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Radat Tampereelta Jyväskylään ja edelleen Pieksämäelle, 
Tampereelta Poriin ja Raumalle sekä Seinäjoelta Vaasaan yh-
distävät alueita Helsingin ja Oulun väliseen Päärataan. Tam-
pereelta Jyväskylään on 154 km, Jyväskylästä Pieksämäelle 80 
km, Tampereelta Poriin Tahkoluotoon 167 km, Tampereelta 
Raumalle 144 km ja Seinäjoelta Vaasaan Vaskiluotoon 80 km. 
Radat Tampereelta Poriin, Raumalle ja Pieksämäelle kuuluvat 
TEN-T-verkon kattavaan verkkoon. Asetus pääväylistä ja nii-
den palvelutasosta määrittää radat rautateiden pääväyliin seu-

raavasti: Tampereelta Jyväskylään tavara- ja henkilöliikenteen 
profiililla, Jyväskylästä Pieksämäelle ja Tampereelta Poriin 
Tahkoluotoon ja Raumalle tavaraliikenteen profiililla sekä Sei-
näjoelta Vaasaan henkilöliikenteen profiililla. 

NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET 

Tampere-Jyväskylä-välillä kulkee henkilöjunia läpi päivän 
2–3 tunnin vuorovälillä suuntaansa. Aamulla ja illalla vuoroja 
on ruuhkasuuntaan tunnin välein. Henkilöliikenteen nopeus-
taso on pitkälti 140 km/h ja matka-ajat ovat lyhimmillään n. 1 
h 30 min. Liikenteestä merkittävän osan muodostaa tavaralii-
kenne. Akselipaino on Tampere-Jämsänkoski-välillä 25 t ja 
tästä Jyväskylään 22,5 t. Rata on yksiraiteista Orivesi-Jyväs-
kylä-välillä. Ennusteissa on ollut kasvua henkilö- ja tavaralii-
kenteessä. Kehittämistarpeet koskevat radan välityskyvyn riit-
tävyyttä ja matka-aikojen lyhentämistä. Lisäksi on tarpeita ra-
dan ja laitteiden kunnon säilyttämiseksi. Pienemmät toimi-
vuutta ja kuntoa parantavat toimenpiteet ovat saaneet rahoi-
tuksen ja hanke on käynnissä. Isommista toimenpiteistä käyn-
nissä on suunnittelu mm. Lahdenperä-Jämsä-välin rataoikai-
susta matka-aikojen lyhentämiseksi sekä lisäraideosuuksista. 
Pitkän aikavälin varauksena on kaksoisraide koko radalle. 
 

Jyväskylä-Pieksämäki-väli on keskeinen tavaraliikenteen 
reitti ja ennusteissa on ollut kasvua. Henkilöjunia on päivisin 
noin kolmen tunnin välein suuntaansa. Matka-aika on n. 50 
min. Matkamäärät ovat pienempiä verrattuna koko maan vah-
vimpiin käytäviin. Kasvua on ollut ennusteissa jonkin verran. 
Rataosalla on käynnistymässä peruskorjaus, jossa huomioi-
daan myös turvalaitteiden uusimistarve ja tasoristeysturvalli-
suuden samanaikainen parantaminen. Pidemmällä aikavälillä 
maankäytössä varaudutaan kaksoisraiteeseen.  
 

Tampere-Pori-välillä kulkee henkilöjunia noin kahden tun-

nin välein suuntaansa. Henkilöliikenteen nopeustaso on 120–
140 km/h ja lyhimmät matka-ajat ovat n. 1 h 30 min. Matka-
määrät ovat pienempiä verrattuna maan vahvimpiin käytäviin. 
Kasvua on ollut ennusteissa jonkin verran. Kokemäki-
Rauma-välillä ei ole henkilöliikennettä, joskin alueella on ta-
voitteita sen käynnistämiseksi. Yhteydet Poriin ja Raumalle 
ovat tärkeitä tavaraliikenteen yhteyksiä. Akselipaino rataosilla 
on 25 t lukuun ottamatta välejä Kokemäki-Harjavalta ja Män-
tyluoto-Tahkoluoto, joilla se on 22,5 t. Tampere-Kokemäki-vä-
liä on parannettu 2010-luvun alkupuolella. Rata Porista Tah-
koluotoon on juuri sähköistetty. Mäntyluoto-Tahkoluoto-välillä 
on käynnissä peruskorjaushanke. Koko Tampere-Pori-välillä 
on käynnissä merkittävä tasoristeysturvallisuuden parantamis-
hanke. Lisäksi Tampere-Pori/Rauma-osuuksia ollaan kehittä-
mässä Suomen ensimmäisiksi Digirata-osuuksiksi. Toimenpi-
teet parantavat myös radan välityskykyä. Nokian ratapihalla 

on käynnistymässä hanke liikennöinnin ja matkustajien olo-
suhteiden parantamiseksi. Radat Tampereen Lielahdesta Po-
riin ja Raumalle ovat yksiraiteisia. Lielahti-Kokemäki-välillä va-
raudutaan maankäytössä kaksoisraiteeseen. Lielahti-Nokia-
välillä tarve liittyy keskeisesti lähijunaliikenteen suunnitelmiin. 
Tampere-Pori-välillä matka-aikoihin vaikuttaa myös aikataulu-
rakenteet ja pysähtymiskäyttäytyminen. Matka-ajan merkit-
tävä lyhentäminen tarkoittaisi ratalinjan muuttamista nopeuk-
sien nostamiseksi.   
 

