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ALKUSANAT 

VR:n Oulun ratakeskus seka Oulun ja Lapin tiepiirit pi:Uittivat kevaalla 1994 laatia 
alustavan suunnitelman tasoristeysten poistamisesta rataosalta Oulu - Kemi. Ai
emmin vastaava suunnitelma on tehty rataosalle Eskola - Oulu. Suunnittelun kes
keisimpina lahtokohtina olivat tavoite parantaa liikenneturvallisuutta ja radan sah
kbistaminen Rovaniemelle saakka vuoteen 2005 mennessa. 

Taman selvityksen tavoitteena oli esittaa periaatteet tasoristeysten poistamisen 
vaatimista risteamis- ja tiejarjestelyista seka jarjestelyiden kustannukset ja vaiku
tukset. Tybssa on tutkittu alustavasti mybs radan oikaisuvaihtoehtoja Olhavan koh
dalla. 

Ehdotettujen jarjestelyiden taustana ovat VR:Ita ja tiepiireista kootut liikennetta ja 
liikenneturvallisuutta koskevat tiedot, vesi- ja ymparistopiireista hankitut pohjavesi
tiedot, kartta- ja maastotarkasteluin arvioidut maaperatiedot seka kunnista hankitut 
maankayttbtiedot. Suunnittelun aikana ratkaisuehdotuksista keskusteltiin kunnissa 
virka- ja luottamusmiesten kanssa. Suunnitelman ollessa luonnosvaiheessa Hauki
putaalla, Iissa, Kuivaniemella ja Simossa jarjestettiin tilaisuudet, joissa yleisolla oli 
mahdollisuus tutustua ehdotettuihin ratkaisuihin ja antaa niista palautetta suunnit
telijoille. Oulussa ja Kemissa toimenpiteet ovat kaavoituksella ratkaistavia asioita, 
joten niista ei tassa vaiheessa jarjestetty yleisotilaisuuksia. 

Suunnitelman on laatinut tyoryhma, johon oli nimetty 

Oulun ratakeskuksesta 
- suunnittelupaallikko Paavo Salonen 
- rakennusmestari Kalevi Lillberg 

Oulun tiepiirista 
- insinoori Pentti Lauronen 
- insinoori Valtteri Hiltunen 

Lapin tiepiirista 
- suunnittelupaallikko Jukka Jaasko 
- insinoori Ulla Alapeteri 

Suunnittelun loppuvaiheessa Oulun tiepiirista tyohon osallistui myos dipl.ins. Timo 
Makikyro. 

Tyoryhman konsulttina toimi lnsinooritoimisto Suunnittelukolmio Oy, josta tyohon 
osallistuivat dipl.ins. Jorma Heikkinen , dipl.ins. Keijo Pulkkinen ja hortonomi Anna 
Maaninen. 
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Rataosa Oulu - Kemi, Tasorlsteysten poistamlsselvltys 
1. SUUNNITTELUN lAHTOKOHDAT 

1. SUUNNITTELUN LAHTQKOHDAT 

Oulu - Kemi -rataosa on kuuden kunnan - Oulun, Haukiputaan, 
lin, Kuivaniemen, Simon ja Kemin - alueella ja sen pituus on 
108 km. 

Rataosalla liikennoi keskimaarin 12 henkilo- ja 7 tavarajunaa 
vuorokaudessa. Maksimimaarat ovat 16 henkilo- ja 9 tavaraju
naa vuorokaudessa. Junaliikenteen maariin ei ole nakyvissa 
merkittavia muutoksia. Lappiin mahdollisesti syntyva kaivostoi
minta lisannee liikennetta vain Kemista pohjoiseen suuntautuvil
la rataosilla. 

Junien suurin sallittu nopeus on 120 km/h, paitsi Oulussa, Olha
vassa ja Kemissa, joissa nopeusrajoitus on alimmillaan 60 km/h. 

Autoliikenteelle rakennettuja yli- tai alikulkusiltoja ja kevytliiken
teen yli- tai alikaytavia on Oulun ja Kemin ratapihojen valisella 
alueella seuraavasti: 

Taulukko 1: Nykyisten risteyssiltojen maara kunnittain 

Auto- Kevyt- Yhteensa 
liikenne liikenne 

Oulu 9 4 13 
Haukipudas 4 - 4 
li 3 - 3 
Kuivanniemi - - . 
Simo 2 2 4 
Kemi 2 - 2 

Yhteensa 20 6 26 

1.1 Tavoitteet 

Radan kehittamisessa ovat keskeisimpia tavoitteita: 
• sahkoistaminen Rovaniemelle saakka vuoteen 2005 men

nessa 
• junanopeuksien nostaminen 140 km/h:iin 
• tie- ja raideliikenteen turvallisuuden ja joustavuuden paran

taminen . 

Turvallisuustavoitteen toteuttamisessa on keskeisin keino taso
risteysten poistaminen risteyssiltoja rakentamalla ja tiejarjeste
lyilla. Tavoitteena on rakentaa siltoja niin paljon kuin mahdollista 
ennen sahkoistamista, koska sen jalkeen tyo on hankalampaa 
ja kalliimpaa. Kaikkien tasoristeysten poistaminen ennen sah
koistamista ei kuitenkaan ole realistinen tavoite. Myoskaan no
peustavoite 140 km/h ei viela edellyta kaikkien tasoristeysten 
poistamista. 

1.2 Tasoristeykset 

Oulu - Kemi -rataosalla on yhteensa 96 luvallista ta
soristeysta. Niista 29:11e ei ole ollenkaan tai aina
kaan ymparivuotiseen kayttoon sopivaa tieyhteytta. 
Luvallisten tasoristeysten lisaksi on taajamien koh
dilla useita jalankulkijoiden ja pyorailijoiden kaytta
mia polkuja. Merkittavimmat niista ovat Oulussa Tui
ran alueella ja Simossa vanhan maantien kohdalla. 
Kunnittain tasoristeyksia on seuraavasti: 

Tau/ukko 2: Tasoristeysten maara kunnittain 

Yleiset Kadutl Kevytl. Yksityiset 
tiet kaavatiet vaylat tiet 

Oulu 4 2 3 
Haukipudas 2 21 
li 18 
Kuivaniemi 2 11 
Simo 2 22 
Kemi 1 3 5 

Yhteensa 7 7 2 80 

Tasoristeysten liikennemaarat 

Yhteensa 

9 
23 
18 
13 
24 
9 

96 

Laskettua liikennemaaratietoa on saatavissa vain yleisten teiden 
tasoristeyksista. Vuonna 1993 keskimaarainen vuorokausilii
kenne oli niissa seuraava (liikennemaarissa ei ole sen jalkeen 
tapahtunut merkittavia muutoksia) : 
Haukiputaalla 
- pt 18739, Haukipudas- Jokikyla (Tenttutie} , 
- pt 187 42, Jokikyla (Asemakyla), 
Kuivaniemella 
- mt 852, Kuivaniemi- Hamarinjoki (Oijarvi) , 
- pt 18813, Viinamaki, 
Simossa 
- pt 19508, Viantienjoki (Viantie}, 
- pt 19509, Torviaapa, 
Kemissa 
- pt 19513, Etelantie (Jarppi/ Pyy) , 

770 ajon./vrk 
980 ajon./vrk 

1400 ajon./vrk 
440 ajon./vrk 

230 ajon./vrk 
1 00 ajon./vrk 

960 ajon./vrk 

Yksityisten teiden ja kaavateiden liikennemaarista ei laskettua 
tietoa ole. Liikenteellisesti merkittavimpia ovat kuitenkin tasoris
teykset, jotka ovat pysyvan asutuksen paivittaisessa kaytossa. 
Myos joillakin metsateilla saattaa marjastus- ja metsastysaikoina 
olla huomattavia liikennemaaria, useita kymmenia, jopa yli sa
takin radan ylitysta paivassa . 

+ 

,y· 

-
<I 

nykyinen tasoristeys 

o esitetty ajoneuvoliikenteen 
eritasojarjestely 

Kuva 1: Yleiskartta, mittakaava 1 : 400 000 
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Tasoristeysten turvallisuus 

Yleisten teiden tasoristeyksista on puolipuomit kaikis
sa muissa paitsi Jokikylan paikallistiella 187 42, jossa 
on valo- ja aanivaroituslaite. Kaava-alueen teista 
Seelanti Oulussa on varustettu puolipuomeilla ja Ri
tikka Kemissa valo- ja aanivaroituslaitteella. Kaikki 
muut tasoristeykset ovat ilman turvalaitteita. 

Oulu - Kemi valilla sattui vuosina 1985-1994 yhteen
sa 21 tasoristeysonnettomuutta. Niista seitseman 
johti kuolemaan ja viisi loukkaantumiseen. 1 0 miljoo
naa junakilometria kohti laskettuna onnettomuuksien 
lukumaara oli 28,0 seka kuolleiden ja vakavasti louk
kaantuneiden maara 13,4. Koko maan vastaavat luvut vuosilta 
1986-1990 ovat 27,8 ja 7,2. 

Vaarallisimmat tasoristeykset ovat vuosina 1985-1994 tapahtu
neiden onnettomuuksien perusteella Jokikyla Haukiputaalla 
(valo- ja aanivaroituslaite), nelja onnettomuutta, seka Pyy 
(puolipuomit), Ritikka (valo- ja aanivaroituslaite) ja Nalli Kemis
sa, joista jokaisessa on sattunut kolme onnettomuutta. 

1.3 Maankaytto ja ymparisto 

Maankaytto 

Kaavoitettuja alueita on taajamien kohdilla kuvan 2 mukaisesti. 
lihin laaditaan parhaillaan yleiskaavaa, joka ulottuu myos radan 
itapuolelle. Kemissa yleiskaava on luonnosvaiheessa ja se 
ulottuu kaupungin etelarajalle saakka. Muut alueet ovat paaosin 
maa- ja metsatalouden seka porotalouden kaytossa. Metsa
alueilla on jo nykyisin kattava metsatieverkosto ja se taydentyy 
jatkuvasti 

Asema- tai rakennuskaavojen alueilla olevia tasoristeyksia ovat 
- Oulussa: Venhotie ja Tolonen (kevytliikenne) 
- Haukiputaalla: pt 187 42, Jokikyla 
- Kuivaniemella: mt 852, Oijarvi 
- Kemissa: Ritikka 

Ymparisto 

Tyon aikana on selvitetty rautatiehen liittyvat ja sen laheisyy
dessa olevat ymparistollisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvok
kaat kohteet. Suojeltuja kohteita on vain Haukiputaalla Joutsen
suon alue seka sen etelapuolella pienehko alue Vareputaanojan 
ja radan valissa. (Kuva 2) 

MERKINTOJEN SELITYKSET 

... L kulttuurihistorialliset- ja 
maisemakohteet 

1. Koskelan seurakuntatalo 
2. Radanvartijan~pa 

3. Kiiminkijoki 
4. Joutsensuo (SL) 

Vareputaanojan ja radan 
valinen alue (SL) 

5. lin Asemakyla 
asemarakennus 

6. Stenbergin jarvi 
7. Olhavan kyla 
8. Myllykankaan seisak

keen rakennukset 
9. Kuivaniemen asema

rakennus 
10. Simojokivarren kulttuuri

maisema 
11. Maksniemen asemalaituri 

asemakaava 
rakennuskaava 

pohjavesialue 

Kuva 2: Suunnittelualueen maankaytto ja merkittavat ymparis
tokohteet, mittakaava 1 : 400 000 

Rataosa Oulu- Kemi, Tasoristeysten poistamisselvitys 
1. SUUNNITTELUN LAHTOKOHDAT 

Valilla lijoki - Kuivaniemi on poroaita radan itapuolella. Tasoris
teysten kohdilla olevia portteja eivat tienkayttajat yleensa sulje 
(osa porteista on myoskin rikkinaisia), joten porot paasevat ra
dalle. Vuosina 1990-1993 kyseisella alueella (n. 30 km) jai junan 
aile noin 170 poroa (1 ,4 poroa/km/vuosi). Valilla Kuivaniemi -
Kemi (n. 30 km) , jossa ei ole poroaitaa, jai samana aikana junan 
aile noin 370 poroa (2,9 poroa/km/vuosi) . 

Kuva 3: Simojokivarren maisemaa 
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Rataosa Oulu - Kemi, Tasoristeysten poistamisselvitys 
2. TOIMENPITEET 

2. TOIMENPITEET 

2.1 Toimenpiteet tasoristeysten poistamiseksi 

Keinoina tasoristeysten poistamiseksi on risteyssiltojen ja kor
vaavien yhteyksien rakentaminen. Siltoja tulisi rakentaa mahdol
lisimman paljon ennen radan sahkdistamista, koska sen jalkeen 
tyd on hankalampaa ja kalliimpaa. Kaikkia tarvittavia siltoja ei 
kuitenkaan liene rahoitussyista eika mydskaan junaliikenteelle 
aiheutuvan hairidn (enintaan kaksi tydkohdetta yhtaaikaa) 
vuoksi mahdollista rakentaa vuoteen 2000 ... 2005 mennessa. 
Jaljella olevat tasoristeykset eivat esta 140 km/h junanopeutta. 

