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Rataverkon tavoiteltava kehityskuva vuoteen 2050. Väylävirasto. Helsinki 2020. Väylä-

viraston julkaisuja 43/2020. 90 sivua. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-798-7. 

 

Avainsanat: rataverkko, palvelutaso, kehittäminen, henkilöliikenne, tavaraliikenne 
 

Tiivistelmä  

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Väylävirastolta toukokuussa 2020 näke-

mystä rataverkon tavoiteltavasta kehityskuvasta vuoteen 2050 asti. Kyse on pääväylä-

verkosta ja erityisesti TEN-T-ydinverkkokäytävistä (nykyinen ja käsittelyssä oleva). 

 

Väylävirasto esittää tässä selvityksessä näkemyksensä toimeksiantoon. Vaikka pää-

paino on pääväyläverkossa ja TEN-T-ydinverkkokäytävillä, osin asioita on ollut tarpeen 

käsitellä koko rataverkon laajuudelta. Pääosin kyse on kehittämisestä, mutta selvitys 

tarkastelee osin myös perusväylänpidon kysymyksiä. 

 

Lähtökohtia työlle antavat liikennejärjestelmässä ja toimintaympäristössä tapahtuvat 

muutokset, junaliikenteen ja -kaluston nykytila ja kehittymisnäkymät, ratalaki, asetuk-

set ja määräykset sekä valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa asetetut 

tavoitteet.  

 

Keskeinen kysymys ja huoli on perusväylänpidon rahoituksen riittävyys siihen, että toi-

saalta on huolehdittava pääväyläverkkoon kuuluvien ratojen hyvästä kunnosta ja toi-

saalta pidettävä koko liikenneverkko liikennöitävässä kunnossa. Rataverkon kunnosta 

huolehtimalla luodaan perusta myös muiden toimien kautta haettaville tavoitteille.  

 

Suomessa on nykyisin käytössä junien kulunvalvontatekniikka JKV, jonka käyttöikä on 

loppumassa 2020-luvun lopussa. Keväällä 2020 valmistuneen Digirataselvityksen 

myötä suositellaan JKV-järjestelmän korvaamista modernilla radiopohjaisella euroop-

palaisella junakulunvalvontajärjestelmällä. Hanke olisi toteutuessaan merkittävä.  

 

Niin eri rataosilla kuin ratapihoilla tunnistetaan jo nykyisin erilaisia ongelmakohteita. 

Rataosat ja ratapihat eivät vastaa nykyliikenteen tarpeisiin puhumattakaan näköpiirissä 

olevasta liikenteen kasvusta ja liikenteen kehittyvistä tarpeista. Liikenteen kehittyminen 

ja sen tuomat tarpeet korostavat monin kohdin samoja kohteita, joissa tunnistetaan jo 

nykyliikenteellä kehittämistarpeita. 

 

Selvitys sisältää henkilö- ja tavaraliikennettä koskevia skenaariotarkasteluja. Johtopää-

töksenä voi todeta, että eri näkökulmista tarkasteltuna esille nousevat monessa tapauk-

sessa samat rataverkon kehittämiskohteet. Parhaimmillaan pääväyliä kehitetään erilai-

siin liikennetarpeisiin ja muutoksiin joustavasti huomioiden kuitenkin henkilö- ja tavara-

liikenteen asettamat erilaiset lähtökohdat nykyistä paremmin. 

 

Tavoiteltavat asiat kiteytyvät ylätasolla turvallisuuden nostamiseen korkealle tasolle ja 

siihen, että infrastruktuuri mahdollistaa täsmällisen ja ennakoitavan liikenteen sekä sii-

hen että rataverkko ja liikennepaikat ovat välityskyvyltään riittäviä henkilöliikenteen ja 

kuljetusten tarpeisiin. Lisäksi rautateiden tulee tukea valtakunnallisten saavutettavuus-

tavoitteiden toteutumista ja matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta. Ympäristöhaitat tu-

lee jäädä mahdollisimman vähäisiksi ja luonnonvaroja tulee käyttää säästeliäästi. 

 

Kehityskuvaan on koottu myös selvityksiin ja suunnitelmiin perustuvaa tietoa erilaisista 

esillä olevista yhteysväli- tai teemakohtaista toimenpiteistä.  
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Bannätets målsatta utvecklingsbild fram till 2050. Trafikledsverket. Helsingfors 2020. 

Trafikledsverkets publikationer 43/2020. 90 sidor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-

798-7. 

 

Sammanfattning  

I maj 2020 har kommunikationsministeriet bett Trafikledsverket att ge sin syn på den 

målsatta utvecklingsbilden för bannätverket fram till 2050. Det handlar om huvudleds-

nätet och i synnerhet TEN-T-kärnnätskorridorerna (den nuvarande och den som är 

under behandling). 

 

I denna studie presenterar Trafikledsverket sin syn på uppdraget. Trots att huvudfokus 

ligger på huvudledsnätet och TEN-T-kärnnätskorridorerna, har det i vissa avseenden 

varit nödvändigt att behandla frågor som omfattar hela bannätet. Främst handlar det 

om utveckling, men studien undersöker också delvis frågor kring bastrafikleds-

hållningen. 

 

Utgångspunkterna för arbetet ligger i de förändringar som kommer att ske i transport-

systemet och omvärlden, det aktuella läget och utsikterna för utvecklingen av tågtrafik 

och tågmateriel, järnvägslagen, förordningar och föreskrifter samt de mål som ställts i 

den nationella trafiksystemplanen.  

 

Den viktigaste frågan och oron är om finansieringen av bastrafikledshållningen är 

tillräcklig för att å ena sidan sörja för att de banor som hör till huvudledsnätet hålls i gott 

skick och å andra sidan hålla hela trafiknätet i trafikerbart skick. Genom att säkerställa 

bannätets skick läggs grunden även för andra mål som eftersträvas via andra åtgärder.  

 

Drifttiden för tågövervakningstekniken JKV, som nu används i Finland, kommer att löpa 

ut i slutet av 2020-talet. I banundersökningen Digirataselvitys, som slutfördes våren 

2020, rekommenderas att JKV-systemet ersätts med ett modernt radiobaserat 

europeiskt tågövervakningssystem. Om projektet genomförs skulle det vara betydelse-

fullt.  

 

På såväl olika banavsnitt som bangårdar identifierar man olika problemområden redan i 

dag. Banavsnitten och bangårdarna motsvarar inte behoven hos dagens trafik, för att 

inte tala om den ökning av trafiken som finns i sikte och trafikens föränderliga behov. 

Utvecklingen av trafiken och de behov som den medför lyfter i många avseenden fram 

samma områden som redan identifierar utvecklingsbehov inom den nuvarande trafiken. 

 

Rapporten innehåller scenariogranskningar för passagerar- och godstrafiken. Samman-

fattningsvis återspeglas samma utvecklingsområden för bannätet i flera fall från olika 

vinklar. I bästa fall utvecklas huvudlederna flexibelt för olika trafikbehov och för-

ändringar, med bättre hänsyn tagen till passagerar- och godstrafikens olika utgångs-

punkter. 

 

De målsatta ärendena utkristalliseras på toppnivå av höjande av säkerheten till en hög 

nivå och säkerställande av att infrastrukturen möjliggör punktlig och förutsägbar trafik, 

liksom att bannätet och trafikplatserna har tillräcklig kapacitet för passagerar- och 

transportbehoven. Dessutom måste järnvägarna främja uppnåendet av de nationella 

tillgänglighetsmålen och hur rese- och transportkedjorna fungerar. Miljöolägenheterna 

bör minimeras och naturresurserna bör användas sparsamt. 

 

Utvecklingsbilden innehåller också en sammanställning av information som grundar sig 

på studier och planer rörande de olika aktuella åtgärderna enligt förbindelsesträcka 

eller tema.  
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Rail network’s desired scenario for 2050. Finnish Transport Infrastructure Agency. 

Helsinki 2020. Publications of the FTIA 43/2020. 90 pages. ISSN 2490-0745, ISBN 978-

952-317-798-7. 

 

Abstract  

In May 2020, the Ministry of Transport and Communications requested the Finnish 

Transport Infrastructure Agency for a view on the desired scenario of the rail network 

until 2050. This regards the main rail network and, in particular, the ten-T core network 

corridors (the current one and the one under discussion). 

 

The Finnish Transport Infrastructure Agency is presenting its view in this report as 

assigned. Although the main focus is on the main rail network and the TEN-T core 

network corridors, in some respects it has been necessary to address issues across the 

entire rail network. Development is the main focus, but the study also examines issues 

regarding basic transport infrastructure management. 

 

The starting points for the work are the changes in the transport system and operating 

environment, the current state and prospects for the development of train traffic and 

rolling stock, the railway act, provisions and regulations, and the objectives set out in the 

national transport system plan.  

 

The key issue and concern is the adequacy of the financing of basic transport 

infrastructure management, so that, on the one hand, the good condition of the tracks 

comprising the main rail network can be maintained and, on the other hand, the entire 

transport network can be kept in running order. Ensuring the good condition of the rail 

network also creates a foundation for the objectives to be sought through other actions.  

 

The service life of the National Train Control System (JKV) currently in use in Finland will 

be ending toward the end of the 2020s. The Digi railway report completed in spring 2020 

recommends replacing the ATP system with a modern European train protection system 

based on radio control. If implemented, the project would be significant.  

 

Different problem areas can already be identified at present both on different track 

sections as well as in the railway yards. The track sections and railway yards do not meet 

the needs of current transport, not to mention the prospect of increased traffic and 

evolving needs of transport. Development of transport and the associated needs 

highlight in many respects the same targets where development needs are already 

identified in current transport. 

 

The report includes scenario reviews for passenger and freight transport. In conclusion, 

the same development targets for the rail network infrastructure were reflected in many 

reviews conducted from different viewpoints. In the best-case scenario, the main routes 

will be developed flexibly for different transport needs and changes, but taking the 

different starting points set by passenger and freight transport into account better than 

at the moment. 

 

At the upper level, the desired issues are reflected in raising safety to a high level and in 

the fact that infrastructure would enable precise and predictable traffic and that the rail 

network and traffic points would be sufficient in their capacity to meet the needs of 

passenger transport and freight traffic. In addition, railways must support the 

achievement of national accessibility objectives and the functioning of travel and 

transport chains. Environmental damage should be minimised and natural resources 

should be used sparingly. 

 

The scenario also contains information based on studies and plans regarding various 

rail-connection or theme-specific measures currently under discussion.  
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Esipuhe  

Väylävirasto sai toukokuussa 2020 liikenne- ja viestintäministeriöltä toimeksi-

annon rataverkon tavoiteltavasta kehityskuvasta vuoteen 2050 asti. Rajauksena 

oli keskittyminen pääväyläverkkoon ja erityisesti TEN-T-ydinverkkokäytäviin 

(nykyinen ja käsittelyssä oleva). Toimeksianto on kytkeytynyt valtakunnallisen 

liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun.  

 

Rataverkon kehityskuvatyössä on tuotu esille Väyläviraston asiantuntijanäke-

mys rataverkon tavoiteltavasta kehittämisestä vuoteen 2050 asti. Se kytkeytyy 

valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman liikenneverkon strategiseen 

tilannekuvaan tuoden laajemmin esille rataverkon tilannekuvassa (päivitysver-

sio 12/2020) esiintuotujen asioiden taustoja pääväylien ja TEN-T-verkkojen 

osalta. Kehityskuvassa on pyritty konkretisoimaan asioita erityisesti valtakun-

nallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuoteen 2032 asti ulottuvalla aikajän-

teellä. Tämän vuoksi tarkasteluja on osin tehty tarkemmin 2030-luvun alkupuo-

lelle asti.  

 

Kehityskuva on laadittu Väylävirastossa toukokuun ja joulukuun 2020 välisenä 

aikana. Työtä on jo sen valmistelun aikana hyödynnetty valtakunnallisen liiken-

nejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa. 

 

Työn ohjausryhmään ovat Väylävirastossa kuuluneet Erika Helin (pj), Pekka Ra-

jala, Anna Saarlo, Kristiina Hallikas, Inna Berg, Seppo Serola, Jussi Lindberg, 

Markku Nummelin, Jukka Karjalainen ja Magnus Nygård. Lisäksi kehityskuvan 

laatimiseen on osallistunut lukuisia Väyläviraston eri tehtäväalueiden asiantun-

tijoita. Väyläviraston johtoryhmä on käsitellyt kehityskuvaa. Työn aikana on 

käyty vuoropuhelua Liikenne- ja viestintäviraston kanssa, jossa yhteyshenkilönä 

on ollut Marko Mäenpää.   

  

Helsingissä joulukuussa 2020 

 

Väylävirasto 

Liikenne ja maankäyttö -osasto 
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1 Johdanto ja työn tavoitteet  

1.1  Toimeksianto 

Väylävirasto sai toukokuussa 2020 liikenne- ja viestintäministeriöltä toimeksi-

annon rataverkon tavoiteltavasta kehityskuvasta vuoteen 2050 asti. Rajauksena 

oli keskittyminen pääväyläverkkoon ja erityisesti TEN-T-ydinverkkokäytäviin 

(nykyinen ja käsittelyssä oleva). Toimeksianto on kytkeytynyt valtakunnallisen 

liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun.  

 

Toimeksiannossa nostettiin esiin muun muassa seuraavia näkökohtia:  

 Työssä on huomioitava kansainväliset ilmastotavoitteet ja muut toimin-

taympäristössä tapahtuvat muutokset.  

 Palvelutasoa voidaan parantaa perusväylänpidon toimin kuntoa paran-

taen, liikenteen hallinnan keinoin sekä kehittämistoimilla palvelutasoa 

nostaen olemassa olevalla rataverkolla tai mahdollisesti uusissa rata-

käytävissä. 

 Lähtökohdaksi tulee ottaa valtakunnallisen liikennejärjestelmän tavoit-

teita tarkentavat strategiset linjaukset sekä perusteilla olevien hankeyh-

tiöiden suunnitelmat.   

 Työssä on huomioitava muun muassa TEN-T-asetuksen sekä CEF-rahoi-

tuksen hyödyntämisedellytykset sekä Digirataselvitys.  

 Tavoiteltavaa palvelutasoa tarkasteltaessa tulisi huomioida niin henki-

löliikenteen (pitkämatkainen ja lähiliikenne) kuin tavaraliikenteenkin 

matka-aikojen nopeuttamistarpeet ja -mahdollisuudet sekä huolto- ja 

toimintavarmuuden näkökulmat. Henkilö- ja tavaraliikenteen eri paino-

tuksia toivotaan kuvattavan skenaariotarkastelun avulla.  

 Junaliikenteen tulevaisuuden kalustokysymykset tulisi huomioida.  

 Tarpeen on huomioida valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitel-

man valmistelussa esillä olevat joukkoliikenteen kehittämistoimet.  

  

Toimeksiannon mukaan työ tulee tehdä yhteistyössä Liikenne- ja viestintäviras-

ton kanssa huomioiden liikennejärjestelmän tila nyt ja tulevaisuudessa sekä  

liikenneverkon strategisesta tilannekuvasta johdettavissa olevat tiedot. Vaiku-

tusten arviointi ja siihen perustuvien johtopäätösten tekeminen todettiin olevan 

olennainen osa toimeksiantoa.  

 

1.2  Kehityskuvan laatiminen ja työn rajauksia 

Rataverkon kehityskuvaselvitys esittelee Väyläviraston asiantuntijanäkemyk-

sen rataverkon tavoiteltavasta kehittämisestä vuoteen 2050 asti. Pääpaino on 

toimeksiannon mukaisesti pääväyläverkossa ja TEN-T-ydinverkkokäytävillä, 

mutta osin asioita on ollut tarpeen käsitellä koko rataverkon laajuudelta. Kehi-

tyskuvassa tarkastellaan pääosin kehittämistä, mutta selvitys tarkastelee osin 

myös perusväylänpidon kysymyksiä. Perusväylänpitoa ja perusväylänpidon ra-

hoitusta on käsitelty kokonaisvaltaisemmin vuoden 2020 aikana valtakunnalli-

sen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun yhteydessä.  
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Kehityskuva kytkeytyy rataverkon osalta liikenneverkon strategiseen tilanneku-

vaan tuoden laajemmin esille tilannekuvassa (päivitysversio 12/2020) esiin-

tuotujen asioiden taustoja pääväylien ja TEN-T-verkkojen osalta. Asioita on tar-

kasteltu osin vuoteen 2050 nähden ja osin tarkasteluja on tehty 2030-luvun al-

kupuolelle. Kehityskuvassa on pyritty konkretisoimaan asioita erityisesti valta-

kunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuoteen 2032 asti ulottuvalla ai-

kajänteellä.   

 

Luvussa 2 on käyty läpi keskeisiä lähtökohtia liikennejärjestelmään ja toimin-

taympäristöön, rautatieliikenteen ja junakaluston kehittymiseen, ratalakiin sekä 

valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteisiin ja niitä tukeviin 

strategisiin linjauksiin liittyen. Laajempana yleisempänä taustoittavana toimin-

taympäristökuvauksena toimii Liikenne- ja viestintäviraston valtakunnalliseen 

liikennejärjestelmäsuunnitelmaan koostama julkaisu liikennejärjestelmän nyky-

tilasta ja toimintaympäristön muutoksista.  

 

Luvussa 3 käydään läpi asetus pääväylistä ja niiden palvelutasosta rautateiden 

osalta sekä TEN-T-verkkoa koskevat vaatimukset. Nämä toimivat lähtökohtai-

sena kuvauksena rataverkosta.  

 

Luku 4 tarkastelee tarkemmin eri aihepiirejä kuten rataverkon kuntoa, liikenteen 

ohjausta, turvallisuutta, Digirataa, välityskykyä, matka- ja kuljetusaikoja sekä 

ratapihoja. Aihepiirikohtaisilla tarkasteluilla pohjustetaan luvun 5 tarkasteluja 

toimintaympäristöstä sekä tavara- henkilöliikenteestä (vastaavat skenaario- 

tarkasteluja) sekä luvussa 6 esitettyjä tavoiteltavia asioita.   

 

Luvussa 7 on tarkasteluja ja tietoa erilaisista eri selvityksissä ja suunnitelmissa 

olevista kehittämistoimista ja suunnitelmien tilanteesta sekä näkökohtia CEF-

rahoitukseen liittyen. Luku 8 sisältää näkökohtia rautateitä koskevien toimenpi-

teiden vaikutuksista yleisellä tasolla. Luku 9 on yhteenveto selvityksestä.   
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2 Lähtökohtia 

2.1  Liikennejärjestelmä ja toimintaympäristö 

Liikennejärjestelmätyön tavoitteena on eri aluekokonaisuuksien tasoilla (valta-

kunta, valtakunnanosa, maakunta, seutu, kaupunki) koordinoida liikenteen pal-

velujen ja sen vaatiman infran pitkäjänteistä ja tarkoituksenmukaista kehittä-

mistä muuttuvassa toimintaympäristössä mm. maankäytön muutoksiin yhteen 

sovittaen. Liikennejärjestelmän kehittämisen tarpeet vaihtelevat alueellisesti: 

asukasmäärältään ja talouden aktiivisuudeltaan kasvavien alueiden ja taantu-

vien alueiden tarpeet ja niiden täyttämiseen osoitetut resurssit eroavat suuresti 

toisistaan. 

 

Koko Suomen kattavaa aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvaa on 

vuosina 2013 - 2015 hahmoteltu ns ALLI-työssä, jonka loppuraporttina julkaistiin 

Uudistumiskykyinen ja mahdollistava Suomi/Ympäristöministeriö 06/2015.  

Ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministe-

riön ja maa- ja metsätalousministeriön sekä laajan sidosryhmäjoukon muodos-

tamassa kehityskuvassa tunnistettiin valtakunnan eri alueiden nykyisiä omi-

naispiirteitä ja vahvuuksia sekä niiden ominaisuuksien mahdollistamaa tulevai-

suuden kehitystä. Selvitys on valmistumisensa jälkeen toiminut keskeisenä läh-

töaineistona maakuntakaavojen laadinnassa. Alueellisesti valtakunta jaoteltiin 

harvaan asuttuun maaseutuun, ydinmaaseutuun ja kaupunkiseutujen kasvu-

vyöhykkeisiin, joihin sijoittuvat valtakunnan osaamis- ja palvelukeskittymät. 

 

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joiden toteutumista val-

tion, maakuntien ja kuntien viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää, 

tulivat voimaan 1.4.2018. Alueiden ja yhdyskuntien kehittämisen tavoitteiksi 

vahvistettiin, samoin kuin ALLI-työssä esitettiin: "koko maan monikeskuksinen, 

verkottuva ja hyviin yhteyksiin perustuva aluerakenne" samalla kun "luodaan 

edellytykset yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa ole-

vaan rakenteeseen". Valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja talou-

dellisuutta edistetään: "kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyh-

teyksiä ja verkostoja". Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa ei erikseen 

nostettu esiin yksittäisten suurten kaupunkien liikennehankkeita, mutta koros-

tettiin valtakunnallisesti merkittävien yhteyksien jatkuvuutta ja valtakunnalli-

sesti merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämis-

mahdollisuuksia. 

 

Laajimpia valtakunnan osaa kattavia liikennejärjestelmäsuunnitelmia tai strate-

gioita on Itä- ja Pohjois-Suomeen laadittu 2010- luvun alusta lähtien. Etelä- ja 

Länsi-Suomessa maakuntien yhteinen suunnittelu on käynnistynyt valtakunnal-

lisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun aikana. Maakuntien yhtei-

sillä tahtotilan ilmauksilla halutaan osallistua valtakunnallisesti merkittäviksi 

nostettavista yhteyksistä käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon, kuten 

esimerkiksi pääväyläasetuksen sisältöön. Rataverkon osalta näissä suunnitel-

missa tyypillisesti tuodaan esiin uusien ratayhteyksien tarve tai vähäliikenteis-

ten rataosien säilyttämisen perustelut. 
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Maakunnallisissa ja seudullisissa liikennejärjestelmäsuunnitelmissa infrahank-

keisiin liittyvän edunvalvonnallisen sisällön rinnalle nousee konkreettisena teh-

tävänä liikkumisen palveluiden järjestäminen ja liikenneturvallisuuden lisäämi-

nen. Rataverkon osalta näiden oleellista sisältöä ovat rataverkon palvelutasoa 

parantavat toimet, kuten henkilöliikenteessä asemien ja seisakkeiden määrä,  

tavaraliikenteessä akselipainojen lisääminen, kuormauspaikkojen sijainti ja lii-

kenneturvallisuuden kannalta tasoristeysten poiston vaatimat järjestelyt. 

 

Valtakunnan osaa koskevan ja seudullisen suunnitelman tavoitteet ratojen 

osalta päätyvät usein ristiriitaisiin valintatilanteisiin: suositaanko henkilöliiken-

teen nopeutumista keskusten välillä pysähdyksiä vähentämällä vai mahdollis-

tetaanko myös väliasemien mukanaolo ja siten koko yhteysvälin kehittyminen 

raideliikenteeseen tukeutuen? Mahtuuko hitaampi tavaraliikenne vielä mukaan? 

 

Kaupunkien ja kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmat kytkeytyvät 

suoraan maankäytön suunnitteluun, toimintojen sijoittumiseen ja liikennepalve-

luiden tarjontaan. Infrahankkeiden osalta keskeisiksi ovat kestävän kehityksen 

tavoitteiden mukaisesti nousseet kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön 

lisääminen ja autoriippuvuuden vähentäminen. Raideinfran osalta keskeisiä ky-

symyksiä ovat asemanseutujen kehittäminen osana kaupunkia, työmatkaliiken-

teen liityntäpysäköinnin kehittäminen, toiveet ratapihojen supistamisesta tai 

osoittamisesta muuhun käyttöön sekä merkittävästi maankäyttöön vaikutta-

vana suurimpien kaupunkien sisäiset raitiotiehankkeet.  

 

Ilmastolain uudistus on parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on vahvistaa kansal-

lista ilmastolainsäädäntöä. Uudistuksella tähdätään siihen, että hiilineutraali-

suustavoite vuoteen 2035 mennessä toteutuu. Vuoden 2050 tavoite päivitetään 

ja lakiin lisätään päästövähennystavoitteet vuosille 2030 ja 2040. Liikenne- ja 

viestintäministeriön johtama fossiilittoman liikenteen työryhmä on antanut 

suosituksensa lokakuussa 2020 siitä, miten kotimaan liikenteen kasvihuonekaa-

supäästöt voidaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja pudottaa nollaan vuo-

teen 2045 mennessä.  

 

Raideliikenteen rooli liikennejärjestelmän osana on vahvistunut ilmastotavoit-

teiden myötä. Päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi edellytetään sekä 

henkilöliikenteessä että tavarakuljetuksissa kumipyöriltä raiteille siirtymää, 

jonka toteutuminen vaatii rataverkon kapasiteetin kasvattamista. Henkilöliiken-

teen osalta asemien palvelutasoa on pyritty kehittämään matkustajamäärän 

kasvattamiseksi, samalla asemanseutujen kiinnostavuus kiinteistösijoittamisen 

kohteina on lisääntynyt. Vastaavaa määrätietoista kehittämistä tavaraliiken-

teen ja esimerkiksi kaupan logistiikan välillä ei ole tapahtunut, terminaalien ke-

hittäminen on rajoittunut raskaan teollisuuden tarpeisiin. 

 

Alueelliset erot Suomen sisällä kasvavat, elinkeinorakenteen muutos alkutuo-

tannosta teollisuuden kautta palveluihin näkyy aluerakenteen muutoksessa. 

Maaseudun ja pääväylistä etäällä olevien pienten kaupunkien väestön, erityi-

sesti työikäisen, väheneminen ja palvelujen alasajo vaikeuttaa valoisan tulevai-

suuden suunnittelua: väestöennusteet eivät anna perustetta uusille investoin-

neille ja olemassa olevan infrastruktuurin ylläpito vaikeutuu resurssien vähe-

tessä. Kaupungeista kasvavia ovat ainoastaan pääväylien solmukohdissa sijait-

sevat yliopistokaupungit, muut joutuvat etsimään omintakeisia keinoja kilpai-

lussa yrityksistä ja asukkaista. Jatkuessaan käynnissä oleva keskittymiskehitys 
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lisää painetta ohjata rajalliset resurssit suurimpien kaupunkien välisten henki-

löliikennepainotteisten ratojen kehittämiseen koko rataverkon kehittämisen si-

jaan. 

 

Rataverkon pidossa joudutaan toistuviin valintatilanteisiin nykyverkon ylläpidon 

ja uusien ratayhteyksien kehittämisen välillä. Hankearviointien tulokset eivät 

puolla monenkaan uuden ratayhteyden kehittämistä. Nykyisen rataverkon yllä-

pitäminen on kustannustehokkaampaa, mutta siinäkin henkilö- ja tavaraliiken-

teen nykyisen palvelutason säilyttäminen edellyttää vuosittaisen perusväylän-

pidon rahoituksen lisäksi hyvän omaisuudenhallinnan mukaisesti erillisiä kor-

vausinvestointeja verkon vanhentuneimpien osien korvaamiseksi. 
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2.2  Rautatieliikenteen ja junakaluston 

kehittyminen 

Rautatieliikenne 

 

Merkittävimmät kaukoliikenteen matkustajavirrat keskittyvät Helsinki–Oulu-

välille, erityisesti Helsingin ja Tampereen välille, Kerava–Lahti-Oikoradan kautta 

itään sekä Helsinki–Turku-välille. Kaukoliikenteen matkustajavirrat vuonna 2019 

on esitetty kuvassa 1. Tavaraliikenteen kuljetusvirrat vuonna 2019 on esitetty 

kuvassa 2. Kuljetusvirrat ovat suurimmillaan Kaakkois-Suomessa sekä Kokkola–

Oulu–Kontiomäki–Vartius-reitillä, mikä on merkittävä transitoliikenteen reitti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1.  Kaukoliikenteen matkustajavirrat (1 000 matkaa) vuonna 2019.   
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Vuonna 2018 laadittujen valtakunnallisten liikenne-ennusteiden mukaan mat-

kustajamäärän kasvu on suurinta jo nykyisin vilkkaimmilla rataosuuksilla, erityi-

sesti Pääradalla ja Helsingin seudulla. Mikäli kaukoliikenteessä tavoitellaan var-

sinaisia ennusteita suurempaa muutosta, suurin potentiaali on käytävillä, joilla 

on jo nyt eniten matkustajia eli Helsinki–Oulu-, Helsinki–Turku- ja Helsinki–

Imatra. Kohtuullista kasvua on arvioitu olevan Jyväskylän, Kuopion, Joensuun ja 

Porin suunnilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.  Tavaraliikenteen kuljetusvirrat vuonna 2019.   
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Tavaraliikenteen ennusteisiin perustuvat kehitysnäkymät ovat maltillisia. Vuo-

den 2018 ennusteiden mukaan rautatiekuljetusten kokonaistonnimäärän (koti-

maan tavaraliikenne ja transitoliikenne yhteensä) on arvioitu vuoteen 2030 

mennessä nousevan 38,5 miljoonasta tonnista noin 40,3 miljoonaan tonniin. Tä-

män jälkeen kokonaiskuljetusmäärän on arvioitu vähenevän ja vuonna 2050 

määrän on arvioitu olevan 38,3 miljoonaa tonnia. Tavaraliikenne on myös vaike-

asti ennustettavaa. Erityisesti transitoon liittyy epävarmuustekijöitä. Lisäksi esi-

merkiksi teollisuuden yksittäiset muutokset voivat tuoda merkittäviä ennus-

teissa näkymättömiä muutoksia kuljetuksiin niitä lisäten tai vähentäen. 

 

HSL-alueen junaliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet 2,5–3 prosenttia 

vuodessa, ja matkustajamäärien odotetaan kasvavan myös tulevaisuudessa. 

Muun muassa Helsingin seudun MAL-suunnitelmassa maankäyttöä painotetaan 

runkoyhteyksien varteen, mikä lisää junaliikenteen matkustajamääriä. 

 

Usealla alueella on tavoitteita uudesta alueellisesta junaliikenteestä tai lähiju-

naliikenteestä.  Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt alueellisen hen-

kilöjunaliikenteen pilottihankkeen, johon on valittu kolme aluetta (Etelä-Pohjan-

maa, Kymenlaakso ja Pirkanmaa). Pilotit alkoivat joulukuussa 2019. Pilottien jäl-

keen päätetään liikenteen mahdollisesta jatkosta.  

 

Monitoimijaympäristö 

 

Rautatieliikenteen monitoimijaympäristö Suomessa on kasvanut toistaiseksi ta-

varaliikenteessä, mutta tulevaisuudessa sekä henkilö- että tavaraliikenteessä 

voi olla nykyistä useampia toimijoita.  

 

Tavaraliikenteen kilpailu avautui Suomessa vuonna 2007. VR Yhtymä Oy:n lisäksi 

kaupallista liikennettä valtion rataverkolla harjoittavat liikennöinnin vuonna 

2016 aloittanut FenniaRail Oy sekä marraskuussa 2020 liikennöinnin aloittanut 

Operail Oy. Ratarahti Oy on saanut toimiluvan vaihtotyöliikenteeseen Imatran lii-

kennepaikalle vuonna 2012 ja Aurora Rail Oy on saanut toimiluvan Suomen rata-

pihoille vaihtotyöliikennöintiä varten kesäkuussa 2017. 

 

Tavaraliikenteen monitoimijaympäristön kasvu on käynnistynyt erityisesti 

vuonna 2016 vapautuneen Venäjän yhdysliikenteen myötä. Yhdysliikenteessä 

kulkee noin kolmasosa Suomen rautateiden tavaraliikenteestä. Tilanne on edel-

leen potentiaalinen kysynnän kasvuun suhteen. Uusien toimijoiden myötä rau-

tateiden tavaraliikenteeseen ja logistiikkaketjuihin voi myös syntyä uudenlaisia 

palvelukonsepteja ja integroitua palvelutarjontaa, myös uusille markkinaseg-

menteille. Tavaraliikenteessä uusiin toimijoihin kohdistetaan usein myös odo-

tuksia tarjota kuljetuspalvelua pienille vaunuryhmille, joiden kuljettaminen on 

viimeisten vuosikymmenien aikana vähentynyt. 

 

Henkilöliikenteessä VR-Yhtymä Oy:llä on ollut liikenne- ja viestintäministeriön 

kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva yksinoikeus henkilöjunaliikenteeseen, 

pois lukien Helsingin seudun (HSL-alueen) lähiliikenne. Henkilöjunaliikenne on 

perustunut VR:n yksinoikeuteen sekä osto-ja velvoiteliikenteeseen.  Valtioneu-

voston on todennut vuoden 2019 hallitusohjelmassa, että henkilöjunaliikenteen 

kilpailun avaamisessa seurataan valtakunnallisesti HSL:n lähiliikenteen kilpailu-

tuksen tuloksia ja jatkokilpailutuksissa edetään Open Access -mallin mukaan 

(Valtioneuvosto 2019).  17. joulukuuta 2020 liikenne-ja viestintäministeriö jul-

kaisi tiedotteen ministeriön ja VR- Yhtymä Oy:n uudesta ostoliikennesopimuk-
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sesta kaudelle 1.1.-30.6.2021 ja optiosta kaudelle 1.7.-31.12.2021.  Tiedotteen mu-

kaan uusi sopimus korvaa nykyisen sopimusjärjestelyn kokonaisuudessaan ja 

sen myötä myös VR:lle vuonna 2009 myönnetty yksinoikeus päättyy. Uudessa 

sopimuksessa ministeriön käyttöoikeussopimuksen määrittelemä ns. velvoite-

liikenne siirtyy osaksi valtion hankkimaa ostoliikennettä.  Sopimuksessa tode-

taan, että sopijapuolten tarkoituksena on solmia vuoden 2021 aikana uusi enin-

tään 9-vuotinen ostoliikennesopimus. 

 

HSL:n lähijunaliikenteen kilpailutus ratkesi toukokuussa 2020, jolloin HSL:n tie-

dotti VR:n jatkavan HSL:n junien liikennöitsijänä. Uuden sopimuksen mukainen 

liikenne käynnistyy kesällä 2021 ja sopimus on voimassa kymmenen vuotta. 

HSL:n tiedotteen mukaan uuden sopimuksen myötä HSL:llä on entistä suurempi 

vastuu junaliikenteen palvelutasosta, ja esimerkiksi junien matkustajainformaa-

tio muuttuu yhdenmukaisemmaksi HSL:n muun liikenteen kanssa.  

 

Monitoimijaympäristön kasvu ja kasvuun varautuminen on huomioitava mm.  ra-

tainfan suunnittelussa ja infraan liittyvissä toimenpiteissä, kapasiteetin hallin-

nan ennakkosuunnittelun, yhteensovittamisen ja päivittäisen toiminnan toimin-

tamalleissa sekä muissa yhteisiä menettelyjä ja yhteistyötä vaativissa kokonai-

suuksissa, kuten turvallisuus. Toimivien tiedonsiirtoon liittyvien rajapintojen ja 

liikennöinnin järjestelmien merkitys on keskeinen sekä operatiivisen toiminnan 

tiedon välityksessä, että toimijoille tarpeellisen yhteisen tilannekuvan muodos-

tamisessa. Rautatieliikenteen harjoittajien tarvitsemiin rataverkon palveluihin 

pääsyn on oltava tasapuolista.  

 

Ratainfraan liittyvien toimenpiteiden näkökulmasta keskeistä on tunnistaa mo-

nitoimijaympäristön vaikutukset rataverkon välityskyky - ja kapasiteettitarpei-

siin sekä liikennepaikkojen ja ratapihojen raide - ja laiturikapasiteetti- sekä käyt-

töhuoltoraidetarpeisiin. Eri toimijoiden liikennöinnin erityispiirteiden ja asiakas-

tarpeiden ymmärtäminen on tärkeää. 

 

Kalusto  

 

Rautateiden kaupallisen liikenteen kalusto jakaantuu vetureihin, vaunuihin ja 

moottorivaunuihin. Junakalusto kuuluu kauko- ja taajamajunaliikenteessä VR 

Yhtymälle ja tavaraliikenteessä eri operaattoreille. HSL-alueella toimii lähilii-

kenteessä myös Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy. 

