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Yhteydet Kokkola-Ylivieska-Oulu-Kontiomäki-Vartius ja Yli-
vieska-Iisalmi-Kontiomäki muodostavat verkollisen kokonai-
suuden ja tarjoavat vaihtoehtoisia reittejä erityisesti kuljetuk-
sille. Kokkolasta Vartiukseen Oulun kautta kulkevan reitin pi-
tuus on kokonaisuutena noin 460 km ja Iisalmen kautta kul-
kevan reitin noin 440 km. Päärata Kokkolan ja Oulun välillä 
kuuluu TEN-T-verkon ydinverkkoon ja pääväyläasetuksen mu-
kaisiin rautateiden pääväyliin sekä tavara- että henkilöliiken-
teen profiililla. Muilta osin radat kuuluvat TEN-T-verkon katta-
vaan verkkoon ja rautateiden pääväyliin tavaraliikenteen pro-
fiililla.  

NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET 

Pääradan Kokkola-Ylivieska-väli on kaksiraiteinen jo nykytilan-
teessa erityisesti runsaan tavaraliikenteen vuoksi. Muilta osin 
rataosuudet ovat yksiraiteisia. Akselipaino pääradalla on 25 t. 
Muilla rataosuuksilla akselipaino on 22,5 t.  
 
Kokkola-Ylivieska-Oulu on vilkas henkilö- ja tavaraliikenteen 
käyttämä rataosa. Välit Oulu-Kontiomäki ja Ylivieska-Iisalmi-
Kontiomäki ovat tärkeitä tavaraliikenteen yhteyksiä, joilla on 
jonkin verran myös henkilöliikennettä. Kontiomäen ja Vartiuk-
sen välillä on ollut tavaraliikennettä. Keskeinen osa ratojen lii-
kenteestä on muodostunut Suomen ja Venäjän rajan ylittä-
västä tavaraliikenteestä. Seurauksena Venäjän hyökkäyksestä 
Ukrainaan, on kansainvälinen liikenne loppunut rataosilta ke-
väällä 2022. Toimintaympäristömuutoksen seurauksena kulje-
tuksia on siirtynyt kotimaan kuljetuksiksi ja kuljetuksia on 
suuntautunut uudelleen. Eri rataosien liikenteen kehittyminen 
ja vakiintuminen sekä kehittämistarpeet vaativat vielä kuiten-
kin seurantaa ja arviointia. Lisäksi transitoliikenteen osalta on 
aiemmin priorisoitu hankearviointeihin perustuen Kontiomä-
eltä Oulun kautta kulkevan reitin kehittämistä Iisalmen kautta 
kulkevan reitin sijaan. Toimintaympäristömuutos muuttaa 
myös tätä asetelmaa. 
 
Kaksiraiteinen Kokkola-Ylivieska-väli mahdollistaa myös lii-
kenteen kehittymisen. Kokkolassa sataman suuntaan haarau-
tuvalla Kokkola-Yksipihlaja-välillä on ollut esillä erilaisia paran-
tamistarpeita toimivuuden parantamiseksi.  
 
Ylivieskan ja Oulun välillä nopea henkilöliikenne ja runsas 
tavaraliikenne ovat luoneet haasteita rataosan kapasiteetille. 
Kehittämistarpeet riippuvat liikenteen kehityksestä. Henkilö- ja 
tavaraliikenteen merkittävämpi kasvu vaatisi kaksoisraiteen 
rakentamista Ylivieskan ja Oulun välille. Henkilöliikenteen 
matka-aikojen lyhentäminen vaatisi niin nopeustason nostoon 
liittyviä toimenpiteitä kuin välityskyvyn parantamista. Erityi-
sesti tavaraliikenteen toimivuutta on todettu voitavan paran-
taa ensivaiheessa myös pienemmin toimin (liikennepaikkojen 
keittämisellä ja lyhyemmillä kaksoisraideosuuksilla), joskin 
aiemmin esillä olleisiin tarpeisiin on liittynyt myös loppunut 
transitoliikenne. Oulun päässä kaksoisraide kytkeytyy myös lä-
hijunaliikenteen kehittämistavoitteisiin.  
 
 

Oulu-Kontiomäki-väli on tärkeä raakapuun kuljetusten kan-
nalta ja toimintaympäristömuutosten seurauksena on nähtä-
vissä myös kasvavaa merkitystä. Välillä on todettu peruskor-
jaustarpeita ja kapasiteettiin liittyviä haasteita. Kapasiteettia 
lisäävien kohtauspaikojen kehittäminen on käynnissä vuonna 
2020 myönnetyllä teollisuuden investointeihin liittyvällä rahoi-
tuksella. Jatkokehittäminen vaatii lisää selvittämistä.   
 
Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki-reitti on tärkeä teollisuuden 
eri alojen näkökulmasta. Rataosan Iisalmi–Ylivieska sähköistys 
on käynnissä kuten myös Iisalmen kolmioraiteen rakentami-

nen. Yhteysvälillä on todettu myös peruskorjaustarpeita ja ka-
pasiteettiin liittyviä haasteita. Kiireellisin tarve kapasiteetin pa-
rantamiseksi on esillä Iisalmi-Kontiomäki-välille. Kokonaisuu-
tena kehittäminen vaatii kuitenkin vielä liikenteen kehittymi-
sen seurantaa, tarpeiden jatkoselvittämistä sekä aiemmin teh-
tyjen suunnitelmien arviointia.  
 
Ouluun on suunniteltu yhteyksien toimivuuden paranta-
miseksi eteläistä kolmioraidetta, johon liittyy Heikkilänkankaan 
liikennepaikka. Oulun kolmioraide mahdollistaisi liikennöinnin 
Kontiomäen ja Ylivieskan suuntien välillä ilman Oulun ratapi-
hoilla tarvittavaa junien kääntöä. Tarve on kuitenkin liittynyt 
keskeisesti transitoliikenteeseen. Käynnissä Oulussa on Orit-
karin kolmioraidehanke, joka parantaa liikennöintiä tavarara-
tapihalta satamaan.  

TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET 

Eri yhteysvälien esillä olevia keskeisiä toimenpiteitä ja kustan-
nusarvioita (MAKU 130, 2015=100): 
• Oulu-Kontiomäki peruskorjaukset (ensimmäisessä vai-

heessa, ilman ratapihoja 150 M€, ei sisällä akselipainon 
nostoa 25 t). 

• Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki-Vartius peruskorjaukset (185 
M€, ensimmäisessä vaiheessa tarpeet kohdistuvat Iisalmi-
Kontiomäki-välille).  

• Oulun kolmioraide ja Heikkilänkankaan liikennepaikka (35 
M€). 

• Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki-välin liikennepaikkojen pa-
rantaminen (75 M€, Iisalmi-Kontiomäki-väliä voi parantaa 
myös yksittäisen liikennepaikan kehittämisellä). 

• Ylivieska-Oulu, lisäraide (630 M€, mahdollista vaiheistaa, 
kustannus ei sisällä nopeudennostoa).  

• Kokkola-Ykspihlaja-välin parantaminen täsmentymätön.  

VAIKUTUKSET 

+ Peruskorjaukset säilyttävät liikennöintiolosuhteet. 
+ Lisäraiteet ja liikennepaikkojen kehittäminen parantavat ta-
varaliikenteen toimintaedellytyksiä sekä mahdollistavat liiken-
teen kasvun. 
+ Lisäraiteet mahdollistavat henkilöjunaliikenteen kasvun.  
+ Rautateiden kilpailukyky liikenne- ja kuljetusmuotona kas-
vaa edistäen myös ilmastotavoitteiden saavuttamista. 
- Korkeita kustannuksia.  
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SUUNNITELMATILANNETTA JA 
MAHDOLLINEN TOTEUTUSVALMIUS 

 
• Rataosien peruskorjauksista on tehty tarvemuistioita. Rata- ja rakentamissuunnittelua ei ole käynnistetty, seuraa-

vassa vaiheessa tarve tälle jatkosuunnittelulle.  
• Kokkola-Ykspihlaja-välin tarveselvityksen käynnistys 2022. 
• Oulu-Kontiomäki-yhteyden parantamisesta (Oulun kolmioraide ja Heikkilänkankaan liikennepaikka) tehty ratasuun-

nitelma. Hanke on suunnitelmien puolesta toteutusvalmiudessa. 
• Oulu-Kontiomäki-välin jatkokehittämisen tarveselvityksen käynnistys 2022.  
• Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki-välin liikennepaikkojen parantamisesta on tehty ratasuunnitelma. Iisalmi-Kontiomäki-

väliä voi parantaa myös yksittäisellä liikennepaikalla. Kehittämistarpeet vaativat lisää selvitystä ja suunnitelmien tarkis-
tamista. Iisalmi-Kontiomäki-välin tarveselvityksen käynnistys 2022.  

• Tampere-Oulu-välistä valmistunut tarveselvitys ja hankearviointi 2021.  
• Liminka-Oulu-välin kaksoisraiteen ratasuunnitelma sekä Kankaan ja Hirvinevan liikennepaikkojen kehittämisen rata-

suunnittelua käynnissä. Suunnitelmien on tavoite valmistua vuoden 2024 loppuun.   
• Koko Ylivieska-Oulu-välin kehittämiseksi tarvittavien suunnitelmien (yleissuunnitelma, ratasuunnitelma) laatiminen 

veisi yhteensä arviolta vähintään 8 vuotta.  
 


