Kuva 10-16-5. Ilmakuva poroerotusalueelta
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10.17			 Rautateiden käytön nykytila
Rautarikaste kuljetetaan Rautuvaaran alueelta rautateitse johonkin seuraavista satamavaihtoehdoista Kemi,
Raahe tai Kokkola. Kolarista Rautuvaaran alueelle johtava, nykyään poissa käytöstä oleva rata on peruskorjattava.
Toiminnassa oleva Kolarin ja Tornion välinen rataosuus on vastikään peruskorjattu. Peruskorjaus on tehty nykyisen
henkilö- ja tavaraliikenteen toimintaolosuhteiden varmistamiseksi. Torniosta satamiin kuljetukset hoidetaan olemassa olevaa rataverkkoa käyttäen.
Rautatie lävistää matkalla satamavaihtoehtoihin 19 luokiteltua pohjavesialuetta. Lisäksi rautatiestä noin 1 kilometrin
etäisyydellä sijaitsee 24 luonnonsuojelualuetta mukaan lukien Natura-verkostoon kuuluvat alueet.
Rautatien varrella Rautuvaarasta satamavaihtoehtoihin sijaitsee 6 paliskuntaa: Muonion, Kolarin, Orajärven,
Lohijärven, Isosydänmaan ja Oijärven Paliskunnat. Kaikilla radanvarren paliskunnilla on kokemuksia junaliikenteen
aiheuttamista porovahingoista, vaikka tällä hetkellä Muonion paliskunnan alueella menevillä rautatieosuuksilla ei
olekaan junaliikennettä.
Asutus rautatien varrella matkalla satamavaihtoehtoihin lisääntyy mentäessä etelää kohti. Ensimmäinen isompi asutuskeskus matkalla on Tornion ja Kemin alue, jonka jälkeen asutus lisääntyy huomattavasti radan varrella.

10.17.1 Rautateiden nykytila
Lainsäädäntö ja ohjeistukset
• Suomessa Liikennevirasto toimii radanpitoviranomaisena ja
hallinnassaan olevan rataverkon radanpitäjänä.
• Ratalaissa (110/2007) säädetään mm. rataverkosta, radanpidosta, radan lakkauttamisesta sekä radanpitäjälle kuuluvista
oikeuksista ja velvollisuuksista.
• Ratalakia ei sovelleta yleiseltä liikenteeltä eristetyllä kaivos-,
varasto- tms. alueella, mutta sitä sovelletaan muihin yksityisratoihin, joilla on liityntä valtion rataverkkoon. Yksityisraiteen
radanpitäjänä toimii rautatien omistaja, jonka hallinnassa
rautatie on.
• Rautateiden liikenneturvallisuusjärjestelmistä säädetään laissa 1664/2009.
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Nykytilaselvitykset ja muu lähdemateriaali
Tässä nykytilaselvityksessä on käytetty seuraavaa lähdeaineistoa:
• VR Track Oy (2012, 2009), Internet-sivut sekä Tornio-Kolari rataosuuden parannustyön yleissuunnitelma
• Liikennevirasto (2012a), Internet-sivut
• Ratahallintokeskus (2012), Internet-sivut
• Tasoristeys (2012), Liikenneviraston tasoristeys Internet-sivut
• Liikennevirasto (2012b), Sähköpostikeskustelut
Liikenneviraston kanssa
Tarkastelualueen rajaus
Tämä tarkastelu keskittyy Tornio–Kolari väliseen ratatieosuuteen ja kattaa nykyisen käytössä olevan Tornion ja Kolarin välisen rataosuuden sekä Kolarin ja Rautuvaaran välisen suljetun
rataosuuden.