 

Uusien vetureiden, moottorivaunujen ja raitiovaunujenkin teknologiassa koros-

tuu energian säästö ja myös uudet käyttövoimat. Uusi sähkövetokalusto on en-

tistä energiatehokkaampaa uusien säätöjärjestelmien ja energian takaisin-

syötön takia. Vety voi mahdollisesti mullistaa tulevaisuudessa rautatieliiken-

teen sähköistämättömillä radoilla. Ainoa päästö on puhdas vesihöyry. Vety on 

käyttökelpoinen ratkaisu sähköistykseen verrattuna, kun puhdasta yösähköä on 

edullisesti saatavissa, eikä liikenne ole kuitenkaan erityisen vilkasta ja raskasta. 

 

Sähkömoottorijunat ovat nopean liikenteen (yli 200 km/h) luonteva ratkaisu. Ve-

turivetoisessa kalustossa veturien akselipaino nousisi liian suureksi verrattuna 

moottorijunien ratkaisuun, jossa moottoriteho ja paino jaetaan tasaisesti koko 

junarungolle.  
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Matkustajavaunujen ja moottorivaunujen tyypillinen elinkaaren pituus Euroo-

passa on noin 40 vuotta, sähkövetureiden jonkin verran pidempi. Myös Suo-

messa elinkaari on tähän asti asettunut tähän 40 vuoteen, kuten esimerkiksi 

Sm1-moottorijunat ja ns. siniset henkilövaunut.  

 

Sm3-junat eli Pendolinot otettiin kaupalliseen liikenteeseen 1995; ensimmäisten 

junien ikä liikenteessä on nyt 25 vuotta. Sarjan uusin juna otettiin käyttöön 2006. 

Suomen junat on valmistettu 220 km/h nopeudelle, kuitenkin Italiassa vastaavat 

junat käyttävät eri teknisillä ratkaisuilla suurempia nopeuksia. Pendolinojen 

haaste on niiden suhteellisen pieni matkustajakapasiteetti eli 262. Junat ovat 

ylittäneet tai ylittämässä elinkaarensa puolivälin.  

 

Pendolinojen muutos nopeudelle 250 km/h olisi erittäin suuri muutos ja lisäksi 

se vaatisi uudelleen hyväksynnän käyttöönottolupineen. Tämän saaminen on 

kyseenalaista, koska monet kalustovaatimukset ovat tiukentuneet junien käyt-

töönoton jälkeen. Muutosprosessin jälkeen junilla olisi elinkaarta jäljellä vain 

kymmenisen vuotta. 

 

Suomen nykyinen ja edelleen hankinnassa oleva kaksikerroksinen veturivetoi-

nen matkustajajunakalusto soveltuu hyvin 200 km/h nopeuteen asti. Kalustoa ei 

ole suunniteltu sitä suuremmille nopeuksille. Myös ilmanvastus vaunujen 

päässä kasvaisi merkittävästi aerodynaamisesti suunniteltuun moottorivaunu-

kalustoon verrattuna. Lisäksi veturin akselipaino rajoittaa yli 200 km/h nopeuk-

sia. 

 

Trendi Euroopassa osoittaa varsinaisen suurnopeusjunaverkon täydentämistä 

250 km/h verkolla. Englanninkielellä puhutaan Semi-High-Speedistä. Lähtökoh-

tana on tällä verkolla tiheä ja täsmällinen liikennöinti. Esimerkiksi Saksassa pa-

nostus tulee olemaan nimenomaan tähän suuntaan. Myös pohjoismaiden ylei-

nen suuntaus on selvästi tälle nopeustasolle, vaikka junia ei vielä olekaan tilattu.  

 

Veturivetoiset 200 km/h junat tulevat säilymään Suomessa vuosikymmeniä  

200 km/h liikenteen peruskalustona. Kaluston uudishankinnat ovat vielä käyn-

nissä ja ne edustavat uusinta kansainvälistä teknologiaa. Kysynnän muuttuessa 

vaunujen sisäratkaisuihin voidaan tehdä varsin helposti muutoksia vuosien mit-

taan. Veturivetoisiin juniin voidaan liittää myös erikoisvaunuja, kuten autonkul-

jetusvaunuja. Autojunaliikennettä voidaan vahvistaa edelleen; autojen kuljetuk-

set pitkät matkat voidaan hoitaa energiataloudellisesti junalla. 

 

Yöjuniin ollaan hankkimassa uuden sukupolven kalustoa, joka huomioi hyvin eri-

laiset eri matkustajien vaatimukset. Pienehköt yhden hengen hytit käymälätiloi-

neen lisäävät kysyntää. Ne sopivat hyvin työmatkaliikenteeseen työskentely-

mahdollisuuksineen. Toisena kehityssuuntana ovat perhehytit, 4 hengen per-

heille ja ryhmille sekä työskentelytilat.  

 

Helsingin lähiliikenteen Sm5-junat säilyvät pitkään liikenteessä, mutta niitä siir-

rettäneen tulevaisuudessa varsinaisilta kaupunkiradoilta hieman pidempimat-

kaiseen liikenteeseen, mihin ne sopivat hyvin 160 km/h nopeutensa ansiosta. 

Kaupunkirataliikenteeseen hankitaan uusia kapasiteetiltaan entistä suurempia 

junia, joissa mm. on lisätty eteiskapasiteettia tehokkaan matkustajavaihdon ai-

kaansaamiseksi. 

 



Väyläviraston julkaisuja 43/2020 19 

 

Taajamajunaliikenteeseen hankitaan Suomeen uusi sähkömoottorijunatyyppi. 

Sen konsepti mahdollistaa etätyöskentelyn junassakin, vastaavasti kuin jo nyt 

kaukojunissa. 

 

Sähköistämättömille radoille tarvitaan uusi esteetön junatyyppi. Moottorivau-

nuissa ovat lisääntymässä hybridikäytöt. Jatkossa yleisimmäksi muodostunee 

moottorivaunu, joka kulkee sekä ajojohdon virralla, että akkukäytöllä. Muissa 

maissa myös akkukäyttöisiä moottorivaunuja on hankittu useammallekin rauta-

tielle. Rautateiden akkuteknologia on sinänsä jo pitkään käytössä ollutta, mutta 

akkujen pieneneminen ja keventyminen on mahdollistanut niiden taloudellisem-

man käytön. Hyvin paikalliseen liikenteeseen on kaavailtu erityisen kevyitä 

moottorivaunuja, joiden lähtökohtana on automaattiliikenne.  

 

Yksi kehitysmalli on ns. Duo-liikenne, jossa raitiovaunutyyppinen kalusto kulkisi 

osan matkaa varsinaisella rautatiellä. Niiden haaste on kuitenkin kahdennettu 

tekniikka eli sekä rautateillä tarvittava varustus, että kaupunkiliikenteen vaati-

mukset. Tämä koskee mm. kulunvalvontaa, pyörästöjen rakennetta ja törmäys-

kestävyyttä. Puhtaasti joko rautatie- tai raitiotiekäyttöön tarkoitettu kalusto on 

edullisempaa. 

 

Tavaraliikenteessä 25 tonnin akselipaino tulee olemaan lähtökohtana uuden ko-

timaisen kaluston suunnittelussa. Merkittävä osa liikenteessä on jatkossakin 

itäistä yhdysliikennettä, missä siirrytään voimakkaasti 25 tonnin teleihin. Tätä 

akselipainoa käytettäneen tulevaisuudessa varsinkin transitoreiteillä. Uusien 

dieselvetureiden akselipaino on 20–22 tonnia.  

 

Sähkövetureista Sr1-veturit eivät syötä jarrutusenergiaa takaisin verkkoon, 

mutta uudemmat Sr2- ja Sr3-veturit tekevät tämän. Lisäksi uudemman auto-

maattisen säätötekniikan ansiosta uudemmat sähköveturit ovat Sr1-vetureita 

selvästi energiatehokkaampia. Parhaillaan VR:lle on käynnissä 80 tilatun uuden 

Sr3-sähköveturin toimitukset, mikä parantaa myös sähkökaluston energiate-

hokkuutta.   

 

Myös vetureita toteutetaan yhä enemmän hybridiratkaisuina. Suomen Sr3:ssa 

on jo käytössä ajojohto-diesel-ratkaisu. Hybridiveturit yleistyvät kuitenkin eni-

ten vaihtotöissä ja kevyessä linja-ajossa.  

 

Suomen dieselvetokalusto on tällä hetkellä varsin vanhaa. Dv12-sarja on tällä 

hetkellä Suomen ylivoimaisesti suurilukuisin dieselveturisarja. VR on tilannut 60 

uuden sukupolven Dr19-dieselveturia, joiden toimitukset alkavat 2021. Ne ovat 

huomattavasti energiatehokkaampia ja vähempipäästöisiä kuin nykyiset veturit. 

Operaattoreilla tulee olemaan Suomessa 2021 mennessä myös muita dieselve-

tureita, jotka myös ovat energiatehokkuudeltaan selvästi Dv12-vetureita parem-

pia.  

 

Vuonna 2030 suuri osa tavaraliikenteen dieselvetureista ja osa sähkövetureista 

on korvattu aikaisempaa energiatehokkaammilla ja viimeistään 2045 on ilmei-

sesti koko sähkö- ja dieselvetokalusto uusittu. 
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2.3  Ratalaki 

Ratalain mukaan rataverkkoa on kehitettävä ja kunnossapidettävä ja siihen in-

vestoitava siten, että edistetään: 

1) valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita; 

2) valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista ja alueiden 

kehittämistä sekä maankäytön suunnittelussa yhdyskuntarakenteelle ja 

ympäristölle asetettavien tavoitteiden toteuttamista ja alue- ja yhdys-

kuntarakenteen taloudellisuutta; 

3) liikenteen päästöjen vähentämistä; sekä 

4) tiedon ja digitaalisuuden hyödyntämismahdollisuuksia, liikenteen auto-

maatiota ja liikenteen palveluiden kehittämisen edellytyksiä. 

 

Rautatiet on suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kunnossa rautatien liiken-

teellinen merkitys huomioiden siten, että: 

5) rataverkko tarjoaa yhteydet turvalliseen ja toimivaan liikkumiseen ja kul-

jettamiseen maan eri alueiden välillä ottaen huomioon esteettömät yh-

teydet, eri väestöryhmien liikkumistarpeet sekä eri elinkeinoalojen kulje-

tustarpeet; 

6) rataverkko luo edellytyksiä monitoimijaympäristön kehittämiselle niin, 

että rautatieliikenteen harjoittajilla on yhtäläiset edellytykset tarjota 

palveluita rataverkolla; 

7) rataverkon ja rautatieliikenteen ympäristölle aiheuttamat haitat jäävät 

mahdollisimman vähäisiksi ja luonnonvaroja käytetään säästeliäästi; 

8) radanpito ei tuota kenellekään enempää vahinkoa tai haittaa kuin tarve 

vaatii; 

9) rautatiet ovat liikenteellisesti ja teknisesti mahdollisimman toimivia, 

rautatieliikenteen ja muun liikenteen kannalta mahdollisimman turvalli-

sia, ja niiden tarkoitus saavutetaan mahdollisimman edullisesti; 

10) huomioidaan alueen nykyinen ja suunniteltu maankäyttö; 

11) rautateitä ja niiden kunnossapitoa koskevat tiedot ovat ajantasaiset ja 

käytettävissä; sekä 

12) rautatiet ja niihin liittyvä digitaalinen infrastruktuuri on yhteentoimiva 

muun liikenneverkon sekä siihen liittyvän digitaalisen infrastruktuurin 

kanssa. 

 

Rautateitä rakennetaan liikenteen tai turvallisuuden edellyttämän yleisen tar-

peen vaatiessa taikka liikenteestä aiheutuvien haittojen poistamiseksi tai vähen-

tämiseksi tai maankäytön sitä edellyttäessä. Uusi rautatie voidaan rakentaa, jos 

olemassa oleva rataverkko ei täytä enää liikenteen tai alueidenkäytön tarpeita 

eikä rataosuuden parantamisella tai muutoin liikennejärjestelmää kehittämällä 

voida tarkoituksenmukaisesti tyydyttää näitä tarpeita taikka poistaa tai riittä-

västi vähentää liikenteestä aiheutuvia haittoja. 

 

Rautateiden luokituksesta ratalaki toteaa, että rautateiden runkoverkko koostuu 

nopean henkilöliikenteen ja raskaan tavaraliikenteen radoista, joilla on valta-

kunnallista merkitystä ja jotka palvelevat lisäksi maakuntien välistä pitkämat-

kaista liikennettä. Runkoverkon tulee tarjota mahdollisuus sekä nopean henki-

löliikenteen että tehokkaan tavaraliikenteen harjoittamiseen. Muu rataverkko 

koostuu henkilö- ja tavaraliikenteen radoista, jotka täydentävät runkoverkkoa. 
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään siitä, mitkä radat kuulu-

vat rautateiden runkoverkkoon. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 

voidaan antaa tarkemmat säännökset rautateiden runkoverkon palvelutasosta 

koskien välityskykyä, toimivuutta, nopeutta, akselipainoja sekä muita palvelu- 

tasoon vaikuttavia tekijöitä. 

 

2.4  Valtakunnallisen liikennejärjestelmä-

suunnitelman tavoitteet ja niitä tarkentavat 

strategiset linjaukset 

Valtakunnalliselle liikennejärjestelmäsuunnitelmalle on asetettu kolme tavoi-

tetta, jotka ovat rinnakkaisia ja jotka kaikki pyrkivät hillitsemään ilmastonmuu-

tosta:  

 Saavutettavuus: Liikennejärjestelmä takaa koko Suomen saavutetta-

vuuden ja vastaa elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin. 

 Kestävyys: Ihmisten mahdollisuudet valita kestävämpiä liikkumismuo-

toja paranevat - erityisesti kaupunkiseuduilla. 

 Tehokkuus: Liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellinen tehokkuus 

paranee. 

 

Kolmea tavoitetta tarkentavat strategiset linjaukset (13.11.2020) on avattu seu-

raavassa. 

 

Saavutettavuustavoitetta koskevat strategiset linjaukset 

 

Saavutettavuustavoite on jaettu strategisissa linjauksissa neljään osaan: aluei-

den kansainväliseen saavutettavuuteen, alueiden väliseen saavutettavuuteen, 

alueiden sisäiseen saavutettavuuteen ja matkojen ja kuljetusten palvelutasoon.  

 

1)  Alueiden kansainvälinen saavutettavuus 

 

Suomen ja alueiden kansainvälistä saavutettavuutta parannetaan kustannuste-

hokkaasti erityisesti elinkeinoelämän näkökulmasta: 

 Kehitetään Helsinki-Vantaan lentoaseman toimivuutta ja saavutetta-

vuutta kulkumuodosta riippumatta. Alle kolmen tunnin matka-ajan 

päässä Helsinki-Vantaan lentoasemalta olevien ihmisten osuus kasvaa. 

Helsinki-Vantaan lentoaseman kehittymisedellytyksistä huolehtiminen 

mahdollistaa myös toiminnan muilla lentoasemilla, jotka hyödyntävät 

uusia teknologisia ratkaisuja. Kehitetään matkaketjuja lentoasemille 

koko Suomessa.  

 Kehitetään merenkulun toimintaedellytyksiä.  

 Turvataan kansainvälisen liikenteen sujuvuus 

 

2)  Alueiden välinen saavutettavuus 

 

Kehitetään elinkeinoelämän ja työssäkäynnin kannalta merkittäviä yhteyksiä 

maakuntakeskusten välillä ja yhteyksiä Helsinkiin ja Helsingistä muualle Suo-

meen. Matka-ajat niiden kaupunkien välillä, joilla merkittävää pendelöintiä tai 

muuta matkustamista, lyhenevät keskimäärin. Joukkoliikenteen kilpailukyky 

suhteessa henkilöautoiluun paranee työssäkäynnin kannalta merkittävimmillä 

yhteysväleillä maakuntakeskusten välillä. 
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 Liikenneverkon palvelutasoa kehitetään elinkeinoelämän ja työssäkäyn-

nin tarpeisiin ja alueilla, joissa liikennepalveluilla on erityisiä kehittämis-

mahdollisuuksia. Erikseen määritellyissä tilanteissa väyläverkon palve-

lutasoa voidaan myös laskea vastaamaan vähenevää tarvetta (kustan-

nustehokkuus).  

 Työssäkäynnin, kestävien liikkumismuotojen ja kuljetusten edistämiseksi 

asetetaan väyläverkon palvelutasotavoitteet TEN-T-ydinverkkokäytä-

vien (nykyinen ja käsittelyssä oleva) radoille ja teille.   

 Varmistetaan, että eri alueet ovat saavutettavissa kohtuullisessa ajassa 

jollain kulkumuodolla tai niiden yhdistelmällä.   

 Markkinaehtoisten joukkoliikennepalveluiden kilpailuedellytyksiä edis-

tetään ja peruspalveluiden tarjonnasta huolehditaan mahdollisimman 

kustannustehokkaasti alueilla, joilla markkinaehtoisia palveluita ei synny 

huomioiden alueelliset erityispiirteet. 

 

3)  Alueiden sisäinen saavutettavuus 

 

Säilytetään elinkeinoelämän ja työssäkäynnin kannalta tärkeät yhteydet alu-

eelta maakuntakeskuksiin ja muihin tärkeisiin keskuksiin.  

 Alle tunnin matka-ajan päässä maakuntakeskuksesta olevien ihmisten 

määrä kasvaa.  

 

Turvataan tieverkon laajuus nykyisellään asumisen tarpeisiin vastaamiseksi. 

Huomioidaan myös sisävesi- ja saaristoliikenteen mahdollisuudet. 

 

4) Matkojen ja kuljetusten palvelutaso 

 

Kaikkien väestöryhmien ja yritysten tyytyväisyys liikennejärjestelmään paranee.  

 

Liikenteen solmukohtien ja matkaketjujen toimivuutta kehitetään (liikennepal-

velut, informaatio, muut palvelut).   

 

Eri väestöryhmien liikkumismahdollisuudet turvataan sosiaalisen kestävyyden 

takaamiseksi.   

 

Liikenneverkko tukee ja edistää kestävää yhdyskuntarakennetta. Liikenneverk-

koa laajennetaan vain, jos siten edistetään kestäviä rakenteita.   

 

Tavaraliikenteessä parannetaan kuljetusten tehokkuutta ja päästövähennyksiä 

mm. digitalisaation keinoin ja mahdollistetaan siirtymistä kestävimpiin liikenne-

muotoihin.  

 

 Kaupunkilogistiikan edellytyksiä ja kestävyyttä parannetaan.   

 

Tieliikenteen turvallisuutta parannetaan.   

 

Toimivat, kattavat ja luotettavat viestintäverkot mahdollistavat työn tekemisen 

ja palveluiden käytön paikasta riippumatta.   
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Kestävyystavoitetta koskevat strategiset linjaukset 

 

Edistetään kestäviä liikkumismuotoja monipuolisella keinovalikoimalla erityi-

sesti kaupunkiseuduilla, joilla päästövähennysten aikaansaaminen on väestö-

pohjan vuoksi kustannustehokasta. Kestäviä liikkumis- ja kuljetusmuotoja kehi-

tetään myös kaupunkiseutujen ulkopuolella.  

 

Valtio ja kaupunkiseudut kehittävät liikenneverkkoihin ja liikenteen palveluihin 

liittyvää sopimuksellista yhteistyötään.  

 

Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn ja muiden kestävien liikkumismuotojen 

osuus kasvaa ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät edistäen ilmas-

totavoitteen saavuttamista.  

 

Tehokkuustavoitetta koskevat strategiset linjaukset 

 

Nykyisen liikenneverkon hyödyntäminen maksimoidaan ja puutteiden korjaa-

miseksi toteutetaan tehokkaimpia ja vaikuttavimpia toimenpiteitä.  

 

Väyläverkon pullonkauloja pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan kevyemmin rat-

kaisuin, esimerkiksi liikenteen hallinnan keinoin.  

 

Uudet liikenneinvestoinnit edistävät kestävää liikennettä ja niistä saatavat yh-

teiskunnalliset hyödyt ovat suurempia kuin investointikustannukset.  

 

Liikenneverkon korjausvelkaa lyhennetään kustannustehokkaasti kysynnän 

mukaan.  

 

Palveluiden osalta toimenpiteet suunnataan siten, että ne saavat aikaan mah-

dollisimman paljon päästövähennyksiä ja/tai saavutettavuutta suhteessa kus-

tannuksiin.  

 

Tehokkaan liikenteen ohjauksen ja digitalisaation mahdollisuudet hyödynnetään 

täysimääräisesti kaikissa liikennemuodoissa. 

 

2.5  Käynnissä olevat hankkeet 

Kuvassa 3 on esitetty rahoitusta saaneet kehittämismomentilla olevat rata-

hankkeet. Kuvassa 4 on esitetty vastaavasti isot perusväylänpidon hankkeet.  

 

Lisäksi erillistä suunnittelurahoitusta saaneita ratakohteita, joissa suunnittelu 

on vielä käynnissä ovat:  

 Helsinki–Turku nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu (40 milj. euroa) 

 Pääradan peruskorjauksen suunnittelu (1 milj. euroa) 

 Helsinki–Tampere -pääradan kehittämisen suunnittelu (11 milj. euroa) 

 Tampere–Jyväskylä -radan suunnittelu (18 milj. euroa) 

 Seinäjoki-Vaasa -radan suunnittelu (3 milj. euroa) 

 Helsinki–Pasila -yhteysvälin ratakapasiteetin lisäämiseen valmistautu-

minen (0,6 milj. euroa) 

 Pääradan suunnittelun edistäminen välillä Tampere–Oulu (5 milj. euroa) 
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Kuva 3.  Käynnissä olevat investointihankkeet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4.  Käynnissä olevat isot perusväylänpidon hankkeet.  
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3 Tarkasteltava rataverkko ja sen nykytila 

3.1  Pääväylät 

Radanpidon säädösperusta on ratalaki (110/2007). Liikenne- ja viestintäministe-

riön asetus maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta 

(913/2018, pääväyläasetus) määrittelee lain mukaisen runkoverkon ja asettaa 

sille tarkempia palvelutasotavoitteita.  

 

Kuvassa 5 on esitetty rautateiden pääväylät. Pääväylät muodostuvat liikenne-

paikoista ja niiden välisistä radoista. Rataverkon haltijan on huolehdittava rau-

tateiden pääväylien riittävän palvelutason ylläpitämisestä huomioiden kunkin 

radan liikenteellinen merkitys. Rautateiden pääväylien rataosuudet luokitellaan 

henkilöliikenteen ja tavaraliikenteen ratoihin niiden pääasiallisen liikenneprofii-

lin perusteella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5.  Rautateiden pääväylät ja liikenneprofiilit.   
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Rautateiden pääväylien henkilöliikenteen radoilla nopeuden on oltava vähintään 

120 km/h. Rautateiden pääväylien tavaraliikenteen radoilla nopeuden on oltava 

vähintään 80 km/h. Tavaraliikenteen radoilla akselipainon on oltava vähintään 

22,5 tonnia. Rautateiden pääväylillä on erityisesti huomioitava rataosuudet, 

jotka kuuluvat liikenneprofiililtaan sekä henkilö-että tavaraliikenteen ratoihin. 

Tällaisten rataosuuksien on lähtökohtaisesti täytettävä sekä henkilöliikenteen 

että tavaraliikenteen ratojen palvelutasojen vähimmäisvaatimukset. Rataver-

kon haltija voi poiketa edellytettävästä vähimmäisnopeudesta ja akselipainosta 

liikenneturvallisuuteen, ympäristöön ja maankäyttöön liittyvien paikallisten 

olosuhteiden sitä vaatiessa. Rataverkon haltijan on päätöstä tehdessään kuiten-

kin huomioitava liikenteen mahdollisimman ennakoitavan ja tasaisen matkano-

peuden turvaaminen rautateiden pääväylillä. 

 

Rautateistä pääväyliin kuuluu noin 3 400 km, joka on 57% koko rataverkon laa-

juudesta. Asetusta laadittaessa vuonna 2018 on laskettu, että pääväylillä tapah-

tuu noin 85% kaikkien rautateiden henkilöliikenteen suoritteista sekä noin 90% 

tavaraliikenteen suoritteesta. Rautateiden pääväylät täyttävät asetuksen mu-

kaiset palvelutasovaatimukset. 

 

3.2  TEN-T-ydinverkko ja -käytävät 

Euroopan komission määrittelemä Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T, 

Trans-European Transport Network) tavoitteena on turvallinen ja kestävä EU:n 

liikennejärjestelmä, joka edistää tavaroiden ja ihmisten saumatonta liikkumista. 

TEN-T-verkko on määritelty viimeksi vuonna 2013 Euroopan parlamentin ja neu-

voston ns. TEN-suuntaviiva-asetuksessa 1315/2013. Komissio on aloittanut 

TEN-suuntaviivojen uudelleenarvioinnin. Alkuvuodesta 2021 tullaan pitämään 

vielä toinen keskustelukierros jäsenmaiden kanssa. Komission esitys saadaan 

arviolta kesäkuussa 2021.  

 

TEN-T-verkko on jaettu vuoteen 2030 mennessä rakennettavaan ydinverkkoon 

ja vuoteen 2050 mennessä rakennettavaan kattavaan verkkoon. Nämä tavoite-

vuodet pidetään myös suuntaviivojen uudelleenarvioinnissa voimassa. 

 

Ydinverkkoon kuuluu rataosuudet Turku–Helsinki–Lahti–Kouvola–Kotka/Vai-

nikkala ja Helsinki–Tornio. Ydinverkon infrastruktuurin koordinointi komissiossa 

perustuu yhdeksään ydinverkkokäytävään, joista kaksi ulottuu eteläisempään 

Suomeen, jättäen suurimman osan Suomesta käytävien ulkopuolelle. Skandi-

navia–Välimeri-käytävä kattaa rataosuuden Turku–Helsinki–Lahti–Kouvola–

Kotka/Vainikkala. Pohjanmeri–Itämeri-käytävä kattaa ainoastaan meriliiken-

neyhteyden Tallinnasta Helsinkiin. Parhaillaan neuvoston ja parlamentin käsit-

telyssä olevan asetuksen tarkistusesityksen mukaan Pohjanmeri–Itämeri-käy-

tävää pidennettäisiin Helsingistä Tornioon ja edelleen Luulajaan Ruotsin puo-

lelle. Samassa yhteydessä Skandinavia–Välimeri-käytävää pidennettäisiin 

Ruotsin kautta siten, että se ulottuisi Luulajaan ja Ouluun saakka.   
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TEN-T-ydinverkon ratojen vaatimukset 

 

Ydinverkon ratojen tulee olla joko suurnopeusliikenteeseen tai tavanomaiseen 

liikenteeseen tarkoitettuja ratoja. Ydinverkon radoille asettuja vaatimuksia ovat 

(vaatimukset i ja iii koskevat myös kattavaa verkkoa) 

I. radat sähköistetään kokonaan ja sivuraiteet siltä osin kuin se on tarpeen 

sähköjunien liikennettä varten 

II. tavaraliikenneradat: akselikuormitus vähintään 22,5 t, matkanopeus  

100 km/t ja mahdollisuus käyttää 740 m pitkiä junia 

III. ERTMS:iä käytetään täysimääräisesti 

IV. uusien ratojen nimellinen raideleveys 1 435 mm, paitsi jos uudella radalla 

pidennetään verkkoa, jonka raide on erilainen leveydeltään ja erillään 

unionin pääradoista.  

 

Tarvittaessa Suomen on mahdollista hakea poikkeuslupaa, sillä erillään olevat 

verkot voidaan vapauttaa alakohtien i–iii vaatimuksista. Asetuksessa esitetyn 

määritelmän mukaan erillään oleva verkko tarkoittaa rataverkkoa, jonka raide-

leveys poikkeaa eurooppalaisesta raideleveydestä 1435 mm. Suomessa käytet-

tävä raideleveys on 1524 mm.  

 

Jäsenvaltion pyynnöstä ja rajoittamatta direktiivin 2008/57/EY soveltamista, 

komissio voi myöntää asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa junan pi-

tuutta, ERTMS-järjestelmää, akselikuormitusta, sähköistämistä ja matkano-

peutta koskevia poikkeuksia.  

 

Kriteerien toteutuminen Suomessa 

 

Ydinverkon kriteerit toteutuvat Suomessa melko hyvin. Sähköistyksen osalta on 

puutteita ydinverkolla osuudella:  

 Laurila–Tornio (22,5 km, sähköistys esitetty hallitusohjelmassa) ja  

 Turku–Naantali (6 km). 

 

Kattavalla verkolla on seuraavat puutteet sähköistyksessä:  

 Hanko–Hyvinkää (166 km, saanut rahoituksen) 

 Ylivieska–Iisalmi (161 km, saanut rahoituksen) 

 Joensuu–Viinijärvi–Siilinjärvi (148 km)  

 Niirala–Säkäniemi (33 km)  

 Imatra tavara–Imatra raja (37 km).  

 

Tavaraliikenteelle asetetut vaatimukset ydinverkolla toteutuvat hyvin. Ydinver-

kon osuuksilla, jossa tavaraliikenne liikennöi, on mahdollisuus käyttää 740 m ju-

nia: Rantaradalla Helsinki–Turku tämä ei toteudu, mutta yhteysvälillä tavaralii-

kenteen määrä on hyvin vähäinen. Rataverkolla on myös pistemäisiä kohteita 

kuten liikennepaikkoja tai satamayhteyksien päitä, joissa 100 km/h ei toteudu tai 

sen voisi edes käytännössä olettaa olevan mahdollinen.   

 

Käynnissä olevassa rautatieliikenteen Digirata-hankkeessa yhtenä lähtökoh-

tana on Suomen rataverkon kytkeytyminen jatkossa ERTMS-järjestelmään. Käy-

täntöön viemisestä päätetään erikseen selvityksen tulosten perusteella. Digi-

rata-hankeselvitys valmistui keväällä 2020.  
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Suomessa on laitettu täytäntöön raideliikennelailla (1302/2018) TEN-suunta-

viiva-asetuksessa mainitut direktiivit: 

 yhtenäinen eurooppalainen rautatieverkko 2012/34/EY 

 EU:n rautatiejärjestelmien yhteentoimivuuden varmistaminen 

2008/57/EY, korvaaja (EU)2016/797) 

 

Rautatiesääntelystä ei sinänsä tule velvollisuutta asettaa ERTMS:ää, etenkin 

kun Suomeen on mahdollista soveltaa monia direktiiveissä sallittuja poikkeuk-

sia, mutta toisaalta sääntely kieltää nykyisen kulunvalvontajärjestelmän paran-

tamisen tai vaihtamisen johonkin muuhun kuin ERTMS:ään. 

 

3.3  Pääväylien ja TEN-T-verkkojen 

päällekkäisyys 

Pääväylät ja TEN-T-verkot ovat pääosin päällekkäisiä. On kuitenkin joitain rata-

osia, jotka kuuluvat pääväyliin, mutta eivät TEN-T-verkkoihin tai toisinpäin.  

Tilanne on kuvattu kuvassa 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6.  TEN-T-verkkoon (ydin ja kattava) kuuluvat väylät ja rautateiden 

pääväylät.  
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4 Aihepiirikohtaisia tarkasteluja   

4.1  Rataverkon kunto 

Radan päällysrakenteen eli kiskojen, pölkkyjen, vaihteiden ja tukikerrosten  

lisäksi korjaustoimenpiteitä vaativat myös alusrakenteet, turvalaitteet, sähkö-

ratalaitteet, tasoristeykset sekä sillat ja tunnelit. Isompien rataosa- tai rata- 

pihakohteiden lisäksi on tekniikka-alakohtaisia vuosirahoitustarpeita, jotka koh-

distuvat hajallaan sijaitseviin yksittäisempiin kohteisiin, ja joiden rahoitustar-

peeseen vaikuttaa muun muassa se, paljonko tehdään isompia peruskorjaus-

hankkeita.  

 

Rataverkon kunnosta huolehtimalla luodaan edellytykset rautateiden liikennöi-

tävyyden turvaamiselle ja rautatieturvallisuuden varmistamiselle. Vikojen ja 

vaurioiden syntymistä olisi pyrittävä estämään ennalta huolehtien samalla tur-

vallisuudesta. Infrastruktuurin osien ja laitteiden käyttöiän venyttäminen liiaksi 

ei ole toivottavaa, ja korjauksia olisi kyettävä tekemään suunnitelmallisesti vai-

heistaen. Mikäli korjauksia ei tehdä riittävästi, päivittäisen kunnossapidon kus-

tannukset kasvavat sekä liikennerajoitteet ja liikenteen häiriöt kasvavat vaikut-

taen myös matka- ja kuljetusaikoihin. Käytettävissä olevan rahoituksen lisäksi 

tilanteeseen vaikuttaa muun muassa verkon ja laitteiden ikääntymisvauhti,  

lisääntyvä liikenne ja haastavammaksi muuttuvat sääolosuhteet.  

 

Useilla rataosilla ja ratapihoilla on tarvetta samanaikaisesti sekä peruskorjaus- 

että kehittämistoimenpiteille. Tyypillistä on, että yksittäiset korjaus- ja kehittä-

mishankkeet voivat olla kustannuksiltaan hyvin suuria. Toimenpiteiden yhteen-

sovittamisella voidaan saavuttaa merkittäviä synergiaetuja. Yhteensovittami-

nen on tärkeää kustannustehokkuuden ja tavoiteltavien hyötyjen saavuttamisen 

näkökulmasta. Yhteensovittamisen muita hyötyjä ovat mm. työnaikaisten hait-

tojen vähentäminen.  

 

Haasteena on huonokuntoisen väyläomaisuuden lisääntyminen eli korjausvelan 

kasvu. Rataverkon rakenteita ja laitteita ei ole viime vuosina pystytty pitämään 

tarvittavassa kunnossa ja korjausvelan hallinnasta tulee seuraavan 10 vuoden 

aikana entistä haastavampaa, kun suuri osa rataomaisuutta tulee peruskorjaus-

ikään ja peruskorjaustarpeet nousevat merkittävästi ajanjakson loppua kohti. 

Vuoteen 2050 asti tarkasteltuna tieto on täsmentymättömämpää. 

 

Rautateiden pääväylät ovat tällä hetkellä kuitenkin pääosin kohtuullisessa kun-

nossa. Keskeisimpiä ja kriittisimpiä korjaustarpeita nykyliikenteen näkökul-

masta pääväyliin kuuluvilla radoilla on väleillä Helsinki–Riihimäki, Kouvola–Luu-

mäki, Jyväskylä–Pieksämäki, Riihimäki–Tampere, Tuomioja–Raahe, Oulu–Tornio 

ja Luumäki–Vainikkala. Nämä ovat pääosin kaikkein kuormittuneimman verkon 

osaa ja odotettavissa on myös liikenteen kasvua. Päällysrakenteen ikä rataosilla 

on täyttymässä lähivuosien aikana. Tämä näkyy jo nyt lisääntyneinä nopeusra-

joituksina sekä kunnossapidon kiireellisinä lisätöinä. Lisäksi useissa kohteissa 

on tarpeen parantaa kuivatusta sekä routasuojausta.  

 

Keskeisimmät ratapihojen peruskorjaustarpeet kytkeytyvät ratapihojen kehittä-

mistarpeisiin muun muassa Tampereella, Kuopiossa (osin toteutumassa, mutta 

tarpeita jää edelleen), Oulussa ja Kokkolassa. Päällysrakenne on useilta kohdin 

elinkaarensa loppupuolella. Laituri- ja muut rakenteet sekä ratapihatoiminnot 
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ovat vanhentuneet eivätkä täytä nykyisiä kaupunkiympäristön ja liikenteen vaa-

timuksia.   

 

Kulunvalvonnassa siirtyminen moderniin radiopohjaiseen eurooppalaiseen  

junakulunvalvontajärjestelmään, Digirataan vähentää turvalaitteiden uusimis-

tarvetta. Tämä koskee erityisesti vuoteen 2032 asti jatkuvan kauden loppu-

puolta.  

