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Tiivistelmä
Turun seudulla on nykyisin käytössä neljä raakapuun kuormauspaikkaa: Muhkuri
(Turussa), Piikkiö, Salo ja Kyrö. Saloa lukuun ottamatta kuormauspaikat ovat
kuormaustoiminnan näkökulmasta puutteellisia mm. junapituuksien ja varastoalueiden osalta, eikä ympäröivä maankäyttö salli alueiden laajentamista. Muhkurin kuormausalue tulee poistumaan lähivuosina käytöstä, mikäli Turun ratapihojen ja alueen ympäristön maankäytön kehittämishankkeet toteutuvat. Muhkurin mahdollisesti poistuessa on tunnistettu tarve kokonaan uudelle kuormauspaikalle Turun lähialueella.
Uuden kuormauspaikan sijainnin osalta on selvitetty lukuisia vaihtoehtoja, joista
suurin osa on todettu alustavassa tarkastelussa sopimattomiksi. Alueelta on ollut haastavaa löytää kuormauspaikkasijaintia, joka olisi edes tyydyttävä kaikkien
tarkasteltujen tekijöiden osalta. Potentiaalisimmaksi kuormauspaikan sijainniksi valikoitui Saramäen alue Turussa. Alue on maankäytön, tie- ja rautatieliikenteen sekä logistiikan näkökulmasta hyvä. Haasteelliseksi alueen kuitenkin
tekee pohjaolosuhteiden vaativuus. Huonoista pohjamaista aiheutuu merkittävä
pohjavahvistustarve, joka nostaa rakentamiskustannuksia.
Saramäen osalta on laadittu esisuunnitelma kuormausalueesta, jossa radan
länsipuolelle sijoittuisi kaksi läpiajettavaa 550 m pitkää kuormausraidetta. Ratageometrian puolesta myös 650m raidepituus on tarkasteltu mahdolliseksi.
Molemmille kuormausraiteille mahtuu 24 Sp- tai Snps-sarjan vaunun vaunusto,
joten kuormausalue mahdollistaa ns. kokojunien operoinnin. Kuormausalue on
esisuunnitelmassa sovitettu muuhun ratainfrastruktuuriin ja alueen maankäytön suunnitelmiin. Alueen toteuttamisen alustava kustannusarvio on 19,62–
23,10 miljoonaa euroa (MAKU 130, 2010=100).
Saramäen kuormausalue korvaisi valmistuessaan Muhkurin ja Piikkiön, joista
Piikkiö voisi jäädä radanpidon käyttöön. Kyröstä olisi Saramäen toteuttamisen
jälkeen mahdollista luopua, mutta kuormausalue voidaan myös pitää käytössä
niin kauan, kun siitä ei aiheudu merkittäviä haittoja tai kustannuksia. Salon kuormauspaikan on todettu olevan infrastruktuuriltaan toimiva ja logistisesti hyvällä
sijainnilla, joten kuormausalueen on suunniteltu säilyvän käytössä myös Saramäen rakentamisen jälkeen.
Saramäen kuormauspaikan rakentamisen lisäksi Salon ja Kyrön kuormausalueille on ehdotettu pieniä parannustoimenpiteitä, joilla voidaan helpottaa liikennöintiä. Toimenpiteet voidaan toteuttaa erillisinä Saramäen kuormausalueen rakentamisesta.
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Sammandrag
För närvarande används fyra lastningsplatser för råvirke i Åboregionen: Muhkuri
(i Åbo), Pikis, Salo och Kyrö. Med undantag av Salo är lastningsplatserna
bristfälliga med tanke på lastningsverksamheten bl.a. vad gäller tåglängder och
lagerområden, och den omgivande markanvändningen tillåter inte att områdena
utvidgas. Lastningsområdet i Muhkuri kommer att tas ur bruk under de närmaste
åren om projekten för utveckling av bangårdarna i Åbo och markanvändningen i
omgivningen realiseras. När Muhkuri eventuellt försvinner har man identifierat
ett behov av en helt ny lastningsplats i närheten av Åbo.
Flera alternativ för placeringen av den nya lastningsplatsen har utretts, men i
den preliminära granskningen har de flesta av dessa konstaterats vara
olämpliga. Det har varit svårt att hitta en lastningsplats i området som
åtminstone skulle vara tillfredsställande för alla faktorer som granskats. Starrbackaområdet i Åbo ansågs vara den lastningsplats med störst potential.
Området är bra med tanke på markanvändningen, väg- och järnvägstrafiken
samt logistiken. Däremot gör de krävande markförhållandena området
problematiskt. Den dåliga alven medför ett stort behov av grundförstärkning
som höjer byggkostnaderna.
För Starrbackas del har man utarbetat en preliminär plan för lastningsområdet,
där två 550 meter långa genomkörbara lastningsspår skulle placeras väster om
banan. Med tanke på bangeometrin har man också konstaterat att en spårlängd
på 650 meter är möjlig. På båda lastningsspåren ryms en uppsättning med 24
vagnar i SP- eller Snps-serien, så lastningsområdet gör det möjligt att operera
så kallade systemtåg. I den preliminära planen har lastningsområdet anpassats
till den övriga järnvägsinfrastrukturen och områdets markanvändningsplaner.
Den preliminära kostnadskalkylen för att förverkliga området är 19,62–23,10
miljoner euro (MAKU 130, 2010=100).
Starrbacka lastningsområde skulle ersätta Muhkuri och Pikis, där Pikis kunde
fortsätta att användas för banhållning. Efter Starrbacka kunde man ta Kyrö ur
bruk, men lastningsområdet kan också fortsätta att användas så länge det inte
orsakar betydande olägenheter eller kostnader. Lastningsplatsen i Salo har
konstaterats ha en fungerande infrastruktur och ett logistiskt bra läge, så
lastningsområdet är planerat att förbli i bruk även efter att Starrbacka har
byggts.
Utöver byggandet av Starrbacka lastningsplats har små förbättringsåtgärder
föreslagits för lastningsområdena i Salo och Kyrö för att underlätta trafiken.
Åtgärderna kan genomföras separat från byggandet av Starrbacka lastningsområde.
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Abstract
There are currently four timber loading sites in the Turku region: Muhkuri (in
Turku), Piikkiö, Salo and Kyrö. With the exception of Salo, the loading sites are
inadequate for loading operations both in terms of train lengths and storage
areas. Furthermore, land use of the surrounding areas prevents the expansion
of the sites. The Muhkuri loading site will be closed in the next few years if the
land use development projects for Turku railway yards and the area surrounding
the site are implemented. It has been determined that if the Muhkuri site is
closed, a new timber loading facility is needed in the Turku region.
A number of potential locations for the new loading site have been considered
and most of them have been found unsuitable in the preliminary review. It has
proved difficult to find a location for a loading site in the region that would fully
meet all requirements considered in the study. The Saramäki area in Turku has
been identified as the most potential location. The area is suitable for the
purpose in terms of land use, road and rail transport and logistics. However, the
ground conditions are difficult. Because of poor subsoil, substantial ground
reinforcement would be required, which increases construction costs.
According to the preliminary plan for a loading site in Saramäki, there would be
two through loading tracks of 550 metres on the west side of the railway line. It
has been determined that a track length of 650 metres would also be possible in
terms of track geometry. Both tracks could accommodate 24 Sp or Snps wagons,
which means that block trains could use the loading site. In the preliminary plan,
the loading site is integrated into the surrounding rail infrastructure and land
use plans for the area. The preliminary cost estimate for the loading site is
between EUR 19.62 and 23.10 million (MAKU 130, 2010=100).
The Saramäki timber loading site would replace the Muhkuri and Piikkiö loading
sites, and the Piikkiö site could in the future serve as an infrastructure
maintenance facility. The Kyrö timber loading facility could be closed after the
Saramäki site has become operational. However, it can also remain open as long
as it does not generate substantial costs or harmful impacts. The Salo loading
site has been found to be efficient in terms of infrastructure and logistics and
there are no plans to close it after the construction of the Saramäki facility.
In addition to the construction of the Saramäki loading site, small improvements
have also been proposed for the loading sites in Salo and Kyrö to facilitate
traffic. The improvements can be carried out independently of the construction
of the Saramäki loading facility.
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Esipuhe
Tällä hetkellä Turun seudulla on käytössä neljä Väyläviraston raakapuun kuormauspaikkaa: Turun Muhkuri, Kyrö, Piikkiö ja Salo. Lisäksi yhden metsäyhtiön
puutavaraa kuormataan Turussa Pansion sataman alueella sataman ja metsäyhtiön väliseen sopimukseen perustuen.
Muhkurin raakapuun kuormauspaikka joudutaan poistamaan käytöstä, mikäli
VAK-ratapiha siirtyy Muhkuriin. Tämän johdosta on nähty tarpeelliseksi käsitellä
alueen raakapuunkuormauspaikkoja kokonaisvaltaisesti. Tässä selvityksessä
tarkastellaan nykyisten kuormauspaikkojen kehittämismahdollisuuksia sekä
mahdollisia kokonaan uusia kuormauspaikkoja.
Työn tekemisestä on vastannut Proxion, jossa projektipäällikkönä toimi Katriina
Pietilä. Työhön ovat osallistuneet myös Lauri Aarnio, Aarne Alameri, Aapo Halminen, Marja Isohaka ja Aki Korkeamaa. Työn tilaajina ovat toimineet Marketta
Ruutiainen ja Kristiina Hallikas Väylävirastosta. Selvitystä laadittaessa on haastateltu metsäyhtiöiden, kuntien, operaattorien, Varsinais-Suomen liiton, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Fintraffic raiteen edustajia.
Helsingissä huhtikuussa 2021
Väylävirasto
Väylien suunnitteluosasto

Väyläviraston julkaisuja 28/2021

7

Sisältö
1
1.1
1.2
1.3

TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET ................................................................................... 9
Aiemmat selvitykset ..................................................................................................... 9
Vaikutusalueella käynnissä ja suunnitteilla olevat väylähankkeet ............ 11
Sidosryhmäyhteistyö ................................................................................................. 13
1.3.1 Sidosryhmäyhteistyön tarkoitus ja menetelmät ................................. 13
1.3.2 Sidosryhmähaastattelujen yhteenveto .................................................. 14
1.3.3 Sidosryhmätilaisuuden yhteenveto ......................................................... 16

2

KULJETUSVOLYYMIT ................................................................................................... 18

3
3.1

TARKASTELLUT KUORMAUSPAIKAT ...................................................................... 19
Nykyiset kuormauspaikat ........................................................................................ 20
3.1.1 Muhkuri (Turku) ............................................................................................. 20
3.1.2 Salo ................................................................................................................ 24
3.1.3 Piikkiö .................................................................................................................27
3.1.4 Kyrö ................................................................................................................. 31
3.1.5 Pansion satama.............................................................................................. 34
3.1.6 Tarkastelualueen lähiympäristön kuormauspaikat .......................... 36
Potentiaalisimmat uudet kuormauspaikat ........................................................ 38
3.2.1 Saramäki ........................................................................................................... 38
3.2.2 Korvenmäki ....................................................................................................... 41
Haastavammat uudet kuormauspaikat .............................................................. 44
3.3.1 Nousiainen ....................................................................................................... 44
3.3.2 Viheriäinen ....................................................................................................... 46
3.3.3 Perno ................................................................................................................ 49
Ei jatkotarkasteluun edenneet kuormauspaikkavaihtoehdot ...................... 51
3.4.1 Hajala ................................................................................................................. 51
3.4.2 Tottola ............................................................................................................... 54
3.4.3 Orimäki .............................................................................................................. 56
3.4.4 Maaria ................................................................................................................ 57
3.4.5 Paimio ................................................................................................................ 58
3.4.6 Ervelä ................................................................................................................ 59
3.4.7 Perniö (viljavarasto) ...................................................................................... 61
3.4.8 Naantali–Naantalin satama....................................................................... 63
3.4.9 Mynämäki ......................................................................................................... 65
3.4.10 Loimaa (viljavarasto) ................................................................................... 67
Yhteenveto sijainneista ............................................................................................ 68

3.2
3.3

3.4

3.5
4
4.1

4.2

KEHITYSVAIHEET .......................................................................................................... 71
Vaihe 1 ............................................................................................................................. 71
4.1.1 Salo .................................................................................................................72
4.1.2 Piikkiö ................................................................................................................ 79
4.1.3 Kyrö ................................................................................................................ 80
Vaihe 2 ............................................................................................................................ 80

5
5.1
5.2
5.3
5.4

SARAMÄEN KUORMAUSPAIKAN ESISUUNNITELMA ......................................... 81
Saramäen aiemmat suunnitelmat ......................................................................... 81
Maankäyttö ja kaavoitus .......................................................................................... 84
Raiteistomallit ............................................................................................................. 88
Raiteistoinfrastruktuuri ........................................................................................... 92

Väyläviraston julkaisuja 28/2021

8

5.5
5.6
5.7

Pohjaolosuhteet ja pohjanvahvistukset ............................................................. 99
Yhteenveto vaihtoehdoista ................................................................................... 103
Kustannukset vaihtoehdolle 1 .............................................................................. 103

6

JOHTOPÄÄTÖKSET .................................................................................................... 108

LÄHDELUETTELO ..................................................................................................................... 110
LIITTEET (liitteet 3–8 aukeavat linkistä)
Liite 1
Kuormauspaikkojen vertailutaulukko
Liite 2
Saramäen mahdolliset vaihtotyöajat nykyliikenteellä
Liite 3
Saramäen suunnitelmakartta VE1
Liite 4
Saramäen tyyppipoikkileikkaus VE1
Liite 5
Saramäen pituusleikkaus VE1, kuormausraide 1
Liite 6
Saramäen pituusleikkaus VE1, kuormausraide 2
Liite 7
Saramäen suunnitelmakartta VE2
Liite 8
Saramäen tyyppipoikkileikkaus VE2

Väyläviraston julkaisuja 28/2021

1

9

Työn tausta ja tavoitteet

Varsinais-Suomessa raakapuuta kuormataan nykyisen Väyläviraston kuormauspaikoissa Turun Muhkurissa, Piikkiössä, Kyrössä ja Salossa. Lisäksi yksi toimija kuormaa puuta Turun sataman alueella Pansiossa.
Turun ratapihoja tullaan uudistamaan lähitulevaisuudessa merkittävästi. Hanke
liittyy Turku–Helsinki-välin nopean junayhteyden hankkeeseen sekä maankäyttösuunnitelmiin rautatien lähialueilla. Ratapihojen uudistamistyöhön liittyy mm.
suunnitelma vaarallisten aineiden kuljetuksen (VAK) ratapihan siirtäminen
Turku aseman alueelta. MAL-sopimukseen vuosille 2020–2031 on kirjattu:
"Turun kaupunki jatkaa yhteistyössä valtion kanssa seudullisen matkakeskuksen suunnittelua ja ratapihan kehittämistä. Valtio sitoutuu osaltaan edistämään
sekä matkakeskuksen että ratapihakokonaisuuden toteuttamista. Osana kokonaisuuden kehittämistä laaditaan suunnitelma ja selvitetään mahdollisuutta
VAK-ratapihan siirtämisestä Muhkuriin." (Ympäristöministeriö et al. 2020)
VAK-ratapihan siirtyessä Muhkuriin joutuisi raakapuun kuormaustoiminta siirtymään sen tieltä. Tämän vuoksi alueen raakapuun kuormauspaikkojen verkostoa on syytä tarkastella uudelleen, jotta Turun seudun raakapuun kuljetuksen
kapasiteettitarpeisiin voidaan vastata myös jatkossa. Tässä tarveselvityksessä
tarkastellaan seudun nykyisten raakapuun kuormauspaikkojen siirtämistä, laajentamista ja jatkamista sekä kartoitetaan tarvittaessa myös muut potentiaaliset kuormaustoimintaan soveltuvat kohteet. Työssä selvitetään mahdollisuutta
raakapuun kuormaukseen Pansiossa sekä kartoitetaan muiden nykyisten kuormauspaikkojen jatkotarvetta ja kehitysmahdollisuuksia.
Päätavoitteina on muodostaa kattava yleiskuva Turun seudun raakapuun kuormauspaikkojen toiminnasta ja niiden jatkosta keskeisten sidosryhmien kanssa
sekä löytää teknisesti hyvin toteutettavissa oleva, kustannustehokas vaihtoehto raakapuun kuormaamiselle tulevaisuudessa.
Työssä selvitetään raakapuun kuormauspaikkojen nykytilanne ja muodostetaan
tilannekuva tarkastelemalla alueiden maankäyttösuunnitelmia ja kaavoitusta,
raakapuuliikenteen volyymeja ja liikennemääriä, käynnissä olevia hankkeita
sekä selvittämällä saatavilla olevien aineistojen perusteella kuormauspaikkojen
kehityskohteet ja pullonkaulat. Työtä varten tehdään laajaa sidosryhmäyhteistyötä, jolla tuetaan työn tavoitteita ja työvaiheita sekä kartoitetaan todellisen
puunkuljetustarpeen näkymät.

1.1 Aiemmat selvitykset
Turun seudun puunkuormauspaikkoja on aiemmin tarkasteltu Liikenneviraston
sijaintiselvityksissä vuosina 2015 ja 2017 (Mikkonen et al. 2015, Leskinen et al.
2017). Tarkastelu on keskittynyt Pansion, Härkämäen, Maarian, Pahaojan, Saramäen ja Kyrön kohteisiin, jotka on esitetty kartalla kuvassa 1. Tarkastelussa on
huomioitu kohteiden tekniset ominaisuudet sekä tarvittavien muutostöiden vaatimat alustavat kustannusarviot Kyröä lukuun ottamatta.
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TURKU

Kuva 1. Aiemmissa selvityksissä selvitetyt kuormauspaikat.
Pansion osalta on todettu, että alue soveltuu hyvin raakapuun kuormaukseen
ilman merkittäviä alue- ja tiejärjestelyjä. Kuormausraide vaatii kuitenkin turvalaitemuutoksia. Myöhemmässä selvityksessä todettiin Turun Satama Oy:llä olevan kehityssuunnitelmia Pansion satama-alueen osalta, mikä estäisi kuormausmahdollisuuden alueella. Sataman suunnitelmat ovat kuitenkin muuttuneet,
mikä mahdollistaa kuormauspaikkatarkastelun uudelleen tämän selvityksen
yhteydessä.
Vuosien 2015 ja 2017 sijaintiselvityksissä Kyrön ja Piikkiön liikennepaikkojen on
todettu soveltuvan huonosti raakapuun kuormausalueeksi lähistön asutuksen ja
tilan puutteen vuoksi. Sen sijaan uuden liikennepaikan perustaminen Saramäkeen todettiin liikenteellisesti ja tekniseltä toteutettavuudeltaan hyväksi vaihtoehdoksi. Myöhemmin geoteknisessä tarkastelussa Saramäen alue on kuitenkin todettu haasteelliseksi.
Rataverkon raakapuun kuormauspaikkaverkon päivitystä käsittelevässä selvityksessä (Iikkanen & Lapp 2018) on todettu, että jos Turun nykyistä kuormauspaikkaa ei voida säilyttää, jatketaan Piikkiön kuormauspaikan ylläpitoa. Turun
seudun pienten kuormausvolyymien vuoksi tämä on todettu taloudellisesti järkevämmäksi ratkaisuksi kuin uuden kuormauspaikan rakentaminen. VarsinaisSuomen puun kuormaustarpeen on myös ennakoitu pysyvän nykyisellä tasolla.
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1.2 Vaikutusalueella käynnissä ja suunnitteilla
olevat väylähankkeet
Tässä työssä tarkasteltavan alueen laajuuden vuoksi tarkastelun vaikutusalueella on käynnissä tai suunnitteilla useita hankkeita. Hankkeiden koko vaihtelee yksittäisen liikennepaikan osan kehittämisestä yli sadan kilometrin mittaiseen uuteen rataan Espoon ja Salon välillä.
Turku aseman ja Turku tavaran ratasuunnitelman oli määrä valmistua 2020 ja
1. vaiheen rakentamissuunnitelman laatiminen on aloitettu. Hankkeessa purettaisiin nykyinen satamaraide ja korvattaisiin se uudella Pahaniemensillan alittavalla raiteella, joka otettaisiin käyttöön vuoden 2025 lopussa. Turun satamaan
rakennetaan uusi laivaterminaali, jota uusi satamaraide palvelisi. Työn tavoitteena on myös saada koko VAK-ratapihatoiminta Muhkurin alueelle laajentuvaan Turku tavaraan, jotta Turku asemaa voidaan laajentaa tulevaisuudessa
vastaamaan henkilöliikenteen kasvavia tarpeita.
Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelma on valmistunut teknisiltä osin vuonna 2020. Espoo–Salo-oikorata on osa Väyläviraston Helsinki–Turku nopean junayhteyden hanketta. Raidegeometria on hankkeessa suunniteltu 300 km/h nopeustasolle Lohjan ja Salon välillä. Hankeen suunnittelualue päättyy Salon liikennepaikalle kilometrille 117+000, jossa se liittyy olemassa olevaan rantarataan. Ratalinjausvaihtoehdot on esitetty kuvassa 2.

Kuva 2. Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden linjausvaihtoehdot.
Osana Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuutta laaditaan
myös ratatekninen suunnitelma Salon ja Kupittaan välillä. Ratateknisessä suunnitelmassa on tarkasteltu mahdollisuutta toisen raiteen rakentamiseksi sekä
muutamia rataoikaisuita.
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Osana Salon ja Kupittaan välistä ratateknistä suunnitelmaa on hahmoteltu rakennettavaksi rataoikaisu rantaradalle Piikkiön kohdalle. Oikaisusta on laadittu
ratatekninen suunnitelma. Suunnitelmassa esitetään vaihtoehtoisesti kaksoisraide uuden oikaisun osuudelle tai uuden raiteen rakentaminen nykyisen raiteen
viereen nykyisellä ratalinjalla. Oikaisun suunniteltu linjaus on esitetty kuvassa 3.
Piikkiön oikaisun suunnittelu on alkuvaiheessa eikä hankkeen toteuttamisesta
ole päätöksiä.

Kuva 3. Piikkiön oikaisun suunnitelmakartta.
Uudenkaupungin radan sähköistys on tällä hetkellä käynnissä. Hanke sisältää
radan sähköistyksen Turku–Uusikaupunki–Hangonsaari-rataosuudella. Raidepituus on noin 70 raidekilometriä, joka sisältää Mynämäen ratapihan molempien
raiteiden ja Uudenkaupungin ratapihojen kahden eri raiteen sähköistykset.
Hankkeen on tarkoitus valmistua 2021.
Teiden suunnittelun osalta Varsinais-Suomessa painotutaan Turun kehätien
(kt 40) kehittämiseen. Välille Kausela–Kirismäki on laadittu tiesuunnitelma, Raision keskustan kohdan tiesuunnitelma on käynnissä ja Naantali–Raisio-osuuden
yleissuunnitelma on valmis. Lisäksi suurempia tiesuunnitelmia laaditaan valtatien 8 parantamisesta Laitilan kohdalla ja valtatien 9 nelikaistaistuksesta välillä
Turku–Aura.
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Kuva 4. E18 Turun kehätien rakentaminen ja parantaminen välillä Kausela–
Kirismäki.
Kausela–Kirismäki-välin parantaminen toteutetaan kahdessa vaiheessa (kuva 4), joista ensimmäisen vaiheen rakennustyöt aloitettiin maaliskuussa 2019 ja
ne valmistuvat vuonna 2021. Toisen vaiheen rakennustyöt käynnistyvät kesällä
2020 ja ne valmistuvat vuoden 2023 aikana.

1.3 Sidosryhmäyhteistyö
Tärkeänä osana selvitystyötä on ollut sidosryhmäyhteistyö, jossa selvitysalueeseen liittyviä eri asiantuntija- ja sidosryhmäorganisaatioita on haastateltu
kattavan taustatiedon ja tarpeiden selvittämiseksi. Haastattelut on suoritettu
kesän 2020 aikana etäyhteyksiä hyväksi käyttäen.

1.3.1 Sidosryhmäyhteistyön tarkoitus ja menetelmät
Sidosryhmäyhteistyön tarkoituksena on ollut selvittää Turun seudulla käynnissä olevien raideliikenneprojektien vaikutus raakapuun kuormauksen tulevaisuudennäkymiin sekä kuulla alueen kaupunkien ja kuntien näkemyksiä kuormauspaikkojen vaikutuksista muuhun kaupunkirakenteeseen. Kuntien lisäksi on
haastateltu Varsinais-Suomen liittoa sekä paikallista ELY-keskusta, joiden
avulla on selvitetty laajempaa alueellista kehitystä niin maanteiden, bioenergian
kuin materiaalinkäsittelyterminaalien tulevaisuuden suhteen.
Työssä on haastateltu myös Finrailin liikenteenohjauksen ammattilaisia, raideliikenteen operaattoreita sekä metsäyhtiöitä, jotta on saatu tarkemmin selville,
miten Turun seudun raakapuuvirrat pääsääntöisesti kulkevat, millaiset niiden
volyymit ovat sekä mitä mahdollisia ongelmia varastoinnissa, lastauksessa tai
kuljetuksissa on.
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Erillisten haastatteluiden lisäksi syyskuussa 2020 järjestettiin kaikille osapuolille yhteinen sidosryhmätilaisuus, jossa käsiteltiin haastatteluissa esiin nousseita havaintoja, käytiin läpi nykyisten kuormauspaikkojen tilanne sekä konsultin jatkokehitysehdotukset. Tilaisuuteen kuului myös maankäytön ja raideliikenteen työpajat, joissa osallistujat jaettiin pienryhmiin jatkotyöstämään otsikon
aiheita. Tilaisuuden lopuksi molempien työpajojen tulokset käytiin vielä yhteisesti läpi ja niitä oli mahdollista kommentoida.
Selvitystyön sidosryhmään ovat kuuluneet:























Väylävirasto: Helsinki–Turku nopean junayhteyden projektiryhmä
Väylävirasto: Radanpito ja rataisännöinti
o Ramboll CM Oy
o Rejlers Finland Oy
o RR Management Oy
Väylävirasto: Kunnossapito
Väylävirasto: Projektien toteutus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen liitto
Turun kaupunki
Turun satama
Kaarinan kaupunki
Salon kaupunki
Pöytyän kunta
Finrail Oy: Liikenteenohjaus
VR-Yhtymä Oy: VR Transpoint
Fenniarail Oy
Operail Finland Oy
Metsä Group
Stora Enso Oyj
UPM-Kymmene Oyj
Metsänhoitoyhdistys Lounametsä Ry
Metsähallitus
Vapo Oy

1.3.2 Sidosryhmähaastattelujen yhteenveto
Haastatteluista saadut keskeiset tulokset keskittyvät nykyisten kuormauspaikkojen ominaisuuksiin ja logistiikan toimivuuteen sekä havaittuihin toiminnallisiin
haasteisiin. Useat selvityksessä käsiteltävät kuormauspaikat sijaitsevat keskeisillä alueilla, jolloin haastatteluissa nousi esille myös kuormauspaikkoja ympäröivien alueiden maankäytön kehitys ja suojellut alueet sekä näiden asettamat
reunaehdot. Haastatteluissa saatiin myös useita ehdotuksia uusiksi puunkuormauspaikoiksi, joita käsitellään tarkemmin myöhemmissä luvuissa.
Nykyiset kuormauspaikat Salossa, Kyrössä ja Turun Muhkurissa on koettu olosuhteisiin nähden toimiviksi ja sijainniltaan helposti saavutettaviksi kuormauspaikoiksi. Turun keskustan läpiajo ei ole sallittu pitkillä ajoneuvoilla, joten tältä
osin Muhkuri ei ole sijainniltaan toimiva etelästä saapuvien tulevien kuljetuksien
näkökulmasta. Kaikilla kuormauspaikoilla haasteita on aiheuttanut varastointija työskentelytilojen rajallisuus. Varsinkin Kyrössä tilanne on ollut haasteellinen, kun puita on jouduttu tilanpuutteen vuoksi kuormaamaan suoraan kunnan
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kadulta. Koska kuormaustoimintaa on harvoin, on järjestely toiminut. Kuormauspaikan käytön kannalta tilanne ei kuitenkaan ole tavoiteltava. Myös muilla kuormauspaikoilla varastotilat ovat tällä hetkellä tarpeeseen nähden riittämättömät.
Operoinnin käytäntöihin sekä ratakapasiteetin käyttöön vaikuttavat lyhyet
kuormausraiteet ja vetoraiteiden puute. Tämän vuoksi vaihtotöissä täytyy
yleensä käyttää myös linjaraidetta, mikä vähentää linjaraiteen käytettävissä
olevaa kapasiteettia. Tilanne on haasteellinen etenkin Piikkiössä ja Salossa,
jossa rantaradan liikennöintirakenne rajoittaa vaihtotöiden ja puutavaraliikenteen aikaikkunaa.
Toteutettavien ja parannettavien kuormauspaikkojen kannalta oleellista olisi
kiinnittää huomiota riittävän kokoisiin varastointitiloihin ja mahdollisuuteen
suorittaa kuormaus- ja vaihtotyöt erillisillä raiteilla, mikä ei häiritsisi linjaraiteella liikennöintiä. Myös pienet parannustoimenpiteet, kuten turvalaitteiden
parantaminen saattavat sujuvoittaa kuormausta jonkin verran, mutta tällaisten
parannusten hyöty on rajallinen.
Tarkasteltavat kuormauspaikat sijaitsevat suhteellisen keskeisillä alueilla, joiden läheisyydessä on asutusta ja yritystoimintaa. Nämä on otettava huomioon
kuormauspaikkoja mahdollisesti laajennettaessa. Myös kuormauspaikkojen läheisyydessä sijaitsevat suojellut rakennetut ja luonnonympäristöt on huomioitava.
Salon kaupungin tavoitteena on kehittää ja täydennysrakentaa asemanseutua,
mikä vaatisi nykyisen puunkuormausalueen poistamista. Puunkuormauksen näkökulmasta alueelle on kuitenkin hyvät asutusta häiritsemättömät liikenneyhteydet.
Kyrössä aseman eteläpuolinen alue on suojeluympäristöä. Pöytyän kunta on varautunut laajentamaan radan varressa olevaa teollisuusaluetta.
Myös Piikkiön asema on suojeltu. Mikäli Turku-Helsinki nopean junayhteyden
myötä Piikkiön oikaisu toteutuu, uhkaa nykyinen Piikkiön taajama ja liikennepaikka jäädä sivuun. Kaarinan kaupungin tavoitteena on lähijunaliikenne myös
Piikkiön aseman kautta, jolloin olisi hyvä, jos sivuun mahdollisesti jäävällä rataosuudelle olisi muutakin käyttöä, kuten esimerkiksi radan kunnossapidon tukikohtana toimiminen.
Pansion satamassa kuormataan nykyiselläänkin raakapuuta. Sataman kannalta
on kuitenkin tarkoituksenmukaisempaa kehittää aluettaan tukemaan paremmin
sataman liiketoimintoja. Tällä hetkellä metsäyhtiöt voivat sopia sataman kanssa
alueen käytöstä. Haastatteluissa metsäyhtiöt eivät kuitenkaan nähneet satamaa tai muita rannikkoalueita potentiaalisena kuormauspaikan sijaintina, sillä
meri vie merkittävän osan kuormauspaikan puunhankintasektorista.
Mahdollisia uusia kuormauspaikkasijainteja tunnistettiin rantaradan, Toijalan
radan ja Uudenkaupungin radan varrella. Erityisesti Toijalan radan suuntaa on
syytä tarkastella uuden kuormauspaikan osalta. Toteutuessaan uusi kuormauspaikka voisi korvata muita seudun pienempiä kuormauspaikkoja. Yleisesti Turun
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kaupungin lähiympäristö (etenkin kantatien 40 ja muiden pääväylien läheisyydessä) nähtiin kuormaukseen hyvin soveltuvana alueena liikenneyhteyksien ja
meluhaittojen näkökulmasta.
Salon kuormauspaikan sijainti koetaan erittäin toimivaksi. Toisaalta uusien
kuormauspaikkojen sijoittaminen rantaradalle on haasteellista, sillä rataosuudella on päiväsaikaan runsaasti henkilöliikennettä. Espoo–Salo-oikorata, rantaradan suunnitellut oikaisut ja Hanko–Hyvinkää-välin sähköistys sekä muut
suunnitellut ratahankkeet muuttanevat rantaradan roolia kuormauspaikkaverkostossa.

