10.17.5.6 Oijärven Paliskunta
Oijärven paliskunta sijaitsee Yli-iin ja Iin kuntien alueella (Kuva 10-17-17). Paliskunnan kokonaispinta-ala on 1
280 km2. Paliskunnan suurin sallittu eloporoluku on 1 300,
Poronhoitovuonna 2010/2011 todellinen eloporoluku oli 1081
(Taulukko 10-17-7), jolloin poronomistajia Oijärven paliskunnassa oli 82 (Paliskuntain yhdistys 2012).
Rautatietä paliskunnan läpi kulkee noin 16 km.
Junaliikennevahinkoja paliskunnan alueella tapahtuu viimeisen
kymmenen vuoden vuosikeskiarvolla 24 vuodessa. Vuosittaista
vaihtelua on jonkin verran. Vuonna 2009 junaliikennevahinkoja sattui 7, kun taas vuonna 2011 niitä tapahtui 41 (Taulukko
10-17-8). Junaliikennevahinkoja tapahtuu tasaisesti koko rautatien matkalla Olhavasta Kuivaniemeen. Radan varrella on koko
matkalla yksipuolinen aita, joka on valtion rakennuttama (Kuva
10-17-19). Aita on kuitenkin päässyt huonoon kuntoon, koska
paliskunnalla ei ole varoja isoihin kunnostustöihin. Pahin aika
junaliikennevahinkojen osalta kestää marraskuusta helmikuuhun, jolloin porot kulkevat radan yli talvilaitumelle merenrantaan (Anttonen 2012, Hirvasniemi 2012).

Kuva 10-17-19. Oijärven paliskunnan alueella sijaitseva yksipuolinen ja huonokuntoinen rautatien aita.

Kuva 10-17-18. Kaksipuoleinen aita ympäröi rautatietä Orajärven paliskunnan
alueella. Pienessä kuvassa Paliskunnan itsensä kehittämä liiketunnistimella
toimiva hälytysjärjestelmä, joka talviajaksi kiinnitetään molempien aitojen
päähän.
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10.17.6 Radan varren asutuksen nykytila
Nykytilaselvitykset ja muu lähdemateriaali
Tässä nykytilaselvityksessä on käytetty seuraavaa lähdeaineistoa:
• Yhdyskuntarakenteen aluejaot -paikkatietokanta (Oiva 2012)
• Yleisötilaisuus Helenan Kievari, Ylitornio 4.10.2012
(Yleisötilaisuus 2012)
• Asukaskysely radan varren asukkaille Kolari – Tornio rautatieosuudella (Asukaskysely 2012)
10.17.6.1 Rautuvaara – Kolari rautatieosuus
Asutus Rautuvaara – Kolari rautatieosuudella on hyvin vähäistä.
Muutamia aivan rautatien vieressä sijaitsevia taloja on Kolarin
rautatieaseman läheisyydessä, mutta muuten alueella ei ole
asutusta tai se on harvaa maaseutuasutusta (Kuva 10-17-20)
(Oiva 2012).

10.17.6.2 Kolari – Tornio rautatieosuus
Asutus Tornio – Kolari rautatieosuudella tihentyy lähestyttäessä
Torniota. Suurempia asutuskeskuksia eli taajamia, joissa on yli
200 asukasta neliökilometrillä, rataosuudella ovat Kolari, Pello,
Ylitornio, Tornioon kuuluva Karunki ja Tornio. Taajamien lisäksi
radan varrella on kyliä ja pienkyliä lähes koko matkan varrella.
Aivan pohjoisessa osassa rataosuutta heti Kolarin kylän jälkeen
asutus on pääasiassa harvaa maaseutuasutusta (yksi asuintalo
neliökilometrin alueella) (Kuva 10-17-21) (Oiva 2012).
Kolari – Tornio rautatieosuudella on kaksi kylää ja yksi asuinalue, joissa rautatien tämänhetkinen liikenne koetaan häiritseväksi. Kylät sijaitsevat Ylitornion pohjois- ja eteläpuolella ja
ne ovat Kaulinranta ja Nuotioranta. Tornion kaupungin asuinalueista Kiviranta sijoittuu aivan radan varteen ja siellä asukkaat kokevat junaliikenteen radalla nykyisellään häiritseväksi
(Yleisötilaisuus 2012, Asukaskysely 2012).

