Tampere-Oulu nopeudennostoselvitys
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Sisältö
• Tarkastelualue ja työn tavoitteet
• Matka-ajat ja ajoaikasimulointeja, nykyiset nopeusrajoitukset
• Nopeutta 200 km/h ja geometrian sallimaa nopeutta rajoittavat tekijät Tampere-Oulu-välillä
• Tarkastelu: pienet ratageometrian muutokset tavoitteena suurin sallittu nopeus 220/250 km/h
• Liikenteellinen toimivuus

• Liikennemäärät, välityskyky, täsmällisyys
• Selvityksessä tunnistettuja jatkotoimenpidetarpeita
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Tampere-Oulu nopeudennostoselvitys
• Työn tilaajina Tampere, Seinäjoki, Kokkola, Ylivieska ja Oulu
• Työryhmässä ovat ollut mukana Pirkanmaan liitto ja selvitystyön aikana on kuultu Väylävirastoa
• Työn konsulttina NRC Group Finland Oy
• Työ on käynnistetty marraskuussa 2018 ja valmistuu toukokuussa 2019
• Työn päätarkoitus on tuottaa taustamateriaalia teknisistä nopeudennoston edellytyksistä matka-ajan
lyhentämiseksi
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Tarkastelualue
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Työn tavoitteet ja tarkastelualue
• Työn tarkoitus on tutkia rataosuuden nopeudennoston ratateknisiä
edellytyksiä ja rajoitteita sekä ajoaikoja.
• Tavoitteena saavuttaa noin 3 h matka-aika.
• Tampere-Oulu-rataosuus 496 km
• Pohjois-Louko-Seinäjoki-Lapua- ja Kokkola-Ylivieska-osuudet 2raiteisia (n. 126 km)
• Nykyinen henkilöliikenne koostuu IC-junista, Pendolinoista ja
yöjunista
• Nopeat IC-junat: Tampere, Seinäjoki, Kokkola, Ylivieska ja Oulu
• Hitaat IC-junat ja pendolinot pysähtyvät pääsääntöisesti jokaisella
asemalla: Tampere, Parkano, Seinäjoki, Lapua, Kauhava,
Pännäinen, Kokkola, Kannus, Ylivieska, Oulainen, Vihanti,
Ruukki, Kempele, Oulu.
• Härmässä pysähdys kesäaikaan
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Nykytilanne
• Matka-aika nykytilanteessa
nopealla IC-junalla on keskimäärin
• Tampere-Oulu 3:55 h
• Oulu-Tampere 4:03 h

Yhteysväli

• Kokonaisvuorokausiliikennemäärät
vaihtelevat Tampere-Ouluosuudella noin 31-47 junaa/vrk
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Rataosuuden pituus Keskinopeus km/h

Oulu-Ylivieska

1:10

122,4 km

105 km/h

Kokkola-Ylivieska

0:41

78,8, km

115 km/h

Seinäjoki-Kokkola

0:56

134 km

144 km/h

Tampere-Seinäjoki

1:05

160,6 km

148 km/h

4:03 (sis.
pysähdykset)

495,8 km

122 km/h (sis.
Pysähdykset)

Tampere-Oulu

• Ratatöiden aiheuttamat
ylimääräiset pelivarat on
suunniteltu poistettavan vuoden
2019 aikana

Nopea IC nykytila

Seinäjoki-Oulu ratahanke
• Ratahanke Seinäjoki-Oulu toteutettu vuosina 2007-2017/2019
• Suunnitteluperusteet päivitetty 2012
• Mitoitusnopeutena nykyisen radan parantamiselle on ollut 160 km/h perinteiselle kalustolle ja 200
km/h kallistuvakoriselle kalustolle
• Uusille rataosuuksille mitoitusnopeus on ollut 200 km/h kaikelle kalustolle
• Toteutetut kaksoisraideosuudet Seinäjoki-Lapua ja Kokkola-Ylivieska

• Toteutetut lisäliikennepaikat
• Hankkeessa on pidennetty useita liikennepaikkoja ja rakennettu uudet liikennepaikat Riijärvi,
Ahonpää ja Tikkaperä
• Muita hankkeita
• Oulunlahden uusi liikennepaikka valmistuu keväällä 2019
• Ylivieskan alikulku valmistuu keväällä/kesällä 2019
• Pännäisten kolmioraide valmistunut tammi-helmikuussa 2019
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Matka-ajat ja ajoaikasimuloinnit, nykyiset nopeusrajoitukset
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Matka-ajat ja ajoaikasimulointien tulokset, nykyinen nopeustaso 2019
Nopea IC nykytila*