Tassa suunnitelmassa esitetaan rataosalle Oulu - Kemi yhteen
sa 32 sillan rakentamista. Korvaavia tieyhteyksia tarvitaan li
saksi yhteensa noin 34 km. Toimenpiteina voi olla myds tilus
vaihdot. Tilusvaihdoilla ei voida valttaa siltojen rakentamista, 
mutta niilla voidaan vahentaa korvaavien tieyhteyksien tarvetta, 
tasoristeysten kayttdtarvetta ennen jarjestelyiden toteuttamista 
ja kiertohaittaa tasoristeysten poistamisen jalkeen . 

Esitettyjen risteamispaikkojen suunnitteluun ovat keskeisimmin 
vaikuttaneet yleisten teiden sijainti, asutuksen ja liikkumistarvet
ta aiheuttavien toimintojen sijainti, rakennettu metsatieverkosto, 
viljelykaytdssa olevat pellot ja maasto-olosuhteet. Maaston ja 
maaperan vaikutus lopulliseen paikan valintaan selvitetaan rat
kaisujen yksityiskohtaisessa suunnittelussa. 

Risteamisjarjestelyiden toteuttamisessa on ensisijaisena vaihto
ehtona radan alittaminen: se on yleensa vahan halvempaa, kor
keusero on lahes kaksi metria pienempi ja maisemallisesti, var
sinkin asutuilla alueilla, korkeat penkereet ovat hairitsevia. Vai
keissa pohjavesiolosuhteissa ylikulkusillan rakentaminen on 
kuitenkin jarkevin vaihtoehto. Alikulkujen kuivatus edellyttaa la
hes aina pumppaamon rakentamista. 

Yleisten teiden sillat suunnitellaan ilmeeltaan avoimiksi. Perus
tyyppina on jatkuva laattasilta tms. Siltojen pituus edellyttaa tydn 
aikana vaistdraiteen rakentamista. Alikulkusiltojen alikulkukor
keus on vahintaan 4,6 m. Yksityisten teiden alikuluissa ja kevyt
liikenteen alikaytavissa perustyyppina on kehasilta, joka voidaan 
rakentaa apusiltaa kayttaen (aukon leveys n. 6 m). Alikulkukor
keus on yleensa ohjearvojen mukainen . 

Korvaavien yhteyksien toteuttaminen liittyy useimmiten risteys
siltojen rakentamiseen. Osa tasoristeyksista voidaan kuitenkin 
poistaa pelkastaan tiejarjestelyilla, liittamalla ne olemassa ole
viin risteamiskohtiin tai joissakin tapauksissa myds turvallisem
piin tasoristeyksiin. Toisaalta jotkut lahes kayttamattdmat taso
risteykset voivat sailya pitkaankin, jos laajempaa tarvetta kor
vaavalle yhteydelle ei ole olemassa. Kartoissa yhteydet on esi
tetty periaatteina. Niiden paikka suunnitellaan yhteistydssa 

maanomistajien ja metsalautakuntien kanssa siina vaiheessa, 
kun toteuttaminen on ajankohtaista. Niille tasoristeyksille, joille 
ei ole tieyhteytta, ei mydskaan korvaavaa yhteytta ole osoitettu. 
Kunnittain jarjestelyita on esitetty seuraavasti: 

Taulukko 3: Esitettyjen siltojen ja korvaavien tieyhteyksien maa
ra kunnittain 

Autoliiken- Kevytliiken- Sillat yh- Korvaavat 
teen silta teen silta teen sa tiet (km) 

Oulu 4 5 9 2 
Haukipudas 5 1 6 6 
li 4 - 4 8 
Kuivaniemi 4 - 3 8 
Simo 4 ( 1) 4 8 
Kemi 3 2 5 2 

Yhteensa 24 8 31 34 

• Oulussa jarjestelyt ovat paaosin asemakaavan tai yleiskaa
van periaatteiden mukaisia. Muutamien kohteiden toteutta
minen edellyttaa kuitenkin myds asemakaavatarkastelua. 
Yksi uusista kevytliikenteen ja yksi autoliikenteen silloista on 
Kiertotien suunnitelman mukaisia ja myds sen rakentamisen 
yhteydessa toteutettavia. 

• Haukiputaalla autoliikenteen katkaiseminen Jokikylan paikal
listiella edellyttaa myds kaavallista ja yleisten teiden verkkoa 
koskevaa tarkastelua. 

• lin Asemakylan kohdalla lopulliset risteamisjarjestelyt ratkea
vat kaynnissa olevan yleiskaavatydn ja moottoriliikennetien 
yleissuunnittelun valmistuttua . 

• Olhavassa joen etelapuolelle esitetty risteamiskohta suunni
tellaan ja toteutetaan radan oikaisun yhteydessa. 

• Kuivaniemella risteamispaikat on ratkaistava kaavoituksella ja 
tieverkkosuunnittelulla. Suunnittelu voi tuoda muutoksia myds 
risteamiskohtien maaraan . 

• Simossa kevytliikenteen alikaytava on esitetty Asemakylan 
keskustaan varauksena (kaavallinen asia). 

• Kemissa on viela kaavallisesti tutkittava voisiko risteamiskoh
ta olla Veitsiluodontien jatkeella ja voisiko se korvata seka 
Etelan paikallistien 19513 etta Holstinharjun risteyssillat. 

2.2 Muut toimenpiteet 

Radan oikaisu Olhavassa 

Olhavassa tavoitteena oleva junanopeus 140 km/h edellyttaa 
radan oikaisua. Se on jarkevaa tehda ennen radan sahkdista
mista ja se vaikuttaa myds risteamisjarjestelyiden suunnitteluun. 

5 

Tassa tydssa on alustavasti tutkittu oikaisuvaihtoehtoja ja esitet
ty periaate risteamisjarjestelyiksi kahdesta vaihtoehdosta 
(kuntakohtaisessa aineistossa). Oikaisu edellyttaa radan raken
tamista 3 - 5 km . 

Nykyiset ylikulkusillat 

Nykyisista silloista viiden alikulkukorkeus alittaa sahkdistetyn ra
dan vaatimuksen 6, 75 m. Ne ovat: 
• Haukiputaantie (Koskela) Oulussa; 6,53 m 
• mt 848, Haukipudas- Lamukangas (Kiiminki), Haukiputaalla; 

6,18 m 
• mt 8523, Olhava- Oijarvi, Olhavassa; 5,57 m 
• mt 924, Simo- Nuupas (Ranua) Simossa; 6,70 m 
• Etelantie Kemissa; 5, 70 m . 
Toimenpidevaihtoehtoina ovat sillan kannen nostaminen, radan 
laskeminen tai sillan uudelleen rakentaminen. Toimenpiteita ei 
ole tassa tydssa tarkemmin tutkittu . 

Kuva 4: Esimerkki kevytliikenteen alikaytavaratkaisusta 

Kuva 5: Esimerkki a/ikulkusiltaratkaisusta 
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3. VAl KUTU KSET 

3.1 Liikenne 

Siltojen rakentamisesta on suurin hyoty liikenneturvallisuudelle: 
kaikki tasoristeysonnettomuudet poistuvat. Sillat myos paranta
vat rataa risteavan liikenteen joustavuutta. Hyoty on suurin ras
kaalle liikenteelle, jolla saattaa talviolosuhteissa olla vaikeuksia 
lahtea liikkeelle pysahtymisen jalkeen. 

Haittana on matkan jatkuminen monille tiluksille ja liikenteen li
saantyminen muutamilla yksityisilla teilla. Kiertohaittaa kuitenkin 
lieventaa useissa tapauksissa se, etta korvaava tie tulee ole
maan parempi kuin nykyisen tasoristeyksen kautta kulkeva tie. 

3.2 Maankaytto ja ymparisto 

Risteamisjarjestelyiden ja korvaavien yhteyksien rakentaminen 
eivat juurikaan esta alueiden nykyista tai suunniteltua kayttoa. 
Jarjestelyt vievat tilaa, mutta pelto- tai piha-alueille ei kovin pal
jon tarvitse menna. Kalimenojan etelapuolella ratkeaa risteamis
jarjestelyn lopullisessa suunnittelussa, onko tarpeen lunastaa 1 
-2 vain kesakaytossa olevaa vanhaa rakennusta. Kaava-alueilla 
toimenpiteiden lopullinen suunnittelu edellyttaa yhteistyota kaa
voittajien kanssa. Joissakin tapauksissa jarjestelyiden seurauk
sena voi syntya myos uusia mahdollisuuksia; mm. Kemissa, 
riippuen siita, milia tavoin Jarpin alueella risteaminen ja radan 
taakse tuleva tiesto toteutetaan (yleiskaavallinen asia). 

Siltojen ja korvaavien tieyhteyksien rakentaminen eivat vaikuta 
haitallisesti alueen ymparistollisesti tai kulttuurihistoriallisesti ar
vokkaisiin kohteisiin. Radan oikaisu Olhavassa sen sijaan on ar
vokkaaksi luokitellussa kylamaisemassa, joten sen suunnittelus
sa ja toteuttamisessa on oltava huolellinen. Pohjavesialueilla 
riski pienenee, kun tasoristeysonnettomuuksien mahdollisuus 
poistuu. Uusia riskeja aiheuttavia leikkauksia ei tehda, mm. 
Nousion kohdalle (Haukiputaan vedenottamo kilometrin paassa) 
esitetaan pohjavesiolosuhteiden vuoksi ylikulkusiltaa. 

3.3 Kustannukset 

Tasoristeysten poistaminen 

Tasoristeysten poistamisen kustannukset ovat yhteensa 88 
Mmk (1995 kust.taso, ind. 1 04) jane jakautuvat seuraavasti: 
- sillat ja niihin liittyvat rakenteet 57 Mmk 
- korvaavien yhteyksien rakentaminen 22 Mmk 
- tasoristeysten purkaminen liitannaiskustannuksineen 3 Mmk 
- suunnittelu 6 Mmk 

Yleisten teiden risteamisjarjestelyiden kustannukset ovat Oulun 
tiepiirin alueella 11 Mmk ja Lapin tiepiirin alueella 16 Mmk. 

Kuivaniemen Asemakylan kohdan jarjestelyista kustannuksiin 
on sisallytetty kaksi siltaa ja niihin valittomasti liittyvat rakenteet. 
Lopulliset ratkaisut ja niiden kustannukset maaraytyvat tieverk
ko- ja kaavasuunnittelun perusteella. 

Maanomistajien ja metsalautakuntien aiemmin suunnittelemien 
teiden rakentaminen ei sisally korvaavien tieyhteyksien kustan
nuksiin. 

Lunastuskustannuksia ei ole arvioitu, koska yleisten teiden sillat 
tulevat joko nykyisen tien paikalle tai sitten tien paikka ja sen 
myota lunastamistarve ovat kaava- ja tieverkkosuunnittelulla 
ratkaistavia eivatka viela tiedossa. Myos rakennusten lunasta
mistarve (1 - 2 loma-asuntona kaytettya vanhaa rakennusta) 
ratkeaa myohemmin. Yksityisiksi teiksi rakennettavien korvaavi
en yhteyksien maa-alasta ei makseta korvauksia. 

Rakentamiskustannuksista vastaa yleisten teiden osalta VR ja 
tiepiirit, katujen ja kaavateiden osalta VR ja kunnat seka yksityis
ten teiden osalta VR. Kustannusjaot sovitaan tapauskohtaisesti. 

Rakentamiskustannusten lisaksi aiheutuu jatkuvia kayttokustan
nuksia lahinna alikuluissa olevista pumppaamoista. Vuodessa 
ne ovat olosuhteiden mukaan 1 0 000 - 20 000 mk/pumppaamo. 

Risteamisjarjestelyiden taloudelliset hyodyt tulevat onnetto
muuskustannusten vahenemisesta. Vuosien 1985 - 1994 onnet
tomuustilaston perusteella saasto on noin 8 Mmk/v. 

Muut toimenpiteet 

Tasoristeysten poistamiskustannusten lisaksi ovat suunnitel
massa esitettyjen muiden toimenpiteiden kustannukset seuraa
vat: 
- Asemakaavan mukainen uusi kevytliikenteen yhteys Oulussa 

(Aippila, vahentaa luvattomia radan ylityksia) 1 ,4 Mmk 
- Kiertotien rakentamiseen liittyvat risteamisjarjestelyt Oulussa, 

9,7 Mmk 
- Radan oikaisu Olhavassa noin 20 - 25 Mmk. Hankkeeseen 

sisaltyy uuden radan rakentamista noin 3-5 km, Olhavajoen 
sillan uusiminen, Olhava-Oijarvi maantien 8523 risteyssillan 
uusiminen ja uudet risteamisjarjestelyt Olhavajoen etelapuo
lella. 