Kuva 10-17-20. Kuvassa vasemmalla asukastiheys koko Suomessa ja kuvassa oikealla asukastiheys rautatieosuudella Rautuvaara - Kolari (Oiva 2012).
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Kaulinranta
Kaulinrannan alueella rautatie on rakennettu kulkemaan olemassa olevan kylän läpi. Rautatien läheisyydessä sijaitsee huomattava määrä vanhoja asuinkiinteistöjä, jotka ovat olleet paikallaan jo ennen rautatien rakentamista 1960-luvun loppupuolella. Tärinäherkkä alue Kaulinrannalla ulottuu koko kylän läpi
aina Ahontien eteläisestä risteyksestä Hiekkalantien risteykseen saakka (Kuva 10-17-22). Kaulinrannassa on kaksi erityisen
herkkää aluetta Hiekkalantien tasoristeys Kaulinrannan pohjoisosassa ja Autoilijantien alue Flyykärinpäässä (Yleisötilaisuus
2012).
Hiekkalantien tasoristeys on vartioimaton risteys Kaulinrannan pohjoisosassa (Kuva 10-17-22). Sen kautta on kulku
viidelle loma-asunnolle, jotka sijaitsevat Tornionjoen rannalla. Hiekkalantien tasoristeys koetaan turvalliseksi tultaessa valtatien 21 suunnasta, mutta vaaralliseksi tultaessa Tornionjoen
suunnasta. Valtatie 21 suunnasta tultaessa näkyvyys radalle
on jo kauempaa hyvä, koska metsä on raivattu tarpeeksi laajalta alueelta ja radalle tulo ei sijaitse ylämäessä. Tornionjoen
puolen vaaralliseksi tekevät kohtuullisen suuri ylämäki yhdistettynä metsän liian vähäiseen raivaukseen (Kuva 10-17-22)
(Yleisötilaisuus 2012).

Flyykärinpää on asuinalue Kaulinrannan pohjoisosassa. Flyykärinpäässä on noin 10 asuintaloa, joihin kaikkiin kulku tapahtuu tällä hetkellä autoilijantien tasoristeyksen kautta.
Tornio – Kolari rautatieosuuden peruskorjauksen yhteydessä
Nappiaisentien tasoristeys suljettiin, jolloin kulku Nappiaisentielle
siirtyi noin 0,5 km pohjoisemmaksi Autoilijantielle. Autoilijantien
ja Nappiaisentien välillä oli tuolloin olemassa huonokuntoinen tie, joka oli luvattu kunnostaa rautatien peruskorjauksen
yhteydessä. Kunnostus jäi tekemättä ja tällä hetkellä tilanne
Nappiaisentiellä on todella huono (Yleisötilaisuus 2012).
Nappiaisentien ja Autoilijantien välisen tien ympärysojat ovat
umpeenkasvaneita, minkä takia tie on kokoajan märkä, eikä kestä raskaita kuljetuksia. Tämä aiheuttaa hankaluuksia esimerkiksi
lämmitysöljyn toimittamiselle, joka on mahdollista vain talviaikaan, jolloin tien kantavuus on parempi. Lisäksi tien välittömässä läheisyydessä kasvaa isoja koivuja, jotka haittaavat etenkin
isojen autojen kulkua Nappiaisentielle. Asukkaat ovat itse joutuneet katkomaan isompia oksia, etteivät autot vaurioituisi (Kuva
10-17-23) (Yleisötilaisuus 2012).
Nappiaisentien taloissa ja muissa rakennuksissa on asukkaiden mukaan selviä tärinän aiheuttamia vaikutuksia. Yhden
Nappiaisentien asukkaan pihalle istuttamat puut ovat tärinän
vaikutuksesta liikkuneet kiinteistöjen rajaojaan, josta ne on sitten jouduttu kaatamaan pois ojan toimivuuden varmistamiseksi
(Kuva 10-17-24). Saman kiinteistön pihalla on myös sähkötolppa, mikä on vinossa, minkä vuoksi lanka osuu pihan puuhun
(Kuva 10-17-24). Sama sähkötolppa ankkuroitiin uudelleen maahan noin vuosi takaperin, koska se oli vinossa ja lanka osui puuhun. Asukas on vahvasti sitä mieltä, että rautatieliikenteen aiheuttama tärinä on syynä tolpan liikkumiseen (Yleisötilaisuus
2012).

