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Porin Satama nyt ja tulevaisuudessa
• Porin kaupungin omistama liikelaitos -> tulevaisuudessa osakeyhtiö
• 2000 –luvulla kaupallisista yleissatamista 4., 5. tai 6. suurin tonnivolyymiltaan (5  - 6 

miljoonaa tonnia)
• Pääpaino nyt bulk -tuotteissa, mutta kaikki muutkin tavaralajit edustettuna laajasti -> aito 

yleissatama
• Suomen paras meriväylästö: Mäntyluoto 12 m ja Tahkoluoto 15,3m
• Yksi Suomen parhaista talvisatamista, syvä meri edessä ja saaristo puuttuu
• Tilaa satamatoiminnolle, vapaata kaavoitettua huipputason infrastruktuuria satamassa ja sen 

välittömässä läheisyydessä n. 200 Ha
• Valmista infrastruktuuria ilman siihen tarvittavia investointeja, väylät ja laiturit, kentät, 

kalusto, jne… 
• Satama käytössä vuonna 2012 vain 35 % käyttöasteella – kapasiteettia ja kalustoa vailla 

käyttöä 
• Satamaan johtaa viisi valtatietä suurimmista teollisuuskeskittymistä, vt8 (Oulu), vt23 (J-kylä), 

vt11 (Tre), vt2 (Uusimaa) ja vt8 (Turku)
• Hyvä rata on, mutta tavaraliikennettä rajoittaa neljä pullonkaulaa, päärata, Tampere 

raidejärjestelyt, rautatietoimijoiden määrä ja laatu sekä sähköistyksen puute rautateillä



LÄHTÖKOHDAT KEHITTÄMISELLE:

• Suomi tarvitsee toimivan ja ympäristöystävällisemmän liikenne- ja 
logistiikkajärjestelmän pitääkseen itsensä kilpailukykyisenä ja taatakseen 
teollisten työpaikkojen ja kansakuntamme (koko Suomen) tulevaisuuden 

• Ilmastotavoitteet ja niiden toteuttaminen, EU:n liikenteen valkoinen kirja
• Valtion rahojen riittävyys ja oikea kohdentaminen, vähemmällä enemmän 

periaate ja neliporrasmallin periaatteet
• Kaivannaisteollisuuden ja elinkeinoelämän tarpeet tulee tyydyttää 

(liikennepoliittinen selonteko)
• Olen kiinnostunut suunnittelemaan suomalaisten, itseni ja jälkeläisteni 

tulevaisuutta, koska me kaikki aiomme elää sillä.
• Maailman tila 2013 -raportti, Robert Engelman (Worldwatch –instituutti)
• Tulevaisuuden polttoaineet, mm. LNG



Lähde: Dr. David Simchi-Levi, MIT and ILOG, 
Supply Chain News Bites - Only from SCDigest -July 1, 2009



Rautatieliikenneverkon  kehittäminen 
Suomessa

”Uusia ajatuksia aina epäillään ja tavallisesti myös vastustetaan, 
ja syyksi riittää se, että ne eivät ole vielä yleisesti hyväksyttyjä.”



Mediasta poimittua:

Junien myöhästely johtuu riittämättömästä kiskokapasiteetista (t&t –lehti, 14.11.2008, VR Rata Oy suunnittelupäällikkö 
Tero Kosonen)

Nykyinen rataverkko ei kykene palvelemaa Suomea (t&t -lehti 30.4.2009,ratainvestoinneista vastaava Kari Ruohonen)

VR:n henkilöliikenteen palvelujohtaja kymmenen uutisissa 20.9.2011. Tarvitaan ratainvestointeja valtiolta. Toimittajan 
kysymys: Muuttaisiko kilpailu palvelua paremmaksi? Vastaus: Ei, ensin tulisi saada välityskykyä (kapasiteetti), sillä 
välityskyky on käytetty.

