolaitoksim.  Radan  ylläpitäminen lnkennditäväs- 	4 
sä  kunnossa  on  kallista etenkin yhläpidon rehostamistarpeen jälkeen. 	4  
Koska  radan liikennemäärä  on  kuitenkni  kohtuullisen suuri  ja  liikenne 
voi kasvaa hieman tulevaisuudessa, esitetään rataosa ylläpidettaviiksi 	4  
nykyisellä tasollaan. Ylläpiti esitetään toteutettavaksi peruskunnossa- 	4  
pidon toimin inandoUisimman pitkään  ja  myi  )hemmin yllapin unves-
tomnm  kustannukset pyritään minimoimaan.  

I  



Lute 1.  Rataosakohtaiset yhteenvedot:  Lahti-Heinola 
Kesäkuu  2005  

HEI 

Jyränkö 
Myllyoja1 

Joutjärvi 

Kouvola 	 Vahahikenteistcn hankearviointi 
— vahatiikcnteincn 

Riihmaki 	 — normaakhikenteinen 
• lirkennepaikka 

Hyvinkäa  

Sijainti rataverkolla  

Lahti—F  lemola -rataosa  sijaitsee Paijat-1  lameessa.  Rata on 37,4 kilo
-metrm  mittainen pistoraide, joka sijaitsee Landen pohjoispuolella.  Se 

 yhdistää toisunsa  I  .anden  ja  I  Icinolan  kaupungit. Radalla  on  yhteensä 
viisi Inkennepaikkaa, joista kolme  on  nykyisin kaupallisen lukenteen 
kävtOssi. Käytössä ovat Vierumäen, .\lvllvojan  ja  I  leinolan  liikenne- 
paikat.  1  .isäksi rataosalla  on  joitakin vksitvisraideluttvmiä. 

ä  läheisyydessä  on  kuitenkin runsaasti  tel älisuusvritvksia, ji eka  v  Svit  

tulevaisuudessa hyödyntää rataa kuljetuksissaan nykyistä enemnian 
Rataosuuden jatkamisesta  I  lein  ilasta .\  I  ikkeluo  in  ITIVI )5  )jefliaSa 

 suunnitelmia, mutta ojkor_ita ei  ile toteiltumassa  ainakaan lähivui  ist- 
via.  

Vaihtoehtoiset  tulevaisuuspolut 

\'aihtoehtoisina tulevaisuuspolkuina  ovat  radan perusparautaminen 
 tai  rataosan  lakkauttaminen. 

Rataosan  liikenne 

Radalla ci ole hcnkihölukennettä, joten liikenne koostuu yksinomaan 
tavarahikenteen kuljetuksista. Rataosan tavaraliikcnteen kuljetusmiä

-rät  ovat vaihdelleet  300 000 450 000  tonnin  välilla  vuodessa.  Parin 
 viimeisimmän vuoden aikana liikennemaarat ovat olleet hienoisessa 

laskussa.  Rata on  tärkeä  kul jetusreitti  useille  I  'anden  ja  I  leinolan  alu-
een teolhsuusvritvksille. Iällä hetkellä  radan  tärkeimpiä  kul jetusasiak-
kaita  ovat metsä-  ja  metalliteollisuuden yritykset. Radalla kuljetetaan 
tuotekuljetusten lisäksi  mm.  raakapuuta  paperi-  ja sellutehtaille.  

Liikenne-ennusteen arvion mukaan rataosan tavarahikennemäärät py -
syvät nykyisellä tasollaan aina vuoteen  2025  saakka.  Radan välittömäs- 

Perusparannus  mandollistaa nykyisten  kul jetusten siulvmisen  radalla. 
lisäksi korvausinvestointi parantaisi rautatiekuljetusten kustannuste-
hokkuutta  ja kilpailukvks  sekä tekisi edelleen ijijlidi  ill  seksi tivaralji-
kenteen kasvun rataosalla.  

Radan lakkautus surtmni radan  nu  kvisia <uI  etu ksia tle\ eiki ilIe nviiij  ta 
 keskimäärin  32-35  kuorma-autoa vuorokaudessa.  I  isaantyva  raskas 

 liikenne  v  visi  aiheuttaa nigclnlia  a  invesO ontipiuneita ji ellakiu tiever- 
iii 	)SIllii.  

Lahti—Heinola  1997-2004 

400 000  

Ellill  II 
1997 1998 	999 2000 2001 2002 2003 2004  

Liikenteen koostumus 	 Ennusteet  

Lijkunne  0000 
	

0 000 u  
Tavaralajit 
	

Metsa-ja metalliteollrsuud  
tuote- seka raaka-arnekuljvl  k  

Kuetusten lahto-ja maarapaikat  Heuiotan Seudun teollisun' 
Etela-hairnisi pI ririjilcusi  is 

 lartoksta  
Liikenne-ennusteet  I  RHK)  

!0.0 000  rrr  

Tavaralilkenteen  kehitys  Lahti—Heinola 
-rataosalla  1997-2004. 
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Tarvittavat  ylläpitotoimetja 
korvausinvestoin  nit  

Rataosan  perustiedot  

 

Rataa  on  mandollista s,iilvttää liikennointikutitoisena nykyisillä kun-
nossapitotoirnilla  Vain  joitakin vuosia. 5llapiroinvesroitinit joudutta-
neen aloittamaan  jo  ennen  vu tta 2010  ja  k( rvausinvesti tinti on  tar-
peen tehdä vuoden  2010  jälkeen. Lnkennemäärät ovat tällä raraosalla 
tarkastelluista rataosista suurimmasta päästä  ja  radalla kulkee raskaita 
kuljetuksia. 'l'ämän vuoksi radalla olisi tarvetta  radan  tasoa kohottaval-
le investoinnille.  Radan  kiskot tulisi vaihtaa kicrrärvsmateriaaluia saata- 
vaan nykyistä järeämpiiän  K54 kiskoon. Kiskon-  ja  plkyiivailito  sekä 
sepelOinti  (35 cm)  pitäisi suonttaa  koko  rataosan  pituudella. 

Radan  akenne  
Nykyinen akselipaino 
Kunnossapitoluokka  
Per usparannustarpeen ajoltus 

 Palvelutaso  2004 
Lukennepaikat  
t -- tavaiHkennetta/ 
H  . ...ik -H  

37,4 km 
K43-kisko, puupolk't  
22,5  ln (50 km/H 
5 
20 10-20 15 
T3 
Lahti (HT). JonO.» vL  Vi:':-

ki IT) S y  i 	/ 	' 

Eri vaihtoehtojen kustannukset 

Peruskunnossapidoii  kustannukset pohjautuvat nvkvisun kunnossa-
pitokustannuksnn. lnnen mandollisen korvausinvestoinnin toteut- 	S  
tamista  radalla voi olla tarvetta peruskunnossapidon lisäksi myös 
tehostetulle kunnossapidolle. Kun radalla joudutaan aloittamaan vI- 
lapitomvestoinnit,  nousee kunnossapidon kokonaiskustannus tällöin 	3 
638 200 euroon  vuodessa. Korvausinvestoinnin suorittamisen jälkeen 	5 
kunnossapidon  kustannus laskee  402 400 euroon. 

I Hitettv  laskelma korvausinvestoinnin suuruudesta perustuu kierrätvs- 
materiaalin käyttöön  ja  saatavuuteen korjausten raaka-ainecna. 'lämä 	3  
edellyttää rahoituksen saamista vilkaslnkenteisemmälle rataverkolle 	S 
1 0  milj.  coma Vu(  sittaul  ja  lisäksi  1 70  milj.  curt tO  erityistä rahoitusta 	S 
\:ijlalijIielltt.jScllC ijt.ivikt  'ile.  

Kustannukset  

Peruskurrnossapidori kusLiri  us u ivstuunirirjHkcci  1 	 -lO: 400 cur/vu:: 
Yflapitoinvestornnin  kustannukset ennen Investointra 	 35 200 eur/vuon 
Yflaprtoinvestoinnin  kustannukset investoinnin jalkeen 	 0 eur/vuoc  
Arvioidut korvausinvestoinriin kustannukset 	 1.3 000 (300 eur 
Noper rs/Akselipaino  

Radan  lakkauttamisesta  ja  purluimisesta  aiheutuisi arvo ilta  ra  in 
374 000 euron  kustannukset. 

Merkitys fiikennejärjestelmän kannalta  
Rata  muodostaa osan teollisuuden ulkomaankuljetusten ketjua.  Kul- 
etuksia  suuntautuu  mm. Nlussalon  satamaan  ja  \'ainikkalaan.  Rata on 	S  
suhteellisen vilkasliikenteinen  ja  lnkenteellii  on  runsaasti kasvupotenti- 	a  
aalia, Kunnossapitokustannukset  ovat nykyisin kohtuulliset liikenteen 	S  
määrään nähden. Radalle esitetään tehtäväksi korvausinvestitinti, jolla 	S  
varmistctaan tavarahikenteen kustannustehokkaat  kuljetukset rauta- 	S 
teitse  ja  edelleen tehdään mandolliseksi liikenteen kasvu. 	 S 

a 



Lute 1.  Rataosakohtaiset yhteenvedot:  Lahti—Loviisa 
Kesäkuu  2005  

LAHTI 

Kouvola 
Orimattila 

lihimäki 
Myrskylä  

Hyvinkää 

Lapinjärvi  

Kotka  

LOVIISAN 
SATAMA  

d  

Vahaliikenteisten hankearviointi 
vahalimkenternen 

— normaalmlmikenteinen 
• liikenneparkka  

Sjainti rataverkolla  

I  anden  ja  I  a)vusan  välinen  rata  sijaitsee  pail ism I tä- t.  ujellamailla  ja 
 yhdistää  I  .ovilsan  sataman rataverkkoon. Ratalinja kulkee  I  imhdesta 

()rurmattiian, Mvrskvlän  seka  I  apinjärven  kautta  I  .ovusan  satamaan. 
Radalla  m  viisi hukennepaikkaa, joista kolme  on  nvkvisimm  kaupallisen 
liikenteen kävtOssä. Kävt0ssä olevat liikennepaikat ovat  I  ahti,  I  .apin- 
järvi  ja  I  ovtmsan  satama. Radalla  on  mv0s  useita vksitvmsramdeliittrnmä. 

 I  mikenteellisen vaikutusalueeseen  kuuluu radanvarsikuntien lisaksi 
myös  osa lähmalueen  kunnista. 

Rataosan  liikenne 

Rataosalla  ei ole henkilöliikennettä, joten lukenne  k  iostuu  yksin-
omaan tavarakuljeruksista. 'lälhi hetkellä  radan  tärkeimpiä kävttäjiä 
ovat Loviisan satama asiakkaineen sekä suuret metsateollisuuden vri-
tvkset.  I  ,msäksm  radalla kuljetetaan pienempiä määriä muita teollisuuden 
kuljeruksia. lovusassa sijaitsee nivös viljavarasto. joka käyttää kulje-
tuksissaan rataa. Loviisan vdinvoimnalaitosten polttoamnekuljetuksissa 

 on  aikaisemmin käytetty yksinomaan rautanerä, mutta nykyään  on 
 käytössä muita kuljetustapoja. Pitkällä aikavälillä rautatiekuljetukser 

ovat kävttökelpoisia käytetyn polttoaineen  kul jetuksissa.  

Lahti—Loviisa  1997-2004 

400000 

300000 I I I  ...  
200000  • •  I I'll' 9 	 • .  
00000 I 

0 I• 
997 998 999 2000 2001 2002 2003 2004  

Tavaraliikenteen kehitys  Lahti—Loviisa 
-rataosalla  1997-2004.  

I  ,mikemume-enmnmteen  mukaan raum(  San  tavaraliikenneinaarar  olisivat 
lähes nykyisellä tasollaan vuonna  2025.  Loviisan sataman merivavlan 
syventäminen voi kuitenkin tuoda satamaan  ja  radalle lisaa hukennerdi. 

 I  ,isäksi kumipvörillä kuljetetaan nykyisin runsaasti sataman  kul jetuk-
sia,  jotka voi nähdä tulevaisuudessa potentiaalisina rautatiekuljetuksi

-im.  Pelkästään  I  anden  I  'nerg1am1 kivihmilikuljetusten  siirtyminen kumi-
pvöriltä radalle lisäisi  radan  kuljetuksia lähes  250000- 300 000  tonnilla 

 vuodessa.  I  ovnsan  mandollisen uuden vdinvoirnalaitokscn rakentanim-
nen lisää radalla tapahtuvia suurikokoisma  ja  raskaita erikoiskuljetuksma 
erityisesti rakennustvön aikana sekä huoltotöiden yhtevdessa.  Radan 
olemassaololla  on  vaikutusta myös sijaintipaikan valintaan. Myös 
viisan viljavaratoston toiminnalle olemassa suunnitelmia, jotka toteu-
tuessaan lisäismvät  radan käyttöa.  

Vaihtoehtoiset  tulevaisuuspolut 

\'aihtoehii ilsina tukv.usuusp )lkuini )yat  radan perusparimntaminen 
 tai  lakkauttaminen. 

Perusparannus ni,ilid älistaisi  nykyisten kuljurusten sailymisun radal- 
la.  I  ,isäksi korvausinvestointi tekisi mandolliseksi rataosan  kul etustun 

 kasvun. 'l'ievurk  illa  on  nykyisin runsaasti potennaalisia rautatiekulje- 

Liikenteen koostumus 	Ennusteet  

Luker me 0 00 0 000  tu  
Javaralajit  Sataman likenne, rneru- 

teollisuuden kuetuks:2  
i  umrapaikat  Loviisan satania 0hJen  a  iver  

teollisuus, \/enaa 
Liikenne-ennusteet  OF  iK)  

0l0 I 	270000tn  
270 000  tr:  



Rataosan  perustiedot  

Pr ii  jr,  in 
Radjrr rakair  in'  
Nykyinen  akselipaino 
Kunnossaprtoluokka 
Perusparannustarpeen  ajoitus 
Palvelutaso  2004 
Lukennepaikat 
TtavaraliikennetLr/ 

 H =henkrlolirkenr  ner  

04 r/ ,4 	krskot, uuu••pn1kyl 
22,5  tn (50 km/hl 
5 
2010-lä 
T4 
Lahtr(TH(,  Orimattila,  Myrskyla 
..nrprrrj.'nrv:(fl, Lovriyan s:itama( 

ruksia  ja  sataman  merivävlän svvennvs  tuo radalle uutta potentiaalia. 
Pelkästään  kivihuli -kuljetusten  snrtvmlnen  radalle vähentäisi  rinnak- 	a 
kaisen  tieverkon kuormitusta noin  25-30  kuorma-autolla  vm  rokau- 	S  
dessa. 