Simuloitu IC-kalusto
pysähtyy Sk, Kok ja Yv

Simuloitu Pendolino,
pysähtyy Sk, Kok ja Yv

Oulu-Ylivieska

1:10

0:53

0:47

Kokkola-Ylivieska

0:41

0:34

0:30

Seinäjoki-Kokkola

0:56

0:56

0:51

Tampere-Seinäjoki

1:05

1:00

0:59

Tampere-Oulu
(sis. Pysähdykset)

4:03

3:28 **

3:12 **

Yhteysväli

 Tarkastelu osoittaa, että nykyisissä IC-junan matka-ajoissa on vielä hyödyntämättä noin 30 min
radan nykyisen nopeustason mahdollistamasta matka-ajasta.
• Simuloidut matka-ajat eivät huomioi junakohtaamisia tai muuta liikennettä
 Pendolinolla päästään simuloinnissa hyvin lähelle tavoitteena olevaa 3 h matka-aikaa.
*
**

Matka-aika, joka sisältää rakentamisen aikaisia pelivaroja, mm. Oulunlahden liikennepaikka
Simuloiduissa kokonaisajoajoissa on 2 minuutin pysähdykset, kun todellisuudessa pysähdykset
vaihtelevat keskimäärin Seinäjoella 3-5 min, Kokkolassa 2-4 min ja Ylivieskassa 2-3 min
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Tampere-Oulu-välin nykyiset nopeustasot eri kalustotyypeillä
• Perinteisellä kalustolla on nykyisin suurin sallittu nopeus enintään 160 km/h noin 150 km matkalla,
joka on noin 30 % koko osuudesta
• Suurin osuus nopeudesta 160 km/h ja alle sijoittuu Seinäjoen ja Oulun välille, 140 km.
• Vastaava osuus kallistuvakorisella on 35 km (7 %).

Yhteensä km/nopeus

Perinteinen kalusto (km)

Kallistuvakorinen kalusto (km)

Nopeus < 160 km/h

53

26

Nopeus = 160 km/h

95

7

Nopeus > 160 km/h

348

463
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Ratageometrian sallimat nopeudet, simuloidut matka-ajat
Yhteysväli
pysähtyy asemilla
Seinäjoki, Kokkola ja Ylivieska

Nopea IC
nykytila

Simuloitu IC-kalusto, Geometrian sallima Simuloitu Pendolino, Geometrian sallima
nykyinen nopeustaso Simuloitu IC-kalusto nykyinen nopeustaso Simuloitu Pendolino

Oulu-Ylivieska

1:10

0:53

0:52***

0:47

0:46 ***

Kokkola-Ylivieska

0:41

0:34

0:33

0:30

0:30

Seinäjoki-Kokkola

0:56

0:56

0:56

0:51

0:51

Tampere-Seinäjoki

1:05

1:00

0:59

0:59

0:54 **

Tampere-Oulu (sis. Pysähdykset)

4:03

3:28

3:25 *

3:12

3:06 *

 * IC:llä saavutettavissa simuloinnin perusteella ainoastaan noin 3 min aikahyöty ja Pendolinolla noin 6 min,
jos hyödynnettäisiin täysin geometrian sallimaa nopeutta, mikä edellyttäisi seuraavia toimenpiteitä
**

Tampere-Lielahti-välin kehittäminen (sisältää paljon selvitettäviä asioita)

**

Lielahti-Seinäjoki välin nostaminen 220 km/h, mm. sähköradan uusiminen (sisältää paljon selvitettäviä asioita; sillat ja pengerleveys)
Seinäjoki-Kokkola-välillä Kolpin ylikulkusillan parantaminen, noin 20 s

***

Ylikulkusiltojen Vihanti ja Kempele sekä Siikajoen ratasillan parantaminen

***

Oulun asetinlaite
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Simulointikuvaaja ja radan suurin sallittu nopeus, IC-juna
• Tampere-Oulu-suunnan IC-junan (Sr2+8vaunua) maksimiajonopeus 10% pelivaralla nykyisillä
radan nopeuksilla ja pysähdykset Seinäjoella, Kokkolassa ja Ylivieskassa
200 km/h

• Yksi pysähdys
200 km/h -nopeudesta
lisää matka-aikaa

vähintään 3-3,5 min.