10.17.1.1 Rautuvaara - Kolari -rautatieosuus
Vuonna 1966 valmistunut 18 kilometrin mittainen Kolarin
ja Rautuvaaran välinen rautatieosuus sijaitsee Rautuvaaran
alueen läntisellä rajalla. Ratayhteys on nykyisin pois käytöstä. Tätä yksiraiteista, sähköistämätöntä, puupölkyllistä rataa
käytettiin vanhan Rautuvaaran kaivoksen malmikuljetuksiin.
Kaivostoiminnan aikana keskimäärin kaksi junaa päivässä kuljetti malmia Rautuvaarasta Raaheen seitsemänä päivänä viikossa. Pääosin liikenne Rautuvaaraan päättyi vuonna 1988, kun kaivoksen toiminta lakkasi. Rataa käytettiin kuitenkin vielä 1990-luvulla Saattoporan kultakaivoksen kuljetuksiin. Tuohon aikaan
keskimäärin kaksi junaa viikossa kuljetti kulta-kuparimalmia
Rautuvaarasta Harjavaltaan.
Rautuvaaran ratapiha (Kuva 10-17-1) oli Suomen rautatieverkoston pohjoisin liikennepaikka vuodesta 1973 vuoteen 2004,
jolloin Rautuvaaran liikennepaikka lakkautettiin. Käytön ja kunnossapidon loppumisen jälkeen rata on päässyt heikkoon kuntoon. Rataosuuden suurin nopeus oli kaikilla junilla 50 km/h ja
suu-rin sallittu akselipaino 225 kN (VR Track Oy 2009).
Rautuvaara-Kolari -välisellä rataosuudella on yhteensä 7 tasoristeystä (Kuva 10-17-1). Tasoristeykset 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 ovat
pienten metsäautoteiden tasoisten teiden tasoristeyksiä, joissa
ei ole säännöllistä liikennettä. Tasoristeyksen 2 ylittävä tie johtaa
porojen erotusalueelle sekä soranottoalueille. Tasoristeykset 6 ja
7 sijoittuvat Suukoskentielle, jossa risteyksen 7 ylittävän tien radan itäpuolelle sijoittuu asutusta, joten tasoristeyksen yli kulkee
säännöllisesti liikennettä.

10.17.1.2 Kolari - Tornio rautatieosuus
Kolari – Tornio välistä rataosuutta käytetään sekä tavara- että
henkilöliikenteen tarpeisiin. Rata jatkuu Tornion kautta Kemiin
ja edelleen kohti eteläistä Suomea (Kuva 10-17-2). Tornio on
maamme ainoa ratapiha (Kuva 10-17-3), josta on yhteydet
Ruotsiin. Ratapihalla liikennöidään sekä suomalaisella että ruotsalaisella kalustolla (VR Track Oy 2009).
Kolari – Tornio välinen rataosuus on yksiraiteinen, eikä sitä
ole sähköistetty. Rataosuuden suurin sallittu nopeus henkilöjunilla on 100 km/h. Tavaraliikenteessä suurin sallittu akselipaino
on 225 kN nopeudella 50–80 km/h välillä Tornio–Pello ja siitä
Kolariin nopeudella 100 km/h (Liikennevirasto 2012a).
Nykyisin Kolarin rata on vähäliikenteinen. Tavaraliikenne rajoittuu päivittäiseen Kemistä Kolariin liikennöivään puutavarajunaan. Henkilöliikenne hoidetaan hiihtokauden ulkopuolella
muutaman kerran viikossa Helsingin ja Kolarin välillä kulkevilla
junilla. Hiihtokauden aikana Kolariin ajetaan useita yöpikajunia
vaihtelevin aikatauluin. Henkilöliikenteen yhteismäärä oli vuonna 2010 yhteensä noin 75 000 matkustajaa, mikä vastaa noin
420 henkilöjunamatkaa vuodessa ja tavaraliikenteen noin 411
000 – 324 000 tonnia, mikä vastaa noin 490 tavarajunamatkaa
vuodessa (Taulukko 10-17-1) (Liikennevirasto 2012a).
Liikennevirasto on hiljattain saanut valmiiksi 181 km pitkän
Tornion ja Kolarin välisen rataosuuden peruskorjauksen. Tämän
peruskorjauksen ansiosta rataosuuden nykyisen henkilö- ja tavaraliikenteen toimintaedellytykset ovat hyvät. Hanke käsitti vanhojen puupölkkyjen uusimisen betonipölkyiksi, kiskojen