Radan  lakkautus  siirtäisi  radan  nykyisiä kuljetuksia  tieverkolle  arviolta 
keskimäärin  25-30  kuorma-autoa vuorokaudessa,  I ,isäänrvvä  raskas 	S  
liikenne tekisi ajankohtaiseksi  seututien  167 perusparannuksen,  joka 	5  
edellyttäisi arviolta noin  10  miljoonan  euron Investointia.  

Tarvittavat ylläpitotoimetja 
korvausinvestoinnit  

Rata  pystytään pitämään nykyisillä  kunn )ssaplt( aoimilla Inkennöin-
tikuntoisena  vain  joitakin vuosia.  Ylläpitoinvestomnit  jouduttaneen 
aloittamaan  jo  ennen vuotta  2010. Korvausinvestointi on  tarpeen teh-
dä vuoden  2010  jälkeen.  Radan  nykyinen taso vastaa suhteellisen hy-
vin  radan  liikenteen tarpeita. Lähtökohtana  perusparantamisessa  on-
kin nykyisen tason säilyttäminen.  Rataosalla  on  jo  nykyisin noin puolet 

 K54 kiskotusta. K54  osuutta voidaan lisätä  ja  rukikerros  uusitaan  56 
 km:n matkalla  puolisepelöiiinillä.  I asäksi rataosalla n  Sw )rirettava 

pölkvn hajavaihtoa  vuosittain. 'tämä toteutetaan  kunnossapitoa  te-
hostamalla,  jolloin vaihdetaan  noul  5 %  rataosuuden  pölkvryksesta 

 viii isittain.  

Eri vaihtoehtojen kustannukset 

Peruskunnossapidon  kustannukset perustuvat  nvkvisiin  kunnossa - 
pitokusrannuksun. 'I'ehostetulle kunnossapidolle  voi olla tarvetta  jo 	9  
ennen mandollisen  korvausinvestoinnin  toteuttamista.  Ji  o kunnos- 	P 
sapitoa iudutaan  tehostamaan ennen  korvausmvestointia,  nousee 	5 
kunnossapidon kokonaiskustannus tallöin  689 900 euronn  vuodessa. 

 knrvausinvestoinnin  suorittamisen jälkeen  kunnossapidon  kustannus 
laskee  607 900 euroon. 

Lsitettv  laskelma  korvausinvestoinnm  suuruudesta perustuu  kierrätvs- 
materiaalin käyttöön  ja  sa'atavuuteen  korjausten raaka-aineena,  'l'amä 	P  
edellyttää rahoituksen saamista  vilkaslijkenteisemmälle rataverkolle 	S 
1Tt)  milj.  euroa  vuosittain  ja  lisäksi  182  milj.  euron eritvistti  rahoitusta 	S 
vahai iikenteie!lc rataveru  Ile.  

Kustannukset 

'rskirriussap:cHr:: k,,.r::' 	:ycr: :flvCSLQj:ri:J 

Peruskunnossap:don  kustannus  investoinninjalkeen 
Ytapitoinvestoinnin  kustannukset ennen  investointia 
Yllapitoinvestornnrn  kustannukset investoinnin jälkeen  
A:vrn:d  :1  kr  vajrc:nveurrrr1rn  kl. rna  a a 

rk.-jr:rrrr  

328 000 eur/vuos: 
279 900 eur/vuon 
279 900 eur/vuon 

7 400 000 ciii 

lk.id,ui lilnk,uittim iseSt,l 	i  pirk:inusi'sta  aiheutuisi 	iis  a lt,i nnIil 
1 01)0 euron  kustannukset. 

Merkitys liikennejärjestelmän kannalta  

Rata  yhdistää sataman  rataverkkoon.  I aiviisan  satama  on  maan suurin 
 konventionaalisen  sahatavaran  vientisatama,  jonne tulee  rautatiekul- 

jetuksia  eri puolilta  Iltelä-  ja  Keski-Suomea.  'I'ärkeimpiä  kul  jetusten 	5  
lähtö-  tai määräpaikkoja  ovat  I  .ahti,  \'ierumäki  ja  ( )tava.  Rata kevin- 	S 
tää  rinnakkaisen  tieverki  m  kuormitusta  ja  on  osa  I ,uvusan  sataman 	9  
kautta kulkevaa  logistista  kuljetus järjestelmää.  Nvkviselliiänkin  radan  
kuljetusmäärät ovat kohtuullisen suuret verrattuna  aiheutuvnn vlläpi- 	S 
rokusrannuksnn  ja kul  jetuksilla  on  huomattavat kasvumandollisuudet. 	S  
Radalla esitetään  sunritettavaksi korvausinvestointi,  jonka  pääasiallisc- 	S 
na  tavoitteena  on  radan  nykyisen tason  sailvttaminen. 	 S 

1'  





Rataosan  perustiedot  

P:tuus  
Radan  rakenne 
Nykyinen akselipaino 
Kunnossapitoluokka 
Perusparannustarpeen ajoltus 
Palvelutaso  2004 
L ukennepaikat 
Ttavaralnkennettä/ 
H=henkilolrikennetta 

58.8 km 
K43ja  5401  kiskot, puupolkyt 

 22,5 tn 180 km/h) 
3 
2009-2011 
T4 
Lieksa(T,H). Kylanlahti)H). Viekki. 
HoIjdkkalT,H), Kohtavaara, 
Nurmes(T,H), Porokyla(Tl 

Vaihtoehtoiset tulevaisuuspolut 

\aihti icho >isina tulevaisuuspolkuina  ovat  radan  perusparantaminen 
 tai  lakkaurtaminen. 

Perusparannus  mandollistaisi nykyisten  kul  jetusten  säilymisen radalla. 
 I  .isäksi korvausinvestointi parantaisi teollisuuden kuijenisten  kustan-

nustehokkuutta  ja  mandollistaisi kuljetusteo kasvun.  

Radan  lakkautus  siirtäisi  kul  jetuksia tieverkolle keskimäärm  6-9  kuor-
ma-autoa vuorokaudessa.  I  ,isääntvvä lukenne  ei aiheuttaisi Investointi- 
paineita tieverkolle. mutta voi edellyttää  mm.  täsmiihoidoo  järjestämis-
tä.  I  .isäksi teollisuuden kuljetuskustannukset kohoaisivat  kul  jetusreitm 
pideiitvessä.  

Tarvittavat ylläpitotoimetja 
korvausinvestoinnit  

Rata  isa  pystytään säilyttämään nykyisillä kuunossapitotoimilla  loken
-niiintikuntoisena  vuoteen  2008  asti. Tämän jälkeen  on  tehostettava 

rataosan kunnossapitoa  tai  suoritettava korvausinvestomti.  I  lenkihöhi-
keore  vaatii  radan  parantamista nykyistä parempaan tasoon. Rataosal-
le on  jo  vuoden  2005  aikana uusittu lukenteenohjaus-  ja  kulunvalvon-
tajärjestelmiä.  Nykyisin rataosalla  on  noin puolet  1<43  ja  puolet  K54 

 kiskotusta.  1<43  kiskot tulisi vaihtaa  1<54  kiskoiksi. kiskonvaibdolla  on 
 tarvetta  28.2  km:n  matkalle ja  tukikerroksen tävdennvs  sekä pölkvtvk

-sen  uusiminen (betoni) tulisi tehdä  koko matkalle.  

Eri vaihtoehtojen kustannukset 

l:sitervt kioini issapitokustannukset prustuvat  nykyiseen kustannusto-
teumaan.  1 eh(  stetulle kunn( ssapid  Ole vi iii  illa  tarvetta  jo  ennen mah-
dollisen korvausinvestoinnin toteuttamista  ja  tämä tekee kunnossapi-
d  isra  huomattavasti nykyistä kallumpaa. Kunnossapidon kustannus 
nousee tälhdin noin  567 600  euroon  vuodessa. lnvestooinm jalkeen 
kunnossapidon kustannus laskee noin  212 600  euroon.  

I  ,askelma korvausinvestoinnin suuruudesta perustuu kierrärvsmateri-
aalin kävttuön  ja  saatavuuteen korjausten raaka-aineena. hämä edellyt-
tää rahoituksen saamista vilkaskikenteisemmälle rataverkolle  170  milj. 

 cur> a  vuosittain  ja  lisäksi  182  milj.  euron  rahoitusta vähiälukenteiselle 
raraverkolle. 

Kustannukset  

Rn  :k in  nr  H  'fnr0unr krrshir:rmr  :510 sr  Jirvrinnitr1 	 355 000 eur/vuos: 
rcrsrpndo:i kustafln -r'JS rrsves[orniiirnjalkctnnr 	 284 400 eun/vuosi 

Yllapitoinvestoinnin  kustannukset ennen rnvestorntia 	 2 2 600 eur/vuosi 
Yllapitoinvestoinnin  kustannukset avestoinnin jälkeen 	 0 eur/vuosi  
Arvioidut korvausinvestoinnin kustannukset 	 17 800 000 cur 
Nopeus/Akseliparno 	 Sn  I 0 (hlo-JLJnatl.  Sn  80/22,5t  

Radan  lakkauttamisesta  ja  purkamisesta aiheutuisi arviolta noin 	E 

588 000  euron  kustannukset. 

Merkitys Jiikennejärjestelmän kannalta 

Radalla  on  yhdessä Porokylä—Vuokatti  -radan  kanssa verkollista  mer-
kitvstä itäisimpänä vhdvsratana,  jonka Inkenteelle  on  olemassa selkei-
tä  kasvunäkvmiä.  Sitä käyttävät raakapuukuljetukset suuntautuvat eri 
puolille Suomea. Radalle esitetään suoritettavaksi korvausinvestointia. 
joka tulisi toteuttaa ennen kuin kunni issapiroa ji iudutaan tehostamaan. 
korvausinvestointi tulee toteuttaa tälhiiin myi>s  I  ,ieksa—Vuokatti -väli! - 
lä,  sila  läpikulkevan  liikenteen osuus  on  määräävä koki> radalla.  

I 



Lute 1.  Rataosakohtaiset yhteenvedot: Murtomäki—Otanmäki  

Kesäkuu  2005  

Kontiomaki  

Kajaani 

OTA  N MAX I 
	

Vuokatti  

MURTOMAKI 

Maanselkä 

Vahaii)kenteistcn hankearviorot: 
— vãhaiiikenteinen 

normaahiiikenteinen 
• liikenriepaikka  

Valtimo  U 
Haa  pa  kylä  

Porokylä  

IISALMI  

Sqainti rataverkolla  

Rata  sijaitsee Kainuussa Kajaanin eteläpuolella. Rataosa  on  itä—länsi-
suuntainen pistoraide. joka  on  pituudeltaan  25  kilometria. Rataosalla 

 on  kaksi liikcnncpaikkaa, jotka ovat avoinna kaupalliselle inkenteelle. 
Lisäksi ( )tanmäellä  on  ykait israidelnttvmiä.  Radan liikenteelliseen  vai-
kuwsalueeseen kuuluvat radanvarsikunnat Kajaani  ja \uoiijoki. 

Rataosan  liikenne 

Rataosalla  on  auloastaan tavaralukennettä,  joka koostuu paaasiassa 
lalgo (  )v:n ( )tanmäen  tehtaan kuljetuksista. 'lehtaalla rakennetaan 
uutta raideliikennekalustoa  ja  huolletaan vanhaa kalustoa  (mm. \R 

 )y:n ja  111<1:n  kalustoa). Rataosaa  on  käytetty myDs vähiisessa maa-
rin raakapuun lastaukseen. Kuljetusmäärät ovat vuositasolla pienii  ja 

 olleet viime vuosina edelleen laskusuuntaisia. larkasteluvalin alkupuo-
kila  kuljetusmäärät ovat olleet yli  20 000  tonnia,  mutta vuonna  2004 

 radalla  kul jetettiin  tavaraa ainoastaan  3 000  tonnia.  

Rataosuuden liikenteen  on  ennustettu (RIIK) olevan vuonna  2025 
12 000  tonnia.  Kuljetusten määrään  ja  jatkuvuuteen vaikuttaa vahvasti 

Murtomäki—Otanmäki  1997-2004  

>  (iv: ii  ( ) tinniäen  tu )tantol:utoksen  ti  umiota  ja kul jetustarpeet. 
 Kuljetukset eivät tuk todennäkOisesti lisääntvmäan merkittavasti aina-

kaan lähitulevaisuudessa luotantolaitoksen tulevaisuus  vol  olla uhan-
alainen.  sillä lalgo ( )v:n cspanjalaincn konserniyhtio  on  harkinnut 

 koko kiskokaluston  tuotannon tulevaisuutta  Su  imessa.  

Vaihtoehtoiset  tulevaisuuspolut 

Vaihr( )eht( )i5ina tulevaisuuspolkuina  ovat  radan luovuttaininen  I  algi 
 Oy:n teollisuusraitecksi  tal  rataosuuden lakkauttaminen  ja purkanii-

nyu. 

Radan luovuttaminen teollisuusraiteeksi  merkitsee kaytanin issa  ra-
dan kunnossapidon ja lukennöintioikeuksien luovuttamita lalgi  Ile. 

 lämä  mandollistaisi kunnossapitotason optimoinnin rataa kayttav:in 
yrityksen tarpeisiin (taso voi olla alempi kuin vleisella rataverkolla)  ja 

 voi alentaa kuntu )Ssapid(  in  kok inaiskustannuksia.  I  algi cii  ile ll2äukiS 
 ottamaan rataa yksitvisraiteekseun.  

Radan lakkautus ja  purkaminen eivät nheutt:usi muuti iksia muun lii-
kennejärjestelmän toimintaan. lalgo (  )v:n  ti  omin  ra ( )tilimicssa  vai-
keutuisi kuitenkin  radan  lakkauttamisen mvi mia. 