 

Keskeinen kysymys on perusväylänpidon rahoituksen riittävyys rataverkon kun-

non varmistamisen vaatimiin peruskorjauksiin. Toisaalta on huolehdittava pää-

väyläverkkoon kuuluvien ratojen hyvästä kunnosta ja toisaalta pidettävä koko 

liikenneverkko liikennöitävässä kunnossa. Priorisoimalla pääväyläverkkoa ris-

kinä on se, että muulla verkolla kuntotaso laskee ja elinkaaren päässä olevia  

vähäliikenteisimpiä ratoja ei pystytä pitämään liikennöitävänä. Mikäli taas 

muulle verkolle ohjataan rahoitusta, riskinä on pääväylien palvelutason laske-

minen, kun niiden toimenpiteitä joudutaan myöhentämään tai karsimaan.   

 

Pitkäkestoisemmissa peruskorjauksissa tarvittaisiin selkeiden hankekokonai-

suuksien muodostamista ja pidempiaikaista rahoitusvaltuutta, joka on pääsään-

töisesti kytkeytynyt kehittämismomentin käyttöön. Pääväylillä tällaisia koko-

naisuutena tarkasteltavia kohteita olisivat kustannuksiltaan merkittävän suuri 

Helsinki–Tampere-välin peruskorjaus, mutta myös peruskorjaus välillä Kou-

vola–Luumäki. 

 

Muulla rataverkolla osa vähäliikenteisistä rataosista on jo tällä hetkellä elinkaa-

rensa loppupuolella ja tekninen kunto saattaa heikentyä äkillisesti. Lisäksi kes-

keisenä haasteena osalla näistä radoista on se, että uuden hankittavan veto- 

kaluston akselipaino estää uusien dieselvetureiden liikennöinnin näillä. 

 

4.2  Liikenteen hallinta  

Rautatieliikenteenohjauksen keskeisenä tehtävänä on mahdollistaa valtion ra-

taverkolla turvalliset, täsmälliset ja tehokkaat kuljetukset sekä matkustajalii-

kenne. Liikenteen hallinnasta ja operatiivisesta ohjauksesta vastaa valtion omis-

tama Traffic Management Finland Groupin (TMFG) tytäryhtiö Finrail Oy. Liiken-

teenohjaus rahoitetaan perusväylänpidon rahoituksella. Valtio huolehtii liiken-

teen hallinnan ja ohjauksen perusrahoituksesta siten, että toimintaa pystytään 

edelleen kehittämään ja siten ehkäisemään häiriötilanteita ja onnettomuuksia 

ennalta, tehostamaan väyläkapasiteetin käyttöä ja vähentämään liikenteen 

päästöjä sekä vastaamaan liikenteen automaation ja digitalisaation tarpeisiin. 

Digirata-kokonaisuus on kuvattu, aikataulutettu ja budjetoitu tästä perinteisestä 

liikenteen hallinnasta erillisenä osana.  

 

Rautatieliikenteenohjauksen vuotuinen määrärahatarve on noin 80 milj. euroa. 

Tämän lisäksi suunnitelmakaudella vuoteen 2032 tarvittaisiin yhteensä kymme-

niä miljoonia euroja kauko-ohjausten ja yhteyksien uusimiseen ja kahdentami-

seen, liikenteen hallinnan- ja matkustajainformaatiojärjestelmien uusimiseen 

sekä kapasiteetinhallinnan kehittämiseen. Nämä investointikustannukset eivät 

ole kertakustannuksia vaan maksetaan palvelumaksuissa Finrailille noin seu-

raavan kymmenen vuoden aikana järjestelmän valmistumisesta (esim. 2021 

vuoden 1. kategorian investoinnit ovat hankinta-arvoltaan noin 20 miljoonaa, 

joista aiheutuu jatkossa palvelumaksuihin noin kahden miljoonan nousu  

(käyttö-, poisto- ja rahoituskulut) vuosittain seuraavan kymmenen vuoden 
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ajaksi. Vastaavasti jokaisen vuoden investoinnit tästä eteenpäin nostavat palve-

lumaksua kyseisellä periaatteella elinkaarensa ajaksi. Viestintäjärjestelmät 

edellyttävät myös investointeja, mutta lähtöoletuksena on, että tämä sisältyy 

Digiratakokonaisuuteen. Liikenteen hallinnassa esimerkiksi turvalaitteita paran-

tamalla voidaan vaikuttaa välityskykyyn. Digirata tuo osaltaan ratkaisuja tähän, 

mutta toteutuu moniin tarpeisiin nähden myöhemmin.  

 

Ne rataosat ja ratapihat on tunnistettava, joilla liikenteen hallinnan toiminta on 

varmistettava jokaisena päivänä vuorokauden ympäri riittävillä kauko-ohjaus-

järjestelmien kahdentamisella ja viime kädessä varmistamalla järjestelmät, 

osaaminen ja resurssit liikenteen hallinnan paikalliskäyttöpisteillä. Kriittisten 

rataosien tunnistamiseen ja ajan tasalla pitämiseen kehitetään ymmärrystä kul-

jetusketjuista liikennöitsijöiden ja rahdinantajien kanssa.   

 

4.3  Huolto- ja toimintavarmuus 

Toimintavarmuudesta puhuttaessa tarkoitetaan normaaliolojen häiriöhallintaa 

ja poikkeusolojen häiriöhallintaa. Näkökulmia on kaksi: yleinen toimintavarmuus 

ja kansallinen huoltovarmuus.  

 

Yleisen toimintavarmuuden osalta koko pääväylä- ja TEN-T-verkolla korostuu 

vuoteen 2050 mennessä rataverkon osalta normaaliolojen toimintavarmuus, lii-

kenteenohjauksen toimivuus ja kyberturvallisuusriskit. Tällöin kriteerejä ovat: 

sähkö- ja digihäiriöt, yleinen palvelutaso paino- ja nopeusrajoitusten suhteen 

sekä lyhytaikaiset mm. rautatieinfrastruktuuriin liittyvät viat ja häiriöt, jotka py-

säyttävät tai haittaavat rautatieliikennettä.  Huomioitavaa on, että vuoteen 2050 

mennessä on siirrytty radiopohjaiseen kulunvalvontajärjestelmään (Digirata) ja 

samoin uudet digitaaliset liikennepalvelut auttavat toimintavarmuuden ylläpi-

tämisessä. 

 

Kansallisen huoltovarmuuden osalta edellä mainitun yleisen toimintavarmuu-

den lisäksi korostuvat pääväylilläkin ja TEN-T-verkollakin kriittiset yhteysvälit. 

Riippuen millaisista poikkeusoloista puhutaan, pitää yleensä turvata eri yhteys-

väleillä joko henkilöliikenteen, tavaraliikenteen tai molempien toimintavarmuus. 

 

Huoltovarmuuden kannalta kriittisiä yhteysvälejä on useita ja niitä löytyy koko 

kyseessä olevalta verkolta: ulkomaankaupan keskeiset väylät ja rajanylityspai-

kat, polttoainekuljetusten kannalta kriittiset väylät, monet teollisuuden kan-

nalta tärkeät runkoreitit ja satamayhteydet sekä yksittäiset pistoraiteet teolli-

suuslaitoksille. Usein kriittisen yhteysvälin lisäksi korostuu koko logistinen ketju 

satamista sisämaahan ja päinvastoin.  

 

Oleellista on myös varmistaa erityisesti sekä elinkeinoelämän, työssäkäynnin ja 

muun liikkumisen kansallisesti tasapainoinen kehittäminen, liikennejärjestel-

män sopeuttaminen niiden tarpeisiin sekä kansallisen kuljetuskapasiteetin ja 

osaamisen säilyttäminen. 

 

Palvelutasokriteerit ovat pääosin poikkeusoloissa samat kuin normaaliolojen 

häiriötilanteissakin. Joskin nopeuskriteeriä ei voi pitää niin kriittisenä.  
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Rahoituksen osalta suurimmat kustannukset tulevat radiopohjaiseen kulunval-

vontajärjestelmään siirtymisestä, kyberturvallisuuden varmistavista toimen- 

piteistä sekä määrättyjen yhteysvälien kantavuustarpeista. Kyberturvallisuu-

den häiriö- ja poikkeustilanteet luovat tarpeen kalliille, paljon henkilöresursseja 

edellyttäville toimenpiteille ja vaihtoehtoisille teknologisille tavoille hoitaa lii-

kenteenohjaus rataverkolla.  

 

Seuraavat asiat tulee pitää kunnossa tai niiden on oltava jatkossa kunnossa:  

 Radanpidon varautumisvarasto (varastomalli), joka takaa rataverkon yl-

läpidossa tarvittavan materiaalin saannin huolehtien materiaalista ja 

jatkuvasta kierrätyksestä tuoreuden ja käyttökelpoisuuden takaa-

miseksi. 

 Riittävä kyky rautatieinfrastruktuurin viankorjaukseen, sisältäen toimin-

taprosessit. 

 Vara-asetinlaitteiden ylläpito ratateknisessä oppimiskeskuksessa 

ROK:ssa. Normaalisti koulutustarkoituksessa, mutta niillä varmistetaan 

melko nopea toipuminen pienehkön asetinlaitteen tuhoutuessa. 

 Riittävät vararesurssit radanpidon kriittisiin toimintoihin, esim. liiken-

teenohjauskeskukset. 

 Valmius liikenteen nopeaan priorisointiin, kuljetus- ja liikkumistarpeiden 

muuttuessa joustavuus kapasiteetinjaon muutoksiin. 

 Riittävä osaaminen korvaaviin järjestelmiin ja varatyöpisteiden laitteis-

toihin. 

 Koulutusvarautuminen, varaudutaan antamaan etäopetusta radanpidon 

ja liikenteenohjauksen eri tehtäviin. 

 Järjestelmien kahdentaminen, jolla vältetään esimerkiksi liikenteenoh-

jauksen kaatuminen yhden järjestelmän pettäessä. 

 VAK-varautuminen; varaudutaan VAK-onnettomuuksien torjuntaan. 

 Huoltovarikot (mm. Ilmala ja muut mahdolliset tunnin junahankkeiden 

edellyttämät sekä Oulu ja Pieksämäki). 

 Yksityisraiteistojen inframateriaalien varmistaminen. 

 Tietojärjestelmien jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmien ylläpitäminen 

ajan tasalla 

 

4.4  Turvallisuus 

Yleistä 

 

Tarkasteltaessa rataverkon kehityskuvaa vuoteen 2050, turvallisuuden kan-

nalta keskeisiksi seikoiksi nousevat:  

 rautatieinfrastruktuurin kunto, 

 turvalaitejärjestelmien tekninen ja digitaalinen turvallisuus (ohjelmistot 

ja fyysinen infra), 

 tasoristeysturvallisuus, 

 luvattomat liikkujat rataverkolla, 

 vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät asiat, 

 radalla tehtävien töiden laatu ja vaikutus liikenneturvallisuuteen sekä 

 radanpidon osaaminen ja sekä turvallisuus- ja laatukulttuuri.  

 

Huolehtimalla edellä mainituista seikoista voidaan vähentää riskejä sille, että 

rautateistä aiheutuu onnettomuuksia, vaaraa tai haittaa yhteiskunnalle, elinkei-

noelämälle tai kansalaisille. 
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Rautateiden liikenneturvallisuudella on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus.  

Edellä mainitut seikat vaativat panostusta, jotta pääväyläverkolla ja TEN-T-

ydinverkkokäytävillä voidaan riittävällä tavalla varmistaa rautateiden liikenne-

turvallisuus ja kehittää sitä. Lisäksi rautateiden liikenneturvallisuuden tasosta 

huolehtiminen vaikuttaa suoraan rataverkon käytettävyyteen ja toimintavar-

muuteen.  On syytä huomata, että edellä esille nostettuihin seikkoihin vaikutta-

vat myös EU-tason ja kansalliset säädökset, jotka edellyttävät toimenpiteitä. 

 

Hallinnonalalla on tekeillä liikenneturvallisuusstrategia vuosille 2022-26 ja siinä 

määritellään mahdollisia turvallisuustoimenpiteitä tarkemmin. 

 

Rautatieinfrastruktuurin kunto 

 

Turvallisuuden kannalta riittävä palvelutaso kytkeytyy rautatieinfrastruktuurin 

kuntoon. Turvallisuuden palvelutason varmistamiseksi tulisi kohdentaa huomio 

erityisesti elinkaaren päässä olevien ja sitä lähestyvien rautatieinfrastruktuurin 

osien kunnon parantamiseen riittävin perusväylänpidon varoin. Tämä edellyttää 

systemaattista omaisuuden hallintaa ja riskien arvioimista sekä mittarointia 

myös rautateiden liikenneturvallisuusnäkökulmasta ennakoivana toimintana. 

On selvää, että ennakoiva infrastruktuurin ylläpito edellyttää riittävää perus-

väylänpidon rahoitusta, jotta rautateiden liikenneturvallisuutta vaarantavat ris-

kit voidaan torjua. 

 

Turvalaitejärjestelmien tekninen ja rataverkon digitaalinen turvallisuus 

 

Osana turvallisuuden palvelutasoa korostuvat rautatieturvalaitteet sekä niiden 

tekninen ja digitaalinen turvallisuus. Näiden järjestelmien turvallisuus koostuu 

seuraavista kokonaisuuksista: 

 turvalaitejärjestelmien olemassaolo ja niiden ajantasaisuus, 

 turvalaitetilojen fyysinen turvallisuus: asiattoman pääsyn estäminen ja 

tilojen valvonta; laitteistojen fyysinen koskemattomuus, 

 turvalaiteohjelmistot: ohjelmistojen versioiden hallinta, ohjelmistojen 

toiminnallisen turvallisuuden varmistaminen, ohjelmistojen tietoturva 

sekä 

 digitaalinen turvallisuus: tietoliikenneyhteyksien ja niiden rajapintojen 

turvallisuus, asiattoman pääsyn estäminen. 

 

Turvallisuuden kannalta turvalaitejärjestelmissä on syytä huomioida se, että ra-

taverkolla on edelleen rataosia ja ratapihoja, joilla ei ole turvalaitejärjestelmää 

tai se on ikääntynyt ja turvallisuustekniikaltaan puutteellinen. Turvalaitejärjes-

telmien puute tai tekninen puutteellisuus tarkoittaa sitä, että kyseisellä rata-

osalla/ratapihalla liikenteenohjaus tapahtuu ihmisen toimintaan ja puheviestin-

tään perustuvana, eikä niillä ole riittävää tekniikkaa vähentämässä riskejä ihmi-

sen tekemille virheille. Keskeisiä parantamiskohteita, joilla on puutteita, on par-

haillaan myös käynnissä ja viimeistään Digiradan toteuttamisen myötä puutteet 

tulevat kuntoon vaiheittain vuosina 2028-2040. 

 

Kyberturvallisuuden osalta riittävän palvelutason varmistamiseksi on tärkeää 

toteuttaa Väyläviraston rataverkon kyberturvallisuusselvitysten havaintojen 

pohjalta määritetyt toimenpiteet niin, että turvalaitejärjestelmiin liittyvät riskit 

hallitaan ja pienennetään hyväksyttävälle tasolle. Toimenpiteet tullevat koh-

dentumaan erityisesti turvalaitetilojen fyysisen turvallisuuden ja tiedonsiirtoyh-

teyksien turvallisuuden varmistamiseen. Näiden osalta tarvittaisiin myös vielä 

pidempiaikainen toimenpideohjelma. 
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Osaltaan turvalaitejärjestelmien palvelutasoa parannetaan Digirata-hankkees-

sa. 

 

Tasoristeysturvallisuus 

 

Tasoristeysturvallisuus liittyy sekä rautatie- että tieliikenteen turvallisuuteen. 

Käytännöllisesti katsoen kaikki tasoristeysonnettomuuksissa kuolleet ja louk-

kaantuneet ovat tienkäyttäjiä. Suurimmassa osassa tapauksista on kuitenkin 

olemassa suuronnettomuuden riski junan radalta suistumisen tai VAK-onnetto-

muuden muodossa. Pahimmillaan suurinopeuksisen matkustajajunan suistu-

essa radalta uhriluku voi junanmatkustajien osalta kasvaa hyvin suureksi.  

 

Valtion rataverkolla tasoristeyksiä oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 2697 kap-

paletta.  Näistä puolipuomilaitoksin varustettuja on 634. TEN-T-ydin- ja katta-

valla verkolla tasoristeyksiä on 737, joista puolipuomein on varustettu 222 taso-

risteystä ja 13 valo- ja äänivaroituslaitoksin. Ilman tievaroituslaitosta on 514 ta-

soristeystä.  TEN-T-ydinrataverkolla on 63 tasoristeystä (Oulu–Laurila 44, Lau-

rila–Tornio 19).  Ydinrataverkolla 14:sta tasoristeyksessä on puomit.  

 

Tasoristeysturvallisuuden osalta on TEN-T-rataverkolla pyrittävä onnetto-

muuksien osalta 0-visioon. Muulle rataverkolle tulee joka tapauksessa jäämään 

tasoristeyksiä.  

 

Meneillään olevassa tasoristeysten poisto- ja parantamishankkeessa on saatu 

laskennallinen keskiarvo parantamistoimenpiteille ts. yhden tasoristeyksen 

poisto- tai parantaminen on tullut maksamaan n. 140 000 euroa. Toimenpiteet 

ovat olleet olosuhteiden parantaminen (esim. näkemät, odotustasanne), taso-

risteyksen poisto kiertotiejärjestelyin tai tasoristeyksen varustaminen puoli-

puomein. Toimenpiteisiin ei ole kuulunut yhtään rautatiealueen ali- tai ylikulkua. 

Jäljelle jääneiden tasoristeysten poistokustannukset kasvavat, koska ne edellyt-

tävät monitahoisia hallinnollisia suunnitelmia ja teknisesti vaativampia raken-

teita.  

 

TEN-T-verkolla olevien tasoristeysten poistoon tukee väistämättä liittymään 

yli- tai alikulut, sillä kattavalla verkolla tasoristeyksiä on myös taajamissa. Tu-

levat toimenpiteet tällä verkolla siis ovat ali- ja ylikulut, uudet puomilaitokset, 

tasoristeysvalot sekä poistot kiertotiejärjestelyin. Tasoristeysvalo sopii parhai-

ten viljelys ja metsäteille, yli- ja alikulut taajamiin ja puolipuomilaitokset kun 

kiertoteiden takia joudutaan usean tasoristeyksen liikenne ohjaamaan turvalli-

semman tasoristeyksen kautta.   

 

Traficomin rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmä -määräyksen ta-

voitetilan saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä tarvitaan vähintään noin  

12 milj. euroa vuodessa. Edellä mainitun lisäksi tarvitaan vanhentuneiden taso-

risteyslaitosten (puolipuomilaitokset) uusimiseen 5 milj. euroa vuodessa. Tuon 

suuruisella määrärahalla saadaan laitosten elinkaari pidettyä n. 35–40 vuo-

dessa. Tasoristeyslaitoksille täytyy tehdä elinkaaripäivitys noin 20 vuoden vä-

lein. Toimenpiteitä tulee sisällyttää myös kehittämisinvestointien ja peruskor-

jausten yhteyteen, jotta kokonaisuudesta tulee mahdollisimman toimiva ja kus-

tannustehokas turvallinen ratkaisu. 

 

Uusien ja kustannustehokkaiden tasoristeyslaitosten käyttöönoton valmistelu 

aloitetaan vaatimusmäärittelyllä. Rakentamiskustannukset riippuvat tilausvo-

lyymista ja siitä voidaanko laitoksia sijoittaa maantieteellisesti lähelle toisiaan 
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esimerkiksi rataosa kerrallaan. Tällaista käytäntöä puoltavat myös huolto- ja 

varaosasyyt.  

 

Lähtökohtaisesti kyse on siitä, miten tasoristeysturvallisuutta pystytään paran-

tamaan määräyksen mukaiseen tasoon perusväylänpidon rahoituksella. Tämän 

lisäksi tasoristeysturvallisuuden parantamista tai tasoristeysten poistamista 

on tärkeää pyrkiä sisällyttämään kehittämishankkeisiin Onnettomuustutkinta-

keskuksen vuonna 2019 antaman suosituksen mukaisesti. On syytä huomioida 

kuitenkin se, että tasoristeysturvallisuutta on tärkeää varautua kehittämään 

myös vuoden 2030 jälkeen.  

 

Luvaton liikkuminen rautatiealueella 

 

Vuosittain Suomessa jää junan alle 60–80 henkilöä. Väyläviraston ja Liikenne- ja 

viestintäviraston arvioiden mukaan allejääneistä on noin 90% tahallisia tekoja. 

Kuitenkin nähdään, että radalle pääsyn vaikeuttaminen laskee allejääntien mää-

rää. Allejäännit aiheuttavat henkilövahinkojen lisäksi vuositasolla merkittävää-

kin rautatieliikenteen täsmällisyyshaittaa. Myös pelkkä luvaton radalla liikkumi-

nen aiheuttaa junien myöhästelyä, koska rautatieliikenne tyypillisesti joudutaan 

keskeyttämään luvattoman henkilön poistamiseksi radalta. Ilmiön ehkäisy pa-

rantaisi siis myös rautatieliikenteen täsmällisyyttä ja häiriöttömyyttä. 

 

Vuonna 2019 asiattomasta radalla liikkumisesta, henkilövahingoista ja ilkival-

lasta aiheutui junille myöhästymisiä 400 tuntia. Tarkoituksenmukaisena näh-

dään, että rataverkolla pyritään vähentämään luvatonta liikkumista radalla niin, 

että nykyiset tapausmäärät saadaan puolitettua vuoteen 2032 mennessä ja vä-

hennettyä 90% nykyisestä vuoteen 2050 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

ratojen aitausta on syytä laajentaa nykyisestä ja olemassa olevia aitauksia  

korottaa ja vahvistaa. Nykyrahoituksella ei liikenteelle aiheutuvia häiriöitä eikä 

allejääntejä ole pystytty vähentämään. Voidaan arvioida, että vuosittaisella  

2 milj. euron panostuksella vuoteen 2032 mennessä esitettyyn tilanteeseen voi-

daan päästä. Kyse on lähinnä perusväylänpidon rahoituksen riittävyydestä  

aitauksiin. 

 

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät asiat 

 

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät rataverkon osalta keskeisesti rataver-

kon kunto sekä ns. VAK-ratapihojen riittävä raidekapasiteetti ja riskejä pienen-

tävät varusteet. VAK-ratapihoja on 13 kappaletta 12 paikkakunnalla.  

 

VAK-ratapihojen riittävällä raidekapasiteetilla varmistetaan se, että vaarallisten 

aineiden toimitusketju on sujuva, eivätkä kuljetukset joudu odottamaan vuoro-

aan päästä VAK-ratapihalle. Lisäksi raiteiden riittävä määrä vähentää tarvetta 

vaihtotöille, jolla osaltaan voidaan vähentää riskejä. VAK-ratapihojen raidekapa-

siteetin varmistamiselle ei ole erillistä kustannusarviota. Osin asia kytkeytyy 

myös ratapihojen kokonaiskehittämistarpeisiin.  

 

VAK-ratapihojen turvallisuusvarusteiden avulla voidaan pienentää mahdolli-

sista vuodoista aiheutuvia seurauksia. Turvallisuusvarusteista voidaan mainita 

mm. sammutusvesijärjestelmät ja vuotoaltaat. On huomattava, että pelastuslai-

tokset useassa tapauksessa edellyttävät varusteiden lisärakentamista sekä ka-

meravalvonnan lisäämistä ratapihoille. Parhaillaan on meneillään VAK-lainsää-

dännön muutos, joka tullee vaikuttamaan myös varustelutasoon. Tällä hetkellä 



Väyläviraston julkaisuja 43/2020 36 

 

ei ole tietoa siitä, miten paljon vaatimukset tulevat mahdollisesti muuttumaan 

ja millaisia kustannusvaikutuksia tällä tulee olemaan.  

 

Radalla tehtävien töiden laatu ja vaikutus liikenneturvallisuuteen  

 

Radalla tehtävillä rakentamis-, kunnossapito-, mittaus- ja tarkastustöillä var-

mistetaan, että infrastruktuuri mahdollistaa turvallisen ja häiriöttömän rauta-

tieliikenteen. Näillä toimilla huolehditaan myös infrastruktuurin elinkaaritehok-

kaasta ylläpidosta. Radalla tehtävät työt tulee aina sovittaa yhteen liikenteen 

kanssa paitsi liikenteen häiriöttömyyden, myös liikenteen turvallisuuden var-

mistamiseksi. Siksi onkin syytä aina tarkastella töiden turvallista toteutetta-

vuutta rautatieliikenteen häiriöttömyystavoitteen rinnalla. 

 

Turvallisuusnäkökulmasta on keskeistä huolehtia siitä, että käytettävät menet-

telyt, työtavat, työvälineet tai työkoneet eivät vaaranna rautatieliikenteen tur-

vallisuutta. On syytä edelleen jatkaa menettelyiden ja työtapojen kehittämistä 

riskitietoisuuteen pohjautuen niin, että inhimilliset ja organisatoriset riskit saa-

daan painettua mahdollisimman pieniksi. Tämä tarkoittaa mm. ohjeiden ja niiden 

sisällön jatkuvaa kehittämistä ja hyvien käytäntöjen jakamista sekä tiettyjen 

prosessien yksinkertaistamista. Samalla radanpidon ammattilaisuutta ja sen 

piirteitä turvallisuusnäkökulmasta on tärkeää korostaa.  

 

Työvälineisiin ja työkoneisiin liittyen on tärkeä jatkaa teknistä kehitystä, jotta 

niiden käyttöön liittyvät rautatieliikenteen turvallisuusriskit saadaan minimoi-

tua. Esimerkkinä tästä kehityksestä voidaan mainita rautatieliikenteenohjauk-

sen tietojärjestelmiin sekä työkoneiden automaatioon ja tarkkaan paikantami-

seen liittyvät toimenpiteet. Tätä työtä toteutetaan osaltaan myös Digirata-

hankkeessa. 

 

Radalla tehtävien töiden toteutuva tekninen laatu vaikuttaa aina vähintään vä-

lillisesti rautatiejärjestelmän häiriöttömyyteen ja turvallisuuteen. Tästä syystä 

onkin tärkeää kehittää radalla tehtävien töiden laatukäsitystä ja –vaatimuksia, 

unohtamatta kannustimia. Keskeisenä seikkana on koko rautatiejärjestelmän 

kokonaisuuden ymmärrys sekä sen yksittäisten osien vaikutus muihin järjestel-

män osiin sekä kokonaislaatuun ja turvallisuuteen. 

 

Turvallisuusjohtaminen, turvallisuuskulttuuri ja osaaminen rataverkolla 

 

Osaamisella ja yhteisillä turvallisuusmenettelyillä luodaan vahva perusta tur-

valliselle rautatieliikenteelle ja halutun palvelutason saavuttamiselle. Turvalli-

suusjohtaminen, palveluntuottajien hallinta, yhteistyö, osaaminen sekä vallit-

seva turvallisuuskulttuuri määrittävät rautatiejärjestelmän turvallisuuden pal-

velutasoa teknisessä ja toiminnallisesti monipuolisessa monitoimijaympäris-

tössä. 

 

Turvallisuuden palvelutason kannalta onkin keskeistä varmistaa, että kaikki ra-

danpidossa ja rautatieliikenteenohjauksessa työskentelevät henkilöt sekä orga-

nisaatiot tunnistavat työnsä turvallisuusmerkityksen ja osaamistarpeet sekä 

työskentelevät niiden parissa jatkuvan parantamisen periaatteella. Rautatie-

alan osaamista ja koulutusohjelmia on tärkeää kehittää varmistamalla niihin 

riittävät resurssit.  
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Tämän varmistamiseksi on syytä jatkaa pitkäjänteistä työtä ja varmistaa tie-

kartta vuoteen 2032 toimenpiteistä, joilla turvallisuus on jokaisen työntekijän ja 

organisaation päätavoite. Riittävän palvelutason saavuttaminen ei vaadi suuria 

kustannuksia; keskeistä on sitoutuminen ja yhteisten menettelyjen kehittämi-

nen.  

 

Turvallisuuden ohella vastaava ajattelumalli on syytä ulottaa myös laatukäsit-

teeseen, joka osaltaan tukee toimintavarmuutta ja vähentää häiriöriskejä rauta-

teillä. 

 

4.5  Digirata  

Suomessa on nykyisin käytössä junien kulunvalvontatekniikka JKV, jonka käyt-

töikä on loppumassa 2020-luvun lopussa. Keväällä 2020 valmistuneessa Digi-

rataselvityksessä (Kohti digitaalista ja älykästä rautatieliikennettä, Digirata-sel-

vityksen loppuraportti, LVM) on tutkittu vaihtoehtoja vanhentuvalle kulunval-

vonnalle huomioiden EU-sääntelyn velvoitukset. Selvityksen osapuolet suosit-

televat työn tulosten perusteella JKV-järjestelmän korvaamista modernilla ra-

diopohjaisella eurooppalaisella junakulunvalvontajärjestelmällä (European 

Train Control System, ETCS).  

 

Investoinnin kokonaiskustannusarvio ajalle 2021–2041 on yhteensä 1,37 mrd. 

euroa. Varsinainen rakentaminen on vuodesta 2028 eteenpäin. Lisäksi toteutuk-

sen kannalta on huomioitava 257 milj. euron kustannus liikkuvan kaluston omis-

tajille ajalle 2025–2040. Toteuttamalla Digirata, voidaan muuten tarvittavista 

turvalaitteiden uusimisista ja rakentamisista jättää merkittävä osa toteutta-

matta, mikä vapauttaa perusväylänpidon rahoitusta muuhun tarvittavaan käyt-

töön.  

 

Digirataa tehdään sillä ajatuksella, että tulevaisuuden turvalaite- ja kulunval-

vontajärjestelmät ovat joustavasti muokattavissa tarpeen mukaan. Uudella jär-

jestelmällä pystytään vastaamaan erilaisiin tulevaisuuden muutostarpeisiin ku-

ten osaltaan kapasiteetin kasvutarpeisiin eri osissa rataverkkoa.  

 

Digirata-hankkeen toteuttaminen linjaa pitkälti rautateiden tulevaisuuden Suo-

messa. Myös automaattiliikenne tulee perustumaan ainakin valtion rataverkolla 

ERTMS-kulunvalvontajärjestelmään ja sen sisällä FRMCS-radiojärjestelmään 

(Future Railway Mobile Communication System).  

 

Digirataselvityksessä on esitetty alustava etenemissuunnitelma modernin ra-

diopohjaisen järjestelmän käyttöönottoon. Alustava etenemissuunnitelma on 

esitetty kuvassa 7.    
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Kuva 7.  Digirataselvityksen mukainen alustava etenemissuunnitelma mo-

dernin radiopohjaisen järjestelmän käyttöönottoon.  
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Tavoitetila vuoteen 2032 

 

Digiradan rakentaminen on aloitettu vuonna 2028 ja vuoteen 2032 mennessä on 

otettu käyttöön rataosat Tampere–Rauma/Pori, Turku–Helsinki ja Riihimäki–

Seinäjoki. Työn alla on Helsinki–Riihimäki–Lahti-kolmio, jonka käyttöönotto ko-

konaisuudessaan ajoittuu vuoteen 2033. Koko rataverkolle on rakennettu uuden 

sukupolven radioverkko (FRMCS), joka perustuu 5G teknologiaan. Käyttöönote-

tuilla rataosilla on pystytty vastaamaan kasvavaan kapasiteettitarpeeseen. 

 

Seuraavana vaiheena on Lahti–Vainikkala-rataosuus. Sen toteutus tapahtuu 

vuosina 2034–2035. 

 

Tavoitetila vuoteen 2050 

 

Moderni radiopohjainen ETCS-järjestelmä, joka perustuu 5G-teknologiaan tai 

vielä kehittyneempään radioverkkoratkaisuun, on täysin rakennettu vuoteen 

2050 mennessä ja pystyy vastaamaan osaltaan edelleen kasvavaan kapasiteet-

titarpeeseen. Käyttöönoton aikana on pystytty saamaan aiottua enemmän ka-

pasiteettia tarjolle, koska ETCS-tason 3 teknologioista, tehostetusta lasken-

nasta ja algoritmeista on saatu jo hyötyjä. Järjestelmä on edelleen täysin päivi-

tettävissä, ja esimerkiksi automaatioasteen nostamista tasolta (Grade of Auto-

mation, GoA) 3 tasolle 4 ollaan tekemässä/harkitaan tehtäväksi koko maan 

osalta. Junaliikenne tapahtuu jo kokonaisuudessaan automaattisiin toimintoihin 

perustuvalla tasolla 2 (GoA 2). Kullekin rataverkon osalle pystytään tarjoamaan 

maksimimäärä junia ja näin ollen on pystytty varmistamaan mahdollisimman 

ekologinen liikkuminen. 

 

Suurimmasta osasta ratalaitteita on päästy eroon, joten järjestelmien toiminta-

varmuus on huippuluokkaa. Tämä on johtanut kunnossapidollisten töiden luon-

teen muuttumiseen aitoon ennakoivaan kunnossapitomalliin. Rautatieliikenteen 

häiriöherkkyys on minimissään, koska järjestelmät ovat erittäin toimintavar-

moja ja toiminnot on kahdennettu vastaamaan yllättäviin ulkoisiin häiriöihin. 

Sekä infran että kaluston osalta ennakoiva kunnossapito datan hyödyntämisen 

kautta on vähentänyt ratalaite- ja kalustorikkojen määrän erittäin pieneksi. 

 

Uudet innovaatiot ovat tuoneet rautatieliikenteen käyttöön useita sovelluksia, 

joita hyödyntämällä on merkittävästi kasvatettu rautateiden kulkumuoto- ja 

kuljetusosuutta. Innovaatioita on hyödynnetty useilta eri teollisuuden aloilta, 

minkä vuoksi kehitys on ollut todella nopeaa ja tulee myös jatkumaan sellaisena. 

Rautatiet hyödyntävät täysimääräisesti digitalisaation kehityksen tuomia mah-

dollisuuksia. 

 

FRMCS on luonut lujan perustan kehitykselle. Radioverkkoteknologia on kor-

vattu useaan kertaan pohjautuen kaupallisten radioverkon kehitykseen. Tämän 

vuoksi verkon kapasiteetti on parantunut mittavasti mahdollistaen tehokkaan 

rautatieverkon käytön. Kaikki rautatieliikenteen toimijat ovat hyötyneet paran-

tuneesta verkosta. Radioverkkoa on hyödynnetty useilla eri tavoilla matkustajan 

mukavuuden lisäämiseksi. Matka- ja kuljetusketjujen optimointi on toteutettu 

helposti saatavilla olevan ja nopeasti liikkuvan datan perusteella tehokasta las-

kentaa hyödyntäen. Suomen rautateillä on puhe- ja dataviestintään vain yksi  

radioverkko, jota jaetaan kaikkien toimijoiden kanssa liikennemuotorajojen yli. 
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4.6  Ympäristönäkökohtia 

Ympäristöä koskevien asioiden osalta tässä luvussa käsitellään lyhyesti ilmas-

tonmuutosta, ympäristölainsäädännön mahdollisia muutoksia sekä rautatielii-

kenteen aiheuttamaa melua ja tärinää. Näihin kaikkiin kytkeytyy jo nyt tiedossa 

olevia tai tulevaisuudessa mahdollisia toimenpidetarpeita ja näiden myötä myös 

rahoitustarpeita.   

 

Ilmastonmuutos 

 

Ilmastonmuutoksen hillintä, siihen sopeutuminen ja energiatehokkuuden paran-

taminen on tarpeen ottaa huomioon ratahankkeiden suunnittelu- ja toteutusvai-

heessa. Ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi on tärkeää tunnistaa ilmaston-

muutokselle kriittisimmät omaisuuslajit ja maantieteellisesti kriittiset rataver-

kon kohteet sekä vaikutukset työntekoon (esim. sadeveden hallinta). 

 

Ympäristölainsäädännön mahdollisia muutoksia 

 

Tiukentuvan ympäristösääntelyn myötä voidaan mahdollisesti kieltää kasvilli-

suuden hallintaan käytettävän glyfosaatin ja ratapölkkyjen kyllästämiseen käy-

tetyn kreosootin käyttäminen. Glyfosaatille ja kreosootille on tarpeen jatkaa ak-

tiivisesti vaihtoehtojen kehittämistä. 