Rataosa Oulu- Kemi, Tasoristeysten poistamisselvitys 
3. VAIKUTUKSET 

4. TOTEUTTAMISOHJELMA 

Taulukossa 4 toimenpiteet on jaettu neljaan ryhmaan. Ensim
maisessa ryhmassa ovat kiireellisimmat kohteet ja ne on esitetty 
ohjeellisessa kiireellisyysjarjestyksessa. Jarjestyksen perusteina 
ovat liikennemaara, liikenteen luanne, sattuneet onnettomuudet 
ja tasoristeyksen nakema tms. olosuhteet. Toiseen ryhmaan 
kuuluvat muiden hankkeiden yhteydessa toteutettavat kohteet, 
kolmannessa ryhmassa ovat muut sillanrakennuskohteet ja 
neljannessa ryhmassa sellaiset korvaavien yhteyksien raken
tamishankkeet, joihin sillanrakentaminen ei vaikuta. 

Ensimmaiseen ryhmaan kuuluvien hankkeiden toteuttamisjarjes
tys saattaa muuttua mm. sen mukaan, kuinka hankkeen rahoi
tus jarjestyy. 

Neljanteen ryhmaan kuuluvat hankkeet ovat sillanrakentamis
hankkeisiin nahden halpoja ja niista voidaan rahoitustilanteen 
mukaan paattaa hyvinkin nopeasti. Ne eivat hairitse junaliiken
netta, joten niita voidaan toteuttaa samanaikaisesti siltahankkei
den kanssa. 

5. JATKOTOIMENPITEET 

Kiireisimpien toimenpiteiden suunnittelu tulee aloittaa valitto
masti. Kohteista kannattaa pitaa sellaista suunnitelmavarastoa, 
etta rahoitustilanteen muuttuessa hankkeita voidaan kaynnistaa 
tai toteutettavia kohteita voidaan tarvittaessa vaihtaa nopeasti. 

Vaikein suunnittelukohteista on Olhavan oikaisu. Se on syyta 
kaynnistaa heti, koska suunnitteluun ja toteutukseen saattaa 
ymparistoolosuhteiden vuoksi tulia yllattavia viiveita. Myos kor
vaavien tieyhteyksien suunnittelu tulee aloittaa yhteistyossa 
kuntien, metsalautakuntien ja maaseutukeskusten kanssa. 

Kiireellisimmista kohteista Jokikylan paikallistien (Haukiputaalla), 
Oijarven maantien ja Viinamaen paikallistien (Kuivaniemella) 
seka Etelan paikallistien (Kemissa) risteamisjarjestelyiden suun
nittelu ja toteuttaminen edellyttavat myos kaavallisia tarkastelui
ta. Kuivaniemella tyohon kytkeytyy myos valtatien 4 tavoitteista 
lahteva tieverkon suunnittelu . 
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Kohde Toimenpiteet 

Ryhma 1, Kiireellisimmat kohteet 

Pt 19513, Pyy/ Jarppi, - Ylikulkusillan rakentaminen 
Kemi - Kevytliikenteen alikaytavan rakenta-

minen 
- Paikallistien rakentaminen n. 0,8 km 

Pt 187 42, Jokikyla, Hau- - Kevytliikenteen alikulku Kiiminkijoen 
kipudas sillan alta 

- Autoliikenteen katkaiseminen 
- Muutoksia tieston hallinnollisessa 

luokituksessa 
Mt 852, Oijarvi , Kuiva- - Alikulkusillan rakentaminen 
niemi 
Seelanti (Kalimentie), - Alikulkusillan rakentaminen 
Oulu 

Pt 18379, Tenttutie, - Alikulkusillan rakentaminen 
Haukipudas - Korvaavan tieyhteyden rakentaminen 

Ritikka, Kemi - Alikulkusillan rakentaminen 
- Kevytliikenteen alikaytavan rakenta-

minen 
Pt 18813, Viinamaki , - Ali-/ ylikulkusillan rakentaminen 
Kuivaniemi - Paikallistien rakentaminen n. 0,9 km 
Tormintie, Haukipudas - Alikulkusillan rakentaminen 
(Kello) 

Telapolku, Oulu - Kevytliikenteen alikaytavan rakenta-
minen 

Tolonen (Keulapolku), - Kevytliikenteen alikaytavan rakenta-
Oulu minen 
Alppila, Oulu - Kevytliikenteen alikaytavan rakenta-

minen 
Pt 19508, Viantie, Simo - Alikulkusillan rakentaminen 

- Paikallistien siirto n. 0,5 km:n matkal-
Ia 

- Korvaavan tieyhteyden rakentaminen 
Kiviharju (Jussinsuontie), - Alikulkusillan rakentaminen 
Oulu (alikulkukorkeus voi olla rajoitettu) 
Pt 19509 Torviaapa, Si- - Alikulkusillan rakentaminen 
mo - Paikallistien siirto n. 0,7 km:n matkal-

Ia 
- Korvaavan tieyhteyden rakentaminen 

Tikkala, Simo - Alikulkusillan rakentaminen 
- Korvaavan tieyhteyden rakentaminen 

*) Suunnittelu ei sisally kustannuksiin 

*) Kust. Huomautuksia 
(Mmk) 

7,9 Vaihtoehtona risteyssilta Veitsi-
luodontien jatkeella 

0,9 Ratkaisu on tutkittava myos 
kaavallisesti 

3,4 Lopullinen paikka on tutkittava 
tieverkko- ja kaavatarkastelulla 

3,1 Radan itapuolen jarjestelyt 
edellyttavat kaavallista tarkaste-
lua 

3,0 Korvaava tieyhteys voidaan 
toteuttaa aiemminkin (pt:n ta-
soristeys turvallisempi) 

9,8 Moottoriliikennetien jatkamisen 
ajoitus voi vaikuttaa toteutta-
misajankohtaan 

3,9 Lopullinen paikka on tutkittava 
tieverkko- ja kaavatarkastelulla 

2,0 Rajoitettu alikulkukorkeus poh-
javesiolosuhteiden vuoksi 
(kevytliikenne ja henkiloautot) . 
Paikka Kellon osayleiskaavan 
mukainen 

1,4 Asemakaavan mukainen paikka 

1,2 Asemakaavan mukainen paikka 

1,4 Asemakaavan mukainen paikka 

4,4 Korvaava tieyhteys voidaan 
toteuttaa aiemminkin (pt:n ta-
soristeys turvallisempi) 

1,9 Yhteystarve Raitotiehen on 
tutkittava kaavallisesti 

5,1 Korvaavat tieyhteydet voidaan 
toteuttaa aiemminkin (pt:n ta-
soristeys turvallisempi) 

3,2 
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Kohde Toimenpiteet *) Kust. Huomautuksia 
{Mmk) 

Ryhma 2, Muihin hankkeisiin liittyvat kohteet 

Ylisassi , li (Oihava) - Alikulkusillan rakentaminen 2,5 Hanke toteutetaan radan oikai-
- Korvaavien tieyhteyksien rakentami- sun yhteydessa 

nen 
Kiertotie, Oulu - Alikulkusillan rakentaminen 3,5 Sisaltyy Kiertotien rakentamis-

hankkeeseen 
Kalliotie, Oulu - Kevytliikenteen alikaytavan rakenta- 1,7 Sisaltyy Kiertotien rakentamis-

minen hankkeeseen 
Tarmontie, Oulu - Kevytliikenteen alikaytavan paranta- 2,5 Sisaltyy Kiertotien rakentamis-

minen hankkeeseen 
Kuivastie, Oulu - Kevytliikenteen alikaytavien rakenta- 2,0 Toteutus kiertotien rakentami-

minen seen liittyen (paaradan alitus ei 
sisally ko. hankkeeseen) 

Ryhma 3, Myohemmin toteutettavat kohteet 

Jarvitie (Vahtolantie), - Alikulkusillan rakentaminen 1,6 Sijaintivaihtoehtona Possakan-
Oulu tien jatke (kaavallinen kysymys) 
Penttila, Haukipudas - Alikulkusillan rakentaminen 1,9 Vaihtoehtona korvaava yhteys 
(Kello) Kalimenojan yli 
Nousio, Haukipudas - Ylikulkusillan rakentaminen 3,0 Pohjavesialue, vedenottamoon 

- Yksityisen tien siirto n. 0,6 km n. 1,0 km 
- Korvaavien yhteyksien rakentaminen Nykyisin huonot nakemat 

Luukela, Haukipudas - Alikulkusillan rakentaminen 1,5 
Aaltokangas, li - Alikulkusillan rakentaminen 2,3 Pohjaveden muodostumisalu-

een etelapuolelle 
Pohjolan Voima, penger- - Al ikulkusillan rakentaminen 3,2 
tie , li - Yksityisen tien siirto n. 0,6 km 

- Korvaavan tieyhteyden rakentaminen 
Keihaskangas, li - Alikulkusillan rakentaminen 3,2 Vaihtoehtoinen paikka: Seljan-

- Korvaavan tieyhteyden rakentaminen pera, selvitettava lopullisesti 
suunnitteluvaiheessa 

Piltonen , Kuivaniemi - Ylikulkusillan rakentaminen 3,7 
- Korvaavan tieyhteyden rakentaminen 

Karisuo, Kuivaniemi - Alikulkusillan rakentaminen 3,6 Vaihtoehtoinen paikka: , Harjula 
- Korvaavan tieyhteyden rakentaminen selvitettava lopullisesti suunnit-

teluvaiheessa 
Leipi6, Simo - Ali-/ yl ikulkusillan rakentaminen 1,9 
Holstinharju , Kemi - Alikulkusillan rakentaminen 1,8 Vaihtoehtona risteyssilta Veitsi-

luodontien jatkeella seka tiejar-
jestelyt 

Ryhma 4, Risteamisjarjestelyita ei tarvita 

Lakkakangas - Sauvon- - Korvaavien tieyhteyksien rakentami- 1,1 Radan yl itys mt:n 848 sillan 
suo, Haukipudas nen kautta 
Makitie ja Ukkola, Hauki- - Tasoristeysten poistaminen 0,1 Tasoristeyksille ei ole tieyhteyt-
pudas ta. Nykyiset metsatiet lahella 
Olhava- Takaluoma, li - Korvaavan tieyhteyden rakentaminen 1 '1 Radan yl itys/ alitus mt:n 8523 

sillan kautta 
Simo - Halluajarventie, - Korvaavan tieyhteyden rakentaminen 0,6 Radan ylitys mt:n 924 sillan 
Simo kautta 



RATAOSAN OULU- KEMI TASORISTEYKSET 

NRO NIMI RATA-KM KUNTA 

758+008 
758+640 
759+172 

TIE TURVALAITE KVL-93 ONN.(85-94) NRO NIMI 

4 

RATA-KM KUNTA 

Kuivaniemi 
Kuivaniemi 
Kuivaniemi 

Simo 
Simo 
Simo 

.• ·.:.;,?$.imp 
Simo 
Simo 
Simo 

TIE 

ei tieta 
ei tieta 
ei tieta 

TURVALAITE 

puolipuomit 
puolipuomit 

KVL-93 ONN.(85-94) 

1402 
436 

.,,, ,,, .. ,, ''';,,,,,,,,.Y.,,, 'iS''. '$.ItY!~lj~ •.j i~.:t;; it It: :: .. -, •. ;} ;;;; ::M ~v;;·\,J .. li2 :· ··•:.•.:: .• •.:······ ';; i..\. ; .,;; ;,;; •; i 
ei tieta 

puolipuomit 234 

kaavatie valo- ja aanivaroitus 
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Kemi 



• • • • • • • • • • • 
• • • • 
• • 
• • • • 
• • • 
• • • 
• • • • • • 
• 

Rataosa Oulu-Kemi, Tasoristeysten poistamisselvitys 
KUNTAKOHTAISET TASORISTEYSTEN POISTAMISSUUNNITELMAT, OULU 

OULU 

1. Yleista 

Rataosalla Oulu-Kemi on Oulun kaupungin alueella 9 tasoriste
ysta. Niista kolmelle ei ole tieyhteytta, mutta tasoristeysoikeus 
on edelleen olemassa. Venhotien ja Tolosen tasoristeykset ovat 
pelkastaan kevytliikenteelle. Kaavateiden tasoristeyksia on nel
ja: Jarvitie, Timola, Kiviharju ja Seelanti. Yleiskartassa ja suunni
telmakartoissa kaytetyt merkinnat ovat: 

YLEISKARTT A 

• nykyinen tasoristeys 

0 esitetty ajoneuvoliikenteen 
eritasojarjestely 

D esitetty kevytliikenteen 
eritasojarjestely 

SUUNNITELMAKARTI A 

~-11 1- alikulkusilta (tai alikaytava) 

.L ylikulkusilta -T 
Q9 poistettava tasoristeys 

- - korvaava tieyhteys 
- metsatie, taydennetty pohja-

karttaan 
---- suunniteltu metsatie 
- • • pohjavesialueen raja 

TASORISTEYKSET 

1/havoitu = eritasojar
jestelykohta 

9. Seelantl 
8. Timola 
7. Klvlharju 
6. Jarvitie 
5. Kuivasjarvi (ei tieta) 
4. Mustasuo (ei tieta) 
3. Tolonen 
2. Tilustie (ei tieta) 
1. Venhotie 

UUDET RISIEAMIS· 
KOHDAT 
Telapolun alikaytava 
Alppilan alikaytava 
Kuivastien allkaytava 
Kalliotien alikaytava 
Kiertotien alikulkusilta 

Kuva 6: Yleiskartta tasoristeyksista ja suunnitelluista eritasojar
jestelyista, mittakaava 1 : 200 ooo . 