Liikenteen koostumus 	Ennusteet  

C 000 (fl  
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i3vakLag 	 MeraU:teoILsuudci  1  kulje): ikeH 
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Tavaraliikenteen kehitys  Murtomaki–Otanmäki 
-rataosalla  1997-2004.  

Liikenne-ennusteet  f  RHK)  
0 
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Tarvittavat ylläpitotoimetja 
korvausinvestoinnit  

Radan  nykyinen taso  ja  kunnossapito ovat riittävät radalle kohdistu-
vaan  kvsvntään.  Rata  pystytään säilyttämään tämänhetkisellä  tasollaan 

 nykyisillä  kunnossapitotoimilla  vuoteen  2007  saakka.  Jos rata  halutaan 
säilyttää nykyisellä  tasollaan  vielä vuoden  2010  jälkeenkin, nousevat 

 kunnossapidon  kustannukset kuitenkin huomattavasti.  korvausinves-
toinmt  eivät ole ajankohtaisia tällä  rataosalla  ainakaan lähitulevaisuu-
dessa. 

Eri vaihtoehtojen kustannukset  

Radan  ylläpito maksaa nykyisin noin  55 000 euroa  vuodessa.  1hosra-
mistoimien  jälkeen  (pölkvtvstä  uusitaan  5  vuodessa)  kunnossapidon 

 vuosittainen kustannus nousisi kuitenkin  282 400 euroon.  

Rataosan  perustiedot  

Prtuus  
Radan  rakenne 

Nykyinen  akselrparno 
Kunnossapitoluokka 
Perusparannustarpeen  ajoitus 
Palvelutaso  2004 
Liikennepaikat 
Ttavaraliikennetta/ 
HhEknkn1rta  

kin 
K30-dsko  
vajaa)  sepnO  tuki  rn 1  

20 tn ( 35  kr 
 6 

2008-20 lO 
TO 
Mnrtomäkj1), Otai ri  :Or n  

Kustannukset  

Pe uskun.nossapidori  kustannus 
Yllapitoinvestoinnin  kustannukset 
Arvioidut  korvausinvestoinnrn  kustannukset  
Nopeus/Akselipaino 

CO COO euJ/vunsJ 
227 400 eur/vuosi 

ran  
Sn  50/I 	n  

Radan  lakkauttamisesta  ja  purkamisesta aiheutuisi arviolta noin 
 253 000 euron kertaluonremen  kustannus. 

Merkitys liikennejärjestelmän kannalta 

Radalla ei ole  lukennejärjestelmä näkdkulmasta  merkitystä, mutta  sen 
 olemassa olo  on lalgo (  )v:n ( )tanmaen  tehtaan  lopputuotteiden  eli 

 rajdnjijkennekaluston  kul jetuksissa välttämätdn.  luotan >laitos ei Voi 

toimia ilman rataa,  sillä vaihtoehtoita kustannustehokasta  kuljetus- 
muotoa ei  iile. lämän  vuoksi rataa ei voida purkaa vaikka kuljetukset 
ovatkin erittäin pieniä  radan vlläpitokustannuksnn  nähden.  Rata  esite

-täänkin luovutettavaksi lalgo (  )v:n tei >llisuusraiteeksi, olli im  vastuu 
 radan vlläpidosta  siirtyisi  lalgolle. 

lalgo  on  ilmoittanut, että  raidekaluston  rakentamisen tulevaisuus Suo-
messa  on  tällä hetkellä uhanalaista  ja  riippuvainen lähiaikoina ratkea- 
vista tilauksista. lämän  vuoksi  on  syytä odottaa  lalgo (  )v:n  ratkaisua 
ennen kuin  rataosan  tulevaisuudesta tehdään lopullisia  päatoksiä.  



Lute 1.  Rataosakohtaiset yhteenvedot:  Parkano-Kihniö 
Kesäkuu  2005  

KIHNIÖ 

PARKANO 

Kairokoski 

Lapinneva  

Niinisalo 

Vahthikentejsten hankcarviointr 
vahaiiikcnteinen 
normaaliiitkentcinen 

• Iiikennepaikks 

SUainti rataverkolla  

Parkano—Kihnuö  -rata  sijaitsee Pirkanmaa pohjoisosassa  Parkanon 
 itapuolella.  Rata on  pistoraide,  joka  on  pituuddtaan  1 64 km  pitkä. 

Ratalinja kulkce  Parkanon ja  Kihnuön  alueiden halki.  Sillä  on  kaksi ln-
kennepaikkaa. jotka ovat  av  nilna  kaupalliselle Inkenteelle. 

Rataosan  liikenne 

Rataosalla  on  ainoastaan tavaraliikennettä. Tavarainkenne koostuu 
nykyisin kokoni  an  raakapuukuljetuksista. .\ikaisemmin KihniOstä  on 

 kuljettu myOs turvetta, mutta nämä kuljetukset ovat loppuneet muuta-
ma vuosi sitten. Kuljetusmäärät ovat laskeneet tämän jälkeen selvästi 

 ja  ovat olleet viime vuosina  vain 15 000  -  35 000  tonnia.  

Uavaraliikenne-ennustecssa  rataosuuden liikenteen oletetaan tulevai- 
suudessa pvsvviin nykyisellä tasollaan. 0ikiipnrissä ei olekaan merkit- 
täviä  kul  etusten  määrään vaikuttavia muutoksia.  Kul  jetusten  kohteena 

Parkano—Kihniô  1997-2004 

50000  

:::::iiIII  ill 
997 l998 	999 2000 2001 2002 2003 2004  

Tavaraliikenteen kehitys Parkano—Kihniö 
-rataosalla  1997-2004. 

I  

ilevat pounial( istusteollisuuden  tu  ,taut(  ,laitc )kset  sijaitsevat  l\  li  iden 
 etäisvvksien  päässä radasta, joten rautineknljetnsten kilp;iilnkvkv  el  ole 

parhaimmillaan tällä ratacisalla. 

Vaihtoehtoiset  tulevaisuuspolut 

\aihtoehtoisnia tulevaisuuspolkuina  ovat  radan  säilyttäminen nykyi-
sellä tasollaan  tal  rataosan  lakkauttaminen. 

Rataosan  säilyttäminen nykyisellä tasollaan kunnossapitoa tarpeen 
mukaan tli st,u ulla mand Ilistia lnk\ istuu kuljetusten pvsvnusen 
radalla,  

Radan  lakkninis  siirtäisi  radan  nykyiset kuljutukset tieverlo  Ole.  Sirtvvi 
 kul  etusten niäärä  ni  kuiten  kin  niin pieni  (3-4  kLi( na -ant  ni  vw  r 

 kaudessa), että  se  ei aiheuttaisi toiinenpidetarpeita tievenkolla.  I  asäksi 
kuljetukser  voidaan ohlata ainakin  I  sm  Parkano  In.  lille  rakennetaan 
asiallnIlI.ikilllefl tennunaalm, 

Liikenteen koostumus 	 Ennusteet  

Lt;kcnu  001 	 000  rn  
Tavat alaj:t 	 I  Raakapuukuetuksta 
KLiljerusren  allra-ja  maarapamkat 

	
KftinrO, rnetsatea!lIsr. 

)t4tI kH 

Liikenne-ennusteet  1HKi 
 20 0  



Tarvittavat ylläpitotoimetja 
korvausinvestoinnit  

Rata  pystytään pitämään  Inkennointikuntoisena nVkVisillil  kunnossa
-pitoti uniilla vuOteen  201 0  asti.  'IThnän  jälkeen tulisi aloittaa  vllapit( liii-

vestoinnit.  jos  rata  halutaan säilyttää nykyisellä  tasollaan. laso  vastaa 
hyvin radalla suuntautuvan liikenteen tarpeita, joten varsinaisille  kor-
vausinvestoinneille  ei ole  rataosalla  tarvetta. 

Eri vaihtoehtojen kustannukset 

Peruskunnossapidon  kustannukset pohjautuvat  nvkvisun kunnos-
sapiti ikustannuksun.  Tehostetun  kunnossapidon  tarve  (j)( )lkvtysta 

 uusitaan  5 0/  vuodessa) nostaa huomattavasti  kunnossapidon  koko-
naiskustannusta, Kunnossapidon  koki  inaiskustannus  nousee  talloin 
rataosalla  yhteensä  273 200 euroon  vuodessa.  Korvausinvestoinneille 
Ci  (Ile  laskettu kustannuksia tällä  rataosalla  

Rataosan  perustiedot 

Pituus  
Radan  rakenne 
Nykyinen  akselipaino 
Kunnossapitoluokka 
Peruspai'annustarpeen  ajoitus 
Palvelutaso  2004  
Lnkennepaikat  
T  avar,ilr:ker 1nrfl/  

li4  kin 
K30  kisko.  puupölkyr 

 20  ln  (40 km/h) 
6 
2010-201 5 
T 

fl  

Kustannukset 

Peruskunnossapidon  kustannus  
Ylläpitoinvestoinnin  kustannukset 
Arvioidut  korvausinvestoinnin  kustannukset 

 Nopeus/Akselipaino 

7 500  eur/vuosi 
 155 700  eur/vuosi  

cur  
Sn  50/16 t.  Sn  40/70  

Radan  lakkauttamisesta  a  purkamisesta aiheutuisi arviolta noin 
 164 000 curl  ni  kustannukset. 

Merkitys liikennejärjestelmän kannalta 

Radalla ei  ok  lirkennejärjestelmän  näkökulmasta  merkirvsta. !Naköpu_ 
rissä  olevilla  kuljetusmäärillä  radan  pitaminen lnkennoitavassi  kun-
nossa  on  myös suhteettoman kallista, joten  rataosa  esitetään  lakkautet-
tavaksi  ja  purettavaksi.  l'äniii  edellyttää kuitenkin  sita, etta  Parkanoon 

 rakennetaan  asianmukainen terminaali kuormauslaitureineen. 



Liikenteen koostumus  

inn 00-1 
I  avaralajit 
Ku)jetusreii bOm -ja  maarapaikat  

Liikenne-ennusteet  (RHK  
7011)  

Ennusteet 

JUO  in  
Vai  uskurinan kuetukn: 
Niinisabon  var  LiskunlU  

7000 in  

Lute 1.  Rataosakohtaiset yhteenvedot:  Parkano—Niinisalo 
Kesäkuu  2005  

Vahaliikenteisten hankearviointi 
vähälirkentesnen 
normaalijiikenteinen 

• itikennepaikka  

Sijainti rataverkolla 

Parkano—\iinisalo  -rata  sijaitsee Pirkanmaa  ja  Satakunnan pohjois-
osassa  Parkanon  länsipuolella.  Rata on pistoraide,  joka  on  pituudeltaan 

 41,8 km  pitkä. Ratalinja kulkee  Parkanon, Jämijärven ja  Kankaanpään 
alueiden halki Nimisalon varuskuntaan.  Sillä  on  neljä liikennepaikkaa, 
joista kaksi  on  avoinna kaupalliselle lokenteelle.  I  ,isäksi rataosalla  on 
vksttvisraideliittvnnä. 

Rataosan  liikenne 

Rataosalla  )n unoastaan tavaralukennettä. lavaraliikenne  ko(  istuu  ny-
kvism  kokonaan Läntisen maanpuolustusalueen joukko-osastojen  kul-
jetuksista. Rataosuudella  ei lastata enää raakapuuta, mutta lastauspaik_ 
ka  on  edelleen olemassa. Kuljerukset ovat olleet kokonaisinälirältään 
vähäisiä  (50 000 - 25 000 tonnia/vuosi)  ja  edelleen laskusuuntaisia 
viime vuosien aikana.  

I nnusteessa  rataosuuden liikenteen oletetaan tulevaisuudessa  las- 
kevan  entisestään,  sillä  arvio vuoden  2010 kuljctusmäänstä on vain  

IT 1)00 n  innia. Kuljetusm)iärat  Vi  <ivat  laskea kuitenkin tatakin  <lem- 
inas. sillä  armeija ei välttämättä tarvitse rataa  kul jetuksissaan enaa  tule-
vaisuudessa. Rataa kuitenkin käytetään,  jos  se on  olemassa. 

Vaihtoehtoiset tulevaisuuspolut 

\aihtoehtoisina tulevaisuuspolkuina  ovat  radan sailvttiiminen nvk\  I - 

sellä tasollaan  tai  rataosuuden lakkauttaminen. 

Ratn)suuden  säilyttäminen nvkvisella tasi llaan kunnossapitoa tarpeen 
mukaan  tell ( stansalla mand( älista.i ovkvisreii  kuljetusten  y<< 

 radalla.  

Radan laIcIautn slirtnsl radan ny  k\ iset  kul jetukse tieverlo  Ile.  Kulje-
tukset jakautuvat muutamalla päivällä  vin  dessa ja snrtvvat kuljetukser 
vaikeuttaisivat kuljeruspäivinä  tieverkon muun liikenteen sujuvuutta 
oleellisesti. Kokonaisuutena sIIrtyvät Inkennemalirist elvat kuitenkaan 
aiheuttaisi totinenpidetarpeita tieverkolla.  I .isaksi  ainakin  osa  nykyisis-
tä kuljetuksista  vi udaan <hjata Parkani xii,  jonne rakennetaan asian - 
mii Iiaiilelt teiiiini,iali. 

Parkano—Niinisalo  1997-2004 
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Tavaraliikenteen kehitys Parkano—Niinisalo 
-rataosalla  1997-2004.  



Rataosan  perustiedot  

tULjS  
Radan  rakenne 
Nykyinen akselipaino 
Kunnossapitoluokka 
Perusparannustarpeen ajotus 
Palvelutaso  2004 
Lirkenneparkat  
Ta  rvariirrkmnetta/ 

I:IrrraHI,r  

.2  kr  ii 
K.jO  kisko, puupolky 

 20  tri  (40 km/hl 
6 
2010-2015 
T4 
Parkano(H Tj 	'J)kn'.2  
neva, N:rn: 

Tarvittavat yllapitotoimetja 
korvausinvestoinnit  

Rata pvstvt an pitämadn likennouitikuntoisena nvkvisilla  kunnossa-
pitotoimifla  vm  )tecn  201 0  asu. 'l'imin j6lkeen tulisi  ah  ottaa vllapitt  tin-
vestOinnit.  JOS  rata  halutaan siiilvrtlii nvkvisellJi tasollaan. laso vastaa 
hyvin radalla suuntautuvan liikenteen tarpeita, joten varsinaisille  kor

-vausinvestoinneille  ei ole tiillJi rataosalla tarvetta. 