1.3.3 Sidosryhmätilaisuuden yhteenveto
Keväällä ja kesällä 2020 järjestettyjen erillisten sidosryhmähaastatteluiden jälkeen järjestettiin selvityksen kaikille osapuolille yhteinen sidosryhmätilaisuus
syyskuussa 2020. Tilaisuudessa käsiteltiin yleisesti Turun seudun raakapuun
kuormauksen tilannetta sekä tulevaisuudennäkymiä, nostettiin esiin haastatteluiden merkittävimpiä havaintoja nykyisistä kuormauspaikoista ja niiden liikennöinnistä, esiteltiin tunnistetut potentiaaliset kuormauspaikkasijainnit sekä
konsultin alustavat jatkokehitysehdotukset.
Osana sidosryhmätilaisuutta järjestettiin myös maankäytön ja raideliikenteen
työpajat, joihin osallistujat jaettiin pohtimaan tarkemmin aiheita. Tilaisuuden lopuksi työpajoissa esitetyt huomiot koottiin vielä yhteen ja käytiin ne yhdessä läpi
koko sidosryhmän kanssa, jolloin kaikilla osallistujilla oli vielä yhteinen mahdollisuus kommentoida havaintoja. Seuraavassa koostettuna maankäyttö- ja raideliikenneryhmien keskeiset kommentit.
Maankäyttöryhmän huomioita
Saramäki todettiin liikenteellisesti ja maankäytöllisesti hyväksi sijainniksi. Tällöin raskasta liikennettä ei tulisi vilkkaimpaan osaan kaupunkia ja Saramäen alue
tulee olemaan jatkossakin lentokentän melualuetta, joten melua sietävä ja
melua synnyttävä toiminta sopisi alueelle hyvin. Logistisesti Saramäki on hyvin
saavutettavissa valtatieltä 9 esimerkiksi Moision eritasoliittymän kautta. Turun
kaupunki on lunastanut elokuussa 2020 Saramäen radan länsipuoleiset maaalueet ja käynnissä on parhaillaan Mustasuon asemakaavoitus, minne myös
Saramäen mahdollinen kuormausalue sijoittuisi. Turun kaupungin näkökulmasta olisi hyvä, mikäli mahdollinen kuormauspaikka voitaisiin huomioida kaavoitustyössä jo tässä vaiheessa.
Turun kaupungin ja Turun sataman on tarkoitus kehittää tulevaisuudessa Pansiota tukemaan sataman toimintoja ja kuljetuksia. Puunkuormausta alueella on
toistaiseksi, mutta se ei kuulu sataman ydinliiketoimintaan. Nykyinen kuormauspaikka sijaitsee satamassa samalla alueella, millä olisi mahdollisuus lastata
yhdistettyjä kuljetuksia.
Pöytyän kunnalla neutraali suhtautuminen Kyrön kuormauspaikan suhteen,
kuormaustoiminnalla on pitkä historia kunnassa ja kuormaukseen on alueella
totuttu. Varastoalueen puuttuminen kuormauspaikalta hankaloittaa käytännön
toimintaa, sillä raakapuuvaunujen kuormaus on hoidettava aivan tiealueen ja radan välissä suoraan kuorma-autoista. Vaikka sijainti on radan teollisuusalueen
puolella, on kuorma-autoille alueella niukasti kääntymävaraa.
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Piikkiö todettiin radanpidon kannalta tärkeäksi sijainniksi ainakin niin kauan, kun
nykyisellä ratalinjalla on liikennöintiä. Kuormaustoiminta ei ole aiheuttanut häiriöitä Piikkiössä, sillä kuormauspaikka sijaitsee radan ja seututien välissä. Kuormaustoiminnasta luopuminen voisi kuitenkin mahdollistaa alueelle muuta
maankäyttöä.
Salon kaupunki on suunnitellut laajentavansa pysäköintiä nykyisen kuormauspaikan tilalle. Samalla olisi tarve pidentää alikulkua radan ali. Nykyinen pysäköintialue on usein täynnä. Pidemmällä tähtäimellä alueelle voisi kehittyä myös
muuta maankäyttöä.
Raideliikenneryhmän huomioita
Sidosryhmätilaisuuden esitysmateriaalissa kuvatut kuljetusvolyymit (kuva 5)
pitivät osallistujien mielestä riittävällä tarkkuudella paikkaansa. Tulevaisuudessa volyymien odotetaan kasvavan, mikäli kuormauspaikkojen olosuhteet kehittyvät.
Esitetty kuormauspaikkaverkosto (Kyrö, Piikkiö, Salo, Pansio ja mahdollisesti Saramäki uutena sijaintina) on toimijoiden mielestä hyvä. Salossa toiminta kannattaa operoinnin näkökulmasta säilyttää mahdollisimman pitkään. Nykyisten
kuormauspaikkojen sijaintien puolesta Turku–Humppila-välille olisi loogista sijoittaa uusi kuormauspaikka. Mikäli Turun alueella olisi yksi hyvin toimiva ja riittävän suuri kuormauspaikka, voitaisiin volyymeiltään pienten Kyrön ja Piikkiön
tarpeellisuutta tarkastella uudelleen.
Saramäki on sijaintinsa puolesta hyvä vaihtoehto, liikennöinti on oletettavasti
yleisimmin Toijalan suuntaan. Saramäessä kannattaa pohtia, voisiko kuormausta tehdä kahdelta raiteelta, mikä voisi helpottaa operointia. Minimitasona
kuormauspaikalle tulisi voida tuoda ja viedä vaunuja samanaikaisesti. Vaihtotöitä linjalle tulisi välttää.
Yleisesti Turku–Toijala-rata nähdään parhaana vaihtoehtona uuden toiminnan
sijoittamiselle. Kuormauspaikan ei tulisi olla liian lähellä rannikkoa, mikä osaltaan hankaloittaa Uudenkaupungin radan hyödyntämistä.
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Kuljetusvolyymit

Nykyisellään Kyröstä, Piikkiöstä, Salosta ja Turusta lähtee yhteensä noin 1–3 kokojunaa viikossa. Kuljetusvolyymit raiteilla vastasivat metsäyhtiöille tehdyissä
sidosryhmähaastatteluissa melko pitkälle Väyläviraston ilmoittamia lukuja.
Yksittäisistä kuormauspaikoista Salo on kuormausmääriltään merkittävin, sen
volyymi on noin puolet koko alueen volyymistä.
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Kuva 5. Raakapuuvolyymit Turun seudulla 2017–2019 (Väylävirasto 2020).
Alueella tehdyt ratatyöt näkyvät viimeaikaisten volyymien laskussa. Tällä hetkellä Karjaalle ja Lohjalle ajetaan kuorma-autoilla pitkältäkin, myös VarsinaisSuomen alueelta puutavaraa lastattavaksi. Kunnollinen kuormauspaikka Varsinais-Suomessa siirtäisi osan edellä mainituista virroista Varsinais-Suomeen
sekä parantaisi raideliikenteen kilpailuasetelmaa yleisesti.
Volyymit tulevat sidosryhmähaastattelujen arvioiden mukaan pysymään vähintäänkin samoina ja jopa hieman kasvamaan tulevaisuudessa – etenkin, jos kuormausolosuhteita alueella pystyttäisiin parantamaan.
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Tarkastellut kuormauspaikat

Varsinais-Suomessa kuormataan raakapuuta nykyisin viidessä paikassa. Kaikki
nämä paikat on esitelty luvussa 3.1. Lisäksi tässä selvityksessä on tarkasteltu
mahdollisuuksia uudelle raakapuunkuormauspaikalle. Tarkastellut paikat on
esitetty luvuissa 3.2–3.4. Kaikki tässä selvityksessä tarkastellut kuormauspaikat
on esitetty kuvassa 6.

Kuva 6. Tarkastellut kuormauspaikat
Tarkastellut uudet kuormauspaikat on jaettu kolmeen kategoriaan niiden potentiaalin mukaan. Saramäki Turussa ja Korvenmäki Kaarinassa on arvioitu potentiaalisimmiksi paikoiksi, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että ne olisivat kaikilta osin
parhaita kuormauspaikan sijainteja. Nousiainen, Viheriäinen (Raisio) ja Perno
(Turku) on arvioitu haastavammiksi kuin kaksi edellä mainittua, mutta niillä on
kuitenkin jonkinasteista potentiaalia. Loput kuormauspaikat ovat potentiaaliltaan huonoja eikä kuormauspaikkaa kyseisissä sijainneissa pidetä mahdollisena
teknisistä, maankäytöllisistä tai logistisista syistä.
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3.1 Nykyiset kuormauspaikat
Nykyisin puutavaraa kuormataan Turun alueella viidessä paikassa. Väyläviraston kuormauspaikkoja ovat Muhkuri (Turku), Kyrö, Piikkiö ja Salo. Lisäksi kuormaustoimintaa on Pansiossa Turun sataman alueella erään metsäyhtiön ja sataman välisellä sopimuksella. Kuvassa 7 on esitetty nykyisin käytössä olevat
kuormauspaikat.

Kuva 7. Nykyiset kuormauspaikat.
Nykyisistä kuormauspaikoista Muhkuri tullee poistumaan käytöstä lähitulevaisuudessa, minkä vuoksi kuormauspaikkaverkostoa tulee tarkastella uudelleen
koko alueen tarpeet huomioon ottaen. Muiden kuormauspaikkojen osalta on arvioitu niiden nykytilaa ja kehitysmahdollisuuksia.

3.1.1 Muhkuri (Turku)
Turun nykyinen (jatkossa käytöstä poistuva) raakapuunkuormausalue sijaitsee
Muhkurissa, Pitkämäen kaupunginosassa teollisuusalueella lähellä keskustaa.
Kuormausalueen sijainti on esitetty kuvassa 8. Kuormausraiteen eteläpuolella
on pienteollisuutta ja varastorakennuksia sekä pohjoispuolella teollisuus- ja logistiikka-aluetta. Kuormausraiteelle johtava vetoraide on Uudenkaupungin radan rinnalla pääraiteen koillispuolella. Koillisen suunnassa kuormausraiteen
jatkeella on uudehko toimistorakennus. Varsinainen kuormausraide on ennen
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jatkunut raiteen jatkeella olevan rakennuksen tontin läpi sekä Naantalin pikatien
yli ollen osa kaakelitehtaalle johtanutta pistoraidetta.

Turku asema
Turku tavara

Kuva 8. Turun nykyisen raakapuunkuormausalueen sijainti merkittynä
oranssilla.
Muhkurin raiteisto on osa Turku tavaran liikennepaikkaa, mutta alue sijaitsee
2. luokan liikenteenohjauksen alueella. Kuormausraiteen 354 käyttöpituus on
345 metriä johtuen raiteen ylittävästä tieyhteydestä (kuva 9). Raidepuskimen ja
ylikäytävän välinen raidepituus mahdollistaa 16 Sp-sarjan raakapuuvaunun
kuormaamisen kerralla.
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Kuva 9. Kuormausalue päättyy nimettömään tasoristeykseen, jonka kohdalla
raiteen läheisyydessä on tilaa ainoastaan yhdelle puupinolle, mutta raiteiston
puolesta kuormausalue voisi jatkua lähemmäs vetoraiteen vaihdetta.

Kuva 10. Turku tavaran liikennepaikkaan kuuluvan Muhkurin 2. luokan liikenteenohjauksen alue sekä kuormausraide 354 vetoraiteineen korostettuna
oranssilla.
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Raide on sähköistämätön ja viereisen Uudenkaupungin radan sähköistyksestä
huolimatta raiteelle ei ole suunnitteilla sähköistystä, joka mahdollistaisi raakapuuvaunujen noutamisen sähköveturilla. Kuormausalueen kohdalla raide on sorapohjaista puupölkkyrataa K43-kiskoilla, jotka ovat ratanaulakiinnityksellä.
Turun kuormausalueen raakapuuvolyymit ovat olleet viime vuosina seuraavat
(Väylävirasto 2020):




2017: 36 925 m3
2018: 40 420 m3
2019: 30 665 m3

Tieyhteydet kuormauspaikalle ovat hyvät, sillä alueelle johtava katu erkanee
alueen vieressä olevalta Naantalin pikatieltä, eli vt 8:lta. Sen sijaan kuljetuksien
reititystä rajoittaa viereisen kaupunkialueen läpiajokielto pitkillä ajoneuvoilla.
Tästä syystä etelän suunnalta tulevat kuljetukset joutuvat kiertämään kaupunkialueen.
Haasteet kuormaustoiminnassa ja kehitysmahdollisuudet
Muhkurin kuormausraide ei mahdollista pituutensa puolesta kokojunien lastaamista. Kuormausraiteelle pääsee ainoastaan vetoraiteen 321 (kp 232 m) kautta,
joka on kuormausraidetta lyhempi. Kuormausraiteelle tulevan tai sieltä lähtevän
vaunuston ollessa vetoraidetta pidempi joudutaan tekemään enemmän vaihtotöitä. Käytännön liikennöinnissä on tapana viedä tai noutaa alueelta kaksi erillistä kahdeksan vaunun ryhmää.
Raakapuunkuormaus on kuormauspaikalla mahdollista ainoastaan toiselta puolen junaa ja lastausalueen kiilamaisen muodon vuoksi tila on ahdas alueen kaakkoisosassa. Tämän vuoksi osa puista joudutaan välivarastoimaan kentälle kauemmas raiteesta.

Kuva 11. Muhkurin kuormausraiteen pää. Puutavaran varastokenttä oikealla
puolella, vaunuja voidaan lastata vain tältä puolelta. Kuva: Aarne Alameri.
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Kuormauspaikka tulee poistumaan käytöstä lähitulevaisuudessa alueen kehittämistoimenpiteiden takia. Tästä syystä selvitetään, minne raakapuun kuormaus voi siirtyä alueelta, jotta kuormauspaikan kuljetuksia ei jouduttaisi ohjaamaan pois rautatiekuljetuksista.
Jos kuormauspaikasta joudutaan luopumaan ennen korvaavan uuden sijainnin
olemassaoloa, on yhtenä vaihtoehtona siirtää kuormaustoiminta tilapäisesti
kunnossapidon käyttämille raiteille Turku Tavaran liikennepaikan alueelle (ks.
kuva 10). Tässä tilanteessa tulee kuitenkin varmistaa kunnossapidon toimintaedellytykset alueiden ja raiteistonkäytön suhteen. Toinen vaihtoehto on hyödyntää viereisen alueen VR:n omistamia yksityisraiteita, jotka ovat tällä hetkellä
pääosin käyttämättömiä. Kumpikaan alueista ei siis sellaisenaan ole suoraan
käytettävissä, vaan vaatii toimenpiteitä soveltuakseen raakapuunkuormaukseen.

3.1.2 Salo
Salon raakapuunkuormausalue sijaitsee Salon liikennepaikalla asema-alueen
kohdalla ratapihan länsireunalla. Raakapuunkuormaukseen käytetään raiteita 101 (käyttöpituus 404 m) ja 102 (käyttöpituus 401 m). Raiteiden pituudet
mahdollistavat kokojunan jakamisen kahdelle eri raiteelle, vaikka kuormausalueen keskellä kulkee kuormausalueen liikenteen kannalta keskeinen molemmat
raiteet ylittävä tasoristeys, joka tulee jättää vaunuista vapaaksi (kuva 12). Raiteisto on esitetty kuvassa 13.
Kuormausraiteet ovat K43-kiskotuksella sekä kiinnitys puupölkkyihin on toteutettu jousi- ja ruuvikiinnityksellä (Hey Back). Raiteen päällysrakenne on vajaata
sepelöintiä.

Kuva 12. Salon raakapuun kuormauspaikka nähtynä Karjaan suuntaan. Etualalla kuormausalueen toiminnallisuuden kannalta keskeinen tasoristeys.
Tasoristeys tulee olla vapaana myös junaa lastatessa. Kuormausraiteiden ja
muun ratapihan välissä on juuri tilaa kahdelle puupinolle, kuormausalueen
laidalla sen sijaan ainoastaan yhdelle läheisen jyrkkäluiskaisen ojan vuoksi.
Kuva: Aarne Alameri.
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Kuva 13. Salon liikennepaikan raiteistokaavio, kuormausalue raiteineen
korostettu oranssilla.
Kuormauspaikka sijaitsee Salon liikennepaikalla asema-alueen kohdalla. Liikennepaikan itäpuolella sijaitsee Salon keskusta ja länsipuolella Meriniityn teollisuus- ja yritysalue. Kuormauspaikka rajautuu etelässä Satamakadun kokoojakatuun sekä Salonjokeen. Kuormausalueelle johtava tieyhteys kulkee Meriniityn
teollisuusalueelta Valimonkadun ja Örninkadun kautta. Esimerkiksi tieltä 110 on
yhteys kuormausalueelle, joka ei kulje asutuksen kautta. Sen sijaan etelän suunnasta lyhin reitti kulkee asutuksen läpi, joskin asutus on kierrettävissä teiden 52
ja 110 kautta.
Salon kaupungilla on kuormauspaikan alueelle maankäytön kehittämissuunnitelmia. Ensimmäisessä vaiheessa kaupunki on suunnitellut pysäköintialueen
laajentamista nykyiselle puunsäilytysalueelle, sillä kaupungin mukaan pysäköintipaikkoja tarvitaan lisää aseman lähistöllä ja Meriniityn puoli on potentiaalinen suunta. Kaupungin mukaan myöhemmässä vaiheessa on hyvä miettiä alueen maankäytön tehostamista ja kehittämistä pitkällä aikavälillä, minkä osalta
kaupunki toivoo yhteistyötä Väyläviraston kanssa alueen maankäytön kehittämisen osalta. Raakapuunkuormauspaikan siirtoon verrattuna olisi merkittävästi
halvempaa suunnitella tarvittavan uuden pysäköintipaikkamäärän järjestämistä muilla keinoin aseman seudulla.
Salon raakapuuliikenne operoidaan Turusta käsin dieselvetureilla kuormausraiteiden alun puuttuvan sähköistyksen vuoksi. Salosta lähtevät raakapuujunat
kulkevat tällä hetkellä Turun ja edelleen Toijalan suuntaan. Sähköistetyllä rantaradalla operointi dieselkalustolla ei ole tavoiteltavaa, joten Salon kuormauspaikan kehittämisessä on syytä huomioida kuormauspaikan käytettävyys myös
pelkillä sähkövetureilla (sähköistyksen toteuttaminen tarvittavilta osin raiteiden alkuihin).
Turku–Salo-rataosalla on vilkkaan matkustajaliikenteen vuoksi tällä hetkellä
hyvin hankalaa tai lähes mahdotonta operoida päiväsaikaan kokojunia Salon
suuntaan riittävien kohtausmahdollisuuksien puuttumisen vuoksi. Päiväsaikaan
operointi onnistuu tällä hetkellä vajaalla vaunumäärällä ja yöaikaan kokojunana.
Aiemmin Salosta on lähtenyt raakapuujunia myös Karjaan ja edelleen Hyvinkään
suuntaan, mutta tämä on edellyttänyt dieselveturin käyttöä koko matkalla. Rantaradan ratatyöt ja liikennerakenne ovat dieselvedon ohella johtaneet siihen,
että raakapuuliikenne ei ole kulkenut viime aikoina Salosta idän suuntaan. Kuitenkin Hanko–Hyvinkää-radan sähköistäminen on suunnitteilla ratasuunnitelmavaiheessa ja toteutus käynnistymässä vuoden 2021 aikana ollen valmis 2024.
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Rataosuuden sähköistys parantanee Salon raakapuun kuormauspaikan kilpailukykyä ja mahdollisesti luo Salosta itään suuntautuvaa tavaraliikennettä.
Salossa on releasetinlaite GANZ Domino 55. Salon raiteet 001, 002 ja 003 ovat
junakulkutieraiteita. Raiteet 101 ja 102 ovat suojattu raiteensululla ja avainsalpalaitteella. Raide 004 on suojattu raiteensululla sekä käsikäyttöisellä vaihteella ja näiden avainsalpalaitteilla. Salon liikennepaikalla on kaksi turvavaihdetta: V007 ja V004 (tarvittaessa myös V008), joilla voidaan antaa sivusuoja sivuraiteiden vaihtotöille. Vapaanaolon valvonta on toteutettu raidevirtapiireillä.
Salon liikennepaikan turvalaitevarusteluun ei ole tiedossa muutoksia osana alueella käynnissä olevia hankkeita.
Salon kuormausalueen raakapuuvolyymit ovat olleet viime vuosina seuraavat
(Väylävirasto 2020):




2017: 92 300 m3
2018: 95 200 m3
2019: 75 760 m3

Haasteet kuormaustoiminnassa ja kehitysmahdollisuudet
Salon puunkuormauspaikka on kuorma-autoliikenteelle sijainniltaan ja saavutettavuudeltaan toimiva. Sijainti keskustan ja rautatieaseman vieressä lisää kuitenkin Salon kaupungin painetta kehittää alueen maankäyttöä tehokkaammaksi.
Lyhyen tähtäimen tavoitteena on parantaa asema-alueen pysäköintimahdollisuuksia. Pitkän tähtäimen tavoitteena on puolestaan ohjata asemanseudun
maankäyttöä asunto- ja palvelupainotteiseksi. Molemmat kehitysnäkymät tuovat haasteita puunkuormauksen tulevaisuudelle Salon keskustassa. On kuitenkin huomioitava, että Salo on strategisesti tärkeä nykyisessä kuormauspaikkaverkossa ja se on tärkeä alueen raakapuulogistiikan toimijoille. Lisäksi kuormauspaikka on sisällytetty valtakunnalliseen raakapuun kuormauspaikkaverkon tavoitetilaan.
Raakapuunkuormauksen kannalta Salon kuormausalue on osittain ahdas. Raiteen 102 reunalle mahtuu vain yksi puupino, sillä välittömästi pinon takana on
luiskaltaan jyrkkä oja. Raiteen 101 sekä 004 väliselle alueelle mahtuu kaksi puupinoa, mutta raiteen 101 ja 111 välinen tila on riittämätön kahdelle rinnakkaiselle
pinolle (kuva 14). Varastotilojen rajallisuuden vuoksi varsinaisten kuormausraiteiden viereisten pinojen ohella raakapuuta säilytetään myös vaihteiden V014 ja
V010 rajaamalla osuudella radan länsipuolella.

Väyläviraston julkaisuja 28/2021

27

Kuva 14. Tila kahdelle rinnakkaiselle puupinolle ei ole riittävä raiteen 111
vieressä, vaan puut ulottuvat osittain raiteen ATU:n sisäpuolelle. Kuva: Aarne
Alameri.
Kuormauspaikkaa olisi mahdollista kehittää rakentamalla sähköistys ulottumaan raakapuukuormausraiteiden alkuun, jolloin mahdollistuisi sähköveturilla
operointi. Kuormausalueella oleva ylikäytävä tulee jättää vapaaksi vaunuista,
joten tavallisella sähköveturilla operoitaessa välin jättäminen sähköistämättömällä osuudella on mahdollista toteuttamalla vaununsiirtolaite tai käyttämällä
välivaunuja.
Salon kuormausalueen läpi tapahtuu jossakin määrin luvatonta kulkua asemaalueen ja Meriniityn alueen välillä. Eräs keino tämän vähentämiseen voisi olla
kuormausalueen aitaaminen, mutta raiteistoratkaisuista ja tieyhteyksistä johtuen aitoja ei voida toteuttaa kauttaaltaan, joten aitaaminen mahdollisesti johtaa luvattoman kulun siirtymiseen toiseen paikkaan. Todennäköisesti toimivin
ratkaisu olisi luvallisen kulkuyhteyden toteuttaminen asemalta ja laitureilta Meriniityn suuntaan. Aitauksen osalta on myös huomioitava, ettei sen sijoittelu
saisi rajoittaa entisestään ahtaita puutavaran säilytysalueita ja hankaloittaa
kuormauspaikan toiminnallisuutta. Asia korostuu etenkin raiteiden 101 ja
004/111-välisellä alueella, jossa säilytystilat ovat nykyiselläänkin riittämättömät (ks. kuva 14).

3.1.3 Piikkiö
Piikkiön raakapuunkuormauspaikkana käytetään Piikkiön liikennepaikan raidetta 003. Kuormausalue sijaitsee raiteen 003 eteläpuolella liikennepaikkaalueella, joka rajautuu toiselta reunaltaan seututien 110 alueeseen. Lastausalueelle tuleva tie erkanee suoraan seututiestä 110, joten alue on hyvin saavutettavissa.
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Piikkiössä läpiajettavan kuormausraiteen 003 käyttöpituus on 310 m, mikä ei
mahdollista kokojunien lastaamista liikennepaikalla. Raiteelle mahtuu enintään
14 Sp-sarjan raakapuuvaunua. Kuormausraide on sähköistämätön, joten operointi tapahtuu tällä hetkellä dieselvetureilla. Liikennepaikan raiteistokaavio on
esitetty kuvassa 15. Piikkiössä kuormausraiteella on puupölkyt ja K43-kiskot.
Kiskot on kiinnitetty raideruuvein ja päällysrakenne on vajaata sepelöintiä.

Kuva 15. Piikkiön liikennepaikan raidekaavio. Raakapuunkuormaukseen
käytetään raidetta 003.
Kuormausalue rajoittuu etelässä seututiehen 110. Sen toisella puolella on asuinpientalojen ja erillispientalojen korttelialuetta sekä asemakaavoittamatonta
peltoaluetta. Alueen pohjoispuolella on asuinpientalojen, erillispientalojen sekä
asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialuetta. Tämän lisäksi pohjoispuolella on myös yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennuksien korttelialuetta.
Liikennepaikan eteläpuolella on luonnonsuojelualue, jonka melutilanteeseen
puunkuormauspaikka voisi vaikuttaa. Kaksoisraidetta suunniteltaessa on tutkittu, että seututie 110 vaikuttaisi meluun enemmän kuin kaksoisraide, mutta
puunkuormauksen melu on luonteeltaan erilaista kuin muun rautatieliikenteen
melu, joten vaikutus meluun on syytä tarkastella, mikäli puunkuormauspaikkaa
laajennettaisiin. Käytettävissä olevan rajallisen tilan sekä radan geometrian
vuoksi kuormauspaikan laajentaminen ei kuitenkaan ole kustannuksiltaan realistista.
Piikkiön kuormausalueen raakapuuvolyymit ovat olleet viime vuosina seuraavat
(Väylävirasto 2020):




2017: 28 400 m3
2018: 20 165 m3
2019: 16 150 m3

Piikkiön liikennepaikan käyttö raakapuun lastauksessa on ollut keskeytettynä
vuonna 2020 ajanjakson 19.5.2020–31.10.2020, kun raide 003 on ollut suljettuna
liikenteeltä. Raiteella oli GRK Rail Oy:n kapasiteettivaraus Salo–Piikkiö-välin
päällysrakenteen vaihdon vuoksi. Raidetta on käytetty pölkkyjen sekä sepelin
lastaukseen ja ratatyökaluston säilytykseen. Vastaavasti koko kuormauspaikka-alue on toiminut sepelin sekä pölkkyjen välivarastona ja työkoneiden säilytysalueena. Raakapuuliikenne Piikkiöstä on jatkunut jälleen 10.11.2020 alkaen,
edellisen kerran raakapuuliikennettä sieltä on ollut huhtikuussa 2020.
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Piikkiössä on releasetinlaite GANZ Domino 55. Liikennepaikalla on kaksi junakulkutieraidetta 001 ja 002, jotka on varustettu pääopastimin ja JKV:lla. Sivuraide 003 on suojattu raiteensuluilla ja näiden avainsalpalaitteilla. Piikkiössä on
raiteen 002 päissä turvavaihteet V003 ja V004, joilta voidaan antaa sivusuoja
esimerkiksi raiteella 003 tapahtuville vaihtotöille. Vapaanaolon valvonta on toteutettu raidevirtapiireillä.
Haasteet kuormaustoiminnassa ja kehitysmahdollisuudet
Kuormausalueen kohdalle raiteen eteläpuolelle mahtuu kaksi puupinoa, mutta
lastausalue on kokonaisuutena huomattavan ahdas (kuva 16), kun huomioidaan,
että aluetta käyttää kolme eri asiakasta. Kuormausalueen laajentamiselle ei ole
tällä hetkellä tilaa johtuen liikennepaikkaa ympäröivästä kaupunkirakenteesta
sekä ratageometriasta välittömästi liikennepaikan vaihteiden ulkopuolella.

