
 

Väyläviraston julkaisuja 
71/2021 

 

Lisäraiteen aluevaraussuunnitelma: 
Kokemäki–Harjavalta 

 

 
 

 



 



 

Väylävirasto 
Helsinki 2021 

 

Lisäraiteen aluevaraussuunnitelma: 
Kokemäki–Harjavalta 

 

 

Väyläviraston julkaisuja 71/2021 



 

Väylävirasto 
PL 33 
00521 HELSINKI 
puh. 0295 343 000 

K 

Kannen kuva: Antti Soisalo/SWECO 
 

Verkkojulkaisu pdf (www.vayla.fi) 

ISSN 2490-0745 

ISBN 978-952-317-922-6 

 
 

http://www.vayla.fi/


Väyläviraston julkaisuja 71/2021 3 

 

 

Antti Soisalo, Salme Ruokanen, Matti Liski, Aleksi Niemelä, Tuomo Passi, Maija 

Vehkalahti: Lisäraiteen aluevaraussuunnitelma: Kokemäki–Harjavalta. Väylä- 

virasto Helsinki 2021. Väyläviraston julkaisuja 71/2021. 31 sivua ja 3 liitettä. ISSN 2490-
0745, ISBN 978-952-317-922-6. 

 

Avainsanat: rautatiet, radat, aluevaraukset, kaavoitus, maankäyttö, Kokemäki, Harjavalta 

Tiivistelmä 

Työssä on laadittu lisäraiteen aluevaraussuunnitelma rataosuudelle Kokemäki–Harjavalta. 
Suunnittelualue alkaa Kokemäen Risteltä noin ratakilometriltä 277+000 ja päättyy Harja-

vallan liikennepaikalle noin ratakilometrille 295+400. Suunnittelussa osuudelle on varau-

duttu yhteen lisäraiteeseen. Suunnitteluosuudelle ei ole aikaisemmin laadittu aluevaraus-

suunnitelmaa koskien lisäraiteen rakentamista.  

Aluevaraussuunnitelmassa on tutkittu alustavalla yleissuunnittelutarkkuudella lisäraiteen si-
joittumista nykyiseen ratakäytävään ja sen perusteella määritetty lisäraiteen vaatima tilan-

tarve kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun lähtökohdaksi. Sekä Kokemäen että Har-

javallan kaupungeilla on suunnitelmaa laadittaessa ollut käynnissä kaavahankkeita, jotka 

rajautuvat rata-alueeseen. 

Suunnitelmassa on ollut tavoitteena löytää toteuttamiskelpoinen ratkaisu lisäraiteen sijoit-
tamiselle ottaen huomioon rakentamisen kannalta merkittävät reunaehdot ja pakkopisteet. 

Työn aikana suunnittelualue on käyty läpi maastokatselmuksessa ja määritetty alustavasti 

lisäraiteen sijoittuminen suhteessa nykyiseen raiteeseen ja rataa ympäröivään maankäyt-
töön. Maastokatselmuksen perusteella määritettyä lisäraiteen sijoittumista on tarkasteltu 

ja tarkennettu radan arkisto- ja rekisteritietojen perusteella, kartta- ja CAD-työskentelynä 
sekä 3D-maastomallin ja poikkileikkaustarkastelujen avulla. Työn aikana ei ole tehty maas-

totutkimuksia.  

Lisäraide sijoittuisi nykyisen raiteen länsi-/eteläpuolelle koko osuudella. Suunnittelussa käy-

tettiin raideväliä 9,0 metriä, jonka perusteella alustava tilavaraustarve on noin 24 metriä 

nykyisen raiteen keskilinjasta mitattuna. Pehmeikköosuuksilla tilavaraustarve on kasvatettu 

30 metriin, mikä mahdollistaa raidevälin kasvattamisen tarvittaessa 15 metriin. 

Aluevarausselvitys ei ole oikeusvaikutteinen selvitys, eikä se oikeuta selvityksessä esitetty-
jen lisäaluetarpeiden lunastamiseen. Aluevarausselvitys toimii maankäytön ja kaavoituksen 

lähtökohtana rata-alueeseen rajautuvia alueita kehitettäessä. Esitetty lisäaluetarve tarken-

tuu seuraavissa suunnitteluvaiheissa ja lopullinen aluetarve määräytyy aikanaan ratalain 

mukaisen ratasuunnitelman perusteella. 

Suunnitelman mukaisella lisäraiteiden sijoittumisella nykyinen rautatiealue ylitetään use-
assa kohdassa. Seuraavassa suunnitteluvaiheessa suunnittelua täydennetään tekniikka-

aloilla (mm. sähköistys, turvalaite) sekä tarkennetaan tehtyjä suunnitelmia ja laaditaan 
tarvittavat erillisselvitykset muun muassa luontoarvojen sekä pohjatutkimusten ja maasto-

mittausten osalta. Tarkennettujen ja täydennettyjen suunnitelmien perusteella saadaan lo-

pullinen varmuus hankkeen toteutettavuudesta sekä tarkennettua ratkaisuja ja aluevaraus-

tarpeita. 

Aluevarausselvityksen perusteella ei edellytetä kaavamuutoksia, mutta aluevaraustarpeet 

on otettava huomioon kaavoituksessa. 
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Antti Soisalo, Salme Ruokanen, Matti Liski, Aleksi Niemelä, Tuomo Passi, Maija 

Vehkalahti: Områdesreserveringsplan för tilläggsspår: Kumo–Harjavalta. Trafik-

ledsverket. Helsingfors 2021. Trafikledsverkets publikationer 71/2021. 31 sidor och 3  
bilagor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-922-6. 

Sammanfattning 

I arbetet har upprättats en områdesreserveringsplan för banavsnittet Kumo–Harjavalta. 
Planeringsområdet börjar vid Riste i Kumo ungefär från bankilometer 277+000 och slutar 

vid Harjavalta trafikplats ungefär vid bankilometer 295+400. Vid planeringen har förberetts 
för ett tilläggsspår på sträckan. För banavsnittet har tidigare inte upprättats någon 

områdesreserveringsplan avseende byggande av tilläggsspår.  

I områdesreserveringsplanen har med preliminär översiktsplaneringsnoggrannhet under-
sökts placering av tilläggsspåret i den befintliga bankorridoren och baserat på detta har 

fastställts det utrymmesbehov som tilläggsspåret kräver, som utgångspunkt för detalj-
planering och markanvändning. När planen upprättades har båda städerna Kumo och 

Harjavalta haft igång planeringsprojekt som gränsar till banområdet. 

I planen har målet varit att hitta en genomförandeduglig lösning för tilläggsspårets 
placering med hänsyn till rambetingelser och tvångspunkter som är betydelsefulla ur 

byggandeperspektiv. Under arbetets gång har planeringsområdet gåtts igenom i en 
terränggranskning och det har skett ett preliminärt fastställande av tilläggsspårets 

placering i förhållande till den befintliga banan och användningen av den mark som omger 

banan. Tilläggsspårets placering baserat på terränggranskningen har kontrollerats och 
preciserats på grundval av arkiv- och registerinformation, som kart- och CAD-arbete, samt 

med hjälp av en 3D-terrängmodell och genomskärningskontroller. Inga terrängunder-

sökningar har genomförts under arbetets gång.  

Tilläggsspåret skulle komma att placeras på västra/södra sidan om den befintliga banan 
längs hela sträckan. Vid planeringen användes spåravståndet 9,0 meter, och baserat på 

detta är det preliminära områdesreserveringsbehovet ca 24 meter, mätt från den befintliga 

banans centrumlinje. På sträckor med svag undergrund har områdesreserveringsbehovet 

ökats till 30 meter, vilket möjliggör att spåravståndet vid behov ökas till 15 meter. 

Områdesreserveringsutredningen är ingen utredning med rättsverkan, och den berättigar 
inte till inlösen av de nödvändiga tilläggsområden som presenteras i utredningen. 

Områdesreserveringsutredningen fungerar som utgångspunkt för markanvändning och 

detaljplanering vid utveckling av de områden som gränsar till banområdet. Det 
presenterade behovet av tilläggsområden preciseras under de efterföljande planerings-

faserna, och det slutgiltiga områdesbehovet fastställs i sinom tid på grundval av en 

spårplan i enlighet med banlagen. 

Genom placeringen av tilläggsspåren enligt planen överskrids det befintliga banområdet på 
flera punkter. I nästa planeringsfas kompletteras planeringen inom teknikområden (bl.a. 

elektrifiering, säkerhetsutrustning), de upprättade planerna preciseras och det utarbetas 

nödvändiga separata utredningar, bland annat med avseende på naturvärden, 
grundundersökningar och terrängmätningar. Baserat på de detaljerade och kompletterade 

planerna fås en slutgiltig säkerhet om projektets genomförbarhet, samt specificerade 

lösningar och områdesreserveringsbehov. 

Det förutsätts inga planändringar som grundas på områdesreserveringsutredningen, men 

områdesreserveringsbehoven ska beaktas vid planering. 
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Antti Soisalo, Salme Ruokanen, Matti Liski, Aleksi Niemelä, Tuomo Passi, Maija 

Vehkalahti: Area reservation plan for an extra track: Kokemäki–Harjavalta. 

Finnish Transport Infrastructure Agency Helsinki 2021. Publications of the FTIA 71/2021. 
31 pages and 3 appendices. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-922-6. 

Abstract 

In this study, an area reservation plan has been drawn up for an extra railway track for 
the Kokemäki–Harjavalta line section. The planning area starts at the Riste area in 

Kokemäki, at approximately 277+000 track kilometres, and ends at the Harjavalta station 
at approximately 295+400 track kilometres. In the planning process, preparations have 

been made for one extra track on the line section. No area reservation plan has previously 

been drawn up for the section under planning concerning the construction of an extra 

track.  

In the area reservation plan, the positioning of the extra track has been examined with 
preliminary general planning accuracy in the existing railway corridor and, on the basis of 

this, the area required for the extra track has been determined as the starting point for 

zoning and land use planning. During the phase of drawing up the plans, the cities of both 
Kokemäki and Harjavalta have been working on zoning projects that are delimited to the 

railway area in question. 

The aim of the plan has been to find a viable solution for the placement of the extra track, 

taking into account the boundary conditions and obligatory points that are significant for 

construction. During the study, the planning area has been reviewed in a terrain survey on 
location, and the positioning of the extra track has been determined in relation to the 

existing track and the land use surrounding the track. The location of the extra track 
determined on the basis of the terrain survey has been examined and refined on the basis 

of the track’s data on archive and in registers, by performing map and CAD work, and with 
the help of a 3D terrain model and cross-sectional reviews. No terrain surveys have been 

carried out during the work.  

The extra track would be located west/south of the existing track along the entire line 
section. An axle track of 9.0 metres was used in the design, based on which the initial area 

reservation required would be approximately 24 metres as measured from the centre line 
of the existing track. In soft soil sections along the track, the need for area reservation has 

been increased to 30 metres, which enables increasing the axle track to 15 metres if 

necessary 

The area reservation survey is not an investigation with legal effects and it does not warrant 

the redemption of the required additional areas determined in the survey report. The report 
on the area reservation survey serves as a starting point for land use and zoning when 

developing the areas bordering the railway area. The proposed need for additional areas 
will be specified in the following planning phases, and the final area requirement will be 

determined in due course on the basis of the track plan drawn up in accordance with the 

Railway Act. 

The planned location of the extra tracks will lead to exceeding the existing railway area in 

several locations. In the next planning phase, the plans will be complemented with 
technical input (such as electrification and safety equipment) and the plans will be provided 

with more detail and the necessary separate studies will be prepared, for example, in terms 

of nature values, ground investigations and terrain measurements. The detailed and 
complemented plans shall provide final assurance on the feasibility of the project, as well 

as more detailed and specified solutions and area reservation needs. 

No rezoning is required on the basis of the area reservation studies, but area reservation 

needs must be taken into account in zoning. 
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Esipuhe 

Tehtävänä oli laatia lisäraiteen aluevaraussuunnitelma kaavoituksen ja maankäy-
tön lähtökohdaksi Kokemäki–Harjavalta rataosuudelle noin kmv 277+000–
295+400. Suunnitelmassa tutkittiin lisäraiteen sijoittumista ratakäytävään siten, 
että löydetään toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, jossa on otettu huomioon toteut-
tamisen kannalta merkittävät reunaehdot ja pakkopisteet, luonto- ja kulttuuriarvot 
sekä maankäyttö. 