Eri vaihtoehtojen kustannukset 

Peruskunnossapidon  kustannukset pohjautuvat nvkvisiin  kurin  s1pi-

tokustannuksun. Ylläpitoinvestoinnin  tarve (p6lkvrvstä uusitaan  5 °o 
 vuodessa) nostaS huomattavasti kunnossapid  in kokonaiskustannusta. 

Kunnossapid in kokonaiskustannus  nousee tJilldin rataosalla yhteensä 
 696 300 euroon  vuodessa, Korvausinvestoniiteille ei ole laskettu kus-

tannuksia tällä rataosalla 

Kustannukset  

Per uskur rnussaprdon kustar inus 	 z9'-)  LUO eur/vuosr  
Yfl3prtorrlvestornnrn  kustannukset 

	 396 800 eur/vuosr 
Arviordut korvausinvestornnrn  kustannukset 	 cur  
Nopeus/AkserpaJno 	 Sn  50/lOt  5n40/.01  

Radan  lakkauttamisesta  ja  purkamisesta aiheutuisi 'arviolta noin 
 418 000 euron  kustannukset, 

Merkitys liikennejärjestelmän kannalta 

Radalla ei ole merkitystä Inkennejärjestelmmn kannalta  ja  se  palvelee 
ensisijaisesti Iiinusen maanpuolustusalueen joukko-osastojen kuljetus- 
tarpeita.  Radan  kunnossapito  on  jo  nykyisin kallista suhteessa kulje-
tettavun tavaramiiärun.  Rata  esitetään lakkautettavaksi  ja  purettavaksi. 
1.akkautuksen yhteydessä tulee Parkanoon rakentaa terminaah, ota 

 i  ataoaa  us  ks  im kas  tta  it is it  ilitki  unr ps  ts bs ods nt  im itu  



Lute 1.  Rataosakohtaiset yhteenvedot: Pesiökylä —Taivalkoski 
Kesäkuu  2005  

• 
Kurtti 

Korvua 

 Leino 

Lippo 
Vääkiö 

PESIOKYLÄ 	
Ammänsaari 

vahalijkenteinen  
Laaja — normaaWirkcnteincn 

• ilkennepaikka 

IOMAKI 	

Vartius 	

Vahajiikenteisten hankcaiointr 

Hyrynsal 

Jokikylä 

Ristijarvi  

KAJAANI 

Sijainti rataverkolla 

Iksiökv!ä—l'aivalkoski  -rata  yhdistää toisIInsa Kainuun  ja  Pohjois- 
Pohjanmaan maakuntia.  Rata on 82  kilometrin mittainen etela —pi h

-joissuuntenien pistoraide,  joka  im kontiomaki—lksiokvla -rataosan 
 jatkeena.  Rata  sijaitsee Suomussalmen  ja laivalkosken  kuntien välillä. 

aikennepaikkoja radalla  on  yhteensä seitsemän  ja  niitä  on  käytetty 
pääasiassa raakapuun lastaukseen. Vumeksi kaupallisen liikenteen käy-
tissä  on  ollut kuitenkin  vain  laivalkosken Inkennepaikka.  Kaupalli-
nen lukenne  on  ollut lakkautetruna kaikilta muilta lukennepaikoilta  jo 

 pidempään. Taivalkoskella  on  myös vksitvisraideluttvmiä. 

Rataosan  liikenne  

Rata on  tällä hetkellä suljettu lukenteeltä, joten radalla ei ole liikennettä. 
 I  lenkilöliikenne  radalla lakkautettiin vuonna  1992  ja tavarainkennettä 

 radalla  on  ollut viimeksi vuonna  2001.  Rataa  on  käytetty pääasiassa 
kaivosteollisuuden tuotteiden sekii metsateollisuuden raaka-aineiden  

kul jetoksiin. 'I'avaralukenne  lakkasi, kun  radan tarkemn tavaravirta  eli 
Rautaruukin malmikuljetukset laivalkosken Mustavaaran kaivoksel

-ta  Raaheen li)petettiin. Raakapuukuljetukset  radan vaikutusalueelta 
metsateolhsuuden tuotantolaitoksille  hoidetaan nykyisin osin kuorma- 
autoilla suoraan tuotantolaitoksille  ja  osin  auto-junakuljetuksina  \ni-
mänsaaren liikennepaikan  kautta. 'l'avaralnkenteen kehitys radalla  ni 

 esitetty  alla.  

I  aikenne -ennusteen mukaan  rata on  suljettu lijkenteelta mvos tulevu 
suudessa. Rautaruukilla  on  Mustavaarassa  edelleen malmia noin  1 äl) 
000  tonnia,  mutta yhtiö  on  ilmoittanut käyttävänsä jatkossa kuljetuk-
snnsa kuorma-autoja. Radalle kohdistuu vähäisiä metsateollisuuden 

 kul jetustarpelta.  mutta ne eivät yksinaimn mandollista  radan  avaamista 
liikenteelle.  Radan  vaikutusalueella sijaitsee useita matkailukohteira. 
jotka voisivat olla potentiaalisia kohteita rataa kävrtävälle henkili lii-
kenteelle, .\lueella sijaitsevien luonnonkivilövdösten nialid älinen  ho 

 dvtii.inimnen  voisi  tu mm.1a raLlalle  uutta liikennettä. 

Pesiökylä—Taivalkoski  1997-2004 

150000 

125 000 
00000 

75000 
0 

50000 
25000 	 -  

997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
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Rataosan  perustiedot 

Pituus  
Radan  rakenne 
Nykyinen akselipaino 
Kunnossapitoluokka 
Perusparannustarpeen ajoitus 
Palvelutaso  2004  
Likennepaikat 
Ttavaralukennetta/ 

 H  henkilolukennetta  

81,9 km 
K30-kisko, puupolkyt 
ei maaritetty 
ei maaritetty 
liikenteen alkaessa 
suljettu lukenteelta 
Pesiokyta. Vaakid, LippU.  Leino, 
Korvua, Kurtti, Taivalkoski 

Vaihtoehtoiset tulevaisuuspolut 

\'aihtoehtoisina tulevaisuuspolkuina  ovat  radan  nykyisen rajoitetun 
kunnossapidon jatkaminen  tal  lakkauttaminen  ja  purkaminen. 

Jatkamalla rajoitettua kunnossapitoa  rata  olisi mandollista säilyttää  vie 
lä  jonkin aikaa tulevaisuuden liikennctarpeiden varalle.  

Radan lakkautus ja  purkaminen eivät aiheuttaisi muutoksia muun ln-
kennejärjestelmän toimintaan, koska radalla ei ole nykyisinkalin  loken-
nettä.  

Tarvittavat ylläpitotoimetja 
korvausinvestoinnit  

Radan kunm ssapito  on  lopetettu  ja  radalla sw )ntetaan nykyisin  vain 
 rajoitettu  ja kunnossapitotoimia.  Näillä varmistetaan  mm.  radan kui-

vatusjärjestelmän  toiminta. Perusparannustarve  ja  investoinnit olisivat 
ajankohtaisia,  jos  rata avattaislin  uudelleen hikcnteelk. 

Eri vaihtoehtojen kustannukset 

Radalla nykyisin suoritettavat  raj iitetut kunnossapit toirnet  maksavat 
noin  55 000 ruroa  vuodessa. Muiden mandollisten kunnossapitotoi-
iniui  ni ln\  1  tointlln ku t innukia  U  (ile mi irltrtt\  till  i  ratio ill  i 

Radan  lakkauttamisesta  ja purkaisesta  aihe ututsi arviolta noin 
 819 000 eur( in kertaluonteinen  kustannus. 

Merkitys liikennejärjestelmän kannalta 

Radalla ei ole merkitystä htkennejärjestelmän näkökulmasta.  Rata  esi-
tetään lakkautettavaksi  ja  purettavaksi. 





Rataosan  perustiedot  

Ilm rS  

Radan  raker rime 
Nykyuien akselipamno 
Kunnossapitoluokka 
Perusparannustarpeen ajortus 

 Palvelutaso  2004 
Lukenneparkat 
T=tavaralrmkennettä/ 
H=henkrlolukennettä  

8 I 8 km 
K30-kmsko, puupölkyt 
20 tn (40 km/hl 
5 
2005-200 7 
T4 
Porokylä(T). Haapakyl2, 
Valtrmo(T(, Maanselka, 
Vuokatti(Tl 

Vaihtoehtoiset tulevaisuuspolut 

\'aihu iehtoisina tulevaisuuspi ilkuina  vat  radan perusparantammen 
 tai  lakkauttaminen. 

Perusparannus  mandollistaisi nykyisten kuljetusten säilymisen radalla. 
Lisäksi korvausinvcstointi parantaisi  kul jetusten kustannustchokkuut-
ta ja  tekisi mandolliseksi  kul jetusten miiaran  kasvun.  

Radan lakkaurus surtäisi  kuljetuksia tieverk  11e  arviolta keskimaarin 
 27-29  kuorma-autoa vuorokaudessa. Mv6s  osa lapikulkevasta  liiken-

teestä siirtyisi kumipv6rille.  I asääntyvä  liikenne ci aiheuttaisi suoria 
mvestoiotipameita tieverkolle, mutta voi edellyttää  mm. tasmähoidon 

 järjestämistä. 

Tarvittavat ylläpitotoimetja 
korvausinvestoin  nit  

Rataosaa ci  pystytä säilyttämään liikcnniiintikuotoisena eoaä pitkaan 
nykyisillä kunnossapitotoimilla. Kunnossapidon tehostaminen tu-
leekin ajankohtaiseksi lähiaikoina.  Radan  nykyinen taso ei vastaa ln-
kenteen tarpeita. joten tasoa tulisi nostaa. Koska rataosan nykyinen 
kiskotus  on  erittäin huonokuntoinen,  se on  joka tapauksessa pakko 
uusia. Nykyiset kiskot  on  mandollista uusia kierrätvsmateriaalina saa-
taville  K43  kiskoilla. Kiskoovailit  ma  tulee tehdä  80 km  matkalle ja pol-
kvtvkscn  sekä tukikerroksen (sepeli  35 cm)  uusiminen  koko matkalle 

 (81,8 km).  

Eri vaihtoehtojen kustannukset 

Esitetyt kunnossapitokustannukscr perustuvat nykyiseen kustannus - 
t( tcumaan. \lläpitoinvestoinnille on  tarvetta  jo lähiaiki una ja  tämä 
nostaa kunnossapidon huomattavasri kustannuksia. Kunnossapidon 
kustannus nousee tehostustoimien jälkeen noin  702 800 euroon  vuo-
dessa. Investomnin jälkeen kunnossapidon kustannus laskee  nom 325 
60(1  euro  in. 

I  .askelma korvausinvestoinnoi suuruudesta perustuu kierrarvsmateri-
aalin kävttö6n  ja saatavuurecn  korjausten  lama  edellyt-
tää rahoituksen saamista vilkaslukenteisemmälle rataverkolle  170  milj. 
euroa  vuosittain  ja  lisäksi  182  milj. euron rali iitusta vähälokcntcisellc 
raraverk ilIe.  

Kustannukset  

a inossaprcion kuStSnnUS e men uveStomnima 
;ku  m ossapmdon  kustannus mnvestomnnmnjalkeen 

eL prromnvestomnnrn kustannukset ennen mnvestomntma 
'(FLmprtomnvestoinnmn kustannukset mnvestomnnmnj6lkeen 

'JOrdUt korvausmnvestomnnn  kustannukset 
Jopeus/Akselrpamno  

407 000 eur/vuosm 
325 600 eur/vuosm 
295 800 eur/vuosm 

0 eut/vuosi 
27100000 cur  

Sn  60/22,5 1  

Radan  lakkauttamisesta  ja peirkamisesta  aiheutuisi arviolta noin 
 818 000 cur m  kustannukset. 

Merkitys Ilikennejärjestelmän kannalta 

Radalla  (in  yhdessä Lieksa—Porokylä  -radan  kanssa verkollista merki-
tvstJi itäisimpänä vhdysratana. Radalle esitctaan seioritettavaksi  kor-
vausinvest iintia, mika  olisi taloudelhsinta toteuttaa ennen kuin kun-
nossapit ia joudutaan teh stamaan. Korvausinvestointi tulee iteuttaa 
tällilin myñs 1.ieksa—\uokatn -välillä,  sillä läpikulkevan  liikenteen 
mmsuu  on maaraava le k  radalla.  



Lute 1  Rataosakohtaiset yhteenvedot: Raudanlahti-Saynätsalo  
Kesäkuu  2005  

Vahatiikenteisteri hankearviornti 
vahatakenteinen 
normaaji!iikenteinen 

• tukennepaikka  

Sijainti rataverkolla 

Raudanlahti—Sävnärsalo  -rata  sijaitsee Keski -Su  messa Jäskvlän 
 eteläosassa. Rataosa  on  itd—l.insisuuntainen pistoraide,  joka  on  piruu-

deltaan  neljä kilinTietria.  Rata  sijaitsee kokonaisuudessaan Jvviiskvlän 
kaupungin alueella. Rataosuudella ei  ok  yhtään kappaletta kävtssä 
olevia Inkennepaikkoja. 

Rataosan  liikenne 

Rataosa  on  suljettu toistaiseksi Inkenteeltä. Viimeksi radalla  on  ollut 
tavaralnkennettä vuonna  1999,  jolloin radalla oli Schauman \XEodm 
(UPi\1_Kvmmene ()yj) Säynätsalon vaneritehtaan kuljetuksia. Nvkvi- 	5 
sin  tuotanrolaitoksen  kuljetukset hoidetaan kuorma-autoilla. 

Rataosalle  ei ole tulossa uutta inkennettä amakaan lähitulevaisuudessa. 	S  
Säynätsalon vaneritehdas  on  ilmoittanut, että  sillä  ei oie enää tarpeita 

 radan  kävtölle. 1ihdas  käyttää tulevaisuudessa kuljetuksissaan miota 	5 
 kuijetusmuotoja. 