Kuva 16. Piikkiön kuormauspaikan tila on ahdas. Raiteen ja aluetta rajaavan
aidan (erottuu kuvassa pölkkypinojen ja sepelikasan välillä) ja raiteen välillä
tilaa on vain n. 20 metriä. Kesällä 2020 kuormauspaikka oli kokonaan pois
käytöstä, kun se toimi päällysrakenneurakan ratatyön tukikohtana. Kuva:
Aarne Alameri.
Piikkiössä mahdollinen kuormauspaikan tai ratapihan laajentaminen on erittäin
hankalaa. Ratapihan itäpäässä tulovaihteen jälkeen on ratasilta sekä kaarre
(kuva 17) sekä vastaavasti ratapihan länsipäässä välittömästi tulovaihteen jälkeen alkaa nousu (kuva 18).

Väyläviraston julkaisuja 28/2021

30

Kuva 17. Piikkiössä ratapihan itäpään vaihteiden jälkeen on ratasilta sekä rata
kaartaa vasemmalle. Kuva: Aarne Alameri.

Kuva 18. Piikkiössä välittömästi ratapihan länsipään vaihteiden jälkeen alkaa
nousu. Kuva: Aarne Alameri.
Osana Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden suunnittelua on laadittu
kaksi kehittämisvaihtoehtoa, joista toisessa nykyiselle radalle rakennetaan kaksoisraide koko matkalle. Toisessa vaihtoehdoista rakennettaisiin Piikkiön ohittava rataoikaisu, jolloin 11 km nykyistä rataa jäisi sivuun uudesta kaksoisraiteesta.
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Jos suunnitellaan Piikkiön raakapuunkuormauspaikalle toimenpiteitä, on syytä
varautua mahdollisen kaksoisraiteen rakentamiseen. On myös epäselvää, mitä
nykyiselle radalle tapahtuisi rakennettaessa rataoikaisu. Kunnossapito vähäisen tavaraliikenteen vuoksi olisi kallista. Toisaalta nykyistä rataa pitkin olisi
mahdollista liikennöidä lähiliikennettä, joka palvelisi Piikkiön taajamaa, mikä
puoltaisi radan kunnossapidon jatkamista. Huolimatta kiinnostuksesta lähijunaliikennettä kohtaan päätöstä kummankaan vaihtoehdon toteuttamisesta ei
kuitenkaan ole tehty, joten suunnitelmat voidaan ottaa huomioon tässä selvityksessä vain hyvin rajallisesti.

3.1.4 Kyrö
Kyrön raakapuunkuormauspaikkana käytetään Kyrön liikennepaikan raidetta 433. Raidetta on käytetty ennen Kyrön sahan sahatavaran lastaamiseen,
mutta sahatavaran kuljetukset ovat siirtyneet kuorma-autoille. Sahatavaran
lastauksen jäljiltä raiteen vieressä on n. 230 m matkalta asfaltoitu levike raiteen
ja kadun (Porakalliontie) välissä, johon on voinut ajaa suoraan saha-alueen ajoneuvoilla (kuva 19). Ratapihan länsipäässä Porakalliontie kulkee raiteen välittömässä läheisyydessä eikä erillistä levikettä ole (kuva 20). Kuvassa 21 on esitetty
liikennepaikan raiteistokaavio.

Kuva 19. Kyrön raiteen 433 vieressä on sahan alueen kohdalla levike lastaustoimintaa varten. Sulkuviivan takana kulkee Porakalliontie, joka on yleinen tie.
Lastausalueesta varoitetaan liikennemerkein. Kyrön suojeltu asemarakennus
kuvan vasemmassa reunassa. Kuva: Aarne Alameri.
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Kuva 20. Saha-alueen jälkeen kuormausraiteen viereinen Porakalliontie siirtyy
raiteen läheisyyteen. Junien kuormaus joudutaan käytännössä tekemään
osittain suoraan yleiseltä tieltä. Lastausalueesta on varoitettu liikennemerkein.
Porakalliontien liikenne on verrattain vähäistä, joten lastaustoiminnasta ei ole
merkittävää haittaa. Kuva: Aarne Alameri.

Kuva 21. Kyrön liikennepaikan raiteistokaavio, raakapuunkuormaukseen käytetään raidetta 433.
Kuormausraide on K43-kiskotuksella sekä kiinnitys puupölkkyihin on toteutettu
jousi- ja ruuvikiinnityksellä (Hey Back). Raiteen päällysrakenne on vajaata sepelöintiä. Kuormausraiteen pituus (kp 596 m) mahdollistaa kokojunien lastaamisen, mutta katuverkon ja kiinteistöjen vuoksi alueella ei käytännössä ole tilaa
kuin hyvin rajalliseen raakapuun säilytykseen. Tällä hetkellä puut lastataan suoraan ajoneuvoista junaan ilman raakapuun välivarastointia. Kuormausraide on
kokonaan sähköistämätön.
Alueen pohjoispuolella Porakalliontien toisella puolella on teollisuusaluetta.
Alueen Toijalan puoleisessa päässä, radan pohjoispuolella Porakalliontien toisella puolen on (muutaman metrin suojaviheralueen jälkeen) erillispientalojen
ja rivitalojen korttelialuetta.
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Radan eteläpuolella on erillispientalojen ja rivitalojen korttelialuetta sekä viljelykäytössä olevaa peltoa. Radan eteläpuolella sijaitsee myös vanha asemarakennus, jonka osalta asemakaavassa on määrätty ympäristön ominaispiirteet
säilytettäväksi.
Radan eteläpuolella Kyrön rautatieasema ja siihen liittyvät alueet on merkitty
Rautatiesopimuksessa arvokkaaksi kokonaisuudeksi. Asema-alue radan eteläpuolella on myös määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi valtioneuvoston päätöksellä.
Kyrön kuormausalueen raakapuuvolyymit ovat olleet viime vuosina seuraavat
(Väylävirasto 2020):




2017: 36 775 m3
2018: 28 150 m3
2019: 21 600 m3

Kyrön liikennepaikalla on Siemens SIMIS C tietokoneasetinlaitteen ala-asema.
Tietokoneasetinlaite sijaitsee Turussa. Kyrön liikennepaikalla on kaksi junakulkutieraidetta 431 ja 432, jotka ovat varustettu pääopastimilla ja JKV:lla. Sivuraide 433 on suojattu raiteensuluilla ja avainsalpalaitteella E-suunnassa. P-suunnassa sivusuojan antaa turvavaihde V408 ja sen avainsalpalaite. Vapaanaolon
valvonta on toteutettu akselinlaskentatekniikalla.
Toijalan radan liikennemäärät ovat viime vuosina vähentyneet etenkin matkustajajunaliikenteen osalta, joten kuormauksen vaatimalle vaihtotyölle on tällä
hetkellä riittävästi ratakapasiteettia. Sivuuttavan liikenteen tai junakohtausten
aikaan liikennepaikalla ei kuitenkaan voi tehdä vaihtotöitä, sillä kuormausraiteelta tehtävät vaihtotyöt käytännössä varaavat liikennepaikan junakulkutieraiteet. Kuormausraiteen jatkeella oleva 92 metrinen raide 434 käytännössä palvelee ainoastaan radanpidon tarpeita. Vaihtotöiden sujuvuutta voinee lisätä
kuormausraiteen 433 ottamisella liikenteenohjauksen käyttöön, jolloin junia
voisi ajaa suoraan kuormausraiteelle ja sieltä pois.
Haasteet kuormaustoiminnassa ja kehitysmahdollisuudet
Kyrön kuormauspaikan työskentelyalue on hyvin ahdas eikä raakapuulle ole juurikaan varastotilaa. Kuormaustoimintaa joudutaan tekemään kadulla. Raskaalla
rekkaliikenteellä on paikoin ollut vaikeuksia kääntyä Kyröntieltä Porakalliontielle, kun nykyisessä katujärjestelyssä liittymän yhteydessä on tiukka s-mutka.
Muutoin alueen saavutettavuus on melko hyvä. Alueelle pääsee mm. taajaman
läpi kulkevalta Kyröntieltä, jolle pääsee suoraan alle kilometrin päässä olevalta
valtatieltä 9.
Liikennepaikalla on kaksi junakulkutieraidetta ja yksi kuormausraide. Muun junaliikenteen tai junakohtauksien aikana liikennepaikalla ei voi tehdä vaihtotöitä.
Kuormaustoiminnan kehittämiseksi aluetta olisi syytä laajentaa, jottei kuormaustoimintaa jouduttaisi tekemään kadulta. Samoin käytettävyyttä parantaisi
mahdollisuus välivarastoida puutavaraa alueella. Laajentamiselle ei kuitenkaan
ole nykyisellään tilaa.
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Raakapuuliikenteen kehittämiseksi liikennepaikan lastausraiteen Toijalan puoleiseen päähän voitaisiin toteuttaa sähköistys, jotta liikenne voitaisiin operoida
kokonaan sähkövetureilla. Sähköistyksen toteuttaminen voisi myös tehdä rautatiekuljetukset potentiaaliseksi vaihtoehdoksi Kyrön sahan tavarakuljetuksille.

3.1.5 Pansion satama
Pansiossa Turun sataman omistamalla alueella eräs toimija harjoittaa tällä
hetkellä kuormaustoimintaa sataman kanssa tehtyyn sopimukseen perustuen.
Aluetta olisi myös mahdollista vuokrata tällä hetkellä korkeintaan viiden vuoden
sopimuksella, jossa on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Mahdollisista pidemmistä sopimuksista on neuvoteltava sataman omistajan eli Turun kaupungin
kanssa.
Alueelle mahtuu yksi yhtenäinen kokojunaa lyhyempi raakapuupino. Raiteiden
473, 484 ja 494 kokonaisuudesta koostuvalle kuormausraiteelle mahtuu 23 vaunua (kuva 22), joten 24 vaunun kokojunille vaaditaan ylimääräisiä vaihtotöitä.
Tällä hetkellä alueella on ollut käytäntönä kuormata erikseen kaksi 12 vaunun
junaa. Alueen raiteistoa on tilan puolesta mahdollista muokata 24 vaunun kokojunille soveltuvaksi.

Kuva 22. Kuvan etualan vaihteesta V474 alkava raiteiden 473, 484 ja 494
muodostama kokonaisuus, jota käytetään raakapuunkuormaukseen sataman
alueella. Lastaus tapahtuu ainoastaan raiteen vasemmalta puolelta alueelta,
jossa näkyvät myös puupinot. Kuva: Aarne Alameri.
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Kuva 23. Vasemmanpuolimmaisena raide, jota käytetään lastausraiteena
Pansion satamassa. Kuva: Aarne Alameri.
Osittain sataman alueelle raiteiden 482/492 ja Pansiontien väliin on suunniteltu
(nykyisen kuormauspaikan vastapuolelle) kuormauspaikan toteuttamista.
Toteuttaminen vaatisi jossakin määrin nykyisen infran muokkaamista. Satamaalueelle on hyvät kulkuyhteydet ja meluntorjunnallisia ongelmia ei ole alueen
luonteen vuoksi. Alueen saavutettavuus tulee parantumaan, kun Ihalan liittymän parannustyöt mahdollistavat seututieltä 185 kääntymisen Länsikaarelle
myös lännen suunnasta lähestyttäessä ja vastaavasti mahdollistavat kääntymisen Länsikaarelta seututielle 185 lännen suuntaan.

Kuva 24. Ote entisen junalauttasataman raiteistokaaviosta. Puunkuormaukseen käytetään raiteiden 473, 484 ja 494 muodostamaa kokonaisuutta sekä
raiteen viereistä aluetta, joka ovat korostettuna oranssilla.
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Nykyinen Turku asemalta Turun satamaan johtava vain henkilöliikenteen käytössä oleva raide tultaneen purkamaan jatkossa ja vastaavasti rakentamaan
uusi henkilöliikenteen yhteys sataman pohjoisempaa Iso-Heikkilän laitaa kulkevaa nykyistä sataman ratayhteyttä hyödyntäen. Tässä yhteydessä sähköistetty
rata tulisi huomattavasti lähemmäksi Pansion satamaa kuin aiemmin, jolloin junalauttasataman raideyhteyden sähköistämisen kustannus laskisi.
Nykyinen kuormauspaikka sijaitsee satama-alueella. Asemakaavassa alueen
käyttötarkoitukseksi on merkitty LS-1 eli satamatoimintojen alue. Pansiontien
pohjoispuolella välitön lähiympäristö on teollisuusaluetta. Eteläpuolella alue
rajoittuu mereen.
Ruissalon Natura-alue sijaitsee lähellä kuormaukseen käytettyä raidetta, Pohjoissalmen toisella puolella, mikä on otettava huomioon, mikäli alueelle suunnitellaan merkittävämpiä toimenpiteitä. Pansiontien pohjoispuolisella rataalueella melko lähellä puunkuormausaluetta sijaitsee uhanalaiseksi merkitty
luontoarvo.
Haasteet kuormaustoiminnassa ja kehitysmahdollisuudet
Nykyisin alue ei ole Väyläviraston puunkuormauspaikka, vaan metsäyhtiöt sopivat erikseen sen käytöstä maanomistajan kanssa. Nykyisellään alue ei vastaa
siten raakapuun kuljetustarpeisiin samalla tavoin kuin muut kuormauspaikat.
Alueen ottaminen viralliseksi raakapuunkuormauspaikaksi edellyttäisi alueen
hankkimista Väyläviraston omistukseen. Lisäksi aluetta olisi syytä pidentää
mahdollistamaan vähintään 24-vaunuiset, mielellään pidemmät, raakapuujunat.
Sataman näkökulmasta nykyisiä raiteita ei tällä hetkellä tarvita muuhun käyttöön, joten raakapuunlastaus alueella onnistuu. Kuitenkin jatkossa sataman ensisijaisena tavoitteena on hyödyntää raiteistoa yhdistettyjen kuljetusten käyttöön, joten mahdollisen uuden liikenteen alkaessa raakapuunlastaukselle täytyy
löytää uusi paikka.
Kaupungin tavoitteena on kehittää Pansion aluetta asumiseen tai satamatoimintoihin, joten lähtökohtaisesti raakapuunkuormaukselle voidaan joutua jatkossa
etsimään uusi paikka, eikä tässä mielessä uuden kuormauspaikan rakentaminen
alueelle ole välttämättä pitkäjänteistä investointipolitiikkaa tukeva ratkaisu.

3.1.6 Tarkastelualueen lähiympäristön kuormauspaikat
Vaikka tämän selvityksen varsinainen tarkastelualue kattaa vain Varsinais-Suomen, on syytä tarkastella lyhyesti myös lähiympäristön kuormauspaikkoja, sillä
ne vaikuttavat raakapuuvirtoihin myös tarkastelualueella. Kuvassa 25 on esitetty Lounais-Suomen kuormauspaikkaverkosto siltä osin, kun sitä on vuonna 2016
käytetty.
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Kuva 25. Raakapuun kuormauspaikkaverkoston tavoitetila Lounais-Suomessa.
(mukaillen Iikkanen & Lapp 2018)
Tarkastelualueen puuvirtoihin vaikuttavat sen ulkopuolisista paikoista eniten
Humppila ja Akaa Turku–Toijala-radalla sekä Karjaa ja Lohja Hangon radalla.
Humppilan kuormauspaikka on pienempi, eikä sinne mahdu kokojuna. Karjaa ja
Lohja ovat suurempia kokojuna-asemia. Akaalle rakennetaan paraikaa nykyistä
korvaamaan uutta kuormauspaikkaa, johon tulee kaksi kokojunille sopivaa kuormausraidetta.
Humppilan ja Akaan läheisyys vaikuttaa mahdollisen uuden kuormauspaikan
sijoitusmahdollisuuksiin Turku–Toijala-radalla: mitä pohjoisemmaksi mennään,
sitä enemmän uusi kuormauspaikka kilpailisi näiden kahden kanssa samasta
puutavarasta. Karjaa ja Lohja taas vaikuttavat rantaradan puuvirtoihin: jo nyt
puutavaraa kuljetetaan Varsinais-Suomesta näille kuormauspaikoille. Nykyisellään Salon ja Karjaan välinen etäisyys on logistiikan näkökulmasta hyvä, mutta
mikäli suunniteltaisiin uutta kuormauspaikkaa Salon itäpuolelle, alkaisi se olla
liian lähellä Karjaata.
Tämän selvityksen lisäksi samanaikaisesti on käynnissä Karjaa–Hyvinkää–Hämeenlinna-välin kattava raakapuuselvitys. Selvityksen lopullisia tuloksia ei ole
ollut tätä raporttia laadittaessa käytössä, mutta Karjaan sijainti on verkostollisesta näkökulmasta hyvä, minkä takia se ei voi siirtyä merkittävästi, vaikka alueen kuormauspaikkaverkostoon tulisi muutoksia. Mahdollinen siirtymä on niin
pieni, ettei sillä ole vaikutusta Salon kuormauspaikkaan.
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3.2 Potentiaalisimmat uudet kuormauspaikat
Tarkasteltaessa mahdollisia uuden kuormausalueen sijaintivaihtoehtoja kaksi
kuormauspaikkaa erottuu joukosta potentiaalisimpina: Saramäki ja Korvenmäki.
Paikkojen sijainnit ja niiden sijoittuminen nykyisiin kuormauspaikkoihin nähden
on esitetty kuvassa 26.

Kuva 26. Nykyiset ja potentiaalisimmat uudet kuormauspaikat.
Saramäen sijainti olisi kuormausalueelle erinomainen. Se on hyvä maankäytön,
rautatieliikenteen, tieliikenteen ja puutavaralogistiikan näkökulmasta. Alueen
pohjaolosuhteet ovat kuitenkin huonot, mistä seuraa mittavat pohjavahvistustarpeet, mikä kasvattaa rakentamiskustannuksia merkittävästi.
Korvenmäki on kompromissivaihtoehto: se ei ole hyvä minkään osa-alueen kannalta, mutta siinä ei ole myöskään mitään seikkoja, jotka tekisivät siitä erityisen
huonon sijainnin uudelle kuormauspaikalle. Korvenmäki edellyttäisi myös pohjavahvistustoimenpiteitä, joten se ei olisi välttämättä merkittävästi Saramäkeä
edullisempi.

3.2.1 Saramäki
Saramäen potentiaalinen kuormauspaikka-alue sijoittuisi Turku–Toijala-rataosalle noin ratakilometreille 265–267 Turun ja Maarian liikennepaikkojen välille.
Saramäen kuormauspaikkavaihtoehtoa on tutkittu jo useissa aiemmissa selvityksissä, joista on kerrottu lisää luvussa 5.1. Sijainti olisi tälläkin hetkellä usean
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toimijan näkökulmasta paras sijaintivaihtoehto kokonaan uudeksi kuormauspaikka-alueeksi. Vuonna 2016 Liikennevirasto on laadituttanut Saramäkeen sijoittuvasta raakapuun kuormauspaikasta ratasuunnitelmaa, mutta ratasuunnitelma on keskeytetty korkeiden kustannusten vuoksi. Suunnitelmassa Saramäkeen olisi sijoitettu kaksiraiteinen ratapiha ja tältä erkaneva pistoraide, jota käytettäisiin kuormausalueena (kuva 27).

Kuva 27. Ote Saramäkeen aiemmin suunnitellun kuormauspaikan ratasuunnitelmaluonnoksen yleiskartasta (Sito 2016).
Alueella ei ole aiemmin ollut asema-aluetta, ainoastaan Vaisteentien tasoristeyksen lähettyvillä on ollut Saramäen (Srm) seisake kilometrillä 266+979 ajanjaksolla 1.12.1946–28.5.1978 (Iltanen 2009). Saramäen alueelle on aiemmin
suunniteltu myös VAK-ratapihaa, mutta läheinen kalliovesivarasto on estänyt
hankkeen. Kuormauspaikan liikennepaikkaa suunniteltaessa on huomioitava
kalliovesivaraston aiheuttamat rajoitteet (kyseisen varaston kautta kulkee
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käyttövesi Virttaankankaalta Turun seudulle). Kalliovesivarasto sijaitsee radan
ja Soittomäen välisen kalliokohouman sisällä (lähin osoite Niittykulmantie 170).
Alueen kaavoissa on jossakin määrin huomioitu tilavaraus ratapihalle, mikä helpottaa toteuttamisprosessia. Potentiaalinen kuormausalue sijaitsee tie-, rataja lentomelualueella, joten meluntorjunnallisia ongelmia ei alueella liene. Myös
lähistön asutus on verrattain vähäistä ja radan itäpuolella on teollisuutta, jota
on myös kaavoitettu sinne lisää.
Radan vaakageometriassa on Saramäen alueella pitkiä suoria, jotka mahdollistavat kuormausraiteiden vaihteiden sijoittamisen. Radassa on kaarteet noin kmväleillä 264+670-265+140 (kaarresäde 709 m) ja 266+350-266+590 (kaarresäde
2979 m). Nykyisen raiteen pystygeometria on alueella tasainen ja mahdollistaa
kuormausalueen sijoittamisen alueelle. Pituuskaltevuus vaihtelee alueella 0,4–
4,2 ‰ välillä.
Potentiaalinen raakapuun kuormausalue sijoittuisi savipehmeikköalueelle, josta
on tehty pohjatutkimuksia eri suunnitteluvaiheiden yhteydessä. Savikerrosten
yhteispaksuus vaihtelee alueella, mutta on syvimmillään mahdollisen kuormausalueen kohdalla 30 metriä. Kuivakuorikerros on ohut.
Toijala–Turku-rataosa on perustettu Saramäen alueella maanvaraisesti. Radan
vakavuutta on suunniteltu parannettavaksi vastapenkereillä ja ojan putkituksilla vuonna 1998 Turku–Toijala-radan sähköistyksen yhteydessä ja vuonna
2007 radan peruskorjauksen yhteydessä.
Potentiaalisen kuormausalueen kohdalla radan itäpuolella sijaitsee suurjännitelinja, joka vaihtaa puolta kohdassa, jossa peltoalueet päättyvät radan itäpuolella Maarian suuntaan mennessä. Suunnittelussa on huomioitava suurjännitelinjan aiheuttamat rajoitteet (ja tarvittaessa siirtotarpeet).

Kuva 28. Saramäen aluetta Turun suuntaan nähtynä. Radan ylittää 110 kV
voimalinja noin ratakilometrillä 265+730.
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Tarkemmassa suunnittelussa on myös huomioitava Niittykulman (264+888) ja
Vaisteentien (267+105) puolipuomilaitokset. Toiminnallisuuden kannalta lienee
perusteltua sijoittaa vaihtokulkuteitä rajoittavat raideopastimet tasoristeysten
läheisyyteen sekä kytkeä tasoristeysten toiminta opastimiin.
Kulkuyhteydet suunnitellulle kuormausalueelle olisi luontevaa toteuttaa kuormausalueen tarkasta sijaintikohdasta riippuen joko Lentoasemantien vt 9 eritasoliittymästä tai vastaavasti vt 9 Moision eritasoliittymän kautta.

3.2.2 Korvenmäki
Korvenmäen mahdollinen kuormauspaikka-alue sijaitsee Kaarinassa ratakilometrillä 186, suurin piirtein kilometripylvään 186 ja esiopastimen EoP 186
(187+026) välisellä alueella Piikkiön ja Kupittaan välisellä rataosalla. Alueen
puolivälissä on vt 1:n sillat Pukkilan ylikulkusilta (S) (T-2234, teräksinen jatkuva
palkkisilta, teräsbetonikantinen, liittorakenteinen) ja Pukkilan ylikulkusilta (N)
(T-2407, Teräksinen jatkuva palkkisilta, teräsbetonikantinen, liittorakenteinen).
Sillat ovat valmistuneet vuonna 1994.
Radassa on siltojen kohdilla lyhyt kaarre, jonka kaarresäde on 500 m. Kaarteen
molemmilla puolilla on pitkät suorat, jotka mahdollistavat kuormausraiteiden
vaihteiden sijoittamisen. Linjaraiteen pystygeometria on mahdollisen kuormauspaikan alueella melko tasainen, mutta alueen päissä on pituuskaltevuudet
ovat suuremmat. Rata laskee kohti Piikkiötä 9,4 ‰ kaltevuudella (kuva 29).
Radan vasemmalla puolella on varaus lisäraiteelle.

Kuva 29. Vt 1:n sillat Kupittaan suunnasta nähtynä. Pitkien suorien välillä on
maltillinen kaarre sekä pienen mäen ylitys. Kuva: Aarne Alameri.
Rautatie sijaitsee kahden kalliokohouman välisessä savilaaksossa. Alueen savikko on paksuudeltaan noin 15 metriä ja sen alla on hiekkamoreenia. Nykyinen
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ratapenger on vahvistettu alueella vastapenkerein. Kuormausalue ja kuormausraiteet tulevat todennäköisesti vaatimaan pohjanvahvistuksia sekä mahdollisesti louhintaa riippuen kuormausalueen sijoittumisesta ja koosta.
Siltojen välituet aiheuttavat haastetta ja rajoitteita kuormausalueen mitoitukselle, koolle ja käytölle. Mahdollisessa jatkosuunnittelussa on selvitettävä yhdessä silta-asiantuntijoiden kanssa sillan aiheuttamat rajoitteet ajoratojen, varastokenttien ja kuormausraiteiden osalta. Oheiseen sillan yleispiirustuksen
(kuva 30) sivukuvaan hahmoteltu esimerkki mahdollisesta kuormausalueen sijoittumista. Mitoituksessa ei ole huomioitu, että siltojen välituet eivät sijaitse
täysin radan suuntaisesti (kuva 31). Esimerkin kaltaisessa tilanteessa puuta ei
voida varastoida siltojen alla välitukien kohdalla, mikä pienentää varastokenttien kapasiteettia.

Kuva 30. VT1:n sillat aiheuttavat haastetta kuormausalueiden sijoittumiselle.
(Mukaillen Väylävirasto n.d.)

Kuva 31. VT1:n sillat Korvenmäen kohdalla. (Väylävirasto n.d.)
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Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta, lähimmät talot ovat noin parin sadan metrin päässä ratakäytävästä, mutta osin maastoesteiden takana
(mm. osa Kellarimäen asutuksesta). Radan itäpuolella on radan suuntaisesti teollisuusaluetta molemmin puolin moottoritien siltoja. Moottoritien melualueen
sekä läheisen teollisuuden vuoksi alueella voidaan välttyä erillisen melusuojauksen toteuttamiselta.
Radan koillispuolella sijaitsee Pukkilan kartanomuseo, joka on valtakunnallisesti
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Alue on myös merkitty muinaisjäännösalueeksi. Puunkuormaustoiminnasta mahdollisesti kartanon alueelle kulkeutuva melu on otettava huomioon suunnittelussa.
Tieyhteydet alueelle ovat hyvät, kun lähellä sijaitsevan kt 40:n rakenteilla oleva
Pukkilan eritasoliittymä (ks. kuva 3) valmistuu. Liikenne kuormausalueelle olisi
luontevinta järjestää nykyisten teollisuusalueiden kautta tai vieritse.
Helsinki–Turku nopean ratayhteyden hankkeessa eräänä vaihtoehtona on toteuttaa Piikkiön ohittava rataoikaisu (ks. kuvat 2 ja 3). Toteutuessaan oikaisu
poistaisi kaukoliikenteen Korvenmäen mahdollisen kuormauspaikan kohdalta,
mikä lisäisi kapasiteettia huomattavasti nykyiseen verrattuna. Kuitenkin Turun
seudun paikallisliikenteen kehittyminen jatkossa voi muuttaa tilannetta huomattavasti. Toisaalta ei ole tietoa, jatkettaisiinko nykyisen radan kunnossapitoa
rataoikaisun myötä. Kuormausalue on toteutettavissa kokonaan sähkövetureilla
operoitavaksi kuormausraiteiden päätyjen sähköistämisellä.
Kokonaisuutena Korvenmäki ei ole kuormauspaikkana minkään osa-alueen puolesta erityisen hyvä, joskaan ei myöskään erityisen huono. Alueelle olisi toteutettavissa kohtuullisesti toimiva kuormauspaikka, mutta kuormauspaikkasijainnilla ei ole myöskään erityisiä puoltavia tekijöitä.
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3.3 Haastavammat uudet kuormauspaikat
Uusista kuormauspaikkasijainneista haastavammiksi todettiin Nousiainen,
Viheriäinen ja Perno. Niiden sijainnit on esitetty kuvassa 32.

Kuva 32. Nykyiset, potentiaalisimmat ja haastavammat kuormauspaikat.
Kaikilla näillä kuormausaluesijainneilla on jokin merkittävä puute, jonka vuoksi
ne ovat haasteellisia. Sijainneilla on myös joitakin pienempiä puutteita.