 

Haitallisten vieraslajien torjunta väyläalueilta on noussut esille sen jälkeen, kun 

kansalliseen vieraslajiasetukseen vuonna 2019 sisällytettiin muun muassa kurt-

turuusun ja komealupiinin torjuntavelvoite. Rautatiealueilla vieraslajit eivät kui-

tenkaan ole niin suuri ongelma kuin maantiealueilla. Tällä hetkellä tieto kurttu-

ruusun ja komealupiinin esiintymisestä rataverkolla on hyvin puutteellista. Alus-

tavan arvion mukaan kurtturuusun torjunnan kustannukset rautatiealueilta ovat 

noin 1,2 milj. euroa. 

 

Rautateiden linjaosuuksilla kreosootilla käsiteltyjä puupölkkyjä on vähäliiken-

teisillä radoilla ja pölkkyjen vaihtaminen kytkeytyy peruskorjausten tekemiseen 

nostaen korjauskustannuksia. Pölkkyjä on muualla verkolla ratapihoilla, vaih-

teissa, sivuraiteilla ja silloilla. Pelkkä pölkkyjen vaihtamisen kustannus ilman 

muita tarvittavia toimia voi valtion rataverkolla olla jopa noin 250–450 milj. eu-

roa käytettävistä pölkyistä riippuen. Vuosikustannuksiin vaikuttaa muun mu-

assa siirtymäaika. Mahdolliset uudet ratkaisut voivat myös olla kalliimpia ja nii-

den käyttöikä lyhyempi, mikä lisäisi kustannuksia. Kreosootin kiellosta aiheutuisi 

myös merkittäviä kustannusvaikutuksia yksityisraiteille.  

 

Melu ja tärinä 

 

Jo nykytilanteessa on olemassa kohteita, joissa raideliikenne aiheuttaa tärinä- ja 

meluhaittoja. Melun- ja tärinäntorjunta korostuu, jos maankäyttöä kehitetään 

rautateiden ympäristössä tai jos akselipainot ja henkilöliikenteen nopeudet kas-

vavat. Melun- ja tärinäntorjunta parantaa asumismukavuutta rautateiden lähei-

syydessä ja mahdollistaa tehokkaan kaupunkirakenteen muodostumisen. 

 

Pääväylien liikenteen määrän lisääntyessä ja maankäytön kehittyessä rautatei-

den ympäristössä meluhaitat kasvavat, ellei meluntorjuntaa lisätä. Myös henki-

löliikenteen junien nopeuksien kasvattaminen lisää meluntorjuntatarpeita. Rau-
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tateiden meluntorjunnan tarve ja kustannukset saattavat lisääntyä myös kiris-

tyvien vaatimusten myötä. Meluntorjuntaa on perinteisesti tehty meluestein, 

mutta pelkästään rakenteellista meluntorjuntaa toteuttamalla ei pystytä vä-

hentämään riittävästi melulle altistumista. Meluesteiden lisäksi on hyödynnet-

tävä muita meluntorjuntakeinoja, joilla vaikutetaan sekä melupäästöön että me-

lun leviämiseen. Tärkeä keino meluhaittojen ennaltaehkäisyyn on maankäytön 

suunnittelu. Pienempiä meluntorjunnan toimenpiteitä olisi mahdollista toteut-

taa nopeallakin aikataululla, mutta käytännössä niitä ei viime aikoina ole erilli-

sinä hankkeina toteutettu. Oma erillisrahoitus meluntorjuntakohteille olisi tar-

peellinen. 

 

Rautatieliikenteen aiheuttama tärinä on noussut viime vuosina aiempaa merkit-

tävämmäksi ongelmaksi. Tärinän syntyminen on monen tekijän summa. Lisään-

tyneen transitoliikenteen myötä alueet, joilla tärinän torjuntatoimenpiteitä tar-

vitaan, on kasvanut merkittävästi. Nopeusrajoitusten lisäksi käytettävissä ei 

tällä hetkellä ole realistisia ja toimivia ratkaisuja tärinän torjuntaan. Mikäli tran-

sitoliikenne jatkaa ennallaan tai jopa lisääntyy, tarvitaan tärinäntorjuntaan mer-

kittävästi lisärahoitusta. 

 

4.7  Ratapihat, asemat ja varikot 

Ratapihojen merkitys liikenne- ja kuljetusjärjestelmässä 

 

Liikennejärjestelmän näkökulmasta ratapihat ovat matka- ja kuljetusketjun sol-

mupisteitä, jotka mahdollistavat vaihdot sekä rautatieliikenteen sisällä, että 

rautatieliikenteen ja muiden liikennemuotojen välillä. Henkilöliikenteessä rata-

pihat ja rautatieasemat toimivat eri yhteysväleillä liikennöivien junien vaihto-

asemina sekä solmupisteinä rautatieliikenteen, muun joukkoliikenteen, henkilö-

autoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun välillä. Tavaraliikenteessä ratapihat mah-

dollistavat eri yhteysväleillä liikennöivien junien vaunujen järjestelyn, jonka  

lisäksi satamien ratapihat, raakapuun kuormauspaikat ja muut rautatietermi-

naalit toimivat solmupisteinä rautatie-, meri- ja tiekuljetusten välillä.  

 

Rautatieliikennejärjestelmän sisällä yhteysvälejä ja niihin liittyviä ratapihoja  

tulee käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Yhteysvälin (matkustajaliikenne- tai kul-

jetusreitin) mahdollistaman palvelutason hyödyntäminen edellyttää, että myös 

sen alku- ja päätepisteinä olevien sekä mahdollisten välipysähdyksiin tai -käsit-

telyihin tarvittavien ratapihojen palvelutaso on riittävä.  

 

Esimerkiksi sähköistyksen hyödyntäminen edellyttää, että myös lähtö- ja tulo-

ratapihoilla on riittävästi sähköistettyjä raiteita. Vastaavasti kohtauspaikkojen 

mahdollistaman junapituuden hyödyntäminen edellyttää, että myös lähtö- ja 

tuloratapihoilla on riittävän pitkiä raiteita. Esille on noussut myös erityisesti 

transitoreittien osalta pitkien 925 metrin raiteiden puute ratapihoilla.  

 

Ratapihat ovat myös puskureita, jotka mahdollistavat liikenteen joustavan 

suunnittelun ja rataverkon kapasiteetin tehokkaan käytön. Puskurirooli korostuu 

häiriötilanteiden hallinnassa. Tavaraliikenteen ratapihoilla korostuu lisäksi kul-

jetusten normaalista epäsäännöllisyydestä aiheutuvan kuormitusvaihtelun hal-

linta.  
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Ratapihojen käyttötarpeiden kehittyminen  

 

Henkilöliikenteen ratapihoihin vaikuttavat keskeiset toimintaympäristön muu-

tokset ovat matkustajamäärien kasvu, seudullisen lähi- ja taajamajunaliiken-

teen mahdollinen lisääntyminen sekä monitoimijaympäristön mahdollinen laa-

jeneminen. Nämä kaikki vaikuttavat ensisijaisesti Etelä- ja Länsi-Suomen mat-

kustajamäärältään suurilla yhteysväleillä ja niiden päätepisteinä olevilla ratapi-

hoilla. 

 

Pitkällä aikajänteellä matkustajamäärän kasvu lisää painetta junatarjonnan 

kasvattamiselle, mikä edellyttää myös ratapihoilta riittävää kapasiteettia. Tam-

pereella kapasiteettitarve realisoituu erityisesti, jos lähijunaliikenne lisääntyy. 

Helsingissä ratapihan kapasiteetin arvioidaan olevan HELRA-hankkeen valmis-

tumisen jälkeen riittävä 2030-luvulle, mutta pitkällä aikajänteellä myös Helsin-

gissä on todennäköisesti tarvetta lisäkapasiteetille. 

 

Tavaraliikenteen ratapihojen käyttötarve on muuttumassa vaunujen järjeste-

lystä entistä enemmän liikenteenhoitoon liittyviin toimintoihin (junien tulo ja 

lähtö, linjaraiteen vapautumisen odotus ja lyhytaikainen seisonta) sekä vaunu-

kaluston säilytykseen. Vaihtotyöpalvelun käyttö on merkittävä kuljetusten kus-

tannuksia lisäävä tekijä, jonka vuoksi sitä pyritään jatkuvasti vähentämään. Tä-

män seurauksena ratapihoilla tarvitaan entistä vähemmän lyhyitä lajittelurai-

teita. Samaan aikaan kuitenkin tarvitaan entistä enemmän pitkiä raiteita, koska 

junapituuksia pyritään kasvattamaan. Tämä muutostarve näkyy erityisesti suu-

rimmilla ratapihoilla, joiden geometria on suunniteltu vaunuryhmien lajittelua 

varten. Pidempien junien käytölle on potentiaalia erityisesti raakapuun kuljetuk-

sissa uusien tehokkaampien veturien myötä. Tämä edellyttää pidempiä raiteita 

suurimmilla raakapuun kuormauspaikoilla sekä tuotantolaitosten tulo-ja lähtö-

ratapihoilla.  

 

Vaikka vaunujen järjestely ratapihoilla vähenee, raidekapasiteettitarve kokonai-

suutena ei vähene, tai se voi jopa kasvaa. Myös tarve säilyttää käyttämättöminä 

olevia vaunuja ratapihoilla on kasvanut. Tämän vuoksi kuormitetuimpien aluei-

den (mm. Kaakkois-Suomi, Pohjois-Suomi) ratapihoille tehtävät muutokset tulisi 

suunnitella siten, ettei raidekapasiteetti kokonaisuutena vähene. Tyhjien vaunu-

jen säilytys ei aseta ratapihoille yhtä suuria teknisiä vaatimuksia kuin vaunujen 

järjestely, mikä tulee huomioida sellaisilla ratapihoilla, joiden käyttö on suurelta 

osin vaunujen säilytystä. 

 

Transitoliikenteessä on tällä hetkellä kasvupotentiaalia, mikä lisää kapasiteetti-

tarvetta erityisesti tärkeimmillä transitoreiteillä Vainikkalasta Kotkaan ja Hami-

naan sekä Vartiuksesta Kokkolaan. Transitovirtojen jatkuvuuteen liittyvät epä-

varmuudet on kuitenkin huomioitava infrainvestointien suunnittelussa.   

 

Ratapihojen keskeiset peruskorjaus- ja kehittämistarpeet 

 

Useita merkittäviä ratapihoja on tulossa elinkaarensa päähän ja monessa ta-

pauksessa näillä ratapihoilla on tarvetta samanaikaisesti sekä peruskorjaus- 

että kehittämistoimenpiteille. Useimmissa tapauksissa nämä toimenpiteet kan-

nattaa toteuttaa yhtenä kokonaisuutena, jolloin kokonaiskustannukset ovat al-

haisemmat ja myös työnaikaiset haitat liikenteelle jäävät pienemmiksi.  
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Sekä henkilö- että tavaraliikenteen näkökulmasta keskeisiä ratapihoja, joilla on 

tarvetta erilaisille peruskorjaus-, parantamis- tai kehittämistoimille ovat Ha-

mina, Kemi, Kokkola–Ykspihlaja, Kontiomäki, Kouvola, Kuopio, Oulu, Riihimäki, 

Tampere, Turku ja Vainikkala/Imatra. Kaikki nämä sijaitsevat pääväylillä ja ovat 

keskeisiä myös verkollisesta toimivuusnäkökulmasta. Rahoitusta on vuosina 

2019 ja 2020 myönnetty Oulun, Kuopion ja Turun toimenpiteisiin, mutta näiden 

osalta on kuitenkin jäänyt vielä lisärahoitustarve seuraavan vaiheen toimenpi-

teitä varten.  

 

Edellä mainituissa kohteissa korostuvat suuret toimenpidekokonaisuudet. Tä-

män lisäksi pienempiä peruskorjaus -ja parannustarpeita on useilla ratapihoilla 

eri puolilla Suomea. Välttämättömien peruskorjaustarpeiden lisäksi pienem-

millä kustannustehokkailla parannustoimenpiteillä saadaan ratapihoille lisää 

joustoa ja toiminnallisuutta.  

 

Henkilöliikenteen kannalta ratapihojen yleiset kehittämistarpeet liittyvät pää-

asiassa mataliin ja heikkokuntoisiin matkustajalaitureihin sekä laituripolkuihin. 

Tavaraliikenteen osalta yleiset peruskorjaus- ja kehittämistarpeet liittyvät rai-

teistojen heikkoon kuntoon, riittämättömään raidekapasiteettiin ja turvalaiteva-

rustelun puutteisiin.  Rautatieliikenteen monitoimijaympäristön kasvu ja kas-

vuun varautuminen on huomioitava ratapihoilla erityisesti raide - ja laiturikapa-

siteetti- sekä käyttöhuoltoraidetarpeiden osalta sekä raiteiston käytön hallin-

nan toimintamalleissa ja palveluihin pääsyn varmistamisessa.  

 

Ratapihoihin kohdistuvat maankäytön kehittämishankkeet ja asemanseutu-

jen kehittäminen 

 

Kaupunkien kasvaessa asemanseuduista ja ratapiha-alueista on tullut houkut-

televia maankäytön kehityskohteita, koska laajoina ja tasaisina alueina ne sovel-

tuvat asuin- ja toimitilarakentamiseen hyvin, kytkeytyvät hyvin liikennejärjes-

telmään ja infrastruktuurin kehittämiskustannukset ovat alhaiset. Merkittäviä 

tavararatapihaan kohdistuvia maankäytön kehittämistavoitteita on mm. Ou-

lussa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa. 

 

Asemanseutujen kehittämishankkeissa tavoitteena on kehittää asemista ja nii-

den lähiympäristöistä nykyistä enemmän asumisen, kaupan ja liike-elämän kes-

kuksia, liittää ne kiinteämmin osaksi kaupunkirakennetta ja muuta joukkoliiken-

nejärjestelmää ja samalla parantaa aseman palvelutasoa matkaketjun solmu-

pisteenä ja siten edistää joukkoliikenteen käyttöä. Merkittäviä asemanseutujen 

kehittämishankkeita on käynnissä muun muassa Tampereella, Turussa, Ou-

lussa, Joensuussa, Lahdessa ja Kuopiossa. 

 

Asemanseuduilla on tärkeää mahdollistaa sujuvat vaihdot. Tähän kytkeytyy 

käyttäjän näkökulmasta vaihdot joukkoliikennemuotojen välillä sekä hyvät saat-

toliikennejärjestelyt. Liityntäpysäköintipaikkoja niin autoille kuin pyörille tulisi 

olla riittävästi ja tarjottavien paikkojen pitäisi olla laadukkaita. Sujuvien vaihto-

mahdollisuuksien ja liityntäpysäköinnin kehittäminen vaatii eri toimijoiden yh-

teistyötä. 

 

Ratapihojen ja asemanseutujen maankäytön kehittämishankkeissa on tärkeää 

varmistaa, että hankkeiden tavoitteet ja suunnitelmaratkaisut sovitetaan yh-

teen sekä henkilö- että tavaraliikenteen toimivuuden edellyttämien reunaehto-

jen kanssa. 
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HSL-alueen varikot 

 

Helsingin seudun lähijunien uudet varikot ovat tulleet ajankohtaiseksi useiden 

toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten takia. Radan tehokas liiken-

nöinti edellyttäisi junaliikenteen aloittamista ja lopettamista linjojen päästä eikä 

Ilmalasta. HSL on hankkimassa uutta junakalustoa, joka tarvitsee lisää varikko-

tilaa. Varikot pitäisi valmiina 2020-luvun lopulla, jolloin uutta junakalustoa tulee 

käyttöön. Liikenteen järjestämisen kannalta varikoiden sijainti toiminta-alueiden 

rajoilla on parempi kuin Ilmalassa. Varikot kytkeytyvät myös Espoon kaupunki-

radan toteuttamiseen.  

 

Väyläviraston ja HSL:n tekemässä vuonna 2020 valmistuneessa selvityksessä 

esitetään kolmea uutta varikkoa, joista kaksi on kunnossapitovarikko ja yksi säi-

lytysvarikko. Esillä on vielä vaihtoehtoja, mutta varikkoja olisi Rantaradalla, Ke-

häradalla ja Pääradalla.  Kolmen lähiliikenteen varikon yhteenlaskettu kustan-

nusarvio on sijoituspäätöksestä riippuen 300–400 milj. euroa. 

 

Vuonna 2020 solmitussa Helsingin seudun MAL-sopimuksessa on sovittu vari-

koiden jatkoselvityksistä ja suunnittelusta. Kunnilla on näissä keskeinen vastuu. 

Lisäksi on todettu, että valtio ratkaisee pidemmän aikavälin toimenpiteensä lä-

hijunaliikenteen varikoiden toteutukseen seuraavan MAL-sopimuksen tai vari-

koiden rakentamispäätöksen yhteydessä. 

 

4.8  Välityskyky 

Yleistä 

 

Välityskykyä koskevat näkökohdat perustuvat pääasiassa Väylävirastossa ke-

väällä 2020 valmistuneeseen selvitykseen Rataverkon välityskyvyn kokonais-

kuva. Selvityksessä tarkasteltiin rataverkon välityskykyä ja sen haasteita nyky-

tilanteessa sekä arvioitiin tilanteen kehittymistä tulevaisuudessa, lähinnä vuo-

teen 2030 mennessä.   

 

Suomen rataverkko on pääasiassa yksiraiteista rataa, jota käyttää niin henkilö- 

kuin tavaraliikenne, ja välityskyvyn riittävyyteen liittyy monia tekijöitä. Tässä lu-

vussa esiintuotujen ongelmakohteiden lisäksi erilaisia välityskykyyn liittyviä 

haasteita esiintyy ja voi kehittyä myös muille rataosille. 

 

Ratakapasiteetti riippuu muun muassa infrasta, kuten raiteiden määrästä, no-

peusrajoituksista ja vaihteista, kaluston ominaisuuksista kuten jarrutusmat-

koista sekä aikataulusta, kuten ajo-, pysähdys- ja kääntöajoista, pelivarasta ja 

junien vuoroväleistä. Henkilöliikenteessä yksittäisen rataosan matkustajakapa-

siteetti muodostuu junavuorojen määrän ja junien kapasiteetin yhteisvaikutuk-

sena. Tavaraliikenteessä välityskykyyn kytkeytyy myös akselipainot ja junien  

pituudet. Kapasiteetin riittävyyttä tarkastellessa on huomioitava myös mm.  

ratatöiden vaatimat työraot ja erilaiset kalustonsiirrot. Nykyisen kulunvalvonta-

järjestelmän korvaaminen modernilla radioverkkopohjaisella junien kulunval-

vontajärjestelmällä (Digirata) ratkaisisi osaltaan välityskykyongelmia, erityi-

sesti yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa. 

 

  



Väyläviraston julkaisuja 43/2020 45 

 

Välityskyvyn kannalta ongelmallisimmat rataosat nykytilanteessa ja tilan-

teen kehittyminen vuoteen 2030 

 

Nykytilanteen suurimmiksi pullonkauloiksi on tunnistettu seuraavat rataosat tai 

yhteysvälit: 

 Helsinki–Kerava 

 Kerava–Riihimäki 

 Riihimäki–Tampere(–Lielahti) 

 Helsinki–Kirkkonummi  

 Luumäki–Imatra/Vainikkala 

 Ylivieska–Oulu 

 Ylivieska–Iisalmi–Kontiomäki 

 Kontiomäki–Oulu 

 Tampere–Jyväskylä 

 

Haastavimmaksi näistä nousee nykyinen Päärata erityisesti Helsingistä Tampe-

reelle. Rataosalla kulkee eniten liikennettä ja myös liikenteen kasvupaineet ovat 

suuret. Valtion neljännessä lisätalousarviossa 2020 rahoitusta on ohjattu Hel-

sinki-Riihimäki 2. vaiheelle ja Espoon kaupunkiradalle, jotka molemmat ratkaise-

vat osaltaan nykytilanteen ongelmallisimpia kohteita. Lisäksi Kontiomäki-Oulu -

välin liikennepaikkojen kehittäminen on saanut ehdollisen teollisuuden inves-

tointeihin liittyvän rahoituksen. Vuoden 2021 talousarvioesitykseen sisältyi 

Tampere-Jyväskylä -välin pieniä toimenpiteitä.    

 

Vuoteen 2030 mennessä junamäärien on ennustettu kasvavan henkilöliikenteen 

osalta erityisesti Pääradalla Helsinki–Tampere-välillä sekä Helsinki–Lahti-vä-

lillä. Tavaraliikenteen kasvu jakautuu eri puolille rataverkkoa. Tavaraliikenteen 

ennustettu junamäärän kasvu on ollut maltillinen, tyypillisesti 1–2 tavarajunaa 

vuorokaudessa. Yleisesti ottaen kasvupaineet kohdistuvat niille rataosille, joilla 

on jo nykyisellään korkea junamäärä ja kapasiteettiongelmia. Vuoden 2030 en-

nusteen mukaan välityskykyongelmat lisääntyvät ja uusia ongelmia syntyy seu-

raaville rataosille:  

 Kerava (Kytömaa)–Helsinki, läntinen raide   

 Kerava (Kytömaa)–Hyvinkää, molemmat raiteet   

 Lahti–Kouvola, eteläinen raide   

 Luumäki–Lappeenranta   

 Kirkkonummi–Karjaa  

 

Lisäksi erityisesti seuraaviin rataosiin liittyy seuraavaksi riskejä henkilö- ja ta-

varaliikenteen yhteensovittamisessa ja välityskyvyn riittämisestä, jos junamää-

rät kasvavat liikenne-ennusteita 2030 voimakkaammin: Oulu–Kemi, Kouvola–

Mikkeli, Imatra–Parikkala ja Tampere-Pori. 

 

Kaakkois-Suomen rautatieyhteyksien muodostamaan kokonaisuuteen liittyy 

Imatra - Imatrankoski raja -välin kehittäminen. Kehittäminen kytkeytyy Venäjän 

suunnan liikenteen välityskyvyn parantamiseen, tavara- ja henkilöliikenteen toi-

mintaedellytysten parantamiseen sekä monitoimijaympäristön edistämiseen.  
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Henkilöliikenne 

 

Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto matkustajaliikenteen suurimmista välitys-

kykyhaasteista ja junien lisäämismahdollisuuksista. 

Taulukko 1.  Matkustajaliikenteen suurimpia välityskykyhaasteita ja junien li-

säämismahdollisuudet.  

Yhteenveto matkustajaliikenteen suurimmista välityskykyhaasteista ja junien  

lisäämismahdollisuuksista 

Nyky- 

tilanne 

Merkittävimmät haasteet ovat Pääradalla Helsinki–Tampere-välillä ja 

Tampereen solmussa.  

 

Rantaradan osalta kiireisin kehitystarve on kaupunkiradan jatkaminen 

Kauklahteen, jotta radan välityskyky riittää ennustettuun lähiliikenteen 

kasvuun. 

 

Lisäksi henkilö- ja tavaraliikenteen yhteensovittaminen on ajoittain  

haastavaa rataosilla Luumäki–Imatra, Ylivieska–Oulu, Tampere–Jyväs-

kylä. 

 

Tilanteen 

kehitty-

minen 

vuoteen 

2030 

men-

nessä 

Helsinki–Riihimäki-välille on ennustettu merkittävää kasvua, jota radan 

nykyinen infrastruktuuri ja aikataulurakenne ei mahdollista.  

 

Tampereen solmu korostuu entisestään pistemäisenä ongelmana välitys-

kyvyn kannalta. Haasteen suuruuteen vaikuttaa lähiliikennepilotin  

mahdollinen jatkuminen ja tähän liittyvä mahdollinen kasvu junamäärän 

osalta. 

 

Muun Suomen osalta kasvuennusteet ovat maltillisia, mutta junamäärän 

ennustettua suurempi kasvu ja tavaraliikenteen muutokset voivat lisätä 

yhteensovitus- ja välityskykyhaasteita Lahti–Kouvola-, Oulu–Kemi-,  

Kouvola–Mikkeli-, Imatra–Parikkala- ja Tampere–Pori-rataosilla.  

 

Tulevai-

suuden 

haastei-

siin  

varautu-

minen 

Helsinki–Riihimäki-välille tarvitaan investointeja ratainfrastruktuuriin  

alkaen Pasila–Riihimäki-kehityshankeen toisesta vaiheesta. Myös Riihi-

mäki–Tampere-välillä on varauduttava investointeihin. 

 

Espoon kaupunkiradan jatkaminen Kauklahteen on edellytys HSL:n  

lähiliikenteen kehittämiselle ja junamäärän kasvattamiselle Rantaradalla. 
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Tavaraliikenne  

 

Rataverkon merkittävimpiä kuljetusreittejä tavaralajeittain on esitetty kuvassa 

8. Tavaraliikenteen pääreittejä on lähes koko päärataverkolla. Muutokset tran-

sitoliikenteessä voivat olla äkillisiäkin ja tämä näkyy tällä hetkellä esimerkiksi 

hiljentyneinä Porin sataman kuljetuksina ja kasvaneina määrinä Hangon Kover-

harin ja Loviisan satamiin. Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto tavaraliikenteen 

suurimmista välityskykyhaasteista ja junien lisäämismahdollisuuksista. 

 

 

 
 

Kuva 8.  Rataverkon merkittävimpiä kuljetusreittejä tavaralajeittain  

(Väylävirasto 2019, täydennetty 2020). 
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Taulukko 2.  Tavaraliikenteen suurimpia välityskykyhaasteita ja junien lisää-

mismahdollisuudet.  

Yhteenveto tavaraliikenteen suurimmista välityskykyhaasteista   ja junien lisäämismahdol-

lisuuksista 

Nykytilanne Merkittävimmät tavaraliikenteen kapasiteettihaasteet ovat rataosilla 

Luumäki–Imatra/Vainikkala, Kouvola–Kotka, Kontiomäki-Oulu, Kontio-

mäki–Iisalmi, Ylivieska–Iisalmi ja Ylivieska–Oulu. 

 

Varsinkaan Luumäki-Imatra/Vainikkala-väleillä ja Kouvola-Kotka-välillä 

sekä Kontiomäeltä Ouluun ja Iisalmeen ei ole vapaata kapasiteettia ruuh-

kaisimpiin aikoihin. Useilla näistä väleistä haasteita lisää henkilö- ja tava-

raliikenteen yhteensovittaminen yksiraiteisilla osuuksilla.  

 

Tilanteen kehitty-

minen vuoteen 

2030 mennessä 

Tavaraliikenteen kasvuennusteet ovat hyvin maltillisia. Varsinkin Venäjän 

tavaraliikenne on kuitenkin hyvin vaikeasti ennustettavissa ja muutokset 

voivat olla nopeita. Lisäksi teollisuuden muutoksilla voi olla merkittävä 

vaikutus tavaravirtoihin. 

  

Tulevaisuuden 

haasteisiin  

varautuminen 

Pelkästään tavaraliikenteen näkökulmasta ei ole selkeitä tarpeita uusille 

isommille hankkeille, jos junamäärien kasvu pysyy maltillisena. Yksirai-

teisten osuuksien osalta tilannetta voidaan parantaa kohtaamismahdolli-

suuksia parantamalla ja lyhentämällä suojastusvälejä. Mikäli on tarve va-

rautua esimerkiksi Venäjän tavaraliikenteen merkittävään kasvuun, tämä 

vaatisi merkittävämpiä investointeja, kuten uusia kaksoisraideosuuksia.   

 

 

 

Transitoliikenne  

 

Keskeisiä transitoliikenteen reittejä ovat yhteydet Vartiuksesta Kokkolan sekä 

Vainikkalasta Kotkan suunnan satamiin sekä Poriin. Uusia, mahdollisesti kasva-

via, transitoliikenteen reittejä ovat yhteydet Vainikkalasta Hangon Koverharin 

satamaan sekä Loviisaan. Nykyiset transitoreitit ovat jo muutenkin kuormittu-

neilla rataosilla. 

 

Nykytilanteen transitoreiteillä kapasiteetin käyttöastearvot ylittävät huippu-

tunteina 85 prosentin Vartiuksen ja Kokkolan välisillä reiteillä sekä Kouvola–

Lahti- ja Luumäki–Kouvola -väleillä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ruuhkai-

simpiin aikoihin näille reiteille ei ole mahdollisuutta lisätä tavaraliikennettä. 

 

Transitoliikenteen muutokset ovat vaikeasti ennustettavia ja tarpeet voivat 

vaihdella nopeallakin aikavälillä. Volyymivaihtelut voivat olla suuria ja kohde- 

satamat voivat vaihtua. Kuljetusreitit ja niiden tarpeet voivat siis muuttua  

nopeastikin. Myös jo sovittujen kuljetusten osalta on tyypillistä niiden vaikea  

ennakoitavuus, mikä aiheuttaa kapasiteettihaasteita erityisesti rajalla Vainikka-

lassa ja Imatrankoskella. Myös kuljetusten ennakoimattomuus aiheuttaa ajoit-

tain haasteita ja pulaa myös vapaista raiteista ratapihoilla ja satamissa. 

 

Ratapihojen ja kohtaamispaikkojen rajallisten raidepituuksien takia transito- 

liikenteelle on tyypillistä, että tavarajunia joudutaan jakamaan osiin matkan ai-

kana. Lisäksi satamissa raiteistot aiheuttavat omia haasteitaan, sillä satamien 

raiteistot on voitu alun perin suunnitella hyvin erilaiseen toimintaympäristöön. 

Venäläiseen junakalustoon liittyy lisäksi erityispiirteenä tärinäongelmat ja 

muuta tavaraliikennettä alhaisempi nopeus.  
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Transitoliikenteen hankalan ennustettavuuden takia sen tuomiin muutoksiin on 

haastava varautua. Transitoliikenteen potentiaalinen kasvu voi olla yksi peruste 

investoinneille, mutta ainoana perusteena riski yli-investoinnille voi pidemmällä 

aikavälillä olla suuri. Taulukossa 3 on esitetty yhteenveto transitoliikenteen 

suurimmista välityskykyhaasteista ja junien lisäämismahdollisuuksista. 

Taulukko 3.  Transitoliikenteen suurimpia välityskykyhaasteita ja junien lisää-

mismahdollisuudet.  

Yhteenveto transitoliikenteen suurimmista välityskykyhaasteista   ja junien lisää-

mismahdollisuuksista 

Nykytilanne Merkittävimmät transitoreitit Vartiuksesta Kokkolaan sekä Vainik-

kalasta Kotkan suunnan satamiin ja Poriin ovat muutenkin kuormit-

tuneita rataosia.   

 

Tilanteen  

kehittyminen 

vuoteen 2030  

mennessä 

Transitoliikenteen ennusteisiin liittyy paljon epävarmuutta. Volyy-

mivaihtelut voivat olla nopeita ja suuria.  Merkittävä kasvu aiheut-

taisi merkittäviä haasteita nykyisillä transitoreiteillä. Transiton 

määrä voi myös laskea. 

 

Tulevaisuuden 

haasteisiin  

varautuminen 

Transitoliikenteen kannalta merkittävimmät kehitystoimet liitty-

vät rataverkon kantavuuteen ja kohtaamisraidepituuksiin. Mikäli 

rataosuudella on investointitarpeita muistakin syistä, transitolii-

kenteen kasvuun varautuminen voi puoltaa isompia investointeja.  

 

 

 

4.9  Henkilö- ja tavaraliikenteen nopeuttaminen 

Henkilöliikenne 

 

Matka-aikojen lyhentäminen maakuntakeskusten välillä on noussut viime vuo-

sina alueilta voimakkaasti esiin. Esillä on ollut Helsinki-Turku- ja Helsinki-Tam-

pere-välien lisäksi erityisesti yhteydet Helsingistä Joensuun ja Kuopion suuntiin, 

Tampereelta Ouluun, Jyväskylään ja Poriin sekä Seinäjoelta Vaasaan. 

 

Liikenteen nopeuttamismahdollisuuksia ja nopeustasoja on tarkasteltava jokai-

sella rataosalla tapauskohtaisesti. Selvityksiä on tehty, mutta tavoitetiloja tulisi 

myös selvittää ja suunnitella lisää. Kyse on myös siitä, millaista kalustoa Suo-

messa on tulevaisuudessa. Pääasialliset nopeustasot ovat tällä hetkellä hyvin 

vaihtelevia ja radan ominaisuuksista johtuen lähtökohdat nopeustasojen nos-

tolle ovat hyvin erilaisia. Yleensä uusien ratojen ratageometrian suunnittelupe-

rusteena on pidetty nopeustasoa 300 km/h. 

 

Palvelutasonäkökulmasta tavoitteellisia yhtenäisiä nopeustasoja on hyvin vai-

kea asettaa, edes esimerkiksi TEN-T-ydinverkkokäytävien (nykyinen ja käsitte-

lyssä oleva) kaikille osille osien erilaisuuden takia. Ydinverkkokäytävien osalta 

Helsingin ja Venäjän välillä jo nykyistä ratakin voitaisiin osin kehittää 250 km/h 

kulkevalle liikenteelle, kun taas esimerkiksi Oulusta pohjoiseen lähtökohdat ja 

kokonaistilanne ovat hyvin erilaiset. Yhteyksillä Helsingistä Tampereelle ja Tur-

kuun merkittävämmät nopeuttamiset kytkeytyvät hankeyhtiöihin. Nopeuttami-

nen Helsingistä idän suuntaan kytkeytyy myös uuteen yhteyteen, josta on käyn-

nistetty hankeyhtiöneuvottelut.   
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Lähtökohtaisesti jo rataverkon kunnosta huolehtiminen vaikuttaa täsmällisyy-

teen ja matka-aikoihin. Maakuntien välisillä ratayhteyksillä voidaan parantaa lii-

kenteen sujuvuutta ja täsmällisyyttä sekä lyhentää hieman matka-aikoja erilai-

silla pienemmillä infratoimenpiteillä. Tilanne ja mahdollisuudet vaihtelevat jon-

kin verran rataosittain. Mikäli matka-aikoja tavoitellaan lyhennettäväksi enem-

män, johtaa tämä isompiin kehittämistarpeisiin. Kyse on myös siitä, miten toi-

menpiteitä kytketään yhteen muiden kehittämistoimenpiteiden kanssa kuten 

välityskyvyn lisäämisen kanssa huomioiden kokonaisuutena toimenpiteiden te-

hokkuus. Yhteysväleillä tavoiteltavat palvelutasot vaikuttavat ja kytkeytyvät 

myös toisiinsa. Esimerkiksi Helsingin ja Tampereen välillä tavoiteltava palvelu-

taso vaikuttaa siihen, mitä Tampereen ja Seinäjoen välillä kannattaa tavoitella.  

 

Seuraavassa on käsitelty tarkemmin nopeuttamiseen liittyviä yleisiä näkökohtia. 

Näiden jälkeen on käyty läpi tarkemmin henkilöliikenteen nopeustasojen ja 

matka-aikojen nykytilaa sekä nopeuttamismahdollisuuksia eri yhteysväleillä il-

man infratoimenpiteitä. 

 

Suomen kaukoliikenteessä suurin osa junavuoroista ajetaan junakalustolla, joka 

mahdollistaa vähintään nopeuden 200 km/h. Nykyisellä rataverkolla kaluston 

maksiminopeutta voidaan kuitenkin hyödyntää vain rajallisilla alueilla. Nopeus 

on junaliikenteen keskeinen kilpailuvaltti, minkä takia junan markkinaosuus on 

muihin kulkumuotoihin verrattuna selvästi suurempi nopeilla junareiteillä, kuten 

Seinäjoen ja Tampereen sekä Helsingin välillä. Kallistuvakorisen kaluston no-

peusominaisuuksia ei kuitenkaan nykyisin kyetä hyödyntämään aikataulujen 

suunnittelussa. Ajonopeuden lisäksi myös muut junakaluston ominaisuudet vai-

kuttavat matka-aikoihin.  

 

Heterogeenisyyteen liittyy myös liikenteen robustius ja häiriösietoisuus. Jotta 

liikennöinti olisi tasapainoista ja toipuisi nopeasti mahdollisista häiriöistä, tulee 

junan ajoaikoihin lisätä jonkin verran ylimääräistä aikaa. Pelivara parantaa lii-

kennöinnin luotettavuutta ja laatutasoa, mutta samanaikaisesti kasvattaa kapa-

siteetin käyttöastetta. Pelivaran määrä on riippuvainen junan ajoajoajasta, rata-

osan kokonaisjunamäärästä, junien prioriteetista, infrastruktuurin ominaisuuk-

sista ja liikenteen heterogeenisyydestä. (UIC Union Internationale des Chemins 

de fer 2004. Code 406, Capacity. 1st edition, June 2004) 

 

Rataosien nopeusrajoitukset määräytyvät osin ratageometrian perusteella. Ra-

tageometriaan liittyviä asioita on vaaka- ja pystygeometria eli kaarteisuus ja 

mäkisyys.   