Raudanlahti—Säynätsalo  1997-2004 
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Tavaraliikenteen kehitys Raudanlahti—Säynatsalo 
-rataosalla  1997-2004. 	 5 

I  

Vaihtoehtoiset tulevaisuuspolut 

\aihtoeht isina tulevaisuuspolkuina  ovat  radan  sailvttarnien  nykyisel-
lään  tai  lakkauttaminen  ja  purkaminen.  

Radan  säilyttäminen mandollistaisi rataosan kavton tulevaisuudessa. 
 jos  radalle kohdistuisi uusia Inkennetarpeita. lämä edellyttäisi kui-

tenkin  k r  ,iusinvi.st ilitia,  sillä  rata  jo  nvkvisoi  erittäin  11 u u  ss,i  

kunnossa.  

Radan  lakkautus  ja  purkoninen eivir .uheutt:usm  muutoksia muun  tu-
kennejärjcstelniän  a  iiuintaan.  k  ska  radalla ei  k  ny  kyisink.iän lukun-
n.tt.  

Liikenteen koostumus  

L.rrker  
favor  otapt 

Kuetiis  ter  aito-  a  rnairapaikat  

Liikenne-ennusteet  IR  1K)  

Ennusteet  

Er  kuetuksia Arkaoeri 
vanentehlaar ia  r -  ik:  

Ei kutjetuksri  

Pr  ennusteri 



Tarvittavat ylläpitotoimetja 
korvausinvestoinnit 

Rataosa  on  katkaistu eikä radalla tehdä minkäänlaisia kunnossapito- 
töitä.  Radan  mandolliset  korvausinvestoinnit  ovat ajankohtaisia,  ins 

 radalle tulee uutta liikennettä.  Rataosa  on  huonossa kunnossa  ja jon-
duttaisiin  käytännössä rakentamaan uudestaan. 

Eri vaihtoehtojen kustannukset 

Rataa ei  viläpidetä,  joten  vhläpidosta  ei aiheudu myöskään kustannuk-
sia. Radalle  el oie  arvioitu mitään  investointikustannuksia.  

Radan  lakkautramisesta  ja  purkamisesta aiheutuisi arviolta noin  40 001 
euron kertaluonteinen  kustannus. 

Rataosan  perustiedot 

Piruu  
Radan  rakenne 
Nykyinen  akselipaino 

 Kun  nossapitoluokka 
Petusparannustarpeen  ajoitus 
Palvelutaso  2004  
Lnkennepaikat 
Ttavaralnkennetta/ 
H=henki101ukennettä 

4km  
K43-kisko,  puupolkyt 

 Ei  maantetty  
Ei  mantetty 

 Liikenteen alkaessa 
Ei  maäritetty  
Ei  Ilikennepaikkoja 

Merkitys liikennejärjestelmän kannalta 

Radalla ei ole merkitystä  liikennejärjestelmän  näkökulmasta.  Rata  esi-
tetään purettavaksi  ja  mandollinen  kierrätvskelpoinen  materiaali  kay-
tettäväksi  muiden  rataosien  ylläpitoon.  





Vaihtoehtoiset  tulevaisuuspolut 

\'aihtoehtoisina tulcvaisuuspolkuina  ovat  radan perusparantaminen 
 tai  lakkauttaminen.  

Perusparannus  mandollistaisi nykyisten kuljetusten  sailvrnisen  radalla. 
lisäksi  korvausinvestoinri  ja  tason  m  sto  tekisi mandolliseksi  rataosal-
la  huomattavan  tavaralnkenteen  lisäyksen sekä voisi mandollistaa  hen-
kihulukenteen  paluun radalle.  

Radan lakkautus surtäisi  kuljetuksia  tieverkolle  arviolta  keskimiarin 
 14-16  kuorma-autoa vuorokaudessa.  I ,isääntvvä  raskas Inkenne  ei ai-

heuttaisi varsinaisia  investoinntarpeita tieverkolle,  mutta  Sav >nlinnan 
 keskustassa lisääntyvä  raskas  liikenne voisi aiheuttaa ongelmia.  Radan 
 lakkauttamisen  mvitä lakkautettaisnn mvosasemille  johtavia yleisiä 

teitä, josta olisi saatavissa vähäisiä säästöjä  tienpitajalle. [usien  puun 
 välivarastonmpaikkojen  rakentamisesta aiheutuisi kuitenkin kustan-

nuksia. 

Tarvittavat  yllapitotoimetja 
korvausinvestoinnit  

Rata pvst tälin  pitämään  iivkvisillä kunnossapitotoimilla inkennöinti-
kuntoisena enal nluutanian  vuoden.  I'ämän  jälkeen  on  tehostettava 

 rataosan kunnossapitoa  tai  suoritettava  korvausmvestointi.  Rata salla 
on  varauduttava voimakkaasti  lisäänrvviin lipikulkuliikenteen  tarpei-
siin.  lämän  vuoksi radalla olisi tarvetta  selvaan tasonnostoon,  joka 
mandollistaisi radalla  j pa henkilöliikenteen  tulevaisuudessa.  lason-
noSto tark 1rtaisi  käytännössä nykyisten kiskojen vaihtamista  kunnos-
tettuihin  54F 1 kiskoihin  ja hitsaarnista atkuvaksi.  I isaksi peruspa-
rantamiseen  kuuluisi  pölkvrvksen  uusiminen  betonip 1kvin  ja radan 
pul )lisepel( iinti.  

Eri vaihtoehtojen kustannukset  

hisitetvt peruskunnossapidun  kustannukset perustuvat  nvkvisnn  kun-
nossapitokustannuksiin. Yllapitomvesti unnille  voi olla tarvetta en-
nen  korvausinvestoinnin  toteuttamista.  Jos kunnossapitoa  joudutaan 
tehostamaan, nousee  kunnossapidon kokonaiskustannus talloin  649 
500 euroon  vuodessa.  korvauinvestoinmn  jälkeen  kunnossapidon 

 kustannus  on 303 200 euroa. 

\rvio korvausinvestoiniiin  suuruudesta perustuu  kierratvsmateriaalin 
 käyttöön  ja saatavuureen  korjausten raaka-aineena.  lam:i  vaatii rahoi-

tuksen saamista  vilkasliikenreisemrnälle rataverkolle  I ''0  milj. euroa 
vtioittaii1 ja  lisäksi  82  milj. euron  erityistä rahoitusta  vähidnkenrei-
selle  rat verki ilIe.  

Rataosan  perustiedot  

0  

rrri.irr.:Nky  

Nykyinen  akselipaino 
Kunnossapitoluokka  
Pet usparannustarpeen  ajoitus 
Palvelutaso  2004 
Lrikenneparkat 
Ttavarahrkennetta/ 
Hhenkrlölnkennetta  

7:8 km 
K30-krsko, puupolkyt,  sora 

 tukikerros  
20 tn (40 km/h) 
6 
2005-08 
T4 
Huutokoski, iorornen)T),  Kolkon 
tarpale. Rantasalmi)T) Kallislahti)T), 

 Savonlinna)  H) 

Kustannukset  

:,: 	rIciofl  kustannus ennen  svestoirma  
;,kun:  i.ss.pdon  kustannus  investoinninjakeen 

H,ptoinvestoinnin  kustannukset ennen  investointia 
YSip:toinvestoinn:n  kustannukset  nvestoinninjIkeen 
tN: aurdut korvausinvestoinnin  kustannukset 

 Nopeus/Akseirparno 

379 000 eur/vuos: 
303 200 eur/vuos: 
270 500 eur/vuosi 

0 eur/vuosi 
30 900 000 eur  

Sn  80/22,5  

Radan  lakkauttamisesta  ja purkaniisesta  aiheutuisi arviolta noin 
 748 000 euron  kustannukset. 

Merkitys  Ilikennejärjestelmän  kannalta 

Radalla  on verkollista  merkitystä,  sillä  se  tarjoaa vaihtoehtoisen reitin 
Kaakkois-Suomesta Keski -Sui  in een.  Radan kunnossapitokustannuk-
set  ovat kohtuullisen suuret, mutta  radan lukenteelhm  on  huomattavia 

 kasvumandollisuuksia.  Radalla esitetään toteutettavan  korvausinves-
tointi,  joka olisi taloudellisesti parasta toteuttaa ennen kuin  kunni ssa-
piti  is pi nidutsan  tein istrimsan.  



Lute 1.  Rataosakohtaiset yhteenvedot:  Suonenjoki—lisvesi 
Kesäkuu  2005  

Siilinjärvi 

HSVESI 

Yläkoski 	SUONENJOKI 

) 

Vahallikentersten hankearvointi 
— vhainkenteinen 

normaafflkkenteinen 
• Piikenneparkka  

S!jainti rataverkolia  

Suonenjoki—lisvesi  -rata  sijaitsee Pohj iis-Savossa Suonenj)en kau-
pugin länsipuolella. Rataosa  on ita—lansisuuntainen pistoraide,  joka 

pituudeltaan  8,4  kilometriä. Radalla  on  kolme liikennepaikkaa, 
jotka ovat kaikki avoinna kaupalliselle liikenteelle. Lisäksi radalla  ou 

 kolme vksitvisraideliitrvmää, jotka eivät ole nykyisin käytössä.  Radan 
lukenteelliseen vaikutusalueeseen  kuuluu Suonenjoen kaupunki \mpä-
ristötneen. 

Rataosan  liikenne 

Radalla  on  ainoastaan tavaraliikennettä, joka koostuu 	met- 
sateollisuuden raakapuukuljetuksista. Rataosan kuljetusnäärät  ovat 
vaibdelleet vuositasolla  110 000  ja  150 000  tonnin välillä. Kolme 
suurinta metsävhtiöitä  (Stora  I nso ( )vj, LTPM-Kvmmene ( )vj  ja  Met-
säluitto  Osuuskunta) käyttävät rataa raakapuukuljetuksissaan. Lisäksi 
pienemmät paikallisesti toimivat metsäteollisuuden vrit kset käyttävät 

Suonenjoki—Iisvesi  1997-2004 

150000 

!l:0000IIIII  III 
1997 1998 1999 2000 200? 2002 2003 2004  

Tavaraliikenteen kehitys Suonenjoki—lisvesi 
-rataosalla  1997-2004. 

I  

ratar  saa raaka-aineideiisa  a tuotteidensa  kuljetuksissa. Rataa  .i sen 
 liikenne-paikkoja käytetään myös puutavaran varastoinnussa: liikenne- 

paikoilla varastoidaan  min.  Venäjältä tuotavaa raakapuuta. 

Rataosan likennemiärit  ovat pysyneet vakaana  ja  tulevaisuudessa 
määrät pvsvnevät nykyisellä tasollaan  tai  kasvavat hieman nykvisti 
suuremmiksi.  Radan  varteen  on  sijoittunut teollisuutta (metalli-  ja  he-
toniteollisuutta).  joka voi hyödyntää rataa tulevaisuudessa. Kuljetus- 
määrien kehitys  on  riippuvainen metsateollisuuden tarpeiden suunrau-
tuimsesta  ja  eri  kul jetusmuotojen rahtihintojen kchittvmisestä.  

Vaihtoehtoiset tulevaisuuspolut 

\'aiht( eht usina tulevaisuuspolkuma  1 )vat i'adaii s:ulvtr.iininun  nykyi-
sellä tasollaan  tai rataosan lakkauttaininen.  

Radan tasi  in  säilyttäminen nykyisellä  tas ,llaan inalid llistad  tu kvisten 
kul jetusten pvsvmisen  radalla  ja  mandollisten uusien kuljetusten tuli  ii 

 radalla, 

Liikenteen koostumus 	 Ennusteet 

Ji)  

Kr 	rren lai 	a miirapaikat 	i  Verirji. •..trIk:rk: 

Ke:trV  
Liikenne-ennusteet  RHK 

ei  r••: . : n:  
ei  ra  



Radan lakkautus surtälsi radan  nykyisiä  kul jetuksia everkolle  arviolta 
keskimäärin  14-16  kuorma-autoa vuorokaudessa. Lisäantyvä  loken-
nemaara  ei aiheuta sUoria investointipaineita vlelselle tieverkolk,  1.1-
sääntvvä  raskas  liikenne voisi aiheuttaa kuitenkin tieverkolla tarvetta 
sujUvuus-  ja turvallisuustoimenpiteiden  lisäämiseen. Puutavaran  las-
taukseen ja varastointlin  olisi mv0s rakennettava uusia tiloja, joista ai-
heutuisi investointikustannuksia. 

Tarvittavat  ylläpitotoimet  ja 	 Rataosan  perustiedot  

korvausinvestoinnit  

Rataa pystytään pitämään nykyisellä tasollaan nvkvisillii kunnossapi-
totoiinilla vielä joitakin vuosia.  'Paso  riittää nvkvisille lukennetarpeille, 
joten  rata -osalla  el  ole tarvetta suurille korvausmvestninneille. 'l'ason 
säilyttäminen  on  mandollista toteuttaa vlläpitoinvestoinnilla. Yllapi-
toinvestoinnilla voidaan suorittaa p0lkkvjen  ja  tarvittaessa m\'s kis-
kojen vuosittaista hajavaihtoa. 

PItUUS  
Radan  rakenne 
Nykyinen akselipaino 
Kunnossapitoluokka 
Perusparannustarpeen ajoitus 
Palvelutaso  2004  
Lukennepaikat 
Ttavaralnkennettä/ 
H=henkloiiikennetta 

0.4 km 
K30/43-ksko. puupolkyt 
20 tn (35 km/h) 
6 
2008-2010 
T4 
Suonenjoki(T.H).  Ylä-koski(T), 
lisvesi(T)  

Eri vaihtoehtojen kustannukset  

[sitetty peruskunnossapidon  kustannus pohjautuu nvkvisiin kunnos-
sapitokustannuksun.  Radan  tason säilyttäminen edellvttaa kuitenkin 
tulevien vuosien aikana peruskunnossapidon lisaksi ylläpitoinvestoin-
mu aloittanusta k k( 1  rataosalla.  Ylläpiti mvestointi  ni staa  kunnossa- 
pidon kustannusta  hu mattavasti. Kunnossapidon kokonaiskustannus 

 tulee olemaan teh istustoimien alettua noin  101 700 eur a  vuodessa. 
l'rillisiä korvausinvestoinnin kustannuksia ei ole arvioitu tällä rataosal-
la.  

