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• Mitä on suunniteltu ja minne?
• Mitä ratasuunnitelma tarkoittaa?
• Miten suunnitteluprosessi etenee?
• Mistä saan lisätietoa?
• Miten voin vaikuttaa?



1. Yleistä ratasuunnitelman 
laatimisesta

• Ennen rautatien rakentamista on laadittava ja hyväksyttävä 

ratasuunnitelma.

• Ratalaki korostaa vuorovaikutusta (22 §)

• Varattava mahdollisuus osallistua ratasuunnitelman laatimiseen eli
• osallistua suunnitelman valmisteluun 

• arvioida suunnitelman vaikutuksia

• lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa

• Valmis suunnitelma asetetaan nähtäväksi 30 päivän ajaksi 

Väyläviraston verkkosivuille
• Kunnan, ELY- keskuksen, maakuntaliiton sekä muiden sidosryhmien 

lausunnot ratasuunnitelmasta

• Asukkailla ja elinkeinonharjoittajilla mahdollisuus tehdä muistutus 

Väylävirastolle 

• Ratasuunnitelman hyväksyminen ja voimassaoloaika:
• Hyväksyttävä neljän vuoden kuluessa laatimisen aloittamisesta.

• Päätös hyväksymisestä raukeaa, jos rakentamista ei ole aloitettu 8 

vuoden kuluessa hyväksymisestä (4 + 4 vuotta).

• Ratasuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin oikeusvaikutteista kaavaa.
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Ratasuunnittelu on viranomaistoimintaa, 
jota ohjaa laki ja hyvä hallintotapa

 Ratalaki (110/2007)

Lisäksi vaatimuksia prosessille asettavat mm:

 Suomen perustuslaki (731/1999)
 Hallintolaki (434/2003)
 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)

Klikkaamalla säädösnumeroa pääset ajantasaiseen säädöstekstiin Finlex-palvelussa

Ratalain mukainen suunnitteluprosessi

Vuorovaikutusvaihe (meneillään)

Arviolta syksy 2020

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070110#L2P22
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=suomen%20perustuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=hallintolaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170252?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Laki%20ymp%C3%A4rist%C3%B6vaikutusten%20arviointimenettelyst%C3%A4


Kenellä on oikeus 
vaikuttaa?
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Kunnalla

Kiinteistön omistajalla ja muilla 
asianosaisilla 

Niillä, joiden 

• asumiseen

• työntekoon 

• muihin oloihin 

suunnitelma saattaa vaikuttaa Suunnitelman valmistuttua sinulla on vielä  mahdollisuus 
tehdä muistutuksia ennen kun se hyväksytään 

Suunnittelun aikainen vuorovaikutus on vapaamuotoista. 
Ole siis rohkeasti yhteydessä luonnoksesta!

Palautteesi on tärkeää!



2. Suunnittelun lähtökohdat

Tavoitteet

Ratasuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa sujuva ja 
säännöllinen henkilöliikenne Raumalle rataosuudella Kokemäki-
Rauma ja sen myötä:

• Lisätä Rauman houkuttelevuutta elinkeinoelämälle
• Parantaa työmatkojen kulkuyhteyksiä
• Tuoda lisää matkailua Raumalle
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Nykyinen rataverkko liikennepaikkoineen



2. Suunnittelun lähtökohdat

Sijainnin valintaan liittyvät seikat

• Aiemmin parhaaksi todettua Leikarin 
vaihtoehtoa ei voida toteuttaa turvallisen 
liikennöinnin näkökulmasta

• Vuonna 2015 selvitettiin viisi eri sijaintivaihtoehtoa.

• Tuolloin parhaimmaksi todettiin VE5 Leikarin seisake, joka sijaitsi 
Prisman ja Citymarketin kauppakeskusten välissä.

• Ratageometrian tarkemmassa tarkastelussa kävi ilmi, ettei Leikarin 
vaihtoehtoa voida toteuttaa.

• Taustalla on turvallisuus – radan kohta olisi ollut liian jyrkkä, 
lisäksi se sijaitsi kaarteessa.

• Liian jyrkällä radan osalla olevalle seisakkeelle ei voi pysäyttää junaa ilman että se on 
kuljettajan jatkuvassa valvonnassa.