Työn aikana oltiin yhteyksissä Kokemäen sekä Harjavallan kaupungin edustajiin 
tiedossa olevien maankäyttöhankkeiden ja -suunnitelmien osalta. Työn aikana ei 
pidetty yleisötilaisuuksia.  

Työn projektipäällikkönä Sweco Infra & Rail Oy:ssa on toiminut Antti Soisalo ja 
pääsuunnittelijana Salme Ruokanen. Lisäksi konsultin työryhmässä ovat olleet mu-
kana Matti Liski, Aleksi Niemelä, Tuomo Passi ja Maija Vehkalahti. Työn tilaajana 
on toiminut Eero Virtanen Väylävirastosta. 

Tampereella marraskuussa 2021 

Väylävirasto 
Väylien suunnittelu 
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1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet 

Väylävirasto on päivittänyt vuonna 2019 valtakunnallisen näkemyksen siitä, miten 
maankäytössä on tarve varautua rautateiden lisäraiteisiin, lisäkohtauspaikkoihin tai 
kaksoisraideosuuksiin. Näkemyksessä Lielahti–Kokemäki välille esitetään varautu-
mista kaksoisraiteeseen ja Kokemäki–Pori välille varautumista lisäkohtauspaikkoi-
hin ja/tai kaksoisraiteeseen. Näkemyksessä ei kuvata rataverkon lähivuosien ke-
hittämistarpeita, vaan tähtäin on pitkällä tulevaisuudessa. Näillä varautumisilla on 
tarkoitus turvata raideliikenteen kehittämismahdollisuudet myös tulevaisuudessa. 

Kokemäen ja Harjavallan kaupungeilla on molemmilla käynnissä kaavahankkeita, 
jotka rajautuvat rata-alueeseen. Osin näiden sekä Tampere–Pori-rataosuudella 
yleisesti tehtävien kehittämistoimenpiteiden perusteella Väylävirasto päätti tilata 
selvityksen lisäraiteen vaatimasta tilantarpeesta Kokemäen ja Harjavallan väliselle 
rataosuudelle.  

Laadittavan aluevaraussuunnitelman tavoitteena on ollut tutkia alustavalla yleis-
suunnittelutarkkuudella lisäraiteen sijoittumista nykyiseen ratakäytävään ja sen 
vaatiman tilantarpeen määrittämistä kaavoituksen ja maankäytön lähtökohdaksi. 
Suunnitelmassa on ollut tavoitteena löytää toteuttamiskelpoinen ratkaisu lisärai-
teen sijoittamiselle ottaen huomioon rakentamisen kannalta merkittävät reunaeh-
dot ja pakkopisteet kuten nykyinen maankäyttö ja radan tekniset lähtökohdat sekä 
luonto- ja kulttuuriarvot. 

Suunnitteluosuudelle ei ole aikaisemmin laadittu aluevaraussuunnitelmaa koskien 
lisäraiteen rakentamista. 
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2 Suunnittelualueen nykytila 

2.1  Suunnittelualue 

Suunnittelualue käsittää rataosuuden Kokemäki–Harjavalta. Suunnittelualue alkaa 
Kokemäen Risteltä noin ratakilometriltä 277+000 ja päättyy Harjavallan liikenne-
paikalle noin ratakilometrille 295+400. Suunnitteluosuudella sijaitsee Kokemäen 
liikennepaikka. Liikennepaikalle ei tässä suunnitelmassa esitetä toimenpiteitä, vaan 
ainoastaan tutkitaan alustavalla suunnittelutarkkuudella lisäraiteen liittyminen mo-
lemmin puolin liikennepaikkaa. Suunnittelussa varaudutaan yhteen lisäraiteeseen. 
Suunnittelualue on esitetty kuvassa 1. 

 

Kuva 1. Suunnittelualue oranssilla viivalla. 

2.2  Radan nykyiset järjestelyt 

Tarkasteltavan Kokemäki–Harjavalta rataosuuden pituus on noin 22 kilometriä. Ra-
taosuus on yksiraiteinen sähköistetty rata, joka on suojastettu ja jossa on auto-
maattinen junankulunvalvonta. Nopeusrajoitus henkilöjunilla on 140 km/h ja tava-
rajunilla akselipainosta riippuen 80–100 km/h. 

Rataosuudella sallitaan 22,5 tonnin akselipaino. Kokemäki–Harjavalta on D pääl-
lysrakenneluokan (SFS–EN 15528 luokka D4) henkilö- ja tavaraliikennerata. Rata 
kuuluu ensimmäisen luokan liikenteenohjaukseen ja sen kunnossapitotaso on 1. 
Sähköistysjärjestelmä on AC2. 

Suunnitteluosuudella on nykytilanteessa 14 siltaa. Sillat ja niille esitettävät toimen-
piteet on kuvattu tarkemmin raportin kappaleessa 3.4. 
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2.3  Radan liikenteellinen nykytila 

Alkuvuoteen 2020 asti henkilöliikenteen junatarjonta oli 18 junaa arkivuorokau-
tena. Covid-19 pandemia on vaikuttanut rataosan henkilöliikenteen määrään ke-
väällä 2020 ja henkilöliikenteen junatarjonta on vähentynyt neljällä junalla vuoro-
kaudessa. Nykytilanteessa Tampere–Pori välillä liikennöi 14 henkilöliikenteen junaa 
arkivuorokautena. Näistä kahdeksan on IC-junia ja kuusi Pendolinoa. Pendolino-
liikenne alkoi Tampere–Pori-välillä loppuvuodesta 2019. Tätä ennen rataosan hen-
kilöliikennettä liikennöitiin IC-kalustolla vuodesta 2015. Kaikki Tampere–Pori välin 
henkilöliikenteen junat pysähtyvät Kokemäen ja Harjavallan liikennepaikoilla. 

Kokemäki–Harjavalta välin tavaraliikenteen kuljetukset koostuvat erilaisista metal-
lirikasteista, raakapuusta sekä kivihiilestä transitoliikenteenä Vainikkalasta Tahko-
luodon satamaan. Kivihiilen kuljetusmäärissä on voimakasta vaihtelua ja liikenteen 
ennustaminen vaikeaa. Pääosa Kokemäki–Harjavalta välin kuljetuksista on metal-
lirikasteita, jotka päätyvät Harjavallassa sijaitseviin teollisuuslaitoksiin. Muu lii-
kenne jatkaa Harjavallasta edelleen Porin suuntaan.  

Tavaraliikenteen junamäärissä on päivä- ja viikkokohtaisia eroja ja erityisesti tran-
sitoliikenteen junamäärät ovat olleet vähäisiä vuonna 2020. Tällä hetkellä transi-
toliikennettä ei ole Kokemäki–Pori rataosalla. Muussa kuin transitoliikenteessä lii-
kennöi neljä tavarajunaa Kokemäki–Harjavalta välillä. Covid-19 pandemia ei ole 
vaikuttanut merkittävästi tavarajunien kulkuun. Transitoliikenteen määrä väheni 
vuonna 2019, ja oli hetken aikaa pysähdyksissä vuonna 2020. Kuluvana vuonna 
2021 on transitoliikenne käynnistynyt taas uudelleen. Muilta osin tavaraliikenteen 
junamäärissä ei ole ollut tänä vuonna tapahtunut muutoksia. 

2.4  Maankäyttö 

Tarkastelualueella rata kulkee pääsääntöisesti haja-asutusalueella pelto- ja metsä-
alueella. Taajama-alueet sijoittuvat Kokemäen ja Harjavallan keskustoihin ja niiden 
läheisyyteen. Taajamissa radan varren pääasiallinen maankäyttö painottuu asumi-
seen ja taajamien liepeillä yritystoimintaan.   

2.4.1  Maakuntakaavoitus 

Tarkastelualueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava, joka on saanut lain-
voiman 13.3.2013.  Kokemäen ja Harjavallan alueet kuuluvat maakuntakaavassa 
kaupunkikehittämisen kohdealueeseen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisen 
kohdealueeseen. Asemien läheisyydessä maankäyttö keskittyy taajamatoimintoi-
hin sekä teollisuus- ja varastoalueisiin. Lisäksi taajamien välillä on huomattava kult-
tuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue. Maakuntakaavassa ei ole esitetty 
muutostarpeita tarkastelualueen raideratkaisuihin. Nykyisen raideyhteyden turvaa-
minen ja kehittäminen nähdään tarpeellisena rautatieliikenteen toimintaedellytys-
ten parantamiseksi. 

Satakunnan maakuntakaavaa täydentää Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, mikä 
on saanut lainvoiman 1.7.2019. Se korvaa voimaan tultuaan Satakunnan maakun-
takaavan vastaavat merkinnät ja määräykset. Kaavassa on esitetty Kokemäen ja 
Harjavallan taajamien välille valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita sekä 
rakennettuja kulttuuriympäristöjä. 
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Kuva 2. Ote Satakunnan maakuntakaavasta. 

2.4.2  Yleiskaavoitus 

Tarkastelualue sijoittuu kahden yleiskaavan alueelle: Keskustaajaman osayleis-
kaava Harjavallassa (voimaan 3.4.2007) sekä Keskustaajaman osayleiskaava  
Kokemäellä, minkä laadinta on käynnissä. 

Kokemäen keskustaajaman osayleiskaavan 2. ehdotuksessa radanvarteen on osoi-
tettu pääosin pientalovaltaista asutusta sekä työpaikka- ja teollisuusalueita. Myös 
joitakin lähivirkistysalueita on osoitettu radan välittömään läheisyyteen. Lisäksi Ko-
kemäen aseman länsipuolelle on kaavaehdotuksessa esitetty pääosin maa- ja met-
sätalousvaltaista aluetta sekä maisemallisesti arvokkaita peltoalueita. Osayleis-
kaava on tarkoitus laittaa 3. ehdotuksena nähtäville vuoden 2021 aikana. 

 

Kuva 3. Ote Kokemäen keskustaajaman osayleiskaavan 2. ehdotuksesta. 
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Harjavallan keskustaajaman osayleiskaavassa alueen eteläosassa radan molemmin 
puolin on maa- ja metsätalousaluetta. Pientalovaltainen asuntoalue keskittyy radan 
pohjoispuolelle ennen Rampakonojaa ja muilta osin radanvarteen on osoitettu Har-
javallan liikennepaikalle asti pääosin teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toi-
minnan laadulle erityisiä vaatimuksia.  

 

Kuva 4. Ote Harjavallan keskustaajaman osayleiskaavasta. 
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2.4.3  Asemakaavoitus 

Kokemäki 
Kokemäen kaupungin puolella suunniteltava rataosuus on neljällä kohtaa asema-
kaavoitetulla alueella. Asemakaavoitetut osuudet ovat kmv 276+600–277+400, 
kmv 280+700–281+100, kmv 281+650–282+180 sekä kmv 282+750–284+980. 
Osuudet sekä kaavamerkinnät on esitetty tarkemmin kuvissa 5–9. 

 

Kuva 5. Asemakaava-alue rajoittuu rautatiealueeseen kmv 276+600–277+400. 

 

Kuva 6. Asemakaava-alue kmv 280+700–281+100. 
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Kuva 7. Asemakaava-alue kmv 281+650–282+180. 

 

Kuva 8. Asemakaava-alue kmv 282+750–284+980, kaava-alueen eteläpää. 

 

Kuva 9. Asemakaava-alue kmv 282+750–284+980, kaava-alueen pohjoispää. 

Kokemäen kaupungilla on vireillä asemakaavan muutos (Rautatieasemakaava), 
joka koskee suunnittelualueella rataosuutta noin kmv 281+115–284+987. 
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Harjavalta 
Harjavallan kaupungin alueella suunnitteluosuuden pohjoispää kilometrivälillä 
292+300–295+400 on asemakaavoitettu. Osuudet sekä kaavamerkinnät on esi-
tetty tarkemmin kuvissa 10 ja 11.   

 

Kuva 10. Asemakaava-alue kmv 292+300–295+400, kaava-alueen eteläpää. 