Metsäliitto pelkää rahtikuljetusten kehittämisen jäävän henkilöliikenteen jalkoihin (t&t -lehti 22.9.2011)

Mikael Aro 2.10.2011: Valtio on jättänyt rautatie verkoston heitteille :

VR:n toimitusjohtaja Mikael Aro syyttää valtiota pihistelystä rataverkon ylläpidossa. Väli-Suomen median 
Sunnuntaisuomalaisessa Aro kertoo, että junat saattavat joutua köröttelemään jopa puolet hitaammin kuin kalusto 
sallisi, koska valtio on jättänyt radat kunnostamatta. 

Junat on uusittu, mutta valtion rata ei salli matkanopeuden nostoja. Siksi 200 kilometriin yltävillä Pendolino-junilla 
ajetaan vain kahdeksaakymppiä, Aro sanoo lehdelle. VR toivoo, että nyt laadittaisiin hallituskauden ylittävä suunnitelma 
rataverkon kunnostamiseksi. Esimerkiksi Ruotsissa rataverkko on saatu investoinneilla kuntoon. 

Puun kuljetus kiskoilla vähentynyt, Puu&Tekniikka –lehti 26.10.2011

Kokkolan satamaliikenne tukki Pohjanmaan radan, HS 7.12.2011,  Satamajohtaja Witting: ”radalle on vaikea mahduttaa 
nopeita pendolinoja, sillä Kokkolan satamaliikenne on kasvanut 4 miljoonaa tonnia neljässä vuodessa” 

”Radan varressa sijaitsevien sahojen tuotteet kuljetetaan satamiin kuorma-autolla” , HS 22.8.2012”



Henkilöliikenteen matka-aikatavoite
Sini Puntanen, RHK (LiVi)







Suurimmat sallitut akselipainot



Pullonkaulat rataverkolla
- päärata, määrä ja laatu
- Tampereen rautatiejärjestelyt
- ratatoimijoiden määrä ja laatu



Raideliikenteen tulevaisuus, jos sellainen 
halutaan rakentaa?

• Tarvitaan rataverkko, jossa nopeat henkilöjunat kulkevat  
pääsääntöisesti omalla rataverkolla pääsääntöisesti sähköllä 
(RHK:n matka-aikatavoitekartta)

• Tämän lisäksi on tavaraliikenteen rataverkko, jossa tavarajunat 
kulkevat pääsääntöisesti omalla rataverkolla 
polttomoottoritekniikalla, tulevaisuudessa sähköllä

• Näiden kahden eri junatyypin käyttöä pyritään minimoimaan 
samalla rataverkolla, mutta ei pois sulkemaan kokonaan 
samojen ratojen käyttöä



Tavaraliikenteen ratayhteys

Henkilöliikenteen ratayhteys

Toiminnallinen periaate:

MUSTA RATAVERKKO
-pääprioriteetti 
henkilöjunilla ja niiden 
tarpeilla, kehitetään 
henkilöliikenteen ehdoin

SININEN RATAVERKKO
-pääprioriteetti 
tavarajunilla ja niiden 
tarpeilla, kehitetään 
tavaraliikenteen ehdoin

-henkilöjunien ja 
tavarajunien kulkemista 
samalla rataverkolla 
minimoidaan 

Kunnostettavat ratayhteydet

Kapeikkoajattelun perusperiaate:

”Helpoiten ja alhaisimmilla
kustannuksilla saadaan lisää 
kapasiteettia pullonkauloja
poistamalla” 



Valtakuntamme ratainvestointisuunnitelmat
• Ylivieska - Kokkola n. 600 - 800M€
• Luumäki - Imatra n. 400M€
• Jyväskylä - Tampere n. 500 – 1000M€
• Tampereen ratapiha siirto(Pirkkala) n. 1000M€
• Yhteensä n. 2,5 mrd€ - 3,0 mrd€
Ratakapasiteetin nopea nosto pullonkauloja poistamalla
• Pori – Parkano – Haapamäki n. 250M€
• Jyväskylä – Haapajärvi n. 60M€
• Yhteensä n. 300 M€
• Ei kaava-, ei maanomistaja- eikä ympäristöluparasitetta



Rautatiekaluston kehittäminen Suomessa

”Uusia ajatuksia aina epäillään ja tavallisesti myös vastustetaan, 
ja syyksi riittää se, että ne eivät ole vielä yleisesti hyväksyttyjä.”