Yksiraiteisen Seinäjoki-Vaasa-välin liikenne koostuu lähes 
yksinomaan noin kahden tunnin välein liikennöivistä henkilö-
junista. Henkilöliikenteen nopeustaso on 120 km/h. Matka-
aika on lyhimmillään n. 50 min. Ennusteissa on ollut matkojen 
kasvua. Tavaraliikenne on hyvin vähäistä. Akselipaino on 22,5 
t. Radalla on parhaillaan käynnissä suunnittelua henkilöliiken-
teen sujuvoittamisesta (nopeutus mm. tasoristeyksiä paranta-
malla/ poistamalla ja geometrian pienillä parantamisilla).  

TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET 

Eri yhteysvälien esillä olevia keskeisiä toimenpidetarpeita ja 
kustannusarvioita (MAKU 130, 2015=100) on seuraavassa. 
Tampere-Jyväskylä: 
• Peruskorjaus, turvalaitteiden uusiminen (60–140 M€ aika-

jänteestä riippuen, Digirata-hanke vaikuttaa jatkossa tur-
valaitteiden uusimiseen).  

• Lahdenperä–Jämsä-välin oikaisu (tunneli), Saakoski-Jy-
väskylä lisäraiteet yms. (284 M€).  

Jyväskylä-Pieksämäki:  
• Peruskorjaus ml. turvalaitteiden uusiminen, tasoristeys-

turvallisuuden parantaminen (n. 140 M€, samassa yhtey-
dessä Jyväskylä-Äänekoski-välin turvalaitteet). 

Tampere-Pori/Rauma:  
• Vammalan ratapihan henkilö- ja tavaraliikenteen järj. (10 

M€, josta valtio 6,5 M€, investointiohjelma 2023–2030). 
• Kokemäki-Pori, peruskorjaus (5 M€). 
• Mäntyluoto-Tahkoluoto ja Kokemäki-Harjavalta, akseli-

painon nosto 25 t (tarve perustunut transitoliikenteeseen, 
ei kv-liikenteen muutosten takia ajankohtainen).   

• Kokemäki-Rauma ja Rauman ratapiha, peruskorjaus (16 
M€, ensimmäisessä vaiheessa tarpeita pistemäisille toi-
menpiteille). 

• Tampere, Lielahti-Nokia-kaksoisraide (110 M€).  

Seinäjoki-Vaasa:  
• Henkilöliikenteen sujuvoittaminen (peruskorjaus, turvalli-

suus, välityskyky, matka-aikojen lyh., 100 M€). 

VAIKUTUKSET 

+ Peruskorjaukset säilyttävät liikennöintiolosuhteet. 
+ Tasoristeysturvallisuus eri rataosilla paranee.  
+ Välityskyvyn parantaminen mahdollistaa henkilöjunaliikenteen kas-
vun. Tampereen seudulla se mahdollistaa myös lähijunaliikenteen ke-
hittämisen.  
+ Välityskyvyn lisääminen parantaa tavaraliikenteen toimintaedelly-
tyksiä ja mahdollistaa liikenteen kasvun. 
+ Rautateiden kilpailukyky liikenne- ja kuljetusmuotona kasvaa edis-
täen myös ilmastotavoitteiden saavuttamista. 
+ Matka-aikojen lyhenemiset parantavat saavutettavuutta. 
- Korkeita kustannuksia.  
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SUUNNITELMATILANNETTA JA 
MAHDOLLINEN TOTEUTUSVALMIUS 

• Rataosien peruskorjauksista on tehty tarvemuistioita. Jyväskylä-Pieksämäki-väli kiireellisimpiä kohteita ja sen rata- 
ja rakentamissuunnittelu käynnissä 2022–2023. Suunnittelu tähtää toteutukseen 2024–2027. Tampere-Jyväskylä-välillä 
sekä Kokemäki-Rauma-välillä ja Rauman ratapihalla ensimmäisessä vaiheessa peruskorjaustarpeet kohdistuvat piste-
mäisiin kohteisiin. Tampere-Jyväskylä-välillä myös peruskorjauksen hankearviointi ja vaiheistustarkastelu käynnissä.  

• Seinäjoki-Vaasa-välillä henkilöliikenteen sujuvoittamistoimet pitkälti peruskorjaustarpeita. Nopeudennostoalueelle on 
käynnissä ratasuunnitelma, jonka on tavoitteena olla hyväksyttynä 2024.  

• Tampere-Jyväskylä-välillä Lahdenperä-Jämsä-välin oikaisun yleissuunnitelma ja YVA käynnissä. Seuraavat vaiheet 
ratasuunnitelma ja rakentamissuunnittelu, joita tehdään myös jo myönnetyllä suunnittelurahoituksella vuoden 2026 
loppuun mennessä. Välityskyvyn parantamisesta valmistunut 2022 liikenteellinen selvitys. Välityskyvyn parantamisen 
seuraavista vaiheista tehdään vuoden 2026 loppuun yleissuunnitelma, jonka jälkeen tarvitaan rata- ja rakentamissuun-
nitelmat.  

• Sastamalan Vammalan ratapihan järjestelyistä on tehty esiselvitys. Seuraava vaihe on ratasuunnitelman laatiminen. 
Investointiohjelmassa 2023–2030. 

• Lielahti-Nokia-välille on tehty lisäraiteiden aluevarausselvitys. Seuraavia suunnitteluvaiheita on yleissuunnitelma, YVA 
ja ratasuunnitelma, joiden laatiminen vie arvioilta 6–8 vuotta.  