2. Toimenpide-esitykset 

Kiertotien tiesuunnitelmaan liittyvat jarjestelyt 

Kiertotien tiesuunnitelmaan liittyvat jarjestelyt eivat korvaa ny
kyisia tasoristeyksia. Kiertotien rakentamisella yhdistetaan Kuu
samontie (vt 20) Kemintiehen ja muodostetaan jatkuva korkea
tasoinen paakatuyhteys Hietasaareen. Tiesuunnitelmassa 
Kiertotie esitetaan rakennettavaksi kaksiajorataisena kaupunki
vaylana asemakaavoissa varatulle paikalle. Tie rakennetaan 
yleisena tiena Tullivaylalta Kemintielle ja katuna Kemintielta 
Hietasaareen. 

Tiesuunnitelman liittyvat rautatien eritasojarjestelyt ovat kustan
nuksineen seuraavat: 

·Kiertotien alikulkusilta 
Kalliotien alikaytava 
Tarmontien alikaytava 
Kuivastien alikaytava 
Yhteensa 

3,5 Mmk 
1,7 Mmk 
2,5 Mmk 
1,0 Mmk 
8,7 Mmk 

Kuva 7: Kiertotien tiesuunnitelmaan liittyvat tiejarjestelyt ja Kui
vastien toinen alikaytava, mittakaava 1 : 20 000 
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Kuivastien toisen alikaytavan rakentaminen 

Kiertotien tiesuunnitelman mukaista ratkaisua on tarkoituksen
mukaista laajentaa niin, etta rakennetaan alikaytava myos paa
raiteen alitse Rajavillen pihan kautta Kaarnatielle. Tama jarjeste
ly mahdollistaa keskustasta Raatinsaaren kautta kulkevan ke
vytliikenteen reitin jatkuvuuden. Kaarnatielta Merikoskenkadulle 
esitetaan kevytliikenteen yhteyden rakentamista puiston lapi. 
Nailla toimenpiteilla ei korvata nykyisia tasoristeyksia, mutta 
vahennetaan rautatien luvattomien ylityspaikkojen kayttoa ja 
parannetaan kevytliikenteen reitistOa. 

Taulukko 5: Kuivastien alikaytavan rakentaminen 

UUSIYHTEYS 

Toimenpide Kevytliikenteen alikaytavan ja siihen liittyvan 
vaylayhteyden rakentaminen 

Vaikutukset Sujuvat kevytliikenteen reitit vahentavat luvat-
tomien ylityspaikkojen kayttoa 

Kustannukset Alikaytava 0,85 Mmk 
Kev~liikenteen va~la 0,12 Mmk 
Yhteensa 0,97 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma2, 
ryhma muuhun hankkeeseen liittyva toimenpide 

Muuta Toteutus samanaikaisesti Kiertotien kanssa 

Kuva 8: Kuivastien alikaytavat 
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Alppilan alikaytavan rakentaminen 

Alppilan kevytliikenteen alikaytavalle on tilavaraus kaupungin 
asemakaavassa. Alikaytava ei korvaa nykyisia tasoristeyksia, 
vaan muodostaa uuden kevytliikenteen yhteyden Alppilasta 
Toppilaan. Tarvittavat autoliikenteen yhteydet on ko. alueelle jo 
rakennettu. 

Taulukko 6: Alppilan alikaytavan rakentaminen 

UUSIYHTEYS 

Toimenpide Kevytliikenteen alikaytavan rakentaminen 

Vaikutukset • Kevytliikenteen yhteys Alppilasta Toppilaan 
• Riskina lahirakennusten painumat 

Kustannukset Alikaytava 1,20 Mmk 
Kev~tliikenteen va~la 0,24 Mmk 
Yhteensa 1,44 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 1, 
ryhma kiireellisimmat kohteet 

Muuta • Mahdollinen paalutustarve 
• Asemakaavan mukainen 

Telapolun alikaytavan rakentaminen 

Telapolun kevytliikenteen alikaytavan rakentamiselle on tilava
raus kaupungin asemakaavassa. Telatien alikaytavan rakenta
minen korvaa Venhotien tasoristeyksen. Alikaytava mahdollistaa 
kevytliikenteen yhteyden Koskelasta Telatielta Toppilaan Tuu
lentielle ja Koskelantielle. 

Taulukko 7: Telapolun alikaytavan rakentaminen 

UUSIYHTEYS 

Toimenpide Kevytliikenteen alikaytavan rakentaminen 

Vaikutukset • Korvaa Venhotien tasoristeyksen (1) 
• Riskina mahdolliset radan ja rakennusten 

painumat 

Kustannukset Alikaytava 1,20 Mmk 
Kevytliikenteen vayla 0,18 Mmk 
TasQriste~sten poistamin~n 0,03 Mmk 
Yhteensa 1,41 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 1, 
ryhma kiireellisimmat kohteet 

Muuta Asemakaavan mukainen yhteys Toppilan ja Kos-
kelan valilla 

Tolosen alikaytavan rakentaminen ja Tilustien tasoristeyk
sen poistaminen 

Tolosen tasoristeys sijaitsee Keulapolun kevytliikenteen vaylalla. 
Keulapolku yhdistaa Koskelan ja Taskilan kaupunginosat. Lahel
la oleva Tilustien tasoristeys on kaynyt tarpeettomaksi, silla 
vastikaan on Tilustien etelapuolelle valmistunut Mustasuontien 
alikulkusilta. Tasoristeyksen ei myoskaan ole kunnon tieyhteyt
ta. Tilustien tasoristeyksen poistaminen edellyttaa ainoastaan 
tasoristeysoikeuden lakkauttamista 

Taulukko 8: Tolosen alikaytavan rakentaminen 

TOLONEN k 759 172 m + K I eu apo lk u 

Toimenpide • Kevytliikenteen alikaytavan rakentaminen 
• Tilustien tasoristeyksen (2) poistaminen 

Vaikutukset • Nykyinen kevytliikenteen yhteys sailyy 
• Riskina ympariston laaja kuivatus 

Kustannukset Alikaytava 1,20 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 1, 
ryhma kiireellisimmat kohteet 

Muuta Asemakaavan mukainen kevytliikenteen yhteys 
Toppilan ja Taskilan valilla 

Kuva 9: Tolosen alikaytava 

Rataosa Oulu-Kemi, Tasoristeysten poistamisselvitys 
KUNTAKOHTAISET TASORISTEYSTEN POISTAMISSUUNNITELMAT, OULU 

Kuva 10: Alppilan, Telapolun ja Tolosen alikaytavat, mittakaava 
1:20 000 
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Rataosa Oulu-Kemi, Tasoristeysten poistamisselvitys 
KUNTAKOHTAISET TASORISTEYSTEN POISTAMISSUUNNITELMAT, OULU 

Jarvitien alikulkusillan rakentaminen 

Jarvitien alikulkusilta korvaa yhdessa Linnanmaan suunnasta 
rakennetun yhteyden kanssa Mustasuon, Kuivasjarven ja Jarvi
tien tasoristeykset. Mustasuon ja Kuivasjarven tasoristeyksiin ei 
ole tieyhteytta. Jarvitien tasoristeyksen kautta kulkee Vahtolan
tie, josta on yhteys Pateniemen sahkoasemalle ja edelleen vt:n 
4 itapuolelle Nymanintielle. 

Taulukko 9: Jarvitien alikulkusillan rakentaminen 

JARVITIE km 761+681 Vahtolantie 

Toimenpide Alikulkusillan rakentaminen 

Vaikutukset • Korvaa tasoristeykset: Mustasuo (4), Kuivas-
jarvi (5) ja Jarvitie (6) 

• Riskina ympariston laaja kuivatus 

Kustannukset Alikulkusilta 1,45 Mmk 
Korvaavat yhteydet 0,06 Mmk 
Tasoriste~sten poistaminen 0,06 Mmk 
Yhteensa 1,57 Mmk 

Toteuttam is- Ryhma 3, 
ryhma myohemmin toteutettavat kohteet 

Kiviharjun alikulkusillan rakentaminen 

Kiviharjun alikulkusillan rakentamista varten on kaupungin ase
makaavassa tilavaraus. Kiviharjun alikulkusilta korvaa Kiviharjun 
ja Timolan tasoristeykset. Alikulkusillan paikka n. 1 00 metria 
nykyista tasoristeysta pohjoisempana on risteamisjarjestelyn 
kannalta parempi, koska rata on siina penkereella. Rautatien 
itapuolella on asuinrakennuksia tiheassa, joten alikulkusillan 
tarkka sijainti ja mahdolliset rakennusten lunastustoimet on rat
kottava yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Timolan tasoristeyk
selle on rakennettava korvaava yhteys rautatien itapuolelle . 

Taulukko 10: Kiviharjun alikulkusillan rakentaminen 

KIVIHARJU km 763+122 Jussinsuontie 

Toimenpide Alikulkusillan rakentaminen 

Vaikutukset Korvaa Kiviharjun tasoristeyksen (7) ja osin myos 
Timolan (8) tasoristeyksen 

Kustannukset Alikulkusilta 1,35 Mmk 
Korvaavat yhteydet 0,52 Mmk 
Tasoriste~sten poistaminen 0,05 Mmk 
Yhteensa 1,92 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 3, 
ryhma myohemmin toteutettavat kohteet 

Muuta Asemakaavan mukainen 

Seelannin alikulkusillan rakentaminen 

Seelannin alikulkusillan rakentamista varten on kaupungin ase
makaavassa tilavaraus. Alikulkusilta korvaa Seelannin tasoriste
yksen ja osin myos Timolan tasoristeyksen, jonne rakennetaan 
korvaava yhteys. Seelannin tasoristeys sijaitsee Kalimentiella 
joka johtaa vt:n 4 alitse itaan Kalimeenkylaan. Seelannin alikul
kusillan rakentaminen on Oulun kaupungin osalta kiireisin taso
risteyksen poistamishanke . 

Tau/ukko 11: Seelannin alikulkusil/an rakentaminen 

SEELANTI km 764+227 Kalimentie 

Toimenpide Alikulkusillan rakentaminen 

Vaikutukset • Korvaa Seelannin tasoristeyksen (9) ja osin 
myos Timolan tasoristeyksen (8) 

• Riskina radan ja mahdollisesti lahirakennusten 
painumat 

Kustannukset Alikulkusilta 2,67 Mmk 
Korvaavat yhteydet 0,42 Mmk 
Tasoriste~sten poistaminen 0,02 Mmk 
Yhteensa 3,11 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 1, 
ryhma kiireellisimmat kohteet 

Muuta Asemakaavan mukainen 

Kuva 11: Seelannin alikulkusilta 

13 

Kuva 12: Jarvitien, Kiviharjun ja Seelannin alikulkusillat seka 
niihin liittyvien tiejarjestelyiden periaatteet, mittakaava 
1:20 000 
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HAUKIPUDAS 

1. Yleista 

Rataosalla Oulu-Kemi on Haukiputaan kunnan alueella 23 taso
risteysta. Niista viidelle ei ole tieyhteytta, mutta tasoristeysoike
us on edelleen olemassa. Yleisten teiden tasoristeyksia ovat 
Tenttutie, Haukipudas-Jokikyla paikallistiella (pt 18739), ja Joki
kyla, Jokikylan paikallistiella (pt 18742). Yleiskartassa ja suunni
telmakartoissa kaytetyt merkinnat ovat: 

YLEISKARTTA 

• nykyinen tasoristeys 

0 esitetty ajoneuvoliikenteen 
eritasojarjestely 

D esitetty kevytli ikenteen 
eritasojarjestely 

alcorl -

(otokarl 
::.. 