Kuva 10-17-21. Asukastiheys rautatieosuudella Kolari – Tornio (Oiva 2012)
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Kuva 10-17-22. Kuvassa vasemmalla on esitetty Kaulinrannan tärinäherkkäalue sekä erityisen vaikeina alueina pidetyt Hiekkalantien tasoristeys ja
Autoilijantien alue. Kuvassa oikealla on kuvat Hiekkalantien vaarallisena pidetystä tasoristeyksestä Tornionjoen suunnasta tultaessa.

Kuva 10-17-23. Vasemmalla ylhäällä kuva Autoilijantieltä Nappiaisentien suuntaan. Vasemmalla alhaalla näkyy Autoilijantien ja Nappiaisentien välisen tien
kapeus ja ruoppaamaton oja tien oikealla puolella. Kuvassa oikealla on esitetty Tornionjokeen johtava kokooma oja, joka on umpeenkasvanut.
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Kuva 10-17-24. Kuvassa vasemmalla vinossa oleva sähköpylväs, josta lähtevät langat osuvat pihapuuhun. Oikealla ylhäällä vinossa oleva sähköpylväs ja oikealla
alhaalla kiinteistöjen rajaojaan siirtynyt puun kanto.
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Nuotioranta
Nuotioranta sijaitsee Ylitornion kuntakeskuksen eteläpuolella. Nuotiorannan alueella tärinäherkkä alue ulottuu
aina Ylitornion kuntakeskuksen laitamilta Armassaaren kylään asti. Nuotiorannassa on kaksi erityisen herkkää aluetta:
Kellokujan alue Ylitornion keskustan eteläpäässä sekä Pirjetä
Nuotiorannassa. (Kuva 10-17-25) (Yleisötilaisuus 2012).
Junarata ohittaa Kellokujan viimeiset talot vain 20 metrin etäisyydeltä. Junarata sijaitsee korkealla penkalla (Kuva 1017-25), mutta siitä huolimatta asukkaat kokevat junaliikenteen
aiheuttaman tärinän hankalaksi. Asukkaiden mukaan maaperä Kellokujalla on savea, joka on syynä tärinän leviämiseen
(Yleisötilaisuus 2012).

Kellokujan lähistöllä radalla on myös paikka, missä oja alittaa
rautatien. Rautatien ali laitettiin peruskorjauksen aikana ojarumpu, mutta siitä huolimatta vesi on syönyt tulva-aikana junaradan
pengertä pois ja kiskot ovat kyseisestä kohdasta olleet pahimmillaan ilmassa. Tilanne on käyty tähän asti aina korjaamassa,
mutta asukkailla on huoli, miten tällaiset kiskot voivat kestää raskaita malmikuljetuksia (Yleisötilaisuus 2012).
Nuotiorannassa on paikka (Kuva 10-17-25), josta tasoristeys
poistettiin Tornio – Kolari rautatieosuuden peruskorjauksen aikana. Liikennevirasto lupasi rakentaa alueelle korvaavan tasoristeyksen, mutta risteystä ei koskaan rakennettu. Tämän johdosta
liikenne ja sen aiheuttama kova paine on siirtynyt yksityistielle.
Yksityistien käyttö yleisessä liikenteessä edellyttäisi, että tie kunnostettaisiin ja kunnossapito kuuluisi yleiselle taholle, eikä yksityishenkilölle. Samassa yhteydessä maasta nostettu hiekka ja
vaihdetut ratapölkyt on jätetty radan varren ojaan makaamaan
ja tukkimaan ojaa (Yleisötilaisuus 2012).