 

Kuva 11. Asemakaava-alue kmv 292+300–295+400, kaava-alueen pohjoispää. 
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Harjavallan kaupungilla on vireillä asemakaavan muutos Merstolantien tasoristeyk-
sen kohdalla noin ratakilometrillä 293+577. Asemakaavan muutostarve liittyy Väy-
läviraston suunnitelmaan Merstolantien tasoristeyksen korvaamisesta alikululla. 

2.5  Maaperäolosuhteet 

Kmv 277 (Riste) – 285 (Kokemäen liikennepaikka) 
Rata on välillä km 277–278 kallioleikkauksessa (Risten kallioleikkaus), jossa on 
tehty Lielahti–Kokemäki perusparannuksen yhteydessä pieni leikkauksen avarrus 
vasemmalle puolelle heikon kallion takia. Avarruksessa ei ole huomioitu lisäraiteen 
vaatimaa tilantarvetta. Risten kallioleikkauksen jälkeen rata on noin 4…5 metriä 
korkealla penkereellä noin 0,4 kilometriä, jonka jälkeen pengerkorkeus on matala 
(noin 1,5…2,0 metriä) Kokemäelle saakka. Paikoin rata on myös tasamaalla ja pie-
nissä maaleikkauksissa esim. ylikulkusiltojen alueella (kmv 280+500–281+500). 
Alueella maanpinnanmuodot ovat Risten jälkeen suhteellisen tasaiset. 

Rataosuuden pohjasuhteet vaihtelevat Risten kallioleikkausalueen jälkeen savi- ja 
silttipitoisiksi maalajeiksi ja näiden välissä on pieniä kantavia moreenialueita. Alla 
olevassa kuvassa 12 on ote maaperäkartasta. 

 

Kuva 12. Ote maaperäkartasta väliltä Km 277 (Riste)–Kokemäki. 

Tällä osuudella on kahdeksan tunnettua pehmeikköä, joiden yhteispituus on noin 
4,3 kilometriä. Näiden alueella nykyinen rata on perustettu maanvaraisesti saven 
varaan. Ratapenkereen stabiliteettia on parannettu vastapenkereillä, joista viimei-
sin on tehty Lielahti–Kokemäki perusparannuksen yhteydessä pehmeikölle 39. 
Tässä yhteydessä myös tehtiin ennen Kokemäen liikennepaikkaa ojan putkitusta 
pehmeiköllä 41. 
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Taulukko 1. Rataosuudella on seuraavat tunnetut pehmeiköt, 8 kpl 

Pehmeikkö Alku km Loppu km Pituus (m) 

39 278+120 278+500 380 

39a 278+580 278+700 120 

40 279+100 280+900 1187 

40a 281+680 281+880 200 

40b 281+950 282+650 700 

41 282+850 283+800 950 

41a 283+840 283+920 80 

41b 284+240 284+900 660 

 
Lielahti–Kokemäki perusparannustyön yhteydessä rataosuuden arkistopiirustusten 
pohjatutkimukset on digitoitu ja toimitettu GTK:n tietokantaan. Tutkimuksia löytyy 
rataosuudelta kattavasti nykyiseltä ratalinjalta. Kuvassa 13 on ote GTK:n pohjatut-
kimustietokannasta suunnitteluväliltä, jossa näkee miltä alueilta löytyy pohjatutki-
muksia. 

 

Kuva 13. Ote GTK:n pohjatutkimusrekisteristä väliltä Km 277 (Riste)–Kokemäki. 

Kmv 285 (Kokemäen liikennepaikka) – 295 (Harjavalta) 
Rata kulkee Kokemäki–Harjavalta rataosuudella pääosin matalalla penkereellä, 
jonka keskimääräinen pengerkorkeus on 2…3 metriä Kokemäenjoen länsipuolella. 
Alueella maanpinnanmuodot ovat tasaiset. 

Rataosuuden pohjasuhteina on Kokemäen jälkeen savi/silttimaat. Ratakilometrin 
km 291 jälkeen pohjasuhteet muuttuvat kantaviksi hiekkamaiksi. Alla olevassa ku-
vassa 14 on ote maaperäkartasta. 
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Kuva 14. Ote maaperäkartasta väliltä Kokemäki–Harjavalta. 

Tällä osuudella on kuusi tunnettua pehmeikköä, joiden yhteispituus on noin 4,7 
kilometriä. Näiden alueella nykyinen rata on perustettu maanvaraisesti saven va-
raan. Ratapenkereen stabiliteettia on parannettu vastapenkereillä. 

Taulukko 2. Rataosuudella on seuraavat tunnetut pehmeiköt, 6 kpl. 

Pehmeikkö Alku km Loppu km Pituus (m) 

43 285+360 286+250 890 

44 286+340 287+050 710 

45 287+050 288+920 1870 

46 289+050 289+550 500 

47 289+930 290+200 270 

48 290+260 290+750 490 

Aiemmissa selvityksissä rataosuuden arkistopiirustusten pohjatutkimukset on digi-
toitu ja toimitettu GTK:n tietokantaan. Alueen pehmeiköille on lisäksi tehty lisätut-
kimuksia 25tn akselipainonoston selvitystyössä nykyisen raiteen stabiliteettilasken-
toja varten. Kuvassa 15 on ote GTK:n pohjatutkimustietokannasta suunnitteluvä-
liltä, jossa näkee miltä alueilta löytyy pohjatutkimuksia. 
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Kuva 15. Ote GTK:n pohjatutkimusrekisteristä väliltä Kokemäki–Harjavalta. 

Selvityksen pehmeikköalueilla uusi lisäraide perustetaan lähtökohtaisesti paalulaa-
talle, jos pehmeiden maakerrosten paksuus on sellainen, mitä ei voi kaivaen pois-
taa. Tarkemman suunnittelun perusteella voi olla mahdollista, että tietyillä peh-
meiköillä ratapenger voi olla myös maanvarainen ja tarvittaessa painumat poiste-
taan esikuormituspenkereillä. 

2.6  Suojelu- ja ympäristökohteet 

Suunnittelualueella on kaksi pohjavesialuetta. Rataosalla kmv 276+880–277+520 
sijaitsee Säpilän pohjavesialue (0227101), joka on luokiteltu vedenhankintaa var-
ten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Kohdasta km 292+850 alkaa Järilänvuoren pohja-
vesialue (0207951) ja se ulottuu aina suunnittelualueen rajaan saakka. Järilänvuo-
ren pohjavesialue on niin ikään luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi pohja-
vesialueeksi. 

Radan läheisyydessä on kaksi rakennettua kulttuuriympäristöä. Ensimmäinen, Py-
hän Henrikin saarnahuone ja sen ympäristö, sijaitsee välillä km 279+020–
280+520. Se sisältää myös useita muinaisjäänteitä ja muinaisjäännealueita. Toi-
nen, Peipohjan rautatieasema-alue, sijaitsee välillä km 284+400–284+880 ja kä-
sittää myös 21 suojeltua rakennusta.  

Kumpikaan RKY-alueista ei sijaitse suunnittelun lisäraiteen puolella. Peipohjan rau-
tatieasema-alue sijaitsee myös Kokemäen liikennepaikan alueella eikä sinne ole 
esitetty uusia raiteita tai merkittäviä muutoksia nykyisiin raiteisiin. 
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Kohdassa km 279+060 sijaitsee suunnittelun lisäraiteen puolella Mäki-Ketalan rau-
takautinen kuppikallio. Se on määritelty muinaisjäännealueena, jonka raja sijaitsee 
noin 24 metrin etäisyydellä nykyisen raiteen keskilinjasta. Kyseisellä kohdalla uutta 
rautatiealuetta varten esitettyä raidevarausta joudutaan kaventamaan noin met-
rillä, jotta alue ei ulotu muinaisjäännösalueelle. 

 

Kuva 16. Kuppikalliot sijaitsevat radan vasemmalla juuri ennen peltoaukeaa km 
279+060. 

2.7  Liittyvät hankkeet 

2.7.1  Harjavallan liikennepaikka, tarveselvitys 

Alkuvuodesta 2021 on valmistunut Väyläviraston toimeksiannosta Harjavallan lii-
kennepaikan tarveselvitys. Tarveselvityksessä keskeisinä tavoitteina on ollut pa-
rantaa Harjavallan liikennepaikalla matkustajaturvallisuutta sekä parantaa tavara-
liikenteen toimintaedellytyksiä mahdollistamalla pidempien junien liikennöinti. 

Työssä on selvitetty erilaisia ratapihaan kohdistuvia toimenpiteitä sisältäen laituri-
polun korvaamisen eritasoratkaisulla. Sivuraiteiden pidentämiselle ei tarveselvityk-
sessä löydetty sellaista ratkaisua, mitä olisi toimenpidekokonaisuudessa esitetty. 
Alla on listattu tarveselvityksessä esitetyt keskeisimmät toimenpiteet: 

 alikäytävä nykyiseltä liityntäpysäköintialueelta matkustajalaiturille 
 matkustajalaiturin leventäminen 
 liityntäpysäköinnin parantaminen 
 uusi sivuraide (sähköistämätön) 
 tarvittavat turvalaite- ja sähköratamuutokset. 



Väyläviraston julkaisuja 71/2021 21 

 

 

2.7.2  Kokemäki–Harjavalta akselipainonostoselvitys 

Toukokuussa 2021 on valmistunut selvitys, missä on tarkasteltu tarvittavat toimen-
piteet ja niiden kustannukset akselipainon nostamiseksi 250 kN:iin rataosuudella 
Kokemäki–Harjavalta. Työssä on selvitetty akselipanon noston vaikutus käytettä-
vään nopeuteen ja millaisia korjaustoimenpiteitä akselipainojen nostaminen vaa-
tisi. Lisäksi työssä on selvitetty rataosuuden nykyistä kuntoa sekä esitetty toimen-
piteitä rataosuuden parantamiseksi, vaikka akselipainoa ei nostettaisi. 

2.7.3  Harjavallan liikennepaikan lisäraideselvitys 

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n ja Väyläviraston toimeksiannosta on käynnissä sel-
vitys tehtaan junapurkupaikan kehittämiseksi ja samalla rautatieliikenteen toimin-
taedellytysten varmistamiseksi vastaamaan kuljetusten ennustettua kasvua. Selvi-
tyksessä on tarkasteltu neljää vaihtoehtoista ratkaisua ja arvioitu näiden vaikutuk-
sia mm. kustannusten, operoinnin sekä ympäristön kannalta. 

2.7.4  Boliden Harjavalta, rautatieliikenteen toimintaedellytys-
ten parantaminen 

Boliden Harjavalta Oy:n yksityisraiteistolla sijaitseville purkuraiteille on käynnissä 
selvitys Boliden Harjavalta Oy:n ja Väyläviraston toimeksiannosta. Selvityksessä 
tarkastellaan mahdollisia raiteistomuutoksia siten, että rautatieliikenteen toiminta-
edellytykset paranevat tehtaan raiteistolla. Toimenpide-ehdotusten vaikutuksia 
tarkastellaan eri näkökulmista sisältäen mm. kustannusvaikutukset. 