160 km/h

Radan suurin
sallittu nopeus

• IC-juna kiihdyttää

Seinäjoki

0200 km/h noin

11,5 km
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Junan
nopeusgraafi

100 km/h

Radan
pystygeometria

Kokkola

Ylivieska

Simulointikuvaaja ja radan suurin sallittu nopeus, Pendolino
• Tampere-Oulu-suunnan Pendolinon maksimiajonopeus 10% pelivaralla nykyisillä radan
nopeuksilla ja pysähdykset Seinäjoella, Kokkolassa ja Ylivieskassa
200 km/h

• Yksi pysähdys
200 km/h -nopeudesta
lisää matka-aikaa

vähintään 2,5-3 min.

160 km/h

Radan suurin
sallittu nopeus

Junan
nopeusgraafi

100 km/h

• Pendolino kiihdyttää
Seinäjoki

0200 km/h noin

8,5 km
Radan
pystygeometria
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Kokkola

Ylivieska

Nopeutta 200 km/h ja geometrian sallimaa nopeutta rajoittavat
tekijät Tampere-Oulu-välillä

14

Nopeutta 200 km/h rajoittavat tekijät yleisesti
• Nopeuteen vaikuttavia tekijöitä
• Ratageometria
• Kaarresäteet, kallistukset ja siirtymäkaaret – kalustoriippuvainen perinteinen/kallistuvakorinen
• Haastavaa on sovittaa yhteen nopea henkilöliikenne ja hidas tavaraliikenne
• Vaihteet, laituripolut, huoltotiet ja tasoristeykset
• Raideväli, alusrakenneluokka, pengerleveys

• Laiturin sijainti pääraiteen vieressä rajoittaa nopeuden 200 km/h
• Turvalaitteet ja sähkörata
• Sillat, ylikulkusillat ja ratasillat
• Kaikki sillat tulee tarkastella tapauskohtaisesti, jos nopeus nousee yli 200 km/h

• Tunnelit (ei tunneleita Tampereen ja Oulun välillä)
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Tampere-Oulu-välin geometrian salliman nopeuden hyödyntäminen
• Tampere-Oulu-välillä hyödynnetään nykyisessä nopeustasossa lähes täysin geometrian sallimaa nopeutta

• Geometrian salliman nopeuden hyödyntämisen esteitä
• Siikajoen ratasilta sekä ylikulkusillat Kolppi, Vihanti, Kempele
• Liikennepaikoilla on yksittäisiä vaihteita, laituripolkuja ja huoltoteitä, jotka rajoittavat nopeutta
• Vain Seinäjoella, Kokkolassa ja Oulussa muutama rajoittava tekijä – myös geometria rajoittaa
nopeutta ja asemilla pysähdytään joka tapauksessa
• Tampere-Lielahti-välillä ei hyödynnetä geometrian sallimaa nopeutta useista syistä (mm. läheiset
rakenteet, ratasilta, tärinä)
• Lielahti-Seinäjoki-välillä nosto 220 km/h edellyttäisi vähintään siltojen ja pengerleveyden tarkastelun,
sähköratajärjestelmän uusimisen sekä laitureiden siirtämisen pois pääraiteen vierestä, mm. Parkanossa
laituri pääraiteen vieressä
•  matka-aikasäästöt ovat pieniä nykyisessä ratakäytävässä nykyisellä kalustolla, vaikka toimenpiteet
toteutettaisiin ja hyödynnettäisiin geometrian sallimaa nopeutta
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Tarkastelu:
pienet ratageometrian muutokset tavoitteena suurin sallittu nopeus 220/250 km/h
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Ratageometrian pienet muutokset, nopeustavoite 220/250 km/h
• Pienet geometrian muutokset, kuten kallistuksen ja siirtymäkaaren muutokset, 27 kohdetta
löydetty
• Toimenpide on toteutettavissa nykyisessä ratakäytävässä pienillä vaikutuksilla
mahdollisesti kunnossapidon yhteydessä
• Pienet muutokset kaarresäteessä, 34 kohdetta löydetty
• Toimenpiteen myötä linjaus voi siirtyä vaikutusalueella 2-4 km noin 5-10 m nykyisestä
radan keskilinjasta

• Toimenpidealueet lyhyitä, mutta voivat vaikuttaa kohteiden siltoihin, sähkörataan ja
turvalaitteisiin  näitä ei ole tutkittu vielä
• Nopeuden kannalta kustannustehokkaita suurempia oikaisuja ei oikeastaan rataosalta ole
löytynyt kuin yksi 1 km pituinen osuus Sievissä
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Nopeuskuvaajat IC-kalusto, geometrian kannalta maksiminopeus 250 km/h
Saavutettavissa oleva maksiminopeus 250 km/h
Nykyinen geometrian sallima nopeustaso, maksimi 200 km/h
250 km/h