• Päätepysäkillä, kuten tässä tapauksessa, juna ei olisi aina kuljettajan valvonnassa. Junan 
vaihtaessa suuntaa takaisin kohti Kokemäkeä, kuljettajan on vaihdettava ohjaamoa ja 
kuljettava junayksikön läpi sen toiseen päähän.

• Ulkokaarteessa kuljettaja ei näe peileistä, ovatko kaikki matkustajat turvallisesti kyydissä.

• Kaarteessa laiturin ja junan väliin jää joihinkin kohtiin iso rako  kompastumisvaara, 
haasteita esteettömyydelle sekä vaara pudota raiteen ja junan väliin varsinkin liukkailla

• Vaatimukset vaakageometrian osalta olisivat täyttyneet juuri ja juuri, mutta 
pituusgeometrian osalta eivät. 

• Pituuskaltevuus 12,5 ‰, joka olisi edellyttänyt poikkeusluvan. 

• Sijainti kaarteessa (R = 600, D = 60)

 Väylävirasto linjasi 12/2019, ettei Leikarin seisakevaihtoehtoa voida toteuttaa edellä 
mainittujen usean syyn yhteisvaikutuksesta

……



2. Suunnittelun lähtökohdat

Uuden sijainnin selvittäminen

• Sijainnista ja tyypistä tehtiin v. 2020 alussa 
vaihtoehtovertailut. 

• Edistettäväksi valikoitui Prisman 
kauppakeskuksen kohdalle pääraiteen 
pohjoispuolelle rakennettava 120 metrin 
pituinen linjalaituri.
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Rauman keskustaRauman keskusta

Nykyisen raiteen pohjoispuolelle kmv 330+315 -
330+435 rakennettava linjalaituri, pituus 120 metriä.
Laiturialue on merkitty karttaan punaisella 
Kuva: MML 2019



2. Suunnittelun lähtökohdat
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Rauman keskustaRauman keskusta

Henkilöliikenteen käynnistämisestä ei ole 
tehty päätöksiä.

 Linkki selvitykseen

Selvitys Rauman liikennöinnistä 

• Valmistui vuonna 2020, tekijänä Proxion Oy ja tilaajana 
Rauman kaupunki. 

• Selvityksen mukaan liikennöinti tapahtuu pääraiteella ja junat 
käyvät kääntymässä Rauman nykyisellä ratapihalla. 

• Valittu seisakevaihtoehto on tarkasteltu ja sen toteutettavuus 
liikennöitävyyden kannalta on varmistettu.

https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2020/05/Liikennointiselvitys-henkilojunaliikenteesta.pdf


3. Suunnitelman sisältö
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• Raiteen pohjoispuolelle rakennettava 120 
metriä pitkä linjalaituri

• Kevyen liikenteen kulkuyhteys

• Uusi kevyen liikenteen väylä 
Leikarinpolun ja laiturin välille 

• Toimii esteettömänä reittinä laiturille, 
väylän pituuskaltevuus on noin 4 %

• Liityntäpysäköinti

• Pysäköintialue radan pohjoispuolelle

• Uusi Leikarinkatu (nykyistä 
Leikarinpolkua) avaa yhteyden 
ajoneuvoille Itsenäisyydenkadulta 
pysäköintialueelle.

• Kulku laiturille tapahtuu nykyistä 
Leikarinpolkua pitkin Leikarinpuiston 
alikulkukäytävän ali.

• Huolto- ja pelastustie 

• Yhteys Hakunintieltä (Vt 12), ei 
yleiseen käyttöön.

1
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 Linkki yleiskarttaan
 Linkki suunnitelmakarttaan
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Suunnitelmaluonnos 5.6.2020

https://vayla.fi/documents/20473/777552/01_Yleiskartta.pdf/599f3098-5148-4306-a553-d2163ba5d7ab
https://vayla.fi/documents/20473/777552/02_Suunnitelmakartta.pdf/aa7dff70-eb30-41cc-bf55-54388e308295


4. Hankkeen vaikutukset • Seisakkeen alueella ei ole tiedossa olevia erityisiä luonto- tai 
rakennusympäristökohteita

• Vaikutuksia hankkeen valmistuttua:

• Junaliikenteeseen (alkava henkilöliikenne) - ei vielä päätöksiä.

• Olemassa olevaan kevyen liikenteen verkostoon – lisää 
käyttäjiä.