2.7.5  Tampere–Pori tasoristeysten poisto ja parantaminen 

Tampere–Pori-rataosalla on Väyläviraston toimesta käynnissä hanke tasoristeysten 
poistamiseksi ja parantamiseksi. Hankkeessa suunnitellaan poistettavaksi suurin 
osa rataosan tasoristeyksistä ja korvattavan muilla ratkaisuilla, pääosin uusien tie-
järjestelyiden avulla. Suunnittelutyö on alkanut vuonna 2019 ja rakentamistöiden 
on määrä valmistua kokonaisuudessaan vuonna 2023. 
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3 Suunnitelmaratkaisu 

3.1  Yleistä 

Lisäraide esitetään sijoitettavaksi nykyisen raiteen eteläpuolelle koko osuudella. 
Lisäraiteen puolisuuden valintaan vaikuttavat ympäröivä maankayttö, suojelu- ja 
luontokohteet. Nykyinen ratainfra asettaa myös reunaehtoja suunnittelulle, eten-
kin nykyisten henkilöliikenneasemien laiturijärjestelyt ja Rauman radan liityntä 
määräävät lisäraiteen     nykyisen raiteen eteläpuolelle. Suunnittelussa käytettiin 
raideväliä 9,0 metriä, paitsi liikennepaikkojen yhteyteen suunnitelluille raiteenvaih-
topaikoille raidevälinä käytettiin 5,3 metriä, joka määräytyi liikennepaikoilla nyky-
ään käytössä olevan raidevälin mukaan. 9 metrin raideväli mahdollistaa lisäraiteen 
rakentamisen nykyisen raiteen viereen häiritsemättä kohtuuttomasti raideliiken-
nettä ja ilman mittavia työnaikaisia tuentoja. Raideväliä voidaan hieman kaventaa 
perustellusta syystä etenkin tiiviisti rakennetussa ympäristössä. Suunnitelmakar-
toilla on esitetty uudet raiteenvaihtopaikat alustavasti. Koko matkalta laadittiin työ-
poikkileikkauksia, joiden avulla tarkasteltiin tilantarvetta karkealla tasolla. Alusta-
vasti tilavaraustarve on noin 24 metriä nykyisen raiteen keskilinjasta mitattuna. 
Pehmeikköosuuksilla tilavaraustarve on kasvatettu 30 metriin, mikä mahdollistaa 
raidevälin kasvattamisen tarvittaessa 15 metriin. 

Rataosuudella on viisi ylikulkusiltaa, jotka uusitaan lisäraiteen rakentamisen yhtey-
dessä. Lisäksi Kokemäen ja Harjavallan liikennepaikoilla sijaitsee ylikulkusillan yh-
teydessä kevyenliikenteen ylikäytäväsillat. Alikulkusiltoja on viisi kappaletta. Lisä-
raiteelle suunnitellaan uudet alikulkusillat nykyisten siltojen kanssa yhteensopivina. 
Ratasiltoja on kolme, joiden viereen suunnitellaan uusi silta nykyisen tai uusittavan 
sillan kanssa yhteensopivaksi. 

Suunnittelualueella Kokemäen liikennepaikan eteläpuolisella osuudella on nykyisin 
yksi tasoristeys, joka on esitetty poistettavaksi tiejärjestelyin. Vastaavasti Koke-
mäki–Harjavalta välisellä osuudella on nykyisin kahdeksan tasoristeystä, joista seit-
semää on esitetty poistettavaksi.  Yksi poistettavista tasoristeyksistä (Merstola) 
korvataan eritasoratkaisulla ja muut kuusi tiejärjestelyin. 

Tasoristeysten poistot on suunniteltu erillisessä suunnitelmassa (Tampere–Pori ta-
soristeysten poisto ja parantaminen, Väylävirasto). 
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Kuva 17. Huittisentien ylikulkusilta km 277+390. Silta esitetään uusittavaksi 
lisäraiteen rakentamisen yhteydessä. 

 

3.2  Riste–Kokemäen liikennepaikka 

Kokemäen eteläpuolella ratakilometriltä 277+000 alkaen on suunniteltu lisäraide 
Kokemäen liikennepaikalle asti. Raideväliksi esitetään koko matkalle 9,0 metriä. 
Alustava tilavaraustarve tällä raidevälillä on 24 metriä. Osuudella on kuitenkin 
useita tunnettuja pehmeikköjä, minkä vuoksi uusi rautatiealueen raja on kasva-
tettu 30 metriin nykyisen raiteen keskilinjasta lisäraiteen puolelle niiltä osin, kun 
rautatiealue ei ole jo valmiiksi riittävän leveä. Tällä suuremmalla aluevarauksella 
mahdollistetaan tarvittaessa raidevälin kasvattaminen 15 metriin. Suunnitelmakar-
toilla on esitetty sekä 24 metrin että 30 metrin aluevarausten rajaukset. 

Poikkeus rautatiealueen rajaukseen on esitetty kahdessa kohtaa. Kohdassa km 
279+060 sijaitsee muinaismuisto, jonka kohdalla varaus rajautuu muinaismuisto-
alueeseen ja on 23 metrin levyinen. Toinen poikkeus on kohdassa km 282+100, 
jossa sijaitsee kiinteistö lähellä rata-aluetta. Kiinteistön kohdalla uusi rautatiealu-
een rajaus esitetään 9,0 metrin raidevälillä 19 metriä sivuun nykyisen raiteen kes-
kilinjasta. Tässä ratkaisussa kiinteistö voitaisiin lähtökohtaisesti säilyttää. Suurem-
malla raidevälillä ja 30 metrin aluevarauksella kiinteistö jää rata-alueelle. Tämän 
suuremman tilanvaraustarpeen sisäpuolelle jää edellä mainitun kiinteistön lisäksi 
muitakin rakennuksia. 

Uutta huoltotietä esitetään rakennettavaksi nykyisen ja tulevan lisäraiteen vasem-
malle puolelle suunnittelualueen alusta aina Sonnilanjoen ratasillalle km 281+115 
asti. Tämän jälkeen huoltotien puoli vaihtuu oikealla puolelle km 283+230 saakka. 
Lisäksi vasemmalle puolelle esitetään huoltotietä välille km 282+860–283+650. 
Ennen Kokemäen liikennepaikkaa huoltotiet sijaitsisivat näin molemmin puolin ra-
taa. Kokemäen liikennepaikalle ei esitetä muutoksia huoltoteihin. 

 

Kuva 18. Näkymä Sonnilan ylikulkusillalta km 281+115 lännen suuntaan. 

Välillä km 282+100–km 282+765 sijaitsevalle kaarteelle tarkasteltiin mahdollisia 
kaarreoikaisuja. Nykyinen kaarresäde on 930 m, jossa junien maksiminopeus on 
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140 km/h. Kaarreoikaisutarkastelu on pelkästään tekninen tarkastelu kaarre-
säteistä jossa liikenteellisiä vaikutuksia ei ole otettu huomioon. Nykyisellä liikenne-
rakenteella, jossa kaikki matkustajajunat pysähtyvät Kokemäellä ei lähellä asemaa 
olevilla rajoituksilla ole vaikutusta matka-aikoihin. Tarkastelua varten kaarresäteet 
valittiin RATO 2 mukaisen normaalikallistuksia vastaavia kaarresäteitä sisältävän 
taulukon (Taulukko 3) mukaan. Tavoitenopeudeksi eri oikaisuvaihtoehdoille valit-
tiin 160 km/h ja 200 km/h ja normaalikallistukseksi 110 mm. Suorien rataosuuksien 
suuntaa ei muutettu, vaan uudet kaaret sovitettiin suoriin nykyisten geometrioiden 
mukaisesti. 

Taulukko 3. Normaalikallistuksia vastaavia kaarresäteitä eri nopeuksille (RATO 2) 

 

Taulukon avulla valittiin kaarresäteiksi näin eri vaihtoehdoille 1900 m ja 3000 m. 
Kaarresäteen huomattavan kasvattamisen takia lisäalueen tarve kummallekin vaih-
toehdolle on melko suuri, ja molemmissa vaihtoehdoissa ratalinjaus kulkee nykyi-
sellään radan läheisyydessä sijaitsevan rakennuksen tai rakennusten yli. Oikaisu-
kohdassa tarkasteltiin myös vaihtoehtoja, missä kaarteen alku- tai loppupistettä 
siirretään radan suunnassa, mutta tällöin jouduttaisiin kaarretta edeltävän tai seu-
raavan suoran linjausta muuttamaan ja vaikutukset ulottuvat niin kauas, ettei täl-
laista vaihtoehtoa nähty mielekkääksi suunnitelmissa esittää. Arvioidut siirtymä-
kaarien alku- ja loppupisteet sekä kaaren keskipisteen sivusiirtymät esitetty taulu-
kossa 4. 

Taulukko 4. Oikaisutarkastelun perusteella arvioidut siirtymäkaarien alku- ja 
loppupisteet sekä kaaren keskipisteen sivuttaissiirtymä. 

Kaarresäde 
(m) 

Siirtymäkaaren alku Siirtymäkaaren 
loppu 

Kaaren keskipisteen 
sivuttaissiirtymä (m) 

930 (nyk.) KM 282 + 100 KM 282 + 765 0 

1900 KM 281 + 850 KM 283 + 030 31,3 

3000 KM 281 + 560 KM 283 + 300 67,5 

 
Kokemäelle suunniteltiin raiteenvaihtopaikka liikennepaikan eteläpäähän. Raide-
väiksi kaavailtiin 5,3 metriä, joka on liikennepaikalla raiteiden 001 ja 002 raideväli. 
Raiteenvaihtopaikan ulkopuolella raideväli kasvatetaan 9,0 metrin levyiseksi. 
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Kuva 19. Näkymä kohti Kokemäen liikennepaikka etelän suunnasta. 

3.3  Kokemäen liikennepaikka–Harjavallan 
liikennepaikka 

Kokemäen ratapihan pohjoispäästä erkanee raideyhteys Raumalle. Lisäraiteelle 
suunniteltiin pitkä vaihde, josta on yhteys Rauman raiteelle. Vaihteen jälkeinen 
pitkä kaari Rauman suuntaan siirtyi jonkin verran pohjoiseen ja siirtymä vaatii 
myös uuden rautatiealueen mukaisen aluevarauksen. Tunnettujen pehmeikköjen 
vuoksi osuudella aluevaraus on 30 metriä kilometrille 291+000 saakka, minkä jäl-
keen aluevaraus on 24 metriä nykyisen raiteen keskilinjasta. Merstolan alueen koh-
dalla välillä km 293+450–294+100 aluevarausta on kavennettu 5 metriä. Alueen 
maankäyttöä ja katujärjestelyjä on suunniteltu tarkemmalla tasolla tasoristeyksen 
poistohankkeen yhteydessä. 

 

Kuva 20. Ratakilometrillä 285+190 on Isotalon tasoristeys, joka ylittää sekä Porin 
että Rauman suunnan radat. Tasoristeys on esitetty poistettavaksi erillisellä 
suunnitelmalla. 

Huoltoteiden sijoittelussa on hyödynnetty nykyisten (poistettavaksi esitettyjen) ta-
soristeysten tielinjauksia sekä mahdollisuuksien mukaan rakennettavia korvaavia 
tieyhteyksiä. Huoltotie on suunniteltu siten, että Rauman suuntaan erkanevalta 
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vaihteelta tie on radan vasemmalla puolella välillä km 285+200–286+100 ja oike-
alla tästä Karekselankujan tasoristeykselle km 286+353 asti.  Näiden lisäksi esite-
tään huoltotietä rakennettavaksi radan vasemmalle puolelle väleille km 287+360–
287+620, km 288+120–288+520 ja km 289+490–290+510. Oikealle puolelle ra-
taa huoltotietä rakennetaan alkaen kohdasta km 290+550 aina nykyiseen Mersto-
lan tasoristeykseen km 293+577 saakka.  

 

Kuva 21. Nykyistä olemassa olevaa tieverkkoa pystytään hyödyntämään useassa 
kohtaa huoltotienä. Kuva ratakilometriltä 286+353 pohjoisen suuntaan. 

Välillä km 289+770–km 290+305 sijaitsevalle kaarteelle tarkasteltiin mahdollisia 
kaarreoikaisuja. Nykyinen kaarresäde on 1430 m. Tarkastelua varten kaarresäteet 
valittiin RATO 2 mukaisen normaalikallistuksia vastaavia kaarresäteitä sisältävän 
taulukon (Taulukko 5) mukaan. Tavoitenopeudeksi eri oikaisuvaihtoehdoille valit-
tiin 160 km/h ja 200 km/h ja normaalikallistukseksi 110 mm. Suorien rataosuuksien 
suuntaa ei muutettu, vaan uudet kaaret sovitettiin suoriin nykyisten geometrioiden 
mukaisesti. Tarkastelun perusteella kumpikin vaihtoehto voitaisiin toteuttaa melko 
vähäisin vaikutuksin ja tilantarpein. 

Taulukko 5. Oikaisutarkastelun perusteella arvioidut siirtymäkaarien alku- ja 
loppupisteet sekä kaaren keskipisteen sivuttaissiirtymä. 

