
Ratahankkeista ilmoittaminen ja

niiden läpivienti
PORTOFPORI.FI



Porin satama on rakentanut 2018-2022 
aikana 5km uutta raiteistoa
Porin satamassa on tehty ”sataman mittakaavassa” isoja 
rataurakoita 2018, 2019, 2020 ja 2022.

Pääosa rakentamisesta on kohdistunut Tahkoluodon bulk-
terminaalin raiteiston uudisrakentamiseen 2018-2020.

Tahkoluotoon valmistui 2020 ratapihan sähköistys Väyläviraston 
kanssa toteutettuna yhteishankkeena

Mäntyluotoon rakennettiin uusi raiteisto palvelemaan uutta 
rikastevarastoa 2022.



Rataurakat 2018-2020

Urakoitsijana 2018 oli Juhani Suorsa Oy ja 2019-2022 
rataprojekteissa NRC Group Finland Oy

Ratapihan sähköistyksen teki GRK Rail Oy

Hankkeiden kokonaiskustannukset ~6,5M€

Täysin uutta raiteistoa syntyi ~6km

Vanha K43 raiteistoa → 54E1, akselipaino 22,5t →25t

Uusia vaihteita hankittiin 16kpl, joista 1kpl kaksoisvaihde





TAHKOLUOTO 2022





TAHKOLUOTO LIIKENNEPAIKKA, Tko - 2018



TILANNE 202O LOPUSSA



Porin Satama Oy – Väylävirasto yhteishanke

• Hanke lisäosana Mäntyluoto-Tahkoluoto radan sähköistyksessä

• Väylävirasto kilpailutti hankkeen ST-urakkana

• Toteutus-yhteistyö-rahoitus sopimus Väyläviraston kanssa

• Projektivalvonta Väyläviraston konsulttien toimesta

• Työmaakokouksien johto sataman toimesta

• Hankkeen toteutus oli em. Konseptilla erinomainen



Tahkoluodon 
ratapihan 
sähköistys 1200m 
matkalta vuonna 
2020



ST-urakka, joten suunnittelu kuului myös urakoitsijalle



Kallonlahden rikasteraide 2022
• Uudet kuormausraiteet 2kpl sisälle rikastevarastoon

• Esisuunnittelu ->kommenttikierrokset ->varsinainen 
suunnittelu

• Satama teki kaikki materiaalihankinnat

• Rataurakan työosuuden kilpailutus

• Selonottoneuvottelut - Urakkasopimus - Työmaakäytänteet

• Vastaanottotarkastus – Taloudellinen loppuselvitys

• Takuuajan vakuus – Loppuerän maksu



Uutta rikasteliikenteen
raidetta syntyy



MÄNTYLUOTO 2022

Uusi rikaste-
varasto



Mäntyluoto 2022
Uutta rataa ~1500m
Uusia vaihteita 3kpl
1 vaihde uudelleen käyttöön



Suunnitteluprosessit

• Kaikkien sidosryhmien osallistaminen esisuunnitteluun

• Satama, operaattorit, VR Group, asiantuntijat jne.

• Esisuunnitelma ja kommenttikierrokset

• Muutoksienhallinta

• Tarkesuunnittelu



Hankinnat - Rataurakat

• Ratahankkeet kilpailutettiin 
hankintajärjestelmän kautta
• Erityisalojen hankintalaki
• Hankinta-arvo alle EU-kynnysarvojen 
(rakennusurakat, hankintalaki 26§)
• Kohdennettu kilpailutus halukkaille
• Hankintaneuvottelut
• Urakkasopimus

www.portofpori.fi



Hankinnat - Materiaalit

• Porin Satama Oy teki kaikissa hankkeissa 
materiaalihankinnat
• Kiskot, ratapölkyt, vaihteet, ratasepeli, 
kiskotarvikkeet jne.
• Aikatauluhallinta helpottui em. kahtia jaolla
• Työläs hankinta, mutta kustannussäästöjen 
potentiaali iso. Mallia selkeä kaikille
• Materiaalihankinnat merkittävästi suurempi 
osa kustannuksia kuin itse rakennustyö

www.portofpori.fi



• Materiaalihankinnat 

• 2018-2022

• Kiskot 54E1, 12km

• Betonipöllit, 12.000kpl

• Vaihteet, 16kpl

• Raidesepeliä, 34.000t



Lupaprosessi 2018

• Suunnitelma rautatiehankkeesta ja muutoksen 
merkittävyyden arviointi helmikuussa
• Trafi päätös, että infrastruktuurijärjestelmä (INF) vaatii 
käyttöönottoluvan
• Hanketoteutus toukokuu-kesäkuu
• Nobo menettely, Vanaheim/Ruotsi
• EC tarkastusvakuutus ja tekniset varmennusdokumentit 
Trafille
• Käyttöönottolupa sujuvasti kesäkuussa. Hyvä vuoropuhelu 
viranomaisen kanssa 👍

www.portofpori.fi



EC 
Tarkastusvakuutus



Lupaprosessi 2019-2020
• Suunnitelma rautatiehankkeesta, riskienarviointi RTJJ 
mukaisesti ja muutoksen merkittävyyden arviointi. Hakemus 
helmikuussa
• Trafi päätös, että infrastruktuurijärjestelmä (INF) vaatii 
käyttöönottoluvan
• Hanketoteutus kesä 2019-syksy 2020
• Uusi lupamenettely – Raideliikennelaki 1302/2018/77§ -
(oikeasti koskee vain ilmoitusmenettelyssä olevia raiteiston 
haltijoita). Porin sataman osalta tapahtui käsittelyssä lapsus, 
mutta turvallisuuteen se ei vaikuta mitenkään ☺
• INF-osajärjestelmän tarkastusvakuutus
• Käyttöönottolupa

www.portofpori.fi



YTM-asetuksen 
mukainen 
merkittävyyden 
arviointi



Käyttöönottolupapäätös



Lupaprosessi 2022

•Suunnitelma rautatiehankkeesta, riskienarviointi RTJJ 
mukaisesti ja muutoksen merkittävyyden arviointi. Hakemus 
toukokuussa
•Trafi päätös, että ei edellytä käyttöönottolupaa ja hankkeen 
riskienhallinta toteutetaan Porin Satama Oy oman 
turvallisuusjohtamisjärjestelmän mukaan
•Hanketoteutus lokakuu-marraskuu 2022
•Ratatyöstä vastaavan henkilön allekirjoittama 
radanpäällysrakenteen liikennöitävyyden tarkastuspöytäkirja, 
koekäyttö

www.portofpori.fi







Kierrätysnäkökulma
Kierrätys kunniaan ratahankkeissakin.

Suurin osa uusituista kiskoista on kierrätyskiskoja

Vaihteet 1-luokan kunnostettuja vaihteita

Porin satama on hyödyntää väyläviraston ratapöllien betonijäte-mursketta kentän 
rakentamiseen

Kaikki uudet raiteet betonipölleillä ja hyväkuntoiset kreosoottipöllit hajapöllivaihtoihin 
vanhoilla raiteilla

Leikattujen puhtaiden maamassojen hyötykäyttö täytöissä ja maanrakentamisessa

www.portofpori.fi



MERKITTÄVIÄ SÄÄSTÖJÄ MATERIAALIHANKINNOISSA 2018-2020

Raidesepeli Massat 34.000t

Säästö XXXk€



KIITOS !
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