3.3.1 Nousiainen
Nousiaisten entinen liikennepaikka, joka sijaitsi ratakilometrillä 220+663 (nykyisten Raision ja Mynämäen liikennepaikkojen välillä) on eräs kuormauspaikkavaihtoehdoista. Uudenkaupunginradan vuonna 2021 käyttöönotettava sähköistys lisää entisen liikennepaikan potentiaalia kuormausaluekäytössä, sillä sähköveturein hoidettava operointi on järjestettävissä helpohkosti.
Liikennepaikalla on ollut aiemmin kaksi läpiajettavaa sivuraidetta nykyisen linjaraiteen molemmin puolin, lounaispuolella ollut raide on ollut lyhempi kuormausraide aseman tavaramakasiinin ja Nousiaisten nykyisen puolipuomilaitoksen välillä, sekä linjaraiteen koillispuolella ollut raide on ollut pidempi kohtausraide. Liikennepaikan tavaraliikenne on päättynyt 1.10.1976 ja henkilöliikenne
1.1.1993 (Nummelin 2018).
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Liikennepaikan lähellä on vain yksittäisiä asuinrakennuksia Vanhanasemantien
varrella entisen asemarakennuksen lounaispuolella. Lähes satavuotias hoidettu
asemamiljöö rakennuksineen sekä entiset osuuskaupan makasiinit sijaitsevat
radan välittömässä läheisyydessä linjaraiteen lounaispuolella (kuva 33). Meluntorjuntaa ei välttämättä tarvita alueelle vähäisen asutuksen sekä rakennuskannan sijoittumisen ansiosta.

Kuva 33. Nousiaisten entistä liikennepaikka-aluetta nähtynä tien 1912 tasoristeyksen suunnasta. Entiset osuuskaupan makasiinit ovat radan vasemmalla
puolella, asema-alue rakennuksineen jää siilojen taakse. Radan oikea puoli on
rakentamatonta ja osittain entistä ratapihan pohjaa. Kuva: Aarne Alameri
Alueen ympäristön vuoksi kuormaustoiminnan näkökulmasta linjaraiteen kokonaan rakentamaton koillispuoli on tarkoituksenmukainen uutta lastausaluetta
pohdittaessa. Pohjaolosuhteiltaan alue on 10–25 m paksua savi- ja silttipehmeikköä. Entisen sivuraiteen ja ratapiha-alueen ansiosta linjaraiteen läheisyydessä pohjamaa voi olla lujittunut ja vähentää siten alueen pohjanvahvistustarvetta. On kuitenkin ilmeistä, että kuormauspaikkaa toteutettaessa pohjanvahvistuksia joudutaan toteuttamaan jossakin määrin.
Mahdollisen uuden liikennepaikan vaihtotyöt tulisi operoida tasoristeyksien
vuoksi Uudenkaupungin suunnasta, jotta varoituslaitteilla varustettuja tasoristeyksiä Nousiainen (220+294) ja Pohjamäki (221+886) ei tarvitse ylittää vaihtotöissä. Kyseisten tasoristeysten välillä on lisäksi kolme vartioimatonta tasoristeystä: Suikkinen (221+005), Korpi (221+309) ja Vuoriluoto (221+676). Millekään
näistä ei johda varsinaista tietä, vaan tasoristeysten tarkoitus on mahdollistaa
maatalousajoneuvojen siirtyminen pellolta toiselle. Tasoristeysten ilmeisen vähäisen käytön vuoksi vaihtotyöliikenne niiden yli ei vaikuta ilmeiseltä turvallisuusriskiltä.
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Vaihtotöiden näkökulmasta olisi luontevaa tarkemmassa suunnittelussa toteuttaa opastinsijoittelut siten, että Nousiaisten tulo-opastin Mynämäen suunnasta
olisi ennen Pohjamäen tasoristeystä ja tasoristeyksen toiminta olisi riippuvainen opastimesta. Jos Nousiaisten Mynämäen suunnan lähtöopastimien jälkeen
ennen Pohjamäen tasoristeystä asennettaisiin ylimääräinen opastin (Mynämäen suuntaan), joka olisi liitetty tasoristeyksen toimintaan, pystyisi tasoristeyksen toiminnan sitomaan tehtyihin kulkuteihin. Tämä olisi turvallisuuden
kannalta hyvä ratkaisu, sillä tässä tilanteessa ei tarvitsisi käyttää tasoristeyksen poistotoimintoa vaihtotöissä, kun opastin suojaisi tasoristeystä sekä rajaisi
vaihtotyöalueen.
Nousiaisten kuormauspaikan tieyhteydet ovat hyvät, vt 8:n eritasoliittymä on
näköetäisyydellä alueesta ja entisen liikennepaikan eteläpäädyn tasoristeyksen
poikki menevä päällystetty tie 1912 johtaa eritasoliittymään. Hyvät tieyhteydet
luovat harvinaislaatuisemman vaihtoehdon kaksisuuntaiseen puutavaraliikenteeseen liikennepaikalta, sillä Nousiaisissa lastattavien puutavarajunien paluukuormina voitaisiin tuoda Laitilan sahalle menevää puutavaraa (sijaitsee teitse
n. 44 km päässä Nousiaisten asemalta).
Nousiaisten liikennepaikka-alueella on maakuntakaavassa varaus henkilöliikenteen pysähdyspaikalle, joten tämän asettamat tarpeet (kohtauspaikka laitureineen) tulee huomioida tilavarauksissa ja rakenteiden suunnittelussa.
Metsäyhtiöt priorisoivat puuvirtojen suhteen Turku–Toijala-rataosaa toteutettaessa mahdollinen uusi kuormauspaikka, joten tästä syystä Nousiainen ei ole
optimaalisin sijainti uudelle kuormauspaikalle. Samoin alueelle todennäköisesti
tarvittavat pohjanvahvistukset vaativat huomattavia investointeja.

3.3.2 Viheriäinen
Viheriäisten mahdollinen kuormauspaikka sijaitsisi nykyisellä Viheriäisten ratapihalla (ratapiha alkaa ratakilometrillä 208+973 olevasta tulovaihteesta). Viheriäisten rata erkanee Uudenkaupungin radasta ratakilometrillä 205+018, joten
sähkövetureilla operoitavan liikenteen mahdollistaminen vaatisi runsaan neljän
kilometrin mittaisen sähköistyksen toteuttamisen.
Ratapihan käyttö on viime vuosina ollut melko rajallista, joten raakapuunkuormauksen vaatima tila ja siitä aiheutuvat raiteistomuutokset eivät vaikuttane negatiivisesti Naantalin jalostamon nykyisen raideliikenteen olosuhteisiin.
Nykyisin Viheriäisten ratapihalla on viisi raidetta (kuva 34). Raakapuunkuormauksen mahdollistamiseksi nykyistä raiteistoa tulisi kuormausraiteen osalta
muokata kokojunille sopivaksi, eli pidentää ainakin 24 vaunun junille soveltuvaksi (pituus vähintään 510 m). Raakapuun kuormausraiteen tulee olla vähintään 8 m päässä muista raiteista (Liikennevirasto 2011), mikä ei nykyisellä raiteistolla toteudu, mutta raideväliä olisi luultavasti mahdollista kasvattaa esimerkiksi purkamalla yksi raiteista tai siirtämällä reunimmaisia raiteita.
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Kuva 34. Ote Viheriäisten ratapihan raiteistokaaviosta.
Liikennepaikan tontti on melko laaja ulottuen noin 38 m laitimmaisista raiteista
poispäin koko ratapihan pituudelta. Tontin laajuus mahdollistaa kuormaus- ja
varastoalueen toteuttamisen kuormausraiteen viereen, mutta todennäköisesti
ajotiet mukaan lukien kuormausraiteen molemmille puolille mahtuisi vain yhdet
puupinot. Jos kuormausalueeksi voitaisiin hyödyntää koko nykyisen Nesteentien
ja ratapihan välinen alue, mahtuisi alueelle mahdollisesti kolme junan mittaista
pinoa. Tilan puolesta alue ei siis nykyisellään mahdollista laajan kuormauspaikan toteuttamista, ilman merkittävämpää ratapihan muuttamista sekä sivusuuntaista siirtämistä.
Viheriäisten kuormauspaikan toteuttamiseksi alueella vaadittaisiin maansiirtotöitä sekä louhimista osalla ratapihan pituudesta, sillä ratapihan ja Nesteentien
välien alue on osittain hiekkamaata ja osittain kallioita (kuva 35). Lisäksi raiteen
001 sijaintia pitäisi muuttaa sekä kaltevuus rajata ohjeen mukaiseen 1,5 promilleen nykyisen kolmen sijasta. Raidetta 001 pitäisi pidentää, sekä kuormausalueen tila vaatisi vähintään raiteen 002 poistamista. Korvaava raide on mahdollista toteuttaa ratapihan vastapuolelle, mutta myös se vaatii ympäristön muokkaamista. Raiteen 001 pidentäminen vaatisi myös ratapihan vaihdekujien ja raiteiden muokkaamista raiteeseen 001 liittyviltä osin. Viheriäisessä ei nykyisellään ole turvalaitevarustusta. Ratapiha tulisi varustaa vähintään raideopastimilla, jotta liikennöinti voidaan tehdä vaihtotöillä. Turvalaitteet voidaan todennäköisesti liittää Raision Mipro MiSo TCS -tietokoneasetinlaitteeseen.
Nesteen jalostamon toiminnan lakkauttamisen vaikutus Viheriäisten rautatieliikenteen määriin on tällä hetkellä epäselvä, joten ratapihan ja raiteisto käytön
osalta tulee toistaiseksi huomioida myös jalostamolle suuntautuvan liikenteen
toiminnallisuuden tarpeet.
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Kuva 35. Viheriäisten ratapiha-aluetta pohjoisen suuntaan nähtynä. Ratapihan
ja jalostamolle johtavan tien 1881 välissä on paikoitellen kallioista maastoa.
Ratapihan laajentaminen vaatisi louhintoja ja maaston muokkaamista. Kuva:
Aarne Alameri
Viheriäisten ratapihalle on hyvät kulkuyhteydet kantatieltä 40 sekä seututieltä 185, joiden liittymä on Nesteentien liittymän läheisyydessä. Tällä hetkellä
tiet 40 ja 185 kulkevat rinnakkain samassa maastokäytävässä Raisionlahden
poikki. Tulevaisuudessa nämä kaksikaistaiset tiet on tarkoitus yhdistää yhdeksi
nelikaistaiseksi tieksi ja samalla muuttaa hieman tien ja rautatien linjausta. Samassa yhteydessä näitä on myös tarkoitus korottaa, jotta Inkoisten kohdalla
(Telakkatien valo- ja äänivaroituslaitoksen ympäristö) harvakseltaan esiintyvät
korkeasta merivedenkorkeudesta johtuvista tie- ja rautatieliikenteen tilapäisesti katkaisevista tulvatilanteista päästään eroon. Tämä on selvä parannus Viheriäisten radan käyttövarmuuteen.
Kuormauspaikan toteuttamismahdollisuuksia Viheriäisiin heikentää nykyisin
ajoittain tulvimisesta kärsivä rata, jota tulisi korottaa, sekä sähköistystarve
n. 4 km matkalla. Suurin haittapuoli kuitenkin on, että sijainti on kaukana kuljetusvolyymeistä ja raakapuun alkukuljetusmatkat olisivat pitkiä, eikä alue täten
palvelisi raakapuulogistiikan tarpeita.
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3.3.3 Perno
Pernon mahdollinen kuormauspaikka sijaitsisi Pernon telakan rataosalla (Uudenkaupunginradan erkanemisvaihteen ja Pernon telakan välisellä radalla), noin
ratakilometrillä 204. Telakalle menevä raide on nykyisin yksityisraide alkaen radan erkanemisvaihteen läheisyydessä olevasta raideopastimesta T381, joten toteutettaessa kuormauspaikkaa rataosalle tulisi se ottaa osaksi valtion rataverkkoa vähintään kuormauspaikan liikennöinnin vaatimalta osalta.
Kuormauspaikan potentiaalinen sijaintikohta olisi seututien 185 Ihalan sekä Pernon liittymien välisellä alueella. Kyseisen liittymävälin tie 185 ja Telakan raide
kulkevat pääpiirteittäin samansuuntaisesti noin 30–110 metrin etäisyydellä toisistaan. Kuormausalueelle mahdollinen sijainti olisi radan ja tien 185 välisellä
alueella, joka on nykyisin pääosin metsää.
Alueen maaperä on pääosin kallioista, mutta osittain vaatinee myös pohjanvahvistuksia, jos kuormauspaikka sijoitetaan Pernon liittymän läheisyyteen, jossa
rata ylittää ojan korkeammalla penkereellä (penkereen pituus n. 300 m). Kyseisellä kohdalla sijaitsee myös suurjännitelinja, joten kuormausalue on parempi
sijoittaa näiden itäpuolelle.
Koska ratalinjalla on pystygeometrian vaihtelua Länsikaaren ja Pernontien välisellä alueella sekä rata tekee myös loivan s-mutkan, on koko ratalinjausta syytä
oikaista sekä pystykaltevuutta vähentää kyseisellä kohdalla, jotta raiteen pohjoispuolelle mahtuisi toteuttaa kuormausalueen vaatima tila (kuva 36).
Alueen eteläpuolella runsaan sadan metrin päässä on lähin asutus, joka sijaitsee
mäen takana nykyiseen ratalinjaan nähden. Mäen luodon ja tien 185 melualueen
vuoksi kuormausalueen toteuttaminen ei välttämättä vaatisi erillisen melusuojauksen toteuttamista, mutta tarve tulee arvioida tarkemmin, kun kuormausalueen vuoksi nykyisiä kallioita louhittaisiin osittain pois ja tämän vuoksi melun kulkeutuminen voi muuttua.
Läheisten liittymien ansiosta alueelle on hyvät tieyhteydet, mutta varsinainen
kuormauspaikka, kuormausraide, varastoalue sekä tieyhteys vaatisivat kuitenkin louhintoja sekä täyttöjä. Tieyhteys voitaisiin toteuttaa alueelle sekä Pernontieltä että Länsikaarelta.
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Kuva 36. Pernon telakan rata nähtynä Länsikaaren tasoristeykseltä telakan
suuntaan. Kuva: Aarne Alameri.
Pernontielle Pernon liittymän ja Telakan raiteen ylittävän sillan väliselle alueelle
on rakennettu tonttiliittymä Telakan viereiselle uudelle teollisuusalueelle ja kyseisen liittymän kautta tulee jatkossa kulkemaan lisäksi telakka-alueelle suuntautuvaa liikennettä, joten todennäköisimmin liittymä varustetaan liikennevaloilla. Tässä tilanteessa vastapuolelle potentiaalisen kuormausalueen suuntaan
olisi toteutettavissa tonttiliittymä samaan valoliittymään.
Tällä hetkellä raiteen eteläpuolella on osan matkaa suurjännitelinja, joten tätä
pitäisi siirtää sivusuunnassa, jos nykyistä raidetta siirrettäisiin osittain etelämmäksi.
Uudenkaupungin radan erkanemisvaihde on n. 900 m etäisyydellä Länsikaaren
ylittävältä tasoristeykseltä, joten kuormauspaikan toteuttaminen sähkövetureilla operoinnin mahdollistavaksi vaatisi vain lyhyehkön uuden sähköistyksen
toteuttamisen.
Nyt Pernossa olevaa ja yleiskaavaan merkittyä viheryhteyttä pidetään olennaisena ja kuormauspaikka olisi ristiriidassa tämän kanssa. Lisäksi lähin asutus sijaitsee vain noin 100 m päässä kuormauspaikkasijainnista. Näiden syiden perusteella Perno ei ole hyvä vaihtoehto kuormausalueen sijoittamiseksi. Lisäksi raakapuulogistiikan kannalta kuormausalue sijaitsee väärällä puolella Turkua, mikä
on haitta.
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3.4 Ei jatkotarkasteluun edenneet kuormauspaikkavaihtoehdot
Edellä kuvattujen kuormauspaikkasijaintien lisäksi tässä selvityksessä on tarkasteltu lukuisia muita kuormauspaikkasijainteja, joissa on todettu olevan niin
merkittäviä puutteita, etteivät ne ole edenneet tässä selvityksessä tarkempaan
tarkasteluun. Sijainnit on esitetty kartalla kuvassa 37.

Kuva 37. Kaikki tarkastellut kuormauspaikat
Kaikissa kymmenessä sijainnissa, jotka eivät edenneet jatkotarkasteluun, on jokin tekijä, joka estää kuormauspaikan sijoittamisen kyseiseen kohteeseen. Se voi
olla tekninen, maankäytöllinen tai logistinen. Monessa sijainnissa näitä tekijöitä
on useampia.

3.4.1 Hajala
Hajalan kylä sijaitsee Salon nykyisestä liikennepaikasta noin 12 km länteen, noin
kilometrillä 156+700. Paikka on ollut esillä yhtenä vaihtoehtona Salon korvaavaksi puunkuormauspaikaksi. Alueelle on kaavailtu myös lähijunaliikenteen seisaketta.
Hajalassa on aiemmin sijainnut liikennepaikka (157+733). Se on muutettu miehittämättömäksi seisakevaihteeksi 1968 ja viimeinen pistoraide on suljettu 1987
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työmaaliikennettä lukuun ottamatta ja purettu 1994 lopullisesti. Rantaradan perusparannuksen yhteydessä (1994) linjaraide on siirtynyt muutaman metrin
asemarakennuksen suuntaan (Nummelin 2008). Entinen asemarakennus ja asemaympäristö ovat edelleen olemassa.

Kuva 38. Hajalan aluetta entisen liikennepaikan suuntaan nähtynä maantien
2354 sillalta. Mahdollinen rataoikaisu kulkisi kuvan oikean reunan alueella.
Kuva: Aarne Alameri.
Osana Helsinki–Turku nopean junayhteyden hanketta Hajalan kohdalle on suunniteltu rataoikaisua, joka kulkisi nykyisen radan eteläpuolella pisimmillään noin
100 m päässä nykyisestä radasta. Kuvassa 39 on esitetty rataoikaisun alustava
linjaus.

Kuva 39. Hajalan rataoikaisun alustava suunnitelmakartta. Pohjoisempi linja on
nykyinen rata, eteläisempi suunniteltu oikaisu. Hajalan kylä sijoittuu kartan
yläreunaan.
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Tieyhteydet alueelle ovat kohtalaiset. Alueelta on noin kaksi kilometriä valtatien 1 liittymään, mutta tie on osin päällystämätön. Tapiolantiellä, jota pitkin yhteys valtatielle 1 toteutuu, on välittömästi Vanhan Turuntien (mt. 2351) pohjoispuolella ylämäki, jonka pituuskaltevuus on maanpinta-aineistoon perustuen
suurimmillaan n. 8 %. Yhdystiellä suurimman pituuskaltevuuden ohjearvo on
10 %, joten yhteys on kuitenkin mittaustarkkuuden rajoissa suunnittelunormien
mukainen.
Hajalantieltä kulku valtatielle 1 vievälle Tapiolantielle on nykyisin Vanhaa Turuntietä pitkin ja kulkee Hajalan kylän läpi, joten liikennemäärän merkittävä lisääntyminen voi vaatia toimenpiteitä kylän alueella. Vaihtoehtoisesti puunkuormausalueelle voitaisiin rakentaa kulku sen itäpäästä suoraan Vanhalle Turuntielle, jolloin liikenne ei kulkisi kylän läpi, mutta tämä voi olla kalliimpi toteuttaa.
Kuormausalueelle on suurella todennäköisyydellä kuljetustarpeita muualtakin,
kuin vt 1:n suunnasta, kuten tien 110 suunnasta maantie 2354:n kautta. Tie on
pääosin päällystämätön sekä kulkee osittain pihapiirien läpi, eikä tässä mielessä
ole tavoiteltava reitti raskaalle liikenteelle.
Alustavassa suunnitelmassa noin välille 156+200–158+500 sijoittuu 1,3 km pitkä
suora osuus, jolle vaakageometrian puolesta voisi rakentaa kuormauspaikan.
Rataoikaisun pystygeometrian suunnittelutilanteesta ei ole tietoa. Noin puolivälistä sitä kulkee Hajalantie, joten kuormausalue olisi otettava huomioon suunniteltaessa rataoikaisun ja Hajalantien eritasoristeystä. Oikaisun eteläpuolella on
muutamia asuinrakennuksia, joten kuormausalue olisi syytä rakentaa oikaisun
pohjoispuolelle. Asuinrakennusten pihapiirit on myös määritelty muiksi kulttuuriperintökohteiksi, joiden säilyttäminen on perusteltua historiallisen merkityksen ja kulttuuriperintöarvojen takia.
Jos oikaisua ei päädytä rakentamaan, voisi kuormausalueen rakentamista myös
nykyisen ratalinjauksen varrelle harkita. Nykyisellä radalla on niin ikään n. 1,3 km
pitkä suora Hajalan kohdalla.
Hajalasta on rataa pitkin Saloon noin 12 km ja Piikkiöön noin 25 km. Tiekuljetusten kannalta Hajala ja Piikkiö ovat siten melko lähellä toisiaan, eikä välttämättä
ole tarkoituksenmukaista rakentaa uutta kuormauspaikkaa näin lähelle olemassa olevaa. Toisaalta Hajalan raakapuunkuormauspaikka ei olisi riippuvainen
Piikkiön vanhan ratalinjauksen kunnossapidon jatkamisesta toisin kuin Piikkiön
kuormauspaikka.

Väyläviraston julkaisuja 28/2021

54

Kuva 40. Näkymä Hajalassa maantien 2354 ylikulkusillan penkereeltä Mustisin
peltoaukeiden suuntaan, jotka ovat osa Hajalan alueen maa- ja valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Kuva: Aarne Alameri.
Alue kuuluu Uskelan- ja Hakikonjoen laaksojen maakunnallisesti sekä valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat maaseudun edustavimpia kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan
maisema-alueet on otettava huomioon alueiden käytössä, mikä heikentää kuormauspaikan toteuttamismahdollisuuksia, ellei jopa estä toteuttamista, sillä
kuormauspaikan toteuttamisen vaikutukset nykyiseen maisemaan ovat todennäköisimmin vähäistä merkittävämpiä. Asutuksen läheisyys voi vaatia myös meluntorjuntaa, minkä toteuttaminen on ongelmallista maisema-alueen luonteen
vuoksi.

3.4.2 Tottola
Tottolan mahdollinen kuormauspaikka-alue sijoittuisi vuonna 1993 valmistuneen Lavianmäen rautatietunnelin eteläisen suuaukon (km 137+720) ja läheisen
Haanmäen väliselle alueelle. Kyseisellä alueella on ollut jo rautatien rakennuksen ajalta periytynyt Tottolan sorakuopan vaihde (sekä osan aikaa myös erillinen Salon kauppalan sora-alueen vaihde). Sorakuopan vaihteen sijainti samoin
kuin sorakuopan raiteisto ovat muuttuneet useaan otteeseen sekä olleet ajoittain pois käytöstä. Viimeisimmän kerran linjavaihde lakkautettiin vuonna 1993
(Nummelin 2008). Alueella on rantaradan linjauksen osalta keskimääräistä parempi pohja kalliomaan ja jäätikköjokiprosessien kasaaman runsaan hiekan ansiosta.
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Rantaradan linjaus alueella on myös muuttunut ollen jo kolmannessa kohtaa
alueella. Täten alueelta löytyy kaksi erillistä entistä ratapohjaa, jotka erottuvat
edelleen maastosta. Ensimmäinen rataoikaisu toteutettiin jo vuosina 1932–1933
ja toinen nykyisen Lavianmäen tunnelin yhteydessä toteutetun oikaisun yhteydessä. Näiltä osin alueen maapohja olisi helpohkoa raakapuun kuormauspaikan
toteuttamisen näkökulmasta.

Kuva 41. Tottolan hahmotellun kuormauspaikkasijainnin lähialuetta Salon
suuntaan nähtynä. Kuvan tiepohja on entistä Rantaradan linjausta. Nykyisen
ratalinjan sähköradan johtimia erottuu kuvan vasemmassa laidassa. Taustalla
näkyy alueen läpi kulkevien voimalinjojen pylväät. Kuva: Aarne Alameri.
Alueen poikki kulkee kaakko-luode-suuntaisesti samassa maastokäytävässä
rinnakkain 220 kV ja 400 kV suurjännitelinjat. Läheisten maastonmuotojen
vuoksi suurjännitelinjat kulkevat melko korkealla alueen yläpuolella (kuva 42).
Fingridin (Isaksson 2020) mukaan voimajohtoalueelle ei saa sijoittaa puutavaran varastointia eikä lastaustoimintaa. Vaikka pystysuuntaista etäisyyttä on
merkittävästi, voi voimajohtoja uusittaessa tilanne muuttua. Voimajohtojen alle
ei myöskään haluta palokuormaa. Voimajohtoalue on 87 m leveä. (Isaksson
2020) Voimajohtoalueen asettaman rajoituksen vuoksi alueelle ei mahdu raakapuun kuormauspaikkaa, joten kohde ei ole toteuttamiskelpoinen.
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Kuva 42. Tottolan alue nähtynä Laviamäen tunnelin yläpuolelta kohti Ervelää.
Kuormausalue sijoittuisi radan vasemmalle puolelle ja vaihde pääraiteesta
tulisi suurin piirtein kuva-alan etureunaan. Alueen yläpuolella erottuvat
suurjännitelinjojen johtimet. Kuva: Aarne Alameri.
Alueen tieyhteydet ovat tällä hetkellä heikot, mutta lähistöltä sijaitsevalta kantatie 52:lta on toteutettavissa raskaalle liikenteelle sopiva reitti. Tässä yhteydessä myös kt 52:n liittymä olisi rakennettava raskaalle liikenteelle sopivaksi.
Alueen läheisyydessä ei tällä hetkellä ole asutusta, joten meluntorjunnan näkökulmasta alue on toimiva. Tottolan alue paikkavaihtoehtona oli Salon kaupungin
esittämä.

3.4.3 Orimäki
Orimäen kuormauspaikkavaihtoehto sijoittuisi nykyisen Karviaisen (247+320)
liikennepaikan itäpuolelle entisen Auran liikennepaikan suuntaan noin ratakilometreille 245–247. Liikennepaikka voisi mahdollisesti olla osa Karviaisten liikennepaikkaa. Sijoituskohdasta riippuen olemassa olevaa kohtausraidetta voisi
mahdollisesti hyödyntää uuden kuormauspaikan liikenteen vaihtotöissä.
Alueella on yksittäisiä taloja, mutta tiiviimpää asutuskeskittymää ei ole paikkavaihtoehdon läheisyydessä. Tästä syystä meluntorjunnan näkökulmat on huomioitava yksityiskohtaisempaa sijaintia mietittäessä.
Alueen käytettävyys kuormaustoimintaan on keskeisesti kytköksissä kaavoituksessa varatun logistiikka-alueen toteutuminen valtatien 9 ja kantatien 41 liittymän läheisyyteen. Samassa yhteydessä myös liittymää on tarkoitus parantaa,
jolloin myös ratavarteen olisi johdettavissa laadukas tieyhteys. Logistiikkaalueen toteutuminen ei ole näköpiirissä ainakaan lähitulevaisuudessa, joten
kuormauspaikan toteuttamisen lähtökohtia ei tällä hetkellä ole alueella.
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Alueen pohjaolosuhteet ovat ilmeisen heikot, joten kuormauspaikan toteuttaminen vaatinee merkittäviä pohjanvahvistuksia alueelle.

3.4.4 Maaria
Maarian vaihtoehdossa kuormauspaikka sijoittuisi nykyisen Maarian liikennepaikan alueelle. Liikennepaikalla on nykyisellään kolme junakulkutieraidetta ja
raakapuun kuormauspaikan vaatima tila tulisi alueen rakenteen vuoksi sijoittaa
ratapiha-alueen eteläpuolelle. Liikennepaikka ei ole tasainen, vaan kaltevuudet
ylittävät RATO:n lastausraiteelle asetetun enimmäisarvon. Tästä syystä kuormausalueen toteuttaminen nykyiseen rataan nähden muodostuisi todennäköisesti hankalaksi.
Pysty- ja vaakageometrian ohella liikennepaikan alittava alikulku sekä sen kulkuyhteyden toteuttaminen yhdessä alueen nykyisten tieyhteyksien kanssa heikentävät kuormauspaikan toteutettavuutta sekä nostavat toteutuskustannuksia. Samoin alueen pohjaolosuhteet vaikuttavat liikennepaikan laajennettavuuteen.

Kuva 43. Maarian liikennepaikka liikennepaikan alittavan alikulun kohdalta
Turun suuntaan kuvattuna. Kuormauspaikka voisi sijoittua kuvassa radan
vasemmalle puolelle. Oikealla puolella Maarian taajaman asutusta. Kuva:
Aarne Alameri.
Liikennepaikka-alueen pohjoispuolella on kohtalaisen tiivistä taajama-asutusta
samoin kuin osittain radan eteläpuolellakin liikennepaikan itäpäässä. Tästä
syystä kuormausalueen toteuttaminen vaatii meluntorjuntaa, jonka toteuttaminen voi alueen pinnanmuotojen vuoksi muodostua huomattavan hankalaksi (osa
läheisestä asutuksesta selvästi rautatietä ylempänä).
Alueen tieyhteys on melko hyvä vt 9:lle, jonka liittymä on noin kilometrin päässä.
Paikallistie liikennepaikalta vt 9:lle kulkee asutuksen reunaa pitkin.
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Liikennepaikan melko hyvästä sijainnista huolimatta kuormauspaikan toteuttaminen alueelle on todennäköisesti hankalahkoa. Samoin lastausalueen käytettävyyden näkökulmasta uusi kuormauspaikka tulisi toteuttaa paikkaan, joka on
kauempana asutuksesta.

3.4.5 Paimio
Paimion kuormauspaikkavaihtoehto sijoittuisi nykyisen Paimion liikennepaikan
itäpuolelle pääpiirteittäin liikennepaikan nykyisestä opastimesta P186 (km
170+498) idän eli Salon liikennepaikan suuntaan. Kyseisellä kohdalla asutusta ei
ole radan välittömässä läheisyydessä, vaan radan varressa on teollisuusaluetta
ja toisella puolen peltoa ja metsää.