• Saavutettavia
nopeudennostoalueita

220 km/h

• 250 km/h 117 km

200 km/h

• 5 osuutta, pisin
34 km

160 km/h

• 220 km/h lisäksi 89
km
• 5 osuutta

Seinäjoki
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Kokkola

Ylivieska

• Yhtäjaksoinen
pisin jakso 82 km

Nopeuskuvaaja Pendolino, geometrian kannalta maksiminopeus 250 km/h
Saavutettavissa oleva maksiminopeus 250 km/h
Nykyinen geometrian sallima nopeustaso, maksimi 200/220 km/h
250 km/h

• Saavutettavia
nopeudennostoalueita

220 km/h
200 km/h

• 250 km/h noin 326
km

160 km/h

• 17 osuutta,
pisin 149 km
• 220 km/h lisäksi
yhteensä noin 47
km (5 osuutta)
Seinäjoki

Kokkola

Ylivieska

• Kiihdytys ja jarrutus
200220->200 km/h
vie yhteensä 4,8 km

20

Liikenteellinen toimivuus
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Välityskykyyn vaikuttavat asiat
• Yksiraiteisen rataosan välityskykyyn vaikuttavat mm.
• Infrastruktuuri, mm. kohtaamispaikkojen väli ja raiteiden määrä, turvalaitteet
• Nopeuserot ja tavoiteltava aikataulurakenne
• Ylivieska-Oulu-väli on jo nykytilanteessa kriittinen
• Myöhästymismäärät ja täsmällisyys
• Nopeaa henkilöliikennettä ja raskasta tavaraliikennettä, suuret nopeuserot
• Ympäri vuorokauden useita raskaita ja pitkiä tavarajunia
• Raahe-Hämeenlinna teräskela- ja Vartius-Kokkola rautapellettikuljetukset
• Pitkillä junilla harvemmin kohtaamismahdollisuuksia  pidentää kohtaamispaikkojen väliä
• Junat kiihdyttävät ja jarruttavat keskimääräistä pidempään  vie kapasiteettia
kauemmin ja kasvattaa nopeuseroja
• Oulun eteläpuolella on raskaille tavarajunille 50 km/h kaksi tärinärajoitusaluetta, yhteensä
noin 10 km  kasvattaa junien välisiä nopeuseroja
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Liikennemäärä ja välityskyky

• Junamäärät henkilö- ja tavaraliikenne
• Keskimääräiset arkivuorokauden junamäärät
syksyllä 2018

• Yksiraiteisella osuudella noin 40 junaa/vrk alkaa
olla maksimijunamäärä ennen negatiivisia
vaikutuksia junaliikenteen välityskykyyn
• Liikenteen kyky palautua häiriötilanteista alkaa
olla rajoittunutta
• Rataosuudella junien nopeudet vaihtelevat noin
40 - 200 km/h
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Rataosuus
Tampere-Parkano
Parkano-Seinäjoki
Seinäjoki-Pännäinen
Pännäinen-Kokkola
Kokkola-Ylivieska
Ylivieska-Tuomioja
Tuomioja-Oulu

Henkilö- Tavarajunat Yhteensä
liikenne
31
12
43
31
10
41
20
11
31
20
17
37
20
27
47
18
17
35
18
19
37

Tampere-Oulu-välin täsmällisyys, vuonna 2017
• Suurimmat myöhästymisten
syyryhmät, jotka liittyvät
liikenteeseen ja infraan
• L Liikenteenhoito
• R Ratatyö
• Liikennepaikat, joilla eniten
myöhästymisiä
• Ylivieska
• Seinäjoki
• Kokkola
• Rataosuudet, joilla eniten
myöhästymisiä
• Ylivieska-Vihanti
• Vihanti-Oulu
• Tampere-Parkano
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Tampere-Oulu-välin myöhästymismäärät verrattuna koko Suomen
myöhästymismääriin
• Ylivieska sijoittuu valtakunnallisesti noin 20. sijalle myöhästymismäärien suuruuden mukaan.
• Vain noin kymmenellä seuranta-asemavälillä tai seuranta-asemalla on yli 2000 myöhästymistä
vuodessa (2017).
• Noin 40 välillä ja asemalla on myöhästymisiä yli 1000 vuodessa.
• Seurantavälejä ja -asemia on yhteensä noin 820.
• Kokonaisuudessaan vuonna 2017 kirjattuja myöhästymisiä oli noin 156 000 kpl.
• Koko Tampere-Oulu-välillä myöhästymisiä oli noin 13 000 kpl, joka on noin 8,3 % koko Suomen
myöhästymismäärästä.
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Matkustajamäärät
•