Kuva 10-17-1. Tasoristeykset Kolari-Rautuvaara välisellä rataosuudella (vasemmalla) ja Rautuvaaran lakkautettu ratapiha (oikealla).
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uusimisen sekä radan lyhytkisko-osuuksien muuttamisen jatkuvakiskoraiteeksi. Lisäksi levitettiin ja vahvistettiin ratapenkereitä
ja poistettiin noin 150–200 tasoristeystä. Hankkeeseen eivät sisältyneet ne kehittämistoimet, joita Kolarin alueella mahdollisesti käynnistyvä kaivostoiminta edellyttäisi (Ratahallintokeskus
2012, VR Track Oy 2012).
Kolari – Tornio välisellä rataosuudella on yhteensä 6 liikennepaikkaa: Sieppijärvi, Pello, Kaulinranta, Aavasaksa, Ylitornio
ja Niemenpää. Kaikki liikennepaikat ovat 550 metriä pitkiä
ja toimivat myös junien kohdatessa ohituspaikkoina junille
(Liikennevirasto 2012a).
Kolari – Tornio rataosuudella on tällä hetkellä 150 tasoristeystä. Tasoristeysonnettomuuksia Kolari – Tornio rataosuudella tapahtui vuosien 2007 - 2010 aikana yhteensä 3, joista seurauksena oli vain aineellisia vahinkoja (Kuva 10-17-2). Tuolloin tasoristeysten määrä oli vielä 300–350 tasoristeystä (Tasoristeys 2012,
Liikennevirasto 2012a).
Liikennevirasto aloitti vuonna 2010 laatimaan Äkäsjokisuu/
Rautuvaara – Ajos, ratayhteyden yleissuunnitelmaa Northland
Resourcesin rautarikaste-kuljetuksia ajatellen. Tuossa vaiheessa kuljetettava rikastemäärä oli noin 10 miljoonaa tonnia rautarikastetta vuodessa, mikä sisälsi myös Pajalassa sijaitsevan
Kaunisvaaran rikastamon tuotannon. Yleissuunnitelmassa
oli mukana Kaulinrannan kylän kiertävä uusi ratalinjaus
(Liikennevirasto 2012b).
Northland päätti myöhemmin samana vuonna, että Ruotsin
rikasteet kuljetetaan Narvikiin, eikä Suomen rataverkostoa näin
ollen hyödynnetä. Päätöksen seurauksena Liikennevirasto keskeytti yleissuunnitelman laatimisen (Liikennevirasto 2012b).
Kuljetettavat rikastemäärät ovat tämän hetkisissä suunnitelmissa vain viidesosa aiempiin suunnitelmiin verrattuna eli n. 2
miljoonaa tonnia rautarikastetta vuodessa. Tämä määrä ei vaadi uuden ratalinjauksen rakentamista Kaulinrannan kylän ohitse
(Liikennevirasto 2012b).

Kuva 10-17-3. Tornion (vasen) ja Kolarin (oikea) rautatieasemat.
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Kuva 10-17-2. Suomen rataverkosto ja vuosina 2007 – 2010 tapahtuneet
tasoristeysonnettomuudet (Liikennevirasto 2012a).