Kuva 44. Paimion mahdollinen kuormausalue sijoittuisi Paimion tulo-opastimelta alkaen Salon suuntaan radan ja kuvan teollisuusalueen väliselle
alueelle. Koko kuormauspaikka ei mahtuisi raiteen suoralle osuudelle, ja alueen
pinnanmuodot vaatinevat suurempia maansiirtotöitä. Kuva: Aarne Alameri.
Kuormauspaikka-alue ei kokonaisuudessaan mahtuisi raiteen suoralle osuudelle, vaan tulisi osittain kaarteeseen. Kriivarin asutusalue ulottuu kaarteen suunnassa melko lähelle rataa, joten tämä saattaisi aiheuttaa tarpeen meluntorjunnalle. Samoin nykyinen teollisuus rajoittaa alueen potentiaalista leveyttä, joten
kaikilta osin ei siis välttämättä saavutettaisi kuormausalueelle tavoiteltavaa leveyttä.
Alueen pohjaolosuhteiden vuoksi alueelle tarvittaneen pohjanvahvistuksia sekä
maanmuokkausta rautatiealueen läheisyydessä alueen pinnanmuotojen vuoksi.
Tieyhteys alueelle olisi järjestettävissä viereisten teollisuustonttien kautta,
mutta näille yhteys kulkee suunnasta riippumatta asutuksen läpi, mikä ei ole tavoiteltavaa. Korkeiden sekä raskaiden puutavarakuljetusten näkökulmasta Paimion tieyhteyksien ongelmakohtia ovat aseman länsipuolisen Vistantien korkeusrajoitettu alikulku (4,0 m) sekä Vanhan Turuntien paino- ja leveysrajoitettu
silta (8 t; 2,7 m).
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Noin 150 metriä radasta koilliseen sijaitsee kiinteä muinaisjäännös. Tämän ei
arvioida vaikuttavan puunkuormauspaikan suunnitteluun.

3.4.6 Ervelä
Ervelän vaihtoehdossa kuormauspaikka sijaitsisi Ervelän nykyisen liikennepaikan alueella, joka on Pohjankurun ja Salon välisellä rataosalla ratakilometrillä
119+816 (kuva 45). Ervelä-niminen liikennepaikka sijaitsee tällä hetkellä historiansa aikana jo kolmannessa sijaintipaikassa, nykyistä liikennepaikkaa edeltänyt
kohtauspaikka sijaitsi ratakilometrillä 118+777 (Nummelin 2008) vuosina 1992–
2012. Käytännössä aiemman liikennepaikan pohjoinen tulovaihde sijaitsi nykyisen liikennepaikan eteläisen tulovaihteen eteläpuolella, eli liikennepaikkaa on
siirretty noin sen pituuden verran Salon suuntaan. Liikennepaikan siirto toteutettiin vuonna 2012 (Kuusinen 2012) rantaradan pohjarakenteiden vahvistusten
yhteydessä.

Kuva 45. Ote vuoden 1994 peruskartasta. Ervelän liikennepaikka sijaitsi vuosien
1992–2012 välisen ajan osittain Lemunsuon ja Torkkilansuon välisellä alueella.
Rantaradan pohjaolosuhteiden parantamisen yhteydessä rata linjattiin uudelleen lähes koko kuva-alueen matkalta karttaan merkityn linjan viereen.
Ervelän liikennepaikka sijaitsee nykyään karttaan merkityn pohjoisvaihteen ja
16,0 metrin korkeuskiintopisteen välisellä alueella (Perniö 1994).
Ervelän liikennepaikan muutostöiden yhteydessä nykyinen linjaraide rakennettiin kokonaan uudelle pohjalle vanhan linjan koillispuolelle noin 3,7 km matkalta
(noin ratakilometrien 116+200 ja 121+000 väli), jolloin koko osuus Torkkilansuo–
Lemunsuo–(Ervelä)–Lemu–Asteljoki saatiin toteutettua uudelle vahvistetulle
pohjalle (kuva 46). Vanhasta linjasta on kyseisellä välillä käytössä enää osa
Ervelän raiteesta 002 (kuva 47).
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Kuva 46. Ervelän alue nähtynä Kettumäentien ylikulkusillalta Ervelän ja
edelleen Salon suuntaan. Nykyinen linjaraide on kokonaan uudella paikalla.
Entinen ratalinja ja sen ratapihan pohjoispään alue näkyvät huoltotien ja radan
välisenä joutomaapenkereenä. Kuva: Aarne Alameri

Kuva 47. Ervelän nykyinen liikennepaikka-alue. Lemunsuon alue vasemmalla,
Lemun peltoaukeat oikealla. Liikennepaikan laitetila on lähemmän vaihteen
tasalla huoltotien vasemmalla puolella. Sivuraide on osa entistä linjaraidetta.
Raiteet ovat penkereillä useamman metrin muuta ympäröivää ympäristöä
ylempänä. Kuva: Aarne Alameri
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Liikennepaikan pohjaolosuhteiden ongelmallisuudesta kielii jo pelkästään toteutettu linjaraiteen ja liikennepaikan siirto. Liikennepaikka sijaitsee edelleen
osittain Lemunsuon alueella sekä muilta osin peltojen keskellä. Suoalueella
pinta- ja pohjamaalaji on turvetta ja liejua, peltoalueella savea.
Tällä hetkellä kohtauspaikalla raiteet on sijoitettu tavanomaista etäämmälle
toisistaan. Mahdollinen kuormausraide alueineen tarvitsisi huomattavien pohjanvahvistuksien ohella myös huomattavasti nykyistä ratakäytävää laajemman
tilan. Edellisen ohella alue vaatisi huomattavia pengerryksiä tehtäessä uudet
raiteet ja kuormausalueen siirron samaan tasoon muiden raiteiden kanssa.
Ervelässä on releasetinlaite GANZ Domino 55, jota voitaneen tarvittaessa laajentaa kattamaan uuden kuormaustoiminnan vaatimat turvalaitteet.
Liikennepaikan eteläpäädyn läheisyydessä Lemunsuon ja Kettumäen välisellä
alueella on luonnonsuojelualue, joka rajautuu osittain rautatiealueen reunaan.
Vastakkaisella puolella rataa Rajamäen kalliokohoumassa on useita muinaishautoja. Liikennepaikan lähiympäristössä lukuisilla muillakin kalliokohoumilla
on muinaishautoja, mm. Suulpankankankareella, Pajapakankankareella sekä Lemuntie 247 ja 255:n pihapiirien läheisyydessä.
Ervelän liikennepaikan viereiselle huoltotielle pääsee Hakunintieltä sekä Kettumäentieltä (molemmista suunnista lukitut puomit). Ervelän pohjoiselle vaihteelle pääsee lisäksi Lemuntieltä pihapiirien läpi peltotietä. Lemuntien ja Kettumäentien välinen reitti on osittain yksityistietä ja Kettumäentie 120:n läheisyydessä on tiellä puomi.
Alle kilometrin päässä liikennepaikasta Kettumäentie johtaa päällystetylle
tielle 1840, joka johtaa edelleen mm. kantatielle 52. Tältä osin liikennepaikan läheisyydessä tieyhteydet ovat melko hyvät, mutta varsinainen kulkuyhteys liikennepaikalle ja kuormaustoimintaan liittyvä tieverkko vaatisivat huomattavaa
parantamista sekä uusien tieosuuksien toteuttamista.
Liikennepaikan läheisyydessä on verrattain vähän asutusta, joten meluntorjunnallista tarvetta ei todennäköisesti olisi liikennepaikka-alueella.

3.4.7 Perniö (viljavarasto)
Perniön viljavaraston linjavaihde sijaitsi (Perniön rataoikaisun jälkeen) ratakilometrillä 129+261. Viljavaraston raide erkani Salon suunnasta viljavaraston
alueelle (kuva 50). Vaihde oli käytössä vuosina 1977–2008. Raidesopimuksen
irtisanomisen jälkeen linjavaihde lakkautettiin ja purettiin (Nummelin 2008). Viljavaraston sivuraiteen pituus on ollut kaikkiaan noin 630 metriä sekä rungon
kiertämisen mahdollistanut sivuraide 320 metriä. Viljavaraston ratapihan käyttöpituutta on rajoittanut Perniönjoki. Ilman joen ylittävän sillan toteuttamista
alueelle mahtuisi enimmillään noin 520 metrin pituinen kuormausraide.
Linjaraiteen vaihteen purkamisen jälkeen muita merkittäviä muutoksia ei ole
tehty viljavaraston entisellä ratapiha-alueella, vaan raiteiden paikka on käytännössä joutomaata tai asfaltoitua kenttää (kuva 48). Vaihteen purkamisen jälkeen merkittäviä turvalaitemuutoksia ei ole tehty, vaan vaihdetta suojanneet
pääopastimet ovat edelleen samoilla paikoilla, myös sähköratarakenteet mahdollistaisivat vaihteen palauttamisen ilman muutostarpeita (kuva 49).
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Kuva 48. Perniön viljavaraston entisen ratapihan aluetta. Toinen raiteista on
kulkenut nyttemmin ajoväyläksi asfaltoitua linjaa varaston sivuitse, lastausraide on kulkenut tämän oikealla puolella kulkien kuvassa näkyvän lastausalueen oven kautta. Kuva: Aarne Alameri.

Kuva 49. Viljavaraston ohittava linjaraide kuvattuna Yliskyläntien ylikulkusillalta Ervelän suuntaan. Viljavaraston entisen erkanemisvaihteen paikka
näkyy edelleen tämän vuoksi toteutettuna erillisenä portaalina, jonka kohdalta
sivuraide kääntyi oikealle. Etäämmällä erottuu entistä vaihdetta suojaava
pääopastin sekä radan ylittävän sillan takana tunneli, jolla toteutettiin Perniön
rataoikaisu. Kuva: Aarne Alameri
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Kuva 50. Perniön viljavaraston raiteisto vuoden 1992 peruskartassa. Ratalinja
kaartaa Perniönjoen jälkeen kohti etelää Perniön entiselle asemalle, mutta
rataoikaisun työmaa näkyy jo ratasillan jälkeisenä suorana valkoisena linjana
peltoalueella (Perniön asema 1992).
Viljavaraston lähistön maaperä on pääosin savea, eli pohjaolosuhteet ovat
haastavat alueella. Tämän lisäksi Perniönjoki saattaa välillä tulvia merkittävästi,
mikä rajoittaa joen lähialueiden käytön realistisia mahdollisuuksia. Lisäksi on
huomioitava, että entisen erkanemisvaihteen läheisyydessä on suojellun kasvin
kasvupaikka.
Alueen tieyhteydet ovat hyvät, Viljavaraston alueelle tuleva tie erkanee suoraan
kantatieltä 52. Myös alueelle johtavaa liittymää tuskin tarvitsisi muokata. Alueen välittömässä läheisyydessä ei myöskään ole asutusta, joten meluntorjunnallisia kysymyksiä alueella tuskin nousee esiin.

3.4.8 Naantali–Naantalin satama
Naantalin ja Naantalin sataman välinen rataosa on eräs pohdittu raakapuunkuormauspaikan sijoituskohde. Kuormauspaikka sijoittuisi nykyisen teollisuuden läheisyyteen kantatien 40 sillan ja sataman väliselle alueelle. Alue on tällä
hetkellä pääosin joutomaata ja osittain teollisuuslaitosten välistä rata-aluetta.
Naantalin sataman alueelle on hyvät asutuksen kiertävät tieyhteydet mm. kantatieltä 40. Jos sataman suunnasta on toteutettavissa alueelle tie, olisi kuljetukset hoidettavissa vähän häiriötä aiheuttavasti. Tien toteuttamisen kannalta ongelmakohta on sataman ja alueen välillä sijaitseva teollisuusalue, jossa uusi tieyhteys vaatinee toimintojen uudelleensijoittelua (kuva 51). Sataman läheisyydessä olevat teollisuusalueet rajoittavat myös käytettävissä olevaa kuormausalueen pituutta.
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Kuva 51. Teollisuutta radan molemmin puolin Naantalin sataman suunnalta
nähtynä. Raakapuun kuormauspaikan liikenne olisi luontevaa johtaa satamasta, mutta vaatisi kulkuyhteyden järjestämistä teollisuusalueen läpi ja tästä
johtuen vaatinee muutoksia nykyiseen infrastruktuuriin. Kuva: Aarne Alameri.
Ratageometria vaatisi muokkausta ehdotetulla kuormauspaikan kohdalla, sillä
nykyinen satamaraide viettää alueella molempiin suuntiin. Kuormauspaikkaa
suunniteltaessa olisi myös huomioitava nykyisen satamaan johtavan raiteen
käytettävyys, joten kuormausalue olisi toteutettava raiteesta sivuun. Nykyistä
raidetta todennäköisesti jouduttaisiin siirtämään sivusuuntaisesti, mutta tästä
huolimatta kuormauspaikalle ei välttämättä saataisi koko alueelle riittävää tilaa
(kuva 52).
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Kuva 52. Naantalin ja Naantalin sataman välinen rataosa nähtynä Sataman
suuntaan kantatie 40:n sillalta. Kuva-alalle voisi sijoittua kuormauspaikka,
mutta alueen tila on siinä määrin rajallinen, että kuormauspaikan toiminnallisuus ei todennäköisesti muodostuisi optimaaliseksi. Radan vasemmalle
puolelle on kaavoitettu muuta käyttöä. Kuva: Aarne Alameri.
Kuormauspaikan toteutettavuutta rajoittaa lisäksi alueen kaavoitus, ratavarteen on kaavoitettu mm. kaupan suuryksikön toimintoja. Samoin asutuksen ja
muun rakentamisen eteneminen ratakäytävän läheisyyteen on pidemmällä aikavälillä mahdollista. Tässä mielessä alue ei ole potentiaalinen melua aiheuttavan kuormaustoiminnan sijoituspaikaksi
Alueesta joitakin satoja metrejä luoteeseen sijaitsee suojeltu Vanton jalopuumetsikkö. Tämän ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan mahdolliseen raakapuunkuormauspaikkaan.

3.4.9 Mynämäki
Mynämäen mahdollinen kuormauspaikka sijoittuisi Mynämäen nykyisen liikennepaikan (229+607) yhteyteen. Kuormausalue sijoittuisi nykyisen radan länsipuolelle ja siinä pystyttäisiin hyödyntämään joiltakin osin entisen sivuraiteen
sekä kuormausalueen maapohjaa, mutta pääosin kuormauspaikka ja uudet raiteet jouduttaisiin toteuttamaan nykyisen rautatiealueen ulkopuolelle, minkä
pohjaolosuhteet ovat vähintään paikoin ilmeisen haastavat.
Asema-alueen molemmissa päissä ovat tasoristeykset. Samoin kuormausalueen tilaa rajaavat nykyinen opastin- ja sähköratarakenteiden sijoittelu. Edellä
mainituista syistä alueelle on hankala toteuttaa kokojunille sopivaa lastausaluetta. Tilankäyttöä rajoittaa lisäksi asema-alueen lähistöllä oleva asutus. Vaikka
rata-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole paljon asutusta, on sitä aseman
lähistöllä siinä määrin, että kuormauspaikan toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi meluntorjunnallisia haasteita.
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Kuva 53. Mynämäen ratapiha-aluetta nähtynä lännen puolelta Raision
suuntaan asemarakennuksen tasalta. Kuva: Aarne Alameri.

Kuva 54. Mynämäen liikennepaikan pohjoispään laajennettavuutta rajoittaa
rakennuskannan ohella tien 1930 tasoristeys. Kuva: Aarne Alameri.
Asema-alueen Uudenkaupungin puoleisen tasoristeyksen ylittää päällystetty
tie 1930, jonka kautta pääsee teille 8 sekä 192. Asemalle johtava tie kulkee kuitenkin osittain Mynämäen taajaman läpi sekä sivuten Mietoisten taajamaa, jotten tässä mielessä se ei ole paras mahdollinen reitti raskaalle liikenteelle.
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Loimaa (viljavarasto)

Loimaan viljavaraston alue on eräs vaihtoehto mahdolliseksi raakapuunkuormauspaikaksi. Loimaan asema-aluetta ei ole vertailtu kuormauspaikkavaihtoehtona alueen läheisen asutuksen ja tämän aiheuttaman mahdollisen meluntorjuntatarpeen vuoksi.
Viljavaraston alueelle on johtanut raide Loimaan liikennepaikalta, mutta sen
käyttö viljakuljetuksiin on loppunut jo n. 30 vuotta sitten. Osa radasta ja sen tilavaraukset ovat edelleen olemassa, mutta suunnitteilla on raiteen poistaminen
alueen kaavoituksesta.
Viljavaraston alueen tila on melko rajallinen raakapuunkuormaukseen, mutta
sinne olisi silti toteutettavissa Kyrön kuormauspaikkaa parempi toimintaympäristö. Tästä huolimatta nykyisen rakennuskannan rajaama alue ei mahdollista
laajemman kuormauspaikan toteuttamista, joten alueen suunnittelu uudeksi
kuormausalueeksi ei ole tarkoituksenmukaista, jotta alueen nykyistä rakennuskantaa ei olisi tarvetta purkaa sekä niiden toimintoja siirtää (kuva 55).

Kuva 55. Loimaan viljavaraston aluetta. Käyttämättömät raiteet kulkevat
asfaltoidun alueen vieressä heinikossa. Paikoin rakennusten välinen tila on
ahdas, joten toiminnallisuudeltaan hyvää ja varastotiloiltaan riittävää
kokojunalastaukseen soveltuvaa kuormauspaikkaa alueelle ei nykyisellään
mahdu. Kuva: Aarne Alameri.
Raiteistokaaviossa ja avoimen datan aineistossa oli vielä alkusyksystä merkittynä Loimaan viljavarastolle johtaneen raiteen erkanemisvaihde (V0515) sekä
tätä suojaava turvavaihde (V0517). Havainnointi maastossa osoitti, että kyseiset
vaihteet ovat jo purettu ennen kesää. Nyttemmin merkinnät vaihteista ovat
poistuneet myös aineistoista. Vallitseva tilanne erkanemisvaihteiden osalta heikentää huomattavasti vaihtoehdon toteutettavuutta, sillä viljavaraston raiteen
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perusparannuksen ohella vaihteet pitäisi palauttaa sekä toteuttaa näiden vaatimat turvalaitemuutokset.
Tieyhteys Viljavaraston alueelle tulee seututieltä 213. Etelän suunnasta tultaessa tie kulkee pääosin haja-asutusalueella, mutta Viljavaraston alueesta pohjoisen suuntaan tie kulkee kaupunkiasutuksen läpi, joten osa kuljetuksista kulkisi
asutuksen läpi, mikä ei ole tavoiteltava tilanne.

3.5 Yhteenveto sijainneista
Pansion kuormauspaikka on nykytilanteessa käyttökelpoinen, mikäli toimijat tekevät sopimuksen kuormausalueen hyödyntämisestä Turun sataman kanssa.
Käyttö puunkuormaukseen on kuitenkin luonteeltaan tilapäistä johtuen sataman ja kaupungin kehittämissuunnitelmista alueeseen liittyen, eikä sinne siten
ole mahdollista toteuttaa Väyläviraston kuormauspaikkaa. Alue voi mahdollisesti ottaa tilapäisesti vastaan osan Muhkurista siirtyvästä puutavarasta, mikäli
metsäyhtiöt sopivat siitä sataman kanssa.
Salon raakapuun kuormauspaikka on rautatieliikenteen, logistiikan ja kuormaustoiminnan kannalta toimiva pienistä puutteista huolimatta. Se on syytä pitää
käytössä myös tulevaisuudessa. Kuormaustoimintaa voidaan helpottaa pienillä
turvalaitemuutoksilla.
Piikkiön kuormauspaikka on käyttökelpoinen, mutta rajallisten junapituuksien ja
raidepituuksien vuoksi kuormausmahdollisuudet ovat rajalliset. Kuormauspaikka voi toimia täydentävänä kuormauspaikkana, mutta siitä ei ole korvaamaan Muhkurin poistuvaa kuormauspaikkaa. Aluetta ei ole tilan puolesta mahdollista laajentaa realistisin kustannuksin. Pidemmällä aikavälillä paikka voisi
poistua kuormauskäytöstä ja jäädä radanpidon käyttöön, mikäli Turun seudulle
rakennettaisiin uusi kuormauspaikka.
Kyrön kuormauspaikka ei tarjoa varastointimahdollisuutta ja kuormaus tapahtuu suoraan kadulta, eikä se siksi vastaa suurimpaan osaan kuormaustarpeista.
Kuormauspaikka on nykyisin vain yhden toimijan käytössä ja kuormausmäärät
ovat vähäisempiä pienehkön junamäärän vuoksi. Kuormausalueen laajentamiselle ei ole tilaa. Se voidaan pitää toistaiseksi käytössä niin kauan kun toiminnasta ei aiheudu merkittävää haittaa tai kustannuksia, mutta siitä ei ole ottamaan vastaan Muhkurin sulkemisen myötä siirtyviä puuvirtoja. Kuormausraiteen säilyttäminen mahdollistaa myös sahalle rautatiekuljetusten käytön tarvittaessa.
Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto tarkastelluista uusista kuormauspaikkavaihtoehdoista. Luokitukset on esitelty tarkemmin ja perusteltu liitteessä 1 olevassa kuormauspaikkojen yhteenvetotaulukossa.
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Taulukko 1. Yhteenveto tarkastelluista kuormauspaikoista.
maankäyttö

tieliikenne

rautatieliikenne

logistiikka

Saramäki

+

+

+

+

--

Korvenmäki

-

-

-

-

-

Viheriäinen

+

+

-

--

-

Nousiainen

-

+

+

--

-

Perno

--

+

+

-

-

Tottola

--

-

+

-

-

Hajala

--

-

+

-

-

Orimäki

-

-

+

--

N/A

Maaria

--

+

+

-

N/A

Paimio

-

--

-

-

-

Ervelä

+

+

-

--

--

Perniö (viljavarasto)

-

+

-

--

--

Naantali–N.
satama

--

-

-

--

N/A

Mynämäki

--

+

+

Loimaa (viljavarasto)

--

-

+

sijainti

pohjaolosuhteet

--

N/A

Kuormauspaikkasijainneista Saramäki on ehdottomasti potentiaalisin. Se on
maankäytön, tieliikenteen, rautatieliikenteen ja logistiikan kannalta hyvä sijainniltaan. Ainoa haittapuoli on hankalat pohjaolosuhteet, jotka johtavat merkittäviin pohjavahvistustarpeisiin ja sitä kautta nostavat hankkeen kustannusarviota
merkittävästi.
Korvenmäen kuormauspaikka on myös luokiteltu potentiaaliseksi, sillä se ei ole
erityisen huono miltään kannalta, mutta se ei ole myöskään kovin hyvä miltään
kannalta. Alueen lähellä on n. 200 m etäisyydellä asutusta ja tieyhteys alueelle
tulisi kulkemaan asutuksen läheltä. Alueen koko on sekä pituus että leveyssuunnassa melko rajallinen, mikä asettaa rajoitteita kuormauspaikalle ja esimerkiksi
varastoalueiden koolle. Siltojen välituet aiheuttavat rajoituksia puunvarastointialueiden käytölle ja kuormausalueen layout-suunnittelulle. Logistisesti sijainti
ei ole huono, mutta Toijalan suunnasta lähestyminen on heikompaa kuin etelän
suunnasta, ja osa metsäyhtiöistä piti sijaintia heikkona. Näistä syistä Korvenmäen sijainti olisi kompromissiratkaisu, jos muita ratkaisuja ei ole käytettävissä.
Koska Korvenmäessä, toisin kuin Saramäessä, ei ole erityisiä hyviä puolia, jotka
puoltaisivat rakentamista sinne, on tässä selvityksessä ehdotettu ensisijaisesti
kuormauspaikan rakentamista Saramäkeen. Korvenmäki sijaitsee savilaaksossa, joten alueella vaadittaneen myös pohjavahvistuksia. Rakentamiskustannusten ero Saramäkeen verrattuna ei olisi välttämättä erityisen suuri.

Väyläviraston julkaisuja 28/2021

70

Viheriäisten, Nousiaisen ja Pernon sijainnit on luokiteltu haastavammiksi. Niissä
on jokin yksittäinen tekijä, jonka perusteella sijainti olisi huono. Lisäksi paikoilla
on muita, pienempiä, haittapuolia.
Muut kuormauspaikkasijainnit eivät ole edenneet tämän selvityksen sisällä jatkotarkasteluun. Kaikissa niissä on yksi tekijä, joka käytännössä estää kuormauspaikan rakentamisen tai käytön, tai useampi tekijä, jotka tekevät kuormauspaikasta selvityksen puitteissa erittäin hankalan tai logistisesti tarpeettoman.
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4 Kehitysvaiheet
Turun seudun raakapuuverkoston kehittämiseksi on laadittu vaiheistus toimenpiteistä. Ensimmäisen vaiheen toimenpiteet voidaan toteuttaa välittömästi. Toisen vaiheen toimenpiteet voidaan toteuttaa noin viiden vuoden aikajänteellä.
Ensimmäisessä vaiheessa nykyiset kuormauspaikat säilyvät ja Salon kuormauspaikkaa kehitetään pienillä parannustoimenpiteillä. Tarvittaessa Kyrössä voidaan toteuttaa sähköistyspääte kuormausraiteelle, jos se nähdään liikennöinnin
kannalta tarpeelliseksi. Turussa raakapuuta kuormataan ensisijaisesti Muhkurin
kuormauspaikalla, mutta riippuen alueen kehittämissuunnitelmien etenemisestä voidaan turvautua myös tilapäisratkaisuihin.
Toisessa vaiheessa rakennetaan Turun Saramäkeen uusi raakapuun kuormauspaikka, joka korvaa Muhkurin ja Piikkiön, sekä osittain Kyrön. Koska Saramäen
suunnittelussa ja toteutuksessa kestää vuosia, on vaiheen 2 suunnittelu aloitettava mahdollisimman nopeasti.

4.1 Vaihe 1
Vaiheessa 1 kuormaustoiminta jatkuu pääsääntöisesti nykyisillä kuormauspaikoilla. Salon liikennepaikan osalta kuitenkin tehdään pieniä kehittämistoimenpiteitä, joilla toimintaa liikennepaikalla saadaan sujuvoitettua ja toimintaedellytyksiä parannetaan. Lisäksi Kyrössä voidaan tarvittaessa tehdä sähköistyspääte
kuormausraiteen päähän mahdollistamaan raakapuuliikenteen operointi sähkövetureilla. Taulukossa 2 on esitetty vaiheen 1 kehittämistoimenpiteet kustannuksineen.
Turussa kuormaustoiminta ensisijaisesti säilyy Muhkurissa vaiheen 1 aikana. Jos
se ei ole mahdollista alueen ratapihan muutostöiden vuoksi, tilapäisenä ratkaisuna raakapuuta voitaisiin mahdollisesti kuormata radanpidon raiteilla1. Kuormaustoimintaa Turku tavaran alueen radanpidon raiteilla ei kuitenkaan tule pitää ensisijaisena vaihtoehtona ja mikäli siihen päädyttäisiin, kyseessä olisi ainoastaan tilapäisratkaisu.

Ratkaisun toteuttamiskelpoisuutta ei ole tutkittu, koska kyseessä on vain tilapäinen
vararatkaisu. Jouduttaessa siirtämään kuormaustoiminta radanpidon raiteille, tulee
erikseen selvittää kuormaustoiminnan olosuhteiden vaatimat muutokset sekä varmistaa radanpidon toimintaedellytykset.
1
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Taulukko 2. Vaiheen 1 kehittämistoimenpiteet. (Kustannukset MAKU 130,
2010=100.)
kohde

toimenpide

kustannus

Salo

Uusi paikallislupa-alue, onka sisältö sama kuin V-paik 1:ssä,
mutta ei sisällä vaihdetta V006 ja vaihde V008 valvotaan
vasemmalle käännetyksi.

41 000 €

Kyrö

Kuormausraiteen pään sähköistäminen.

35 000 €

Kyrön ja Piikkiön liikennepaikat säilyvät käytössä, eikä niihin kohdisteta toimenpiteitä (pois lukien mahdollinen sähköistyspääte Kyrössä). Eri toimijoilla on
mahdollisuus kuormata raakapuuta Turun sataman alueella Pansiossa, mikäli
toimijat sopivat asiasta suoraan sataman kanssa.