SUUNNITELMAKARTI A 

~-41 1- alikulkusilta (tai alikaytava) 

..L ylikulkusilta -T 
Q9 poistettava tasoristeys 

- - korvaava tieyhteys 
-- metsatie, taydennetty pohja-

karttaan 
---- suunn iteltu metsatie 
- • • pohjavesialueen raja 

TASORISTEYKSET 

/lhavoltu = esitetty 
eritaso}iirjestely 

32. Halonen (ei tieta) 
31. Pilkkasuo (ei tieta) 
30. Luukela 
29. Penttila 
28. Ukkola (ei tieta) 
27. Makitie (ei tieta) 
26. Jokikyla (pt 18742) 
25. Tenttutle (pt 18739) 
24. Tilustie 
23. Tilustie 
22. Tilustie 
21. Tilustie 
20. Tilustie 
19. Lahdesuo 
18. Makela (ei tieta) 
17. Takkuranta-Uimaja 
16. Nouslo 
15. Annala 
14. Talvitie 
13. Penttlla 
12. Liedes 
11 . Korvala 
10. Yksityistie 

Kuva 13: Yleiskartta tasoristeyksista ja suunnitelluista eritasojar
jestelyista, mittakaava 1 : 200 000 

Rataosa Outu-Kemi, Tasoristeysten poistamisselvitys 
KUNTAKOHTAISET TASORISTEYSTEN POISTAMISSUUNNITELMAT, HAUKIPUDAS 

2. Toimenpide-esitykset 

Tormin yksityistien alikulkusillan rakentaminen 

Tormin yksityistien ja Korvalan tasoristeykset korvataan alikul
kusillalla, jonka tarkoituksenmukaisin paikka on Tormin yksityis
tien tasoristeyksen kohdalla. Tasmallinen paikka maaraytyy yksi
tyiskohtaisessa suunnittelussa. Holstinmaen paikallistie 18713 
paattyy tasoristeykseen, josta Tormintie jatkuu itaan vt:n 4 yli
kulkusillan kautta. Vt:n 4 risteys on rakennettu ylikulkusiltana 
pohjavesiolosuhteiden takia. Vt:n 4 itapuolelta on yhteys etelaan 
Kello-Herukka maantien 8471 jatkeeksi rakennetulle yksityistiel
le ja edelleen Kellon eritasoliittymaan. Rautatien itapuolelta 
Asemaperalta on paivittaista liikennetta Kellon ja Haukiputaan 
suuntaan. Pohjavesiolosuhteiden ja nykyisten tiejarjestelyiden 
takia Tormin yksityistien alikulkusilta esitetaan rakennettavaksi 
kevyt- ja henkiloautoliikenteelle tarkoitettuna matalana alikulku
siltana. Raskas liikenne voi kayttaa rautatien itapuolista yhteyt
ta. 

Kuva 14: Tormin yksityistien alikulkusilta ja siihen liittyvien tiejar
jestelyiden periaate , mittakaava 1: 20 000 

Taulukko 12: Tormin yksityistien alikulkusillan rakentaminen 

YKSITYISTIE km 766+028 Tormintie 

Toimenpide • Alikulkusillan rakentaminen kevyt- ja henkilo-
autoliikenteelle 

• Rajoitettu alikulkukorkeus pohjavesiolosuhtei-
den vuoksi 

Vaikutukset Korvaa Yksityistien (1 0) ja Korvalan (11) tasoris-
teykset 

Kustannukset Alikulkusilta 1,85 Mmk 
Korvaavat yhteydet 0,12 Mmk 
Tasoriste~sten poistaminen 0,05 Mmk 
Yhteensa 2,02 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 1, 
ryhma kiireellisimmat kohteet 

Muuta • Osayleiskaavaluonnoksen mukainen 
• Pohjavesiongelmia, varauduttava vedentuloa 

rajoittaviin ratkaisuihin 

Kuva 15: Tormin yksityistien alikulkusilta Kellon suunnasta nah
tyna 

• • • • • • 
• .I 
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• • 
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Rataosa Oulu-Kemi, Tasoristeysten poistamisselvitys 
KUNTAKOHTAISET TASORISTEYSTEN POISTAMISSUUNNITELMAT, HAUKIPUDAS 

PenttiUin alikulkusillan rakentaminen 

Liedeksen, Penttilan ja osittain Talvitien tasoristeykset korva
taan Penttilan kohtaan rakennettavalla alikulkusillalla. Vaihtoeh
toisena ratkaisuna oli Kalimenojan etelapuolelle esitetyn alikul
kusillan kaytto ja korvaavan yhteyden rakentaminen Kalime
nojan yli. Kalimenojan ranta on kuitenkin tiiviisti rakennettu ja 
silta ojan yli on todennakoisesti vahintaan yhta kallis kuin esitet
ty alikulkusilta. Penttilan tasoristeyksen nykyinen kaytto on va
haista. Tasoristeyksen kautta kulkeva Penttilantie alittaa vt:n 4 
rautatien itapuolella. Tasoristeysten poistaminen edellyttaa kor
vaavan yhteyden rakentamista rautatien itapuolelle . 

Kuva 16: Penttilan alikulkusilta ja Nousion ylikulkusilta seka 
tiejarjestelyiden periaate, mittakaava 1: 20 000 

Taulukko 13: Penttilan alikulkusillan rakentaminen 

PENTTILA km 778+864 Penttilantie 

Toimenpide Alikulkusillan rakentaminen 

Vaikutukset Korvaa tasoristeykset: Liedes (12), Pent@i (13) 
ja osittain Talvitie (14) 

Kustannukset Alikulkusilta 1,35 Mmk 
Korvaavat yhteydet 0,48 Mmk 
TasQriste~sten QQistaminen 0,08 Mmk 
Yhteensa 1,91 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 3, 
ryhma myohemmin toteutettavat kohteet 

Nousion ylikulkusillan rakentaminen 

Annalan, Nousion, Takkuranta-Uimajan ja Makelan tasoristeyk
set seka osittain Talvitien tasoristeys korvataan ylikulkusillalla, 
jonka tarkoituksenmukaisin paikka on Nousion kohdalla. Taso
risteykset sijaitsevat Saviaronkankaan pohjaveden muodostu
misalueen liepeilla, joten vaihtoehtoinen ratkaisu, alikulkusillan 
rakentaminen, olisi ongelmallinen ja vaatisi pohjaveden suoja
uksen. Takkuranta - Ulmajan kautta jatkuva Lintumaanpolku 
ylittaa vt:n 4 rautatien itapuolella. Nykyisten tasoristeysten kay
ton perusteella on Nousion kohta keskeisempi eritasojarjestelyil
le. 

Kuva 17: Nousion ylikulkusilta lannesta nahtyna 
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Taulukko 14: Nousion ylikulkusillan rakentaminen 

NOUSIO km 768+361 Llntumaansuontie 

Toimenplde Ylikulkusillan rakentaminen 

Vaikutukset Korvaa tasoristeykset: Annala (15), Nousio (16), 
Takkuranta-Uimaja (17), Makela (18) ja osittain 
Talvitie (14) 

Kustannukset Ylikulkusilta 1,70 Mmk 
Korvaavat yhteydet 1,20 Mmk 
Tasoriste~sten goistaminen 0,11 Mmk 
Yhteensa 3,01 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 3, 
ryhma myohemmin toteutettavat kohteet 

Muuta Vedenottamo noin kilometrin paassa 

Tasoristeysten poistaminen rataosalta Uihdesuo - Sauvon
suo 

Lahdesuon ja kolmen Tilustie-nimisen tasoristeyksen 
(yleiskartta, numerot 19- 21) poistaminen edellyttaa ainoastaan 
korvaavien tieyhteyksien rakentamista Haukipudas - Lamukan
gas maantielle 848. Korvaavat yhteydet ovat jo osittain olemas
sa. Rautatien lansipuolella on Kuruojan itapuolista yksityistieta 
muutettava niin, ettei se kulje asuinrakennuksen pihamaan 
kautta . 

Taulukko 15: Tasoristeysten poistaminen rataosalta Lahdesuo
Sauvonsuo 

KORVAAVAN TIEYHTEYDEN RAKENTAMINEN 

Toimenpide Korvaavan tieyhteyden rakentaminen 

Vaikutukset • Korvaava tieyhteys mahdollistaa Lahdesuon 
(19) ja kolmen Tilustie-nimisen tasoristeyksen 
(20,21 ,22) poistamisen 

• Tasoristeysten liikenne siirtyy kayttamaan 
paaosin Haukipudas-Lamukangas maantieta 
(mt 848) 

Kustannukset Korvaavat yhteydet 0,90 Mmk 
TasQriste~sten QQistaminen 0,16 Mmk 
Yhteensa 1,06 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 4, 
ryhma risteamisjarjestelyita ei tarvita 
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Kuva 18: Tasoristeysten poistaminen rataosalta Uihdesuo
Sauvonsuo, mittakaava 1 : 20 000 

Tenttutien alikulkusillan rakentaminen 

T enttutien tasoristeys ja sen etelapuolella sijaitsevat kaksi Ti
lustie-nimista tasoristeysta korvataan Tenttutien kohdalle raken
nettavalla alikulkusillalla. Toimenpide edellyttaa korvaavan yhte
yden rakentamista radan itapuolelle. 

Tau/ukko 16: Tenttutien alikulkusillan rakentaminen 

TENTTUTIE k 774 762 m + pt 18739 

Toimenpide Alikulkusillan rakentaminen 

Vaikutukset Korvaa tasoristeykset: kaksi Tilustie-nimista 
(23,24) ja Tenttutien (25) 

Kustannukset Alikulkusilta 2,25 Mmk 
Korvaavat yhteydet 0,66 Mmk 
Tasoriste~st~n Qoistaminen 0,04 Mmk 
Yhteensa 2,95 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 1. 
ryhma kiireellisimmat kohteet 

Rataosa Oulu-Kemi, Tasoristeysten poistamisselvitys 
KUNTAKOHTAISET TASORISTEYSTEN POISTAMISSUUNNITELMAT, HAUKIPUDAS 

Jokikylan alikaytavan rakentaminen 

Jokikylan tasoristeykseen Asemakylassa esitetaan ajoneuvolii
kenteen katkaisua ja kevytliikenteen alikaytavan rakentamista. 
Ajoneuvoliikenteen katkaisu edellyttaa osayleiskaavan ja tie
verkkosuunnitelman tarkistamista. 

Taulukko 17: Jokikylan alikaytavan rakentaminen 

JOKIKYLA k 774 954 m + t 18742 pi 

Toimenpide Kevytliikenteen alikaytavan rakentaminen 
(nykyisen parantaminen) ja ajoneuvoliikenteen 
katkaisu 

Vaikutukset • Ajoneuvoliikenne Asemakylan lapi katkeaa, 
korvaavat yhteydet ovat olemassa 

• Kevytliikenteen olosuhteet paranevat 

• Muutoksia tieston hallinnollisessa luokitukses-
sa 

Kustannukset Alikaytava 0,85 Mmk 
TasQriste~sten QQistaminen 0,03 Mmk 
Yhteensa 0,88 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 1. 
ryhma kiireellisimmat kohteet 

Muuta Ajoneuvoliikenteen katkaisu edellyttaa osayleis-
kaavan ja tieverkkosuunnitelman tarkistuksen 

Kuva 19: Jokikylan alikaytava Jannesta nahtyna 

Kuva 20: Tenttutien alikulkusilta ja Jokikylan alikaytava ja niihin 
liittyvien tiejarjestelyiden periaate, 
mittakaava 1 : 20 000 
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Rataosa Oulu-Kemi, Tasoristeysten poistamisselvitys 
KUNTAKOHTAISET TASORISTEYSTEN POISTAMISSUUNNITELMAT, HAUKIPUDAS 

Makitien ja Ukkolan tasoristeysten poistaminen 

Makitien ja Ukkolan tasoristeyksiin ei ole nykyisin tieyhteytta. 
Olemassa olevat metsatiet ovat poistaneet tasoristeysten tar
peen, joten korvaavien yhteyksien rakentamista tai eritasojarjes
telyita ei esiteta. 

Kuva 21: Makitien ja Ukkolan tasoristeysten poistaminen, mitta
kaava 1:20 000 

Taulukko 18: Makitien ja Ukkolan tasoristeysten poistaminen 

TASORISTEYSTEN POIST AMINEN 

Toimenpide Makitien (27) ja Ukkolan (28) tasoristeysten 
poistaminen 

Vaikutukset Radan ylitysmahdollisuus poistuu 

Kustannukset Tasoristeysten poistaminen 0,06 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 4, 
ryhma risteamisjarjestelyita ei tarvita 

Luukelan alikulkusillan rakentaminen 

Penttilan, Luukelan, Pilkkasuon ja Halosen tasoristeykset korva
taan Luukelan kohdalle rakennettavalla alikulkusillalla. Pilkka
suon ja Halosen tasoristeyksiin ei ole tieyhteytta. Luukelan 
kautta on yhteys suunnitellulle Luukela-Onkamo metsatielle . 
Penttilan tasoristeyksen kautta tapahtuu nykyisin puukuljetuksia, 
joten sen poistaminen aiheuttaa lisarasitusta mm. Luukelan 
tielle, jota voidaan joutua osittain vahvistamaan . 