Henkilöliikenteen
määrät ovat olleet
kasvussa vuoden 2014
jälkeen

•

Ennusteissa arvioidaan
matkustajamäärän
kasvavan merkittävästi

•

Väyläviraston
valtakunnallinen
liikenne-ennuste
(julkaisu 57/2018) ei
saavuta 8 %
raideliikenteen
kulkutapajakaumaa
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Matkustajamäärät 2017, ennusteet 2030 ja 2050 sekä junamäärät
2017 toteutunut

2030 valtakunnallinen ennuste 2050 valtakunnallinen ennuste

Valtakunnalliset liikenne-ennusteet, Väylävirasto 57/2018
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2035 ennuste 8 % kulkutapaosuus
Rataverkon kokonaiskuva 37/2018

Tavaraliikenteen nettotonnit
2017

•

Tavaraliikenteen määrät ovat olleet
varsin tasaisia Kokkolan eteläpuolella
useiden vuosien ajan

•

Suurimmat tavaraliikenteen määrät
ovat Kokkola-Ylivieska-välillä ja sen
jälkeen Ylivieska-Oulu-välillä

Tavaraliikenteen nettotonnit (1000 t)
2017
Tampere-Parkano
2343
Parkano-Seinäjoki
2071
Seinäjoki-Pännäinen
2107
Pännäinen-Kokkola
2081
Kokkola-Ylivieska
7656
Ylivieska-Tuomioja
6653
Tuomioja-Oulu
6591

2030
2420
2170
2120
2120
8600
7280
7180

Muutos
2017->2030
77
99
13
39
944
627
589

2050
2130
1910
1920
1920
8370
7030
6950

Muutos
2017->2050
-213
-161
-187
-161
714
377
359

Valtakunnalliset liikenne-ennusteet, Väylävirasto 57/2018
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Kaksoisraide koko välille Tampere-Oulu, 495,8 km
•
•
•
•
•
•
•

Tampere Asema-Lielahti, 2-raiteinen rataosuus, 5,9 km
Lielahti-Pohjois-Louko, 1-raiteinen, 136 km
Pohjois-Louko-Seinäjoki, 2-raiteinen, 18,7 km
Seinäjoki-Lapua, 2-raiteinen, 22,1 km
Lapua-Kokkola, 1-raiteinen, 111,9 km
Kokkola-Ylivieska, 2-raiteinen, 78,8 km
Ylivieska-Oulu Asema, 1-raiteinen, 122,4 km

• 2-raiteista osuutta yhteensä 125,5 km
• 1-raiteista osuutta yhteensä 370,3 km
• Kaksoisraiteen rakentaminen 3-6 M€/km-kustannuksella saadaan noin 1,11-2,22 Mrd€
• Radan suunnittelu ja toteutus: yleissuunnitelma – ratasuunnitelma – rakentamissuunnitelma – toteutus ja käyttöönotto
 arvio kokonaisaikataulusta 15 – 20 vuotta
• Aikatauluun vaikuttavat mm. toteutusmalli (ST, allianssi) sekä käytettävissä olevat resurssit vaikuttaen
suunnittelu- ja toteutusalueiden laajuuteen ja samanaikaisten toimeksiantojen määrään
• Koko välin kaksoisraiteen vaiheittain rakentamisen vaiheistusta ei ole tehty ja se olisi tärkeää tehdä pian
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Selvityksessä tunnistettuja jatkotutkimustarpeita
• Tampere-Oulu-välin kokonaisvaltainen välityskykytarkastelu
• Kaksoisraide- ja lisäliikennepaikkatarpeet sekä niiden vaiheistus
• Nopeudennosto- ja matka-aikatavoitteiden linjaus
• Toteutetun hankkeen geometrian lopputilanne ja nopeudennoston edellytykset on kartoitettu
hyvin ja laajasti tässä työssä
• Tekniset selvitykset
• Pienten geometrian parannuskohteiden tarkempi suunnittelu ja vaikutukset siltoihin,
sähköistykseen, turvalaitteisiin  kustannusarvioiden määrittäminen
• Suurempien oikaisumahdollisuuksien kartoittaminen
• Koko välin pengerleveyden mittaaminen ja varmistaminen osuuksilla, joilla nopeutta halutaan
nostaa yli 200 km/h
• Nopeustason 220/250 km/h tekniset edellytykset, mm. laiturit, vaihdetyypit
• Koko välin kaksoisraiteen aiemmat suunnitelmat, tekniset edellytykset ja puoleisuus
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