4.1.1 Salo
Salon kuormauspaikka säilyy käytössä ja sen infrastruktuuriin tehdään pieniä
parannuksia, joilla liikennöintiä kuormauspaikalla voidaan tehostaa. Kuormauspaikka on syytä pitää käytössä, sillä se on toiminnallisuudeltaan jo nykyisellään
hyvä ja puumääriltään merkittävin tarkastelualueen kuormauspaikka. Salon sijainti on puunkuormauksen kannalta hyvä. Turun läheisyyteen sijoittuva Muhkurin korvaava kuormauspaikka ei poistaisi tarvetta raakapuun kuormaukselle Salossa maantieteellisestä etäisyyden vuoksi.
Salon kaupunki on esittänyt toiveensa puunkuormauspaikan siirtämisestä muualle, sillä kaupungilla on halu rakentaa liityntäpysäköintiä nykyisen kuormausalueen paikalle. Väylänpitäjän näkökulmasta kuormausalueessa ei ole kuitenkaan sellaisia puutteita tai ongelmia, joiden takia siirto olisi väylänpitäjän näkökulmasta perusteltua. Mikäli Salon kaupunkikehitys edellyttäisi kuormauspaikan siirtoa, on asiaa mahdollista tarkastella erillisessä selvityksessä, jonka yhteydessä tulee keskustella myös siirtokustannusten jakautumisesta. Kokonaistaloudellisesti voi kuitenkin olla edullisempaa kartoittaa vaihtoehtoisia pysäköintijärjestelyitä aseman ympäristössä.
Raiteistomuutokset
Salon ratapihan toiminnallisuutta on mahdollista parantaa pienillä turvalaitemuutoksilla, kuten erillisellä paikallislupa-alueella, jonka vuoksi vaihtotöitä
voisi tehdä osalla raiteista, kun liikennepaikalla on muuta junaliikennettä. Kuitenkin liikennepaikan vaihtotöiden ja toiminnallisuuden näkökulmasta raiteiden
käyttöpituudet ovat nykyisellään liian lyhyitä 24-vaunuiselle raakapuujunalle,
sillä sellainen ei mahdu millekään raiteelle niin, etteikö muita raideosuuksia jäisi
varautumatta ja tätä kautta muu junaliikenne estyisi junan ollessa kokopituisena
liikennepaikalla.
Salon osalta tarkasteltiin vaihtoehtoa, jossa vaihteen V002 pohjoispuolelta toteutettaisiin yhteys raiteelle 201 sekä tehtäisiin tarvittavat turvalaite- ja sähköratamuutokset siten, että mahdollistuisi kokojunan ajaminen raiteille 201 ja 003.
Tällöin näillä raiteilla olisi voitu tehdä vaihtotöitä häiritsemättä linjaraiteiden
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sekä raiteiden 001 ja 002 liikennettä veturin ympäriajoa lukuun ottamatta. Geometriatarkastelussa todettiin kuitenkin, ettei ratkaisu ole toteutettavissa kustannustehokkaasti.
Liikennepaikan pohjoispuolella alkaa kaarre, joka rajoittaa uuden vaihteen sijoittamista. Vaihteen V002 etujatkoksen ja siirtymäkaaren välissä vain 7,8 m pitkä
suora, jolle ei mahdu uutta vaihdetta. Vaihde V002 on tyypiltään YV60-900P1:18. Vaihteen poikkeavaan suuntaan nopeus on 80 km/h. Nopeusvaatimuksen
vaihdetta ei voida korvata kaksoisvaihteella. Myös vaihteiden V002 ja V004 siirtämistä etelämmäksi tarkasteltiin, mutta sijoittamalla vaihteet V006, V004 ja
V002 minimivälein ei siltikään saada riittävää tilaa uudelle vaihteelle vaihteen
V002 pohjoispuolella. Kaarteen siirtymäkaaret ovat lähes minimimittaiset, joten
myöskään kaarretta tiivistämällä ei saada lisätilaa vaihteelle.
Ainoa vaihtoehto olisi sijoittaa uusi vaihde Saloranpolun alikäytävän pohjoispuolelle sekä pidentää raidetta 201 vastaavasti. Kuvassa 56 on esitetty Salon liikennepaikan pohjoispään raiteisto ja kuvassa 57 selventävä valokuva samalta
alueelta. Koska raiteistomuutosta ei ole mahdollista toteuttaa ilman raiteen 201
merkittävää pidentämistä, Salon liikennepaikalle ei tässä selvityksessä esitetä
raiteistomuutoksia.

Kuva 56. Ote Salon liikennepaikan pohjoispuolen raiteistosta. Raiteen 201
vaatima pidennys on merkitty kuvaan punaisella katkoviivalla.
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Kuva 57. Salon raide 201 nähtynä Turun suuntaan vaihteen 008 läheisyydestä.
Pääasiassa radanpidon sepelinlastauksen käytössä olevan raiteen käyttöpituus on 246 m.

Muutostarpeet sähkörataan ja turvalaitteisiin
Salossa tarkasteltiin mahdollisuutta helpottaa operointia sähkövetoisella kalustolla. Sähköratamuutosten tarpeellisuus riippuu suoraan raakapuuliikennettä operoivan yhtiön kalustonkäytön periaatteista. Jos raakapuuliikenne nykyiseen tapaan hoidetaan pelkästään dieselvetureilla, ei nykyisellään ole tarvetta sähköratamuutoksiin. Vastaava tilanne on myös käytettäessä Sr3-sähköveturin kaltaista sähköveturityyppiä, joka voi tehdä vaihtotöitä myös muulla
käyttövoimalla, kuin ajojohtimesta otettavalla virralla.
Tarve raakapuunkuormaukseen liittyvien raiteiden sähköistyksellä on ainoastaan liikennöitäessä tavanomaisella sähköveturilla, joka vaatii jatkuvasti ajojohtimesta virtaa. Tällaisessa tapauksessa pelkästään sähköllä operointia ei voida
toteuttaa ilman erityisjärjestelyitä, sillä Salossa kuormausraiteiden puolivaiheella oleva tasoristeys tulee jättää vaunuista vapaaksi. Tämän vaunujen välin
toteuttaminen sähköistetyn alueen ulkopuolella vaatisi esim. vaununsiirtolaitteen käyttöä, jos käytettävissä on pelkkä sähköveturioperointi ilman välivaunuja.
Turvalaitemuutoksilla sujuvoitetaan raakapuun kuormaustoimintaa ja muuta liikennettä sekä laajennetaan mahdollisia raakapuun kuormausaikoja. Nykytilanteessa vaihtotyöt varaavat koko ratapihan, jolloin pääsääntöisesti tunneittain
toistuvan matkustajaliikenteen vuoksi raakapuunkuormauksen edellyttämän
vaihtotyön tekemisen edellytykset ovat heikot päiväsaikaan. Paikallislupamuutoksilla vaihtotöitä voidaan tehdä pääraiteen liikenteestä riippumatta.

Väyläviraston julkaisuja 28/2021

-

-

75

Uusi paikallislupa-alue V-paik 3, jonka sisältö sama kuin V-paik 1:ssä,
mutta ei sisällä vaihdetta V006 ja vaihde V008 valvotaan vasemmalle
käännetyksi. Paikallislupa-alueen mahdollistama vaihtotöiden tekoalue
on esitetty kuvassa 58.
Vanhalla paikallisluvalla voidaan tarvittaessa varata pääraide, mutta uudella paikallisluvalla vaihtotyö voidaan tehdä raiteelle 201 varaamatta
pääraidetta.
Karkea kustannusarvio uudelle paikallislupa-alueelle (SEU + painikkeet)
noin 41 000 euroa (MAKU 130, 2010=100). Kustannus perustuu asiantuntija-arvioon.

Kuva 58. Uuden paikallislupa-alueen V-paik 3 mahdollistama vaihtotyöalue
merkittynä sinisellä.
Uudella paikallislupa-alueella voidaan rajatusti suorittaa vaihtotöitä häiritsemättä linjaraiteiden sekä raiteiden 001 ja 002 liikennettä. Raiteiden 003 ja 004
pituuksista johtuen vaihtotöitä pääraiteille ei kuitenkaan voida välttää kokonaan.
Kulkutietoviestien perusteella Salossa nykyisin raakapuujunat saapuvat ja lähtevät pääsääntöisesti raiteelta 003, mutta myös raidetta 002 on käytetty välillä.
Ehdotettu uusi toimintatapa ei oleellisesti muuta toimintaa tulo- ja lähtöraiteiden osalta, mutta parantaa liikennepaikan toiminnallisuutta vähentämällä raakapuuliikenteen aiheuttamaa koko liikennepaikan varaamista, joka estää muun
liikenteen liikennepaikalle sekä junakohtaukset vaihtotöiden aikana.
Uusi paikallislupa-alue mahdollistaisi, ettei koko Salon liikennepaikkaa tarvitse
varata raakapuuliikennettä varten yhtä pitkäksi aikaa, kuten nykyään. Uusi paikallislupa-alue vapauttaisi liikennepaikan raiteiden 001 ja 002 käytön muuhun
junaliikenteeseen sille ajalle, kun vaihtotöitä ei tarvitse tehdä näille raiteille.
Uusi paikallislupa-alue mahdollistaisi jäljempänä kuvatun liikennöimisperiaatteen tilanteessa, jossa operoidaan 24 raakapuuvaunun kokojunakuljetuksia
Turusta ja Turkuun. Turusta saavuttaessa raakapuujuna saapuu raiteelle 003.
Kokojunan pituuden vuoksi osa raiteen jatkeella olevista raideosuuksista sekä
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vaihteista jää varautuneeksi (kulkutie ei purkaudu ja vapaudu muulle junaliikenteelle). Liikennepaikka varataan paikallisluvalla ja junan veturi kiertää raiteen
001 kautta junan toiseen päähän sekä vetää 12 vaunua Turun suunnan linjaa kohden vaihteen V010 yli. Tämän jälkeen veturi työntää ensimmäisen osan junasta
kuormausraiteelle. Vaihde V008 käännetään kohti raidetta 201. Tämän jälkeen
koko raakapuujuna vetureineen on uudella paikallislupa-alueella ja raiteiden 001
ja 002 muodostama kokonaisuus voidaan vapauttaa muulle junaliikenteelle.
Kun ensimmäinen osa raakapuujunasta on lastausraiteella, voi veturi siirtyä
kiinni raiteella 003 olevaan raakapuujunan toiseen osaan. Tämä vedetään raiteen 201 päähän asti jolta runko siirretään toiselle kuormausraiteelle. Tämän jälkeen veturi voi palata raiteelle 003. Kuormausalueen paikallislupa voidaan palauttaa, veturi odottaa raiteelta 003 lähtölupaa.
Haettaessa vaunut toimitaan pääosin käänteisessä järjestyksessä, eli veturi
saapuu raiteelle 003 ja ottaa pelkästään kuormausalueen paikallaisluvan.
Liikenne raiteilla 001 ja 002 voi jatkua. Veturi hakee ensimmäisen osan raakapuuvaunuista raiteen 201 kautta raiteelle 003. Tämän jälkeen haetaan toinen osa
vaunuista lastausraiteelta vetäen se raiteen 201 kautta. Juna kootaan lähtövalmiiksi raiteiden 003 ja 201 muodostamalla kokonaisuudella. Tämän jälkeen varataan koko liikennepaikka paikallisluvalla. Junaa painetaan Karjaan suuntaan
niin pitkälle, että veturi pääsee raiteen 003 Turun suunnan pääopastimen
taakse. Tässä vaiheessa juna varaa liikennepaikan eteläpään vaihteet (ja siten
koko liikennepaikan). Kuormausalueen paikallislupa palautetaan ja heti tämän
jälkeen junalle voidaan varmistaa kulkutie raiteelta 003 Turun suuntaan ja juna
voi lähteä. Paikallislupa voidaan purkaa heti, kun junan loppuosa on raiteen 003
Karjaan suunnan lähtöopastimen takana lähdettyään kohti Turkua.
Edellä kuvatulla toimintaperiaatteella voidaan lyhentää merkittävästi muulle junaliikenteelle koituvaa häiriötä sekä koko liikennepaikan varaamista. Samoin
vaihtotöistä pääosan voi suorittaa uudella paikallislupa-alueella samaan aikaan, kun raiteilla 001 ja 002 mahdollistuu esim. junakohtaus.
Kehittämistoimenpiteiden kustannusarviot tulee tarkentaa seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Turvalaitemuutosten edellyttämät asetinlaitemuutokset tulee
tarkentaa seuraavassa suunnitteluvaiheessa.
Uudet sekä parannettavat tieyhteydet ja varastoalueet
Salon liikennepaikan alueella ei ensimmäisessä vaiheessa esitetä muutoksia
alueen tieyhteyksiin. Alueen varastotiloja ei juurikaan ole laajennettavissa nykyisestä, mutta kuormausraiteiden ja Joensuunkadun ylikulkusillan välisen Meriniityn puoleisen rautatiealueen käytettävyyttä puutavaran välivarastointiin on
aiheellista kehittää.
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Muut muutostarpeet
Salon kuormauspaikka-aluetta käytetään nykyään radan ylittävään läpikulkuun.
Rata olisi turvallisuussyistä hyvä aidata perustuen keskusteluun Väyläviraston
raakapuunkuormausalueiden kunnossapidosta ja sopimuksista vastaavan asiantuntijan kanssa (Mikkonen 2020). On kuitenkin mahdollista, että aitojen toteuttaminen ainoastaan siirtäisi luvattoman kulun sijoittumista alueella, joten
olisi tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa myös luvallinen kulkuyhteys asemaalueen ja Meriniityn välille.
Maankäyttö ja kaavoitus
Salon liikennepaikka-aluetta ympäröivät nykyisessä keskusta-alueen ajantasaasemakaavassa alueen länsipuolella on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita (T). Itäpuolella on teollisuus- ja varastorakennusten- (T) liike- ja toimistorakennusten- (K ja KTY) ja kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten(YY) korttelialueita. Asemarakennuksen ja joen välillä on säilytettäviä puistoalueita (VP/s) sekä joen rannassa puisto (VP). Radan länsipuolella Annankadun ja
Länsirannan välisten puistoalueiden rakennuskanta on suojeltua sekä alueen
kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus on säilytettävä (kuva 59).

Kuva 59. Ote Salon keskusta-alueen ajantasa-asemakaavasta (Salon kaupunki
2020).
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Salossa maankäyttö sekä kaavoitus rautatiealueen osalta tulee pysymään nykyisellään myös keskustan Osayleiskaava 2035:ssä (kuva 60). Vaikka rautatiealuetta ympäröivillä alueilla kaavamerkinnöissä on tapahtumassa jonkin verran
muutoksia. Uudessa osayleiskaavassa rautatien länsipuoli on pääasiassa kaavamerkinnöillä TP2 (työpaikka-alue) ja KMT-1 (kaupallisten palveluiden ja työpaikkojen alue). Vastaavasti rautatien itäpuolen alue on pääosin merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C) entistä veturitallialuetta lukuun ottamatta, joka on
merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY).

4.1.1.1
Kuva 60. Ote Salon keskusta-alueen osayleiskaava 2035:stä (Salon kaupunki
2016).
Rautatiealueeseen rajautuvista alueista radan länsipuolisella Meriniityn
alueella on kaavatyö käynnissä. Osayleiskaavaan nähden merkittävin ero on
alueen käyttötarkoituksen laajentaminen siten, että uusi kaava sallisi työpaikkatoimintojen lisäksi myös paljon tilaa vievien erikoistavaran kaupallisten palvelujen sijoittumisen Saloranpolun ja jokirannan puistikon välisille korttelialueille (kuva 61).
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Kuva 61. Radan itäpuolisen Meriniityn alueen kaavaehdotus. Uusi kaava monipuolistaa alueen käyttömahdollisuuksia, mutta alueen luonne säilyy teollisuusalueenomaisena, vaikkakin sisältäen uusia toimintoja. Kaava ei olisi
mahdollistamassa laajempaa asuinrakentamista alueelle (Salon kaupunki
2014).
Nykyisen tai suunnitellun kaavoituksen valossa Salon ratapiha-alueeseen tai
sen ympäristöön ei ole tapahtumassa merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttaisivat rautatieliikenteeseen ja sen toimintoihin tai raakapuunkuormauksen.

4.1.2 Piikkiö
Piikkiön kuormauspaikka säilyy vaiheessa 1 nykyisellään. Toistaiseksi kun Turun
lähialueilla ei ole yhtään tiloiltaan ja toiminnoiltaan optimaalista kuormauspaikkaa, säilyy tarve Piikkiön kuormauspaikalle. Sen on lisäksi todettu olevan tärkeä
kuormauspaikka puutteellisesta infrastruktuurista huolimatta osana alueen
kuormauspaikkaverkostoa (raakapuuvirrat etenkin Paraisten suunnalta) ja siksi
toiminnan jatkaminen nykyisellään on perusteltua.
Piikkiön kuormauspaikkaa ei ole mahdollista kehittää nykyisestä realistisin kustannuksin. Kuormauspaikan merkittävin ongelma on rajallinen raidepituus,
mutta kuormauspaikan ympäristössä ei ole tilaa pidentää kuormausraidetta tai
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muutenkaan laajentaa kuormausaluetta. Liikennepaikalla ei ole myöskään sellaisia toiminnallisia puutteita, joita voitaisiin esimerkiksi turvalaitemuutoksin
helpottaa.
Piikkiön liikennepaikka alueineen on myös tärkeä radanpidon kannalta, joten jos
tulevaisuudessa kuormaustoiminta päättyisi liikennepaikalla, tarvittaisiin sitä
sekä sen tiloja myös jatkossa radanpidon tarpeisiin.

4.1.3 Kyrö
Kyrön liikennepaikka, kuten Piikkiökin, säilyy vaiheessa 1 nykyisellään. Kyrön
kuormauspaikka on kuormausmääriltään hieman Piikkiötä suurempi, mutta vain
yhden toimijan käytössä. Kuitenkaan kuormauspaikan poistamiseen tai siirtämiseen ei ole tarvetta, joten toiminnan on perusteltua jatkua nykyisellään. Kuormauspaikasta ei ole todettu olevan haittaa ja kunta suhtautuu siihen myötämielisesti. Myös hoitovastuu kuormauspaikasta on sitä käyttävällä metsäyhtiöllä,
joten Väylävirastolle ei aiheudu kuormauspaikasta ylimääräisiä kustannuksia.
Koska kuormauspaikasta ei aiheudu haittaa eikä merkittäviä kustannuksia ja
siitä on hyötyä kuormaustoiminnan kannalta, on sen toimintaa syytä jatkaa.
Kuormauspaikan merkittävin ongelma on varastotilan puuttuminen kokonaan,
eikä varastotilaa ole mahdollista rakentaa nykyisellä sijainnilla tilanahtauden
vuoksi. Liikennepaikalla ei ole myöskään havaittu merkittäviä toiminnallisia ongelmia. Näistä syistä kuormauspaikalle ei ole ehdotettu ensimmäisessä vaiheessa merkittäviä parannustoimenpiteitä.
Kuitenkin haluttaessa parantaa liikennepaikan toiminnallisuutta, voidaan ensimmäisessä vaiheessa liikennepaikan kuormausraiteen alku sähköistää, jolloin
puutavaraliikenne olisi mahdollista hoitaa pelkästään sähköveturilla. Sähköistyspäätteen karkea kustannusarvio n. 35 000 euroa (MAKU 130, 2010=100).

4.2 Vaihe 2
Vaiheessa 2 rakennetaan uusi kuormauspaikka Turun Saramäkeen. Uusi kuormauspaikka korvaa valmistuessaan Muhkurin ja Piikkiön kuormauspaikat, sekä
mahdollisesti Kyrön. Kyrössä raakapuun kuormaustoimintaa voidaan jatkaa niin
kauan, kun kuormaustoiminnasta ei aiheudu merkittäviä haittoja tai kustannuksia. Sen merkitys osana kuormauspaikkaverkostoa kuitenkin vähenee Saramäen
kuormauspaikan myötä. Saramäen kuormauspaikka ei poista tarvetta Salon
kuormauspaikalle. Kuormauspaikat ovat keskenään sellaisella etäisyydellä, että
molemmille tulee olemaan käyttöä. Tarkempi suunnitelma Saramäen kuormauspaikasta on luvussa 5.
Jos raakapuun kuormaustoiminta poistuu Piikköstä ja nykyinen ratalinjaus on
käytössä, voidaan Piikkiötä mahdollisesti hyödyntää radanpidossa esimerkiksi
materiaalivarastona, sepelin kuormaukseen sekä työkoneiden säilyttämiseen
rakentamishankkeiden ja kunnossapidon yhteydessä. Tässä selvityksessä ei ole
erityisesti kartoitettu radanpidon tarpeita, minkä takia Piikkiön hyödyntämiseen
radanpidossa on syytä suhtautua vain mahdollisuutena, ei päätettynä kehittämistoimenpiteenä.
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Saramäen kuormauspaikan esisuunnitelma

Saramäen kuormauspaikalle on laadittu tässä selvityksessä esisuunnitelma.
Suunnitelmassa esitetään kaksi vaihtoehtoista sijoitusmahdollisuutta kuormauspaikalle Saramäen alueella.

5.1 Saramäen aiemmat suunnitelmat
Saramäkeen on aiemmin suunniteltu kahteen otteeseen kuormaustoimintaa.
Vuonna 2008 Turun kaupunki on suunnitteluttanut alueelle terminaalia teollisuus- ja logistiikkatoiminnoille. Vuonna 2016 Liikennevirasto on laadituttanut
ratasuunnitelmaa raakapuun kuormauspaikasta, mutta ratasuunnitelma on
keskeytetty korkeiden kustannusten vuoksi.
Turun kaupungin terminaalisuunnitelma
Turun kaupungin laadituttamassa suunnitelmassa Saramäen terminaaliraiteistojen suunniteltiin sijoittuvan sekä linjaraiteiden länsi- (läpivirtausterminaali)
että itäpuolelle (yhdistettyjen kuljetusten terminaali ja kuormausalue). Lähtökohtana suunnittelulle oli pidetty, että terminaalialueella operoinnin tulee olla
pääraiteesta riippumatonta. Raiteistosuunnittelussa kulkutieraiteiden mitoittavana junapituutena oli käytetty 750 m. (VR-Rata 2008)
Terminaalialue sijoittuisi vetoraiteet sisältäen noin kilometrivälille 264+700–
267+100. Eteläisin vaihde sijaitsee noin kilometrillä 266+800. Etelässä alue siis
rajoittuisi likimain Vaisteentien tasoristeykseen, jonka pohjoispuolelle vetoraiteet päättyvät. Pohjoisessa terminaalialue päättyisi Niittykulmantien pohjoispuolelle. (VR-Rata 2008)
Suunnitelmissa oli esitetty pääraiteen itäpuolelle kolmea uutta raidetta, joista
kahden laitimmaisen välissä olisi 14 m leveä keskilaituri. Pääraiteen länsipuolelle oli suunniteltu kolmea raidetta, joista laitimmaisen vieressä olisi reunalaituri. (VR-Rata 2008)
Työssä oli hyödynnetty alueella aiemmin tehtyjä pohjatutkimuksia ja lisäksi oli
tehty lisätutkimuksia kriittisimmissä paikoissa. Saven painumaominaisuuksia oli
selvitetty ödometrikokein. Työssä oli määritetty raiteiden, vaihteiden ja laitureiden perustamistavat. Lähtökohtana oli ollut, että vaihteet suunniteltiin painumattomille perustuksille. Laitureiden ja terminaalialuiden mitoituksessa oli varauduttu siirrettävien kuormien huomattavaan suureen kokoon. Junaliikenteen
osalta mitoitusperusteena oli ollut 250 kN akselipaino. (VR-Rata 2008)
Raiteista osa oli suunniteltu rakennettavaksi maanvaraisina ja osassa oli käytetty pohjanvahvistuksena pilaristabilointia. Pääraiteen vaihteet olivat sekä alueen pohjois- että eteläpäässä sijoitettu paalulaatoille. Kaikki vaihteet eivät kuitenkaan olleet paalulaatalla. Raiteilla pohjanvahvistuksia oli käytetty pääasiassa alueen pohjois- ja eteläpäissä, mutta laiturien kohdalla raiteet oli pääasiassa suunniteltu maanvaraisiksi. Laiturit on sijoitettu pääosin pilaristabiloinnin
päälle lyhyttä maanvaraista osuutta lukuun ottamatta. Pilaristabilointi on suunniteltu raiteille halkaisijaltaan 600 mm pilareille ja 1,2 m välillä pilarien keskeltä
keskelle. Laitureilla oli suunniteltu käytettäväksi myös halkaisijaltaan 600 mm
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pilareita, mutta pilarien keskeltä keskelle väli oli 0,9 m. Stabiloinnin syvyys vaihteli suunnittelualueen sisällä. (VR-Rata 2008)
Saramäen alueen terminaaliraiteistojen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu selvityksessä 21,67 miljoonaa euroa (ilman urakoitsijan kustannuksia, suunnittelukustannuksia ja rakennuttamis- ja omistajatehtävien kustannuksia), josta maarakenteiden osuus on 12,6 miljoonaa euroa eli 58 %. Mukaan lukien edellä mainitut urakoitsijan kustannukset yms. kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 29,8 miljoonaa euroa. Kustannusarvion osalta on todettu, että suurin muuttuja on radan
ja laitureiden perustamistapojen valinta. Alueelta on suositeltu tehtäväksi lisää
pohjatutkimuksia (200-300 pistettä) ja laskentoja. Pohjarakentamistapojen
osalta on suositeltu tarkastelemaan myös uusia innovatiivisia tapoja, kuten lujitekennoratkaisua, jossa lujiteverkoista ja maasta muodostetaan yhtenäinen
kennosto. (VR-Rata 2008)
Ratasuunnitelma raakapuun kuormausalueesta
Liikenneviraston vuonna 2016 laadituttamassa ratasuunnitelmassa alueelle
suunniteltiin raakapuun kuormauspaikkaa. Pohjana ratasuunnitelmalle toimi
vuonna 2015 valmistunut Turun seudun puunkuormauspaikkojen sijaintiselvitys.
Ratasuunnitelmavaihe oli jaettu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen lopputuotteena oli tarkoitus tuottaa selkeät lähtötiedot kuormauspaikan alueesta,
sen ympäristöstä ja pohjaolosuhteista ja niiden perusteella mahdollisimman
tarkka kustannusarvio. Toisessa vaiheessa ratasuunnitelma oli tarkoitus saattaa loppuun. Ratasuunnitelmatyö keskeytettiin ennen toista vaihetta kuormauspaikan korkeaksi kohonneen kustannusarvion vuoksi. (Tast 2020)
Turun seudun puunkuormauspaikkojen sijaintiselvityksessä raiteisto oli sijoitettu radan itäpuolelle, mutta ratasuunnitelmavaiheessa raiteisto päätettiin
siirtää länsipuolelle kalliovesivaraston vuoksi. Ratasuunnitelman yhteydessä oli
laadittu mm. alustavat ratasuunnitelmakartat, yleiskaavio turvalaitteista, alustavat geotekniset suunnitelmat sekä luonto- ja meluselvitys (Tast 2016). Luontoselvityksen mukaan alueella ei ole merkittäviä luontoarvoja, mutta viitasammakoiden esiintyminen läheisen asuintontin lammessa on syytä tarkistaa niiden
kutuaikana (Erävuori 2016). Meluselvityksen perusteella kuormaustoiminnasta
aiheutuva melu ei ylitä ohjearvoja eikä meluntorjuntaa ole tarpeen rakentaa
(Kangasaho & Parviainen 2016).
Koska käytössä oleva aineisto on peräisin kesken jätetystä ratasuunnitelmasta,
ei raiteisto ole johdonmukaisesti sama kaikissa piirustuksissa. Pääpiirteittäin
raiteisto on sama, mutta eroavaisuuksia piirustusten välillä on mm. vetoraiteissa ja kuormausraiteen liittämisessä osaksi muuta liikennepaikkaa. Kuvassa
62 on esitetty turvalaitesuunnitelmien mukainen raiteisto. Suunnitelmassa liikennepaikalla on kaksi sivuraidetta ja yksi pistoraide kuormaustoiminnalle.
Kuormausraide on päästä sähköistetty, mikä mahdollistaa operoinnin sähkövetureilla. Turvalaitepiirustuksen mukaan eteläpäässä on vetoraide. Suunnitelmista ei selviä varmuudella, onko vetoraide suunniteltu sähköistettäväksi,
mutta kuvaa 62 piirrettäessä on tehty oletus sähköistyksestä, koska tällöin sitä
voidaan hyödyntää myös tehtäessä vaihtotöitä sähköveturilla. Kaksi päivää
myöhemmin päivätyissä suunnitelmakartoissa (Sito 2016) paikalla on vain turvavaihde.
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Kuva 62. Vuoden 2016 ratasuunnitelman mukainen raiteisto. Vetoraiteen
sähköistys ei selviä suunnitelmista. (mukaillen Proxion 2016)
Eteläpään lyhyt vetoraide mahdollistaa vaihtotöiden tekemisen riippumatta linjaraiteen liikenteestä myös tilanteessa, jossa tuodaan ja viedään vaunut samalla
kertaa. Edellytyksenä tälle on, että kummatkin sivuraiteet ovat vapaana sekä vetoraiteen sähköistys, mikäli liikennöidään sähkövedolla. Liikennöintimallikuvissa kuormausraide oli läntisimmän raiteen (kuvassa ylimmäinen) jatkona, jolloin vaunujen tuonti ja vienti samalla kertaa edellyttäisi huomattavaa määrää
vaihtotyöliikkeitä ja vaunujen seisottamista linjalla vaihtotyön aikana. Sekä
suunnitelmakartoissa että turvalaitteiden yleiskaaviossa kuormausraide on sijoitettu kuvan 62 mukaisesti, jolloin vastaavaa ongelmaa ei ole. Kuormaustoiminnan kannalta ei ole väliä, operoidaanko Turun vai Toijalan suunnasta.
Ratasuunnitelman geoteknisissä suunnitelmissa raiteet on suunniteltu lähes
kokonaisuudessaan toteutettavaksi paalulaatalle. Ainoastaan sivuraiteiden
keskivaiheilla raiteet on suunniteltu noin 100 m matkalla rakennettavan maanvaraisiksi kohdassa, jossa on kallionkohouma. Varastoalueet ja niiden rinnalla
kulkevat kuormaustiet on suunnitelmassa esitetty rakennettavaksi pilaristabiloinnin varaan.
Taulukko 3. Saramäen vuoden 2016 ratasuunnitelman alustava kustannusarvio. MAKU 109,10 (2010=100).
osa-alue

kustannus

rakennusosat

10 907 031 €

tieyhteys

347 353 €

kuormausalue

4 259 732 €

operointi (sivuraiteet)

3 727 134 €

alustavat työt
sähkörata, turvalaite ja valaistus

168 027 €
2 404 785 €

työmaatehtävät

2 290 477 €

tilaajatehtävät

1 982 926 €

yhteensä

15 180 400 €
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Taulukossa 3 on esitetty vuoden 2016 ratasuunnitelman mukainen alustava kustannusarvio. Kokonaiskustannukseksi on arvioitu 15,2 milj. € (MAKU 109,10,
2010=100). Kustannuksista pilaristabiloinnin osuus on 2,0 milj. € ja paalulaattojen 3,7 milj. €. Kuitenkin paalulaatalle käytetty yksikkökustannus vaikuttaa halvalta verrattuna muissa kohteissa toteutuneisiin suunnitelmiin, joten kustannusarvio lienee tältä osin alakanttiin.

