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Ratahanke Seinäjoki–Oulu

Vilkas rakentamisvuosi

Seinäjoen ja Oulun välisellä rataosuudella rakennetaan tänä vuonna useassa eri kohteessa. Rakennustyöt kohdistuvat
osuuksille Seinäjoki–Lapua ja Kokkola–Oulu. Vuoden 2015 töiden kustannusarvio on noin 150 M€.

Ruha-Lapuan kaskoisraidetyöt jatkuvat

Uuden raiteen rakentaminen ja vanhan raiteen perusparannustyöt jatkuvat Ruhan ja Lapuan välillä. Työt painottuvat
sähkö-, turvalaite- ja päällysrakennetöihin. Lapuan asema-alue kunnostetaan täysin rakentamalla muun muassa
junaan nousua helpottava korkea reunalaituri sekä uusimalla laiturin valaistus, kuulutusjärjestelmä ja opasteet. Lisäksi
laiturille tulee sääsuojia ja pyöräpaikkoja.

Kaksoisraiteella Kokkolasta Ylivieskaan kunnostetaan vanhaa ja rakennetaan uutta

Rakennustöitä tehdään koko matkalla Kokkolasta Ylivieskaan.  Uusi kaksoisraide on otettu käyttöön Kokkolan ja
Matkanevan välillä. Matkanevan ja Kannuksen välinen uusi raide on valmistunut ja vanhan raiteen perusparannus on
käynnissä. Valmis kaksoisraideosuus Kokkolasta Kannukseen avataan liikenteelle loppuvuodesta 2015. Kannuksen ja
Eskolan välinen uusi raideosuus valmistuu syksyllä 2015 ja vanhan raiteen perusparannus jatkuu ensi vuoden kesään
asti. Eskolan ja Sievin välille tehdään uusi rataoikaisu, joka avataan liikenteelle joulukuussa 2015.  Rataoikaisun
yhteydessä rakennetaan Vääräjoen ratasilta sekä Sikanevan ylikulkusilta. Sievistä Ylivieskaan työt keskittyvät
pääasiassa uuden raiteen maanrakennus- ja päällysrakennetöihin.

Kannuksen asema-alue kunnostetaan täysin rakentamalla muun muassa junaan nousua helpottava korkea reunalaituri
sekä uusimalla laiturin valaistus, kuulutusjärjestelmä ja opasteet. Myös Eskolan ratapihaa kunnostetaan.  Koko
osuudelta on poistunut yli 20 tasoristeystä ja Ylivieskassa on jäljellä yksi tasoristeys, joka poistuu ensi vuonna.

Sähkö- ja turvalaitetyöt jatkuvat koko osuudella.

Uusia liikennepaikkoja ja tasoristeysten poistoja Ylivieskan ja Oulun välillä

Ylivieskan ja Oulaisten välillä töitä tehdään useassa kohteessa. Suurimmat työkohteet ovat Kalajoen ratasiltojen
uusiminen Ylivieskassa ja Pyhäjoen ratasillan uusiminen Oulaisissa. Oulaisten ratapihan parannustyöt jatkuvat
viimeistelytöillä. Lisäksi osuudelta poistetaan Korkeakallion ja Hanhiperän tasoristeykset.

Kilpuan ja Limingan välillä työt keskittyvät Ahonpään ja Kilpuan liikennepaikkojen rakennustöihin. Ahonpää on
viimeinen kolmesta uudesta rakennettavasta liikennepaikasta. Kilpuan ratapihaa jatketaan sekä etelään että
pohjoiseen.

Limingan ja Oulun välillä korjataan ja uusitaan 12 siltaa ja poistetaan kuusi tasoristeystä.  Alueen merkittävänä
muutoksena on Kempeleen asema-alueen rakentaminen henkilöliikenteen käyttöön. Asema-alue kunnostetaan täysin
rakentamalla junaan nousua helpottava korkea reunalaituri, laiturin valaistus, kuulutusjärjestelmä ja opasteet.
Pysäköintipaikkoja asemalle tulee noin 100 autolle. Lisäksi käynnissä ovat Kempeleen ylikulkusillan ja Asematien
alikäytävän korjaustyöt.
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Merkittävä hanke elinkeinoelämälle ja maankäytölle

335 kilometriä pitkä Seinäjoen ja Oulun välinen rata on yksi Suomen tiheimmin liikennöidyistä yksiraiteisista
rataosista. Rataa käyttää valtaosa Etelä- ja Pohjois-Suomen välisestä rautatieliikenteestä ja se on osa Euroopan
laajuista rautatieverkkoa (TEN). Hanketta on edeltänyt rataosan Helsinki–Seinäjoki kehittäminen.

Hanke toteutetaan vaiheittain. Ensimmäinen vaihe on valmistunut ja toinen vaihe on käynnistynyt 2011 alussa.
Hankkeeseen on liitetty kaksoisraiteen rakentaminen Kokkolasta Ylivieskaan vuoden 2012 alusta. Hanke valmistuu
vuoden 2017 loppuun mennessä. Koko Pohjanmaan ratahankkeen kustannusarvio on 880 M€.

Hanke on yhteiskunnallisesti merkittävä ja kannattava. Junaliikenteen jatkuminen rataosalla turvataan
perusparantamalla nykyinen yksiraiteinen rata. Uudet kaksoisraideosuudet ja liikennepaikat kasvattavat
raideliikenteen kapasiteettia, mikä mahdollistaa liikenteen lisäämisen.

Seinäjoki–Oulu-rataosuus

· Yksi Suomen tiheimmin liikennöidyistä yksiraiteisista rataosista.
· Rataa käyttää valtaosa Etelä- ja Pohjois-Suomen välisestä rautatieliikenteestä ja se on osa Euroopan laajuista

rautatieverkkoa (TEN).
· Pituus 335 kilometriä

o välittömään vaikutusalueeseen kuuluu 16 kuntaa
· Rataosalla on 33 liikennepaikkaa, joista 11 liikennepaikalla kaupallista asematoimintaa ja loput 22 toimii

raideliikenteen kohtauspaikkoina.

Seinäjoki-Oulu-parannushanke

· Käynnissä vuosina 2007–2017
· Lyhentää matka-aikoja, mahdollistaa junaliikenteen lisäämisen ja vähentää sen häiriöherkkyyttä.
· Luo uusia edellytyksiä Seinäjoen ja Oulun välisen alueen maankäytölle sekä elinkeinotoiminnalle.
· Kaksoisraideosuuksia rakennetaan Etelä-Seinäjoelta Lapualle sekä Kokkolasta Ylivieskaan.
· Tasoristeykset poistetaan koko osuudelta ja liikenne ohjataan kulkemaan uusia rakennettuja tieyhteyksiä ja

alikulkusiltoja pitkin
· Liikennepaikkoja parannetaan 29 kohteessa

o Kolme uutta liikennepaikkaa: Riijärvi, Tikkaperä ja Ahonpää
· 16 terässiltaa korjataan tai uusitaan.

o Vanhimmat korjattavat sillat on rakennettu vuonna 1928.
· Turvalaite- ja sähköratajärjestelmämuutoksia tehdään koko osuudella. Kokkola–Ylivieska-välin nykyinen

turvalaitejärjestelmä uusitaan.
· Kustannusarvio 880 miljoonaa euroa.
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