 

Harjavallan liikennepaikan eteläpuolelle suunniteltiin uusi raiteenvaihtopaikka.  
Lisäraiteen liittyminen raiteeseen 302 suunniteltiin uudella pitkällä vaihteella.  Rai-
teenvaihtopaikan kohdalla raideväliksi suunniteltiin noin 5,3 metriä. Muualla lisä-
raideosuudella raideväli on 9,0 metriä. 

 

Kaarresäde 
(m) 

Siirtymäkaaren alku Siirtymäkaaren 
loppu 

Kaaren keskipisteen 
sivuttaissiirtymä (m) 

1430 (nyk.) KM 289 + 770 KM 290 + 305 0 

1900 KM 289 + 710 KM 290 + 440 3,3 

3000 KM 281 + 580 KM 290 + 500 11,2 
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Kuva 22. Näkymä pohjoisen suuntaan kohti Harjavallan liikennepaikkaa 
ratakilometrillä 295+300. 

3.4  Sillat 

Suunnitteluosuuden sillat ja niille esitetyt toimenpiteet on esitetty taulukossa 6. 

Taulukko 6. Suunnitteluosuuden nykyiset sillat 

Nimi Km+m Vuosi Toimenpide 

Huittistentien YKS 277+390 1967 Silta uusitaan 

Ylisen (Ojanperän) AKS 278+187 1965 Uusi silta nykyisen viereen 

Napparin YKS 278+847 1968 Silta uusitaan 

Sonnilanjoen RS 280+757 2005 Uusi silta nykyisen viereen 

Sonnilan YKS 281+115 1960 Silta uusitaan 

Sahamäen AKS 281+633 1992 Uusi silta nykyisen viereen 

Pyhäkorvan AKS 282+456 1997 Uusi silta nykyisen viereen 

Peipohjan YKK 283+966 1995 Ei toimenpiteitä 

Peipohjan itäinen YKS 283+978 1961 Ei toimenpiteitä 

Liekkiönjoen RS 284+987 1956 Uusi silta nykyisen viereen 

Ransenojan (Lamminojan) 

RS 
288+892 1957 Uusi silta nykyisen viereen 

Sairaalan AK 294+221 1987 Uusi silta nykyisen viereen 

Nummen AK 294+905 1987 Uusi silta nykyisen viereen 

Harjavallan YKS 295+445 1957 Ei toimenpiteitä 
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3.5  Riskienarviointi 

Suunnitelmaratkaisun riskienarviointi on tehty suunnitteluvaihe ja -tarkkuus huo-
mioon ottaen. Riskienarvioinnissa on painotettu hankkeen toteuttamiseen liittyviä 
keskeisiä riskejä. Suunnittelun aikana ei ole pidetty riskityöpajoja. 

Lisäraiteen toteuttamisen kannalta keskeisimmät riskit liittyvät kustannuksiin, ym-
päristötekijöihin sekä liikennöintiin. Tämän selvityksen yhteydessä ei ole laadittu 
kustannusarviota. Pohjaolosuhteiden osalta suunnitteluosuus on vaativa ja lopulli-
sista suunnitteluratkaisuista riippuen kustannusvaihtelu eri ratkaisujen välillä voi 
olla suurtakin. Kustannuksiin liittyvää riskiä lieventää hieman se, että rata sijaitsee 
pääosin avoimessa peltomaisemassa, jossa nykyinen maankäyttö ei edellytä va-
rautumista vaativiin erikoisrakenteisiin tilanahtauden vuoksi. Toisaalta aluevaraus-
tarve on kohtalaisen suuri, millä saattaa olla negatiivista vaikutusta alueen nykyi-
selle maankäytölle sekä maankäytön kehittämiselle ja kaavoitukselle. 

Tämän selvityksen yhteydessä ei ole tehty luonnon- tai kulttuuriympäristön inven-
tointeja. Myöhemmissä suunnitteluvaiheissa tehtäväksi edellytettävien inventoin-
tien tuloksilla voi olla suuriakin vaikutuksia suunnitelmaratkaisuihin, mikäli tulosten 
perusteella määritetään rajoitteita lisäraiteen rakentamiselle rata-alueella tai sen 
läheisyydessä. 

Kolmas merkittävä riski liittyy suunnitelmaratkaisun vaikutuksiin liikennöintiin, 
joista ei tämän työn yhteydessä laadittu tarkempia selvityksiä. Liikennöintiin vai-
kuttaa lisäraiteen myötä kasvavan ratakapasiteetin lisäksi mahdolliset korjaukset 
nykyisen raiteen geometriassa, tasoristeysten poistot ym., jotka mahdollistavat no-
peammat junat osuudella. Edellä mainittujen toimien lisäksi liikennöintiin vaikuttaa 
lisäraiteen rakentamisen aikaiset toimet. Näitä vaikutuksia lieventämään alueva-
raustarve on määritetty riittävän suureksi, jotta raideväli voidaan tarvittaessa kas-
vattaa sellaiseksi, että rakentamisen aikainen haittaa nykyiselle raiteelle pienenee. 
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4 Suunnitelman yhteenveto 

Koko suunnitteluvälille esitetään lisäraidetta raidevälillä 9,0 metriä pois lukien lii-
kennepaikat, joihin ei esitä merkittäviä muutoksia raidelinjauksiin. 9,0 metrin rai-
devälistä poiketaan liikennepaikkojen läheisyyteen suunnitteluilla raiteenvaihtopai-
koilla, joissa käytetään liikennepaikkojen nykyistä raideväliä 5,3 metriä. Lisäksi Ko-
kemäen liikennepaikan jälkeen erkanevan Rauman raideyhteyden linjausta muu-
tetaan hieman, jotta suunniteltu lisäraideyhteys saadaan liitettyä nykyiseen rataan.  

Ylikulkusillat uusitaan uuden raiteen rakentamisen yhteydessä, vaikka siltojen elin-
kaari ei olisi vielä päättymässä, jotta mahdollistetaan 9,0 metrin raideväli koko 
suunnittelualueella. Alikulku- ja ratasiltojen kohdalla suunnitellaan lisäraiteelle uusi 
silta joko nykyisen tai uusittavan sillan viereen yhteensopivaksi. Nykyisiä siltoja 
koskevat toimenpiteet ovat riippuvaisia suunnitelman toteuttamisajankohdasta. 

Huoltotiet on suunniteltu niin, että koko suunnittelualueella on joko nykyinen tai 
rakennettava tieyhteys radan välittömässä läheisyydessä vähintäänkin toisella puo-
lella rataa. Välillä Kokemäki–Harjavalta on hyödynnetty poistettavien tasoristeyk-
sien nykyisiä tielinjauksia ja myös mahdolliset korvaavat tieyhteydet on erillisestä 
suunnitelmasta tarkastettu. 

Pehmeikköosuuksilla uusi rautatiealue ulottuu 30 metriä vasemmalle nykyisen rai-
teen keskilinjasta, mikä mahdollistaa tarvittaessa raidevälin kasvattamisen 15 met-
riin, mikäli tarkemmassa suunnittelussa tämä todetaan näillä osuuksilla rakennet-
tavuuden, nykyisen raiteen liikennöinnin sekä kustannustehokkuuden kannalta pa-
remmaksi ratkaisuksi. Pehmeikköosuuksien ulkopuolella eli noin kmv 291+000–
295+400 uusi rautatiealueen raja ulottuu 24 metriä vasemmalle nykyisen raiteen 
keskilinjasta. Edellä mainituista aluevarauksista poiketaan aikaisemmissa luvuissa 
mainittujen muinaismuistoalueiden sekä kiinteistöjen kohdalla. Näissä kohdin rau-
tatiealue on sovitettu niin etäälle nykyisestä radasta kuin rajoitusten puitteissa on 
mahdollista. Suunnitelmakartoilla on esitetty molempien aluevarauksien (24 ja 30 
metriä) rajaukset lisäaluetarpeen vertailua varten. 
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5 Jatkotoimenpiteet 

Aluevarausselvitys ei ole oikeusvaikutteinen selvitys, eikä se oikeuta selvityksessä 
esitettyjen lisäaluetarpeiden lunastamiseen. Aluevarausselvitys toimii maankäytön 
ja kaavoituksen lähtökohtana rata-alueeseen rajautuvia alueita kehitettäessä. 
Koska lisäraiteen toteutusajankohdasta ei ole päätöstä, on aluetarpeessa varau-
duttu riittävään tilaan, jotta lopulliseen toteutustavan valintaan jää liikkumavaraa. 
Esitetty lisäaluetarve tarkentuu seuraavissa suunnitteluvaiheissa ja lopullinen alue-
tarve määräytyy aikanaan ratalain mukaisen ratasuunnitelman perusteella. 

Suunnitelman mukaisella lisäraiteiden sijoittumisella nykyinen rautatiealue ylite-
tään useassa kohdassa. Laadittu suunnitelma on kuitenkin yleispiirteinen ja tilan-
tarve perustuu useassa kohtaa tyyppipoikkileikkauksen mukaiseen ratkaisuun, jol-
loin yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla voidaan välttää yksittäiset lisäaluetar-
peet. 

Seuraavassa suunnitteluvaiheessa suunnittelua täydennetään tekniikka-aloilla 
(mm. sähköistys, turvalaite), joita ei käsitelty aluevarausselvityksessä sekä tarken-
netaan tehtyjä suunnitelmia ja laaditaan tarvittavat erillisselvitykset muun muassa 
luontoarvojen sekä pohjatutkimusten ja maastomittausten osalta. Tarkennettujen 
ja täydennettyjen suunnitelmien perusteella saadaan lopullinen varmuus hankkeen 
toteutettavuudesta sekä tarkennettua ratkaisuja ja aluevaraustarpeita. 

Aluevarausselvityksen perusteella ei edellytä kaavamuutoksia, mutta aluevaraus-
tarpeet on otettava huomioon kaavoituksessa. 

Jatkosuunnittelussa tarkentuvat: 