10.17.1.3 Tornio – Oulu rautatieosuus
Tornio – Oulu rautatieosuutta käytetään sekä henkilö- ja tavarajunaliikenteeseen. Rataosuus on kokonaisuudessaan yksiraiteinen, mutta sähköistetty vain Kemi – Oulu rataosuudelta. Suurin
sallittu nopeus henkilöjunille on 140 km/h ja suurin sallittu akselipaino on 225 kN ajonopeudella 100 km/h (Liikennevirasto
2012a).
Tällä hetkellä Tornio – Oulu rautatieosuudella on liikennettä
säännöllisesti ja sen tiheys on keskiluokkaa. Tavaraliikennettä on
paljon välillä Oulu – Kemi, jonka kautta rautatieliikenne suuntautuu Rovaniemelle, mutta Kemi – Tornio välillä tavaraliikenteen määrä on vähäistä. Henkilöliikenne on säännöllistä ja Oulu
– Kemi välillä kulkee joka päivä noin 5-10 henkilöjunaa edestakaisen matkan. Vuonna 2010 henkilöliikenteen määrä Oulu
– Kemi rautatieosuudelle oli noin 640 000 matkustajaa, mikä
vastaa noin 4 950 henkilöjunaa ja tavaraliikennettä raiteella kulki noin 1 588 000 tonnia, mikä vastaa noin 2 786 tavarajunaa
(Taulukko 10-17-1) (Liikennevirasto 2012a, VR Track Oy 2012).
Rautatieosuus Kemi – Ajoksen satama on noin 5 km pitkä ja
välillä on tällä hetkellä vain vaihtotyötä. Ajoaika yhteen suuntaan on noin 10 minuuttia. Ratavälin liikennöintitietoja ei löydy järjestelmästä, koska välillä tapahtuu vain vaihtotyötä, jolle
ei haeta vielä kapasiteettia. Tämän hetkinen liikenne tiedetään,
joka on noin 8 junaa vuorokaudessa suuntaan (Liikennevirasto
2012b).
Tasoristeyksiä Tornio – Oulu rataosuudella on yhteensä 69
(Tasoristeys 2012). Tasoristeysonnettomuuk-sia Tornio - Oulu rataosuudella tapahtui vuosien 2007 - 2010 aikana yhteensä 4,
joista vain yksi johti loukkaantumiseen ja muissa kolmessa tapauksessa seurauksena oli vain aineellisia vahinkoja (Kuva 10-17-2)
(Tasoristeys 2012, Liikennevirasto 2012a).
10.17.1.4 Rataosuudet Oulusta vaihtoehtoisiin vientisatamiin
Suomen rataverkostossa on valmiit olemassa olevat rautatieyhteydet Oulusta Raahen ja Kokkolan satamiin (Kuva 10-17-2).
Kuvissa 10-17-4 ja10-17-6 sekä taulukossa 10-17-4 on esitetty
rataosuuksien henkilö- ja tavaraliikennemäärät, radan päällysrakenteiden iät, suurimmat sallitut nopeudet ja akselipainot sekä
henkilö- ja tavaraliikenteen palvelutasot vuonna 2010.
Ratayhteys Oulusta Raahen satamaan kulkee reittiä Oulu–
Tuomioja–Raahe (Kuva 10-17-2). Radan päällysrakenteen ikä
vaihtelee 10–20 vuoden välillä, suurin sallittu akselipaino on
225 kN ja suurimmat sallitut nopeudet vaihtelevat välillä 60–
140 km/h. Eniten sekä henkilö- että tavaraliikennettä on rataosuudella Oulu–Tuomioja. 28 kilometrin mittaista, vuonna 2001
sähköistettyä, Raahen keskustan kautta kulkevaa rataosuutta,
Tuomioja–Rautaruukin terästehdas, kutsutaan Raahen radaksi. Rataosuudella on vain tavaraliikennettä (Taulukko 10-17-2)
(Liikennevirasto 2012a).