Käytetty juna

Sähköistämättömien rataosuuksien uusi työkalu
”Huoltovarmuusveturi”

Uusi moottori, esim.
Wärtsilä 20DF, dual fuel
- kaasu (LNG)
- Diesel / raskas PÖ



80 m³, 2400 km

USA



Canada





Production at the WTEC plant in Penza, Russia, will fully begin in the autumn 2013 with 
the annual production estimated to be 250 to 300 engines.

By the end of this year approximately 30 Wärtsilä 20L engines will be powering TEM 
18B locomotives. All of them will be delivered to Russian Railways.

Baltic Transport Journal (13.3.2013)
“Wärtsilä's Russian JV first locomotive order”



Rautatieoperoinnin kehittäminen 
Suomessa

”Uusia ajatuksia aina epäillään ja tavallisesti myös vastustetaan, 
ja syyksi riittää se, että ne eivät ole vielä yleisesti hyväksyttyjä.”



KIMMO RAHKAMON BLOGI

HTTP://PROXIONTRAIN.WORDPRESS.COM/



MIHIN TULEVAISUUDEN TARPEISIIN 
TULEE VARAUTUA JO TÄNÄÄN ?



Kansi projekti Tampereella ja raideliikenteen tunnelimääräykset ?

Vaarallisten aineiden kuljetukset
• nestemäiset polttoaineet
• kaasut: propaani, LNG
• kemikaalit
• tarveaineet
• muut



Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämisselvitys
Raportti: 03/2012, Ramboll

120 junaa/vrk,
joista tavarajunia
n. 80 kpl



Allegro I ja II Helsinki – Vainikkala - Pietari
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KIITOKSET MIELENKIINNOSTANNE !

KOMMENTTEJA & KYSYMYKSIÄ ?



SITO OY:N TUTKIMUS



Pori–Parkano–Jyväskylä-radan nykytilanne
• Pori–Parkano–Haapamäki-ratayhteys suljettiin liikenteeltä 

1980-luvulla
– Pori–Ruosniemi (8,7 km) on käytössä
– Ruosnieqmi–Niinisalo (55,3 km) on suljettu
– Niinisalo–Parkano–Kihniö (58,2 km) on käytössä
– Kihniö–Haapamäki (70,5 km) on suljettu



Pori–Parkano–Jyväskylä-radan nykytilanne

Nykytilanne
– Nykyisten, käytössä olevien rataosien tekniikat sallitut nopeudet ja 

akselipainot: 
• Pori–Ruosniemi yksiraiteinen, sähköistämätön, K43-kiskot, 40 km/h 

nopeusrajoitus ja akselipainot 200 kN
• Niinisalo–Kihniö yksiraiteinen, sähköistämätön, K30-kiskot, 40 km/h 

nopeusrajoitus ja akselipainot 200 kN
• Haapamäki–Jyväskylä, yksiraiteinen, sähköistämätön, 100km/h 

nopeusrajoitus ja akselipainot 225 kN
– Siltapaikkoja Pori–Haapamäki välillä on 72 kpl

• Muutamilla paikoilla silta on kokonaan purettu, osassa korvattu 
teräspalkit puukannella alikulkukorkeuden suurentamiseksi.

– Tasoristeyksiä on n 150 kpl välillä Pori–Haapamäki



Pori–Parkano–Haapamäki-radan parantamis-toimenpiteet
• Radan geometria

– Pysytään nykyisellä ratalinjalla. 
• Radan rakenteet, vaihteet ja turvalaitteet

– Kiskot ja pölkyt uusittava
– Turvalaitteet uusittava
– Pohjanvahvistustarpeet tutkittava

• Tasoristeykset 
– Vilkkaimpiin tasoristeyksiin lisättävä turvalaitteet 

• Asemat ja lastauspaikat
– Tarkistettava kunto ja lisäystarpeet

• Sillat
– Varastoidut sillat palautetaan
– Huonokuntoiset sillat korjataan tai uusitaan   