Kuva 22: Luukelan alikulkusilta, mittakaava 1 :20 000 
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Taulukko 19: Luuke/an aliku/kusil/an rakentaminen 

LUUKELA k 780 052 m + .. f o· •Ja anperan 1e 

Toimenpide Alikulkusillan rakentaminen 

Vaikutukset • Korvaa tasoristeykset: Penttila (29), Luukela 
(30), Pilkkasuo (31) ja Halonen (32) 

• Puutavaran ajo lisaa Luukelantien kuormitusta 
• Huonojen nakemien aiheuttama ongelma 

poistuu 

Kustannukset Alikulkusilta 1,35 Mmk 
Tasoriste~sten Qoistaminen 0,11 Mmk 
Yhteensa 1,46 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 3, 
ryhma myohemmin toteutettavat kohteet 

Kuva 23: Luukelan alikulkusilta lannesta nahtyna 
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II I 
1. Yleista 

Rataosalla Oulu-Kemi on lin kunnan alueella 18 tasoristeysta. 
Niista viidelle ei ole tieyhteytta, mutta tasoristeysoikeus on ole
massa. Asemakylan risteamisjarjestelyt ratkeavat yleiskaava
tyon ja moottoriliikennetien yleissuunnittelun valmistuttua. Yleis
kartassa ja suunnitelmakartoissa kaytetyt merkinnat ovat: 

YLEISKARTIA 

• nykyinen tasoristeys 

0 esitetty ajoneuvoliikenteen 
eritasojarjestely 

D esitetty kevytliikenteen 
eritasojarjestely 

SUUNNITELMAKARTI A 

~-4l t- alikulkusilta (tai alikaytava) 

~ ylikulkusilta 
T 
Q9 poistettava tasoristeys 

- - korvaava tieyhteys 
-- metsatie, taydennetty pohja-

karttaan 
---- suunniteltu metsatie 
- ·- pohjavesialueen raja 

T ASORISTEYKSET 

1/havo/tu = erltasojar
jestelykohta 

50. Takaluoma 
49. Sikala (ei tieta) 
48. Ylisassi 
47. Keltamakl 
46. Tolonen 
45. Seljanpera 
44. Kelhaskangas 
43. Junnila 
42. Akola-Suppilo 
41 . Tilustie 
40. Tiiro (ei tieta) 
39. Pohjolan Volma 
38. Mantyla (ei tieta) 
37. Levaniitty (ei tieta) 
36. lsokangas 
35. Aaltokangas 
34. Laakakorpi 
33. Tilustie (ei tieta) 

Kuva 24: Yleis
kartta tasoriste
yksistaja 
suunnitelluista 
eritaso
jarjestelyista, 
mittakaava 
1:200 000 

2. Toimenpide-esitykset 

Aaltokankaan alikulkusillan rakentaminen 

Aaltokankaan alikulkusilta korvaa Tilustien, Laakakorven ja 
Aaltokankaan tasoristeykset. Alikulkusilta esitetaan rakennetta
vaksi n. 0,7 km nykyisen tasoristeyksen etelapuolelle, pohjave
sialueen reunalle. Rautatien itapuolelle on suunnitteilla laaja 
metsatieverkko, jota Aaltokankaan alikulkusilta palvelisi sijaintin
sa puolesta hyvin. 

Kuva 25: Aaltokankaan alikulkusilta ja siihen liittyvien tiejarjeste
lyiden periaate, mittakaava 1 : 20 000 

Rataosa Oulu-Kemi, Tasoristeysten poistamisselvitys 
KUNTAKOHTAISET TASORISTEYSTEN POISTAMISSUUNNITELMAT II 

' 

Taulukko 20: Aaltokankaan alikulkusillan rakentaminen 

AALTOKANGAS k 784 557 m + yksityistie 

Toimenpide Alikulkusillan rakentaminen 

Vaikutukset • Korvaa tasoristeykset: Tilustie (33), Laaka-
korpi (34) ja Aaltokangas (35) 

• Vahentaa pohjaveden saastumisriskia 

Kustannukset Alikulkusilta 1,35 Mmk 
Korvaavat yhteydet 0,84 Mmk 
Tasoriste~sten poistaminen 0,11 Mmk 
Yhteensa 2,30 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 3, 
ryhma myohemmin toteutettavat kohteet 

Muuta • Aaltokankaan pohjavesimuodostuma on 
luokiteltu vedenhankinnan kannalta tarkeaksi 
pohjavesialueeksi (luokka I) 

• Pohjaveden pinta on n. 6-7 metria maanpin-
nan alapuolella 

Pohjolan Voiman alikulkusillan rakentaminen 

Pohjolan Voiman pengertien yhteyteen rakennettava alikulkusil
ta korvaa Pohjolan Voiman, Tiiron, Tilustien, Akola-Suppilon ja 
Junnilan tasoristeykset. Tiiron tasoristeykseen ei ole tieyhteytta. 
Alikulkusilta sijoittuu Raasakan voimalaitoksen ylakanavan 
maapadon taustaan. Patoturvallisuuden ja taustan kuivatuksen 
vuoksi alikulkusilta on tehtava riittavan etaalle padosta. Korvaa
vaa yhteytta on rakennettava rautatien itapuolelle. 

Taulukko 21: Pohjolan Voiman alikulkusil/an rakentaminen 

POHJOLAN VOIMA k 791 677 m + yksityistie 

Toimenpide Alikulkusillan rakentaminen 

Vaikutukset Korvaa tasoristeykset: Pohjolan Voima (39), Tiiro 
(40}, Tilustie (41 ), Akola-Suppilo (42) ja Junnila 
(43) 

Kustannukset Alikulkusilta 1,35 Mmk 
Korvaavat yhteydet 1,62 Mmk 
Tasoriste~sten poistaminen 0,21 Mmk 
Yhteensa 3,18 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 3, 
ryhma myohemmin toteutettavat kohteet 

Muuta Padon harjalla olevan tien rakenne tarkistettava 

.I 
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Rataosa Oulu-Kemi, Tasoristeysten poistamisselvitys 
KUNTAKOHTAISET TASORISTEYSTEN POISTAMISSUUNNITELMAT, II 

Kuva 26: Pohjolan Voiman alikulkusilta ja siihen liittyvien tiejar
jestelyiden periaate, mittakaava 1: 20 000 

Kuva 27: Pohjolan Voiman alikulkusilta Jannesta nahtyna 

Keihaskankaan alikulkusillan rakentaminen 

Keihaskankaan ja Seljanperan tasoristeykset korvataan Keihas
kankaan kohdalle rakennettavalla alikulkusillalla. Tasoristeysten 
valista kulkeva Muhojoki jakaa maanomistussuhteet niin, etta 
joen pohjoispuoli on paaosin Olhavalaisten ja etelapuoli lilaisten 
omistuksessa. Nainollen kulku Pohjois-lin alueelle tulisi Olhavas
ta suunnitellun alikulkusillan kautta ja lin suunnasta joko Kei
haskankaan tai Pohjolan Voiman alikulkusillan kautta. Rautatien 
itapuolelle on rakennettava korvaavia yhteyksia. Jos Seljanpera 
nahdaan myohemmin parempana vaihtoehtona, ei paikan vaih
tamiseen ole teknisia esteita . 

Taulukko 22: Keihaskankaan alikulkusillan rakentaminen 

KEIHASKANGAS k 799 940 m + P h' · r t ""f o IJOIS- m me sa 1e 

Toimenplde Alikulkusillan rakentaminen 

Vaikutukset Korvaa Keihaskankaan (44) ja Seljanperan (45) 
tasoristeykset 

Kustannukset Alikulkulkusilta 1,73 Mmk 
Korvaavat yhteydet 1,38 Mmk 
Tasoriste~sten goistaminen 0,07 Mmk 
Yhteensa 3,18 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 3, 
ryhma myohemmin toteutettavat kohteet 

Muuta Jatkossa selvitettava louhintatarve, koska taso-
risteyksen pohjoispuolella kalliopaljastumia 
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Kuva 28: Keihaskankaan alikulkusilta ja siihen liittyvien tiejarjes
telyiden periaate, mittakaava 1 : 20 000 
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Radan oikaisu Olhavassa 

Olhavan kohdalla on rautatiessa p~nisateiset kaarteet ja lisaksi 
ratapihan pituus ei tayta nykyisten junapituuksien mukaista vaa
timusta. Tassa tyossa on tarkasteltu alustavasti erilaisia rauta
tien linjausvaihtoehtoja ja niihin liittyvia tiejarjestelyita. Perus
teellinen selvitystyo ja vaihtoehdon valinta tapahtuu vasta yksi
tyiskohtaisen suunnittelun yhteydessa. Tassa yhteydessa esite
taan periaatteet kahdesta linjausvaihtoehdosta tiejarjestelyi
neen. 

Vaihtoehdossa 1 Olhavanjoen ylittava silta on valittomasti nykyi
sen itapuolella. Maantien 8523, Olhava-Oijarvi, risteamiskoh
taan esitetaan alikulkusiltaa, joka on nykyisen ylikulkusillan pai
kalla. Rakennusten osalta ongelmallisin kohta on jokisillan ja 
maantien alikulkusillan valinen rataosuus, jossa rakennuksia on 
molemmin puolin rautatien laheisyydessa. Nykyinen rautatie
asema jaisi noin 200 metria sivuun rautatiesta. Asematieta on 
jatkettu itaan ja se alittaa rautatien. Vaihtoehdossa 1 uutta rataa 
rakennetaan n. 4,5 km. 

Vaihtoehdossa 2 rautatie ylittaa Olhavajoen n. 250 metria ny
kyista lannempaa. Ongelmana on tilanahtaus joen molemmin 
puolin. Vaihtoehto rikkoo kylakokonaisuutta ja johtaisi todenna
koisesti muutamien rakennusten lunastukseen. Rakennuksia on 
linjauksen laheisyydessa myos aseman etelapuolella. Rautatie
asema voisi toimia nykyisella paikallaan. Asematien linjausta on 
muutettu ja se alittaa rautatien asemarakennuksen pohjoispuo
lelta. Vaihtoehdossa 2 uutta rataa rakennetaan 3-4 km. 

Radan oikaisun kustannukset ovat vaihtoehdosta riippuen 20-25 
Mmk. 

Kuva 29: 0/havan kylamaisema idasta nahtyna 

Kuva 30: 0/havan kylamaisema pohjoisesta nahtyna 

Rataosa Oulu-Kemi, Tasoristeysten poistamisselvitys 
KUNTAKOHTAISET TASORISTEYSTEN POISTAMISSUUNNITELMAT, II 
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Kuva 31: Radan oikaisu 0/havassa, alustava vaihtoehto 1, mitta
kaava 1 : 20 000 
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Rataosa Oulu-Kemi, Tasoristeysten poistamisselvitys 
KUNTAKOHT AI SET TASORISTEYSTEN POISTAMISSUUNNITELMAT, II 

Kuva 32: Radan oikaisu 0/havassa, alustava vaihtoehto 2, mit
takaava 1 : 20 000 

Sikalan ja Takaluoman tasoristeysten poistaminen 

Sikalan ja Takaluoman tasoristeykset esitetaan poistettavaksi. 
Radan oikaisu ei vaikuta toimenpiteeseen. Sikalan tasoristeyk
seen ei ole tieyhteytta. Takaluoman metsatie johtaa Veitsiluoto 
Oy:n maille, josta kuljetetaan puuta seka Kemin etta Oulun 
suuntaan. Olhavasta Takaluoman suuntaan on olemassa met
satieta, jota jatkamalla korvaava yhteys voidaan toteuttaa. 

Kuva 33: Sikalan ja Takaluoman tasoristeysten poistamisen 
tiejarjeste/yiden periaate, mittakaava 1 : 20 000 
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Taulukko 23: Sikalan ja Takaluoman tasoristeysten poistaminen 

KORVAAVAN TIEYHTEYDEN RAKENTAMINEN 

Toimenpide Korvaavan tieyhteyden rakentaminen 

Vaikutukset Takaluoman kautta kulkeva liikenne siirtyy kayt-
tamaan Olhavasta lahtevaa korvaavaa yhteytta 

Kustannukset Korvaavat yhteydet 0,96 Mmk 
T asQriste!isten QQistaminen 0,12 Mmk 
Yhteensa 1,08 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 4, 
ryhma risteamisjarjestelyja ei tarvita 

Kuva 34: Takaluoman tasoristeys idasta nahtyna 
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KUIVANIEMI I 
1. Yleista 

Rataosalla Oulu-Kemi on Kuivaniemen kunnan alueella 13 ta
soristeysta. Niista kahdelle ei ole tieyhteytta, mutta tasoristeys
oikeus on edelleen olemassa. Yleisten teiden tasoristeyksia 
ovat Oijarvi, Kuivaniemi-Hamarinjoki maantiella (mt 852), ja 
Viinamaki, Viinamaen paikallistiella (pt 18813). Yleiskartassa ja 
suunnitelmakartoissa kaytetyt merkinnat ovat: 

YLEISKARTTA 

• nykyinen tasoristeys 

0 esitetty ajoneuvoliikenteen 
eritasojarjestely 

0 esitetty kevytliikenteen 
eritasojarjestely 

SUUNNITELMAKARTTA 

J~J -t l t- alikulkusilta (tai aJikaytava) 

~ ylikulkusilta 
T 
0 poistettava tasoristeys 

- - korvaava tieyhteys 
-- metsatie, taydennetty pohja-

karttaan 
---- suunniteltu metsatie 
- • - pohjavesialueen raja 

T ASORISTEYKSET 

lihavoitu = esltetty 
eritasojiirjestely 

63. Viinamaki (pt18813) 
62. Oijarvi (mt 852) 
61. Seipio 
60. Ojala 
59. Harjula 
58. Karisuo 
57. Halttuia 
56. Miettunen 
55. Piltonen 
54. Halttu (ei tietii) 
53. Kakko 
52. Rantala (ei tieta) 
51 . Mustikka 

K uva 35: Yleis
kartta tasoriste
yksista ja suunni
telluista eritaso
jarjestelyista, 
mittakaava 
1:200 000 

Rataosa Oulu-Kemi, Tasoristeysten poistamisselvitys 
KUNTAKOHTAISET TASORISTEYSTEN POISTAMISSUUNNITELMAT, KUIVANIEMI 

2. Toimenpide-esitykset 

Piltosen ylikulkusillan rakentaminen 

Piltosen ylikulkusilta korvaa Mustikan, Rantalan, Kakon, Haltun 
ja Piltosen tasoristeykset seka osittain Miettusen tasoristeyksen . 
Piltosen kautta kulkeva Kivimaan metsatie johtaa soidensuoje
lualueelle ja laajalle metsatieverkolle. Piltosen tasoristeys sijoit
tuu Olhavan - Kuivaniemen kallioalueelle, jossa on runsaasti 
kalliopaljastumia ja maapeite on yleensakin ohut. Ylikulkusillan 
alustava paikka on noin 150 metria nykyisen tasoristeyksen 
etelapuolella, jossa rata on maanpinnan tasossa. Mustikan ja 
Haltun tasoristeyksiin ei nykyisin ole tieyhteytta. Rautatien ita
puolelle on rakennettava korvaavaa tieyhteytta. 