Kustannukset  

Pmui;kLil flOSSc1idUi1 kustarir  us 	 U 000  CUI/VLJOSi 

1apitoinvestoinnrn  kustannukset 	 71 700 eur/vuosi 
2y  uodut korvausinvestoinnin  kustannukset 	 eur 
Ncunr n/Akselipau  as 	 Sn  35/22,5  

Radan lakkauttaniisesta ja pnrkansisesta ,nheutuisi  arvo ilta  ni  on 	S 
84  (JUO  euron kustannukset. 

Merkitys  liikennejärjestelmän  kannalta  

Radan varresta  lähtevät raakapuukuljetukset suuntautuvat  mm. Jäni- 
sänkoskelle  ja Joutsenoon. Radan  ylläpito  el  ole tällä hetkellä eris- 	5  
sen  kallista suhteutettuna  radan kuljetusmäärään. Radan kävtolle  on 	5  
olemassa selkeää kysyntää mvOs tulevaisuudessa, joten  rata  esitetään 	S 
\lläpidettiiväksi nvkvisella  tau  illaan.  

I- 



Lute 1  Rataosakohtaiset yhteenvedot: Aanekoski-Haapajärvi 
Kesäkuu  2005  

Iivieska 	OtanmaL...I...4Mk  

Kokkola 	

Kuma / 

Muuras 

 Hinku 	
Iisalmi  

- 

- udas 
Seläntaus 

Keitelepohja 

Pihtip 2vajärvi 

Varanen Kutemainen 

Enonjarvi Kannonkoski 	Kuopio  

Seinajoki 

Vahaliikentcisten hankearviointi 
vähajiikenteinen 
normaaliliikenteinen 

* itikenneparkka  

Pieksamaki  

Haapamäki 

Sijainti  rataverkolla 

\änckoski—1 laapajärvi -rata  yhdistää toisiinsa Keski-Suomea  ja  Poh-
jois-Pohjanmaata.  Aänckoskcn  ja  I laapa  järven  vålnien etela—pohji iis-
suuntainen vhdvsrata  on  pituudeltaan  164  kilometriä.  Rata  kulkee 
edellä mainittujen kaupunkien lisäksi Saarijärven,  \iitasaaren  a Pv-
hiijärven  kaupunkien sekä Karstulan,  Kannorikosken,  Kivijärven  ja 

 Pihtiputaan kuntien halki.  I ukenncpaikkoja rataosalla on  yhteensä 
 neijatoista,  mutta naista  vain  puolet  on  avoinna kaupalliselle  loken- 

teelle. lisäksi  rataosuudella  on vksitvisraidclnttvmiä.  Radan  inkenteel-
tiseen vaikutusalueeseen  kuuluvat ensisijaisesti kaikki edellä mainitut 
kaupungit  ja kunnat.  

Rataosan  liikenne  

I lenkihöuiikenne  lakkautettiin  radan  vameiseltä  osuudelta vuonna 
 1978,  jonka jälkeen radalla  on  ollut ainoastaan  tavaraliikcnnettä.  Ra- 

dan  tavaraliikenne  muodostuu  radan  varren kuljetuksista, joten  sillä  

ei ole  verkollista rnerkitvsta. lavarakuljetukset  ovat  piaaos1  raaka
-puukuljetuksia  metsäte(  )llisuuden  tarpeisiin.  Kul jetuksia  lähtee  radilta 

 sekä etelän että pohjoisen suuntaan, mutta pohjoisen suunta  on ow-
kapuukuljetuksissa  selkeä pääsuunta. Pohjoisessa  kul  jetukset  suuntau-
tuvat Pietarsaaren,  ( )ulun  sekä  Kemin  tuotantolaitoksim  ja  etelässä 

 mm. Jämsänkosken  ja  Kymenlaakson  tuotantolaitoksille. \änekosken 
sellutehtaalle  menevä  pt  inivani  kuljetetaan tehtaan  laheisvvden  vuok-
si kuorma -auti ossa. \iiino vw isina  radan  koiljetukset ivat (  lied n( in 
200 000 t innin  luokkaa.  

Ratahallinti  keskuksen  tnarainkennc-ennusticssa  radan  tavarailiken-
teen  arvioidaan olevan vuosina  2010 a 2025  nykyisellä  tasollaan.  Kul-
jetusmaarien  kasvu  on  kuitenkin todennäköistä,  sillä radan  merkittavin 

 käyttäjä  (II  PN1-Kvmmene ()yj) surtää vesikuljetuksia  rautateille  in iii 
30 000 tonnia/vuosI. I asäksi  kul  jetusten  määrää voivat kasvattaa  mm. 

 Pietarsaaren tuotantolaitoksen  lisääntvva puunrarve  a  radan  vaikutus- 
alueen  bioenergian hvödvntämien.  Radan  matkailullista  pi ,tcuria,ilia 

 lita  dynnytään  mm. unaelamvsmatkailun niotteistamisella.  

Äänekoski—Haapajarvi  1997-2004 

250 000 

200 000 

50000 
C  

iiiliiii  

00000 

50000 

0 
1997 1998 	999 2000 2001 2002 2003 2004  

Tavaralilkenteen  kehitys  Aänekoski—Haapajärvi 
 -rataosalla  1997-2004.  

Liikenteen koostumus 	Ennusteet  

Tvar iLijii 	 Rakapuukjeuksia sekw  eel.  
teollisuuden kuetuksia 

KLJHCIUSTCM Iahtco rneirapaikat 	Pohjoinen Preter saar  Oulu. K-u  
Etela  Jar 	nk.  .k:  KHn. rn.  

Liikenne-ennusteet  iR]  1K) 
P  lO  000  tri  



Rataosan  perustiedot  

Prtuus 
Radu.uakLsir  ra  
tukrkerros  
Nykyinen  akselipaino 
Kunnossapitoluokka 
Perusparannustarpeen  ajoitus 
Palvelutaso  2004 

 Liikennepaikat 
T=ravaralnkennett2/ 
Hhenkrloliikennettä  

I :4 km  
K30/K43-kisko,  puupolkyt,  sora  

20  tn  (40 km/h) 
5 
20 10-20 15 
14  
Aanekoski)T), Saapjarvi(T).  [non- 
Järvi.  Kannonkoski)T),  Vatanen, 

 Kutemainen, Keitelepohja)  1), 
 Seläntaus, Prhtipudas)T). Alvajärvi. 

Muuras)T),  Hinkua,  Kumiseva, 
Haapajarvi(T,H) 

Vaihtoehtoiset  tulevaisuuspout 

\aihtoehtoisina tukvaisuuspolkuina  ovat  radan perusparantarninen 
 tai  lakkauttaminen. 

Perusparannus mand ilhistaa  nykyisten  kul jetusten säilvniisen  radalla. 
 I  isäksi korvausinvestoiiìti tekee mandolliseksi rataosan kuijetusten 

kasvun,  jolle  on  olemassa selkeästi  p  tentt  alla. 

Radan lakkautus sortäisi  kuljetuksia tieverkolk keskimäärin  22-24 
 kuorma-autoa vuorokaudessa.  Raskas  liikenne heikentaisi liikenne-

turvallisuutta  ja  edellyttäisi luultavasti sujuvuuden sekä turvallisuuden 
säilyttämiseksi pääteillh. ohituskaistojen  ja keskikaiteiden  rakentamista. 
.\lemmalla verkolla kelirikko-ongelmat vaatisivat lisapain stusta kun-
nossapito>n  ja välivarastopaikkojen  rakentamista. 

Tarvittavat  ylläpitotoimetja 
 korva  usi nvestoin  nit 

Rata  pystytään säilvrtäinään nykyisillä kunnossapitotonmila Inken-
ocnOuitikunu ilsena  vain j  )itakin  vuosia. Radalla  on  ali iitettava yllapi-
toinvestoinnit  jo  ennen vuotta  2010,  minkä jälkeen  on  tarpeen tehda 
korvaosinvestointi,  Radan  taso ei vastaa liikenteen tarpeita.  I  ;ilitokoh-
tana perusparantamisessa  onkin tason nostaminen, joka toteutetaan 
vaihtamalla radalle  K43  kiskotus.  Kiskot pitäisi uusia  152 km  matkalle 
ja p6lkvt  sekä tukikerros (sepeli  35 cm)  koko rataosuudelle. l'ämä  on 

 iso investointi  ja  edellyttää pääratojen investointien toimimista, jotta 
radalle saadaan tarvittava kierrätvsmateriaali. 

Eri vaihtoehtojen kustannukset  

Peruskunnossapidon  kustannukset perustuvat nykvisun kunnossapi-
tokustannuksuo. Ylläpitoinvestoinnille voi olla tarvetta  jo  ennen  kor-
vausinvestoinnin  toteuttamista.  Jos  kunnossapitoa  joudutaan tehosta-
maan ennen korvausinvestointia, nousee konnossapidon kustannus 

 1 389 100  euroon  vuodessa. Korvausiiivestoinnin jälkeen kunnossapi-
don  kustanmis  on 636 800  euroa. 

Ki irvausinvest inti  on  arviolta suuruudeltaan lähes  54  milp  s  maa ru-
roa.  Se on  suurin vähälnkenteisille radoille esitetvistä investoinneista  ja 

 perustuu kierrätvsmateriaalin saatavuuteen korjausten raaka-aineena. 
lämä edellyttää  rah  ituksen  Saamista vilkashikenteisemmälle rataver-
kolle  170  milj. euroa  vuosittain  ja  lisäksi  182 mil;.  euron  rahoitusta 
vähälitkenteiselle rataverkolle. 

Kustannukset  

i:skir u3aC1ofl UO,-ThflU5 	iflOfl  U  )ViOifltkU 

Peruskunnossapidon  kustannus  :nvestouininjalkeen 
Yllapitoinvestoinnin  kustannukset ennen  investointia 
Yllapitoinvestoinnin  kusta  nukset investoinnrnjalkeen 

 Arvioidut  korvausinvestcsnn:n  kustannukset 
 Nopeus/Akselipair  to  

/):1)  U0U ar_s/vuos:  
636 800  eur/vuosl 

 593 100  eur/vuosi  
0  eur/vuosi  

53 650 000  eur  
Sn  60/22.5  

Radan  lakkauttamisesta  a  purkamisesta aiheutuisi arviolta noin 
 1 640 000  euron  kustannukset. 

Merkitys  liikennejärjestelman  kannalta 

Radalla  on  verkollista  merkitystä ltelä-  ja  Pohjois-Suomea vhdisrävänä 
ratana, joka voi  t  >imia varareittinä.  Radan kunnossapidon kustannuk-
set  ovat suuret, mutta kävt011e  on  kuitenkin olemassa kasvunäkvmiä. 
Radalle esitetäänkin suoritettavaksi korvausinvestoinua  ja  tason mis-
toa.  jolla paranoetaan rautanekuljetusten kävtdn edellvtvksiti alueella.  S 

I 



Itä-Uusimaa 

Kainuu  

LUTE 2.  Vähaliikenteisiä  ratoja koskeva yhteenveto  maakuntasuunnitelmista, liikennejärjestelmäsuunnitelmista, 
maakuntaohjelmista  ja seutukaava-/maakuntakaavaselostuksista (Jani Hanhqärvi,  TaY). 

Maakuntasuunnitelma  

Etelä-Savon maakunta- 
suunnitelma  2020  hyväk-
sytty  11/2002.  

Maakunnan nykyinen  ra
-taverkko  säilytetään  ja sen 

 tasoa parannetaan. Ra-
kennetaan oikorata  Lahti-
Heinola-Mikkeli suunnitte-
lukauden lopulla. Aluera-
kenteen suunnittelussa 
erityinen huomio kohdis-
tuu liikenteen/kuljetusten 
optimointiin sekä liikenne-
turvallisuuden  ja  ympäris-
töystävällisten  liikenne-
muotojen käyttöedellytys

-ten  parantamiseen. 

Liikennejärjestelmä
-suunnitelma  

Etela-Savon lilkennejärjes-
telmäsuunnitelmassa 

 (2004)  mainitaan rataosan 
Savonlinna-Huutokoski säi-
lyttämisen  ja  parantamisen 
olevan tärkeätä Savonlin-
nan  ja  Itä-Suomen tavaralii-
kenteen, erityisesti metsä-
teollisuuden toimintaedelly-
tysten  ja  rataverkon  katta

-vuuden  kannalta. 

Maakuntaohjelma  

Etelä-Savon maakuntaoh-
jelma  2003-2006  hyväksytty 

 6/2003.  

Varmistetaan rataosien Sa-
vonlinna-Huutokoski sekä 
Mynttilä-Ristiina liikennöitä-
vyys kunnossapitotoimin 
siihen saakka, kunnes  kor

-vausinvestoinnin  rahoitus 
järjestyy. Säilytetään oiko

-radan  Lahti-Heinola-Mikkeli 
aluevaraus myöhemmin ta-
pahtuvaa toteuttamista sil-
mällä pitäen. 

Seutukaava-  I  
maakuntakaavaselostus  

Etelä-Savossa voimassa kuusi seutukaa-
vaa, jotka vahvistettu  1980-2000.  Maa-
kuntakaavan laatiminen valmisteluvai-
heessa  2005-2006,  hyväksytään  v. 2007.  

Voimassa oleva seutukaava pyrkii omalta 
osaltaan turvaamaan olemassa olevan 
rataverkon kehittämisen liikenteen vaati-
musten mukaisesti. Nykyisen rataverkon 
lisäksi  on  seutukaavassa esitetty Savon- 
radan  oikaisu välillä Mikkeli-Heinola-
Lahti,  jolloin yhteydet Savonradalta Hel-
sinkiin paranisivat huomattavasti. Mikkeli-
Heinola -Lahti  olisi pituudeltaan  128 km, 

 josta uutta ratalinjaa olisi valtatie  5:n  tun-
tumassa Heinolan  ja  Hietasen välillä  70 
km.  Ratalinjalle  on  merkitty ohjeellinen 
aluevaraus. 

Maakunta 
	

Rataosa  

Etelä-Savo 
	Savonlinna- 

Huutokoski  

Lahti-Loviisa 	Itä-Uudenmaan maakun- 
(osa) 
	

tastrategia  hyväksytty  
11/2002.  