• Alueen pysäköintijärjestelyihin

• Liityntäpysäköinti rakennetaan seisakehankkeen yhteydessä –
lisääntynyttä ajoneuvoliikennettä.

• Alueen viihtyisyyteen ja toimivuuteen – seisakealue on 
nykyään joutomaata ja se jäsentyy sekä siistiytyy hankkeen 
valmistuttua.

• Vähäisiä vaikutuksia meluun ja tärinään.
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Hankkeen yhteydessä selvitetään:
• Melu- ja tärinäolosuhteet
• Ympäristövaikutusten selvitys
• Haitta-ainepitoisuudet nykyisen 

ratapenkereen maaperässä  



5. Kustannukset

• Alustava kustannusarvio on 0,8 M€ ja se tarkentuu 
suunnittelun edetessä

• Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan 

• sopimus kaupungin ja valtion välille kustannusjaosta 

• molempien osapuolten päätös rahoituksesta.
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6. Jatkotoimenpiteet ja 
aikataulu 1/2

• Aloituskuulutus tehty joulukuussa 2019.

• Koronatilanteesta johtuen suunnittelun aikainen 

vuorovaikutus järjestetään siten, että 

suunnitelmaluonnokset ovat nähtävillä Väyläviraston 

verkkosivuilla osoitteessa https://vayla.fi/rauman-seisake

• Luonnoksista voi jättää palautetta soittamalla, sähköpostilla 

tai palautelomakkeella.

• Palautteet käsitellään ja huomioidaan suunnittelussa 

mahdollisuuksien mukaan.

• Valmiit suunnitelmat asetetaan nähtäville vähintään 30 

päivän ajaksi syksyllä 2020.

• Sidosryhmiltä pyydetään lausunnot ja asianosaisten on 

mahdollisuus jättää suunnitelmista muistutuksia. 
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Aloituskuulutus Vuorovaikutus
Valmis suunnitelma 

nähtäville

https://vayla.fi/rauman-seisake


6. Jatkotoimenpiteet ja 
aikataulu 2/2

• Nähtävillä olon jälkeen radanpitäjä (Väylävirasto) ilmoittaa 

perustellun kannanottonsa suunnitelmaa vastaan tehdyistä 

muistutuksista.

• Tiedoksi muistutuksen tekijälle ja kunnalle

• Ilmoitetaan myös suunnitelmaa koskevassa hyväksymispäätöksessä

• Valmis suunnitelma siirtyy hallinnolliseen käsittelyyn. 

• Suunnitelman ja suunnitteluprosessin lainmukaisuus tarkastetaan

• Suunnitelman tarkastaa ja hyväksyy Liikenne- ja viestintävirasto 

Traficom. Väylävirasto ilmoittaa hyväksymispäätöksestä. 

• Ratasuunnitelma pyritään saamaan lainvoimaiseksi syksyn 

2020 aikana. 

• Suunnitelman voimassaoloaika on 4 + 4 vuotta.

• Rakentamissuunnitelman käynnistämisestä ja 

rakentamisesta ei ole vielä päätöksiä. 

• Mahdollista ratasuunnitelman hyväksymisen jälkeen, aikaisintaan 

alkuvuonna 2021.

• Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan sopimus kaupungin ja 

valtion välille kustannusjaosta sekä molempien osapuolten 

päätös rahoituksesta. 13

Kannanotot 
muistutuksiin

Hallinnollinen 
käsittely

Lainvoimaisuus

Rakentamissuunnitelma ja 
investointipäätökset

Rakentaminen



7. Usein kysyttyjä 
kysymyksiä

• Miksi seisake on sijoitettu juuri tähän kohtaan?
• Seisakkeen sijainti määräytyy radan geometrian mukaan ja sen on oltava 

radan suoralla osalla ja tarpeeksi loivassa mäessä, mielellään lähes tasaisella 

• Seisaketta ei voi sijoittaa lähemmäksi Leikarinpolkua jotta seisakkeelle 
saadaan riittävän loiva kulkuyhteys, joka toimii samalla esteettömänä reittinä 
seisakkeelle

• Millaista junaliikennettä Raumalle voisi saada?
• Laituripituus 120 metriä mahdollistaa liikennöinnin lähiliikennekalustolla, 

mutta ei kaukoliikennekalustolla. Käytettävä lähiliikenteen junatyyppi ei ole 
vielä tiedossa