Kuva 36: Piltosen ylikulkusilta ja siihen liitty
vien tiejarjestelyiden periaate, mit
takaava 1 : 30 000 

Taulukko 24: Piltosen ylikulkusillan rakentaminen 

PILTONEN km 816+554 Kivimaan metsatie 

Toimenpide Ylilkulkusillan rakentaminen 

Vaikutukset Korvaa tasoristeykset: Mustikka (51). Rantala 
(52), Kakko (53), Halttu (54), Piltonen (55) ja 
osittain Miettunen (56) 

Kustannukset Ylikulkusilta 1,70 Mmk 
Korvaavat yhteydet 1,74 Mmk 
Tasoriste~sten goistaminen 0,21 Mmk 
Yhteensa 3,65 Mmk 

Toteuttam is- Ryhma 3, 
ryhma myohemmin toteutettavat kohteet 

Muuta Olhava-Kuivaniemi kallioaluetta 

Karisuon alikulkusillan rakentaminen 

Karisuon alikulkusilta korvaa Halttulan, Karisuon ja Ojalan taso
risteykset seka osittain Miettusen tasoristeyksen. Karisuon 
kautta kulkeva Valkolantie johtaa Karttimonkankaan soranotto
alueelle. Vaihtoehtoisena paikkana oli esilla Harjulan tasoriste
yksen kohta. Kunta- ja yleisbtilaisuuksien palautteen perusteella 
alikulkusillan paikaksi esitetaan Karisuon kohtaa. Korvaavaa 
yhteytta on rakennettava rautatien itapuolelle Miettusesta Oja
laan saakka ja myos lansipuolelle Harjulan ja Karisuon valille. 

Taulukko 25: Karisuon alikulkusillan rakentaminen 

KARISUO km 820+543 Valkolantie 

Toimenpide Alikulkusillan rakentaminen 

Vaikutukset • Korvaa tasoristeykset: Halttula (57), Karisuo 
(58), Harjula (59), Ojala (60) ja osittain Miet-
tunen (56) 

• Riskina rautatien painumat 

Kustannukset Alikulkusilta 1,35 Mmk 
Korvaavat yhteydet 2,10 Mmk 
Tasoriste~sten goistaminen 0,18 Mmk 
Yhteensa 3,63 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 3, 
ryhma myohemmin toteutettavat kohteet 

• • • • 
• • • • • 
• • • • 
• • • 
• • • 
• • • • • • • • 
• • • 
• • • 
• 
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Rataosa Oulu-Keml, Tasoristeysten poistamisselvitys 
KUNTAKOHTAISET TASORISTEYSTEN POISTAMISSUUNNITELMAT, KUIVANIEMI 

Kuva 37: Karisuon alikulkusilta ja siihen liittyvien tiejarjestelyiden 
periaate, mittakaava 1 : 20 000 

Asemakylan tiejarjestelyt 

Kuivaniemen Asemakylassa olevien tasoristeysten poistamisjar
jestelyt voidaan tassa yhteydessa esittaa vasta periaatteina, 
koska vt:n 4 ja Asemakylan tieverkon jarjestelyt vaativat yksi
tyiskohtaisen selvitystyon. Tieverkko- ja yleiskaavasuunnittelu, 
jonka perusteella risteamiset on lopullisesti ratkaistava, tulisi 
aloittaa mahdollisimman pian. Tassa raportissa esitetaan vaih
toehtoisia ratkaisuperiaatteita Kuivajoen molemmin puolin olevi
en tasoristeysten poistamiseksi. 

Oijarven tasoristeys maantiella 852, Kuivaniemi - Hamarinjoki, 
on suunnittelualueen vilkkaimmin liikennoity yleisen tien tasoris
teys ja nakopiirissa on raskaan liikenteen maaran kasvu. 
Suunniteltava siltaratkaisu korvaa Seipion ja Oijarven tasoriste
ykset. Seipion tasoristeyksen kaytto on vahaista. Vaihtoehtoisi
na toimenpiteina tarkasteltiin alikulkusiltaa nykyisen tasoristeyk-

sen paikalle ja alikulkusiltaa nykyista tasoristeysta etelammaksi. 
Etelaiseen vaihtoehtoon liittyy kevytliikenteen alikaytava nykyi
sen Oijarven tasoristeyksen kohdalle. Risteamisjarjestelyiden 
kustannukset ovat nykypaikalla noin 3,4 Mmk ja etelaisessa 
vaihtoehdossa noin 5,3 Mmk (ei sisalla maantien rakentamista) . 

Viinamaen tasoristeys paikallistiella 18813 sijaitsee pohjavesi
alueella. Alikulkusillan rakentaminen on mahdollista noin 0,8 
kilometria nykyisen tasoristeyksen pohjoispuolelle pohjavesialu
een ulkopuolelle. Tama vaihtoehto edellyttaa Kuivaniemen pai
kallistien 18812 jatkamista. Toisena vaihtoehtona tarkasteltiin 
ylikulkusillan rakentamista nykyisen tasoristeyksen laheisyyteen. 
Ongelmana on tilanahtaus, maiseman rikkoutuminen ja pohja
vesialueelle rakentaminen. Rakentamiskustannukset ovat mo
lemmissa vaihtoehdoissa vajaat 4 Mmk . 

Kuva 39: Oijarven tasoristeys mt:lla 852 

Kuva 38: Asemakylan tasoristeysten poistamisjarjestelyiden vaihtoehtoja periaatekuvana 
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SIMO I 
1. Yleista 

Rataosalla Oulu-Kemi on Simon kunnan alueella 24 tasoristeys
ta. Niista 11 :lie ei ole tieyhteytta, mutta tasoristeysoikeus on 
edelleen olemassa. Yleisten teiden tasoristeyksia ovat Viantie, 
Viantienjoen paikallistiella (pt 19508), ja Torviaapa ,Torviaavan 
paikallistiella (pt 19509). Yleiskartassa ja suunnitelmakartoissa 
kaytetyt merkinnat ovat: 

YLEISKARTT A SUUNNITELMAKARTT A 
• nykyinen tasoristeys ~--~ ~ ~ alikulkusilta (tai alikaytava) 

0 esitetty ajoneuvoli ikenteen 
eritasojarjestely 

0 esitetty kevytliikenteen 
eritasojarjestely 

+ 
T ASORISTEYKSET 
1/havoitu = esltetty erltasojarjestely 

87. Ruikkala (ei tieta) 
86. Posti 
85. Torvlaapa (pt 19509) 
84. Tilustie (ei tieta) 
83. Lehtinen (ei tieta) 
82. Kurujarvi 

79. Nena 
78. Tikkala 
77. Ruonala 
76. Tilustie 
75. Arola 
7 4. Aijankangas 

...L ylikulkusilta -T 
Q9 poistettava tasoristeys 

- - korvaava tieyhteys 
-- metsatie, taydennetty pohja-

karttaan 
---- suunniteltu metsatie 
- ·- pohjavesialueen raja 

71 . Mustaniemi (ei tleta)) 
10. Leipio 
69. Tllustie (ei tieta) 
68. Nlkklla (el tleta) 
67. Tilustle (el tleta) 

81. Puolakka (ei tieta) 
80. Horsma 

73. Vlantie (pt 19508) 
72. Kaijasuo (ei tieta) 

66. Juurakkosuo (ei tieta) 
65. Halluajarvi 
64. Vanhamaa (ei tieta) 

Kuva 40: Yleiskartta tasoristeyksista ja suunnitelluista eritasojar
jestelyista, mittakaava 1: 200 000 

2. Toimenpide-esitykset 

Tasoristeysten poistaminen Simon etelapuolelta 

Vanhamaan, Halluajarven, Juurakkosuon, Tilustien, Nikkilan ja 
Tilustien tasoristeykset poistetaan. Korvaava yhteys rakenne
taan Halluajarven metsatielta Simo-Nuupas maantielle 924. 
Halluajarven tasoristeyksen kautta on yhteys metsatieverkolle, 
kun taas muille tasoristeyksille tieyhteytta ei ole. 

Kuva 41: Tasoristeysten poistaminen Simon etelapuolelta, tiejar
jestelyiden periaate, mittakaava 1 : 30 000 

Rataosa Oulu-Kemi, Tasoristeysten poistamisselvitys 
KUNTAKOHTAISET TASORISTEYSTEN POISTAMISSUUNNITELMAT, SIMO 

Tau/ukko 26: Tasoristeysten poistaminen valilta Halluajarvi
Sima 

KORVAAVAN TIEYHTEYDEN RAKENTAMINEN 

Toimenpide Korvaavan tieyhteyden rakentaminen 

Vaikutukset • Korvaa tasoristeykset: Vanhamaa, Halluajarvi, 
Juurakkosuo, Tilustie, Nikkila ja Tilustie (64 -
69). 

• Liikenne siirtyy Simo-Nuupas maantielle 924 
ja korvaavalle yhteydelle 

Kustannukset Korvaavat yhteydet 0,36 Mmk 
T asoriste~sten QOistaminen 0,24 Mmk 
Yhteensa 0,60 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma4, 
ryhma risteamisjarjestelyita ei tarvita 

Asemakyla, kevytliikenteen alikaytavan tarve 

Asemakylan nykyisten kevytliikenteen alikaytavien sijainti ei ole 
taajaman sisaisten kulkuyhteyksien kannalta paras mahdollinen. 
Asemarakennuksen itapuolella on todettu olevan alikaytavan 
tarve. Se ei poistaisi yhtaan tasoristeysta, joten tarve on tassa 
yhteydessa vain todettu. 

Kuva 42: Kevytliikenteen alikaytavan tarve Asemakylassa, mit
takaava 1 : 20 000 
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• • 
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Rataosa Oulu-Kemi, Tasoristeysten poistamisselvitys 
KUNTAKOHTAISET TASORISTEYSTEN POISTAMISSUUNNITELMA T, SIMO 

Kuva 43: Simon Asemakylan kevytliikenteen alikaytava 

Leipion alikulkusillan rakentaminen 

Leipion, Mustaniemen ja osittain Kaijasuon tasoristeykset korva
taan Leipion kohdalle rakennettavalla alikulkusillalla. Leipion 
metsatie johtaa myos Tielaitoksen omistamalle kallioalueelle, 
joka ei kuitenkaan ole viela kaytossa. Mustaniemen tasoristeyk
sen pohjoispuolella on viljelykaytossa olevia peltoja, joille on 
paasy Leipion tai Tikkalan alikulkusiltojen kautta. Kaijasuon ta
soristeykseen ei ole tieyhteytta. Jos alikulkusillan osalta ilmenee 
jatkosuunnittelussa ongelmia, on vaihtoehtoisena mahdollisuu
tena myos ylikulkusillan rakentaminen vastaavalle paikalle. 