 

Junien nopeus vaikuttaa radan välityskykyyn suoraan ja välillisesti monella ta-

valla. Kapasiteetin käyttöaste kasvaa, mikäli samalla rataosalla liikennöi paljon 

eri nopeudella kulkevia junia. Mitä tasalaatuisempaa liikenne on, sitä enemmän 

junia voi liikennöidä rataosalla. Kaukojunien nopeutuminen voi heikentää tava-

raliikenteen toimintaedellytyksiä välittömästi. Lisäksi junien nopeuttaminen 

lähtökohtaisesti kasvattaa ratainfraan kohdistuvia vaatimuksia merkittävästi.  

 

Junien ajoaikoja voidaan vähentää esimerkiksi pistemäisillä parannustoimen- 

piteillä, kuten poistamalla tasoristeyksiä tai parantamalla radan geometriaa. Yk-

sittäiselle rataosalle kohdistuvista nopeutustoimenpiteistä saatavat hyödyt 

voivat kuitenkin jäädä alhaisiksi, jos junia joudutaan esimerkiksi yhteensovitta-

misen takia hidastamaan seuraavalla rataosalla. Rataosakohtaisten nopeus- 

tasojen sijasta onkin mielekkäämpää tarkastella yhteysvälikohtaisia matka-ai-

koja kokonaisuutena.  
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Yksiraiteisilla rataosuuksilla kohtauspaikkojen sijainnilla ja niiden välisillä etäi-

syyksillä on suuri vaikutus sekä junien nopeuttamismahdollisuuksiin, että radan 

linjakapasiteettiin. Ratakapasiteetin kannalta paras vaihtoehto olisikin sijoittaa 

rataosan kohtauspaikat siten, että junien ajoajat rataosan jokaisella välillä olisi-

vat likimain yhtä suuret. 

 

Infran ominaisuuksien lisäksi junien nopeuttamista helpottaa, jos eri nopeudella 

ajavat junat voidaan erottaa joko ajallisesti tai fyysisesti toisistaan. Fyysinen 

erottelu tarkoittaisi, että esim. nopeille kaukojunille ja hitaille tavarajunille olisi 

omat raiteet tai reitit määriteltynä. Suomessa tämä on harvoin mahdollista ja 

ainoastaan pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä tällaista erottelua voidaan 

tehdä. Todennäköisempi vaikutuskeino onkin pyrkiä ajattamaan nopeammat ju-

nat eri vuorokauden aikoina kuin hitaimmat. Matkustajien ja teollisuuden vaati-

mukset tuovat tähän kuitenkin paljon reunaehtoja ja täydellinen eri nopeuksik-

seni junien eriyttäminen on myös ajallisesti usein mahdotonta.  

 

Digirata-projektin mukainen digitaalinen rautatie ei nosta suurimpia sallittuja 

nopeuksia, koska nopeus riippuu radasta ja liikkuvasta kalustosta, mutta tuo 

pienennyksiä matka-aikoihin entistä sujuvamman liikenteen ansiosta. Tämä ko-

rostuu kaksi- tai useampiraiteisilla radoilla ja radoilla, joilla on sekä nopeaa hen-

kilöliikennettä että raskasta tavaraliikennettä. Kokonaisuudessaan Digirata voi 

tuoda pieniä matka-aikavähennyksiä, mutta ennen kaikkea takaavat entistä pa-

remman liikenteen täsmällisyyden. 

 

Rataosalla, jolla junia halutaan nopeuttaa, tulisi keinoja etsiä seuraavassa jär-

jestyksessä (Pitkänen, Jukka-Pekka 2006. Radan välityskyvyn mittaamisen ja 

tunnuslukujen kehittäminen. Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 4/2006):  

 

1. Liikenteen yhteensovittaminen: aluksi tulisi tulkita, ovatko yksittäiset ju-

nien pienet aikataulumuutokset mahdollisia ja saadaanko niillä riittävästi 

lisäkapasiteettia junien nopeuttamiseen. Tässä yhteydessä voidaan 

myös tarkastella, onko rataosilla joitain tavarajunia, jotka voitaisiin ajaa 

muina aikoina ilman, että niihin liittyvä teollisen prosessin tehokkuus 

heikkenee. 

2. Lyhyiden ja väliaikaisten nopeusrajoitusten poistot: jos rataosalla on ta-

soristeyksiä tai radan kunnosta johtuvia nopeusrajoituksia, voi näiden 

poistaminen olla tehokas keino junien nopeuttamiseen. Myös yksittäiset 

lyhyet vaihteet vilkkailla kulkureiteillä saattavat aiheuttaa vastaavia no-

peustason laskuja. Näiden ongelmien ratkaisemisessa on lisäksi hyvä 

puoli, että parannustoimenpiteet nostavat kaikkien junien nopeustasoa 

eikä ainoastaan nopeimpien, jolloin radan heterogeenisyys ei välttä-

mättä lisäänny nykyisestä. 

3. Uusien kohtauspaikkojen rakentaminen: pitkät kohtauspaikkavälit rajoit-

tavat monella rataosalla sekä junien nopeuttamismahdollisuuksia, että 

ratakapasiteetin määrää. Ennen isompia investointeja olisi hyvä selvit-

tää, voidaanko yksittäisten kohtauspaikkojen lisäämisellä parantaa väli-

tyskykyä, mikä mahdollistaisi junien nopeuttamisen. Ideaalitilanteessa 

kohtauspaikat saadaan toteutettua siten, että junien ajoajat rataosan jo-

kaisella välillä olisivat likimain yhtä suuret. 

4. Uuden kaluston hankinta: tavoiteltu nopeustaso voi edellyttää uuden ka-

luston hankkimista kaluston osalta. Suurimman sallitun nopeudun lisäksi 

kaluston osalta keskeisiä ominaisuuksia ovat sen kiihtyvyys ja hidastu-

vuus. Näiden merkitys korostuu rataosilla, joille on suunniteltu paljon py-
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sähdyksiä tai joissa nopeusrajoitukset vaihtelevat tiheästi. Usein kuiten-

kaan pelkkä kaluston hankinnalla ei saavuteta nopeutustavoitteita, vaan 

samassa yhteydessä on tehtävä muitakin toimenpiteitä. 

5. Uudet yhteydet tai raiteet olemassa olevaan käytävään: Jos mikään 

edellä mainittu toimenpide ei tuo tarvittavaa kapasiteettia, joka mahdol-

listaisi tavoitellun nopeustason, on ratkaisuna joko kokonaan uuden ra-

taosan tai lisäraiteiden rakentaminen olemassa olevan radan viereen. 

 

Helsinki–Turku:  

 Kaksiraiteinen välillä Helsinki–Kirkkonummi ja yksiraiteinen välillä Kirk-

konummi–Turku.  

 Nopeustaso on tavanomaiselle kalustolle pääosin 160–180 km/h ja kal-

listuvakoriselle kalustolle pääosin 180–200 km/h. 

 Nopein matka-aika hieman alle 2 h. 

 Nopeutuspotentiaali: Nykyisellä radalla henkilöjunia on mahdollista no-

peuttaa muutamia minuutteja, Pendolinoja jopa enemmän olettaen, että 

junamäärä pysyy samana, eikä junakohtauksien määrä kasva rataosalla. 

Suureen nopeuttamiseen ei ole mahdollisuutta ilman toisten junien hi-

dastamista. Junien nopeuttaminen edellyttäisi Salo–Paimio-välin raken-

tamista osittain kaksiraiteiseksi ja/tai pysähdyksen lisäämistä Salon ja 

Kupittaan välille. IC-junilla ja Pendolinoilla on eri matka-aika, joten tämän 

vuoksi niiden nopeuttamiseen liittyvät toimenpiteet myös sijoittuvat hie-

man eri paikkoihin. 

 

Helsinki–Tampere: 

 Kaksiraiteinen ja yksittäisiltä osuuksilta kolmi- tai neliraiteinen. Helsinki–

Kerava-välillä kulkee erillinen kaksiraiteinen kaupunkiraiteisto.  

 Nopeustaso on pääosin 160–200 km/h, kallistuvakorisella kalustolla 

pääosin 200 km/h ja tavanomaisella kalustolla monilla osuuksilla hie-

man alempi. Aikatauluissa ei hyödynnetä kallistuvakorisen kaluston omi-

naisuuksia. Käynnissä olevien ratatöiden nopeusrajoitukset ovat hidas-

taneet junien kulkua. 

 Nopein matka-aika vähän yli 1,5 h.  

 Nopeutuspotentiaali: Nykyisissä aikatauluissa on teoriassa runsaasti no-

peuttamispotentiaalia. Käytännössä nopeuttamispotentiaali on pie-

nempi muun muassa suuren kokonaisjunamäärän ja ratakapasiteetin ra-

jallisuuden takia.  

 Aikatauluvarmuuden kannalta välin aikatauluja on perusteltua jättää 

löysiksi, sillä junat yleensä jatkavat matkaansa Tamperetta pidemmälle 

tai niillä on vähintäänkin useita vaihtoyhteyksiä muihin juniin.  

 Pelkästään radan tai kaluston ominaisuuksia nostamalla (esimerkiksi no-

peustaso 220 km/h) ei voida saavuttaa nykyisellä ratalinjauksella mer-

kittäviä matka-aikasäästöjä ilman ratakapasiteettia kasvattavia toimia. 

 

Tampere–Seinäjoki–Oulu: 

 Pääosin yksiraiteinen lukuun ottamatta kaksiraiteisia osuuksia Tampe-

re–Lielahti, Pohjois-Louko–Seinäjoki–Lapua ja Kokkola–Ylivieska.  

 Nopeustaso on pääosin 200 km/h. Nopeustasot vaihtelevat tavanomai-

sella ja kallistuvakorisella kalustolla etenkin Seinäjoki–Oulu-osuudella, 

ja etenkin tavanomaisen junan nopeustaso on useilla Seinäjoki–Oulu-

osuuksilla myös noin 160–180 km/h. 

 Nopeimmat matka-ajat Helsinki-Oulu noin 5 h 15 min, Tampere-Oulu jon-

kin verran vajaa neljä tuntia ja Tampere-Seinäjoki vähän yli tunti.  
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 Nopeutuspotentiaali: Tampere–Seinäjoki–Oulu-välin liikennerakenne ja 

ratainfra mahdollistavat junien nopeuttamista jonkin verran. Junien 

matka-ajat eroavat huomattavasti etenkin Seinäjoki–Oulu-osuudella he-

terogeeniseen liikennerakenteen, junien erilaisen pysähdyskäyttäytymi-

sen ja kaluston mukaan.  

 Edullisia ja tehokkaita täsmäparannuskohteita ratainfraan on hankala 

löytää etenkin väleillä Ylivieska–Oulu ja Lapua–Kokkola. Junamäärien 

mahdollinen kasvu vaikuttaa lisäävän osin merkittävästikin ratakapasi-

teetin käyttöä, jos nopeista matka-ajoista halutaan pitää kiinni. 

 

Seinäjoki–Vaasa: 

 Yksiraiteinen. 

 Nopeustaso pääosin 120 km/h. 

 Nopeimmat matka-ajat Helsinki–Vaasa reilu 3,5 h, Tampere–Vaasa 2 h ja 

Seinäjoki–Vaasa 50 min.  

 Nopeutuspotentiaali: Koko Tampere–Vaasa-välin nopeutusta voidaan 

edistää esimerkiksi junakohtaamisia sujuvoittamalla ja kyseisen välin 

nopeustasoa hieman nostamalla.  

 

Oulu–Rovaniemi: 

 Yksiraiteinen.  

 Nopeustaso on pääosin 140 km/h, mutta etenkin Rovaniemen päässä 

myös alempi.  

 Nopein matka-aika noin 2 h 15 min.  

 Henkilöjunarakenne on riippuvainen Helsinki–Oulu-aikatauluista. 

 Yksiraiteisuus, vilkas tavaraliikenne etenkin Oulu–Kemi-osuudella ja pai-

koitellen pitkät liikennepaikkavälit aiheuttavat jonkin verran kohtaamis-

ja väistämistarvetta. Junakohtaamisia ja väistämisiä ei välttämättä ole 

lukumäärällisesti montaa yhtä junaa kohden, mutta yksittäisetkin tilan-

teet voivat pidentää matka-aikaa jopa noin 5–20 minuuttia.  

 Nopeutuspotentiaali: Nopeuttamismahdollisuudet riippuvat monesta 

asiasta, mutta yleisesti ottaen ne ovat erittäin rajalliset. 

 

Tampere–Jyväskylä–Pieksämäki: 

 Pääosin yksiraiteinen lukuun ottamatta kaksiraiteista osuutta Tampere–

Orivesi.  

 Nopeustaso on pääosin 120–140 km/h, Jämsä–Jyväskylä-osuudella 

myös 160 km/h. Kallistuvakorisella ja tavanomaisella kalustolla olisi 

huomattavia nopeuseroja. 

 Nopeimmat matka-ajat Helsinki–Jyväskylä noin 3 h 15 min ja Tampere–

Jyväskylä noin 1,5 h.  

 Jyväskylästä Pieksämäelle liikenneprofiili on vain tavaraliikenne.  

 Nopeutuspotentiaali: Tampere–Jyväskylä-välillä nopeuttamisen mah-

dollisuudet riippuvat eniten junakohtaamisjärjestelyjen sujuvuudesta ja 

junien nopeustasosta. Matkustajajunilla on käytössä monia muita yh-

teysvälejä pienempiä pelivaroja. Nykyisellä ratainfralla tavanomaisen 

kaluston nopeustasoja hyödyntämällä matka-aikoja ei käytännössä 

voida lyhentää edes välipysähdyksiä poistamalla. Myös vilkas tavaralii-

kenne lisää yhteensovitushaasteita. Maastonmuodot ja haastava rata-

geometria laskevat junien nopeustasoa etenkin Orivesi–Jämsä-osuu-

della. Mahdollisuuksiin vaikuttaa myös Tampereen pään vakiominuutti-

solmuun perustuva aikataulurakenne. Yksittäinen nopeutustoimenpide, 

esimerkiksi Orivesi–Jämsä-välillä, ei ainakaan tavanomaista kalustoa 
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käyttämällä mahdollista häiriöhallinnan kannalta toimivaa aikataulura-

kennetta. Käytännön aikatauluvarmuus edellyttäisi myös muita toimen-

piteitä, kuten yksittäisiä uusia kaksoisraideosuuksia. Vasta usean kohdan 

toimenpidekokonaisuuden toteuttaminen mahdollistaisi matka-aikojen 

lyhentämisen noin 10 minuutilla.  

 Nopeutuspotentiaali: Jyväskylästä Pieksämäelle merkittäviä yhteensovi-

tusongelmia tai nopeuttamismahdollisuuksia ei ole junamäärien pienen-

tyessä. Vaihtoyhteyksien takia molemmissa päissä on tiukahkot aikatau-

luvaateet. 

 

Tampere–Pori: 

 Yksiraiteinen.  

 Nopeustaso on 120–140 km/h.  

 Nopeimmat matka-ajat Helsinki–Pori noin 3 h 15 min ja Tampere–Pori 1,5 

h.  

 Rataosan liikenneprofiili on tavaraliikenne.  

 Nopeutuspotentiaali: Liikennettä olisi mahdollista nopeuttaa jonkin ver-

ran, jos kaukojunien määrä pysyy pääosin ennallaan ja tavarajuna- 

liikenne ei kasva merkittävästi. Yleisellä tasolla suuri tavarajunamäärä ja 

sen kasvu kuitenkin vaikeuttavat sujuvaa yhteensovitusta. 

 Tampereen pään lähtö- ja tuloajat ovat riippuvaisia Tampereen matkus-

tajajunien vakiominuuttisolmuun perustuvasta aikataulurakenteesta 

vaikuttaen välin matka-aikoihin.  

 Välipysähdysten poistaminen ei tuottaisi olennaisia matka-aikahyötyjä 

kasvavien yhteensovitushaasteiden takia. 

 

Turku–Toijala: 

 Yksiraiteinen.  

 Nopeustaso on pääosin 140 km/h. Kallistuvakorisen kaluston käyttö ei 

tuo olennaista matka-aikasäästöä tavanomaiseen kalustoon nähden. 

 Nopein matka-aika Turku-Tampere noin 1 h 40 min.  

 Liikenneprofiili on tavaraliikenne, mutta junamäärällisesti eniten on hen-

kilöliikennettä.  

 Nopeutuspotentiaali: Ei juurikaan nopeuttamispotentiaalia ja matkusta-

jajunien pelivara on jo nykyään vähäinen moniin muihin junareitteihin 

verrattuna. Rataosan nopeuttamisella tai välipysähdysten poistolla ei 

kyettäisi saavuttamaan olennaisia matka-aikasäästöjä liikenneraken-

teen, yksiraiteisuuden ja osin pitkien liikennepaikkavälien takia. 

 

Kerava (Kytömaa)–Kouvola: 

 Kaksiraiteinen.  

 Nopeustaso on pääosin 200 km/h, Keravan ja Lahden välisellä oikora-

dalla kallistuvakoriselle kalustolle 220 km/h. 

 Nopeimmat matka-ajat Helsinki–Lahti noin 50 min ja Helsinki–Kouvola 

noin 1 h 20 min.  

 Nopeutuspotentiaali: Keravan ja Lahden välisellä oikoradalla junia olisi 

nykyisellään mahdollista nopeuttaa muutamia minuutteja, sillä rataosa 

on kaksiraiteinen, joten junilla ei ole kohtaamisia. Lahden oikoradalla olisi 

kaluston salliessa mahdollista liikennöidä nopeustasolla 250 km/h noin 

60 kilometrin matkalla. 
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Kouvola-Kuopio: 

 Yksiraiteinen.  

 Nopeustaso on pääosin 140 km/h, Mäntyharjun molemmin puolin on ly-

hyt osuus, jossa nopeustaso kallistuvakoriselle kalustolle 200 km/h ja 

tavanomaiselle kalustolle 160 km/h. 

 Nopeimmat matka-ajat Helsinki–Kuopio hieman yli 4 h, Kouvola–Kuopio 

noin 2,5 h ja Kouvola–Mikkeli noin 1 h.   

 Rataosalla on sekä henkilö- että tavaraliikennettä, ja eri junatyypeillä on 

suuria nopeuseroja.  

 Nopeutuspotentiaali: Ilman infrastruktuuriparannuksia henkilöliiken-

nettä pystyy nopeuttamaan hyvin vähän, sillä henkilöjunien kohtaamisen 

mahdollistavat asemat määrittävät puitteet aikataulurakenteelle.  

 

Kouvola-Joensuu: 

 Kaksiraiteinen Kouvolasta Luumäelle, ja yksiraiteista Luumäki–Joensuu-

välillä. Nopeustaso on Kouvola–Luumäki-välillä 200 km/h, ja Luumäki–

Joensuu-välillä pääosin 140 km/h. Luumäki–Imatra-välin käynnissä 

oleva ratahanke nostaa välin nopeustason pääasiallisesti vähintään ta-

soon 160 km/h.  

 Välillä on sekä henkilö- että tavaraliikennettä, ja eri junatyypeillä on suu-

ria nopeuseroja.  

 Nopeimmat matka-ajat Helsinki–Joensuu noin 4 h 15 min, Kouvola–Lap-

peenranta vajaa 40 min ja Lappeenranta–Joensuu vajaa 2,5 h.  

 Nopeutuspotentiaali: Junia on mahdollista nopeuttaa jonkin verran, 

mutta haasteeksi muodostuu junakohtaamiset ja konfliktit tavaraliiken-

teen kanssa yksiraiteisella rataosalla. Ilman infrastruktuuriparannuksia 

henkilöjunia on mahdollista nopeuttaa hyvin vähän. 

 

Tavaraliikenne 

 

Tavaraliikenteessä keskeisiä perusvaatimuksia laadukkaalle toimitusketjulle 

ovat toimitusvarmuus ja luotettavuus, joustavuus, kustannustehokkuus, ympä-

ristöystävällisyys ja kestävyys. Rautatiekuljetusten tulisi vastata toimitusketju-

jen perustarpeisiin ja vaatimuksiin, joko toimitusketjun osana tai sen ainoana 

kuljetusmuotona.  

 

Rautatiekuljetukset Suomessa kytkeytyvät pitkälti teollisuuden ja satamien tuo-

tantoprosessien aikatauluihin. Tällöin rautatieyhteyden nopeuttaminen tavara-

junaliikenteen nopeustasoa nostamalla ei ole kriittinen kehitystarve, tärkeäm-

pää on sovitun kuljetusaikataulun pitävyys ja täsmällisyys sekä myös tarvitta-

essa mahdollisuus aikataulujoustoihin. Rautatiekuljetusten on oltava ennakoi-

tavia ja luotettavia ja rataverkon välityskyvyn mahdollistettava tarvittavat kul-

jetukset.  

 

Pääväyläverkolla nykyisin mahdollisen tavaraliikenteen nopeustason voi arvi-

oida olevan pääosin riittävä jatkossakin teollisuuden peruskuljetuksille. Mikäli 

yhdistettyjä kuljetuksia tai esimerkiksi vähittäiskaupan ja postiyritysten kulje-

tuksia siirtyisi tai halutaan jatkossa siirtyvän rautateille, olisi näiden kuljetusten 

voitava liikkua nopeasti. Yhdistetyissä kuljetuksissa käytettävän kaluston olisi 

mahdollistettava 120 km/h nopeus ja Keski-Euroopan kokemusten pohjalta te-

hokkaat kilpailukykyiset pakettikuljetukset vaativat 160 km/h nopeuden. Pää-

väylien ratainfra mahdollistaa jo nyt nämä nopeudet. 
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Tavaraliikenteen kuljetusten vaatiman palvelutason säilyttämiseksi ja paranta-

miseksi ratainfraan liittyviä toimenpiteitä ja keinoja ovat esimerkiksi välitysky-

kyä parantavien ohituspaikkojen ja lisäraiteiden lisäykset sekä ratapihojen toi-

minnallisuuden parantamistoimenpiteet, jotka tukevat tavaraliikenteen toimi-

vuutta ja sujuvuutta. Joissain tapauksissa eriytetyt henkilö-ja tavaraliikenteen 

radat voivat olla tulevaisuudessa ratkaisu ja vaihtoehto nykyiselle sekaratara-

kenteelle. Ratainfaan liittyvien toimenpiteiden lisäksi on varmistettava, että ta-

varaliikenteelle on haettavissa riittävästi ratakapasiteettia vuorokauden eri ai-

koina. 

 

4.10  Uudet ratayhteydet 

Uusista ratayhteyksistä tällä hetkellä keskeisesti esillä ovat yhteydet Helsin-

gistä Turkuun ja Tampereelle sekä Itä-Suomeen. Kaikkien näiden kolmen yhtey-

den kehittämiseen liittyy hankeyhtiöt. Hankeyhtiöiden tehtävänä on hankkeisiin 

liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.   

 

Suomi-rata-hankeyhtiön tarkoituksena on edistää Helsingin ja Tampereen väli-

sen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden suunnittelua 

rakentamisvalmiuteen asti. Turun tunnin juna –hankeyhtiön tarkoituksena on 

edistää Espoo-Salo-oikoradan sekä Salo-Turku-ratavälin suunnittelua rakenta-

misvalmiuteen asti. Valtio ja kunnat ovat pääsivät helmikuussa 2020 yhteisym-

märrykseen Suomi-radan ja Turun tunnin junan suunnittelua edistävien hanke-

yhtiöiden perustamisesta sekä eri osapuolten rahoitusosuuksista. Kesäkuun 

2020 lopussa valtioneuvosto hyväksyi hankeyhtiöiden perustamisen. Joulukuun 

alussa 2020 allekirjoitettiin yhtiöiden perustamista koskevat asiakirjat. Suomi-

radan ja Turun tunnin junan suunnittelua varten perustetaan kaksi osakeyhtiötä: 

Suomi-rata Oy ja Turun Tunnin Juna Oy. Suomen valtion osuus kummassakin yh-

tiössä on 51 prosenttia. 

 

Helsinki–Tampere-yhteyden suunnittelu koostuu eri osista, joita ovat Pasilasta 

Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle kulkeva Lentorata sekä jatko-

yhteys Tampereelle. Jatkoyhteys voidaan toteuttaa joko uutena ratalinjauksena 

Helsinki-Vantaan lentoasemalta Tampereelle tai kehittämällä nykyistä päärataa 

Riihimäen ja Tampereen välillä (3. ja 4. lisäraide sekä radan oikaisut). 

 

Itä-Suomen junayhteyksien kehittämisvaihtoehtojen arvioinnista valmistui Väy-

läviraston taustaraportti toukokuussa 2020. Työssä arvioitiin, miten henkilölii-

kenteen matka-aikoja Helsingin seudun ja itäisen Suomen välillä voitaisiin no-

peuttaa ja raideverkon palvelutasoa parantaa myös kansainväliset yhteydet 

huomioiden nykyisellä ratayhteydellä tai uusissa ratakäytävissä. Liikenne- ja 

viestintäministeriö käynnisti keskustelut itäisen suunnan raideyhteyden suun-

nitteluhankeyhtiön perustamisen edellytyksistä kesällä 2020 yhdessä kuntien 

kanssa. Ministeriö tiedotti syyskuussa 2020, että se esittää itäisen suunnan rai-

deyhteyden hankeyhtiöneuvottelujen jatkamista Lentorata-Porvoo-Kouvola-

linjauksen pohjalta. Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee esitystä 

loppusyksystä.  

 

Rataverkon keskeisimpiin välityskykyongelmiin liittyy mahdollisena ratkaisuna 

uusi ratayhteys Luumäeltä Vainikkalaan (lisäraide uudessa maastokäytävässä). 

Välityskyvyn parantamisen lisäksi yhteys nopeuttaisi Venäjän henkilöjunia.  
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Maakuntakaavoissa ja kuntien kaavoissa on varauksia myös muille uusille mah-

dollisille ratayhteyksille tai maakuntien tavoittelemille yhteyksille. Näitä ovat 

Helsinki–Tallinna, Jäämeren rata, Klaukkalan rata, Lahti–Heinola–Mikkeli, Tam-

pereen läntinen ratayhteys, Uusikaupunki–Rauma–Pori, ratayhteys Keski–Suo-

mesta Päijät–Hämeen kautta Uudellemaalle sekä Helsinki–Forssa–Pori ja 

Forssa–Riihimäki. Väylävirasto ei ota tässä selvityksessä kantaa näiden tarpeel-

lisuuteen tai mahdolliseen etenemiseen.  

 

4.11  Tavaraliikenteen muita näkökohtia 

Pääväylät, kansainväliset yhteydet ja tavaraliikenne  

 

Pääväyläasetuksen mukainen pääväyläverkko vastaa pitkälle tavaraliikenteen 

ja kansainvälisten kuljetusten tarpeisiin. Yhteydet rautateiden rajaliikenteen 

kansainvälisille rajan ylityspaikoille kuuluvat pääväyläverkkoon. Rajanylitys-

paikkojen kautta kulki vuonna 2019 noin 14,7 miljoonaa tonnia rahtia. Rajanyli-

tyspaikkojen liikenteen osuus koko rataverkon tavaraliikenteestä on ollut noin 

40 %. Pääväyläverkko ulottuu myös keskeisiin vienti- ja tuontisatamiin. Rauta-

teiden pääväyläverkon ja sen rataosilla sijaitsevien liikennepaikkojen ja ratapi-

hojen toimivuuden ja liikennöitävyyden varmistaminen sekä kehittäminen vas-

taavat näin ollen keskeisiin tavaraliikenteen ja elinkeinoelämän rautatiekulje-

tustarpeisiin. Henkilö-ja tavaraliikenteen sekaratojen kehittämisessä on tärkeää 

tunnistaa ja yhdistää kummankin liikennemuodon tarpeet. 

 

Muu rataverkko 

 

Kuitenkin myös vähäliikenteisen ja muun pääväyläverkon ulkopuolisen rataver-

kon merkitys osana elinkeinoelämän kuljetusketjua on tärkeä tunnistaa sekä ny-

kytilanteessa että tulevaisuuden rataverkon toimenpiteissä ja kehittämisessä. 

Mikäli pääväyläverkon ulkopuolisilta rataosilta alkavat tai päättyvät kuljetus-

ketjut halutaan myös jatkossa ja pidemmällä aikavälillä mahdollistaa rauta-

teitse, on rahoitusta voitava kohdistaa myös näille väyläverkon osille.  Vähälii-

kenteisillä rataosilla kuljetetaan erityisesti raakapuuta, mutta myös muita teol-

lisuuden tuotteita. Vähäliikenteisten ratojen vuositason ylläpitokustannukset 

liikennöitävänä pitämiseksi ovat noin 15 milj. euroa, jonka lisäksi on huomioitava, 

että huonokuntoisille rataosille tarvitaan erillisrahoitusta myös peruskorjauk-

sia, ja samalla akselipainokorotuksia, sekä tehostettua kunnossapitoa varten. 

Muutamilla näistä rataosista on myös vähäistä henkilöliikennettä. Vähäliiken-

teisellä rataverkolla Heinävaara-Ilomantsi välille on myönnetty vuoden 2020 IV 

lisätalousarviossa radan täsmäkorjauksiin 15 milj. euron valtuus. Pääväyläver-

kon ulkopuolisia, ei enää vähäliikenteisiä ratayhteyksiä, ovat yhteysvälit Kontio-

mäki–Pesiökylä–Ämmänsaari ja Saarijärvi–Haapajärvi, joiden kummankin osalta 

peruskorjaustoimenpiteet ovat tarpeen (Kontiomäki-Pesiökylä-radan paranta-

miselle on osoitettu ehdollisena 81 milj. euron valtuus vuoden 2020 IV lisäta-

lousarviossa). Myöskään yhteysväli Hyvinkää–Hanko ei kuulu pääväyläverk-

koon. Yhteysväli ei ole vähäliikenteinen ja sen liikennemäärät ovat transiton kas-

vun myötä kasvaneet ja kasvussa.  Yhteysvälin käynnissä olevan sähköistys-

hankkeen lisäksi on tarpeen varautua myös peruskorjaustoimenpiteisiin. Edellä 

kuvatun lisäksi pidemmällä aikajänteellä on huomioitava myös jo liikenteeltä 

suljetut rataosat, joita voi olla tarve ottaa uudelleen käyttöön esimerkiksi elin-

keinoelämän investointien myötä ja joiden liikennöitävään kuntoon saattami-

seen tarvitaan erillisrahoitus.  

 



Väyläviraston julkaisuja 43/2020 58 

 

Radan kantavuuteen ja junapituuksiin liittyvät haasteet  

 

Radan kantavuusominaisuudet ja liikennepaikkojen raidepituudet (erityisesti yk-

siraiteisten ratojen kohtaamispaikkojen raiteiden pituudet ja lukumäärä) vaikut-

tavat siihen, miten pitkiä ja raskaita junakokoonpanoja voidaan kerralla liiken-

nöidä. Kantavuus- ja junapituustekijät vaikuttavat välillisesti myös rataverkon 

kapasiteetin käyttöasteeseen. Jos pitkä tavarajuna joudutaan ajamaan kahdessa 

osassa, ratakapasiteettia kuluu noin kaksinkertainen määrä. Esimerkiksi Kok-

kola–Oulu-välillä radan parantamistoimet ovat mahdollistaneet rautapellettiju-

nien pidentämisen ja näin ollen junamäärän vähentämisen. 

 

Radan kantavuuteen liittyvät haasteet  

 

Kantavuutta arvioidaan tässä yhteydessä erityisesti akselipainon näkökulmas-

ta. Akselipainolla tarkoitetaan akselin pyörien kautta rataan välittyvää yhteen-

laskettua kuormitusta. Vaunukaluston akselipainot ovat nousseet historian ajan 

jatkuvasti ja pitkällä aikavälillä niitä on yhä painetta kasvattaa. Suomen rataver-

kolla voi ajaa nykyään pääosin 225 ja 250 kN (kilonewton) akselipainolle sovel-

tuvalla kalustolla eli ratojen kantavuus on pääosin 22,5 ja 25 tonnia. Akselipai-

non ohella rataverkon kantavuutta voidaan arvioida metripainon avulla. Nyky-

ään koko rataverkolla on sallittu liikkuvan kaluston metripaino 80 kN/metri. 

 

Useilla keskeisillä kuljetusreiteillä 250 kN akselipainon verkko ei ole yhtenäinen, 

vaan mitoittava akselipaino on edelleen 225 kN. Yhtenäisten akselipainojen 

myötä tavarajunat voivat kulkea koko reitin läpi samalla, raskaammalla kokoon-

panolla eli koko kuljetusketjun aikana voidaan hyödyntää raskaampaa akselipai-

noa. Parhaillaan käynnissä olevien ratahankkeiden myötä 225 kN akselipainot 

nostetaan tasolle 250 kN väleillä Kouvola–Kotka/Hamina ja Luumäki–Imatra ta-

vara. Yhtenäinen 250 kN akselipaino on tärkeä kotimaan teollisuuden tuotekul-

jetuksille ja transitoliikenteelle, jonka osalta myös uusi venäläinen kalusto lisää 

tarvetta nostaa transitoreittien akselipainoa vähintään 250 kN tasolle. Yhtenäi-

nen 250 kN akselipainoverkko vaatisi akselipainojen korottamista ainakin seu-

raavilla keskeisillä kotimaan kuljetusten ja transitoliikenteen reiteillä: 

 

- Riihimäki–Hakosilta, 

- Kokemäki–Harjavalta, 

- Mäntyluoto–Tahkoluoto, 

- Hyvinkää–Kirkniemi, 

- Toijala-Turku 

- Kouvola–Kuusankoski, 

- Imatra tavara–Imatra raja, 

- Vartius–Kontiomäki–Oulu, 

- Kokkola–Ykspihlaja ja 

- Oulu–Tornio. 

 

Yliraskaiden vaunujen kuljettaminen on sallittua Rautateiden verkkoselostuksen 

liitteissä mainituin ehdoin. Usein yliraskaiden vaunujen kuljettaminen edellyttää 

nopeusrajoitusten alentamista, erikoiskuljetusjärjestelyjä sekä mahdollisia 

muita järjestelyjä ja tarkastuksia. 

 

Kotimaan tavaraliikenteessä on tavoitteena vuoteen 2032 mennessä saavut-

taa keskeisimmillä kuljetusreiteillä yhtenäinen 250 kN akselipainoverkko sekä 

saavuttaa akselipainojen 225 kN vähimmäistaso myös matalamman päällysra-

kenneluokan vähäliikenteisemmillä radoilla. Alle 225 kN akselipainorajoitukset 
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ovat hankaloittaneet esimerkiksi raakapuukuljetusten järjestämistä väleillä Jo-

ensuu–Ilomantsi, Äänekoski–Haapajärvi ja Kontiomäki–Ämmänsaari. Nykyään 

raakapuiden kuljetuksiin käytettävä kalusto mahdollistaa 200 ja 225 kN akseli-

painot. Tulevaisuudessa haasteena kuitenkin on se, että uuden hankittavan ve-

tokaluston akselipaino estää uusien dieselvetureiden liikennöinnin A-päällysra-

kenneluokan radoilla. Pitkällä tähtäimellä (2050) kotimaan liikenteessä vaikut-

taa riittävän enintään 250 kN akselipainoverkosto.  

 

Vuoteen 2050 mennessä voi olla tarvetta korottaa akselipainotasoa (225 kN  

250 kN) myös rataosilla Vartius–Oulu, Oulu–Kemi–Tornio ja Kokkola–Ykspihlaja. 

Liikenteeltä suljetun rataverkon osalta pitkällä aikavälillä 250 kN akselipainota-

son kuljetustarpeita voi ilmaantua esimerkiksi malmikuljetuksiin liittyen. 

 

Kansainvälisen transitoliikenteen kannalta lähitulevaisuudessa rautatiekulje-

tusten sujuvuutta lisäisi 250 kN:n yhtenäinen akselipainoverkko keskeisillä tran-

sitokuljetusten reiteillä. Venäjän liikenteeseen liittyen on käyty keskustelua  

275 kN:n akselipainojen mahdollisuudesta, mutta päätöstä asiasta ei ole tehty. 