Tasoristeyksiä rautatieyhteydellä Oulusta Raahen satamaan
on yhteensä 42. Tasoristeysonnettomuuksia Oulu – Raahen satama rataosuudella tapahtui vuosien 2007 - 2010 aikana yhteensä 2, joista toinen johti kuolemaan ja toisessa syntyi vain aineellisia vahinkoja (Kuva 10-17-2) (Tasoristeys 2012, Liikennevirasto
2012a).
Ratayhteys Kokkolaan kulkee Oulusta Suomen rataverkon
päärataa, ns. Pohjanmaan rataa Oulusta Kokkolaan (Kuva 10-172). Kokkolan rautatieasemalta yhteys Kokkolan satamaan kulkee
noin viiden kilometrin mittaista, pääosin Kokkolan satamaa palvelevan Ykspihlajan rataa pitkin. Ykspihlajan rataosalla on ainoastaan tavaraliikennettä ja suurin sallittu nopeus radalla on 35
km/h (Taulukko 10-17-3). Rataosuus on sähköistetty vuonna
2010 ja liikenne rataosuudelle tapahtuu Kokkolasta käsin vaihtotyönä.
Tasoristeyksiä rautatieyhteydellä Oulusta Kokkolan satamaan
on yhteensä 68. Tasoristeysonnettomuuksia Oulu - Kokkolan
satama rataosuudella tapahtui vuosien 2007 - 2010 aikana yhteensä 6, joista yksi johti kuolemaan, yksi loukkaantumiseen ja
muissa neljässä tapauksessa seurauksena oli vain aineellisia vahinkoja. Kuudesta onnettomuudesta viisi tapahtui Kokkolan alueella (Tasoristeys 2012, Liikennevirasto 2012a).
Rataosuudella Oulu – Seinäjoki on käynnissä koko rataosuutta
koskeva ratarakenteen perusparannus-hanke. Hankkeen avulla
lyhennetään henkilöliikenteen matka-aikoja nostamalla suurinta sallittua nopeutta koko rataosuudella. Tavaraliikenteen kilpailukykyä parannetaan korottamalla akselipainoa ja sähkötehon
riittävyys varmistetaan junapainon kasvaessa. Turvallisuutta lisätään poistamalla tasoristeykset koko rataosuudelta. Hankkeen
ansiosta henkilöliikenteen nopeus nostetaan junatyypistä riippuen 160–200 km/h. Kaksoisraideosuudet ja liikennepaikkamuutokset mahdollistavat tavaraliikenteen kasvun ja vähentävät tavara- ja henkilöliikenteen häiriöherkkyyttä. Nopeuden
nostamisen ansiosta henkilöliikenteen matka-ajat lyhenevät
pohjoisen Suomen liikenteessä. Tavaraliikenteen kilpailukykyä lisätään korottamalla akselipainot koko rataosalla 25 tonniin, 80–
100 km/h nopeustasolla. Tämä tarkoittaa, että junilla voidaan
kuljettaa nykyistä raskaampia kuormia suuremmilla nopeuksilla.
Hankkeen ensimmäinen vaihe on valmistunut ja toinen vaihe
on aloitettu vuoden 2011 alussa. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu vuonna 2015 (Liikennevirasto 2012a).
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Taulukko 10-17-1. Henkilö- ja tavarajunaliikenteen määrät vuosina 1997–2011 yhteysvälillä Kolari–Oulu (Liikennevirasto 2012a).

Rataosuus
Oulu-Kemi / Kemi-Oulu
Kemi-Laurila / Laurila-Kemi
Laurila-Tornio / Tornio-Laurila
Tornio-Kolari / Kolari-Tornio
Oulu-Kemi-Oulu
Kemi-Laurila-Kemi
Laurila-Tornio-Laurila
Tornio-Kolari-Tornio

1997
2000
2003
Henkilöjunien lukumäärä
4881
4925
4950
4874
4926
4973
331
365
472
301
333
430
Tavarajunien lukumäärä
2562
2796
2698
5414
5019
5078
3208
3427
3239
536
504
484

2006

2009

2011

Keskiarvo

4950
4951
510
466

4926
4926
516
516

5061
5062
500
500

4949
4952
449
424

3573
3201
1622
444

2393
2776
1010
498

2694
5087
3370
460

2786
4429
2646
488

Taulukko 10-17-2. Henkilö- ja tavarajunaliikenteen määrät vuosina 1997–2011 yhteysvälillä Oulu–Raahen satama (Rautaruukki) (Liikennevirasto 2012a).

