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Päivän aiheet:
• Miten junaliikenteellä menee 

nyt, Suomessa?
• Miten voisi mennä vielä 

paremmin?



Myös junaliikenne muutoksen 
myllerryksessä:

Kaupungistuminen
Ilmastonmuutos
Digitalisaatio
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+26 %
lisää matkoja 

markkinaehtoisessa 
kaukoliikenteessä

-25 %
alhaisempi hintataso 

kotimaan kauko-
liikenteessä

+17 %
lisää paikkoja 

nopeassa 
kaukoliikenteessä

Yli 1000 juna- &
n. 5 400 bussivuoroa

liikenteessä
päivittäin

Investointeja 
uuteen kalustoon

2015 - 2019

235M €



Kemijärvi Misi Rovaniemi
+17%

Muurola Tervola Kemi
+10%

Oulu

Kolari
+11% Pello Ylitornio Tornio

Kasvu matkamäärissä yhteensä +14% viimeisen kahden 
vuoden aikana

(1-6.2017 vs. 1-6.2019)



Muutokset 15.12.2019 alkaen

1.
Rovaniemi–Oulu-osavälin aikatauluihin pieniä muutoksia
Rovaniemen ja Kemin yhteydet eteläisempään Suomeen nopeutuvat, 
kun junat välillä Oulu-Helsinki nopeutuvat keskimäärin noin 15 min. 
Aamun ensimmäinen juna Rovaniemeltä Helsinkiin nopeutuu lähes 
tunnin, kun lisäksi vuoro pysähtyy Oulun eteläpuolella jatkossa vain 
suurimmilla asemilla.

2. Helsinki-Kolari: Sesonkiajalle lisätään junavuoroja niin, että 
vuodenvaihteen ja pääsiäisen välisenä aikana välillä kulkee joka päivä 
yöjuna. 

3. Helsinki-Kemijärvi: Jatkossa autovaunu kulkee Kemijärvelle kaksi 
kertaa viikossa.

1.

2.

3.



Onko 
raideliikenteestä 
lentoliikenteen 
haastajaksi?



Miksi ihmiset matkustaa ja 
miten valitsevat millä?

Yrityssalainen 8

Vapaa-ajan matkustus
Työmatkustus

Elämys
-seikkailu

Hyöty
- ajan optimointi

- mukavuus

Suoritus
- hinta

- etäisyys



Miksi pitäisi 
valita juna?



Vapaus 
hyödyntää 
matka-aika



Se
vihrein
valinta!

Ilmastoraiteilleen.vr.fi

Laskelmat perustuvat Väyläviraston ja 
VTT:n päästödataan. Laskelmat 
napajäätikön sulamisesta perustuvat 
Science-lehdessä julkaistuun tutkimukseen.



Joka tapauksessa 
matkustamisen

tulee olla
saavutettavaa ja sujuvaa
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Vaatii panostusta 
Väyläviraston raideinfraan

1. Pääreittien nopeustasojen parantaminen
2. Helsinki – Tampere ratakapasiteetin lisääminen



1. Lisää nopeutta
Poistetaan paikalliset nopeusrajoitukset ja 
varmistetaan radan kunto Suomen pääreiteillä. 

Näin 14 miljoonaa matkaa vuodessa nopeutuisi 
ympäri Suomen ja mahdollistaisi täsmällisen 
liikennöinnin.

Vuositasolla aikasäästö olisi n. 1,8 miljoonaa 
tuntia - arvo kansantaloudelle noin 20 miljoonaa 
euroa*

Kustannusarvio n 200M €

Seinäjoki–Oulu

Kouvola–
Kuopio

Vaasa-
Seinäjoki

Helsinki- Turku

Tampere–
Jyväskylä

Helsinki–
Kouvola

Kouvola–
Joensuu



2. Lisää kapasiteettia
Päärata (Helsinki – Tampere) on Suomen vilkkaitten 
liikennöity rataosa, jota kautta kulkee suurin osa 
Suomen matkustajaliikenteestä.
Uusien matkustajavuorojen lisääminen kysytyimpinä 
tunteina on käytännössä mahdotonta.
Kapasiteettihaasteiden ratkomiseksi tarvitaan:
• Kolmas raide Riihimäki–Tampere (n. 700–950 M€)
• (Pasila–)Kerava–Riihimäki 2. vaihe  (n. 200 M€)
• Pisararata (n. 1 300 M€) ja Lentorata (n. 2 500 M€)
Näiden myötä junavuorojen määrää voidaan kasvattaa 
jopa 30-40%. (2 x lähiliikennevuoroa ja 2 x 
kaukoliikennevuoroa / tunti)



Lentorata

Helsinki

Lentoasema

Nykyinen raide

Pasila

Kerava

Tikkurila

Lahti

Uusi Lentoradan tunneliraide

Yksinkertaistettu malli

• Lyhentää lentoasemalle matkustavien matka-aikaa 
kaikista Suomen kaupungeista. Matka-aikojen 
lyhenee varsinkin muista kuin Etelä-Suomen 
kaupungeista – vaikutus jopa 15–20 minuuttia 

• Mahdollistaa myös Venäjän yhteyksien 
kehittämisen (suora yhteys Pietarista lentoasemalle 
sekä mahdollisuus Kerava–Porvoo–Pietari-radan 
rakentamiselle)

• Tarve radalle on suuri, sillä pääradan läpi kulkevat 
matkamäärät ovat kasvaneet voimakkaasti viime 
vuosina  lisäkapasiteetti pääradalla  parantaa 
myös palvelutasoa Lapin suunnan liikenteessä

• Kustannusarvio 2650 M€



Saavutettavuus 
myös 
digitaalisesti



Ennen kaikkea:
minne mennä?



Jutellaan!
@vanessalehtinen
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