Pitkällä tähtäimellä (2050) 275 kN:n akselipainoverkko saattaisi olla mielekäs 

Kaakkois-Suomen keskeisimmillä transitokuljetusten reiteillä itäisen yhdyslii-

kenteen kaluston ja toimintaympäristön kehittymisestä riippuen. Mikäli 275 kN:n 

akselipainoon päätettäisiin siirtyä, olennaista on, että korkeampi akselipaino on 

yhtenäinen koko kuljetusreitillä. 

 

Akselipainojen nosto voi alentaa junien enimmäisnopeuksia, mikä tarkoittaisi ra-

takapasiteetin hieman suurempaa käyttöä. Nykyään kaluston akselipainoilla  

225 kN ja 250 kN nopeusrajoitus on lähtökohtaisesti 100 km/h, mutta jarrupai-

noprosenttien laskiessa myös nopeudet alenevat. Lisäksi akselipainon nostami-

nen kasvattaa radan kunnossapitokustannuksia. Akselipainoja kasvatettaessa 

etenkin tasolle 275 kN on arvioitava tarkasti myös mahdolliset sivu- ja haittavai-

kutukset, kuten tärinähaasteet. Valtakunnallisissa liikenne-ennusteissa rauta-

teiden transitoliikenteen määrän ennustetaan pysyvän tulevaisuudessa ennal-

laan. Ennusteen laadintatavasta johtuen tulevien transitovirtojen ennustami-

seen liittyy suurta epävarmuutta. Myös reittimuutokset, kuten transitokuljetuk-

sen kohdesataman vaihtuminen, voivat muuttaa huomattavasti rataosakohtai-

sia kuljetusmääriä. 

 

Siirtyminen 275 kN:n akselipainoverkkoon edellyttäisi infran kehittämistä. Val-

miuksia 275 kN:n akselipainoverkkoon siirtymiseen Suomessa ei ole systemaat-

tisesti tutkittu. Yleisellä tasolla ratojen suunnitteluperusteissa on varauduttu 

korkeisiin akselipainoihin, jotka otetaan huomioon alus- ja taitorakenteissa. Esi-

merkiksi uudet ratasillat tehdään muuta rataosuutta suuremmat akselipainot 

mahdollistaviksi. Kuitenkin esimerkiksi vanhat ratasillat sekä päällysrakenteet 

voivat rajoittaa siirtymistä korkeampiin akselipainoihin. Valtion rataverkkoon 

tehtävien investointien ohella akselipainotason korottaminen (esimerkiksi 225 

kN  250 kN) edellyttää myös yksityisraiteiden infran parantamista esimerkiksi 

satamissa ja tehdasalueilla. 

 

Nykyiset sallitut akselipainot Suomen valtion rataverkolla esitetään kuvassa 9. 

Kuvassa 10 kuvataan asiakas- ja kuljetustarpeisiin perustuva mahdollinen tavoi-

tetila lyhyellä ja pitkällä aikavälillä vuosiin 2032 ja 2050 mennessä. Kuvassa 10 

esitetty rataverkko on vuoden 2020 käytettävissä olevan verkon mukainen ja 

siinä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia vuoteen 2032 tai 2050 mennessä ei ole 

voitu ottaa huomioon.  
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Kuva 9.  Sallitut akselipainot rataverkolla, nykytila ja käynnissä olevat  

investoinnit vuonna 2020. 

 

 
Kuva 10. Asiakas- ja kuljetustarpeisiin perustuva mahdollinen tavoitetila 

rataverkon sallituista akselipainoista tulevaisuudessa: vuoteen 2032 vasem-

malla ja pidempi aikaväli 2050 oikealla.  
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Vuoteen 2032 mennessä olisi tarpeita siirtyä nykyistä laajemmin vähintään 225 

kN akselipainoverkkoon sekä rakentaa yhtenäiset 250 kN akselipainot mahdol-

listavat kuljetusreitit Vainikkalasta Hankoon ja Poriin. Lisäksi lyhyemmän aika-

välin kysymyksiä ovat 250 kN akselipainon korotukset Toijala-Turku-, Imatra ta-

vara-Imatra raja- ja Kouvola-Kuusankoski-väleillä. Pidemmällä aikavälillä on 

tarpeita laajentaa 250 kN akselipainoja mahdollistavaa rataverkkoa esimerkiksi 

Vartius–Oulu–Tornio-akselilla. Itäisen yhdysliikenteen kaluston ja toimintaym-

päristön kehittymisestä riippuen pitkällä aikavälillä voi olla tarpeita nostaa 

Kaakkois-Suomen keskeiset radat 275 kN akselipainot salliviksi. 

 

Vuoteen 2032 mennessä esitettyjen akselipainojen korotusten (225 kN  250 

kN) karkean tason kustannusarvio on lähemmäs 100 milj. euroa. Kohteiden kus-

tannusarviot ovat vielä täsmentymättömiä ja erillisen rahoitustarpeeseen vai-

kuttaa myös se, tehdäänkö toimenpiteitä peruskorjausten tai kehittämishank-

keiden yhteydessä. Lisäksi alemman päällysrakenneluokan (esimerkiksi K30) ra-

tojen akselipainotason yhtenäistäminen tasolle 225 kN olisi sisällytettävä mu-

kaan pääväyläverkon ulkopuolisen verkon parantamiseen ja kehittämiseen, ke-

hitettävän verkon laajuudesta riippuen. Mikäli kaikki nykyiset heikomman A-

päällysrakenneluokan rataosat peruskorjattaisiin 225 kN akselipainoon, koko-

naisuuden karkea kustannusarvio olisi 350 milj. euroa.  

 

Junapituuksiin liittyvät haasteet 

 

Kohtaamispaikkojen raidepituuksilla on välillinen vaikutus kapasiteetin käyttö-

asteeseen rataverkon kantavuuden tavoin. Jos pitkää junaa (junapituus 750 met-

riä tai enemmän) ei voida ottaa sivuun optimaalisessa paikassa, joutuu se joko 

ajamaan pidemmän matkan ennen kuin se voi tehdä tilaa perässä tulevalle no-

peammalle junalle tai vastaantuleville junille. Vaihtoehtoisesti pitkä juna on ja-

ettava kahdeksi junaksi. Tietyillä reiteillä kohtaamispaikkaraiteita pidentämällä 

junamäärää voitaisiin vähentää ja kapasiteetin käyttöä tehostaa merkittävästi-

kin. 

 

Kohtauspaikkojen ja ratapihojen raidepituudet rajoittavat nykyään erityisesti 

transitoliikenteen ja raakapuukuljetusten liikennöintiä. Puute tavarajunien riit-

tävän pitkistä sivuunmenoraiteista rajoittaa tavarajunien liikennöintiä esimer-

kiksi Pääradalla Riihimäki–Tampere-välillä. Raakapuukuljetuksiin liittyvät on-

gelmat jakaantuvat laajemmin eri puolille Suomea. Transitoliikenne hyötyisi 

mahdollisuudesta liikennöidä pitkillä junilla myös Porin ja Hangon reiteillä. Toi-

saalta sähkönsyötön riittävyys voi rajoittaa pitkien junien liikennöintiä joillakin 

reiteillä. Erityisesti yksiraiteisen rataverkon osalta vain kaksiraiteiset liikenne-

paikat voivat rajoittaa junien liikennöintimahdollisuuksia sekaliikenneradoilla. 

Tällöin esimerkiksi kahden junan kohdatessa kolmas juna ei voi olla yhtä aikaa 

pysähdyksissä sivussa. 

 

Linjaosuuksien kohtaamispaikkojen kehittämisen ohella raiteistoa ja raiteiden 

pituuksia tulisi kasvattaa myös ratapihoilla sekä valtion rataverkon ulkopuolella 

useissa satamissa ja tehdasalueilla. Esimerkiksi satamien raiteistot on voitu ai-

koinaan suunnitella hyvin erilaiseen toimintaympäristöön. Kehittämistarpeita 

kohdistuu hyvin laaja-alaisesti niin valtion rataverkon kuin yksityisraiteiden alu-

eelle. Toisaalta myös raidepituuksiin liittyvien ongelmien suuruus ja laajuus ta-

pauksesta riippuen vaihtelevat huomattavasti. 
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Sähköistys 

 

Pääväyläasetuksen mukainen pääväyläverkko on pääosin sähköistetty. Käyn-

nissä olevien sähköistyshankkeiden Mäntyluoto-Tahkoluoto ja Iisalmi-Ylivieska 

toteutumisen jälkeen pääväyläverkon sähköistämättömiä osuuksia ovat enää 

rajayhteydet Laurila–Tornio–(Haaparanta)-väli sekä Imatra tavara-Imatra raja.  

Laurila–Tornio–Haaparanta-yhteysvälin sähköistyksen toteutus on mainittu 

pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa ja myös 2020 neljännen lisäta-

lousarvion pöytäkirjamerkinnöissä.  Sähköistämisen osarahoitus sisältyy halli-

tuksen tulevaisuusinvestointipakettiin, mutta kokonaisrahoitus on vielä ratkai-

sematta. (VM 2019).  

 

Kuvassa 11 on esitetty Suomen rataverkon sähköistystilanne sekä käynnissä ole-

vat sähköistyshankkeet. Edellä mainittujen käynnissä olevien pääväyläverkon 

sähköistyshankkeiden lisäksi käynnissä ovat myös Turku–Uusikaupunki-, Hyvin-

kää–Hanko- sekä Siilinjärvi–Ruokosuo-sähköistykset. 

 

 
 

Kuva 11.  Sähköistetyt rataosat sekä käynnissä olevat sähköistyshankkeet. 

Käynnissä olevia sähköistyshankkeita ovat Turku–Uusikaupunki, 

Mäntyluoto–Tahkoluoto, Hyvinkää–Hanko, Iisalmi–Ylivieska- ja 

Siilinjärvi–Ruokosuo (suunnittelu/toteutus).   
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Fossiilittoman liikenteen tiekarttatyössä on arvioitu rataverkon jatkosähköis-

tystä yhtenä keinona päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Lokakuussa 

2020 julkaistussa loppuraportissa on todettu yhtenä suosituksena "jatketaan 

raideliikenteen sähköistämistä". 

 

Sähköistyksen avulla saavutettavien hyötyjen suuruuteen vaikuttaa mahdolli-

nen toimintamallin muutos, jossa vaihtotyövetureiden käyttötarpeesta voidaan 

luopua ja siirtyä joko tavanomaisten sähköveturien tai dieselapumoottoreilla 

varustettujen last mile -sähköveturien käyttöön. Diesel-käyttöisten vaihtotyö-

veturien käytöstä on kuitenkin vaikea luopua täysin kaikissa kuljetuksissa. Ly-

hyiden tuotantolaitoksille johtavien rataosien sähköistyksellä saavutettavia 

hyötyjä on hankala arvioida tarkasti, koska liikennöinti on usein monimutkainen 

useaan kuljetusvirtaan liittyvä kokonaisuus.   

 

Rataverkon raakapuun kuormauspaikat 

 

Rataverkon raakapuun kuormauspaikat ovat keskeinen osa toimivia ja kustan-

nustehokkaita raakapuun kuljetusketjuja metsistä tuotantolaitoksille. Rautatie-

kuljetusten hyöty ja ympäristöystävällisyys korostuvat näillä tyypillisillä pitkillä 

kuljetusmatkoilla. Yleisesti voi todeta rautatiekuljetuksen olevan kustannuste-

hokas ratkaisu suoraan tiekuljetukseen verrattuna, kun raakapuun junakuljetus-

matka ylittää 120–150 km. Raakapuun kuljetusketjuista johtuen kuormauspaik-

koja sijaitsee sekä pääväyläverkolla että sen ulkopuolisella muulla rataverkolla.  

Kotimaisten raakapuukuljetusten osuus kaikista kotimaan rautateiden tavaralii-

kenteen kuljetuksista (nettotonnit) oli vuonna 2019 noin 45% ja kaikesta rata-

verkon tavaraliikenteestä noin 25%.  

 

Kotimaisen raakapuun kuljetusmäärät rataverkolla ovat olleet viime vuodet sel-

vässä kasvussa.  Tällä hetkellä käytössä on noin 80 kuormauspaikkaa. Lähtö-

kohtana on, että kaikki nykyiset kuormauspaikat ovat käytettävissä niin kauan, 

kunnes ne vaativat merkittäviä korvausinvestointeja. Ensisijaisesti kuormaus-

paikkaverkkoa parannetaan korjaamalla ja kehittämällä nykyisiä kuormauspaik-

koja. Kun samanaikaisesti puun kysyntä kasvaa ja rautatiekuljetusten puuvirrat 

muuttuvat, tarvitaan kuormauspaikkaverkkoon korjaustoimenpiteiden lisäksi 

myös kehittämisinvestointeja. 

 

Valtakunnallista raakapuun rautatiekuljetusten verkostoa on tarpeen kehittää 

yhdessä eri toimijoiden kesken (Väylävirasto, metsäsektorin eri toimijat, rauta-

tieyritykset, maankäytöstä vastaavat kunnat ja maakunnat). Näin voidaan pa-

rantaa kuljetusten kustannustehokkuutta ja toimitusvarmuutta sekä varmistaa 

kuormauspaikkaverkon ajantasaisuus muuttuvassa toimintaympäristössä niin 

teollisuuden investoinnit kuin kaupunkirakenteiden muuttuvat tarpeet huomioi-

den. 

 

Kehitystyöhön kuuluu sekä olemassa olevien kuormauspaikkojen parantamis-

toimenpiteitä, että uusien kuormauspaikkojen rakentamista.  Kuormauspaikko-

jen parannustyöt ovat sisältäneet mm. huonokuntoisten raiteiden ja vaihteiden 

uusimisia ja raiteistomuutoksia, jotka ovat mahdollistaneet tehokkaat kokojuna-

kuljetukset, varastoalueiden laajennuksia sekä toimenpiteitä, joilla on mahdol-

listettu sähköveturin käyttö. Käytöstä on poistunut huonokuntoisia ja muutoin 

kuormaustoimintaan huonosti soveltuvia paikkoja. Toimintaa on saatu tehostet-

tua keskittämällä sitä kokojunakuormauspaikkoihin. Käytössä ollut rataverkon 

raakapuun kuormauspaikkaverkko on pitkällä aikavälillä supistunut; viimeisten 
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20 vuoden aikana se on harventunut alle puoleen. Toisaalta viimeisten hieman 

yli 10 vuoden aikana on investoitu yli 20 kuormauspaikkaan. 

 

Raakapuukuljetusten ja kuormauspaikkojen toiminnallisuuden tehokkuuden 

kannalta on tärkeää, että kuormauspaikat mahdollistavat yhä laajemmin 24 

vaunun mittaisten tai pidempienkin kokojunien (27 tai jopa 30 vaunua) kuormaa-

misen yhdellä raiteella, jolloin vältytään usealla eri raiteella tai kuormauspai-

kalla kuormattujen vaunujen siirroilta ja yhdistelemisiltä. Kokojunakuljetusten 

käytön laajentuminen mahdollistaa myös vaunukierron nopeuttamisen. Yhtä 

lailla tärkeää on, että kuormauspaikalla on riittävän laajat välivarastoalueet. 

Lastauskoneen käyttö on toimintaa tehostava yleistyvä käytäntö kuormauspai-

koilla. 

 

Oman erityiskysymyksen muodostavat kuormauspaikat, jotka sijaitsevat taaja-

missa lähellä asutusta tai joiden maa-alue halutaan kuntien taholta ottaa koko-

naan uuteen käyttöön kaupunkirakenteen kehittymisen vuoksi. Näihin kuor-

mauspaikkojen uudelleensijoittamistarpeisiin liittyy merkittävä investointitarve.  

 

Parantamis- ja kehittämiskohteiden valinnassa on otettava huomioon inves-

tointitarpeiden suuruus sekä merkitys puun kuormausmäärän ja kuljetustalou-

den kannalta. Uusia kuormauspaikkojen rakentamiskustannukset ovat korkeita 

ja uusia tulisikin toteuttaa ainoastaan silloin, kun nykyisten kuormauspaikkojen 

parantaminen ja esimerkiksi laajentaminen ei ole mahdollista tai kun alueen 

maankäytön tavoitteet edellyttävät kuormauspaikan siirtämistä uuteen paik-

kaan. Toimintaympäristön ajankohtaisia muutoksia ja tarpeita on peilattava jat-

kuvasti. Rataverkon raakapuukuljetusten kehitykseen liittyy myös epävar-

muutta, jonka taustalla on mm. metsäteollisuuden tuotantolaitosinvestointeihin 

liittyvä epävarmuus ja toisaalta myös rautatiekuljetusten ja tiekuljetusten kil-

pailutilanne tietyillä alueilla. 

 

Puuvirtojen kehittymisestä ja teollisuuden investointisuunnitelmista johtuvia 

lähivuosien kehittämisinvestointien tarpeita on vuoteen 2032 mennessä vuosi-

tasolla n. 10–15 milj. euroa, sisältäen uusia kuormauspaikkoja ja olemassa ole-

vien parantamista, painottuen lähivuosille. Syksyllä 2020 on käynnistetty perus-

väylänpidon rahoituksella 50 milj. euron kokonaisuus, jossa toteutetaan uusia ja 

parannetaan nykyisiä kuormauspaikkoja Pohjois-Suomen, Kainuun ja Pohjan-

maan alueilla. Valtakunnallisen verkoston kehittämis -ja parantamistarpeita 

kuitenkin tämänkin jälkeen vielä jää. Perusväylänpidon rahoituksen sisällä on 

varauduttava myös pienempiin korjaustoimenpiteisiin, joita on tarpeen tehdä 

vuosittain eri puolilla kuormauspaikkaverkkoa. Edellisten lisäksi mahdolliset 

turvallisuusvaatimusten tiukentumiset voivat tuoda vielä tällä hetkellä vaikeasti 

arvioitavissa olevia lisäkustannuksia. Kaupunkien ja kuntien kaupunkirakenteen 

ja maankäytön kehittämistarpeista johtuvia kuormauspaikkojen siirtotarpeita 

on jo tällä hetkellä tiedossa useita kohteita eri puolilla Suomea. Pelkästään näi-

den siirtojen kokonaiskustannusarvion suuruusluokka on 100 milj. euroa. Tämän 

tyyppisten siirtotarpeiden toteuttamisesta, niiden rahoituksesta ja kustannus-

jaosta on sovittava yhdessä kuntien kanssa.  

 

Yhdistetyt kuljetukset, tavaraliikenneterminaalit 

 

Yhdistetyillä kuljetuksilla tarkoitetaan auto junassa -kuljetuksia, kontti junassa 

-kuljetuksia ja kuljetuksia, joissa puoliperävaunu ilman vetoautoa kuljetetaan 

tavarajunassa.  Yhdistettyjen kuljetuksen kilpailukykyisyydelle edellytyksenä 

on, että kuljetusketjuista saadaan sujuvia, täsmällisiä ja toimintavarmoja ja että 
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kuljetusten matka-ajat ovat riittävän nopeita ja eri tuoteryhmille soveltuvia. 

Terminaaliverkon pitää sijaita paitsi rataverkolla, myös hyvien tieliikenneyh-

teyksien varrella ja mahdollistaa sujuvat ja nopeat lastaukset ja purut kuljetus-

muodon vaihtuessa. Kuljetusten on myös oltava kuljetus- ja logistiikkayrityksille 

liiketaloudellisesti kannattavia, mikä edellyttää riittävän säännöllistä ja volyy-

miltään tasaista sekä suurta kuljetusmäärää. 

 

Suomessa yhdistettyjä juna-kuorma-autokuljetuksia on aiemmin operoinut VR 

Transpoint ja se omistaa edelleen aiemmin käytetyn vaunukaluston. Yhdistetyt 

juna-kuorma-autokuljetukset lopetettiin Tampereen ja Oulun välillä vuonna 

2011 ja Helsingin Pasilan ja Oulun välillä vuoden 2014 alussa. Syynä lopettami-

seen oli yhdistettyjen juna-kuorma-autokuljetusten heikentynyt kysyntä ja 

huono kannattavuus. Heikentyneeseen kysyntään vaikutti osaltaan kuljetusten 

eri syistä johtuva huono toimintavarmuus. 

 

Yhdistettyjen kuljetusten potentiaalia ja uutta käynnistämismahdollisuutta on 

arvioitu useassa maakunnallisessa erillis- tai yhteisselvityksessä. Esille ovat 

nousseet erityisesti yhteydet Helsingistä Ouluun, Kuopioon ja Turkuun.   

 

Yhdistettyjen kuljetusten käynnistyminen vaatii useiden eri toimijoiden (valtio, 

kunnat, yritykset) yhteistyötä ja toimenpiteitä sekä investointien että maankäy-

tön ratkaisujen osalta.  Investointeja tarvitaan mm. kuljetuskalustoon, terminaa-

leihin ja muuhun infraan, kuten tieyhteydet, liittyen. Yhtä lailla on tarpeen arvioi-

da ja tunnistaa rataverkon ja sen ratapihojen kehitystarpeet sekä rataverkon vä-

lityskyvyn ja kapasiteetin, että ratapihojen toiminnallisuuden näkökulmista. Po-

tentiaalisimmat yhteydet yhdistetyille kuljetuksille ovat verkon jo valmiiksi 

kuormittuneimmilla rataosilla. Yhdistetyissä kuljetuksissa käytettävän kaluston 

olisi mahdollistettava 120 km/h nopeus, pääväylien ratainfra tämän jo mahdol-

listaa. Yhdistettyihin kuljetuksiin tarkoitetut terminaalit löytyvät edellä mainit-

tujen mahdollisten sijaintien osalta tällä hetkellä jo Oulusta ja Turusta, mutta 

pääkaupunkiseudulta ja Kuopiosta ne puuttuvat. Tämä olisi huomioitava erityi-

sesti myös maankäytön näkökulmasta. 

 

Yhdistettyjen kuljetusten edistämiseksi on esitetty selvityksen laatimista sekä 

valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksessa, että fossiilit-

toman liikenteen tiekarttatyöryhmän loppuraportissa. Kuljetusten käynnistymi-

nen edellyttää valtion eri toimijoiden ja yksityisen sektorin yhteistyötä sekä ko-

konaisuuden eri osa-alueiden aktiivista edistämistä. 

 

Tavaraliikenneterminaalit liittyvät yhdistettyihin kuljetuksiin, mutta myös mui-

hin logistiikkaketjuihin, joissa kuljetettavan tavaran kuljetusmuotoa vaihdetaan 

tai junakuljetuksena saapunut tuote jatkaa matkaa junakuljetuksena. Termi-

naali-toiminnot sijaitsevat lähtökohtaisesti yksityisraiteilla ja niille on raideyh-

teys valtion rataverkolta. Uusien ja olemassa olevien terminaalialuiden kehittä-

minen vaatii tässäkin tapauksessa yhteistyötä eri toimijoiden (valtio, kunnat, 

maakunnat, yritykset) sekä maankäytön että infrainvestointien osalta. Lähtö-

kohtaisesti valtion suunnittelu ja toteutusrahoitus kohdistuvat toimenpiteisiin 

valtion rata-verkolla, rajapinnat yksityisraiteen ja terminaaliyrittäjien kanssa 

määrittäen ja sopien. 
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4.12  Lähijunaliikenne 

HSL-alue 

 

Vuoden 2020 neljänteen talousarvioon sisältyi HSL-alueen liikenteen kannalta 

keskeisiä hankkeita. Hankkeista neuvoteltiin Helsingin seudun maankäytön, asu-

misen ja liikenteen MAL-sopimuksen valmistelun yhteydessä ja määrärahan 

edellytyksenä oli, että kunnat sitoutuvat osaltaan MAL-sopimukseen. Hankkeita 

ovat Espoon kaupunkiradan ja Helsinki–Riihimäki 2. vaiheen rakentamisen käyn-

nistäminen sekä Helsinki–Pasila-yhteysvälin ratakapasiteetin lisäämiseen val-

mistautuminen.  

 

Keravan ja Leppävaaran kaupunkiratojen sekä Kehäradan kaupunkijunia liiken-

nöidään nykyisin tiheimmillään 10 minuutin vuorovälillä. Tämä tarkoittaa viiden 

minuutin vuoroväliä yhteisillä osuuksilla Helsingin ja Huopalahden sekä Helsin-

gin ja Hiekkaharjun (Havukoski) välillä. Keravan asemalla ja aseman eteläpuo-

lella kaupunkiradat ja Vuosaaren tavarajunat jakavat osin samaa ratakapasi-

teettia. HSL:n tavoittelema tiheämpi kaupunkijunien 7,5 minuutin linjakohtainen 

vuoroväli edellyttäisi kuitenkin junien kulunvalvontajärjestelmän uudistamista 

(Digirata). Vuorovälin tihentäminen edellyttää myös uuden kaluston hankintaa, 

sillä HSL:n käytössä nykyisin oleva kalusto on jo täysin käytössä ruuhka-aikoina. 

Kalustohankinta kytkeytyy puolestaan uusin varikoihin. Varikoita on käsitelty 

tässä selvityksessä tarkemmin aiemmassa luvussa ratapihojen yhteydessä.  

 

Järvenpää on liittymässä HSL-alueeseen 1.1.2022 ja tähän liittyy palvelutarjon-

nan lisääminen. Käynnistymässä ovat neuvottelut alueen laajentamisesta pi-

demmällä tähtäimellä myös Hyvinkäälle. Lähijunien Järvenpäähän jatkamisen ja 

kääntämisen edellytyksenä on kolmansien laituriraiteiden käyttöönotto kullakin 

asemalla sekä raiteidenvaihtomahdollisuus asemien eteläpuolella. Kääntöpaik-

kavaihtoehtoja on selvitetty ja parhaimmiksi ovat osoittautuneet Järvenpää tai 

Hyvinkää. Lisäksi liikenteen toimivuutta on simuloitu niin nykytilanteessa kuin 

tilanteessa, jossa Helsinki–Riihimäki-välin 2. vaihe on rakennettu ja Tikkurilassa 

on tehty raiteistomuutoksia. Ennen näiden hankkeiden valmistumista tavoitel-

tavan liikenteen lisääminen on haasteellista.  

 

Muut alueet 

 

Uuteen lähijunaliikenteeseen liittyen on tavoitteita, tai erilaisia selvityksiä on 

tehty Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Oulun seudulla, Etelä-Karjalassa, Lah-

den seudulla, Pohjois-Savossa, Jyväskylän seudulla ja Etelä-Pohjanmaalla. Nel-

jällä viimeksi mainitulla alueella esillä on ollut Duo-raitiotiet, joissa raitiovaunu-

tyyppinen kalusto kulkisi osan matkaa varsinaisella rautatiellä ja osin raiteet 

kulkisivat katuverkolla. Käytännössä kaikilla seuduilla tarvitaan vielä lisää sel-

vitystyötä niin infrastruktuurin kehittämisen kuin liikenteen järjestämisen näkö-

kulmista. Kaikilla seuduilla on esillä myös uusia seisakkeita.  

 

Kaikkein suurimmat kysyntäpotentiaalit lähiliikenteiden lisäämiseen on Helsin-

gin ja Tampereen välillä, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Myös muilla alu-

eilla on syytä varautua lähijunaliikenteeseen, mikäli potentiaalia on tunnistetta-

vissa. Kyse voisi olla myös pienistä liikenteen lisäyksistä tai jatkamisista keskus-

kaupungin ympärillä.  
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Helsingin ja Tampereen välisellä Pääradalla lähijunaliikenteen lisäämismahdol-

lisuudet ovat jatkossa riippuvaisia radan välityskyvyn parantamisesta. Pirkan-

maalla lisättiin joulukuussa 2019 merkittävästi liikennettä Pääradalla etelän 

suunnalla, Nokian suunnalla ja Oriveden/ Mänttä-Vilppulan suunnalla. Kyse lii-

kenteen lisäämisessä on ollut LVM:n alueellisen junaliikenteen pilotista. MAL-

sopimuksessa on todettu, että valtion tavoitetilana on jatkaa Tampereen seudun 

lähijunaliikennettä VR:n kanssa käynnissä olevissa henkilöjunaliikenteen han-

kintaneuvotteluissa vuoden 2020 jälkeisessä tilanteessa vähintään nykyisen pi-

lotin tasoisena. Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat käynnistämässä myös 

selvitystä lähijunaliikenteen tulevaisuuden kehittämistarpeista. Infrastruktuu-

rin keskeisimmistä kehittämistarpeista esille nousee jo nykytilanteessa Tampe-

reen Lielahden ja Nokian välin lisäraide, joka parantaisi yleisesti rataosan toimi-

vuutta ja mahdollistaisi nykyiselle lähijunaliikenteelle aikataulurakenteiden ke-

hittämisen.  

 

Varsinais-Suomessa tilanne on hyvin erilainen eri ratasuunnilla. Helpointa aloi-

tus olisi Turku–Loimaa–Toijala–Tampere-välillä kytkeytyen Tampereen päässä 

Tampereen seudun lähijunaliikenteeseen. Turun ja Toijalan rataosan kohtalai-

sen vähäisen junamäärän vuoksi rataosalla olisi vapaata ratakapasiteettia lähi-

liikenteelle. Nykyisessä liikennerakenteessa ja nykyisellä infralla Turun ja Salon 

välisten lähijunien lisäämismahdollisuudet ovat hyvin rajoittuneet, mikä taas 

kytkeytyy tunnin junan suunnitteluun. Yhtenä kehittämissuuntana Varsinais-

Suomessa on myös Uusikaupunki.  

 

Muiden seutujen osalta voi yleisesti todeta, että muu junaliikenne rajoittaa usein 

lähijunaliikenteen lisäämisen mahdollisuuksia ja esimerkiksi vakiominuuteilla 

liikennöitävää säännöllistä lähijunaliikennettä ei voida yhteensovittaa nykyisiin 

liikennerakenteisiin. Seuduilla tarvittaisiin rataverkon välityskykyä ja toimi-

vuutta parantavia investointeja. Infran kehittämistarpeet ovat kuitenkin kytkök-

sissä siihen, millaista ja kuinka usein kulkevaa lähijunaliikennettä tavoitellaan.   

 

Oulun seutua tarkastellen koko Oulu–Ylivieska-väli on haasteellinen jo nykyti-

lassa sovittaa tavara- ja henkilöliikennettä ja näköpiirissä on liikenteen kasvua. 

Lahden seudulla esille nousee erityisesti Lahden liikennepaikan raide- ja laituri-

kapasiteetin riittävyys. Pohjois-Savossa nykyinen Savon radan kaukojunalii-

kenne ei noudata selkeää vakioaikataulua, joten myös lähijunaliikenteelle olisi 

vaikea muodostaa vakiominuutteihin pohjautuvaa rakennetta ja vaihtoyhteyksiä 

kaukojunavuoroihin ei välttämättä syntyisi. Etelä-Karjalassa liikenteen sijoitta-

minen erityisesti Lappeenrannasta Parikkalan suuntaan on vaikeaa radan ol-

lessa yksiraiteinen. Koska käynnissä olevassa Luumäki–Imatra-hankkeessa 

kaksoisraide toteutetaan vain Joutseno–Imatra-välille, ei taajamajunaliiken-

teelle synny edellytyksiä edes Lappeenranta–Imatra-välille. Myöskään Jyväsky-

län seudulla lähijunille ei ole mahdollista muodostaa säännöllistä aikataulura-

kennetta nykyiseen liikennerakenteeseen. Lähinnä Jyväskylä–Äänekoski-suun-

nalla olisi kapasiteettia myös lähijunaliikenteelle. Etelä-Pohjanmaalla Seinä-

joki–Vaasa-välillä olisi kapasiteettia myös lähiliikenteelle. Välityskykyä koskeva 

tietous lisääntyy jatkossa tehtävien lähijunaliikenneselvitysten myötä.  
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5 Toimintaympäristön muutostekijät 

Liikennejärjestelmän ja sen toimintaympäristön muutostekijöitä on tarkasteltu 

kattavasti valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun yh-

teydessä tuotetussa raportissa Liikennejärjestelmän nykytila ja toimintaympä-

ristön muutokset (Traficom 2020). Tässä luvussa on käsitelty sitä, jos toimin-

taympäristön muutokset heijastuvat eri tavoin tavara- ja henkilöliikenteen mää-

riin, miten tämä voi vaikuttaa rataverkkoon ja sen kehittämistarpeisiin. Lisäksi 

on tarkasteltu sitä, jos kehittämisohjelmassa painotetaan tavara- tai henkilölii-

kennettä, jos lähijunaliikenteitä kehitetään sekä liikenteen priorisoinnin näkö-

kulmia. 

 

Henkilöliikenteessä ennusteissa ja esillä yleensäkin on liikenteen kasvu. Periaat-

teessa pitäisi myös ajatella, voisiko tapahtua jotain, että liikenne kokonaisuu-

tena pysyisi ennallaan tai vähentyisikin pidemmällä aikajänteellä. Toisaalta voi-

vatko ajurit tähän suuntaan olla niin voimakkaita, että ne muuttaisivat suuntaa 

ottaen huomioon myös kestävän liikkumisen edistämistavoitteet. Tavaraliiken-

teessä on tunnistettu yleisesti enemmän liikenteen muutosmahdollisuuksia mo-

lempiin suuntiin.  

 

Keväällä 2020 alkanut koronaviruspandemia on vaikuttanut vuoden 2020 aikana 

merkittävästi junamatkustamiseen. Pandemia vaikuttaa myös yritysten liiketoi-

mintaan. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä on 

tehty tarkasteluja pandemian vaikutuksista liikennejärjestelmään pitkällä aika-

välillä. Johtopäätöksinä todetaan, että seuraukset riippuvat siitä, miten COVID-

19-pandemian ehkäisyssä, torjunnassa ja elvytystoimissa pandemian aikana ja 

jälkeen toimitaan. Esille nostetaan, että joukkoliikenteen käytön houkuttelevuu-

den palauttaminen on keskeistä liikkumismahdollisuuksien ja päästönäkökul-

mien vuoksi. 

 

Jos henkilöliikenteessä tavoiteltaisiin ennusteita suurempaa kasvua, potentiaa-

lia ennusteita suuremmallekin kasvulle on niillä radoilla, joilla tehdään jo nykyi-

sinkin paljon matkoja. Tämä korostaa entisestään sitä, että jo nykyisinkin tun-

nistettuja välityskyvyn kannalta ongelmallisia kohteita tulisi parantaa. Tavara-

liikenteessä satamayhteydet ja monet tuotantolaitokset ovat kytkeytyneenä 

pääväyläverkkoon. Huolehtimalla pääväyläverkon kunnosta ja toimivuudesta, 

luodaan jo peruslähtökohdat sille, että jos liikenteeseen tulee kasvua esimer-

kiksi teollisuuden investointien myötä, verkko pystyy vastaanottamaan parem-

min myös uuden yllättävänkin liikenteen.  

 

Rautatiet Suomessa ovat sekaratoja, ne palvelevat sekä henkilö- että tavara- 

liikennettä. Lähes kaikki välityskyvyn kannalta ongelmalliset kohteet koskevat 

kaikkea liikennettä. Useimpia hanketarpeita ei siten voi jaotella henkilö- tai ta-

varaliikenteen hankkeiksi, vaan toimenpiteet palvelevat molempia. Liikennepai-

koilla tilanne voi olla toinen, osalla ratapihoja tarpeet kohdistuvat selkeämmin 

henkilöliikenteeseen ja osalla tavaraliikenteeseen, mutta joillakin kuitenkin näi-

hin molempiin.  
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Henkilö- ja tavaraliikenteen nopeuserot aiheuttavat myös välityskykyongelmia. 

Henkilöliikenteen nopeuttaminen lisää tarpeita lisätä samalla myös ratojen vä-

lityskykyä, jos toimintaedellytykset tavaraliikenteelle halutaan pitää kunnossa.   

 

Tavaraliikenteessä voi syntyä uutta aikataulutettua pendeliliikennettä sataman 

ja tuotantolaitoksen tai sisämaan varaston välille. Tällöin tulisi varmistaa yhtä 

lailla niin tavaraliikenteen tehokkaat toimitusketjut kuin henkilöliikenteen toi-

mintaedellytykset.   