Kehittämisvision  mukaan 
Itä-Uusimaa  on  vahva 
kansainvälinen toimija 
Itämeren piirissä. Maakun-
tastrategiassa ei maininto-
ja radasta  Lahti-Loviisa. 

;L==  WU*L:iiL,  
Kainuun maakuntasuunni-
telma  2020  hyväksytty 

 3/2003.  

Maakunnan rataverkko 
toimii nykyisillä ratayhte-
yksillä. Kainuun sisäisesti 

Itä-Uudenmaan liikenne-
strategiassa  (2001)  painote-
taan Sköldvikin  ja  erityisesti 
Loviisan ratojen tasoristeys

-ten  turvallisuuden paranta-
mista.  

Kainuun  ja  Pohjois- 
Pohjanmaan yhteisessä lii-
kennestrategiassa  (2000) 

 rataosan Pesiökylä
-Taivalkoski uhanalaisuus 

tiedostetaan vähentyneiden 
kuljetuksien vuoksi. Toisaal- 

Itä-Uudenmaan maakunta- 
ohjelma hyväksytty  5/2003.  

Maakunnan rataverkko pal-
velee  vain  tavaraliikennettä 

 ja  sitäkin liikenteen suun-
tautumisen kannalta puut-
teellisesti. Maakuntaohjel

-man  toteuttamissuunnitel
-massa  (2005-2006)  tode-

taan liikenteen kehittämisen 
painopisteenä olevan  mm. 

 tasoristeysten  turvallisuutta 
parantavat hankkeet. 

Kainuun maakuntaohjelma 
 2003-2006  hyväksytty 

 3/2003.  

Maakuntaohjelmassa  ei 
mainintoja vähäliikenteisistä 
radoista.  Sen  sijaan maini- 

Itä-Uudellamaalla voimassa seutukaavaa 
täydentävä maakuntakaava, joka  on  vah-
vistettu  4/2002.  Nyt käynnissä kokonais-
maakuntakaavan työstäminen (luonnos 

 2/2005).  

Vanhassa seutukaavaa täydentävässä 
maakuntakaavaselostuksessa ei ole mai-
nintoja radasta  Lahti-Loviisa, mutta  rata 
on  kaavaan merkittynä, kuten myös uu-
dessa maakuntakaavaluonnoksessa. 

Kainuun maakuntakaava  2020:n  luonnos 
 10/2004.  Hyväksytään  2005.  

Kainuun nykyinen rataverkko  on  säilytet-
tävä liikennöitävässä kunnossa. Maakun-
takaavan luonnoksessa  on  osoitettu kun-
tarajat ylittäväksi maaseutumaisen kehit- 

Kontiomäki-
Ammänsaari 

Murtomäki-
Otanmäki 

Pesiökylä
-Taivalkoski 



Maakunta 
	

Rataosa 
	 Maakuntasuunnitelma  Liikennejärjestelmä- 	 Seutukaava-  I  

suunnitelma 	 maakuntakaavaselostus 

(osa)  

Porokylä
-Vuokatti  (osa)  

kriittisiä  yhteystarpeita  ja 
 kehittämiskohteita  ovat 

 mm.  vähällikenteisten  ra-
tojen säilyttäminen osana 

 liikennejärjestelmää.  Alue- 
rakenteen  ja  alueiden käy-
tön  suuntaviivoina  maini-
taan, että Kontiomäki- 
Taivalkoski  -rata  tulee säi-
lyä  liikennöitävässä  kun-
nossa  ja sen  käyttöä tulisi 
tehostaa  talvimatkailulii-
kennettä  ja  muuta elinkei-
noelämää  palvelevana  ra- 
tana.  

Keski-Suomen maakunta- 
suunnitelman luonnos  
5/2 005.  

Panostetaan  vähäliiken-
teisiksi luokiteltujen  rato-
jen,  mm.  Haapajärven  ra-
dan  kunnon turvaamiseen. 

 Rata  tulisi kunnostaa ras-
kaalle  Ilikenteelle  
ja  seudulliseen  matkusta

-jallikenteeseen  tulisi va-
rautua ainakin  rataosalla 

 Äänekoski-Jyväskylä-
Jämsä. Tämä  tarjoalsi  uu-
sia mandollisuuksia yh-
dyskuntarakenteen muo-
toutumiselle  Jyvässeudul

-la.  Keskeiset  teollisuusra
-dat  sähköistetään. 

ta  tavoitteellista rataverkkoa 
 2020  esittävässä  kartassa 

esiintyvät kaikki Kainuun 
 vähälilkenteisiksi  määritellyt 

 radat.  Tässäkin pohjois- 
suomalaisessa  kehittämis-
asiakirjassa  pidetään kan-
sainvälisiä yhteyksiä merkit

-tävinä  kehittämisen paino
-pistealoina.  Barentsin euro- 

arktisen  liikennealueen  ja 
 Perämerenkaaren liiken-

neyhteyksiin panostaminen 
 koetaan tärkeäksi. 

Keski-Suomen  liikennejär-
jestelmäsuunnitelmassa 

 (2004)  radan  Äänekoski- 
Haapajärvi  kunnostuksen 

 epävarmuus koetaan uhaksi 
 tavaraliikenteelle.  Rata  prio-

risoidaan  korkealle,  sillä  se 
 nähdään  mm.  pääliikenne

-verkon keskeisenä  kehittä-
mistarpeena  ja  kärkihank-
keena.  Paikallisten tahojen 
todetaan pyrkivän vaikutta-
maan  rataosan säilymiseen 
liikennekelpoisena.  Tavoit-
teena onkin löytää  rataosal

-le  kevyempi  kunnostusvaih-
toehto,  joka  huomioisi  liiken-
teen luonteen,  liikennemää

-rät ja  liikenteen vaatiman  

taan  niihin liittyvänä, että 
 Vartiuksen  asema kansain-

välisenä  
raja-asemana  vahvistuu, 
kun suora poikittainen Kos- 
tamus-Lietmajärvi- 
Kotskoma -rataosuus  Pieta-
ri-Murmansk  -radalle ava-
taan kaupalliselle  lilkenteel

-le.  

Keski-Suomen maakunta- 
ohjelma  2003-2006  hyväk-
sytty  6/2003.  

Lakkautusuhan  alla  olevan 
 rataosan Aänekoski

-Haapajärvi kevyeen kun-
nostukseen pyritään löytä-
mään ratkaisu. Ilman rat-
kaisevia uusia  avauksia  ra

-taosan lakkautusuhka  on 
 muuten olemassa  v. 2008. 

 Radasta Raudanlahti
-Säynätsalo ei mainintoja.  

Keski-Suomi Raudanlahti
-Säynätsalo 

Äänekoski- 
Haapajärvi 

 (osa)  

tämisen yhteistyoalueeksi  valtatien  5  alue 
 Paltamosta  Suomussalmelle.  Tien  ja ra-

dan  Kontiomäki-Taivalkoski hyödyntämi-
nen  ja  kehittäminen tarjoavat mandolli-
suuksia kuntien väliselle yhteistyölle.  Ra-
ta  tarjoaa  raideliikenteen kehittämismah-
dollisuuksia tavarankuljetuksiin  ja  Kai

-nuuseen/Koillismaalle suuntautuvaan 
matkailuliikenteeseen  ja  maakunnan si-
säiseen  joukkolilkenteeseen.  Rata  kulkee 
Ristijärven,  Hyrynsalmen  ja  Suomussal-
men taajamien kautta tarjoten näin  jouk-
koliikenteen kehittämismandollisuuksia. 
Henkilöliikenteen mandollistaminen  edel-
lyttää valtakunnan tason päätöksiä.  

Rata  Nurmes-Kontiomäki  on  potentiaali-
nen itäisen  yhdysliikenteen  rata,  jonka 
kysynnässä yritysten  strategiset  raaka- 
aineen hankintaa  tai  kuljetusjärjestelmää 
koskevat päätökset voivat merkitä huo-
mattavia muutoksia. Kaavan tavoitteissa 
ovat erityisiä Kainuuta koskevia  yhteis-
työkysymyksiä  mm.  Nurmes—Kontiomäki 

 radan  perusparantaminen.  

Keski-Suomen  maakuntakaavaselostuk
-sen  luonnos  4/2005.  

Maakuntakaavan luonnoksessa vähälii-
kenteisten  ratojen tulevaisuuden keskei-
nen lähtökohta tulee olla valtakunnalliset 
alueiden kehittämisen tavoitteet. Tavara- 
liikennettä varten osoitetaan  parannetta-
vaksi rataosa  Äänekoski-Haapajarvi.  Ra

-dasta Raudanlahti-Säynätsalo ei mainin-
toja.  



Lappi 

Pirkanmaa 

Eli]  

- 	liii  11111  

Kolari -
Akäsjoki/ 
Rautuvaara 

Parkano- 
Kihniö  

Parkano- 
Niinisalo 

 (osa)  

Kemijarvi- 
Kelloselkä  

Maakunta 	Rataosa  Maakuntasuunnjtelma  

Lapin  maakuntasuunni-
telma  2020  hyväksytty 

 5/2002.  

Ratayhteyden Kelloselkä-
Alakurtti  kannattavuus 
selvitetään. Toteutues-
saan yhteys mandollistaa 
tavara-  ja  henkilöliiken

-teen  ulottumisen  Sallaan 
 ja  Venäjän  Kantalahteen.  

Maankäytön suunnittelus-
sa tulee varautua kaivos-
ten  rautatieyhteyksiin  ja 

 Kolarin  radan  jatkamiseen  
Ylläkselle  ja  Leville.  Pitkäl-
lä tähtäyksellä  varaudu-
taan  myös Jäämeren ra-
taan. 

Pirkanmaan maakunta- 
suunnitelma  2001+  hy-
väksytty  11/2000.  Maa-
kuntasuunnitelman  tarkis-
tus: ehdotus  6/2005,  val-
mis  11/2005.  

Ei mainintoja maakunnan 
kummastakaan  vähälii- 

Lilkennejärjestetmä - 
suunnitelma 

alhaisen nopeuden.  

Lapin  liikenne  2020 (2000)  - 
 suunnitelmassa  tavaralij-

kennettä  varten  on  tavoit-
teena saada  Sallasta  yhte-
ys  Kantalahteen,  joka kuu-
luu osaksi  tavoitteellista 

 TEN-verkkoa  2020.  Ratayh-
teys  edellyttää myös  Kel

-loselän ratapihan  ja  yhdis-
tettyjen kuijetusten  termi-
naalin rakentamista. Myös 
ruotsalaisia kiinnostaa Sal-
lan  ratayhteyden  hyödyn-
täminen,  jos  Haaparannas

-sa  saadaan  raideleveyden 
vaihtaja  toimimaan kunnol-
la. Myös  henkilöjunaliiken

-teen  toimintaedetlytysten 
 turvaaminen  Sallaan  nou-

see  strategiassa  useasti 
esiin. Sekä  radan  Saha -
Alakurtfi etiä  radan  Lietma

-järvi-Kotskoma  valmistumi-
sella olisi suuri merkitys 
Pohjoismaiden  ja  Arkange-
lin/Karjahan  tasavallan väli-
senä  ratayhteytenä -  kyt-
kentä jopa Aasiaan.  

Strategiassa  todetaan myös 
Tunturi -Lapin  seutukaavas-
sa oleva  osa-aluevaraus  ra

-tayhteyden  jatkamisesta  
Kolarista Ylläsjärvelle.  

Pirkanmaalle ei ole tehty ei-
kä tekeillä  koko  maakunnan 
kattavaa  hlikennejärjestelmä -
suunnitelmaa.  

Seutukaava-  I  
maakuntakaavaselostus 

KHO  antoi päätöksen  12/2001  Tunturi - 
Lapin  seutukaavan  vahvistamista koske-
vasta  valituksesta. YM:n  päätöksen lop-
putulos  jää  siis pysyväksi. Itä -Lapin  maa -
kuntakaavan YM  vahvisti  10/2004.  

Tunturi -Lapin  seutukaavassa Kolarin  rata 
on  merkitty  pääratana Rautuvaaraan  ja 

 siitä  ohjeellisena Yhläkselle.  Perusteluna 
tälle radalle  on  Yhläksen  matkailukeskuk-
sen voimakas kasvu. Tällä  ratkaisuhla  
pyrkimyksenä  on  vähentää  autoliikennet

-tä  ja  parantaa edellytyksiä luonnon  säi-
lymiseihe  hyvänä.  Ylhäksen radasta  ei ole 
tehty yksityiskohtaista selvitystä. Myös 
yhteys Jäämerelle  on  esityksenä, mutta 
sitä  YM  ei ole vahvistanut. 

Itä-Lapin  maakuntakaavassa  on  merkitty 
kansainvälinen  hiikennekäytävä,  Barent-
sin käytävä, jossa Sallan  rata on  päära

-tana  rajalle asti. Varauduttava  Kelloselkä-
Alakurtti ratayhteyden  rakentamiseen, 
jonka kannattavuus selvitetään. Rautatie 
Sallan rajalle peruskorjataan  ja  yhteys  
Ahakurttiin  rakennetaan  (n. 70 km).  Juna-
liikenteen kysyntää  ja  tarjontaa lisätään.  
Autojunayhteys  pyritään saamaan  Kemi

-järvehle  ja  Sallaan.  Yhteistyötä Kuusamon 
kanssa lisätään.  Rata  Haaparanta-
Kehlosehkä  liitetään  TEN-verkkoon.  Rau

-tatieyhteyteen Kevitsaan  ja  Sokliin  Va
-raudutaan  (vaihtoehtoisia linjauksia).  

Pirkanmaalla  voimassa  YM:n  6/1 997 
 vahvistama  3.  seutukaava.  Pirkanmaan 

 1.  maakuntakaava  on  hyväksytty  3/2005.  

Maakuntakaavaselostuksessa  ei ole mai-
nintoja  radoista  Niinisalo-Parkano  tai 

 Parkano-Kihniö. Kartassa  "Palvehukes-
kusverkko  2020" on  kuitenkin  merkittynä  
kummatkin  radat.  

Maakuntaohjelma  

Lapin  maakuntaohjelma 
 2003-2006  hyväksytty 

 5/2003.  