Pori–Parkano–Haapamäki-radan parantamis-toimenpiteet

Arvioitu kustannuksia kahdelle eritasoiselle vaihtoehdolle:

Ve1 Pääosin sama tekninen taso kuin Haapamäeltä Jyväskylän suuntaan
• Parannetaan kaikki Pori–Haapamäki-rataosat yhtenäiseen tekniseen tasoon 

Ve2 Minimitaso jolla suljetut rataosat saadaan uudestaan käyttöön
• Pori–Ruosniemi-rataosalla vain kiskojen ja pölkkyjen vaihto
• Ruosniemi–Niinisalo-rataosalla samat toimenpiteet kuin Ve1
• Niinisalo–Parkano-rataosalla ei toimenpiteitä, Parkanon liikennepaikalla raide- ja 

vaihdejärjestelyjä
• Parkano–Kihniö-rataosalla kiskojen ja pölkkyjen vaihto sekä tukikerroksen lisäys
• Kihniö–Haapamäki-rataosalla pääosin samat toimenpiteet kuin Ve1, mutta 

vähemmän kohtauspaikkoja (2 kpl) kuin Ve1:ssä (7 kpl)



Alustavat investointikustannukset

Ratatekniikka (kiskot yms.) 210–285 milj. €

Siltojen korjaukset ja uusimiset 5–15 milj. €

Turvalaitteet 15–40 milj. €

Tasoristeysten järjestelyt 13–15 milj. €

Pohjanvahvistukset 5–15 milj. €

Yhteensä 250–370 milj. €



Kysely
• Selvityksen yhteydessä toteutettiin kysely, jolla selvitettiin Pori–

Haapamäki–Imatra-ratayhteyden potentiaalista kysyntää
• Kysely suunnattiin eri teollisuudenalojen yrityksille, vastauksia saatiin 35 

kpl

• Yrityksiltä kysyttiin muun muassa rautatiekuljetusten käytöstä yleisesti, 
ulkomaankuljetuksista sekä kiinnostusta Pori–Haapamäki–Imatra-reitin 
käyttöön



Kyselyn tulokset
• Pori–Haapamäki–Imatra-reitille on kysyntää

– Kaikista vastaajista hieman yli puolella on tai voisi olla sellaisia 
kuljetuksia, jotka käyttäisivät Pori–Haapamäki–Imatra-reittiä tai jotain 
sen osaa

– Heistä valtaosa kokee, että Pori–Parkano–Haapamäki-osuuden 
käyttöönotto saattaisi lisätä tai lisäisi varmasti rautatiekuljetuksia 
kyseisellä radalla

– Myös merkittävä osa niistä vastaajista, jotka eivät nykyisellään käytä 
Pori–Haapamäki-Imatra-reittiä kokee, että uudelleenavattava yhteys 
voisi lisätä kuljetuksia 

• Vastaajien arvioiden mukaan Pori–Haapamäki–Imatra-radalle voisi 
ohjautua noin miljoona tonnia nykyistä enemmän kuljetuksia vuosittain



Kyselyn tulokset



Kyselyn tulokset
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Jokin muu, mikä

Ympäristönäkökohtien painottuminen toimialalla

Ympäristönäkökohdat muuttavat liikennemuotojen hintasuhteita
rautatieliikenteelle edullisemmaksi

Rautatieterminaalien optimaalisempi sijainti

Parempi kuljetusten yhdistely muiden kuljetusasiakkaiden kesken

Oman tuotannon muutokset

Eri kuljetusmuotojen parempi yhteistyö saumakohdissa

Paremmat yhteydet satamiin rautateitse

Paremmat yhteydet Venäjälle rautateitse

Toimitusvarmuus ja kuljetusten saatavuus

Kilpailun syntyminen rautatiekuljetuksiin

Rautatiekuljetusten kustannustehokkuuden paraneminen

Millä edellytyksillä yrityksenne lisäisi rautatiekuljetusten käyttöä?