 

Lähijunaliikenteen kehittämisessä eniten potentiaalia pääkaupunkiseudun li-

säksi voi nähdä olevan Pääradalla Helsingistä Tampereelle ja Pirkanmaalla. Po-

tentiaalisimpiin kuuluu myös Varsinais-Suomi, mutta tilanne on erilainen eri ra-

tasuunnilla. Näiden myötä esille nousee myös samoja kehittämiskohteita, mitä 

valtakunnallisesti on muutenkin tunnistettu. Yleisesti oleellista on myös varau-

tua suunnitelmissa mahdollisiin lähijunajärjestelmiin, vaikkei niiden toteutumi-

sesta ole tietoa.  

 

Vaihtoehtona on myös keskittää kehittämistoimenpiteitä tai hajauttaa niitä. 

Joissain tapauksissa tarvitaan isompia kehittämiskokonaisuuksia, mutta kuiten-

kin on myös olemassa kohteita, joissa on joka tapauksessa matka- ja kuljetus-

ketjujen toimivuuden takia tehtävä toimenpiteitä.  

 

Vuosikapasiteetin hakua koskevat prioriteettisäännöt on lain perusteella tarkoi-

tettu käytettäväksi tilanteessa, jossa rataverkon välityskyky joiltain osin ylittyy 

ja kaikkia junia ei voida mielekkäällä tavalla tai lainkaan ajaa. Kapasiteettihake-

mukset tulee aina yhteen sovittaa siitä lähtökohdasta, että kaikki junat pyritään 

ajamaan. Yhteensovituksen ensimmäisellä kierroksella liikenne pyritään sovit-

tamaan yhteen yhteistyössä ratakapasiteetin hakijoiden kanssa ilman priori-

teettisääntöjen soveltamista. Sääntöjä käytetään, jos tämä yhteensovitus ei on-

nistu.  

 

Keskeiset ratkaistavat ongelmat prioriteettisääntöjen osalta ovat valinnat, min-

kälaiselle liikenteelle annetaan etusija, ja miten huolehditaan liikennöitsijöiden 

tasapuolisesta kohtelusta. Priorisoinnilla ei voida lisätä radan välityskykyä. Väy-

läviraston aikataulukaudella 2022 käyttöön ottamat uudet prioriteettisäännöt 

perustuvat rataosakohtaiseen tarkasteluun, jossa junien prioriteetit voivat vaih-

della tarpeen mukaan rataosalta toiselle. 

 

Johtopäätöksenä voi todeta, että eri näkökulmista tarkasteltuna esille nousevat 

monessa tapauksessa samat rataverkon kehittämiskohteet. Parhaimmillaan 

pääväyliä kehitetään erilaisiin liikennetarpeisiin ja muutoksiin joustavasti huo-

mioiden kuitenkin henkilö- ja tavaraliikenteen asettamat erilaiset lähtökohdat 

nykyistä paremmin.  
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6 Rataverkolla tavoiteltavia asioita 

Rataverkolla väylänpidon ja kehittämisen keskeisenä lähtökohtana on turvalli-

nen ja toimiva liikenne. Tavoitteita määrittelevät muun muassa ratalaki, EU-ta-

son ja kansallisen tason säädökset, määräykset ja asetukset sekä valtakunnal-

lisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja näihin liittyvät strategiset 

linjaukset. 

 

Väylävirasto on koonnut ja muodostanut näkemyksen rataverkolla tavoitelta-

vista yleisimmistä asioista tai päämääristä yhdistäen näihin myös edellä mainit-

tuja tavoitteita määritteleviä lähtökohtia. Kyse ei ole kuitenkaan vain pidemmän 

aikavälin näkemyksistä. Osa on yleisiä periaatteita ja esimerkiksi säädökset ja 

määräykset määrittelevät vaatimuksia lyhyemmälläkin aikavälillä. 

 

Rautateiden pääväylillä ja TEN-T-ydinverkkokäytävillä tulisi tavoitella yläta-

solla seuraavaa vuoteen 2050 mennessä:  

 Rautatiet tukevat koko liikennejärjestelmän tavoitteita. 

 Turvallisuus on korkealla tasolla. 

 Infrastruktuuri mahdollistaa täsmällisen ja ennakoitavan liikenteen. 

 Rataverkko ja liikennepaikat ovat välityskyvyltään riittäviä henkilöliiken-

teen ja kuljetusten tarpeisiin.  

 Rautatiet tukevat valtakunnallisten saavutettavuustavoitteiden toteutu-

mista. 

 Matka- ja kuljetusketjut ovat toimivia.  

 Rataverkon ympäristölle aiheuttamat haitat jäävät mahdollisimman vä-

häisiksi ja luonnonvaroja käytetään säästeliäästi. 

 

Lisäksi tarkemmalla tasolla voidaan nostaa myös seuraavia: 

 Kriittisimmiksi tunnistetut rataosat ja ratapihat on varmistettu joka päivä 

ympäri vuorokauden toimivaksi järjestelmät, resurssit ja osaaminen huo-

mioiden.  

 VAK-onnettomuuksien torjuntaan on varauduttu.  

 Tasoristeysjärjestelyt ovat vaatimusten mukaisella tasolla.  

 Ratojen kunto ei merkittävästi rajoita liikenteen toimivuutta ja verkon 

tarjoamaa saavutettavuutta. 

 Moderni radiopohjainen ETCS-järjestelmä, joka perustuu 5G-teknolo- 

giaan tai vielä kehittyneempään radioverkkoratkaisuun, on täysin raken-

nettu. 

 Eri nopeuksilla kulkevaa liikennettä on eroteltu toisistaan siellä, missä 

tälle on edellytyksiä. 

 Helsingin ja Venäjän välillä nopea junakalusto voi hyödyntää osalla mat-

kaa 250 km/h nopeutta.  

 Henkilöliikennepaikoilla on esteettömät kulkumahdollisuudet. 

 Asemilla on liityntäpysäköintipaikkoja riittävästi pyörille ja autoille, ja 

paikat vastaavat laadultaan tarpeita. 

 Matkustajainformaatiota on helposti saatavilla ja se on reaaliaikaista ja 

luotettavaa.  

 Eri rautatieyritykset voivat toimia rataverkolla tasapuolisesti ja tehok-

kaasti. 

 Ratapihojen käytettävyys mahdollistaa useamman eri rautatieyrityksen 

toiminnan niin raiteiston käytön kuin palveluiden käytön osalta.  
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Esitettyjen asioiden saavuttaminen vaatii määrätietoista ja pitkäjänteistä rata-

verkosta ja ratapihoista huolehtimista sekä näiden parantamista ja kehittä-

mistä. Tavoiteltavilla asioilla on kustannusvaikutuksia, mutta ratkaisuja tulee 

hakea kustannustehokkaasti. Toisaalta ratalaki ja määräykset määrittelevät pit-

kälti jo samoja tekijöitä, joten samoja vaatimuksia tulee jo näidenkin kautta.  

 

Rahoitustaso vaikuttaa siihen, miten tavoitteisiin voidaan vastata. Ensin tulee 

huolehtia nykyisen rataverkon turvallisuudesta sekä liikennöitävyydestä ja lii-

kenteen toimivuudesta mahdollisimman tehokkaasti niin yhteysväleillä kuin ra-

tapihoilla. Rahoitustason kasvaessa yksittäisten kaikkein kriittisimpien ja kii-

reellisimpien toimenpiteiden sijasta voidaan tehdä kokonaisvaltaisempia toimia 

huomioiden myös paremmin toimenpiteiden elinkaari. Seuraavaksi voidaan 

tehdä selkeämmin palvelutasoa muuten nostavia toimia kuten varsinaisia 

matka-aikojen lyhentämisiä. 

 

Luvussa 3 on arvioitu pääväyläasetuksen ja TEN-T-verkkojen vaatimusten to-

teutumista. Määrällisiä ja teknisempiä tavoitteita on käsitelty myös luvun 4 yh-

teydessä. Luvussa 4.11 on käsitelty akselipainojen nostamista rataverkon eri 

osilla sekä junapituuksia. Luvussa 4.9 on tarkasteltu sekä henkilö- että tavara-

liikenteen nopeuksia koskevia kysymyksiä. 
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7 Tarkasteluja rataverkon kehittämis-

toimenpiteistä 

7.1  Lähtökohtia tarkasteluille 

Seuraavissa luvuissa 7.2-7.5 on käyty läpi tarkemmin yhteysväli - tai teemakoh-

taista tietoa rataverkon toimenpiteistä. Tarkastelujen lähtökohtana ovat tehdyt 

selvitykset ja suunnitelmat. Esille nostetut kohteet perustuvat aiempiin aihepii-

rikohtaisiin läpikäynteihin ja niissä nostettuihin keskeisimpiin ongelmakohteisiin 

ja tarpeisiin tai muihin kysymyksiin. Pääpaino on rataverkon kehittämisessä 

pääväylillä ja TEN-T-ydinverkkokäytävillä (olemassa oleva ja käsittelyssä 

oleva), jotka ovat myös osa pääväyliä. Omissa luvuissaan on käsitelty vielä Digi-

rataa, kaupunkiseutujen hankkeita, muun rataverkon kehittämistarpeita ja CEF-

rahoitusta.  

 

Tarkasteluissa ei ole huomioitu jo rahoituksen saaneita hankkeita ja hankkeita, 

joilla on olemassa ehdollinen rahoitus vuoden 2020 4. lisätalousarviossa. Lisäksi 

tarkastelut eivät sisällä tarkemmalla tasolla pääradan Helsinki–Tampere-välin, 

Helsinki–Turku-Rantaradan ja Helsingistä itään suuntautuvan uuden yhteyden 

hankeyhtiöihin liittyviä kehittämistoimia.  

 

Tarkasteltavana olevista kohteista on esitetty suunnitelmatilanne, keskeinen si-

sältö, kustannusarvio ja arvioitu näkemys, jolloin toimenpiteille voisi aikaisin-

taan olla toteutusvalmiutta. Esille nostetut kohteet eivät ole priorisointijärjes-

tyksessä eikä niiden keskinäiseen priorisointiin ole otettu kantaa.  

 

Siltä osin, kun kustannusarviot perustuvat suunnitelmiin, indeksinä on MAKU 

130, 2010=100. Kustannukset ovat pääsääntöisesti valtion kustannuksia. Kus-

tannusarviot tarkentuvat suunnitelmien edetessä. Osassa kohteita arviot ovat 

sisällön täsmentymättömyyden takia karkeita ja asiantuntija-arvioihin perustu-

via. Joissakin hankkeissa saattaa olla lisäksi kuntien liitännäiskustannuksia tai 

kuntien mahdollinen kustannusosuus selviää myöhemmin hankkeiden suunnit-

telun edetessä. 

 

7.2  Rataverkon kunnon ja korjausvelan hallinta 

Rataverkon edelleen kehittämisen ehdottomana edellytyksenä on riittävä pe-

rusväylänpidon rahoitus. Perusväylänpidolla varmistetaan rataverkon päivittäi-

nen turvallinen liikennöitävyys ja pidetään huolta valtion väyläomaisuudesta.  

 

Rataverkon säilyttäminen nykyisessä laajuudessa ja kuntotasossa edellyttää 

keskimäärin 475 milj. euron vuosirahoitusta (vuoden 2020 hintatasossa), joka on 

noin 100 milj. euroa enemmän, mitä viime vuosina on käytetty. Tällä rahoituk-

sella pystytään myös hieman vähentämään rataverkon 1,2 miljardin euron kor-

jausvelkaa. Rahoitukseen ei ole laskettu mukaan perusväylänpidon sisällä teh-

täviä parantamistoimia. 

 



Väyläviraston julkaisuja 43/2020 73 

 

 
 

Kuva 12.  Perusväylänpidon vuotuinen rahoitustarve rataverkolla vuoden 

2020 rahoitustasossa ilman parantamishankkeita.  

 

Seuraavan kymmenen vuoden aikana vuosirahoitustarpeet kasvavat infran 

ikääntymisen, kustannustason nousun ja jonkun verran myös rataomaisuuden 

määrän lisääntymisen takia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kustannusta-

son nousu on ollut noin 2,5 % vuodessa. Vastaavan kustannusnousun jatkuessa 

rataverkon perusväylänpidon määrärahatarve vuonna 2050 on kaksinkertainen 

nykytasoon verrattuna. Uuden rataomaisuuden vaikutus rahoitustarpeeseen on 

merkittävästi pienempi. 

 

Mikäli perusväylänpidon rahoitus on alle esitetyn tarpeen, on rahoituksen käyttö 

priorisoitava keskeisille rataosille ja muun rataverkon palvelutaso on sovitet-

tava elinkeinoelämän ja työssäkäynnin sekä liikennepalveluiden tarpeisiin. Erik-

seen määritellyissä tilanteissa rataverkon palvelutasoa voidaan laskea vastaa-

maan vähentynyttä tarvetta. 

 

 
 

Kuva 13.  Arvio rataverkon korjausten rahoitustarpeista vv. 2021–2032. 
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Pitkäkestoisemmissa peruskorjauksissa tarvittaisiin selkeiden hankekokonai-

suuksien muodostamista ja pidempiaikaista rahoitusvaltuutta, joka on pääsään-

töisesti kytkeytynyt kehittämismomentin käyttöön. Peruskorjaus- ja kehittämis-

toimenpiteiden yhteensovittamisella voidaan saavuttaa merkittäviä synergia-

etuja. Pääväylillä tällaisia kokonaisuutena tarkasteltavia kohteita olisivat kus-

tannuksiltaan merkittävän suuri Helsinki–Tampere-välin peruskorjaus, mutta 

myös peruskorjaus välillä Kouvola–Luumäki.  

 

Helsinki–Tampere -välillä suurin toimenpide on päällysrakenteen uusiminen 

koko rataosalla.  Muita merkittäviä toimenpiteitä ovat taitorakenteiden korjauk-

set sekä henkilöliikenteen asemarakenteiden korjaukset. Kustannukset ovat tä-

män hetken arvion mukaan 885 milj. euroa, josta seuraavan reilun kymmenen 

vuoden osuudeksi on arvioitu noin 500 milj. euroa, mikäli peruskorjaus jatkuisi 

vuoteen 2038 asti.  

 

Kouvola–Luumäki -rataosa kaipaa perusteellista ja systemaattista peruskor-

jausta. Korjaustarpeita on mm. päällys- ja alusrakenteissa. Kustannusarvio on 

130 milj. euroa. Aloitus voisi olla aikaisintaan vuonna 2024 Luumäki–Imatra 1. 

vaiheen valmistumisen jälkeen.   

 

7.3  Välityskyvyn parantaminen ja matka-

aikojen lyhentäminen 

Tähän lukuun on koottu tietoa rataverkon toimivuuden ja välityskyvyn kannalta 

ongelmallisimmista kohteista sekä matka-aikojen lyhentämisestä eri yhteysvä-

leillä perustuen tehtyihin selvityksiin ja suunnitelmiin. Tavaraliikenteelle no-

peustaso ei ole samanlainen kysymys kuin henkilöliikenteelle, tärkeämpää on 

sovitun kuljetusaikataulun pitävyys ja täsmällisyys sekä myös tarvittaessa 

mahdollisuus aikataulujoustoihin. Tavaraliikenteelle on merkitystä rataverkon 

välityskyvyllä, mukaan lukien akselipainot.  

 

Pääradan Helsinki–Tampere-välin ja Helsinki–Turku-Rantaradan hankeyhtiöihin 

liittyviä kehittämistarpeita ei käsitellä tässä yhteydessä tarkempaa. Myöskään 

uutta ratayhteyttä Helsingistä itään ei käsitellä tarkempaa. Pääradan osalta 

esille nostetaan Helsinki–Riihimäki-välin 3. vaihe, mutta ei muita kehittämistar-

peita. Joka tapauksessa niin Pasila–Kerava-välillä kuin Riihimäki–Tampere-vä-

lillä tullaan tarvitsemaan välityskykyä parantavia toimenpiteitä matka-ajan ly-

hentämistavoitteista ja Helsinki-Vantaan suoran lentokenttäyhteyden tavoitte-

lemisesta huolimatta. Rantaradalla on joka tapauksessa tarpeita matka-aikojen 

lyhentämiselle ja välityskyvyn turvaamiselle ja parantamiselle. Kytömaa–Lahti–

Kouvola–Luumäki-välillä ei ole todettu toistaiseksi akuutteja välityskyvyn lisää-

mistarpeita. Liikenteen nopeuttamisen osalta on todettu, että nykyisessäkin ra-

taverkossa on kehittämispotentiaalia. Nykyistä rataverkkoa voitaisiin kehittää 

vaiheittain, osin jo lyhyelläkin aikajänteellä. 

 

Helsinki-Riihimäki -välillä on käynnissä 3. vaiheen ratasuunnitelman laatimi-

nen. Suunnitelma sisältää välityskyvyn parantamiseksi kaksi lisäraidetta Joke-

lasta Riihimäelle, Hyvinkää–Riihimäki-välille erillisen tavaraliikenneraiteen, joka 

menee myös ylikulkusillalla neljän raiteen ylitse sekä muutoksia siltoihin, turva- 

ja sähkölaitteisiin ja meluntorjunnan täydentämistä. Alustava kustannusarvio 

on 300 milj. euroa. Arvioiden mukaan rakentaminen voisi suunnitelmavalmiuden 

puolesta alkaa 2. vaiheen rinnalla vuonna 2023. 
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Tampere-Oulu -välille on tehty tarveselvitystä vuonna 2020. Isompina kehittä-

miskohteina on esillä välien Tampere-Seinäjoki ja Ylivieska-Oulu rakentaminen 

kokonaan kaksiraiteiseksi huomioiden samalla matka-aikojen lyhentäminen ja 

nopeustasojen nosto. Huomioiden tarvittavat suunnitelmat toteutusvalmiutta 

voi aikaisintaan olla 2020-luvun loppupuolella. Lisäraiteita voidaan tehdä vai-

heittain molemmilla osuuksilla (mahdolliset liikenteen toimivuuden parantami-

sen ensimmäiset ja nopeimmin toteutettavat vaiheet 220 milj. euroa). Tampe-

reella aseman ja Lielahden välillä 3. raiteen tarve ja mahdollinen ajoitus kytkey-

tyvät keskeisesti lähijunaliikenteen kehittymiseen.  

 

Oulu-Laurila-välillä on käynnissä tarveselvitys, jossa tarkastellaan mahdolli-

suuksia osittaiselle nopeudennostolle ja/tai akselipainon nostolle sekä tarvitta-

valle kapasiteetin lisäämiselle. Tarveselvityksessä tarkastellaan lisäksi tasoris-

teysturvallisuuden parantamistarpeita. Välillä on myös peruskorjaustarpeita. 

Silloissa on merkittäviä peruskorjaus- ja uusimistarpeita. Rataosan kapasiteetin 

lisäämiseksi on käynnissä myös uusien liikennepaikkojen ratasuunnitelmat ja 

näiden liikennepaikkojen rakentamiselle on olemassa teollisuuden investointei-

hin liittyvä ehdollinen rahoitus. Tarveselvityksen toimenpiteiden kustannusar-

vio on 100-200 milj. euroa (ml. em. liikennepaikat) ja se tarkentuu valittavien rat-

kaisujen myötä. Laurila-Tornio-välillä on käynnissä ratasuunnitelman laadinta. 

Ratasuunnitelma koskee sähköistystä ja tasoristeysturvallisuuden parantami-

nen. Sähköistyksen toteuttaminen mainitaan hallitusohjelmassa, mutta rahoi-

tusta sille ei toistaiseksi ole. Tornio-raja -välillä käynnistetään vuoden 2021 al-

kupuolella suunnittelua. Sähköistyksen kustannusarvio on 24 milj. euroa. Arvion 

mukaan kaikilla Oulu-Tornio -välin toimenpiteillä on toteutusvalmiutta vaiheit-

tain vuosina 2021-2023. 

 

Oulu–Kontiomäki-välillä on tehty ratasuunnitelma yhteysvälin välityskyvyn pa-

rantamisesta rakentamalla Oulun kolmioraide ja Heikkilänkankaan liikenne-

paikka. Kustannusarvio on 35 milj. euroa. Toteutusvalmiutta arvioidaan suunni-

telmien puolesta olevan vuonna 2021. 

 

Yhteys Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki on myös vaihtoehtoinen reitti liikenteelle 

Kontiomäeltä Ylivieskaan. Yhteysvälin toimivuuden parantamisesta liikenne-

paikkoja kehittämällä on tehty ratasuunnitelma. Kustannusarvio on 40 milj. eu-

roa. Toteutusvalmiutta hankkeella olisi heti.  

 

Luumäki–Imatra-välin kehittämisen 1. vaihe on käynnissä. Tarpeiksi jää tämän 

jälkeen Luumäki-Joutseno-välin rakentaminen kaksiraiteiseksi sekä henkilö- ja 

tavararatapihojen parantamista. Hankkeen 2. vaihe vaatii vielä kuitenkin toi-

menpiteiden täsmentämistä ja arviointia mm. sen mukaan, mitä hankkeen käyn-

nissä olevassa ensimmäisessä vaiheessa tehdään. 2. vaiheesta on tehty yleis-

suunnitelma ja YVA, seuraava vaihe olisi ratasuunnitelma. 2. vaiheen karkea kus-

tannusarvio 250 milj. euroa ja toimenpiteiden on arvioitu olevan toteuttamiskel-

poisia 3–5 vuoden päästä.  

 

Luumäki–Vainikkala-välillä on tarpeita tavara- ja henkilöliikenteen välitysky-

vyn parantamiselle. Kyse on myös Venäjän suunnan henkilöliikenteen nopeutta-

misesta joko nykyisellä rataosuudella tai lisäraide uudessa maastokäytävässä. 

Ensivaiheessa voitaisiin myös tehdä pieniä toimivuutta parantavia toimenpi-

teitä. Parhaillaan on käynnissä tarveselvityksen ja hankearvioinnin laatiminen, 

joiden myötä toimenpiteet ja vaiheistus täsmentyvät.  Isommista toimenpiteistä 

tarvitaan tämän jälkeen yleissuunnitelma ja YVA sekä ratasuunnitelma. Isom-
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pien toimenpiteiden karkea kustannusarvio on 160 milj. euroa (km-kustannuk-

seen perustuva arvio). Pienten ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden kustannus-

arvio on 10–15 milj. euroa.  On arvioitu, että pienemmät toimenpiteet olisivat to-

teuttamiskelpoisia 3–5 vuoden päästä ja isompi kehittäminen toteuttamiskel-

poinen 2020-luvun loppupuolella.  

 

Imatra–valtakunnan raja-hankkeella kehitetään kansainvälistä henkilö- ja ta-

varaliikennettä sekä lisätään rataosan välityskykyä. Kustannusarvio on 85 milj. 

euroa, josta mahdollinen ensimmäinen vaihe on 45 milj. euroa (Pelkolan ratapi-

han kehittäminen, kolmioraide Karjalan radalle, sähköistys, henkilöliikenteen 

laiturit Pelkolaan ja Imatrankoskelle). Kokonaisuuden ratasuunnitelma on par-

haillaan käynnissä ja toteutusvalmiutta on arvioitu olevan vuonna 2024.  

 

Tampere–Jyväskylä-välin suunnitteluun on osoitettu merkittävä rahoitus ja en-

simmäisen vaiheen pienempien toimenpiteiden toteutusta on myös käynnisty-

mässä. Lahdenperä–Jämsä-välillä suunnitellaan (yleissuunnitelma ja YVA) kak-

soisraideosuutta ja rataoikaisua. Näiden jälkeen tarvitaan ratasuunnitelma.  

Lisäksi on tunnistettu mahdollinen lisäraidetarve Saakosken pohjoispuolelle  

(4 km) tai Jyväskylän eteläpuolelle. Mahdollinen lisäraide tarvitsee yleissuunni-

telman ja mahdollisesti YVA:n sekä ratasuunnitelman, joihin ei ole täysin käyn-

nissä olevan suunnittelun rahoituksessa varauduttu. Lahdenperä–Jämsä-välin 

kehittämisen kustannusarvio on 200 milj. euroa. Mahdollinen lisäraide on suu-

ruusluokaltaan 20-30 milj. euroa. Toteutusvalmiutta on arvioitu olevan 5–6 vuo-

den päästä.  

 

Seinäjoki–Vaasa-välillä on käynnissä ratasuunnitelman laatiminen henkilölii-

kenteen sujuvoittamisesta (nopeutus mm. tasoristeyksiä parantamalla/ poista-

malla, geometrian pienillä parantamisilla). Toimenpiteiden kustannusarvio on 

40 milj. euroa. Toimenpiteet sisältävät myös peruskorjausta, joskin tämän li-

säksi radalla on myös jonkin verran muita peruskorjaustarpeita. Toteutusval-

miutta arvioidaan olevan vuodesta 2023 lähtien.   

 

Kouvola-Kuopio-välin nopeudennoston esiselvitys on tehty vuonna 2018. Selvi-

tyksessä tavoitteena oli löytää kustannustehokkaat ratkaisut henkilöliikenteen 

matka-aikojen lyhentämiseen. Selvityksessä esitetyn hankekorin 1 kustannuk-

set ovat 10 milj. euroa ja hankekorin 2 kustannukset 55 milj. euroa. On arvioitu, 

että korin 1 toimenpiteet voisivat olla suunnitelmavalmiuden puolesta toteutus-

kelpoisia vuodesta 2024 lähtien. Välityskyvyn turvaaminen on myös jatkosuun-

nittelussa keskeinen huomioitava asia. Kehittäminen kytkeytyy myös peruskor-

jaustarpeisiin. 

 

Imatra–Joensuu-rataosuuden nopeuttamisen tarveselvitys on valmistunut 

vuonna 2018.  Työssä tutkittiin neljää eri laajuista nopeutustoimenpiteistä koos-

tuvaa hankevaihtoehtoa. Selvityksen mukaan yhteysvälillä on peruskorjaus-

tarve, jonka kustannusarvio on 90 milj. euroa. Hankevaihtoehdosta riippuen no-

peutustoimenpiteet ovat tämän päälle 50-240 milj. euroa. Suppeimmassakin 

vaihtoehdossa on todennäköisesti tarve ratasuunnitelmalle ja toteutusval-

miutta on arvioitu olevan aikaisintaan vuonna 2024. Peruskorjaus on mahdol-

lista käynnistää Luumäki–Imatra-hankkeen 1. vaiheen jälkeen. Välityskyvyn tur-

vaaminen on myös jatkosuunnittelussa keskeinen huomioitava asia. 
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Tampere-Pori-välille valmistui tarveselvitys keväällä 2020. Ennen selvityksen 

valmistumista välillä käynnistyi mittava tasoristeysturvallisuuden parantamis-

hanke. Selvityksen keskeisistä toimenpiteistä Nokian liikennepaikan kehittämi-

nen on saanut rahoituksen, ja suojastuksen parantaminen kytkeytyy Digirataan. 

Välillä on myös akselipainon nostotarpeita. Tampereen Lielahden ja Nokian vä-

linen lisäraidetarve liittyy keskeisesti lähijunaliikenteen kehittämistavoitteisiin. 

Merkittävä matka-aikojen lyhentäminen ei ole mahdollista nykyisessä maasto-

käytävässä. 

 

Lähitulevaisuuden akselipainojen korotustarpeita tasoon 250 kN on tunnis-

tettu pääasiassa Etelä-Suomen puuttuvilla jaksoilla, jotka ovat pitkälti myös 

pääväyläverkkoa. Näiden alustavaksi kokonaiskustannusarvioksi on arvioitu lä-

hes 100 milj. euroa, riippuen toteutetaanko hankkeita erillisinä vai osana muita 

hankkeita.   

 

7.4  Ratapihat ja puunkuormauspaikat 

Sekä henkilö- että tavaraliikenteen näkökulmasta keskeisiä ratapihoja, joilla on 

tarvetta erilaisille peruskorjaus-, parantamis- tai kehittämistoimille ovat Ha-

mina, Kemi, Kokkola–Ykspihlaja, Kontiomäki, Kouvola, Kuopio, Oulu, Riihimäki, 

Tampere, Turku ja Vainikkala/Imatra. Rahoitusta saaneiden Oulun, Kuopion ja 

Turun osalta on kuitenkin jäänyt vielä lisärahoitustarve seuraavan vaiheen toi-

menpiteitä varten. Osin kehittämistarpeet kytkeytyvät myös maankäytöllisiin 

tavoitteisiin ja tämä vaikuttaa myös hankkeiden kustannusjakoihin.  

 

Osalla ratapihoja kyse on henkilöliikenteen tarpeista ja osalla tavaraliikenteen 

tarpeista, mutta joillakin molemmista. Osin ratapihojen kehittäminen voi kytkey-

tyä yhteysvälien kehittämiseen (esim. Vainikkala ja Imatra). Lisäksi yleisesti olisi 

tarpeita pienempien puutteiden korjaamiseksi useilla muilla ratapihoilla ja ase-

manseuduilla nykyistä pitkäjänteisemmin (esim. esteettömyyskorjaukset, laitu-

rien pidentäminen, liityntäpysäköinti).  

 

Useiden edellä nimeltä mainittujen kohteiden sisällöt ovat vielä täsmentymät-

tömiä, ja ne vaativat selvitystä ja suunnittelua. Myös nimeämättömät pienem-

mät kohteet vaativat vielä selvittämistä ja suunnittelua. Alla on avattu pisim-

mälle suunnittelussa edenneitä Tampereen henkilöratapihaa ja Turun ratapihaa. 

Nämä mukaan laskien tarpeita on arvioitu olevan noin 400 milj. euron edestä.   

 

Tampereen henkilöratapihalla tehdään vuosina 2019-2021 rata- ja rakentamis-

suunnittelua. Hankkeeseen kuuluu mm. kolmas henkilöliikenteen välilaituri väli-

tyskyvyn lisäämiseksi, henkilöjunien huoltoraiteet ja olemassa olevan infran sa-

manaikaiset uusimistarpeet. Kustannusarvio on 110 milj. euroa ja hanke on suun-

nitelmavalmiuden puolesta toteuttamisvalmiudessa. Henkilöratapihahanke liit-

tyy keskeisesti asemakeskuksen kehittämiseen.  

 

Turun ratapihan 2. vaiheeseen jää lähinnä VAK-raiteiden siirtäminen. Ratasuun-

nitelman mukaan siirron kustannusarvio on 30 milj. euroa, laituriraidejärjestelyt 

huomioiden 40 milj. euroa. VAK-raiteiden siirrolle on myös vaihtoehtoinen 

paikka, joka nostaa kustannukset noin kaksinkertaisiksi. 2. vaiheelle ei ole ollut 

esillä tavoiteaikataulua.       
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Kuljetusketjuista johtuen raakapuun kuormauspaikkoja sijaitsee pääväylien li-

säksi myös muulla rataverkolla, eikä kehittämistä voi jakaa suoraan rataverkon 

osien mukaan. Puuvirtojen kehittymisestä ja teollisuuden investointisuunnitel-

mista johtuvia lähivuosien kehittämisinvestointien tarpeita on vuoteen 2032 

mennessä vuositasolla noin 10–15 milj. euroa, sisältäen uusia kuormauspaikkoja 

ja olemassa olevien parantamista, painottuen lähivuosille. Syksyllä 2020 käyn-

nistyneen, perusväylänpidon rahoituksella vuosina 2021-2023 toteutettavan 

50 milj. euron kuormauspaikkojen parantamis- ja kehittämiskokonaisuuden jäl-

keen jää vielä toimenpidetarpeita valtakunnallisen verkoston osalta. Kuntien 

maankäytön ja aluekehityksen kautta tulevien puunkuormauspaikkojen siirto-

tarpeiden suuruusluokka on noin 100 milj. euroa. Siirtotarpeita on tunnistettu eri 

puolella Suomea ja niiden toteuttamisesta, rahoituksesta ja kustannusjaosta on 

sovittava yhdessä kuntien kanssa. 

 

Kehityskuvan laatimisen aikana on tunnistettu ainakin seuraavia asioita, joihin 

liittyy kustannusriskejä eli joista voi aiheutua merkittäviäkin uusia kustannuksia 

(koskee osin koko verkkoa):  

 Turvallisuusvaatimukset yleisesti. 

 VAK-ratapihojen varustelua koskevat vaatimukset.  

 Puunkuormauspaikkoja koskevat vaatimukset.  

 

7.5  Ympäristö 

Kehityskuvan laatimisen aikana on tunnistettu ympäristöön liittyviä tekijöitä, 

joista voi aiheutua merkittäviäkin uusia kustannuksia, mutta joista ei ole tällä 

hetkellä tarkempaa tietoa. Näitä ovat ympäristölainsäädännön myötä kreosoo-

tin ja glyfosaatin käytön kieltäminen, jotka koskevat koko rataverkkoa sekä ta-

varaliikenteen aiheuttamien tärinähaittojen vähentäminen. Tärinähaittojen vä-

hentämisen toimenpiteitä tulee myös kytkeä ja sisällyttää mahdollisiin muihin 

hankkeisiin.   

 

Meluntorjunnan kiireellisimpien kohteiden toteuttamisen kokonaiskustannus-

arvio on noin 35 miljoonaa euroa, mikäli jatkossa toteutettaisiin yksi kohde vuo-

sittain. Toteutusvalmiutta on arvioitu olevan vuodesta 2022 alkaen.  

 

7.6  Digirata 

Digiradan toteuttamisesta on tehty esitys keväällä 2020. Digiratainvestoinnin 

kokonaiskustannusarvio ajalle 2021–2041 on koko rataverkolle yhteensä 

1,37 mrd. euroa. Varsinainen rakentaminen on vuodesta 2028 eteenpäin. Lisäksi 

toteutuksen kannalta on huomioitava 257 milj. euron kustannus liikkuvan kalus-

ton omistajille ajalle 2025–2040. Investoinnin kustannukset ajalla 2021–2032 

ovat yhteensä 370 milj. euroa.  
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7.7  Kaupunkiseutujen hankkeet 

Kaupunkiseuduilla, niin MAL-seuduilla kuin muillakin seuduilla, on erilaisia mah-

dollisia hankkeita, jotka liittyvät kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja lii-

kenteen tavoitteisiin ja yhteensovittamiseen. Tämän tyyppisiä asioita on tunnis-

tettu olevan esimerkiksi ratapiha-alueiden muuttaminen muuhun käyttöön tai 

maankäytön kehittämistavoitteista johtuvat ratojen kehittämistarpeet, mahdol-

lisen uuden lähijunaliikenteen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet sekä varikot. 

 

7.8  Muun rataverkon kehittämistarpeita 

Muun kuin pääväyläverkon ylläpitäminen ja liikennöitävänä säilyttäminen edel-

lyttää peruskorjaustoimenpiteitä ja rakenteiden sekä siltojen uusimista, sisäl-

täen alemman A-päällysrakenneluokan ratojen osalta myös akselipainon koro-

tuksia 225 kN tasolle. Mikäli kaikki nykyiset A-päällysrakenneluokan rataosat 

peruskorjattaisiin 225kN akselipainoon, kokonaisuuden karkea kustannusarvio 

olisi 350 milj. euroa. Yleisesti muulla kuin pääväyläverkolla on paljon peruskor-

jaustarpeita. Näiden rataosien kohdalla tehostetun kunnossapidon toimenpiteet 

ovat keskeinen tarkasteltava vaihtoehto peruskorjaukselle, mutta kaikissa ta-

pauksissa eivät riittäviä.  Kyse on kaiken kaikkiaan perusväylänpidon rahoituk-

sen riittävyydestä ja tämänkin verkon osalta suurimmat kohteet tulisi tarkas-

tella kehittämishankkeina. Muun verkon kehittämisrahoitus on ollut viime vuo-

sina noin 10% kehittämisen koko rahoituksesta. 

 

Tavaraliikenteen osalta on tarpeen tunnistaa myös mahdollinen elinkeinoelä-

män tarpeista nouseva tarve ottaa pääväyläverkon ulkopuolisia, tällä hetkellä 

liikenteeltä suljettuja rataosia uudelleen käyttöön. Tällaisia ovat erityisesti kai-

voskuljetuksiin liittyvät yhteysvälit Elijärvi–Lautiosaari (osana Elijärvi–Röyttä-

yhteyttä) sekä Kolari–Rautuvaara. Näihin sisältyy myös sähköistystarpeita.  

 

7.9  CEF-Rahoitus 

Rahoituskausi 2014–2020 

 

Rahoituskaudella 2014–2020 on ollut avoimena CEF-hakuja 1–2 kertaa vuo-

dessa. Rahoitusta on ollut haettavissa rahoituskauden aikana joitain kertoja  

ratakorridoreille ja ydinverkon rautateille.  