5.2 Maankäyttö ja kaavoitus
Saramäen alueella on lainvoimaiset asemakaavat radan itäpuolisella alueella
kalliovesisäiliöllä (kuva 63) sekä sen eteläpuolella maa-ainespuistolla (kuva
64). Kalliovesisäiliön pohjoispuoleinen alue on asemakaavoittamatonta. Rataalueella on asemakaava (LR) noin ratakilometrien 264+900 ja 266+100 välisellä
alueella. Radan länsipuolella Niittykulman ja Vaisteentien tasoristeyksien välisellä alueella on asemakaava vireillä. Alueen tämän hetken ajantasa-asemakaavakooste on esitetty kuvassa 65.

Kuva 63. Ote Kalliovesisäiliön kaavakartasta (Turun kaupunki 2006).
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Kuva 64. Ote Maa-ainespuiston kaavakartasta (Turun kaupunki 2016).

Kuva 65. Ote ajantasa-asemakaavasta Saramäen alueelta (Turun kaupunki
2020).
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Asemakaavoittamattomien alueiden ulkopuolella on voimassa yleiskaava,
mutta osalla tarkastelualuetta (Lentoaseman kiitoradan jatkeella oleva alue) on
voimassa ainoastaan maakuntakaava (kuva 66). Vireillä oleva asemakaava kuitenkin toisi asemakaavoituksen Niittykulman ja Vaisteentien väliselle alueelle
radan länsipuolelle (kuva 67).

Kuva 66. Ote ajantasaisesta yleiskaavasta Saramäen alueella. Lentokentän
kiitotien jatkeella olevalla alueella on voimassa tällä hetkellä ainoastaan
maakuntakaava (Turun kaupunki 2020).
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Kuva 67. Ote kaavakartasta (vasen) sekä vireillä olevasta kaavasta (oikea)
alueella (Turun kaupunki 2008, Turun kaupunki 2017).
Raakapuukuormauspaikan näkökulmasta käynnissä olevan kaavatyön ehdotus
ei kuitenkaan mahdollista tiloiltaan ja toiminnallisuudeltaan riittävää aluetta
kuormauspaikalle, sillä tilavaraus mahdollistaisi tiloiltaan ainoastaan aiemmin
suunnitellun raiteiston, eli kaksi raidetta ja kuormauslaiturin niiden väliin.
Raakapuukuormauspaikkaselvityksen pohjalta on syytä keskustella ja hakea
ratkaisuja kaupungin kanssa kaavatyöhön liittyen, jotta alueelle saataisiin
alueeltaan riittävä tilavaraus raakapuun kuormauspaikalle, jottei kaavatyötä
alueella jouduttaisi toteuttamaan useaan kertaan.
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5.3 Raiteistomallit
Nykyään 24 Sp- tai Snps-sarjan vaunua on raakapuujunan "vakiomitta", jota käytetään yleisesti, mikäli kuormauspaikan infrastruktuuri ei rajoita raiteistopituutta. Pohjois-Suomessa ajetaan myös junia, jotka ovat muutaman vaunun pidempiä. Alle 24 vaunun junat eivät ole yhtä kustannustehokkaita. Sidosryhmähaastatteluissa on käynyt ilmi niin metsäyhtiöiden, operaattorien, Väyläviraston
asiantuntijoiden kuin isännöitsijöidenkin tahoilta ilmi, että uuden kuormauspaikan käytännön minimipituus on 24 vaunua, eikä tätä lyhyempää kuormauspaikkaa ole syytä rakentaa. Myös toiveita pidemmistä junista on esitetty. Vaikka veturien vetovoima kehittyisi, tulevat myös muu kuormauspaikkaverkosto ja teollisuuslaitosten purkuraiteet rajoittamaan junapituuksia myös jatkossa, vaikka
osa teollisuuslaitoksista voikin tulevaisuudessa investoida pidempiin purkuraiteisiin.
Koska pohjamaatilanne on alueella erittäin haastava ja raidemetrien kustannukset ovat merkittäviä, ei kuormausalueella ole syytä varautua yli 24 vaunun juniin,
jotta kustannukset pysyvät toteuttamiskelpoisella tasolla. Tämän seurauksena
kuormausraiteiden on oltava vähintään 530 m pitkiä käyttöpituudeltaan. Käytännön sujuva operointi ja kuormauspaikan sähköistys kuitenkin edellyttävät
hieman tätä pidempiä raiteita. Alustavat suunnitelmat on laadittu 550 m raidepituudella.
Turku–Toijala-rataosuudella junapituuksia rajoittaa eniten Urjalan sivuraide
732 m hyötypituudella. Kohtauspaikkojen pituudet eivät siis rajoita junapituuksia. Kohtausraidepituudet ovat myös niin pitkiä, että ei ole perusteltua rakentaa
lastausraiteita näin pitkiksi suurien kustannusten takia.
Kuormauspaikan sijoittamiseksi tarkasteltiin kahta vaihtoehtoa: vaihtoehdossa 1 kuormauspaikka sijoitettaisiin radan länsipuolelle ja vaihtoehdossa 2 radan
itäpuolelle. Kuormauspaikkojen sijainnit alueella on esitetty kuvassa 68.
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Kuva 68. Tarkasteltujen Saramäen kuormausalueiden sijainnit. (taustakartta:
Maanmittauslaitos n.d.)
Vaihtoehto 1
Vaihtoehdossa 1 radan länsipuolelle rakennetaan kaksi läpiajettavaa kuormausraidetta. Kuvassa 69 on esitetty kuormauspaikalle suunnitellun raiteiston periaatekuva. Esitettyjen turvavaihteiden osalta toteuttamiskelpoisuus tulee tarkastella jatkosuunnittelussa.
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Kuva 69. Saramäelle vaihtoehdossa 1 suunniteltu raiteisto. Päätös turvavaihteista on tehtävä jatkosuunnittelussa.
Kuormausraiteet sähköistetään päistä, jolloin operointi sähkövedolla on mahdollista. Sähkövedolla liikennöitäessä vaunujen siirto kuormausraiteelle tapahtuu vaihtotyönä vetämällä ensin vaunut raiteelta R001 kuormausalueen ohi ja
sitten työntämällä kuormausraiteille R020 tai R030. Veturin ympäriajo on tehtävä linjaraiteen kautta. Kuormausraiteelta voidaan lähteä suoraan liikkeelle junana, eikä vaihtotöitä tarvita. Raiteisto mahdollistaa tyhjien vaunujen tuomisen
ja tyhjien vaunujen hakemisen samalla kertaa. Lisäksi on tarkasteltu vaihtoehtoa, jossa on yksi kuormausraide, yksi sähköistetty sivuraide ja vetoraide toisessa päässä (kuva 70). Tämä kuitenkin todettiin heikommaksi ratkaisuksi mm.
suuremman vaihtotyötarpeen ja pienemmän kuormauskapasiteetin vuoksi.

Kuva 70. Saramäelle luonnosteltu raiteistovaihtoehto, joka ei edennyt jatkosuunnitteluun.
Raiteistomalli on toimitettu operaattoreille2 kommenteille. Operaattoreilta saatiin eriäviä kommentteja. Toisaalta raiteistoa pidettiin käyttökelpoisena ja todettiin, että infrastruktuuri tulee suhteuttaa liikenteen määrään. Toisaalta nostettiin esille vetoraiteiden puute ja että linjaliikenne rajoittaa vaihtotöiden tekomahdollisuuksia. Raiteiston todettiin myös olevan hankala monitoimijaympäristössä, jos useammalla operaattorilla on vaunut samaan aikaan kuormauspaikalla ja halutaan tuoda ja viedä vaunuja samalla kertaa. Myös raidepituuden riittävyys jakoi mielipiteitä.

2 VR Transpoint, Fenniarail ja Operail.
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Mahdollisia vaihtotyöaikoja Saramäessä tarkasteltiin nykyliikenteeseen3 perustuen siten, että aluksi arvioitiin koska rataosuus Turun ja Saramäen tai Saramäen ja Maarian välillä olisi varattuna junaliikenteen käyttöön. Jäljellejäävästä
ajasta etsittiin riittävän pitkät aikaikkunat, jolloin veturin ympäriajo tai kuorman
siirto lastausraiteille olisi mahdollista. Tarkastelu on esitetty liitteessä 2 olevassa kuvassa. Nykyliikenteellä yli tunnin yhtäjaksoinen aika, jolloin vaihtotyö ei
ole mahdollista on vain aamulla seitsemän ja kahdeksan välissä. Lisäksi iltapäivällä on muutama ajankohta, jolloin on yli 45 min yhtäjaksoinen aika, jolloin
vaihtotyö ei ole mahdollinen. Valtakunnallisten liikenne-ennusteiden (Lapp
et al. 2018) mukaan matkustajaliikenteen ennustettu junamäärä vuosina 2030 ja
2050 on 14 junaa vuorokaudessa eli yksi junapari enemmän kuin tarkastelupäivänä. Tavaraliikenteen osalta ennustetaan kuutta junaa vuorokaudessa, eli yhtä
vähemmän kuin tarkastelupäivänä. (Lapp et al. 2018) Ennusteen mukaisilla junamäärämuutoksilla vaihtotyön tekemisen edellytykset eivät juuri muutu. Yhteenvetona voidaan todeta, että vaihtotyömahdollisuuksia on runsaasti päivän
ympäri, eikä liikenteen ennustetavissa oleva lisääntyminen tule muuttamaan tilannetta merkittävästi.
Monitoimijaympäristön vaikutusta kuormaustoimintaan ja Saramäkeen suunnitellun kuormauspaikan operatiiviseen toimintaan on pohdittu suunnittelun aikana. Raiteistomalli, jossa useammalla operaattorilla voisi olla vaunuja kuormausraiteilla ja vaunujen tuonti ja vienti onnistuisivat samalla kertaa, olisi hyvin
raskas eikä mahtuisi nyt tarkastellun kuormauspaikan alueelle. Kuormausraiteiden käytön osalta Väylävirasto voi tarvittaessa jakaa kapasiteettia eri operaattoreille vuoroperiaatteella erikseen valtakunnallisesti määritettyjen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Turun ja Maarian liikennepaikat sijaitsevat lähellä Saramäkeä, joten niitä on mahdollista hyödyntää tarvittaessa operoinnissa mahdollistamaan täysien vaunujen hakeminen ja tyhjien poisvieminen, vaikka toisella kuormausraiteella olisi eri operaattorin kalustoa.
Vaihtoehto 2
Vaihtoehdon 1 lisäksi tarkasteltiin vaihtoehtoa 2, jossa kuormausalue sijoitettaisiin radan itäpuolelle ja hieman pohjoisemmaksi kuin vaihtoehdossa 1, eikä kuormausalue olisi läpiajettava, vaan liikennöinti tapahtuisi Maarian liikennepaikalta
vaihtotyönä. Näin kuormausalue olisi saatu sijoitettua alueelle, jossa pohjaolosuhteet ovat paremmat.
Raiteisto ei ole liikenteellisestä näkökulmasta yhtä hyvä kuin vaihtoehto 1, koska
liikennöinti Maariasta asti vaihtotyönä pidentää vaihtotyöhön kuluvaa aikaa ja
rajaa ajankohtia, jolloin vaihtotyön tekeminen on mahdollista sekä lisää operaattorien liikennöintikustannuksia. Liikennöinti mm. edellyttäisi aina vaihtotyönjohtajan käyttämistä, eikä kuljettajan yksintyöskentely olisi mahdollista.
Vaihtoehdon 2 osalta ei operaattoreilta ole pyydetty kommentteja.

Tarkastelupäivä ke 18.11.2020. Tarkastelupäivänä 6+6 matkustajajunaa ja 3+4 tavarajunaa.
3
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5.4 Raiteistoinfrastruktuuri
Kuormauspaikkavaihtoehdoista 1 ja 2 on tarkasteltu, kuinka ne sopivat ympäröivään maankäyttöön ja ratageometriaan. Vaihtoehto 1 todettiin toteutuskelpoiseksi ja siitä on laadittu esisuunnitelma. Vaihtoehdon 2 toteutuksessa tuli
vastaan useita ongelmia, joiden vuoksi vaihtoehto ei edennyt jatkosuunnitteluun.
Vaihtoehto 1
Saramäen kuormauspaikan vaihtoehdosta 1 on laadittu esisuunnitelma, jossa on
suunniteltu kuormauspaikan alustava sijoitus ja sen raideyhteydet. Kuvassa 71
on esitetty ote raiteistosta. Suunnitelmakartta kokonaisuudessaan on esitetty
liitteessä 3. Kuormausalueen mitoitus perustuu Rataverkon raakapuun kuormauspaikkojen suunnitteluohjeen luonnokseen (Väylävirasto 2019) ja raiteisto
noudattaa voimassa olevia ratateknisiä ohjeita.

Kuva 71. Ote Saramäen vaihtoehdon 1 raiteistosta.
Kuormauspaikan suunnittelu on tehty yhteistyössä Turun kaupungin kanssa.
Kaupungin toiveena on ollut sijoittaa kuormausalue mahdollisimman pohjoiseen
sijaintiin alueella. Nyt esitetyssä suunnitelmassa näin on tehty. Rajoittavana tekijänä toimii km 265+300 loppuva kaarre, joka rajoittaa vaihteen sijoittamista.
Vaihde on suunnitelmassa sijoitettu niin pohjoiseen kuin se RATO:n ohjeiden mukaan on mahdollista ottaen kaarre huomioon.
Kuormauspaikan suunnitelma on laadittu 550 m raidepituudella, joka mahdollistaa 24-vaunuisen ns. kokojunan kuormaamisen yhdeltä kuormausraiteelta, mikä
on merkittävä parannus alueen nykyisiin kuormauspaikkoihin verrattuna. Kuormausalue olisi ratageometrian puolesta mahdollista suunnitella myös 650 m
pitkäksi pidentämällä aluetta eteläpäästä ja siirtämällä eteläistä vaihdetta vielä
etelämmäksi. Kyseistä raidepituutta on käytetty monissa uusissa kuormauspaikkasuunnitelmissa. Maankäytön osalta alueen pidentäminen edellyttäisi
muutoksia suunniteltuun katuverkkoon, sillä alue jatkuisi hieman asemakaavan
mukaisen kadun alueelle. Jos jatkosuunnittelussa koetaan tarpeelliseksi rakentaa pidempi kuormausalue, on katuyhteyksistä keskusteltava kaupungin kanssa.
Suunnitelmassa kuormausalueen ja radan väliin on jätetty tilaa asemakaavaehdotukseen merkitylle Onnelanpientareelle, jossa voisi kulkea mm. vesijohto,
runkoviemäri ja kaukolämpölinja sekä tarvittaessa muuta kunnallistekniikkaa.
Myös kuormausalueen sivuojien vaatima tilantarve on huomioitu, mutta ojien
stabiliteettia ei ole tarkistettu, joten on mahdollista, ettei suunnitelmissa esitettyjä ojia ole mahdollista toteuttaa, vaan kuivatus tulee hoitaa salaojin. Kuor-
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mausraiteiden pystygeometria on pyritty suunnittelemaan niin, että täytöt alueella jäisivät maltillisiksi ja näin pyrittäisiin vähentämään painumia. Mahdollisessa jatkosuunnittelussa tulee ottaa asia myös huomioon.
Kuormausalueen eteläiset vaihteet tulisivat noin 300 m Vaisteentien tasoristeyksen pohjoispuolelle. Vaihteiden sijoittamiskohdassa radalla on vastapenkereet kummallakin puolella rataa. Radan länsipuoleinen sivuoja on pääsääntöisesti putkitettu radan huonon stabiliteetin vuoksi. Kuvassa 72 on esitetty vaihteiden sijaintipaikka. Hieman alle 200 m vaihteiden etujatkosten eteläpuolella
alkaa kaarre. Vaihteiden länsipuolella on jonkin verran asutusta. Asutus on ennestään viereisen moottoritien sekä lentokentän melualueella ja yleisvaikutelmaltaan huonokuntoista. Raideyhteys kulkisi kahden omakotitalotontin lävitse.
Toinen tonteista on Turun kaupungin omistama ja siinä ollut rakennus on purettu. Toinen tonteista on yksityisessä omistuksessa.

Kuva 72. Saramäen kuormausalueen eteläisten vaihteiden sijainti. Kuva otettu
etelänlounaan suuntaan. Kuvasta on nähtävissä rakennettu vastapenger. Kuva:
Aapo Halminen.
Itse kuormausalue rakentuisi peltoalueelle, jossa ei ole merkittävää maanpäällistä infrastruktuuria. Alueen eteläpäätä on esitetty kuvissa 73 ja 74. Alueella on
maanalaista kunnallistekniikkaa ja kaukolämpölinja, jonka siirtämistä kuormausalueen rakentaminen edellyttäisi. Kaukolämpölinja kulkee kuvassa 73 näkyvän ajopolun viertä.
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Kuva 73. Saramäen kuormausraiteet sijoittuisivat etuvasemmalla näkyvälle
peltoaukealle. Kuormausalueen itäisin kuormaustie kulkisi likimain kuvanottopaikan kohdalla. Nykyinen rata sijoittuu kuvassa oikealle. Kuva otettu
pohjoiskoillisen suuntaan. Kuva: Aapo Halminen.

Kuva 74. Näkymä kuormausalueen eteläpäähän. Kuormaustie kulkisi
välittömästi kuvan etualalla ja kuormausraiteet sijoittuisivat kuvassa
näkyvälle pellolle. Läntisempi kuormausraide olisi kuvassa näkyvän
taaimmaisen ojan kohdalla ja sen taakse sijoittuisi vielä kuormausteitä ja
varastoalueita. Kuva otettu luoteeseen. Kuva: Aapo Halminen.

94
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Kuormausalueen pohjoispäässä 110 kV suurjännitelinja vaihtaa radan puolta.
Pohjoisosassa se kulkee länsipuolta, etelämpänä itäpuolta. Varsinainen kuormausalue päättyy juuri ennen suurjännitelinjan siirtymistä radan länsipuolelle
(kuva 75).

Kuva 75. Kuormausalueen pohjoispää. Kuormaustiet ja varastoalueet päättyvät
ennen hieman ennen etuvasemmalla näkyvää voimajohtopylvästä. Raideyhteys toteutuu voimajohtopylvään vasemmalta puolelta. Kuva otettu pohjoiskoilliseen. Kuva: Aapo Halminen.
Kuormausalueen pohjoispäässä vaihteet sijoittuisivat juuri ennen radassa alkavaa kaarretta kuvassa 76 esitettyyn kohtaan. Alueella on pystygeometriassa
taite, jonka pyöristyskaaren säde on 25 000 m ja alueelle on mahdollista sijoittaa
vaihde. Pohjatutkimuksien perusteella kyseisellä alueella savikon paksuus on
ohuempi kuin eteläpäässä.
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Kuva 76. Kuormausalueen pohjoispään vaihteiden sijainti. Vaihteet liittyvät
pääraiteeseen radan vasemmalta puolelta. Kuvassa näkyvän opastimen
kohdalla alkaa kaarre. Kuva otettu pohjoiskoillisen suuntaan. Kuva: Aapo
Halminen.
Esitetyssä suunnitelmassa ei ole turvavaihteita kuormausalueen päissä. Niiden
toteuttaminen vaatisi joko risteysvaihteen (KRV) käyttöä tai kuormausalueen
geometrian muuttamista siten, turvavaihteelle jää riittävästi tilaa. Sivusuoja voidaan antaa myös raiteensuluilla, mutta tällöin junakulkuteitä ei voida ulottaa
kuormausraiteille asti. Jatkosuunnittelussa on määriteltävä junakulkuteiden ja
turvavaihteiden tarve ja toteutusmahdollisuudet.
Jatkosuunnittelussa on huomioitava kuormauspalvelutoiminnan mahdollisuus
ja sen vaatima tilantarve. Väylävirasto ei vastaa kuormauspalvelun tarvitsemista tiloista, mutta niille on syytä varata tilaa kuormausalueelta.
Tieyhteydet voidaan toteuttaa alueelle joko etelästä tai pohjoisesta. Nykyisin
pohjoisen suunnasta Niittykulman tasoristeyksen läheltä kulkee radan viertä
huoltotie, joka on merkitty karttoihin Mustasuontienä. Asemakaavaluonnoksessa kuormausalueen länsipuolelle on kaavoitettu katuyhteys, joka niin ikään
kulkee Mustasuon nimellä4. Katuyhteys toteutuessaan asemakaavan mukaisena
yhdistyisi sekä etelässä että pohjoisessa valtatiehen 9. Nykyistä huoltotietä olisi

Liitteessä 3 on esitetty asemakaavaluonnoksen mukainen katuyhteys sekä kuormausalueen sijainti.
4
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mahdollista parantaa ja toteuttaa yhteys sitä kautta, mutta yhteys jäisi tarpeettomaksi katuyhteyden valmistuttua. Kaupungin kanssa käydyissä keskusteluissa on myös todettu, että kadun ei välttämättä tarvitsi kulkea koko Saramäen
alueen läpi, vaan se voitaisiin toteuttaa myös molemmista päistä umpikujina.
Kaupungilla ei ole vielä suunnitelmia Saramäen alueen kehittämisen aikatauluista, joten myös katuyhteyden toteuttamisen aikataulu on vielä avoinna.
Kuormausalueelle on joka tapauksessa mahdollista toteuttaa hyvä tieyhteys
kohtalaisin kustannuksin riippumatta siitä, toteutetaanko yhteys nykyistä huoltotietä parantamalla vai asemakaavaluonnoksen mukaista katuyhteyttä pitkin
etelästä tai pohjoisesta. Jatkosuunnittelussa on määriteltävä yhteistyössä kaupungin kanssa tieyhteyden reitti, aikataulu ja toteuttamisvastuut.
Kuormausalueen rakentaminen edellyttäisi joitakin viemäri-, vesijohto- ja kaukolämpöputkisiirtoja. Jatkosuunnittelussa on tarkasteltava siirtotarpeet ja arvioitava siirron kustannukset.
Vaihtoehto 2
Vaihtoehdossa 2 kuormausalueen ja sen raiteiston sijoittamista rajoittaa pohjoispäässä vaihdeyhteyden sijoittaminen. Rata on alueen pohjoispäässä pääosin
kaarteessa. Radassa on kuitenkin kaarteiden keskellä lyhyt suora osuus (57 m),
johon vaihde on mahdollista sijoittaa. (kuvat 77 ja 78) Lisäksi kuormausalueen
sijoittamista rajoittaa mm. radan vieressä asemakaavaan merkitty kaksoisraidevaraus sekä eteläpäässä kalliovesisäiliön alue. Tehdyssä suunnitelmassa on
huomioitu, että kalliovesisäiliön kaavassa osoitetulle alueelle (kuvassa 77
harmaa alue kuvan oikeassa yläkulmassa) ei saa tehdä sellaista louhintaa tai rakentamista, joka saattaisi haitata kalliovarastojen toimintaa.
Geometriatarkastelussa todettiin, että tilanahtaus pakottaa tekemään kuormausraiteille pienisäteisiä kaarteita, mikä ei ole mm. kunnossapidon kannalta
tarkoituksenmukaista. Kuormausraiteelle 2 (nykyistä raidetta lähempi) suunniteltu pienin kaarresäde on 300 m ja kuormausraiteelle 1 suunniteltu pienin kaarresäde 200 m. Lisäksi asemakaavassa alueelle on merkitty Hahdantie, jota varten tulisi rakentaa alikulku koko kuormausalueen alitse. Kuvassa 77 on esitetty
kuormausalueen sijoittuminen vaihtoehdossa 2. Tarkempi suunnittelukartta on
liitteessä 7.

Kuva 77. Kuormausraiteiston sijoittuminen vaihtoehdossa 2.
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Kuva 78. Kuormausalueen vaihteiden sijainti vaihtoehdossa 2. Radassa on lyhyt
suora, jolle vaihteet olisi mahdollista sijoittaa. Suoran kummallakin puolella
olevat kaarteet rajoittavat vaihteen sijoittamista. Kuva otettu koilliseen. Kuva:
Aapo Halminen.

Kuva 79. Kuormausalueen pohjoispää vaihtoehdossa 2. Kuormausteiden ja
varastoalueiden pohjoispää sijoittuisi noin kuvassa etualalla näkyvän metsän
laitaan samoin kuin asemakaavaluonnokseen merkitty Hahdantie. Kuva otettu
etelään. Kuva: Aapo Halminen.
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Kuva 80. Vaihtoehdossa 2 kuormausraiteet sijoittuisivat oikealla näkyvälle
kallioalueelle. Kuva otettu pohjoiskoilliseen. Kuva: Aapo Halminen.
Kuormausraiteen pohjoispää tulisi lähelle nykyistä Niittykulmantietä kuvassa 79
esitettyyn paikkaan. Kuormausalue sijoittuisi pääosin kallioalueelle, joka on esitetty kuvassa 80.

5.5 Pohjaolosuhteet ja pohjanvahvistukset
Saramäen alueelta on tehty lukuisia pohjatutkimuksia eri suunnitteluhankkeiden
yhteydessä. Pääosa Saramäen alueen pohjatutkimuksista on painokairauksia.
Nykyisen Turku-Toijala radan alueelta on radan stabiliteettitarkasteluita ja pohjanvahvistussuunnittelua varten tehty lisäksi siipikairauksia sekä otettu maanäytteitä. Saramäen terminaaliraiteistojen yleissuunnittelun yhteydessä on
tehty myös ödometrikokeita.
Vaihtoehto 1
Suunniteltu kuormausalue tulee sijoittumaan pehmeikköalueelle. Pehmeikön
paksuus vaihtelee siten, että suunnitellun kuormausalueen pohjoispäässä ennen varastoalueita, pehmeikkö on hieman ohuempi kuin muualla suunnittelualueella. Pohjoispäässä savikerroksen paksuus on 3-10 m. Tälle alueelle tulee sijoittumaan kaksi vaihdetta ja kuormausraiteiden pohjoisosat. Km 265+500 tienoilla
pehmeikön paksuus on noin 15 m. Varastoalueiden alla savea on paksuimmillaan
30 metriä, minkä olla on silttikerros. Pehmeikön pinnassa oleva kuivakuorikerros
on alueella tyypillisesti ohut. Varastoalueiden alueella kuivakuorikerroksen alla
on pehmeää savea noin 15 metriä, minkä alla on hieman suurempi lujuuksista
savea 5-15 metriä ennen silttikerrosta. Varastoalueiden eteläpuolella savikon
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paksuus on noin 20 metriä, mutta pehmeikkö ohenee etelää kohti siten, että
kuormausraiteiden eteläpäässä ja uusien vaihteiden alueella savikon paksuus
on noin 10 metriä.