Kuva 10-17-25. Kuvassa vasemmalla on esitetty Nuotiorannan tärinäherkkä alue sekä erityisen vaikeina alueina pidetyt Kellokujan alue sekä alue Nuotiorannassa.
Kuvassa oikealla on kuva Kellokujan päästä korkean rautatiepenkan päältä otettuna.

386

Kiviranta
Kivirannalla tärinäherkkä alue ulottuu Keroputaan pohjoisrannalta aina Rautatien risteämäkohtaan. Kivirannan asuinalueella
mantereen puolella rataa on omakotitaloalue ja kauppakeskittymä, missä sijaitsee mm. kaksi elintarvikemyymälää. Tornionjoen
puolella rataa kulkee valtatie 21, jonka jälkeen on asuinalue, jossa on lähinnä pienkerrostaloja (Asukaskysely 2012).
Erityisen vaikeita kohtia Kivirannalla on Kivirannan tasoristeys (Kuva 10-17-26). Tasoristeys on valvottu, mutta sen sijainti valtatie 21 läheisyydessä aiheuttaa vaaratilanteita runsaan liikenteen johdosta. Tasoristeyksen yli on päivittäin jatkuva liikenne. Valtatiellä 21 on olemassa kääntyvien kaista tasoristeyksen
suuntaan, mutta se on lyhyt, joten jos suurimpien liikennemäärien aikaan tulee juna ja tasoristeyksen puomit suljetaan, aiheuttaa se ruuhkautumista valtatielle 21. Kivirannalla sijaitsee lisäksi
aivan rautatien läheisyydessä päiväkoti, koulu ja vanhusten palvelutalo (Asukaskysely 2012).

Kuva 10-17-26. Kuvassa vasemmalla on esitetty Kivirannan tärinäherkkäalue sekä Kivirannan tasoristeyksen sijainti. Kuvassa oikealla on kaksi kuvaa Kivirannan
tasoristeyksestä.
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10.17.6.3 Tornio – Oulu rautatieosuus
Tornio – Oulu rautatieosuus kulkee melkein koko matkaltaan
asutuksen ympäröimänä (Kuva 10-17-27). Tornio – Kemi välinen
osuus on lähes kokonaan taajama-asutusta. Kemin jälkeen asutus harvenee aina Iihin saakka, josta alkaa taas lähes yhtenäinen
taajama-asutuksen alue (Oiva 2012).

10.17.6.4 Rautatieosuudet Oulusta vaihtoehtoisiin vientisatamiin
Rautatieosuudella Oulu – Raahe on taajama-asutusta Oulun ja
Raahen kaupunkien läheisyydessä (Kuva 10-17-27). Oulussa rautatie kulkee lähimmillään noin kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta ja heti rautatien välittömässä läheisyydessä sijaitsee uusia ja vanhoja kerrostaloalueita. Raahen kaupungissa
rautatie kulkee kaupungin lävitse, mutta rautatien välittömässä
läheisyydessä on pääasiassa teollisuuskiinteistöjä ja kauppoja.
Kaupunkien välillä asutus harvenee ja muuttuu taajama-asutuksesta lähinnä harvaksi maaseutuasutukseksi (Oiva 2012).
Rautatieosuudella Oulu – Kokkola on taajama-asutusta
Oulun ja Kokkolan kaupunkien läheisyydessä, joiden lisäksi välillä sijaitsevat isommat taajamat Oulainen, Ylivieska ja Kannus,
joihin kaikkiin kohdistuu myös säännöllistä henkilöjunaliikennettä. Alueet taajamien välillä ovat täynnä kyliä ja pienkyliä sekä
harvaa maaseutuasutusta. Kokkolan kaupungissa rautatie sivuaa kaupungin keskustaa ja rautatien läheisyydessä sijaitsee kerrostaloalueita ja kauppoja (Oiva 2012).

Kuva 10-17-27. Kuvassa vasemmalla on asukastiheys rautatieosuudella Tornio – Oulu. Kuvassa oikealla on asukastiheys rautatieosuudella Oulu – Raahe ja Oulu
Kokkola.
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11. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
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