 radan sähköistys ja sen vaatimat rakenteet 

 turvalaitesuunnittelu 

 liikennesuunnittelu ja liikennöinnin vaatimat ratkaisut 

 liikennepaikat ja niiden ratkaisut 

 luontoarvojen ja kulttuuriarvojen vaikutukset lisäraiteen sijoittumiseen 

 pohjanvahvistustoimenpiteet 

 ratkaisut melun ja tärinän torjumiseksi 

 uusi rautatiealue ja lunastettavat alueet 

Aluevarausselvityksen pohjalta laaditaan suunnitteluperusteet seuraavaa suunnit-
teluvaihetta varten. 
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	Abstract 
	In this study, an area reservation plan has been drawn up for an extra railway track for the Kokemäki–Harjavalta line section. The planning area starts at the Riste area in Kokemäki, at approximately 277+000 track kilometres, and ends at the Harjavalta station at approximately 295+400 track kilometres. In the planning process, preparations have been made for one extra track on the line section. No area reservation plan has previously been drawn up for the section under planning concerning the construction o
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	No rezoning is required on the basis of the area reservation studies, but area reservation needs must be taken into account in zoning. 
	Esipuhe 
	Tehtävänä oli laatia lisäraiteen aluevaraussuunnitelma kaavoituksen ja maankäy-tön lähtökohdaksi Kokemäki–Harjavalta rataosuudelle noin kmv 277+000–295+400. Suunnitelmassa tutkittiin lisäraiteen sijoittumista ratakäytävään siten, että löydetään toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, jossa on otettu huomioon toteut-tamisen kannalta merkittävät reunaehdot ja pakkopisteet, luonto- ja kulttuuriarvot sekä maankäyttö. 
	Työn aikana oltiin yhteyksissä Kokemäen sekä Harjavallan kaupungin edustajiin tiedossa olevien maankäyttöhankkeiden ja -suunnitelmien osalta. Työn aikana ei pidetty yleisötilaisuuksia.  
	Työn projektipäällikkönä Sweco Infra & Rail Oy:ssa on toiminut Antti Soisalo ja pääsuunnittelijana Salme Ruokanen. Lisäksi konsultin työryhmässä ovat olleet mu-kana Matti Liski, Aleksi Niemelä, Tuomo Passi ja Maija Vehkalahti. Työn tilaajana on toiminut Eero Virtanen Väylävirastosta. 
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	1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet 
	Väylävirasto on päivittänyt vuonna 2019 valtakunnallisen näkemyksen siitä, miten maankäytössä on tarve varautua rautateiden lisäraiteisiin, lisäkohtauspaikkoihin tai kaksoisraideosuuksiin. Näkemyksessä Lielahti–Kokemäki välille esitetään varautu-mista kaksoisraiteeseen ja Kokemäki–Pori välille varautumista lisäkohtauspaikkoi-hin ja/tai kaksoisraiteeseen. Näkemyksessä ei kuvata rataverkon lähivuosien ke-hittämistarpeita, vaan tähtäin on pitkällä tulevaisuudessa. Näillä varautumisilla on tarkoitus turvata rai
	Kokemäen ja Harjavallan kaupungeilla on molemmilla käynnissä kaavahankkeita, jotka rajautuvat rata-alueeseen. Osin näiden sekä Tampere–Pori-rataosuudella yleisesti tehtävien kehittämistoimenpiteiden perusteella Väylävirasto päätti tilata selvityksen lisäraiteen vaatimasta tilantarpeesta Kokemäen ja Harjavallan väliselle rataosuudelle.  
	Laadittavan aluevaraussuunnitelman tavoitteena on ollut tutkia alustavalla yleis-suunnittelutarkkuudella lisäraiteen sijoittumista nykyiseen ratakäytävään ja sen vaatiman tilantarpeen määrittämistä kaavoituksen ja maankäytön lähtökohdaksi. Suunnitelmassa on ollut tavoitteena löytää toteuttamiskelpoinen ratkaisu lisärai-teen sijoittamiselle ottaen huomioon rakentamisen kannalta merkittävät reunaeh-dot ja pakkopisteet kuten nykyinen maankäyttö ja radan tekniset lähtökohdat sekä luonto- ja kulttuuriarvot. 
	Suunnitteluosuudelle ei ole aikaisemmin laadittu aluevaraussuunnitelmaa koskien lisäraiteen rakentamista. 
	2 Suunnittelualueen nykytila 
	2.1  Suunnittelualue 
	Suunnittelualue käsittää rataosuuden Kokemäki–Harjavalta. Suunnittelualue alkaa Kokemäen Risteltä noin ratakilometriltä 277+000 ja päättyy Harjavallan liikenne-paikalle noin ratakilometrille 295+400. Suunnitteluosuudella sijaitsee Kokemäen liikennepaikka. Liikennepaikalle ei tässä suunnitelmassa esitetä toimenpiteitä, vaan ainoastaan tutkitaan alustavalla suunnittelutarkkuudella lisäraiteen liittyminen mo-lemmin puolin liikennepaikkaa. Suunnittelussa varaudutaan yhteen lisäraiteeseen. Suunnittelualue on esi
	 
	Figure
	Figure
	Kuva 1. Suunnittelualue oranssilla viivalla. 
	2.2  Radan nykyiset järjestelyt 
	Tarkasteltavan Kokemäki–Harjavalta rataosuuden pituus on noin 22 kilometriä. Ra-taosuus on yksiraiteinen sähköistetty rata, joka on suojastettu ja jossa on auto-maattinen junankulunvalvonta. Nopeusrajoitus henkilöjunilla on 140 km/h ja tava-rajunilla akselipainosta riippuen 80–100 km/h. 
	Rataosuudella sallitaan 22,5 tonnin akselipaino. Kokemäki–Harjavalta on D pääl-lysrakenneluokan (SFS–EN 15528 luokka D4) henkilö- ja tavaraliikennerata. Rata kuuluu ensimmäisen luokan liikenteenohjaukseen ja sen kunnossapitotaso on 1. Sähköistysjärjestelmä on AC2. 
	Suunnitteluosuudella on nykytilanteessa 14 siltaa. Sillat ja niille esitettävät toimen-piteet on kuvattu tarkemmin raportin kappaleessa 3.4. 
	2.3  Radan liikenteellinen nykytila 
	Alkuvuoteen 2020 asti henkilöliikenteen junatarjonta oli 18 junaa arkivuorokau-tena. Covid-19 pandemia on vaikuttanut rataosan henkilöliikenteen määrään ke-väällä 2020 ja henkilöliikenteen junatarjonta on vähentynyt neljällä junalla vuoro-kaudessa. Nykytilanteessa Tampere–Pori välillä liikennöi 14 henkilöliikenteen junaa arkivuorokautena. Näistä kahdeksan on IC-junia ja kuusi Pendolinoa. Pendolino-liikenne alkoi Tampere–Pori-välillä loppuvuodesta 2019. Tätä ennen rataosan hen-kilöliikennettä liikennöitiin I
	Kokemäki–Harjavalta välin tavaraliikenteen kuljetukset koostuvat erilaisista metal-lirikasteista, raakapuusta sekä kivihiilestä transitoliikenteenä Vainikkalasta Tahko-luodon satamaan. Kivihiilen kuljetusmäärissä on voimakasta vaihtelua ja liikenteen ennustaminen vaikeaa. Pääosa Kokemäki–Harjavalta välin kuljetuksista on metal-lirikasteita, jotka päätyvät Harjavallassa sijaitseviin teollisuuslaitoksiin. Muu lii-kenne jatkaa Harjavallasta edelleen Porin suuntaan.  
	Tavaraliikenteen junamäärissä on päivä- ja viikkokohtaisia eroja ja erityisesti tran-sitoliikenteen junamäärät ovat olleet vähäisiä vuonna 2020. Tällä hetkellä transi-toliikennettä ei ole Kokemäki–Pori rataosalla. Muussa kuin transitoliikenteessä lii-kennöi neljä tavarajunaa Kokemäki–Harjavalta välillä. Covid-19 pandemia ei ole vaikuttanut merkittävästi tavarajunien kulkuun. Transitoliikenteen määrä väheni vuonna 2019, ja oli hetken aikaa pysähdyksissä vuonna 2020. Kuluvana vuonna 2021 on transitoliikenne k
	2.4  Maankäyttö 
	Tarkastelualueella rata kulkee pääsääntöisesti haja-asutusalueella pelto- ja metsä-alueella. Taajama-alueet sijoittuvat Kokemäen ja Harjavallan keskustoihin ja niiden läheisyyteen. Taajamissa radan varren pääasiallinen maankäyttö painottuu asumi-seen ja taajamien liepeillä yritystoimintaan.   
	2.4.1  Maakuntakaavoitus 
	Tarkastelualueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava, joka on saanut lain-voiman 13.3.2013.  Kokemäen ja Harjavallan alueet kuuluvat maakuntakaavassa kaupunkikehittämisen kohdealueeseen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen. Asemien läheisyydessä maankäyttö keskittyy taajamatoimintoi-hin sekä teollisuus- ja varastoalueisiin. Lisäksi taajamien välillä on huomattava kult-tuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue. Maakuntakaavassa ei ole esitetty muutostarpeita tarkastelualueen ra
	Satakunnan maakuntakaavaa täydentää Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, mikä on saanut lainvoiman 1.7.2019. Se korvaa voimaan tultuaan Satakunnan maakun-takaavan vastaavat merkinnät ja määräykset. Kaavassa on esitetty Kokemäen ja Harjavallan taajamien välille valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita sekä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. 
	 
	Figure
	Kuva 2. Ote Satakunnan maakuntakaavasta. 
	2.4.2  Yleiskaavoitus 
	Tarkastelualue sijoittuu kahden yleiskaavan alueelle: Keskustaajaman osayleis-kaava Harjavallassa (voimaan 3.4.2007) sekä Keskustaajaman osayleiskaava  Kokemäellä, minkä laadinta on käynnissä. 
	Kokemäen keskustaajaman osayleiskaavan 2. ehdotuksessa radanvarteen on osoi-tettu pääosin pientalovaltaista asutusta sekä työpaikka- ja teollisuusalueita. Myös joitakin lähivirkistysalueita on osoitettu radan välittömään läheisyyteen. Lisäksi Ko-kemäen aseman länsipuolelle on kaavaehdotuksessa esitetty pääosin maa- ja met-sätalousvaltaista aluetta sekä maisemallisesti arvokkaita peltoalueita. Osayleis-kaava on tarkoitus laittaa 3. ehdotuksena nähtäville vuoden 2021 aikana. 
	 
	Figure
	Kuva 3. Ote Kokemäen keskustaajaman osayleiskaavan 2. ehdotuksesta. 
	Harjavallan keskustaajaman osayleiskaavassa alueen eteläosassa radan molemmin puolin on maa- ja metsätalousaluetta. Pientalovaltainen asuntoalue keskittyy radan pohjoispuolelle ennen Rampakonojaa ja muilta osin radanvarteen on osoitettu Har-javallan liikennepaikalle asti pääosin teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toi-minnan laadulle erityisiä vaatimuksia.  
	 
	Figure
	Kuva 4. Ote Harjavallan keskustaajaman osayleiskaavasta. 
	2.4.3  Asemakaavoitus 
	Kokemäki 
	Kokemäen kaupungin puolella suunniteltava rataosuus on neljällä kohtaa asema-kaavoitetulla alueella. Asemakaavoitetut osuudet ovat kmv 276+600–277+400, kmv 280+700–281+100, kmv 281+650–282+180 sekä kmv 282+750–284+980. Osuudet sekä kaavamerkinnät on esitetty tarkemmin kuvissa 5–9. 
	 
	Figure
	Kuva 5. Asemakaava-alue rajoittuu rautatiealueeseen kmv 276+600–277+400. 
	 
	Figure
	Kuva 6. Asemakaava-alue kmv 280+700–281+100. 
	 
	 
	Figure
	Kuva 7. Asemakaava-alue kmv 281+650–282+180. 
	 
	Figure
	Kuva 8. Asemakaava-alue kmv 282+750–284+980, kaava-alueen eteläpää. 
	 
	Figure
	Kuva 9. Asemakaava-alue kmv 282+750–284+980, kaava-alueen pohjoispää. 
	Kokemäen kaupungilla on vireillä asemakaavan muutos (Rautatieasemakaava), joka koskee suunnittelualueella rataosuutta noin kmv 281+115–284+987. 
	Harjavalta 
	Harjavallan kaupungin alueella suunnitteluosuuden pohjoispää kilometrivälillä 292+300–295+400 on asemakaavoitettu. Osuudet sekä kaavamerkinnät on esi-tetty tarkemmin kuvissa 10 ja 11.   
	 
	Figure
	Kuva 10. Asemakaava-alue kmv 292+300–295+400, kaava-alueen eteläpää. 
	 
	Figure
	Kuva 11. Asemakaava-alue kmv 292+300–295+400, kaava-alueen pohjoispää. 
	Harjavallan kaupungilla on vireillä asemakaavan muutos Merstolantien tasoristeyk-sen kohdalla noin ratakilometrillä 293+577. Asemakaavan muutostarve liittyy Väy-läviraston suunnitelmaan Merstolantien tasoristeyksen korvaamisesta alikululla. 
	2.5  Maaperäolosuhteet 
	Kmv 277 (Riste) – 285 (Kokemäen liikennepaikka) 
	Rata on välillä km 277–278 kallioleikkauksessa (Risten kallioleikkaus), jossa on tehty Lielahti–Kokemäki perusparannuksen yhteydessä pieni leikkauksen avarrus vasemmalle puolelle heikon kallion takia. Avarruksessa ei ole huomioitu lisäraiteen vaatimaa tilantarvetta. Risten kallioleikkauksen jälkeen rata on noin 4…5 metriä korkealla penkereellä noin 0,4 kilometriä, jonka jälkeen pengerkorkeus on matala (noin 1,5…2,0 metriä) Kokemäelle saakka. Paikoin rata on myös tasamaalla ja pie-nissä maaleikkauksissa esim
	Rataosuuden pohjasuhteet vaihtelevat Risten kallioleikkausalueen jälkeen savi- ja silttipitoisiksi maalajeiksi ja näiden välissä on pieniä kantavia moreenialueita. Alla olevassa kuvassa 12 on ote maaperäkartasta. 
	 