Rataosuus

1997

2000

2003

2006

2009

2011

Keskiarvo

Henkilöjunien lukumäärä
Oulu - Tuomioja / Tuomioja - Oulu
Tuomioja - Raahe / Raahe - Tuomioja

5939

6299

7241

8079

8473

8049

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raahe - Rautaruukki / Rautaruukki - Raahe

7347

Tavarajunien lukumäärä
Oulu - Tuomioja / Tuomioja - Oulu

3639

4334

3728

6208

5528

5223

4777

Tuomioja - Raahe / Raahe - Tuomioja

2585

2799

2593

2766

1503

1557

2301

Raahe - Rautaruukki / Rautaruukki - Raahe

2583

3128

2680

2797

1429

1543

2360

Taulukko 10-17-3. Henkilö- ja tavarajunaliikenteen määrät vuosina 1997–2011 yhteysvälillä Tuomioja–Kokkolan satama (Ykspihlaja) (Liikennevirasto 2012a).

Rataosuus

1997

2000

2003

2006

2009

2011

Keskiarvo

Henkilöjunien lukumäärä
Tuomioja - Ylivieska / Ylivieska - Tuomioja

5940

6299

7241

8081

8473

8362

7399

Ylivieska - Kokkola / Kokkola - Ylivieska

5943

6289

7241

8093

8466

8413

7408

-

-

-

-

-

-

Kokkola - Ykspihlaja / Ykspihlaja - Kokkola

Tavarajunien lukumäärä
Tuomioja - Ylivieska / Ylivieska - Tuomioja

3888

4500

3984

6835

6194

6108

5252

Ylivieska - Kokkola / Kokkola - Ylivieska

6270

6385

6163

8499

7453

9770

7423

-

-

-

-

115

3885

2000

Kokkola - Ykspihlaja / Ykspihlaja - Kokkola
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Kuva 10-17-4. Karttaote Suomen rataverkostosta, jossa näkyvät henkilö- (vasemmalla) ja tavaraliikenteen
(oikealla) määrät vuonna 2011 (Liikennevirasto 2012a).

Kuva 10-17-5. Rataverkoston päällysrakenteen ikä (vasemmalla), suurimmat sallitut nopeudet (keskellä) ja suurimmat sallitut akselipainot (oikealla)
(Liikennevirasto 2012a).
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Kuva 10-17-6. Radan henkilöliikenteen (vasemmalla) ja tavaraliikenteen (oikealla) palvelutasot vuonna 2010 (Liikennevirasto 2012a).

Taulukko 10-17-4. Yhteenveto rataverkoston ominaisuuksista ja liikennemääristä vuonna 2010 (Liikennevirasto 2012a, Kuvat 4-6).

Rataosuus

Rataverkon päällysrakenteen ikä
(vuosi)

Henkilöliikenne
(1000 hlöä/vuosi)

Tavaraliikenne
(tonnia/ vuosi)

Kolari – Pello
Pello – Tornio
Tornio - Kemi
Kemi – Oulu
Oulu – Kokkola
Tuomioja - Raahe

< 10
< 10
< 10
11-20
< 10
11-20

75
75
75
640
1040-1090
-

324
411
626
1588
4426-6596
1237

366

Suurin sallittu
nopeus
akselipaino
(km/h)
(kN)
100
225
60-80
225
120
225
140
225
140
225
60-80
225