Kuva 81. Poikkileikkaus km 265+500.
Pohjatutkimuksien perusteella voidaan päätellä, että savikko on laadultaan alueella varsin homogeeninen. Kuvassa 81 on esitetty siipikairaus esittää varsin
tyypillisiä siipikairauslujuuksia alueella. Pehmeässä savessa vesipitoisuudet
ovat varsin suuria 70–90%. Hienousluvut vaihtelevat 50–100 % välillä, joten siipikairausten reduktiokerroin on alle 1,0. Pohjatutkimuksien perusteella voidaan
päätellä, että savi on herkästi häiriintyvää, mikä vaikeuttaa alueella työskentelyä mahdollisen rakentamisen aikana ja tulee ottaa huomioon mahdollisessa
jatkosuunnittelussa pohjanvahvistusratkaisuja mietittäessä.
Saven painumaominaisuuksia on tutkittu Saramäen terminaaliraiteistojen yleissuunnittelun yhteydessä ödometrikokein km 265+000, km 265+500 ja
km 266+640. Ödometrikokeiden tarkkoja tuloksia ei ole ollut käytettävissä tätä
raporttia tehdessä, mutta yleissuunnittelun suunnitelmaselostuksessa mainitaan seuraavaa:
”Kustakin ödometrinäytteestä tukittiin kolme syvyyttä. Tehdyt kokeet onnistuivat hyvin ja kokeiden tulokset olivat keskenään varsin samankaltaiset ja vertailukelpoiset. Tutkimukset tukevat hyvin aiempia painokairauksia ja siipikairauksia, joissa savikerrokset ovat varsin homogeenisiä.
Tulosten perustella maa oli ylikonsolidoitunutta. Ylikonsolidaatio vaihteli välillä
30–60 kPa syvyydestä riippuen. Muodonmuutosparametrien perustella maa oli
runsaasti painuvaa. Tutkittu savi painuu vähän, kun sitä kuormitetaan pienillä
kuormilla, jotka ovat vallitsevaa esikonsolidaatiota pienempiä. Tämän jälkeen
saven painumat ovat suuria.”
Tämän työn yhteydessä alueelle ei tehty varsinaista pohjanvahvistussuunnittelua, sillä suunnittelukohde on pohjaolosuhteiltaan haastava ja pohjavahvistussuunnittelu alueelle vaatii runsasta laskentaa. Keskeytetyn ratasuunnitelman
suunnitelmaselostusluonnoksessa mainitaan pohjanvahvistuksista seuraavaa:
”Vaihtoehtoina on tutkittu seuraavia ratkaisuja: vaihteiden perustamien paalulaatalle, kevennykselle tai maanvaraisena routaeristettynä ratkaisuna. Puunkuormaus- ja säilytysalueiden perustaminen maanvaraisesti, stabiloinnin varaan, kevennyksen varaan tai lujitekenno/lujiteverkkoratkaisujen varaan. Radan
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perustaminen maanvaraisesti, pilaristabiloinnille, kevennyksen varaan, lujitekenno/ lujiteverkkoratkaisujen varaan tai paalulaatalle. Vaihtoehtovertailussa
huomioitiin myös nykyisen radan stabiliteetti ja painumat sekä uusien rakenteiden aiheuttamat painumat pääradalle.
Vaiheen 1 Pohjanvahvistusratkaisuiksi varmistui radan osalta paalulaatta sekä
kuormausteiden ja varastokenttien osalta stabilointi, joiden mukaan kustannusarvio on laskettu. Hankaluutena radalla on siirtyminen painumattomalta rakenteelta painuvalle sallitun pituuskaltevuuden muutoksen rajoissa. Painuma ilman
pohjanvahvistuksia olisi metrin luokkaa ja stabiliteetti riittämätön. Paalulaatta
on yli 10 m syvillä pehmeiköllä kustannuksiltaan pilaristabilointia edullisempi ja
muutenkin laadullisesti parempi ratkaisu. Keskimääräinen savikerroksen paksuus kohteessa on yli 10 m. Kuormauskentän pohjanvahvistus on suunniteltu toteutettavaksi 5 m määrämittaisilla syvästabilointipilareilla.”
Saramäen terminaaliraiteistojen yleissuunnittelun yhteydessä on pohjanvahvistustapoina pääosin käytetty pilaristabilointia ja pääradasta erkanevien vaihteiden alueella paalulaattaa nyt suunnitellun raakapuun kuormauspaikan alueella.
Oheiseen taulukkoon 4 on kerätty mahdollisten pohjanvahvistustapojen hyviä ja
huonoja puolia. Taulukossa on myös arvioitu niiden soveltumista kohteeseen.
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Taulukko 4. Pohjanvahvistustapojen hyviä ja huonoja puolia.
Pohjanvahvistustapa

Hyvät puolet

Huonot puolet

Paalulaatta

 Toteuttamiskelpoinen
 Aikajänteeltään mahdollinen
 Kustannushallinta tehokkaampi kuin pilaristabiloinnissa
 Toteuttamiskelpoinen
 Aikajänteeltään mahdollinen
 Edullisempi kuin paalulaatta
 Toteuttamiskelpoinen
 Aikajänteeltään mahdollinen
 Edullinen

 Erittäin kallis

Pilaristabilointi

Massastabilointi

Geolujitteet

Kevennerakenteet
- vaahtolasi
- kevytsora
Esikuormitus

 Edullinen

Pystyojitus

 Edullinen

 Edullinen

 Suunnittelumielessä
haastava
 Kallis
 Kallis
 Ei vähennä painumia.
Sopii vain painumaerojen tasaamiseen
 Toteuttamiskelpoisuus
selvitettävä
 Toteuttamiskelpoisuus
selvitettävä
 Aikajänne epärealistinen, sillä saven ominaisuuksien perusteella painuma-ajat
ovat pitkiä
 Aikajänne epärealistinen
 Jälkipainumat isoja
 Ei korjaa stabiliteettiongelmaa

Mahdollisissa jatkosuunnitteluvaiheissa tulee tehdä raakapuun kuormauspaikan alueelta lisää pohjatutkimuksia. Esimerkiksi CPTU-kairauksia ei alueelta ole
ollenkaan ja myös näytetutkimuksia ja siipikairauksia alueelta on niukasti muualta kuin nykyisten raiteen alueelta. Pohjanvahvistuskustannukset tulevat olemaan kohteessa merkittävät. Toteutuskustannusten karsimiseksi pitää mahdollisessa jatkosuunnittelussa selvittää mahdollisten edullisempien pohjanvahvistustapojen soveltuvuutta alueella. Edullisimmista pohjavahvistustavoista pitää
mahdollisessa jatkosuunnittelussa selvittää myös erilaisia yhdistelmiä, kuten
stabilointi + kevenne tai kevenne + lujite ja analysoida, saadaanko radalle ja/tai
varastoalueille tällä tavoin mahdollisesti riittävä stabiliteetti ja hyväksyttävissä
olevat painumat.
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Vaihtoehto 2
Vaihtoehto 2 alueelta ei ole pohjatutkimuksia kuin nykyiseltä Turku–Toijala-radalta ja sen lähiympäristöstä. Näiden tutkimuksien perusteella kuormausraiteiden pohjoispäät ja uudet vaihteet sijoittuvat noin 15–20 metriä paksulle pehmeikölle. Savi on ominaisuuksiltaan samankaltaista kuin vaihtoehdon 1 alueella.
Kuormausraiteet ja varastoalueet sijaitsevat todennäköisesti pehmeiköllä n. km
265+120 asti, jonka jälkeen suunniteltu kuormausalue siirtyy kalliolle ja pysyy
todennäköisesti ainakin osittain kalliolla kuormausalueen loppuun saakka.
Vaihtoehdossa 2 tarvitaan merkittäviä pohjanvahvistuksia luultavasti vain kuormausalueen pohjoisosalle, mutta merkittäviä kustannuksia syntyy louhinnasta.
Liitteessä 4 on esitetty tyyppipoikkileikkaus alueelta, jossa louhinnantarve on
suurin.

5.6 Yhteenveto vaihtoehdoista
Koska vaihtoehdon 2 mukainen kuormausalueen sijoittaminen on geometrian
suhteen erittäin haasteellista, edellyttäisi hyvin pitkää alikulkua Hahdantielle ja
olisi liikenteellisestä näkökulmasta ei-toivottava, ei vaihtoehtoa ole kannattavaa suunnitella nyt suunniteltua pidemmälle. Mahdollista voisi kuitenkin olla sijoittaa kuormausalue kyseiseen sijaintiin, mikäli hyväksyttäisiin ohjeen mukaista
pienemmät varasto- ja kuormausalueet.

5.7 Kustannukset vaihtoehdolle 1
Kustannuslaskelmassa on eroteltu raiteisto- ja pohjavahvistuskustannukset,
turvalaitekustannukset ja sähköratakustannukset. Kunkin osa-alueen sisällä on
esitetty kustannusten tarkempi jakautuminen.
Raiteisto- ja pohjavahvistuskustannukset
Taulukossa 5 on esitetty alustavat radan ja kuormausalueen rakentamiskustannukset rakennusosittain. Pohjanvahvistuskustannukset on arvioitu erikseen.
Kustannuksiin ei ole otettu mukaan kuormausalueelle tehtävien uusien tieyhteyksien kustannuksia, koska tieyhteyttä ei suunniteltu tässä yhteydessä. Vaihteet on sisällytetty turvalaitekustannuksiin. Kuormausalue on oletettu toteutettavaksi murskepintaisena, sillä kuormausaluetta ei kannata päällystää asfalttipäällysteellä todennäköisten painumien vuoksi. Kustannukset on arvioitu Foren
yksikköhinnoilla (hinnasto heinäkuu 2020) lukuun ottamatta kuivatusrakenteita,
joille on arvioitu kokonaiskustannus asiantuntija-arviona. Yhteensä raiteiden ja
kuormausalueen kustannukset ovat arviolta 3,27 milj. € (MAKU 130, 2010=100)
ilman pohjanvahvistuksia.
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Taulukko 5. Raiteiden ja kuormausalueen kustannukset. (MAKU 130, 2010=100)
Määrä (kpl/m
/m2/m3)

Yksikkökustannus (€)

Kokonaiskustannukset (€)

Maaleikkaus

17 300

6,15

106 311,96

Eristyskerros

17 300

18,57

321 271,38

5 200

29,04

150 986,68

Tukikerros, sepeli

7 300,00

31,22

227 895,78

Tukikerroksen asentaminen

7 300,00

19,15

139 828,58

Tukeminen

5 000,00

3,36

16 806,50

Jatkuvakiskoraiteen kiskot

3 050,00

96,42

294 074,59

Kiskon asennus

3 050,00

50,40

153 717,56

Uudet betonipölkyt

3 050,00

134,72

410 882,58

Betonipölkkyjen asennus

3 050,00

28,90

88 153,54

4

46 287,82

185 151,28

Pintamaan poisto

64 000

1,03

65 952,00

Suodatinkangas N3

64 000

1,64

105 184,00

Jakava kerros

32 000

17,80

569 488,00

Kantava kerros

19 200

17,50

336 026,88

Rakennusosa

Raiteet

Välikerros

Vaihteiden asennus
Kuormausalue

Kuivatusrakenteet, ojat ja
salaojat

100 000,00

YHTEENSÄ

3 271 731,31

Koska tämän työn yhteydessä alueelle ei tehty varsinaista pohjanvahvistussuunnittelua, on pohjavahvistuskustannuksia mahdoton laskea tarkasti. Mahdollisia pohjanvahvistuskuluja on laskettu oheiseen taulukkoon 6. Paalulaattaa
lukuun ottamatta hinta-arviot perustuvat Foren yksikkökustannuksiin. Kaikki
Foren yksikkökustannukset ovat MAKU 130, 2010=100.
Paalulaatan paalujen pituudet on arvioitu pohjatutkimusten perusteella ja paalutus on arvioitu tehtävän 2,5 m paalujaolla. Paaluina on oletettu käytettävän
teräsbetonipaaluja. Paalulaatan hinnat ovat asiantuntija-arvioita. Pilaristabilointi on oletettu tehtävän määrämittaisilla pilareilla ja pilareiden keskeltä keskelle välin on oletettu olevan 1,2 m. Kevennysmateriaaliksi on valittu vaahtolasi
sen paremman rakennettavuuden vuoksi. Kevytsora on materiaalina jonkin verran halvempaa (Foressa 48 €/m3). Taulukkoon on haettu hinta myös yhdistelmälujitteelle, joka ei yksinään riitä pohjanvahvistustavaksi, mutta jota voidaan
käyttää yhdessä esimerkiksi stabilointien ja kevennysrakenteiden kanssa.
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Taulukko 6. Pohjavahvistusten kustannukset. (MAKU 130, 2010=100)

Rakennusosa

Määrä
(kpl/m
/m2/m3)

Yksikkökustannus (€)

Kokonaiskustannukset (€)

Raiteet
Paalulaatta

6 125 885

Laatta

21 224

150

2 942 285

Teräsbetonipaalut

73 557

40

3 183 600

Pilaristabilointi, 10 m pilarit

168 812

14

2 363 375

Massastabilointi, 3 m

121 548

19

2 309 421

Vaahtolasikevennys, 1,0 m

24 310

60

1 458 600

Pilaristabilointi, 5 m pilarit

84 406

14

1 181 688

Yhdistelmälujite

24 310

4

97 240

444 444

14

6 222 222

Massastabilointi, 3 m

198 600

19

3 773 400

Pilaristabilointi, 5 m pilarit

222 222

14

3 111 111

Vaahtolasikevennys, 0,7 m

46 340

60

2 780 400

Yhdistelmälujite

64 000

4

256 000

Kuormausalue
Pilaristabilointi, 10 m pilarit

Pilaristabiloinnin hintaan vaikuttaa voimakkaasti pilarien pituus. Keskeytetyssä
ratasuunnitelmassa on arvioitu, että 5 m pitkät pilarit ovat riittävät varastoalueelle. Jos kuormausalueen ja raiteiden pohjanvahvistukset lasketaan siten,
että uudet raiteet ja vaihteet perustetaan paalulaatoin ja varastoalue 5 m syvän
pilaristabiloinnin varaan, saadaan pohjanvahvistusten kokonaiskustannuksiksi
9,25 milj. €.
Saramäen terminaaliraiteistojen yleissuunnittelun yhteydessä raiteet on suunniteltu perustettavaksi pääosin pilaristabiloinnin varaan. Suunnitelmassa ei ole
mainittu mahdollisen pilaristabiloinnin syvyyttä, mutta jos oletetaan, että raiteet voidaan perustaa 10 m pitkien pilarin varaan ja pengermateriaalia korvata
vaahtolasilla (vaahtolasi korvaa yleissuunnittelussa esitetyn ylipenkereen)
sekä rakentaa varastoalue 5 m syvän pilaristabiloinnin varaan, saadaan pohjanvahvistusten kokonaiskustannuksiksi 6,93 milj. €.
Mikäli raiteet toteutettaisiin 650 m pitkinä, olisivat raiteiden ja kuormausalueen
kustannukset noin 3,60 milj. € ja pohjavahvistuskustannukset 7,69–10,24 milj. €.
Lisähinta 650 m pitkille raiteille olisi siis noin 1,32 milj. € (MAKU 130, 2010=100).
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Turvalaitekustannukset
Taulukossa 7 on esitetty alustavat turvalaitekustannukset rakennusosittain.
Kustannuksia arvioitaessa on laskettu, että Saramäkeä varten rakennetaan uusi
asetinlaite. Jatkosuunnittelussa on myös syytä tarkastella, olisiko Saramäki
mahdollista liittää Turku–Toijala-välin alueasetinlaitteeseen, jolloin taulukossa
7 esitetyistä turvalaitekustannuksista ei tarvittaisi asetinlaitetilaa eikä asetinlaitteen sisälaitteita, mutta vastaavasti asetinlaitteen muutostöistä aiheutuisi
kustannuksia. Kustannukset on arvioitu Foren yksikköhinnoilla (hinnasto heinäkuu 2020) lukuun ottamatta tasoristeysten muutoksia (Vaisteentien ja Niittykulman tasoristeysten liittäminen asetinlaitteeseen), joiden kustannukset perustuvat asiantuntija-arvioon. Yhteensä turvalaitekustannukset ovat arviolta
2,05 milj. € (MAKU 130, 2010=100).
Taulukko 7. Turvalaitekustannukset. (MAKU 130, 2010=100)
Määrä
(kpl/m)

Yksikkökustannus (€)

Kokonaiskustannukset (€)

Raideopastin

8

3 988,23

31 905,84

Pääopastin + Esiopastin (3-valoinen)

2

11 239,00

22 478,00

Pääopastin (2-valoinen)

2

4 956,63

9 913,26

Asetinlaitetila, normaali (alle 100 m2)

1

134 084,30

134 084,30

Raiteensulut

4

1 772,59

7 090,36

Asetinlaite, sisälaitteet

1

759 850,00

759 850,00

Opastinbaliisi

8

1 652,21

13 217,65

16

1 652,21

26 435,30

Nopeusbaliisi

8

2 141,14

17 129,12

Akselinlaskija

32

9 066,93

290 141,69

Tasoristeyksen muutokset

2

116 900,00

233 800,00

Vaihteenkääntölaite

4

2 338,00

9 352,00

Turvalaitekaappi

7

3 628,95

25 402,65

3 000

17,54

52 605,00

4

103 449,11

413 796,45

Rakennusosa

Toistopistebaliisi

Kaapeli
YV60-300-1:9
YHTEENSÄ

2 047 201,62

Sähköratakustannukset
Taulukossa 8 on esitetty sähköradan kustannukset, jotka ovat yhteensä noin
0,83 milj. € (MAKU 130, 2010=100). Tarkemmin sähköradan kustannukset on eritelty liitteessä 9 olevassa laskelmassa.
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Taulukko 8. Sähköratakustannukset. (MAKU 130, 2010=100)
Rakennusosa

Vaihteenlämmitys

Kokonaiskustannukset (€)

99 472,58

Valaistus

417 055,98

Sähköratajärjestelmät

289 007,31

Elementtiperustukset

26 991,89

YHTEENSÄ

832 417,77

Kustannusten yhteenveto
Taulukossa 9 on esitetty yhteenveto kustannuksista. Kustannuksissa on otettu
huomioon Väylähankkeiden kustannushallinta -julkaisun (Liikennevirasto 2013)
mukaiset hanketehtävät prosenttiosuuksina rakennusosakustannuksista.
Koska pohjanvahvistusten kustannukset on ilmoitettu vaihteluvälinä, myös hanketehtävien määrä on ilmoitettu vaihteluvälinä.
Taulukko 9. Kustannusten yhteenveto. (MAKU 130, 2010=100)
Osa-alue

Rakennusosat
Raiteisto ja kuormausalue
Pohjanvahvistukset

kustannus
(milj. €)

13,08–15,40
3,27
6,93–9,25

Turvalaitekustannukset

2,05

Sähköratakustannukset

0,83

Hanketehtävät

6,54–7,70

Työmaatehtävät (20 %)

2,62–3,08

Tilaajatehtävät (16 %)

2,09–2,46

Varaukset (14 %)
YHTEENSÄ

1,83–2,16
19,62–23,10

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 19,62–23,10 milj. € (MAKU 130,
2010=100). Kustannuksia tulee tarkentaa jatkosuunnittelussa erityisesti pohjavahvistuskustannusten osalta.
Raiteiden pidentäminen 650 m pitkäksi vaikuttaisi merkittävästi ainoastaan
pohjavahvistusten ja raiteiden ja kuormausalueen rakentamisen kustannuksiin.
Näille arvioitu lisähinta oli 1,32 milj. € (MAKU 130, 2010=100)
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6 Johtopäätökset
Turun Muhkurissa sijaitsevan raakapuun kuormauspaikan on suunniteltu poistuvan lähitulevaisuudessa ratapihan kehittämisen ja ratapihan ympäristön
maankäytön kehittymisen myötä. Tämän myötä on syntynyt tarve tarkastella
Turun seudun raakapuulogistiikkaa kokonaisuutena. Tässä selvityksessä on tarkasteltu Muhkurin lisäksi Salon, Piikkiön ja Kyrön kuormauspaikkoja kuormausalueen ja sen lähiympäristön osalta sekä verkostollisesta näkökulmasta.
Salon kuormausalueen on todettu olevan logistisesti hyvällä paikalla ja kuormaustoiminnan kannalta suhteellisen toimiva. Väyläviraston näkökulmasta
kuormausalue on toimiva ja siksi kuormaustoiminnan Salossa on suunniteltu
jatkuvan. Lisäksi Saloon on suunniteltu pieniä turvalaitemuutoksia, joilla liikennöintiä voidaan helpottaa. Kustannusarvio näille on 41 000 € (MAKU 130,
2010=100). Salosta ei ole kuitenkaan korvaamaan Muhkurin poistuvaa kuormauspaikkaa, sillä Salo on sijainniltaan melko kaukana Turusta. Salon kaupunki
on esittänyt toiveen, että kuormausalueesta luovuttaisiin, jotta sen tilalle voitaisiin rakentaa liityntäpysäköintiä. Kuormausalueen siirtoa muualle voidaan selvittää erillisessä selvityksessä, mikäli kaupunki osallistuu siirron kustannuksiin
ja uuden sijainnin etsintään, mutta kokonaistaloudellisesti voi olla edullisempaa
selvittää vaihtoehtoisia pysäköintijärjestelyitä.
Kyrön ja Piikkiön liikennepaikat ovat toiminnallisuuksiltaan puutteelliset. Piikkiö
mahdollistaa vain 14 vaunun junien kuormaamisen, mikä ei ole kustannustehokasta etenkään, kun synergiaedut Muhkurin kanssa poistuvat tulevaisuudessa.
Myös varastointitilat ovat rajalliset eikä maankäyttö mahdollista kuormausalueen laajentamista.
Kyrössä voidaan liikennöidä 24-vaunuisilla ns. kokojunilla, mutta alueella ei ole
minkäänlaista varastointimahdollisuutta, vaan raakapuu tulee lastata suoraan
kuorma-autoista vaunuihin. Myöskään Kyrössä maankäyttö ei mahdollista kuormausalueen laajentamista, mutta alueelle on tässä selvityksessä ehdotettu
kuormausalueen päiden sähköistämistä, jolloin liikennöinti sähköveturilla olisi
mahdollista. Kustannusarvio tälle on 35 000 € (MAKU 130, 2010=100). Nykyisin
alueella kuormaa raakapuuta vain yksi metsäyhtiö.
Koska Piikkiö ja Kyrö ovat nykytilanteessa kummatkin puutteellisia, eikä niiden
merkittävä kehittäminen ole mahdollista, eivät ne riitä korvaamaan Muhkurin
kuormauspaikkaa edes kehittämistoimenpiteiden jälkeen. Salosta ei myöskään
ole korvaajaksi etäisyydestä johtuen. Tästä syystä tässä selvityksessä on tarkasteltu mahdollisuutta rakentaa kokonaan uusi raakapuun kuormausalue Turun seudulle.
Kuormausalueen sijainnille on tarkasteltu lukuisia vaihtoehtoja, mutta selvitystyön aikana on käynyt ilmi, että Turun seudulta on hyvin haasteellista löytää sopivaa paikkaa kuormausalueelle. On todettu, että tarkastelluista sijainneista ainoa hyvä paikka on Turussa Saramäen alueella. Alue on kuitenkin pohjaolosuhteiltaan erittäin huonoa, mikä nostaa alueen rakentamiskustannuksia. Alueelle
on kerran aiemminkin suunniteltu kuormausaluetta, mutta silloin suunnittelutyö
päätettiin lopettaa korkeiden kustannuksien takia.
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Tämän työn yhteydessä Saramäen kuormausalueelle on laadittu esisuunnitelma kuormausalueesta, joka olisi hieman pienempi ja yksinkertaisempi kuin
aiemmin selvitetty ja siten myös edullisempi toteuttaa. Uusi alue on suunniteltu
kuitenkin siten, että se on toiminnallisesti riittävä. Alueelle tulisi kaksi läpiajettavaa kuormausraidetta radan länsipuolelle. Kuormausraiteet on suunniteltu
550 m pitkiksi, mikä mahdollistaa liikennöinnin kokojunilla, mutta pitää kustannukset kohtuullisina. Alueelle olisi ratateknisesti mahdollista toteuttaa myös
100 m pidempi kuormausalue, mutta siitä aiheutuisi merkittäviä lisäkustannuksia.
Kustannusarvio uudelle kuormausalueelle on 19,62–23,10 milj. € (MAKU 130,
2010=100). Hinta-arvioon sisältyy merkittäviä epävarmuuksia huonojen pohjamaiden takia. Ratasuunnittelun alussa on suoritettava huomattava määrä pohjatutkimuksia ja panostettava geotekniseen suunnitteluun kustannusarvion tarkentamiseksi. Seuraavana vaiheena, ennen ratasuunnitelman laatimisen käynnistämistä, olisi hyvä laatia hankearviointi, jossa arvioidaan kuormauspaikan toteuttamisen kannattavuutta.
Uusi kuormausalue ei vain korvaa Muhkuria, vaan mahdollistaa luopumisen
myös Piikkiön kuormausalueesta, joka voisi jäädä radanpidon käyttöön. Uusi
alue on toiminnallisuuden ja maankäytön näkökulmasta parannus nykyiseen tilanteeseen. Myös Kyröstä on mahdollista luopua Saramäen toteuttamisen jälkeen, mutta sen on suunniteltu pysyvän käytössä niin kauan, kun siitä ei aiheudu
merkittävää haittaa tai merkittäviä kustannuksia.
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Kuormauspaikkojen vertailutaulukko
Sijainti

maankäyttö

tieliikenne

rautatieliikenne

logistiikka

pohjaolosuhteet

Saramäki

Kaavoitettu teollisuusalueeksi. Lentoaseman melualueella. Kaupunki tavoittelee alueelle rautatieliikenteestä hyötyvää teollisuutta.

Vt 9 ja Turun kehätie
lähellä. Tieyhteydet
alueelle helppo järjestää suoraan valtatieltä.

Turku–Toijala-välillä kapasiteettia runsaasti. Lähellä Turkua, liikenne Salon suuntaan mahdollista
(junan kääntötarve)

Helppo lähestyä useista
suunnista. Mahdollista
kerätä puutavaraa sekä
etelästä että lännestä.

Pohjaolosuhteet vaativat.
Vaatii merkittäviä pohjanvahvistustoimenpiteitä.

Asutusta, myös uutta, n.
200 m etäisyydellä. Alueen
pituus lienee rajoitus.

Vt 1 lähellä, liittymä
1 km päässä. Tieyhteys kulkisi asutuksen läheltä. Tieliikenteen sillat rajoittavat puunkuormausalueen kokoa

Piikkiön rataoikaisu luo
epävarmuutta.

Saavutettavissa etelän
suunnasta. Toijalan
suunnasta saavutettavuus heikompi. Sijainti
heikko osalle metsäyhtiöistä.

Tarvitsee pohjavahvistuksia ja mahdollisesti louhintaa.

Viheriäinen

Olemassa oleva ratapiha teollisuusalueen vieressä, jota
voitaisiin kehittää.

Tieyhteydet hyvät.
Tasoristeysturvallisuutta tulisi parantaa.

Sähköveto edellyttäisi
4 km sähköistämistä.
Rata kärsii ajoittain tulvimisesta, vaatisi korotusta. Nykyisin yksityisraide.

Kaukana volyymeistä.
Kuljetusmatkat olisivat
liian pitkiä.

Vaatisi louhintaa. Kantavat pohjat.

Nousiainen

Entinen liikennepaikka-alue.
Yksittäisiä asuinrakennuksia.

Tieyhteydet hyvät.

Liikenne hoidettavissa
helposti. Sähköistettävissä.

Kaukana volyymeistä.
Kuljetusmatkat olisivat
liian pitkiä.

Pohjavahvistuksia tarvitaan.

Perno

Viherkäytävää pidetään
yleiskaavassa olennaisena,
kuormausalue olisi ristiriidassa tämän kanssa. Asutusta n. 100 m päässä. Välissä maastoesteitä.

Seututien liittymä
vieressä.

Yksityisraide. Sähköveto
edellyttäisi n. 1 km sähköistystä. Helposti liikennöitävissä.

Logistisesti väärällä
puolella Turkua. Lähestyminen pohjoisesta ja
idästä hankalaa.

Vaatinee pohjanvahvistuksia ja louhintaa.

Korvenmäki
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Sijainti

maankäyttö

tieliikenne

rautatieliikenne

logistiikka

pohjaolosuhteet

Tottola

Alueen yläpuolella suurjännitelinjat, joiden alle kuormauspaikkaa ei voi Fingridin
mukaan sijoittaa. Siirtäminen
ei onnstune.

Nykyisellään heikot,
mutta kt 52:lta toteutettavissa reitti.
Liittymä vaatii muutoksia.

Salon itäpuolella rantaradalla kapasiteettia heikohkosti.

Salon korvaajaksi voisi
soveltua, mutta ei korvaisi Turkua. Salon säilyessä ei käyttöä.

Vaatisi louhintaa. Olettavasti hyvät pohjamaat.

Hajala

Valtakunnallisesti merkittävällä maisema-alueella. Yksitäisiä asuinrakennuksia,
jotka luokiteltu kulttuuriperintökohteiksi.

Kulkisi kylän keskustan läpi. Yhteys
vt 1:lle käyttökelpoinen, mutta heikkolaatuinen. Muista
suunnista reitti osin
pihapiirien läpi.

Rantaradalla Turun ja Salon välissä kohtuullisesti
kapasiteettia.

Liian lähellä Saloa ja
kaukana Turusta korvatakseen Muhkurin tai
Piikkiön.

Pohjatutkimustietoa heikosti, mutta oletettavasti
savimaata, joka vaatii
pohjanvahvistustoimenpiteitä.

Orimäki

Yksittäisiä taloja lähistöllä.
Lähistölle kaavoitettu logistiikka-aluetta.

Logistiikka-alueen
myötä tieyhteys olis
hyvä. Rakentaminen
ei näköpiirissä lähitulevaisuudessa.

Ratakapasiteettia runsaasti.

Kaukana puuvolyymeistä. Liian lähellä
Humppilaa ja Toijalaa.

Ei tietoa.

Maaria

Alueen pohjoispuolella asutusta, joka häiriintyisi melusta ja liikenteestä. Asutuksen laajentamisesta alueelle
on suunnitelmia. Alueella
liito-oravia.

Hyvät yhteydet
vt:lle 9.

Ratakapasiteettia runsaasti

Etelän suunnasta lähestymisen kannalta hieman
kaukana.

Ei tietoa.

Asutusta lähellä.

Suoralla reitillä rajoitettu alikulkukorkeus. Kiertotie pitkä.
Reitti kulkee asutuksen kautta.

Rata kaarteessa. Paimion
oikaisun myötä radan
jatko epävarma.

Saavutettavuus kohtuullinen. Lähellä Saloa,
kuormauspaikat olisivat
tarpeettoman lähekkäin.

Todennäköisesti haastavat.

Paimio
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Sijainti

maankäyttö

tieliikenne

Ervelä

Vähän asutusta. Alueelle ei
tiedossa maankäyttösuunnitelmia. Lähistöllä luonnnonsuojelualue ja muinaishautoja.

Yhdystielle n. 1 km,
joka tulisi rakentaa.
Kantatielle alle
10 km.

Perniö (viljavarasto)

Joki rajoittaa alueen pituutta.
Kaavoituksen suunnittelutarvealuetta.

rautatieliikenne

logistiikka

pohjaolosuhteet

Salon ja Karjaan välillä
ratakapasiteettia rajallisesti.

Salon korvaajaksi voisi
soveltua. Salon säilyessä
ei käyttöä. Melko lähellä
Karjaata.

Vaatisi mittavia pohjavahvistuksia. Osittain suolla,
osittain savimailla. Alueella aiemmin siirretty linjaraiteita ja liikennepaikkaa pohjaolosuhteiden takia.

Liittymä suoraan
kantatieltä.

Salon ja Karjaan välillä
kapasiteettia rajallisesti.

Salon korvaajaksi voisi
soveltua. Salon säilyessä
ei käyttöä.

Joki vieressä luo haasteita,
tulvii rajusti keväisin. Pohjaolosuhteet haasteelliset.

Naantali–
N. satama

Radan viereinen alue kaavoitettu muuhun käyttöön. Asutuksen laajentamista on kaavailtu.Kuormausalueelle tilaa rajallisesti, ei välttämättä
voisi toteuttaa täysikokoista
aluetta.

Kulku kantatieltä 40
asutus kiertäen. Katuyhteyden toteuttaminen voi kuitenkin
olla hankala maankäytön vuoksi.

Kapasiteettia hyvin. Edellyttäisi liikennöimistä dieselveturilla. Radalla ei
turvalaitteita.

Kaukana volyymeistä.
Kuljetusmatkat olisivat
liian pitkiä.

Ei tietoa.

Mynämäki

Alueelle ei mahdu kokojunille
soveltuva kuormausalue. Lähistöllä merkittävää asutusta.

Yhdystietä vt. 8:lle
alle 5 km.

Helposti liikennöitävissä.

Kaukana volyymeistä.
Kuljetusmatkat olisivat
liian pitkiä.

Ainakin paikoin haastavat.

Loimaa (viljavarasto)

Suunnitteilla raiteen poistaminen kaavasta. Tila rajallinen, ei mahdollista täysimittaisen alueen rakentamista

Pohjoisen suunnasta
kuljetukset kulkisivat
asutuksen läpi.

Helposti liikennöitävissä.

Liian lähellä Humppilaa
ja Toijalaa. Ei vastaa kysyntätarpeisiin.

Ei tietoa.
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