	Figure
	Figure
	Kuva 12. Ote maaperäkartasta väliltä Km 277 (Riste)–Kokemäki. 
	Tällä osuudella on kahdeksan tunnettua pehmeikköä, joiden yhteispituus on noin 4,3 kilometriä. Näiden alueella nykyinen rata on perustettu maanvaraisesti saven varaan. Ratapenkereen stabiliteettia on parannettu vastapenkereillä, joista viimei-sin on tehty Lielahti–Kokemäki perusparannuksen yhteydessä pehmeikölle 39. Tässä yhteydessä myös tehtiin ennen Kokemäen liikennepaikkaa ojan putkitusta pehmeiköllä 41. 
	Taulukko 1. Rataosuudella on seuraavat tunnetut pehmeiköt, 8 kpl 
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	Lielahti–Kokemäki perusparannustyön yhteydessä rataosuuden arkistopiirustusten pohjatutkimukset on digitoitu ja toimitettu GTK:n tietokantaan. Tutkimuksia löytyy rataosuudelta kattavasti nykyiseltä ratalinjalta. Kuvassa 13 on ote GTK:n pohjatut-kimustietokannasta suunnitteluväliltä, jossa näkee miltä alueilta löytyy pohjatutki-muksia. 
	 
	Figure
	Kuva 13. Ote GTK:n pohjatutkimusrekisteristä väliltä Km 277 (Riste)–Kokemäki. 
	Kmv 285 (Kokemäen liikennepaikka) – 295 (Harjavalta) 
	Rata kulkee Kokemäki–Harjavalta rataosuudella pääosin matalalla penkereellä, jonka keskimääräinen pengerkorkeus on 2…3 metriä Kokemäenjoen länsipuolella. Alueella maanpinnanmuodot ovat tasaiset. 
	Rataosuuden pohjasuhteina on Kokemäen jälkeen savi/silttimaat. Ratakilometrin km 291 jälkeen pohjasuhteet muuttuvat kantaviksi hiekkamaiksi. Alla olevassa ku-vassa 14 on ote maaperäkartasta. 
	 
	Figure
	Kuva 14. Ote maaperäkartasta väliltä Kokemäki–Harjavalta. 
	Tällä osuudella on kuusi tunnettua pehmeikköä, joiden yhteispituus on noin 4,7 kilometriä. Näiden alueella nykyinen rata on perustettu maanvaraisesti saven va-raan. Ratapenkereen stabiliteettia on parannettu vastapenkereillä. 
	Taulukko 2. Rataosuudella on seuraavat tunnetut pehmeiköt, 6 kpl. 
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	Aiemmissa selvityksissä rataosuuden arkistopiirustusten pohjatutkimukset on digi-toitu ja toimitettu GTK:n tietokantaan. Alueen pehmeiköille on lisäksi tehty lisätut-kimuksia 25tn akselipainonoston selvitystyössä nykyisen raiteen stabiliteettilasken-toja varten. Kuvassa 15 on ote GTK:n pohjatutkimustietokannasta suunnitteluvä-liltä, jossa näkee miltä alueilta löytyy pohjatutkimuksia. 
	 
	Figure
	Kuva 15. Ote GTK:n pohjatutkimusrekisteristä väliltä Kokemäki–Harjavalta. 
	Selvityksen pehmeikköalueilla uusi lisäraide perustetaan lähtökohtaisesti paalulaa-talle, jos pehmeiden maakerrosten paksuus on sellainen, mitä ei voi kaivaen pois-taa. Tarkemman suunnittelun perusteella voi olla mahdollista, että tietyillä peh-meiköillä ratapenger voi olla myös maanvarainen ja tarvittaessa painumat poiste-taan esikuormituspenkereillä. 
	2.6  Suojelu- ja ympäristökohteet 
	Suunnittelualueella on kaksi pohjavesialuetta. Rataosalla kmv 276+880–277+520 sijaitsee Säpilän pohjavesialue (0227101), joka on luokiteltu vedenhankintaa var-ten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Kohdasta km 292+850 alkaa Järilänvuoren pohja-vesialue (0207951) ja se ulottuu aina suunnittelualueen rajaan saakka. Järilänvuo-ren pohjavesialue on niin ikään luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi pohja-vesialueeksi. 
	Radan läheisyydessä on kaksi rakennettua kulttuuriympäristöä. Ensimmäinen, Py-hän Henrikin saarnahuone ja sen ympäristö, sijaitsee välillä km 279+020–280+520. Se sisältää myös useita muinaisjäänteitä ja muinaisjäännealueita. Toi-nen, Peipohjan rautatieasema-alue, sijaitsee välillä km 284+400–284+880 ja kä-sittää myös 21 suojeltua rakennusta.  
	Kumpikaan RKY-alueista ei sijaitse suunnittelun lisäraiteen puolella. Peipohjan rau-tatieasema-alue sijaitsee myös Kokemäen liikennepaikan alueella eikä sinne ole esitetty uusia raiteita tai merkittäviä muutoksia nykyisiin raiteisiin. 
	Kohdassa km 279+060 sijaitsee suunnittelun lisäraiteen puolella Mäki-Ketalan rau-takautinen kuppikallio. Se on määritelty muinaisjäännealueena, jonka raja sijaitsee noin 24 metrin etäisyydellä nykyisen raiteen keskilinjasta. Kyseisellä kohdalla uutta rautatiealuetta varten esitettyä raidevarausta joudutaan kaventamaan noin met-rillä, jotta alue ei ulotu muinaisjäännösalueelle. 
	 
	Figure
	Kuva 16. Kuppikalliot sijaitsevat radan vasemmalla juuri ennen peltoaukeaa km 279+060. 
	2.7  Liittyvät hankkeet 
	2.7.1  Harjavallan liikennepaikka, tarveselvitys 
	Alkuvuodesta 2021 on valmistunut Väyläviraston toimeksiannosta Harjavallan lii-kennepaikan tarveselvitys. Tarveselvityksessä keskeisinä tavoitteina on ollut pa-rantaa Harjavallan liikennepaikalla matkustajaturvallisuutta sekä parantaa tavara-liikenteen toimintaedellytyksiä mahdollistamalla pidempien junien liikennöinti. 
	Työssä on selvitetty erilaisia ratapihaan kohdistuvia toimenpiteitä sisältäen laituri-polun korvaamisen eritasoratkaisulla. Sivuraiteiden pidentämiselle ei tarveselvityk-sessä löydetty sellaista ratkaisua, mitä olisi toimenpidekokonaisuudessa esitetty. Alla on listattu tarveselvityksessä esitetyt keskeisimmät toimenpiteet: 
	 alikäytävä nykyiseltä liityntäpysäköintialueelta matkustajalaiturille 
	 alikäytävä nykyiseltä liityntäpysäköintialueelta matkustajalaiturille 
	 alikäytävä nykyiseltä liityntäpysäköintialueelta matkustajalaiturille 

	 matkustajalaiturin leventäminen 
	 matkustajalaiturin leventäminen 

	 liityntäpysäköinnin parantaminen 
	 liityntäpysäköinnin parantaminen 

	 uusi sivuraide (sähköistämätön) 
	 uusi sivuraide (sähköistämätön) 

	 tarvittavat turvalaite- ja sähköratamuutokset. 
	 tarvittavat turvalaite- ja sähköratamuutokset. 


	2.7.2  Kokemäki–Harjavalta akselipainonostoselvitys 
	Toukokuussa 2021 on valmistunut selvitys, missä on tarkasteltu tarvittavat toimen-piteet ja niiden kustannukset akselipainon nostamiseksi 250 kN:iin rataosuudella Kokemäki–Harjavalta. Työssä on selvitetty akselipanon noston vaikutus käytettä-vään nopeuteen ja millaisia korjaustoimenpiteitä akselipainojen nostaminen vaa-tisi. Lisäksi työssä on selvitetty rataosuuden nykyistä kuntoa sekä esitetty toimen-piteitä rataosuuden parantamiseksi, vaikka akselipainoa ei nostettaisi. 
	2.7.3  Harjavallan liikennepaikan lisäraideselvitys 
	Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n ja Väyläviraston toimeksiannosta on käynnissä sel-vitys tehtaan junapurkupaikan kehittämiseksi ja samalla rautatieliikenteen toimin-taedellytysten varmistamiseksi vastaamaan kuljetusten ennustettua kasvua. Selvi-tyksessä on tarkasteltu neljää vaihtoehtoista ratkaisua ja arvioitu näiden vaikutuk-sia mm. kustannusten, operoinnin sekä ympäristön kannalta. 
	2.7.4  Boliden Harjavalta, rautatieliikenteen toimintaedellytys-ten parantaminen 
	Boliden Harjavalta Oy:n yksityisraiteistolla sijaitseville purkuraiteille on käynnissä selvitys Boliden Harjavalta Oy:n ja Väyläviraston toimeksiannosta. Selvityksessä tarkastellaan mahdollisia raiteistomuutoksia siten, että rautatieliikenteen toiminta-edellytykset paranevat tehtaan raiteistolla. Toimenpide-ehdotusten vaikutuksia tarkastellaan eri näkökulmista sisältäen mm. kustannusvaikutukset. 
	2.7.5  Tampere–Pori tasoristeysten poisto ja parantaminen 
	Tampere–Pori-rataosalla on Väyläviraston toimesta käynnissä hanke tasoristeysten poistamiseksi ja parantamiseksi. Hankkeessa suunnitellaan poistettavaksi suurin osa rataosan tasoristeyksistä ja korvattavan muilla ratkaisuilla, pääosin uusien tie-järjestelyiden avulla. Suunnittelutyö on alkanut vuonna 2019 ja rakentamistöiden on määrä valmistua kokonaisuudessaan vuonna 2023. 
	3 Suunnitelmaratkaisu 
	3.1  Yleistä 
	Lisäraide esitetään sijoitettavaksi nykyisen raiteen eteläpuolelle koko osuudella. Lisäraiteen puolisuuden valintaan vaikuttavat ympäröivä maankayttö, suojelu- ja luontokohteet. Nykyinen ratainfra asettaa myös reunaehtoja suunnittelulle, eten-kin nykyisten henkilöliikenneasemien laiturijärjestelyt ja Rauman radan liityntä määräävät lisäraiteen     nykyisen raiteen eteläpuolelle. Suunnittelussa käytettiin raideväliä 9,0 metriä, paitsi liikennepaikkojen yhteyteen suunnitelluille raiteenvaih-topaikoille raidev
	Rataosuudella on viisi ylikulkusiltaa, jotka uusitaan lisäraiteen rakentamisen yhtey-dessä. Lisäksi Kokemäen ja Harjavallan liikennepaikoilla sijaitsee ylikulkusillan yh-teydessä kevyenliikenteen ylikäytäväsillat. Alikulkusiltoja on viisi kappaletta. Lisä-raiteelle suunnitellaan uudet alikulkusillat nykyisten siltojen kanssa yhteensopivina. Ratasiltoja on kolme, joiden viereen suunnitellaan uusi silta nykyisen tai uusittavan sillan kanssa yhteensopivaksi. 
	Suunnittelualueella Kokemäen liikennepaikan eteläpuolisella osuudella on nykyisin yksi tasoristeys, joka on esitetty poistettavaksi tiejärjestelyin. Vastaavasti Koke-mäki–Harjavalta välisellä osuudella on nykyisin kahdeksan tasoristeystä, joista seit-semää on esitetty poistettavaksi.  Yksi poistettavista tasoristeyksistä (Merstola) korvataan eritasoratkaisulla ja muut kuusi tiejärjestelyin. 
	Tasoristeysten poistot on suunniteltu erillisessä suunnitelmassa (Tampere–Pori ta-soristeysten poisto ja parantaminen, Väylävirasto). 
	  
	Figure
	Kuva 17. Huittisentien ylikulkusilta km 277+390. Silta esitetään uusittavaksi lisäraiteen rakentamisen yhteydessä. 
	 