Ratayhteyden Kelloselkä-
Alakurtti  kannattavuus selvi-
tetään. Toteutuessaan yh-
teys mandollistaa tavara-  ja 

 henkilöliikenteen  ulottumi-
sen  Salhaan  ja  Kantalah

-teen.  

Tunturi-Lapin,  erityisesti  Yl-
läs-Palhas  -alueen, kasva-
van matkailun tarpeet huo-
mioiden kehitetään Kolarin 
rataa  ja sen  liikennettä. 

Pirkanmaan  maakuntaoh-
jelma  2003-2006  hyväksytty 

 5/2003.  

Ei mainintoja maakunnan 
kummastakaan  vähäliiken-
teisestä radasta. 



Maakuntasuunnitelma 

kenteisestä radasta.  

Pohjois-Karjalassa me-
neillään  maakuntasuunni-
telmatyö. Alustustöinä  
Pohjois-Karjalan  aluera-
kenteen  ja  maankäytön 
tavoitteet  ja  aluerakenne 

 2020 (2003)  sekä  M.  Man-
nermaan  tulevaisuuskat-
saus  "Elävänä Pohjois- 
Karjalassa  2025" (2005). 

Em.  mukaan nykyisen  ra
-taverkon  ylläpitäminen ny-

kyaikaisella kalustolla  lii-
kennöitävässä  kunnossa 
edellyttää  rataosien  Joen-
suu -llomantsi  ja  Porokylä

-Vuokatti pikaista paranta-
mista.  Rataosat  nähdään 
maakunnan liikenne- 
olosuhteiden kehittämisen 
kannalta tärkeiksi. Muiden  
rataosien perusparanta-
miset  mandollistavat  rata- 
osien tehokkaamman käy-
tön  ja  parantavat Ilomant-
sin  ja  Lieksan—Nurmeksen 
seutujen  tavoitettavuutta.  

Liikennejärjestelmä
-suunnitelma 

Pohjois-Karjalan  lilkennejär-
jestelmäsuun  n  itel  massa 

 (2002)  todetaan useiden ta-
varaliikenteen ratojen  ja si

-vuraiteiden  kaipaavan pa-
rantamista  ja  sähköistämis

-tä.  Ongelmana  on  rataver
-kon  huono kantavuus  esim. 

Porokylä-Vuokatti  rataosal
-la.  

Maakuntaohjelma  

Pohjois-Karjalan  maakun-
taohjelma POKAT  2006  hy-
väksytty  2003.  

Rataosuuksien Säkäniemi
-Niirala  ja  Joensuu-

Uimaharju-Nurmes  sähköis-
täminen.  Nurmeksen-
Kontiomäen  radan  peruspa-
rantaminen.  Poikittaisten 
rautatie-  ja  valtatieyhteyksi

-en  merkitys  valtakunnalli
-sena ja  kansainvälisenä 

henkilö-  ja  tavaraliikenteen  
väylänä  on  lisääntynyt.  
Suuryrityksille  raaka -
ainehuolto,  työvoiman saa-
tavuus  ja  alueen  väylästön  
toimivuus ovat lähitulevai-
suuden perusedellytyksiä. 
Maakunnassa  on  Suomen 

 paras  ilman laatu Luoteis - 
Lapin  ohella.  Ilmakuormi-
tuksen  vähentämiseen vai-
kutetaan ohjaamalla ras-
kasta liikennettä rautateille 

 tai  vesikuljetukseen  (mm. 
 typpipäästöt vähenevät). 

Seutukaava-  I  
maakuntakaavaselostus  

Pohjois-Karjalan  maakuntakaavaprosessi  
valmistuu vuonna  2005.  

Maakuntakaavaselostuksen  luonnoksen 
mukaan tavoitteena  on  saada  henkilölii-
kennettä  välille Nurmes -Oulu.  Uusia  rau-
tatieyhteyksiä  ei ole esitetty. Tärkeintä  on 

 turvata nykyisten ratojen säilyminen  lii-
kennöitävässä  kunnossa, mikä tarkoittaa 
myös  ns. vähäliikenteisten  ratojen Joen-
suu-llomantsi  ja  Lieksa-Kontiomäki pa-
rantamista  ja  ylläpitämistä. Näillä radoilla 

 on  merkitystä  radan  vaikutusalueiden  kil-
pailukyvyn säilymisen kannalta  ja  Poh-
jois-Karjalan teollisuuden tuotannon  ja 

 raaka-aineiden kuljetuksissa. 

Maakunta 	Rataosa  

Pohjois- 	Joensuu- 
Karjala 
	Ilomantsi 

Lieksa-
Porokylä 

Porokylä
-Vuokatti  (osa)  

Pohjois- 	Pesiökylä- 	Pohjois-Pohjanmaan maa- 
Pohjanmaa 	Taivalkoski 	kuntasuunnitelma  2020  

(osa) 	hyväksytty  6/2003.  

Pohjois-Pohjanmaalla ha-
lutaan  profiloitua elinvol-
maisten  alueiden  yrittä-
jyysmaakunnaksi. Kilpal-
lukykyiset  liikenne-  ja 

 muut verkot antavat hyvän 
perustan elinkeinoelämän 
menestymiselle.  Maakun-
tasuunnitelmassa  ei mai-
nintoja kummastakaan  
vähäliikenteisestä radasta. 

Pohjois-Pohjanmaan  ja 
 Kainuun  liikennestrategias

-sa  (2000)  olevassa  tavoit-
teellista rataverkkoa  2020 

 kuvaavassa kartassa esiin-
tyvät molemmat Pohjois- 
Pohjanmaan  vähäliikentei

-set  rataosat.  Kansainväliset 
yhteydet koetaan tärkeinä 
kehittämisen  painopis-
tealoina. Perämerenkaaren 

 ja  Barentsin  euroarktisen 
liikennealueen liikenneyhte -
yksiin  panostamista  pide- 

Pohjois-Pohjanmaan maa -
kuntaohjelma  2003-2006 

 hyväksytty  12/2003.  

Maakuntaohjelmassa  on  ta-
voitteena  mm.  elinkei-
noelämän kilpailukyvyn pa-
rantaminen kehittämällä lii-
kenneyhteyksiä. Tärkeim-
pänä toimenpiteenä näh-
dään  junayhteyden  Oulu- 
Helsinki  nopeuttaminen  ja 

 akselipainojen  nosto. Maa -
kuntaohjelmassa  ei mainin-
toja kummastakaan  vähälli- 

Pohjois-Pohjanmaan  maakuntakaavaeh-
dotus  laadittiin  2001-2002.  Maakuntaval-
tuusto  hyväksyi  maakuntakaavan  6/2003 

 ja  YM  vahvisti  sen  2/2005.  Vahvistettu 
kaava  on  Suomen ensimmäinen,  koko 

 maakunnan kattava  maakuntakaava. 

Maakuntakaavan  mukaan nykyinen  rata- 
verkko  on  säilytettävä  liikennöitävässä  
kunnossa. Tämä merkitsee myös ratojen 
Kontiomäki-Taivalkoski  ja  Haapajärvi- 
Äänekoski kunnon turvaamista. Niillä  on 

 tärkeä merkitys luonnonvarojen kuljetuk-
sissa  (malmikriittinen  alue Pudasjärven-
Taivalkosken-Kuusamon alueella)  ja  alu- 

Äänekoski- 
Haapajärvi 

 (osa)  

ri  



Päijät-Hämeen  logistisen 
keskusroolin  vahvistami-
nen:  Oikoradan, Savonra

-dan  (Lahti-Heinola-
Mikkeli)  ja  Pietarin  radan 

 rakentaminen.  

Maakuntasuunnitelma  

Pohjois-Savon maakunta- 
suunnitelma  2020  hyväk-
sytty  6/2002.  Maakunta- 
suunnitelma  2030:n  laati-
minen  on  jo  käynnistetty  ja 

 suunnitelma tullaan hy-
väksymään  11/2005.  

Maaku ntasu  u n n  itelma 
 2020:n  mukaan liikenne- 

järjestelmä tukee alueen 
vireän elinkeino-  ja  yritys-
toiminnan kehittymistä  ja 

 mandollistaa sujuvat  ja 
 turvalliset työ-  ja  vapaa- 

aikaan liittyvät yhteydet. Ei 
mainintaa  rataosuudesta  
Suonenjoki -lisvesi.  

Liikennejärjestelmä
-suunnitelma 

tään  tärkeänä 

Pohjois-Savon  liikennejär-
jestelmäsuunnitelmassa 

 (2001)  ei  rataosuuteen  
Suonenjoki -lisvesi  oteta 
kantaa. 

Mäakuntaohjelma 

kenteisestä radasta  

Pohjois-Savon maakunta- 
ohjelma  2003-2006  hyväk-
sytty  6/2003.  

Maakuntaohjelman  mukaan  
liikennejärjestelmän  ongel-
mana Pohjois-Savossa ovat 
eri liikennemuotojen yhteis-
työhön liittyvät puutteet niin 
tavara- kuin  henkilöliiken-
teessäkin. Ratalilkenteen  
suhteen ongelmana ovat  
sähköistyksen  puute  ja ta

-soristeysten runsaslukui-
suus. Maakuntaohjelmassa 

 ei mainintaa  rataosuudesta  
Suonenjoki -lisvesi.  

Setukaava-  I  
maakuntakaavaselostus 

eiden  kehittämisessä,  mm.  lukuisat kävi -
jämäärältään  kasvavat  matkailukohteet. 

Sisä-Savon  seutukaava  on  vahvistettu 
 6/2000.  Maakuntakaava  on  tehty Ylä -

Savoon  ja  on  tekeillä Kuopion seudulle.  

Sisä-Savon seutukaavassa mainitaan  
pääratana Savonrata  ja  siitä  erkaneva  si

-vurata lisvedelle,  joka  on  nykyisin  vain 
 tavaraliikenteen käytössä.  Kaavassa  ei 

esitetä uusia  rataverkkoa  koskevia alue- 
varauksia. 

Maakunta 	Rataosa 

Pohjois -Savo 	Suonenjoki - 
lisvesi 

Päijät-Häme 	Lahti-Heinola 	Päijät-Hämeen maakunta- 
suunnitelma  2005-2030, Lahti-Loviisa  luonnosversio  2/2005.  (osa)  

Päijät-Hämeen  liikennejär-
jestelmän  nykytila  ja  kehi-
tysnäkymät  -raportin tuon -
noksessa  (4/2005)  ollaan 
tietoisia  vähäliikenteisten  
ratojen tulevaisuuden poh-
timisesta.  Radan  Lahti- 
Heinola säilyttäminen  on 

 tärkeää Heinolan perusteol-
lisuuden kilpailukyvylle.  Ra-
dan  Lahti-Loviisa säilyttä-
minen puolestaan varmis-
taa  sen,  että Päijät-Hämeen 
lähimmän merisataman kul-
jetuksia voidaan tulevai-
suudessakin hoitaa  turvalli-
simmalla  ja  ympäristöystä-
vällisimmällä kuljetusmuo-
dolla.  Tieyhteyden  Lahti- 
Loviisa mainitaan niin ikään 
olevan  heikkotasoinen. 

Päijät-Hämeen maakunta- 
ohjelma  2003-2006  hyväk-
sytty  11/2003.  

Yhdyskuntarakenteen  kehi-
tysvyöhykkeiden  voimista-
minen (tavoite  tarkentuu 
maakuntakaavatyössä 

 2003-2005): Rata-ja  moot
-toritieakselin:  

Helsinki-Mäntsälä-Levanto - 
Luhtikylä-Lahti-Vierumäki- 
Heinola-Lusi-Jyväskylä/ 
Mikkeli kehittäminen.  

Päijät-Hämeen  maakuntakaava  2006. 
 Kesällä  2005  nähtävillä  maakuntakaavan  

ehdotus. 

Päijät-Hämeen  maakuntakaavaluonnok
-sessa  on  varaus  ratayhteydelle  Heinola- 

Mikkeli  (aikatähtäys  noin vuoteen  2050). 
 Radan  Lahti-Loviisa varrella Landen  ja 

 Orimattilan rajalla  on  kaavassa  varaus ra-
taa  hyödyntävälle teollisuusalueelle.  

Satakunta 	Aittaluoto- 	Satakunnan maakunta- 	Satakuntaan  valmistuu  lii- 	Satakunnan  maakuntaoh- 	Satakunnassa voimassa  seutukaava  5,  
Ruosniemi 	suunnitelma  2030  hyväk- 	kennejärjestelmäsuunnitel- 	jelma  2003-2006  hyväksytty 	vahvistettu  1/1999.  Satakunnan  maakun - 



Maakunta 	Rataosa 

Kiukainen- 
Kauttua 

Parkano- 
Niinisalo 

 (osa)  

Maakuntasuunnitelma 

sytty  2003.  

Todetaan, että seutukaa-
vassa  on  varaukset  radan 

 rakentamiseen Varsinais- 
Suomeen  ja  lakkautetun 

 Pori-Parkano  -radan  uu-
delleen toteuttamiseen 
pitkällä tähtäyksellä.  

Liikennejärjestelmä
-suunnitelma  

rna  vuoden  2006  alussa  

Pääliikenneverkkoa  koske-
van  osaselvityksen luon-
noksessa  (5/2005)  todetaan 
Satakunnan  vähäliikenteis

-ten  ratojen olemassa olo.  

Maakuntaohjelma  

9/2003 

Maakuntaohjelmassa  on 
 Säkylän kunnan hanke- 

esityksenä rautatieyhteyden 
Kiukainen-Kauttua-Säkylä  
perusparantaminen. 

Seutukaava-  I  
maakuntakaavaselostus  

takaavan laatiminen käynnistettiin  v. 
2003: ehdotusvaihe v. 2006.  

Satakunnan  seutukaava 5:ssä  on  vara-
ukset  ratayhteyden  rakentamiseen Varsi-
nais-Suomeen (URPO -rata)  ja  lakkaute

-tun Pori-Parkano  -radan  uudelleen toteut-
tamiseen pitkällä tähtäyksellä.  



Sarjassa aiemmin ilmestyneet  

/2005  Rataverkonjatkosähköistyksen 
tarveselvitysja hankearviointi 



N 	I  

RatahaIIint  
Keskuskatu  8, PI 185, 

 puh.  (09J 58405111, fax  
www.rhk.  

ISBN 952-445- 
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