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Rata Tampereelta Seinäjoen, Oulun ja Kemin kautta Tornioon 
kuuluu TEN-T-verkon ydinverkkoon. Asetuksessa maanteiden 
ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta koko rata-
väli on määritelty pääväyliin sekä henkilö- että tavaraliikenne-
profiililla. Tampereelta Seinäjoelle on 159 km, Seinäjoelta Ou-
luun 335 km, Oulusta Kemiin 105 km ja Kemistä Tornioon 
Ruotsin rajalle 29 km. Tampere-Oulu-väli kuuluu Päärataan ja 
sitä kutsutaan Pohjanmaan radaksi.  

NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET 

Tampere-Oulu-väli on yksi matkustajamääriltään vilkkaim-
mista rataosista, ja ennusteissa on ollut myös kasvua. Tam-
pere-Seinäjoki-välillä henkilöjunien vuoroväli on noin tunti. 
Seinäjoki-Oulu-välillä henkilöjunien vuoroväli on kahdesta kol-
meen tuntia. Oulu-Rovaniemi-välillä junia on noin 2–4 tunnin 
välein. Kolariin on kulkenut junia enintään muutama vuoro 
suuntaansa päivässä. Kokkolan ja Oulun väli on ollut koko 
maata tarkastelleen yksi kuormitetuimmista tavaraliikenteen 
käyttämistä radoista. Satamilla on keskeinen rooli kuljetusten 
kysynnässä koko yhteysvälillä. Yhteysväli on tärkeä metsäte-
ollisuudelle ja välille sijoittuu myös merkittäviä raakapuun 
kuormauspaikkoja. Oulun ja Kokkolan välillä on ollut merkittä-
västi Vartiuksessa Venäjän rajan ylittänyttä tavaraliikennettä, 
mutta liikenne on loppunut keväällä 2022.  

Rata on pääosin yksiraiteista. Kaksiraiteista osuutta on Tam-
pereella, Seinäjoki-Lapua-välillä ja erityisesti vilkkaan tavara-

liikenteen vuoksi Kokkola-Ylivieska-välillä. Akselipaino Tampe-
reen ja Oulun välillä on 25 t, muulla osuudella 22,5 t.  

Tampere-Seinäjoki-välillä ratakapasiteetti on päivällä sään-
nöllisessä käytössä. Liikenteen yksittäisiä junia suurempi 
kasvu edellyttää lisäraidetta. Rakentamista voi vaiheistaa. Eri-
tyisesti tavaraliikenteen toimivuutta voidaan parantaa ensin 
myös pienemmin toimin. Tampereen päässä lisäraiteet liittyvät 
myös lähijunaliikenteen kehittämistavoitteisiin. Seinäjoki–
Kokkola-välillä kaksoisraiteelle ei ole nähtävissä selviä tar-
peita vielä lähivuosikymmeninä. Kokkola-Ylivieska-välillä jo 
olemassa oleva kaksiraiteinen osuus mahdollistaa liikenteen 
kehittämistä.  

Ylivieska-Oulu-välillä nopea henkilöliikenne ja runsas tava-
raliikenne ovat luoneet haasteita rataosan kapasiteetille. Ke-
hittämistarpeet riippuvat liikenteen kehityksestä. Henkilö- ja 

tavaraliikenteen merkittävämpi kasvu vaatisi kaksoisraiteen 
rakentamista Ylivieskan ja Oulun välille. Erityisesti tavaralii-
kenteen toimivuutta voidaan parantaa ensivaiheessa myös 
pienemmin toimin (liikennepaikkojen keittämisellä ja lyhyem-
millä kaksoisraideosuuksilla), joskin aiemmin esillä olleisiin tar-
peisiin on liittynyt myös loppunut transitoliikenne. Oulun 
päässä kaksoisraide kytkeytyy myös lähijunaliikenteen kehit-
tämistavoitteisiin.  

Oulun ja Kemin Laurilan välillä kapasiteettia lisääville lii-
kennepaikkojen rakentamiselle on myönnetty vuonna 2020 te-
ollisuuden investointeihin liittyvä toteutusrahoitus. Seuraa-
vana keskeisin tarve on välin peruskorjaus. Lisäksi esillä on 
ollut tarpeita tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi, nopeu-
dennostoksi, akselipainojen nostoksi sekä kapasiteetin lisää-
miseksi edelleen. Tarpeet vaativat kuitenkin vielä seurantaa ja 

jatkoselvityksiä. Rata Laurilasta Tornioon on sähköistämä-
tön ja välillä on tasoristeysturvallisuuden parantamistarpeita. 
Sähköistäminen ja parantaminen on saanut rahoitusta vuonna 
2021. Toimenpiteet mahdollistavat sähkövetoisen liikennöin-
nin Haaparantaan asti.   

Seinäjoen, Kokkolan, Oulun ja Kemin ratapihoilla on esillä eri-
tyisesti matkustajien olosuhteita parantavia toimenpidetar-
peita. Oulussa on käynnissä Oritkarin kolmioraiteen rakenta-
minen, joka parantaa liikennöintiä tavararatapihalta sata-
maan. Suunnitellun Oulun eteläisen kolmioraiteen hyödyt ovat 

liittyneet Venäjän tavaraliikenteeseen, ja tarpeen perustelut 
ovat muuttuneet liikenteen muutosten ja epävarmuuksien 
myötä.  