	3.2  Riste–Kokemäen liikennepaikka 
	Kokemäen eteläpuolella ratakilometriltä 277+000 alkaen on suunniteltu lisäraide Kokemäen liikennepaikalle asti. Raideväliksi esitetään koko matkalle 9,0 metriä. Alustava tilavaraustarve tällä raidevälillä on 24 metriä. Osuudella on kuitenkin useita tunnettuja pehmeikköjä, minkä vuoksi uusi rautatiealueen raja on kasva-tettu 30 metriin nykyisen raiteen keskilinjasta lisäraiteen puolelle niiltä osin, kun rautatiealue ei ole jo valmiiksi riittävän leveä. Tällä suuremmalla aluevarauksella mahdollistetaan tarvit
	Poikkeus rautatiealueen rajaukseen on esitetty kahdessa kohtaa. Kohdassa km 279+060 sijaitsee muinaismuisto, jonka kohdalla varaus rajautuu muinaismuisto-alueeseen ja on 23 metrin levyinen. Toinen poikkeus on kohdassa km 282+100, jossa sijaitsee kiinteistö lähellä rata-aluetta. Kiinteistön kohdalla uusi rautatiealu-een rajaus esitetään 9,0 metrin raidevälillä 19 metriä sivuun nykyisen raiteen kes-kilinjasta. Tässä ratkaisussa kiinteistö voitaisiin lähtökohtaisesti säilyttää. Suurem-malla raidevälillä ja 30 
	Uutta huoltotietä esitetään rakennettavaksi nykyisen ja tulevan lisäraiteen vasem-malle puolelle suunnittelualueen alusta aina Sonnilanjoen ratasillalle km 281+115 asti. Tämän jälkeen huoltotien puoli vaihtuu oikealla puolelle km 283+230 saakka. Lisäksi vasemmalle puolelle esitetään huoltotietä välille km 282+860–283+650. Ennen Kokemäen liikennepaikkaa huoltotiet sijaitsisivat näin molemmin puolin ra-taa. Kokemäen liikennepaikalle ei esitetä muutoksia huoltoteihin. 
	 
	Figure
	Kuva 18. Näkymä Sonnilan ylikulkusillalta km 281+115 lännen suuntaan. 
	Välillä km 282+100–km 282+765 sijaitsevalle kaarteelle tarkasteltiin mahdollisia kaarreoikaisuja. Nykyinen kaarresäde on 930 m, jossa junien maksiminopeus on 
	140 km/h. Kaarreoikaisutarkastelu on pelkästään tekninen tarkastelu kaarre-säteistä jossa liikenteellisiä vaikutuksia ei ole otettu huomioon. Nykyisellä liikenne-rakenteella, jossa kaikki matkustajajunat pysähtyvät Kokemäellä ei lähellä asemaa olevilla rajoituksilla ole vaikutusta matka-aikoihin. Tarkastelua varten kaarresäteet valittiin RATO 2 mukaisen normaalikallistuksia vastaavia kaarresäteitä sisältävän taulukon (Taulukko 3) mukaan. Tavoitenopeudeksi eri oikaisuvaihtoehdoille valit-tiin 160 km/h ja 200
	Taulukko 3. Normaalikallistuksia vastaavia kaarresäteitä eri nopeuksille (RATO 2) 
	 
	Figure
	Taulukon avulla valittiin kaarresäteiksi näin eri vaihtoehdoille 1900 m ja 3000 m. Kaarresäteen huomattavan kasvattamisen takia lisäalueen tarve kummallekin vaih-toehdolle on melko suuri, ja molemmissa vaihtoehdoissa ratalinjaus kulkee nykyi-sellään radan läheisyydessä sijaitsevan rakennuksen tai rakennusten yli. Oikaisu-kohdassa tarkasteltiin myös vaihtoehtoja, missä kaarteen alku- tai loppupistettä siirretään radan suunnassa, mutta tällöin jouduttaisiin kaarretta edeltävän tai seu-raavan suoran linjausta 
	Taulukko 4. Oikaisutarkastelun perusteella arvioidut siirtymäkaarien alku- ja loppupisteet sekä kaaren keskipisteen sivuttaissiirtymä. 
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	Kokemäelle suunniteltiin raiteenvaihtopaikka liikennepaikan eteläpäähän. Raide-väiksi kaavailtiin 5,3 metriä, joka on liikennepaikalla raiteiden 001 ja 002 raideväli. Raiteenvaihtopaikan ulkopuolella raideväli kasvatetaan 9,0 metrin levyiseksi. 
	 
	Figure
	Kuva 19. Näkymä kohti Kokemäen liikennepaikka etelän suunnasta. 
	3.3  Kokemäen liikennepaikka–Harjavallan liikennepaikka 
	Kokemäen ratapihan pohjoispäästä erkanee raideyhteys Raumalle. Lisäraiteelle suunniteltiin pitkä vaihde, josta on yhteys Rauman raiteelle. Vaihteen jälkeinen pitkä kaari Rauman suuntaan siirtyi jonkin verran pohjoiseen ja siirtymä vaatii myös uuden rautatiealueen mukaisen aluevarauksen. Tunnettujen pehmeikköjen vuoksi osuudella aluevaraus on 30 metriä kilometrille 291+000 saakka, minkä jäl-keen aluevaraus on 24 metriä nykyisen raiteen keskilinjasta. Merstolan alueen koh-dalla välillä km 293+450–294+100 alue
	 
	Figure
	Kuva 20. Ratakilometrillä 285+190 on Isotalon tasoristeys, joka ylittää sekä Porin että Rauman suunnan radat. Tasoristeys on esitetty poistettavaksi erillisellä suunnitelmalla. 
	Huoltoteiden sijoittelussa on hyödynnetty nykyisten (poistettavaksi esitettyjen) ta-soristeysten tielinjauksia sekä mahdollisuuksien mukaan rakennettavia korvaavia tieyhteyksiä. Huoltotie on suunniteltu siten, että Rauman suuntaan erkanevalta 
	vaihteelta tie on radan vasemmalla puolella välillä km 285+200–286+100 ja oike-alla tästä Karekselankujan tasoristeykselle km 286+353 asti.  Näiden lisäksi esite-tään huoltotietä rakennettavaksi radan vasemmalle puolelle väleille km 287+360–287+620, km 288+120–288+520 ja km 289+490–290+510. Oikealle puolelle ra-taa huoltotietä rakennetaan alkaen kohdasta km 290+550 aina nykyiseen Mersto-lan tasoristeykseen km 293+577 saakka.  
	 
	Figure
	Kuva 21. Nykyistä olemassa olevaa tieverkkoa pystytään hyödyntämään useassa kohtaa huoltotienä. Kuva ratakilometriltä 286+353 pohjoisen suuntaan. 
	Välillä km 289+770–km 290+305 sijaitsevalle kaarteelle tarkasteltiin mahdollisia kaarreoikaisuja. Nykyinen kaarresäde on 1430 m. Tarkastelua varten kaarresäteet valittiin RATO 2 mukaisen normaalikallistuksia vastaavia kaarresäteitä sisältävän taulukon (Taulukko 5) mukaan. Tavoitenopeudeksi eri oikaisuvaihtoehdoille valit-tiin 160 km/h ja 200 km/h ja normaalikallistukseksi 110 mm. Suorien rataosuuksien suuntaa ei muutettu, vaan uudet kaaret sovitettiin suoriin nykyisten geometrioiden mukaisesti. Tarkastelun 
	Taulukko 5. Oikaisutarkastelun perusteella arvioidut siirtymäkaarien alku- ja loppupisteet sekä kaaren keskipisteen sivuttaissiirtymä. 
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	Harjavallan liikennepaikan eteläpuolelle suunniteltiin uusi raiteenvaihtopaikka.  Lisäraiteen liittyminen raiteeseen 302 suunniteltiin uudella pitkällä vaihteella.  Rai-teenvaihtopaikan kohdalla raideväliksi suunniteltiin noin 5,3 metriä. Muualla lisä-raideosuudella raideväli on 9,0 metriä. 
	 
	 
	Figure
	Kuva 22. Näkymä pohjoisen suuntaan kohti Harjavallan liikennepaikkaa ratakilometrillä 295+300. 
	3.4  Sillat 
	Suunnitteluosuuden sillat ja niille esitetyt toimenpiteet on esitetty taulukossa 6. 
	Taulukko 6. Suunnitteluosuuden nykyiset sillat 
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	3.5  Riskienarviointi 
	Suunnitelmaratkaisun riskienarviointi on tehty suunnitteluvaihe ja -tarkkuus huo-mioon ottaen. Riskienarvioinnissa on painotettu hankkeen toteuttamiseen liittyviä keskeisiä riskejä. Suunnittelun aikana ei ole pidetty riskityöpajoja. 
	Lisäraiteen toteuttamisen kannalta keskeisimmät riskit liittyvät kustannuksiin, ym-päristötekijöihin sekä liikennöintiin. Tämän selvityksen yhteydessä ei ole laadittu kustannusarviota. Pohjaolosuhteiden osalta suunnitteluosuus on vaativa ja lopulli-sista suunnitteluratkaisuista riippuen kustannusvaihtelu eri ratkaisujen välillä voi olla suurtakin. Kustannuksiin liittyvää riskiä lieventää hieman se, että rata sijaitsee pääosin avoimessa peltomaisemassa, jossa nykyinen maankäyttö ei edellytä va-rautumista vaa
	Tämän selvityksen yhteydessä ei ole tehty luonnon- tai kulttuuriympäristön inven-tointeja. Myöhemmissä suunnitteluvaiheissa tehtäväksi edellytettävien inventoin-tien tuloksilla voi olla suuriakin vaikutuksia suunnitelmaratkaisuihin, mikäli tulosten perusteella määritetään rajoitteita lisäraiteen rakentamiselle rata-alueella tai sen läheisyydessä. 
	Kolmas merkittävä riski liittyy suunnitelmaratkaisun vaikutuksiin liikennöintiin, joista ei tämän työn yhteydessä laadittu tarkempia selvityksiä. Liikennöintiin vai-kuttaa lisäraiteen myötä kasvavan ratakapasiteetin lisäksi mahdolliset korjaukset nykyisen raiteen geometriassa, tasoristeysten poistot ym., jotka mahdollistavat no-peammat junat osuudella. Edellä mainittujen toimien lisäksi liikennöintiin vaikuttaa lisäraiteen rakentamisen aikaiset toimet. Näitä vaikutuksia lieventämään alueva-raustarve on määr
	4 Suunnitelman yhteenveto 
	Koko suunnitteluvälille esitetään lisäraidetta raidevälillä 9,0 metriä pois lukien lii-kennepaikat, joihin ei esitä merkittäviä muutoksia raidelinjauksiin. 9,0 metrin rai-devälistä poiketaan liikennepaikkojen läheisyyteen suunnitteluilla raiteenvaihtopai-koilla, joissa käytetään liikennepaikkojen nykyistä raideväliä 5,3 metriä. Lisäksi Ko-kemäen liikennepaikan jälkeen erkanevan Rauman raideyhteyden linjausta muu-tetaan hieman, jotta suunniteltu lisäraideyhteys saadaan liitettyä nykyiseen rataan.  
	Ylikulkusillat uusitaan uuden raiteen rakentamisen yhteydessä, vaikka siltojen elin-kaari ei olisi vielä päättymässä, jotta mahdollistetaan 9,0 metrin raideväli koko suunnittelualueella. Alikulku- ja ratasiltojen kohdalla suunnitellaan lisäraiteelle uusi silta joko nykyisen tai uusittavan sillan viereen yhteensopivaksi. Nykyisiä siltoja koskevat toimenpiteet ovat riippuvaisia suunnitelman toteuttamisajankohdasta. 
	Huoltotiet on suunniteltu niin, että koko suunnittelualueella on joko nykyinen tai rakennettava tieyhteys radan välittömässä läheisyydessä vähintäänkin toisella puo-lella rataa. Välillä Kokemäki–Harjavalta on hyödynnetty poistettavien tasoristeyk-sien nykyisiä tielinjauksia ja myös mahdolliset korvaavat tieyhteydet on erillisestä suunnitelmasta tarkastettu. 
	Pehmeikköosuuksilla uusi rautatiealue ulottuu 30 metriä vasemmalle nykyisen rai-teen keskilinjasta, mikä mahdollistaa tarvittaessa raidevälin kasvattamisen 15 met-riin, mikäli tarkemmassa suunnittelussa tämä todetaan näillä osuuksilla rakennet-tavuuden, nykyisen raiteen liikennöinnin sekä kustannustehokkuuden kannalta pa-remmaksi ratkaisuksi. Pehmeikköosuuksien ulkopuolella eli noin kmv 291+000–295+400 uusi rautatiealueen raja ulottuu 24 metriä vasemmalle nykyisen raiteen keskilinjasta. Edellä mainituista a
	5 Jatkotoimenpiteet 
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