 

ERTMS-projekteille on ollut mahdollista hakea rahoitusta seitsemässä CEF-

haussa. Hauissa on voinut hakea rahoitusta sekä track-side että on-board-pro-

jekteille tai vain jommallekummalle. Suurin osa hauista suunnattu TEN-T-ydin-

verkon projekteille. Viime vuosina vain ETCS;n uusimman järjestelmäversion 

(Baseline 3) kanssa yhteentoimiva ERTMS on ollut tukikelpoinen.  

 

Ensimmäisellä CEF-ohjelmakaudella oli voimakkaasti etupainotteinen jako, mer-

kittävä osa rahoituksesta jaettiin kauden ensimmäisessä haussa. Kunkin haun 

työohjelmat julkaistiin 5–6 kuukautta ennen haun sulkeutumista. 
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Rahoituskausi 2021–2027 

 

Seuraava CEF2-ohjelmakausi ajoittuu vuosille 2021–2027. Tavoitteena on raken-

taa, kehittää, modernisoida ja saattaa valmiiksi Euroopan laajuiset verkot sekä 

huomioida pitkän aikavälin vähähiilisyyssitoumukset: 60% ohjelman kustannuk-

sista kohdistetaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Komission, 15.10.2020 

tarkennetun ehdotuksen mukaan, liikennehankkeille on jaossa 11,4 miljardia  

euroa ns. yleisessä haussa. Tämän lisäksi on oma budjettinsa koheesiomaille ja 

sotilaalliseen liikkuvuuteen. Yleisen haun rahoituksesta 

 60% suunnataan tehokkaisiin, toisiinsa kytkeytyviin ja multimodaalisiin 

TEN-T-verkkoihin; tästä budjetista 85 % kohdistunee ydinverkolle ja 15 % 

kattavan verkon tietyt osuudet ja satamiin.   

 40% suunnataan olemassa olevan TEN-T-verkon modernisointiin (äly-

käs, kestävä, osallistava ja turvallinen liikkuvuus).  

 

EU:n enimmäistuki on rakentamiseen 30% (tietyissä tapauksissa 50 %) ja suun-

nitteluun 50%. Rahoitusta on tavoite jakaa tasaisemmin läpi ohjelmakauden. 

Työohjelmiin tulee pitkäjänteisyyttä; ensimmäinen työohjelma sisältää kolmen 

ensimmäisen vuodet haut ja on suuntaa-antava seuraaville vuosille.  

 

Potentiaalisimmat tukihankkeet 

 

Hankkeen CEF-tukikelpoisuus on hyvin pitkälle riippuvainen komission työohjel-

man sisällöstä kussakin haussa. Potentiaalisimpia hakukohteita ovat ydinver-

kolle ja erityisesti korridoreille sijoittuvat ratahankkeet sekä ERTMS-hankkeet.  

 

Maantieteellisesti kappaleissa 7.3-7.6 esillä olevista kohteista ydinverkolle si-

joittuvat:  

- Helsinki–Tampere 

o Helsinki–Tampere-radan kehittäminen 

o Helsinki–Pasila ratakapasiteetin lisääminen 

o Pasila–Riihimäki 3. vaihe 

o Riihimäen ratapiha 

o Tampereen henkilöratapiha 

- Tampere–Oulu 

o Tampere-Seinäjoki- ja Ylivieska-Oulu -välien lyhyemmät kaksois-

raideosuudet ja yhteyden pienemmät kehittämistoimet 

o Tampere–Oulu -välin laajempi kehittäminen, kaksoisraiteet ja no-

peutus 

o Oulun ratapiha 

o Kokkolan ratapiha 

- Oulu-Kemi/Laurila-Tornio 

o Yhteysvälin kehittämistoimenpiteet 

- Helsinki–Lahti–Kouvola–Vainikkala 

o Lahden oikorata–Kouvola–Luumäki, nopeutus ja välityskyky 

o Kouvolan ratapiha 

o Luumäki–Vainikkala, erityisesti välityskyky ja nopeutus 

o Vainikkalan ratapiha 

- Kotka/Hamina–Kouvola 

o Haminan ratapiha 

- Helsinki-Turku 

o Espoo–Salo-oikorata 

o Salo–Kupittaa kaksoisraide 

o Kupittaa–Turku-kaksoisraide 
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o Turun ratapiha 

- Ydinverkolle sijoittuvat Digiradan osuudet 

 

Turun ja Tampereen suunnan oikaisut voidaan nähdä rinnakkaisina ydinverkon 

yhteyksinä, sillä ne kulkevat nykyisen ydinverkon tuntumassa. Espoo–Salo- 

oikorata onkin jo saanut kahdesti CEF-tukea. Itäradan esitetyt uudet linjausvaih-

toehdot sijaitsevat kaukana nykyisestä ydinverkosta, joten niiden tukikelpoisuus 

edellyttäisi muutosta ydinverkon linjaukseen.  

 

Isompiin kehittämishankkeisiin voidaan sisällyttää osia peruskorjaus-, ratapiha- 

ja turvalaitehankkeista, joiden tukikelpoisuus olisi itsessään heikko. Toteutus-

hankkeiden suositeltava koko on ollut minimissään 5,0 milj. euroa ja suunnitte-

luhankkeiden 1,0 milj. euroa, mikä osaltaan rajaa sellaisenaan pienempiä hank-

keita CEF-tuen piiristä.   

 

Toteutushankkeiden CEF-tuen osalta on voimassa vaatimus hankkeiden kannat-

tavuudesta, mikä aiheuttaa haasteen ratahankkeiden tukikelpoisuudelle. Erilli-

set asiantuntijat arvioivat kannattavuuslaskelman erikseen muusta hakemuk-

sesta. Tukea toteutukseen voidaan hakea vain hankkeille, joiden yhteiskunnalli-

nen nettonykyarvo (ENPV) > 0. Tämä vastaa Suomen hyöty-kustannusanalyysin 

(h/k) vaatimusta ≥ 1,0, jonka saavuttaminen on hyvin haasteellista ratahankkei-

den osalta. Syinä tähän ovat mm.  

- raidekapasiteettia on yleisesti ottaen tarpeeksi 

- ohuet kuljetus- ja matkustajavirrat 

- kalliit investointikustannukset (tunnelit, meluesteet yms) 

- vähäiset päästövähennykset (suurin osa rataosuuksista jo sähköistetty - 

ei merkittävää CO2-päästövähennyspotentiaalia) 

 

Suunnitelmien osalta tätä vaatimusta ei ole, joten niiden tukimahdollisuudet 

ovat huomattavasti paremmat.  
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8 Näkökohtia toimenpiteiden vaikutuksista 

8.1  Lähestymistapa 

Seuraavissa luvuissa on pohdintaa rautateitä koskevien kehittämistoimenpitei-

den vaikutuksista yleisellä tasolla. Tarkastellut vaikutusalueet ovat samoja, 

joita valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessissa arvioidaan 

ja niitä on kuvattu tarkemmin valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 

vaikutusten arviointiohjelmassa. 

 

8.2  Saavutettavuus sekä matkojen ja 

kuljetusten palvelutaso 

Alueiden kansainvälinen saavutettavuus 

 

Alueiden kansainvälisessä saavutettavuudessa on henkilöliikenteen osalta kyse 

ensisijaisesti junayhteyksistä Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Muita kansain-

välisiä yhteyksiä ovat junat Venäjälle sekä yhteydet satamiin, jatkossa ehkä 

myös junayhteydet Tornion kautta Ruotsiin. Vapaa-ajan matkojen osuus kaikista 

ulkomaanmatkoista on merkittävä. Venäjän suunnan henkilöliikenteen kysyntä-

ennusteisiin liittyy huomattavia, useisiin eri tekijöihin liittyviä epävarmuuksia. 

Kansainvälisessä saavutettavuudessa on matka-aikoja ehkä oleellisempi kysy-

mys junavuorojen tarjonta sen ajoittuminen suhteessa lentoliikenteeseen.  

Tavaraliikenteen osalta kansainvälisessä saavutettavuudessa on ensisijaisesti 

kyse raskaiden junakuljetusten yhteyksistä Venäjälle ja tärkeimpiin satamiin. 

 

Alueiden välinen saavutettavuus 

 

Alueiden väliseen saavutettavuuteen vaikuttavat junaliikenteen nopeus ja vuo-

rotarjonta. Junaliikenteen nopeuteen vaikuttavat radan ominaisuudet ja välitys-

kyky, liikennerakenne ja aikataulut sekä pysähtymiskäyttäytyminen. Aikataulu-

jen ja pysähtymiskäyttäytymisen taustalla on myös asemaverkon laajuus. Vuo-

rotarjontaa voi rajoittaa radan välityskyky. Radan parantaminen tai välityskyvyn 

lisääminen eivät automaattisesti johda saavutettavuuden parantumiseen. Saa-

vutettavuuspotentiaalin realisoituminen edellyttää, että junaliikenteen ope-

raattori hyödyntää mahdollisuuden.  

 

Enemmän kuin joidenkin minuuttien puitteissa tapahtuva junaliikenteen nopeu-

tuminen alueiden väliseen saavutettavuuteen vaikuttavat junaliikenteen vuoro-

tarjonta ja aikataulujen sopivuus esimerkiksi yhden päivän aikana tapahtuville 

työasiointimatkoille. Pienillä junaliikenteen nopeuttamisilla saattaa olla isompi 

merkitys tilanteissa, joissa ne luovat edellytyksiä vaihdollisten matkaketjujen 

sujuvoittamiselle. Yksittäisten hankkeiden tuomat pienet aikasäästöt kuitenkin 

kumuloituvat samalla yhteysvälillä tai muualla junareitin varrella aikojen myötä 

tehtävien muiden hankkeiden aikasäästöjen kanssa, jolloin pitemmällä aikavä-

lillä saavutettavat yhteenlasketut aikasäästöt voivat olla merkittävämpiä. Häi-

riöherkkyyden vähentäminen parantaa aikataulujen luotettavuutta, mikä myös 

on saavutettavuuden kannalta merkittävää. Nopeasta aikataulusta ei ole hyö-

tyä, jos siihen ei voi luottaa. 
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Kaupunkiseutujen ja alueiden sisäinen saavutettavuus 

 

Kaupunkiseutujen ja alueiden sisäiseen saavutettavuuteen vaikuttaa ensisijai-

sesti lähijunaliikenteen tarjonta, vähäisemmässä määrin kaukoliikenteen junien 

pysähtyminen kaupunkiseuduilla. Rataverkon välityskyky vaikuttaa ratkaise-

vasti siihen, onko jonkin kaupunkiseudun tai alueen rataverkolla mahdollista lii-

kennöidä nopeudeltaan ja pysähdyksiltään erilaisilla junavuoroilla. 

 

Aluerakenne ja alueiden kehittämisedellytykset 

 

Vaikutukset aluerakenteeseen ja alueiden kehitysedellytyksiin syntyvät ensisi-

jaisesti alueiden kansainvälisen saavutettavuuden, alueiden välisen saavutetta-

vuuden sekä kaupunkiseutujen ja alueiden sisäisen saavutettavuuden muutok-

sen kautta. Muutokset saavutettavuudessa heijastuvat tavarankuljetusten te-

hokkuuteen, työasiointiliikkumisen sujuvuuteen, työssäkäyntialueiden laajuu-

teen sekä palvelujen saavutettavuuteen. Erityyppiset saavutettavuusmuutokset 

vaikuttavat alueiden kehitykseen eri tavoin. Yleisenä sääntönä voidaan kuitenkin 

pitää, että alueen kehityksen kannalta on tärkeää, että liikenneyhteydet palve-

levat hyvin kyseisen alueen merkittävimpiä toimialoja.  

 

Vaikka saavutettavuuden ja aluekehityksen välinen syvällinen yhteys tunniste-

taan periaatteessa varsin hyvin ja se on ilmeinen historiallisten suurten infrain-

vestointien valossa, selkeiden syy-seuraussuhteiden esiin nostaminen on jo val-

miiksi hyvät liikenneverkot omavilla alueilla käytännössä osoittautunut hanka-

laksi. Mikäli investoinneilla poistetaan merkittäviä pullonkauloja (jotka voivat 

liittyä rataverkolla välityskykyyn, nopeustasoon ja kantavuuteen), vaikutukset 

alueiden kehitysedellytyksiin ovat potentiaalisesti merkittäviä. Tavaraliiken-

teessä rataverkon välityskyvyn riittävyys ja junakuljetusten kustannustasoon 

vaikuttavat tekijät ovat tärkeitä erityisesti metsäteollisuuden kuljetuksille sekä 

raaka-aineiden että valmiiden tuotteiden osalta. Tavarakuljetusten kannalta 

merkittävässä transitoliikenteessä hyödyt voivat olla paikallisesti merkittäviä 

(satamat), vaikka niillä ei olisikaan oleellista merkitystä laajemmin aluekehityk-

sen kannalta. 

 

Välttämätön ehto rataverkon tarjoamien aluekehitysedellytysten olemassa-

ololle on se, että rataverkko säilyy liikennöitävässä kunnossa, eikä kunnon heik-

keneminen aiheuta lisääntyviä liikennöintirajoituksia.  

 

Pienet matka-aikalyhenemät eivät ole yksinään niin suuria, että niillä voisi odot-

taa olevan merkittäviä aluekehitysvaikutuksia. Ajan kuluessa samalle junarei-

tille kohdistuvien yksittäisten hankkeiden tuomat aikasäästöt kuitenkin kumu-

loituvat, jolloin pitemmän aikavälin yhteenlasketut aikasäästöt voivat olla mer-

kittävämpiä aluekehityksen edellytysten näkökulmasta. 

 

Kuljetusten käyttäjähyödyt 

 

Kuljetusten käyttäjähyödyt syntyvät kuljetuskapasiteetin kasvun ja kuljetuskus-

tannusten alenemisen kautta. Niihin puolestaan vaikuttavat rataverkon osalta 

välityskyky, nopeustaso sekä yksikkökokojen maksimirajoja määrittävät tekijät, 

ennen muuta radan kantavuus ja liikennepaikkojen pituus. Linjaosuuksien ohella 

tärkeitä ovat ratapihat, jotka yhdessä kohtauspaikkojen kanssa määrittävät 

maksimijunapituuksia, palvelevat vaunujärjestely- ja kuormaustöitä sekä toimi-

vat kaluston odotus-, seisonta ja säilytysalueina. 
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Erilaisissa kuljetuksissa eri palvelutasotekijät painottuvat eri tavoin. Kuljetus-

järjestelmän tehokkuuden kannalta on oleellista, että tarvittava palvelutaso  

toteutuu tasaisena eri tavaralajien kuljetusreiteillä (mm. transitoreitit, metsä- 

teollisuuden satamayhteydet ja raakapuukuljetukset), jolloin pullonkaulakohdat  

eivät rajoita muiden rataosien palvelutason hyödyntämistä ja tehokkaan kalus-

ton käyttöä. Kuljetusten palvelutasoa määrittäviä tekijöitä on kuvattu edellä 

kohdissa alueiden kansainvälinen saavutettavuus sekä aluerakenne ja alueiden 

välinen saavutettavuus. 

 

Matkojen käyttäjähyödyt 

 

Matkojen käyttäjähyödyt syntyvät palvelutason parantumisen kautta. Matkojen 

palvelutasoon vaikuttavat rataverkon osalta puolestaan välityskyky sekä no-

peustaso. Välityskyky määrittää junavuorojen maksimimäärän ja vaikuttaa 

oleellisesti aikatauluihin ja pysähdyksiin. Se vaikuttaa oleellisesti myös liiken-

teen häiriöherkkyyteen. Matkojen palvelutasoa määrittäviä tekijöitä on kuvattu 

edellä kohdissa alueiden kansainvälinen saavutettavuus ja aluerakenne ja  

alueiden välinen saavutettavuus sekä kaupunkiseutujen ja alueiden sisäinen 

saavutettavuus. 

 

8.3  Taloudellinen kestävyys 

Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus 

 

Hankkeiden yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden arviointi edellyttää tietoa 

hankkeiden sisällöstä ja hankearviointeja. Yleisesti voidaan todeta, että isot ra-

tahankkeet ovat harvoin puhtaasti yhteiskuntataloudellisesti tarkasteltuna 

kannattavia (hyötykustannussuhde yli 1).  

 

Varautuminen myös pienempiin parantamistoimiin mahdollistaa joustavan ja 

kustannustehokkaan vastaamisen kehittämistarpeisiin.  Se vähentää yli-inves-

tointien riskiä, kun kehittämistä voidaan tehdä myös tasatahtia liikenteen tar-

peiden kanssa. Varsinkin tavaraliikenteen tarpeita on vaikea ennakoida vuosia 

eteenpäin ja erityisesti transitoliikenteisiin liittyy riski nopeistakin muutoksista. 

Transitoliikenteen ollessa ainoana perusteena, riski yli-investoinnille voi pidem-

mällä aikavälillä olla suuri. 

 

Yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden kannalta voidaan yhtenä haasteena to-

deta yksittäisiä hankkeita laajempien, pitemmän aikavälin kehittämistarpeiden 

tarkastelun ja arvioinnin vaikeus. Korkeamman palvelutason (esim. lisätarjonta 

tai raskaammat kuljetukset) edellytysten luominen vaatii usein yhtä hanketta 

pitkäjänteisempää parantamispolkua laajemmalla verkolla. Hankkeet eivät ole 

kannattavia yksittäin toteutettuna, jolloin myös arvioinnin keskiössä on pitem-

män tähtäimen kokonaisuus. Infran kehittäminen on kuitenkin hidasta, jolloin lii-

kenteen tarpeita pitäisi ennakoida pitkällä tähtäimellä samalla kun erityisesti 

tavaraliikenteen kysynnän ja tarjonnan muutokset voivat olla nopeita. Yli-inves-

toinnin riski voi syntyä yhtäältä siitä, että pitkän aikavälin liikennetarpeet  

arvioidaan liian suuriksi ja toisaalta siitä, että kokonaisuuden rakentuminen kes-

tää kauan, jolloin parannettua palvelutasoa ei pystytä hyödyntämään täysimää-

räisesti rataverkon muiden osien puutteiden vuoksi. Tähän kokonaisuuteen liit-

tyy hankkeiden keskinäinen ajoitus, jonka tulisi sekä tukea investointien täysi-

määräisen hyödyntämisen mahdollisuutta, että muodostaa oikea-aikainen ja 

joustava kehittämispolku. 
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Julkistaloudelliset vaikutukset 

 

Rataverkon ylläpidon ja kehittämisen edellyttämät investoinnit ovat suuria, 

mutta pitkäikäisiä ja pitkävaikutteisia. Investointitarpeeseen voidaan vaikuttaa 

myös ajoissa tehdyillä rataverkon korjausinvestoinneilla, joiden avulla voidaan 

välttää investointitarpeen kasvu ja kasautuminen myöhemmässä vaiheessa. Ra-

tainfran lisäämisen (kaksoisraiteet, kohtausraiteet, ratapihojen laajennukset 

yms.) seurauksena myös rataverkon kunnossapitokustannukset (käyttökustan-

nukset) kasvavat. Yhtenä esimerkkinä kustannusten suuruusluokasta voidaan 

mainita, että 30 kilometriä uutta sähköistettyä, kunnossapitoluokkaan 1A kuulu-

vaa vilkkaasti liikennöityä raidetta lisää kunnossapitokustannuksia noin 0,5 milj. 

euroa vuodessa. Osa investointikustannuksista kohdistuu vakiintuneiden käy-

täntöjen mukaisesti kunnille.  

 

Taloudellisen kasvun edellytykset 

 

Toimiva liikennejärjestelmä on yksi keskeinen taloudellisen kasvun edellytys. 

Myös rataverkon kunnon ja ominaisuuksien säilyttäminen tasolla, joka vastaa 

liikkumis- ja kuljetuspalvelujen kysyntää, on oleellista taloudellisen kasvun 

edellytysten kannalta. 

 

Rataverkon kehittämisellä vaikutetaan taloudellisen toiminnan edellytyksiin eri 

osissa Suomea ja yleisesti Suomessa. Rataverkolla on myös vaikutusta junalii-

kenteeseen tukeutuvien kuljetusten toimivuuteen ja kustannuksiin ja siten edel-

leen teollisuuden kansainväliseen kilpailukykyyn. Vastaavasti henkilöliiken-

teessä rataverkko vaikuttaa maan sisäiseen ja kansainväliseen työasiointiin 

sekä työssäkäyntialueiden liikkumiseen, vaikka tässä mielessä junaliikenteen 

palvelutasoa, erityisesti vuoromääriä ja aikatauluja, voidaankin pitää merkittä-

vämpänä tekijänä. Yhteyksien nopeuttamisella voidaan arvioida oleva taloudel-

lisen kasvun edellytyksiä tukevia kasautumisvaikutuksia niiden vahvistaessa tai 

yhdistäessä kaupunkiseutujen työmarkkina-alueita. 

 

8.4  Ekologinen kestävyys 

Liikennejärjestelmän ilmastovaikutukset 

 

Rautatienpidon ilmastovaikutukset syntyvät toisaalta ratojen rakentamisesta, 

käytöstä ja kunnossapidosta ja toisaalta kulku- ja kuljetustapamuutoksista tie-

liikenteestä juniin. Erityisesti ratakuljetusten palvelutasoa parantavat toimet 

vaikuttavat suoraan myönteisesti koko liikennejärjestelmän ilmastovaikutuk-

siin. Tehokkaimpia ovat kustannuksiltaan kohtuullisen pienet ratapihojen ja lii-

kennepaikkojen raiteiden pidentämishankkeet sekä raskaimpien kuljetusten 

reittien täydentäminen 25 tonnin akselipainolle, joilla molemmilla mahdolliste-

taan suuremmat rahtikoot. Pullonkaulakohtien välityskykyä lisäävät hankkeet 

luovat edellytykset ratakuljetusten lisääntymiselle. Henkilöjunia nopeuttavat 

hankkeet siirtävät matkoja autoista ja lentoliikenteestä juniin. 

 

Toisaalta rataverkon rakentaminen aiheuttaa runsaasti kasvihuonekaasupääs-

töjä, joiden kuolettaminen kulkutapasiirtymien kautta vaatii vuosikymmeniä. 

Vuoden 2030 ilmastotavoitteisiin ei siten voida vastata uusien rataosien tai lisä-

raidehankkeiden avulla. Ratojen elinkaari on kuitenkin pitkä, yli 100 vuotta, ja 

koko elinkaari huomioon ottaen CO2-päästöt vähenevät, jos kysyntä on riittävä. 

Tulee myös huomata, että tienrakentaminen on lähes yhtä päästöintensiivistä 
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kuin radanrakentaminen. Ilmastovaikutusten kannalta tehokkaimpia ovat nykyi-

sen infran hyödyntämistä tehostavat hankkeet, kuten kulunvalvontajärjestel-

män kehittäminen (Digirata) ja pienet parantamistoimet. 

 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 

 

Raideliikenteen infrastruktuuri on erityisen altista useiden sääilmiöiden vaiku-

tuksille, sillä vaihtoehtoisia reittejä on poikkeustilanteen sattuessa hyvin vähän. 

Liikennehäiriöitä ja turvallisuusongelmia raideliikenteelle ovat muun muassa 

rankkasateet ja niistä johtuvat tulvat, hellelämpötilat, jäätyminen, lumisateet, 

myrskytuulet, ukkonen ja merenpinnan nousu. Ilmaston ääri-ilmiöiden voimistu-

minen ja toistuvuuden lisääntyminen lisäävät ratarakenteiden ja laitteiden kun-

nossapito- ja korjaustarvetta. Ilmastonmuutoksen vaikutusten hallinta edellyt-

tää kunnossapidon ja peruskorjausten riittävää rahoitusta.  

 

Liikenteen päästöille, melulle ja tärinälle altistuminen 

 

Hengitysilman epäpuhtauksia aiheuttavat dieselvetureiden pakokaasut. Melu- 

ja tärinävaikutukset ovat paikallisia haittoja, joiden osalta vaikutusten arviointi 

edellyttää yksityiskohtaista mahdollisten toimenpiteiden kartoitusta ja niiden 

vaikuttavuuden pohjalta tehtäviä valintoja hankkeiden suunnittelussa. Tä-

rinähaittoja on erityisesti transitoliikenteen reiteillä. 

 

Ratapihojen muutoksilla saattaa olla paikallisia vaikutuksia pakokaasujen syn-

tykohtiin. Hankkeet, jotka tarjoavat lisäkapasiteettia tai -nopeutta voivat liiken-

teen kasvun myötä samalla myös lisätä melua ja tärinää. Melu- ja tärinävaiku-

tukset ovat kuitenkin paikallisia haittoja, joiden osalta tarkempi vaikutusten ar-

viointi edellyttää yksityiskohtaista toimenpiteiden kartoitusta ja niiden vaikutta-

vuuden pohjalta tehtäviä valintoja hankekohtaisissa suunnitelmissa. 

 

Yhdyskuntarakenteen kestävyys 

 

Yhdyskuntarakenteen kestävyys liittyy ensisijaisesti kaupunkiseutuihin ja rata-

verkon näkökulmasta lähijunaliikenteen kehittämisen mahdollisuuksiin niillä. 

Radanpitäjän mahdollisuudet vaikuttaa lähijunaliikenteen kehittämiseen liitty-

vät ensisijaisesti rataverkon välityskykyyn sekä tarkoituksenmukaisen asema-

verkon muodostamisen mahdollisuuksiin. 

 

Luonnon monimuotoisuus 

 

On selvää, että rataverkkoon kohdistuvat investoinnit heikentävät paikallisesti 

ainakin jossain määrin luonnon monimuotoisuutta. Hankkeiden vaikutusten 

merkittävyyttä voidaan arvioida, kun käytettävissä on hanketason ympäristö-

vaikutusten arviointeja. 

 

Luonnonvarojen käyttö ja materiaalitehokkuus 

 

Rataverkon investoinneilla on aina jossain määrin kielteisiä vaikutuksia luon-

nonvarojen käytön kannalta. Vaikutusten merkittävyyttä voidaan arvioida hank-

keista tehtyjen hanketason ympäristövaikutusten avulla.  
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Vesiin ja maaperään kohdistuvat riskit 

 

Rataverkkoon kohdistuvilla investoinneilla saattaa olla paikallisesti ainakin jos-

sain määrin kielteisiä vaikutuksia vesiin ja maaperään. Ratojen hyvä kunnossa-

pito sekä tavararatapihojen ja niiden turvalaitteiden toimivuus ehkäisevät vaa-

rallisten aineiden kuljetuksiin liittyviä onnettomuusriskejä. Rataverkon välitys-

kyvyn lisäämisen vuoksi mahdollisesti lisääntyvät vaarallisten aineiden kulje-

tukset lisäävät vesiin ja maaperään kohdistuvia riskejä. Toisaalta koko liikenne-

järjestelmää tarkastellen onnettomuusriski voi kokonaisuutena pienentyä, jos 

vaarallisten aineiden kuljetuksia siirtyy maanteiltä radoille. Vaikutusten merkit-

tävyyttä voidaan arvioida hankkeista tehtyjen hanketason ympäristövaikutus-

ten avulla. 

 

8.5  Sosiaalinen kestävyys 

Liikkumisen mahdollisuudet 

 

Rataverkko määrittelee, minkälaisten reunaehtojen puitteissa junaliikennettä 

voidaan järjestää, mutta radanpitäjä ei voi määritellä tarjottavaa palvelutasoa 

näiden reunaehtojen sisällä. Liikkumisen mahdollisuuksiin ja sosiaalisen kestä-

vyyteen liittyy liikennetarjonnan lisäksi muitakin kysymyksiä, jotka ovat radan-

pidon ulkopuolisia, esimerkiksi liikkumisen hinta. 

 

Liikkumisen mahdollisuudet muodostuvat kaikkien liikennemuotojen tarjoa-

mista mahdollisuuksista sekä haluttujen kohteiden sijainnista. Näin sosiaalinen 

kestävyys liittyy läheisesti myös yhdyskuntarakenteeseen (vrt. kohta yhdyskun-

tarakenteen kestävyys). Junan tarjoama liikenneyhteys on hyvin harvoin ainoa 

liikkumisen vaihtoehto eikä junaliikenteen olemassaoloa sinällään voida rinnas-

taa liikkumisen mahdollisuuteen.  

 

Liikkumisen mahdollisuuksiin ja ihmisten tasavertaisuuteen liittyy liikkumis- 

ympäristön esteettömyys, jotka ratainfrastruktuurin osalta tarkoittaa asemien 

ja seisakkeiden esteettömyyttä sekä fyysisten rakenteiden että matkustajain-

formaation osalta. Myös koettu turvallisuus liittyy liikennejärjestelmän sosiaa-

liseen kestävyyteen. 

 

Rakennettu ympäristö ja maisema 

 

Rataverkkoon kohdistuvilla investoinneilla saattaa olla paikallisesti ainakin jos-

sain määrin kielteisiä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön ja maisemaan. Ra-

kennetun ympäristön osalta vaikutukset voivat olla myös myönteisiä, erityisesti 

asemien osalta. Vaikutusten merkittävyyttä voidaan arvioida hankkeista tehty-

jen hanketason suunnitelmien ja ympäristövaikutusten avulla. 

 

Terveys ja hyvinvointi 

 

Rataverkon kehittämiseen perustuvalla junaliikenteen kehittämisellä voi olla 

terveyteen kohdistuvia vähäisiä myönteisiä vaikutuksia, jos oletetaan, että li-

sääntyvä junamatkustus lisää kävelyä ja pyöräilyä liityntämatkoilla. Kaupunki-

seutujen lähiliikenteen kehittäminen toisaalta siirtää myös kävely- ja pyörämat-

koja junaan. Hyvinvointivaikutuksia voidaan tulkita sisältyvän myös liikkumisen 

mahdollisuuksiin kohdistuviin vaikutuksiin. 
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8.6  Liikennejärjestelmän turvallisuus 

Tieliikenteen turvallisuus 

 

Tasoristeysten poistaminen ja niiden turvallisuuden parantaminen vaikuttavat 

tieliikenteen turvallisuuteen. Myös ratahankkeiden mahdollistamat matkojen ja 

kuljetusten siirtymät tieliikenteestä radoille tuovat turvallisuushyötyjä. 

 

Liikkumisympäristöjen turvallisuus 

 

Junaliikenteessä liikkumisympäristöjen turvallisuus liittyy ensisijaisesti ase-

mien ja seisakkeiden järjestelyihin sekä ratojen eristämiseen muusta ympäris-

töstä. Vaikka merkittävä osa junan allejäänneistä on tahallista, radalle pääsyn 

vaikeuttaminen vähentää allejääntien määrää. Luvattoman radalla liikkumisen 

väheneminen parantaa myös junaliikenteen täsmällisyyttä ja häiriöttömyyttä.  

 

Rautatieliikenteen, merenkulun ja ilmailun turvallisuus 

 

Tasoristeysten poistaminen ja niiden turvallisuuden parantaminen vaikuttavat 

rautatieliikenteen turvallisuuteen. Rataverkon kunnon säilyttäminen hyvällä ta-

solla minimoi radoista johtuvien onnettomuuksien mahdollisuuden. Turvalaite-

järjestelmien olemassaolo ja taso vaikuttavat onnettomuusriskiin. Osaltaan 

myös Digirata-hanke parantaa turvallisuutta. 
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9 Yhteenveto  

Väylävirasto sai toukokuussa 2020 liikenne- ja viestintäministeriöltä toimeksi-

annon rataverkon tavoiteltavasta kehityskuvasta vuoteen 2050 asti. Rajauksena 

oli keskittyminen pääväyläverkkoon ja erityisesti TEN-T-ydinverkkokäytäviin 

(nykyinen ja käsittelyssä oleva). Toimeksianto on kytkeytynyt valtakunnallisen 

liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun. 

 

Rataverkon kehityskuvatyössä on tuotu esille Väyläviraston asiantuntijanäke-

mys rataverkon tavoiteltavasta kehittämisestä vuoteen 2050 asti. Se kytkeytyy 

valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman liikenneverkon strategiseen 

tilannekuvaan tuoden laajemmin esille rataverkon tilannekuvassa (päivitysver-

sio 12/2020) esiintuotujen asioiden taustoja pääväylien ja TEN-T-verkkojen 

osalta. Kehityskuvassa on pyritty konkretisoimaan asioita erityisesti valtakun-

nallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuoteen 2032 asti ulottuvalla aikajän-

teellä. Työtä on jo sen valmistelun aikana hyödynnetty valtakunnallisen liiken-

nejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa. 

 

Vaikka selvitys keskittyy asetuksen mukaiseen pääväyläverkkoon, joitain kysy-

myksiä on ollut tarpeen käsitellä koko rataverkon laajuudelta. Kehityskuvassa 

tarkastellaan pääosin kehittämistä, mutta selvitys tarkastelee osin myös perus-

väylänpidon kysymyksiä. Perusväylänpitoa ja perusväylänpidon rahoitusta on 

käsitelty kokonaisvaltaisemmin vuoden 2020 aikana valtakunnallisen liikenne-

järjestelmäsuunnitelman valmistelun yhteydessä. 

 

Lähtökohtia työlle antavat muun muassa liikennejärjestelmässä ja toiminta- 

ympäristössä tapahtuvat muutokset, junaliikenteen ja -kaluston nykytila ja  

kehittymisnäkymät, ratalaki, asetukset ja määräykset sekä valtakunnallisessa 

liikennejärjestelmäsuunnitelmassa asetetut tavoitteet. 

 

Rataverkon edelleen kehittämisen ehdottomana edellytyksenä on riittävä  

perusväylänpidon rahoitus. Perusväylänpidolla varmistetaan rataverkon päivit-

täinen turvallinen liikennöitävyys ja pidetään huolta valtion väyläomaisuudesta. 

Keskeinen asia on perusväylänpidon riittävyys rataverkon kunnon varmistami-

sen vaatimiin peruskorjauksiin. Toisaalta on huolehdittava pääväyläverkkoon 

kuuluvien ratojen hyvästä kunnosta ja toisaalta pidettävä koko liikenneverkko 

liikennöitävässä kunnossa.  

 

Niin eri rataosilla kuin ratapihoilla tunnistetaan jo nykyisin erilaisia ongelma- 

kohteita. Rataosat ja ratapihat eivät vastaa nykyliikenteen tarpeisiin puhumat-

takaan ennusteissa ja näköpiirissä olevasta liikenteen kasvusta ja liikenteen  

kehittyvistä tarpeista. Parhaimmillaan pääväyliä kehitetään erilaisiin liikenne-

tarpeisiin ja muutoksiin joustavasti huomioiden kuitenkin henkilö- ja tavara- 

liikenteen asettamat erilaiset lähtökohdat nykyistä paremmin. 

 

Suomessa nykyisin käytössä oleva junien kulunvalvontatekniikan käyttöikä on 

loppumassa 2020-luvun lopussa. Keväällä 2020 valmistuneen Digirataselvityk-

sen myötä suositellaan JKV-järjestelmän korvaamista modernilla radiopohjai-

sella eurooppalaisella junakulunvalvontajärjestelmällä. Hanke olisi toteutues-

saan monella tapaa merkittävä.  
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Rataverkolla tavoiteltavat asiat kiteytyvät ylätasolla turvallisuuden nostami-

seen korkealle tasolle ja siihen, että infrastruktuuri mahdollistaa täsmällisen ja 

ennakoitavan liikenteen sekä siihen että rataverkko ja liikennepaikat ovat väli-

tyskyvyltään riittäviä henkilöliikenteen ja kuljetusten tarpeisiin. Lisäksi rautatei-

den tulee tukea valtakunnallisten saavutettavuustavoitteiden toteutumista ja 

matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta. Ympäristöhaittojen tulee jäädä mahdol-

lisimman vähäisiksi ja luonnonvaroja käytetään säästeliäästi.   

 

Selvitys sisältää yhteysväli - ja teemakohtaista tietoa rataverkkoa koskevista 

toimenpiteistä. Tarkastelujen lähtökohtana ovat tehdyt selvitykset ja suunnitel-

mat. Raportin lopussa on näkökohtia rautateitä koskevien kehittämistoimen- 

piteiden vaikutuksista yleisellä tasolla. 
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