Kuva 44: Leipion alikulkusilta ja siihen liittyvien tiejarjestelyiden periaate, mittakaava 1 : 20 000 
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Taulukko 27: Leipion alikulkusillan rakentaminen 

LEIPIO k 836 132 m + L t ··r e1p1on me sa 1e 

Toimenpide Alikulkusillan rakentaminen 

Vaikutukset Korvaa tasoristeykset: Leipio (70), Mustaniemi 
(71) ja osittain Kaijasuo (72) 

Kustannukset Alikulkusilta 1,35 Mmk 
Korvaavat yhteydet 0,48 Mmk 
Tasoristeysten QOistaminen 0,07 Mmk 
Yhteensa 1,90 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 2, 
ryhma myohemmin toteutettavat kohteet 

Kuva 45: Leipion alikulkusilta etelasta nahtyna 



----------------------
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Viantien alikulkusillan rakentaminen 

Viantien itapuolelle rakennettava alikulkusilta korvaa Viantien ja 
Aijankankaan seka osittain Kaijasuon ja Arolan tasoristeykset. 
Viantienjoen paikallistien 19508 ja Tikkalan paikallistien 19505 
linjausta joudutaan muuttamaan, jotta alikulkusiltaa varten saa
daan riittavasti tilaa. Korvaavaa yhteytta on rakennettava rauta
tien pohjoispuolelle. 

Taulukko 28: Viantien alikulkusillan rakentaminen 

VI ANTlE k 839 922 m + t 19508 p1 

Toimenpide Alikulkusillan rakentaminen 

Vaikutukset • Korvaa tasoristeykset: Viantie (73), Aijankan-
gas (74) seka osittain Kaijasuo (72) ja Arola 
(75) 

• Riskina mahdolliset ymparoivien rakennusten 
painumat 

Kustannukset Alikulkusilta 3,10 Mmk 
Korvaavat yhteydet 1,14 Mmk 
Tasoristeysten poistaminen 0,16 Mmk 
Yhteensa 4,40 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 1, 
ryhma kiireellisimmat kohteet 

Kuva 47: Viantien alikulkusilta kaakosta nahtyna 

Kuva 46: Viantien ja Tikkalan alikulkusillat ja niihin liittyvien tiejarjestelyiden periaatteet, mittakaava 1 : 20 000 

Rataosa Oulu-Kemi, Tasoristeysten poistamisselvitys 
KUNTAKOHTAISET TASORISTEYSTEN POISTAMISSUUNNITELMAT, SIMO 

Tikkalan alikulkusillan rakentaminen 

Tikkalan tasoristeyksen lansipuolelle rakennettava alikulkusilta 
korvaa Tilustien, Ruonalan, Tikkalan, Nenan, Horsman ja osit
tain Arolan tasoristeykset. Tikkalan tasoristeyksen pohjoispuolel
la Tikkalanojan varressa on asuinrakennuksia, joista on paivit
taista liikennointia tasoristeyksen kautta. Korvaavaa yhteytta 
rakennetaan rautatien pohjoispuolelle Tikkalantien jatkoksi ja 
Tikkalanojan yli lanteen. 

Taulukko 29: Tikkalan alikulkusillan rakentaminen 

TIKKALA km 842+731 Tikkalantie 

Toimenpide Alikulkusillan rakentaminen 

Vaikutukset Korvaa tasoristeykset: Tilustie, Ruonala, Tikkala, 
Nena, Horsma (76 - 80) ja osittain Arola (75) 

Kustannukset Alikulkusilta 1,35 Mmk 
Korvaavat yhteydet 1,38 Mmk 
Tasoristeysten poistaminen 0,04 Mmk 
Yhteensa 3,15 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 1, 
ryhma Kiireellisimmat kohteet 

Muuta Sijoittuu kallioalueen reunaan, joten sillan paikka 
vaikuttaa oleellisesti louhintakustannuksiin 

Kuva 48: Tikkalan alikulkusilta etelasta nahtyna 
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• 



• • • • • • 
• 
• • • • 
• 
• • • • • • • • • • 
• • 
• • • • • • • • • • 

Rataosa Oulu-Keml, Tasoristeysten poistamisselvitys 
KUNTAKOHTAISET T ASORISTEYSTEN POISTAMISSUUNNITELMA T, SIMO 

Torviaavan alikulkusillan rakentaminen 

Torviaavan lansipuolelle rakennettavalla alikulkusillalla korva
taan Puolakan, Kurujarven, Lehtisen, Tilustien, Torviaavan, 
Postin ja Ruikkalan tasoristeykset. Puolakan, Lehtisen, Tilustien 
ja Ruikkalan tasoristeyksille ei ole tieyhteytta. Torviaavan paikal
listien 19509 linjausta oikaistaan ja alikulkusilta sijoitetaan noin 
200 metria nykyisen tasoristeyksen lansipuolelle. Korvaavaa 
tieyhteytta on rakennettava rautatien pohjoispuolelle . 

Tau/ukko 30: Torviaavan alikulkusillan rakentaminen 

TORVIAAPA 6 8 2 km 84 + 1 9 09 pt 1 5 

Toimenpide Alikulkusillan rakentaminen 

Vaikutukset Korvaa tasoristeykset: Puolakka, Kurujarvi, Leh-
tinen, Tilustie, Torviaapa, Posti ja Ruikkala (81 -
87) 

Kustannukset Alikulkusilta 2,60 Mmk 
Korvaavat yhteydet 2,22 Mmk 
Tasoriste~sten ROistg,minen 0,25 Mmk 
Yhteensa 5,07 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 1, 
ryhma kiireellisimmat kohteet 

Muuta Jatkossa selvitettava mahdollinen louhintatarve 

Kuva 49: Torviaavan alikulkusilta kaakosta nahtyna 
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Kuva 50: Torviaavan alikulkusilta ja siihen liittyvien tiejarjestelyiden periaate, mittakaava 1 : 20 000 
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KEMI I 
1. Yleista 

Rataosalla Oulu-Kemi on Kemin kaupungin alueella 9 tasoriste
ysta. Niista kolmelle ei ole tieyhteytta, mutta tasoristeysoikeus 
on edelleen olemassa. Tasoristeyksista Pyy on yleisella tiella, 
Etelantien paikallistiella 19513. Kaavateiden tasoristeyksia on 
kolme: Jarppi, Nalli ja Ritikka. Yleiskartassa ja suunnitelmakar
toissa kaytetyt merkinnat ovat: 

YLEISKARTT A 

• nykyinen tasoristeys 

0 esitetty ajoneuvoliikenteen 
eritasojarjestely 

0 esitetty kevytl iikenteen 
eritasojarjestely 

SUUNNITELMAKARTT A 

~-li t- alikulkusilta (tai alikaytava) 

..i. ylikulkusilta 
T 
Q9 poistettava tasoristeys 

- - korvaava tieyhteys 
-- metsatie, taydennetty pohja-

karttaan 
---- suunniteltu metsatie 
- • • pohjavesialueen raja 

T ASORISTEYKSET 

1/havo/tu = esitetty 
eritasojlirjestely 

96. Rltlkka 
95. Nalli 
94.Pyy 
93. Jarppl 
92. Mottimaja 
91. Tilustie (ei tieta) 
90. Holstlnharju 
89. Karsimanmaa 

(ei tieta) 
88. Marostenmaki 

(ei tieta) 

UUSI RISTEAMISKOH· 
TA 

Ritikan alikulkusilta 
(95:n ja 96:n valissa) 

Kuva 51: Yleiskartta tasoristeyksista ja suunnitelluista eritasojar
jestelyista, mittakaava 1: 200 000 

2. Toimenpide-esitykset 

Holstinharjun alikulkusillan rakentaminen 

Holstinharjun tasoristeyksen itapuolelle rakennettavalla alikul
kusillalla korvataan Marostenmaen, Karsimanmaan, Holstinhar
jun ja Tilustien tasoristeykset. Holstinharjun metsatie johtaa 
kaatopaikalle ja metsatieverkostoon. Muille tasoristeyksille ei ole 
ti ey hteytta. 

Taulukko 31: Holstinharjun alikulkusillan rakentaminen 

HO S I L T NHARJU km 8 0 1 6 5 + 7 H I . h . o stm arJun metsat1e 

Toimenpide Alikulkusillan rakentaminen 

Vaikutukset Korvaa tasoristeykset: Marostenmaki (88), Kar-
simanmaa (89}, Holstinharju (90) ja Tilustie (91) 

Kustannukset Alikulkusilta 1,35 Mmk 
Korvaavat yhteydet 0,30 Mmk 
Tasoriste~sten Qoistaminen 0,12 Mmk 
Yhteensa 1,77 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 3, 
ryhma myohemmin toteutettavat kohteet 

Muuta Pohjavesialueen rajaus voi jatkossa laajentua 
Holstinharjuun saakka 

Jarpin ylikulkusillan ja Pyyn kevytliikenteen alikaytavan 
rakentaminen 

Lapin tiepiiri on laatinut Etelan paikallistien 19513 tiesuunnitel
man, jossa on esitetty Jarpin ylikulkusilta. Tassa tyossa esite
taan jarjestelyt paaosin vahvistetun tiesuunnitelman mukaisesti. 
Tiesuunnitelman toimenpiteisiin on lisatty korvaava yhteys rau
tatien pohjoispuolelle seka Mottimajan tasoristeyksen purku ja 
sen viereen ratasillan aile tasanne kelkkailijoita ja ulkoilijoita 
varten. Pyyn kevytliikenteen alikaytavan rakentaminen korvaa 
osittain seka Pyyn etta Nallin tasoristeykset. Alikaytavan toteut
taminen kannattaa yhdistaa Etelan paikallistien rakentamiseen. 
Alikaytavan paikka on merkitty Pyyn ja Jarpin tasoristeysten 
valiin. Rakentamiskustannukset jakaantuvat seuraavasti: 

- Tiesuunnitelman kokonaiskust. 
- Korvaava yhteys (1 km) 
- T asoristeyksen poistaminen 
- Ratasillan aile tasanne 
- Kevytliikenteen alikaytava 

Yhteensa 

5,7 Mmk 
0,6 Mmk 
0,3 Mmk 
0,1 Mmk 
1,2 Mmk 

7,9 Mmk 

Rataosa Oulu-Kemi, Tasoristeysten poistamisselvitys 
KUNTAKOHTAISET TASORISTEYSTEN POISTAMISSUUNNITELMAT, KEMI 

Ritikan alikulkusillan ja kevytliikenteen alikaytavan raken
taminen 

Ritikan alikulkusillalle ja kevytliikenteen alikaytavalle on tilavara
ukset kaupungin asemakaavassa. Ajoksentielle on suunniteltu 
jatketta (Ritikanvayla) vt:n 4 yli Ouluntielle. Tama jarjestely 
mahdollistaisi Moylyntien katkaisun ajoneuvoliikenteelta. Moy
lyntielle jaisi asemakaavan mukaan kevytliikenteen alikaytava. 
Toimenpiteisiin liittyy myos rautatien siirtaminen etaammas 
vt:sta 4~ Jarjestelyt korvaavat myos Nallin tasoristeyksen. 

Tau/ukko 32: Ritikan alikulkusillan rakentaminen 

UUSIYHTEYS 

Toimenplde Alikulkusillan rakentaminen 

Vaikutukset • Korvaa Nallin (95) ja Ritikan (96, Moylyntie) 
tasoristeykset 

• Riskina mahdolliset ympariston rakennusten 
ja radan painumat 

Kustannukset Alikulkusilta 4,15 Mmk 
Korvaavat yhteydet 0,20 Mmk 
Tasoristeysten poistaminen 0,03 Mmk 
Rautatien siirto 4,00 Mmk 
Yhteensa 8,38 Mmk 

Toteuttamis- Ryhma 1, 
ryhma kiireellisimmat kohteet 

Muuta • Asemakaavan mukainen 
• Painumariskien minimoimiseksi voi olla tar-

vetta rajoittaa pohjavedenpinnan alenemista 

Taulukko 33: Ritikan kevytliikenteen alikaytavan rakentaminen 

RITIKKA k 855 781 m + M"" I f oy1yn 1e 

Toimenpide Kevytliikenteen alikaytavan rakentaminen 

Vaikutukset • Korvaa osittain Ritikan (96, Moylyntie) taso-
risteyksen 

• Riskina mahdolliset ympariston rakennusten 
ja radan painumat 

Kustannukset Alikulkusilta 1,40 Mmk 

Toteuttam is- Ryhma 1, 
ryhma kiireellisimmat kohteet 

Muuta • Asemakaavan mukainen 
• Painumariskien minimoimiseksi voi olla tar-

vetta rajoittaa pohjavedenpinnan alenemista 
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Rataosa Oulu-Kemi, Tasoristeysten poistamisselvitys 
KUNTAKOHTAISET TASORISTEYSTEN POISTAMISSUUNNITELMAT, KEMI 

Kuva 52: Risteamisjarjestelyt ja niihin liittyvat tiejarjestelyt Kemin 
alueella, mittakaava 1 : 20 000 

Luonnos vaihtoehtoisista jarjestelyista 

Kuvassa 53 on esitetty periaate vaihtoehtoisesta jarjestelysta, 
jossa risteamiskohta tulisi suunniteltavan moottoriliikennetien 
eritasoliittyman kohdalle. Risteamiskohta ja siihen liittyvat tiejar
jestelyt korvaisivat seka Holstinharjun etta Jarpin risteyssillat. 
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Kuva 53: Vaihtoehtoiset risteamisjarjestelyt periaatekuvana 
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Kuva 54: Ritikan aliku/kusilta 
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