Tampereen-Seinäjoki-välillä henkilöliikenteen nopeustaso on 
200 km/h. Seinäjoki-Oulu-välillä taso vaihtelee välillä 160–200 
km/h. Oulun ja Laurilan välillä nopeustaso on 140 km/h ja Lau-
rilasta Tornioon 120 km/h. Tampereen ja Seinäjoen välillä 
matka-ajat ovat lyhimmillään vähän yli 1 h. Tampereen ja Ou-
lun välillä matka-aika on lyhimmillään noin 3 h 45 min. Parhai-
ten matka-aikoja lyhennetään näillä väleillä tulevaisuudessa 
kaksoisraiteiden yhteydessä tehtävillä nopeustason nostoilla.  

TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET 

Eri yhteysvälien esillä olevia keskeisiä toimenpiteitä ja kustan-
nusarvioita (MAKU 130, 2015=100):  
• Seinäjoen asema, matkustajien olosuhteiden parantami-

nen (19 M€, josta valtio 5,3 M€, investointiohjelma 2023–
2030).  

• Kokkolan ratapihan henkilöliikennejärjestelyt (15 M€, yh-
teishanke kaupungin kanssa, investointiohjelma 2023–
2030). 

• Kemin laiturijärjestelyt (3,3 M€, investointiohjelma 2023–
2030). 

• Oulu- Kemi, Laurila, peruskorjaus (110–140 M€).  
• Oulun ratapiha ja asema (20 M€, yhteishanke). 
• Tampere, Asema - Lielahti, lisäraide (75 M€). 
• Tampere, Lielahti - Seinäjoki, lisäraide (750 M€, mahdol-

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

kustannus ei sisällä nopeudennostoa).  
• Oulun eteläinen kolmioraide (20 M€).  

VAIKUTUKSET 

+ Peruskorjaukset säilyttävät liikennöintiolosuhteet. 
+ Lisäraiteet mahdollistavat henkilöjunaliikenteen kasvun ja 
myös lähijunaliikenteen kehittämisen. 
+ Lisäraiteet tai toimivuutta parantavat pienemmät toimet pa-
rantavat tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä ja mahdollista-
vat liikenteen kasvun. 
+ Matkustajien olosuhteet asemilla paranevat. Ratapihojen 
kehittäminen mahdollistaa myös maankäytön tehostamista. 
+ Tasoristeysturvallisuus paranee.  
+ Rautateiden kilpailukyky liikenne- ja kuljetusmuotona kas-
vaa edistäen myös ilmastotavoitteiden saavuttamista. 
- Kehittämisen kustannukset ovat korkeita. 
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• Seinäjoen aseman matkustajien olosuhteiden parantamisesta tehty esiselvitys. Investointiohjelmassa 2023-2030.  
• Kokkolan ratapihan henkilöliikennejärjestelyjä koskevasta hankkeesta on tehty esiselvitys. Investointiohjelmassa 

2023–2030.  
• Kemin laiturijärjestelyistä tehty esiselvitys. Investointiohjelmassa 2023–2030.  
• Oulu-Laurila peruskorjauksen rata- ja rakentamissuunnittelu käynnissä 2022–2024, suunnittelu tähtää toteutukseen 

2024–2027. Välin jatkokehittämistä tarkasteltu 2022 valmistuneessa tarveselvityksessä, mutta kehittämistarpeet ovat 
täsmentymättömiä ja vaativat seurantaa.  

• Oulun ratapihasta ja asemasta käynnissä ratasuunnitelman laatiminen. 
• Tampere-Seinäjoki-välin kehittämisestä tehty tarveselvitys 2019. Koko Tampere-Oulu-välistä valmistunut tarvesel-

vitys ja hankearviointi 2021.  
• Tampere, asema -Ylöjärvi -väliltä tehty lisäraiteen aluevarausselvitys. Asema-Lielahti-välin lisäraiteen tarpeeseen ja 

ajoitukseen vaikuttaa lähijunaliikenteen kehittämistavoitteet.  
• Tampere, Lielahti - Lakiala -välin kaksoisraiteen yleissuunnitelma ja YVA sekä Vahojärven liikennepaikan ratasuun-

nitelma käynnissä. Suunnitelmien on tavoite valmistua 2024 vuoden loppuun.   
• Liminka-Oulu-välin kaksoisraiteen ratasuunnitelma sekä Kankaan ja Hirvinevan liikennepaikkojen kehittämisen rata-

suunnittelua käynnissä. Suunnitelmien on tavoite valmistua 2024 vuoden loppuun.   
• Koko Tampere-Seinäjoki-välin kaksoisraiteen yleissuunnitelman, YVA:n ja ratasuunnitelman laatiminen veisivät yh-

teensä arviolta vähintään 8 vuotta. Ylivieska-Oulu-välin kaksoisraiteen saaminen vastaavasti toteutusvalmiuteen veisi 
saman verran.   

• Oulun eteläisestä kolmioraiteesta tehty ratasuunnitelma. Hanke on ollut suunnitelmien puolesta toteutusvalmiu-
dessa.  