Palvelutasoluokka
henkilöliikenne
tavaraliikenne
H4
H4
H3
H2
H2
-

T2
T3
T2
T2
T2
T3

10.17.2 Satamien nykytila
Nykytilaselvitykset ja muu lähdemateriaali
Nykytilaselvitys pohjautuu seuraaviin tietolähteisiin:
• Kemin sataman vuosikertomus 2010 (Kemin satama 2010)
• Raahen sataman vuosikertomus 2010 (Raahen satama 2010)
• Raahen sataman Internet-sivut (2012)
• Kokkolan sataman Internet-sivut (2012)
• Porin sataman (2011) käsikirja ja hakemisto 2010/2011
• Porin sataman Internet-sivut (2012)
• Liikennevirasto (2012) Internet-sivut, www.liikennevirasto.fi
Tarkastelualueen rajaus
Hankkeessa tuotetun rautarikasteen mahdollisia vientisatamia
ovat Kemin, Raahen, Porin ja Kokkolan satamat. Seuraavassa esitetään kuvaus näiden satamien nykytilasta. Kuvaus keskittyy satamanosiin, syväyksiin, nykyisiin liikennemääriin ja mahdollisiin
kehittämissuunnitelmiin.

TEU on konttiliikenteessä käytetty mittayksikkö
(Twenty-foot Equivalent Unit, eli standardikokoinen
kontti). Yksi TEU tarkoittaa konttia, jonka pituus on
20 jalkaa (6,1 m), leveys 8 jalkaa (2,44 m) ja korkeus
8,5 jalkaa (2,6 m).

10.17.2.1 Kemin satama
Satamaosat ja syväykset
Kemin satama koostuu kolmesta erillisestä satamasta:
• Ajoksen satama on syväsatama ja pääasiallinen teollisuuden
vientisatama. Ajoksen sataman syväys vaihtelee 6,7 metristä
10 metriin. Satama-alueella on 200 000 m2 varastokenttää ja
rautatieyhteys (Kuva 10-17-7).
• Veitsiluodon satama sijaitsee Stora Enson Veitsiluodon tehdasalueella ja toimii tehtaiden tuontisatamana. Sataman syväys on 7,0 metriä ja satamaan on rautatieyhteys.
• Öljysatama toimii Ajoksen sataman yhteydessä. Sataman syväys on 10 metriä.
Liikennemäärät
Kemin satamissa kävi vuonna 2010 yhteensä 428 laivaa, josta
Ajoksessa 303, Veitsiluodossa 65 ja öljysatamassa 60. Satamien
kokonaisliikenne oli vuonna 2010 yhteensä 2 128 171 tonnia,
josta Ajoksen osuus oli noin 66 %, Veitsiluodon 13 % ja öljysataman 21 %.
Ajoksen syväsatama (Kuva 10-17-7) on Kemin pääasiallinen teollisuuden vientisatama. Vuonna 2010 sen kautta vietiin
maailmalle tavaraa yhteensä 1 029 646 tonnia. Tuonnin määrä oli 381 366 tonnia. Ajoksen sataman konttiliikenne on pääosin vientiä ja vuonna 2010 kontteja kulki sataman kautta 7 229
TEU:n verran. Vuonna 2010 Ajoksen satamassa kävi kolme risteilyalusta. Matkustajien määrä 2 621 kasvoi edellisvuodesta, vaikka risteilyalusten lukumäärä väheni neljästä kolmeen (Kemin satama 2010).
Satamien kokonaisliikennemäärä kasvoi vuodesta 2009 vuoteen 2010 noin 19 %. Satamien tärkeimmät vientituotteet ovat
paperi, selluloosa, kraftliner, sahatavara ja fluting. Tärkeimmät
tuontituotteet ovat öljytuotteet, pigmentit, raakapuu, tärkkelys
ja lipeä (Kemin satama 2010). Kuvassa 10-17-8 on esitetty Kemin
satamien kokonaisliikenteen määrä vuosina 1990–2010.