• Onko laituria mahdollista pidentää?
• Laadittavassa ratasuunnitelmassa ei varauduta laiturin pidentämiseen. Mikäli 

laituria halutaan tulevaisuudessa pidentää, vaatii se mittavia muutoksia silta-
ja sähköratarakenteisiin sekä radan turvalaitteille

• Tehdäänkö nykyiselle radalle jotain muutoksia?
• Nykyinen rata ei muutu eikä esim. olemassa oleviin siltoihin tehdä muutoksia

• Mistä kulku seisakkeelle olisi?
• Kulku seisakkeen on vain Leikarinpolun alikulun kautta. Hakunintien (Vt 12) 

puolelta ei ole kulkuyhteyttä matkustajille, vaan liittymäyhteys toimii 
ainoastaan pelastus- ja huoltoyhteytenä laiturille. Rata-alue on aidattu ja 
huoltotieyhteys suljetaan lukittavalla portilla.
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8. Suunnittelun aikainen palaute

Palautetta luonnoksista voi antaa 16.6. – 10.7.2020

• Väyläviraston verkkosivuilla on ajantasaisin tieto ja linkki palautekyselyyn:

verkkosivut: www.vayla.fi/rauman-seisake

Palautekysely: https://webropol.com/s/raumanseisake

Lisäksi voit antaa palautetta vapaamuotoisesti: 

• Sähköpostitse: kaisa.kauhanen@vayla.fi

• Kirjeitse: Kaisa Kauhanen, Väylävirasto, PL 33, 00521 Helsinki
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http://www.vayla.fi/rauman-seisake
https://webropol.com/s/raumanseisake
mailto:kaisa.kauhanen@vayla.fi


9. Yhteystiedot

Väyläviraston projektipäällikkö:

Kaisa Kauhanen kaisa.kauhanen@vayla.fi tai puhelimitse 029 534 3368

Rauman kaupungin liikennepäällikkö:

Risto Peltonen risto.peltonen@rauma.fi tai puhelimitse 040 172 9514
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mailto:kaisa.kauhanen@vayla.fi
mailto:risto.peltonen@rauma.fi
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Liikenneinfrahankkeen eteneminen

Laki liikennejärjestelmästä ja 
maanteistä sekä ratalaki säätelevät

Maakuntakaava

Maakunnan liitto laatii
Yleiskaava Asemakaava

Kunta laatii ja  hyväksyy

Selvitykset

• Selvitykset 
vaikutuksista ja 
tarpeista

Yleissuunnitelma

• Maakunta- ja  
yleiskaavan 
mukainen

Tie-/ratasuunnitelma

• Asemakaavan  
mukainen

• Lunastusoikeus

Suunnittelun kesto

1-2 VUOTTA

Hankinta suunnitteluvaiheiden välissä vie isommissa hankkeissa n. 1-2 vuotta.

Käyttö ja 

kunnossapito

Investointi-
päätös
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Raken-
tamis-
suunni-
telma

Rakentaminen

Kunta laatii ja hyväksyy

2-4 VUOTTA 2-4 VUOTTA 1-2 VUOTTA 2-4 VUOTTA

YVA

Suunnittelu-
päätös

Hyväksymis-
päätös

Suunnittelu-
päätös

Hyväksymis-
päätös

Edellisen vaiheen suunnitelman hyväksymispäätöksen ja seuraavan vaiheen suunnittelupäätöksen välissä voi 
olla useita vuosia. Suunnittelupäätöksen jälkeen voidaan käynnistää hankinta.

R

Rauman seisake on 
ratasuunnitelmavaiheessa.



Väylävirasto • Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla  
toimivakeskushallinnon virasto

• Väylänpitäjänä vastaa valtion tie-, rata- ja vesiväylien 
palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä 

• Edistää toiminnallaan väyläverkon toimivuutta, 
automatisaatiota, liikenteen turvallisuutta, kestävää 
kehitystä osana liikennejärjestelmän kokonaisuutta sekä 
alueiden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja 
tasapainoista kehitystä 

• Väylävirasto toimii radanpitoviranomaisena ja hallinnassaan 
olevan rataverkon radanpitäjänä

• Väylävirasto saa rahoituksensa valtion budjetissa 
osoitetusta perusväylänpidon rahoituksesta ja erikseen 
nimetyistä valtuushankkeista

• Lisätietoja: www.vayla.fi
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http://www.vayla.fi/