Kyselyn tulokset
• Kuljetuksia siirrettäisiin juniin ?
• Radan avaaminen toisi paljon uusia käyttäjiä radalle (25-30%)
• BGLC-akselin käyttö lisääntyisi

• Kysyttiin myös edellytyksiä sille, että yritys lisäisi 
rautatiekuljetusten käyttöä yleisesti
– Kuljetusten kustannustehokkuus on tärkein edellytys
– Ympäristönäkökohdille ei anneta suurta painoarvoa



Rataliikenteen mallinnus
Johtopäätökset

– Tavaraliikennettä siirtyisi avatulle radalle yhtä paljon kuin nykyisellä 
Kokemäki–Pori radalla on 

– Pelkällä Pori–Haapamäki-radan avaamisella kuormittuneiden ratojen 
liikennemäärät eivät vähene. Tarvitaan laajempi ohjaustoimenpiteitä 
tavaravirtojen siirtämisestä Suomen pohjois–etelä-suuntaisten ratojen 
käytöstä tavaraliikenteessä

– Yhteiskunnallisia hyötyjä olisivat Pohjois-Satakunnan ja Pohjois-
Pirkanmaan elinkeinoelämän piristyminen, mutta hyötyjen 
selvittäminen vaatii laajempia tutkimuksia

– Kaavoituksessa kannattaa säilyttää liikennevaraus Pori–Haapamäki-
rataa varten



Liikenteelliset edellytykset

Pori–Parkano–
Haapamäki-radan 
liikennepotentiaali

Nykyiset 
ratakuljetukset
• Muutos kuljetusreitissä

Nykyiset 
maantiekuljetukset
• Muutos kuljetusmuodossa

Uudet kuljetusvirrat
• Muutos teollisuuden 

tuotannossa



Liikenteelliset edellytykset
• Uudet teollisuuden kuljetukset

– Kaivosteollisuus
– Puukuljetukset
– Energiahuolto

• Venäjän liikenne
– Riippuvainen talouskehityksestä ja Venäjän omista 

liikenneinfrastruktuurihankkeista
– Potentiaaliset volyymit suuret, mutta vaikea ennustaa

• Porin sataman liikenne
– SECA-alueen vaikutus



Taloudelliset edellytykset
• Alustavan arvion mukaan Pori–Parkano–Haapamäki-radan 

uudelleenavaamisen investointitarve noin 250–370 M€
– Investointi on korkea nykyisiin ja ennustettuihin rahoitusraameihin 

nähden
– Kehittämisinvestointien rahoitus on jatkossa noin 1,5 Mrd. euroa 

hallituskaudella

• Hankkeelle ei ole tässä vaiheessa laskettu hyöty–kustannussuhdetta
– Merkittävimmät hyödyt syntyvät rahamääräisesti vaikeasti 

arvotettavista eristä 

• Investointitarpeet muualla
– Tutkittava tarkemmin, mitä säästöjä on saavutettavissa



Laajemmat vaikutukset
• Välilliset vaikutukset, dynaamiset 

kerrannaisvaikutukset
– Alueiden kehitys
– Kansantalouden ja elinkeinoelämän kilpailukyky

• Liikenne- ja ympäristöpolitiikka
• Rataverkon toimivuus
• Satamien kehitys 



Johtopäätökset
• Elinkeinoelämä sanoo, että ratayhteydelle olisi kysyntää
• Muuttuuko maailma rataliikennepainotteisemmaksi – jos muuttuu, rata on 

käyttökelpoinen
• Kaavoissa on syytä pitää ratalinja liikennealueena
• Hanketta ei kannata hylätä; jos Suomen kehityksessä tapahtuu positiivinen 

muutos ja raskaita kuljetuksia tarvitseva elinkeinoelämä lisääntyy, 
ratayhteydelle on tarve

• Liikenteen alustavalla mallinnuksella radalle tulisi liikennettä miljoona 
tonnia vuodessa

• Tarvitaan paljon lisäselvityksiä ja laskelmia, jotta pystytään arvioimaan 
objektiivisesti radan avaamisen tarvetta ja mahdollinen avaamisen 
ajankohta