Kuva 10-17-7. Kemin satama, Ajos.
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Kehittämishankkeet
Satama on käynnistänyt Ajoksen satamaa koskevan yleissuunnittelun ja siihen liittyvät YVA-prosessit. Tavoitteena on turvata sataman kuljetus- ja lastauskapasiteetin riittävyys seuraavien vuosikymmenien aikana. Sataman kehittämissuunnitelmissa huomioidaan Lapin käynnissä olevat ja mahdollisesti käynnistyvät kaivoshankkeet. Sataman uudesta ympäristölupahakemuksesta tehtiin tiedoksiantokuulutus 14.11.2012 (Kemin satama 2010).
Kemin Ajoksen väylän nykyinen kulkusyvyys on 10,0 metriä.
Tällä hetkellä tarve väylän syventämiseen 12,0 metrin kulkusyvyyteen liittyy erityisesti käynnistyviin Kolarin seudun kaivoshankkeiden rikastekuljetuksiin ja Stora Enson raakapuun tuontiin Etelä-Amerikasta. Jos kaivostoiminnan kuljetukset Kemin
sataman kautta eivät toteudu, hanketta ei kannata toteuttaa
(Liikennevirasto 2012).
Hanke käsittää Kemin Ajoksen nykyisen 10,0 metrin väylän
syventämisen 12,0 metriin sekä siihen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeen
toteutukseen liittyvät myös sataman syvennystyöt, joiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Kemin satama. Hankkeen
käyttöönotto voi tapahtua aikaisintaan vuoden 2015 lopussa
(Liikennevirasto 2012).

10.17.2.2 Raahen satama
Satamanosat ja syväykset
Raahen satama käsittää kaksi erillistä satamanosaa:
• Lapaluoto – satamanosan laitureiden yhteispituus 281 metriä. Lastinkäsittelyä varten on liikkuvia nostureita, joiden
maksiminostokapasiteetti on 140 tonnia. Meriväylän ja satama-altaan syväys on 10 metriä. Satama-alueelle on rautatieyhteys (Kuva 10-17-9).
• Rautaruukki – Rautaruukin terästehtaan käytössä oleva satamanosa, jonka laitureiden yhteispituus 839 metriä.
Lastinkäsittelyä varten käytössä on neljä nostokapasiteetiltaan 12,5 tonnin nostureita, sekä yksi 40 tonnin ja yksi 60
tonnin nosturi. Meriväylän ja satama-altaan syväys 10 metriä. Satama-alueelle on rautatieyhteys.
Liikennemäärät
Raahen sataman (Kuva 10-17-10) eli Rautaruukin ja Lapaluodon
satamaosien, koti- ja ulkomaan tavaraliikenne oli vuonna 2010
yhteensä 6 228 000 tonnia. Luku on noin 24 % suurempi kuin
vuonna 2009 (Kuva 10-17-10). Raahen satama oli vuonna 2010
ulkomaan liikenteeltään (5 530 000 t) Suomen seitsemänneksi suurin satama. Vuonna 2010 sataman konttiliikenne oli 6900
TEU ja laivakäyntejä oli yhteensä 721 (Raahen satama 2010).
Vuonna 2010 Lapaluodon satamanosan kautta kuljetettiin
koti- ja ulkomaan liikenteen tavaraa yhteensä 660 000 tonnia
(loput 5 568 000 tonnia kulki Rautaruukin satamanosan kautta). Raideliikenteen volyymi oli 24 957 tonnia ja 1250 vaunua
(Raahen satama 2010).
Kehittämishankkeet
Raahen kaupunki on päättänyt rakennuttaa Lapaluotoon noin
6000 m2 kontitusterminaalin. Tämän kaltainen pitkälle automatisoitu terminaali on ainoa Perämeren alueella. Terminaali valmistuu käyttöön alkukesästä 2012.
Vuoden 2012 alusta käynnistyi säännöllinen konttien
syöttöliikenne Hampurin, Bremehavenin ja Raahen välille. Syöttöliikenneyhteys mahdollistaa konttien kuljettamisen
Raahesta valtameren takaisille alueille. Raahesta käynnistyy
tammikuussa 2012 säännöllinen yhteys Italiaan, Ravennan satamaan. Italiaan kuljetetaan pääasiassa terästä mutta alukset ottavat lastiksi muutakin tavaraa.
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