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Taustaa  
Proxion on vuonna 2005 perustettu raideliikenteeseen keskittyvä suunnittelu- sekä digi- ja 
koulutuspalveluita tuottava konserni, joka kehittää raideliikenteen turvallisuutta, käytettävyyttä ja 
sujuvuutta. 

• Innovointi, kehittäminen, vanhojen toimintatapojen muutos 

• Missio: Rakkaudesta rautateihin kehitämme alan arvostusta ja toimintaa yhteiskunnan 
kilpailukyvyn lisäämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi



Esityksen sisältö

• Duoraitioliikenne - mitä se on ?

• Duoraitioliikenne - miksi nyt ?

• Tehdyt selvitykset

• Duojärjestelmät Euroopassa

• Toimintaympäristö

• Aikajana toteutukseen

• Kalusto

• Yhteenvetoa ja nostoja 

• Jatko



Duoraitioliikenne (raitiojuna/junaratikka) 

• Suomessa uusi joukkoliikennemuoto, joka yhdistää raitiotien 
ja rautatien 

• Käytössä useilla Euroopan kaupunkiseuduilla. Uusimmat järjestelmät 

Tanskan Århus ja Englannin Sheffield

• Samalla kalustolla liikennöidään sekä rautatiellä (valtion 
rataverkko) että kaupunkiradalla (yksityinen rata esim. 
kaupungin keskustassa)

• Ei toisistaan erotettuja järjestelmiä  → suorat yhteydet alueen 

keskeisiin kohteisiin

• tietyt tekniset vaatimukset → raideleveys, raideprofiili, vaihteet

• Sujuvat yhteydet muuhun raideliikenteeseen → osa aluekeskusten 

välistä joukkoliikenneverkkoa



Duoraitioliikenne  
• Vähemmän investointeja -> olemassa olevan infran 

tehokkaampi hyödyntäminen

• Käytetään olemassa olevaa rataverkkoa ja sen vapaata kapasiteettia 

• Uusi mahdollisuus kehittää alueellista 

raideliikennettä/raitiotieliikennettä laajemmin eri paikkakunnilla   

• Ympäristöystävällisyys - käyttövoimana sähkö 

• Sähköradan ajolangasta saatava sähkö / akkukäyttöisyys

• Kaupunkiradalla tavoitteena akkukäyttöisyys

• Raidekerroin – houkuttelee matkustajia verrattuna 
kumipyöräliikenteeseen



Duoraitioliikenne – miksi juuri nyt ?
• Raideliikenteen rooli liikennejärjestelmässä korostuu – Raideliikenteen uusi aika

• Rautateiden henkilöliikenteen avautuminen kilpailulle , LVM:n alueelliset lähijunapilotit, yleisesti 

tuki / positiivinen näkemys raideliikenteen kehitykseen

• Energiatehokas ja lähipäästötön raideliikenne auttaa päästötavoitteiden 
saavuttamisessa

• Raideliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattaminen on kriittinen osatekijä

• Alueellinen raideliikenne mahdollistaa

• Tieliikenteen ruuhkista riippumattoman matka-ajan ja paremman matkustusmukavuuden käyttäjille

• Jatkuvuutta (ja uusia mahdollisuuksia) maankäyttöön ja kaavoituksen sekä liikennejärjestelmän 

suunnitteluun

• Yhdistämällä muuhun joukkoliikenteeseen ja aluekeskusten väliseen nopeaan raideliikenteeseen 

saadaan nykyaikainen, tehokas, ympäristöystävällinen sekä kattava liikennejärjestelmä



Selvitykset



Selvitykset
Proxion toteuttanut useita projekteja  

• Diplomityö Väylävirasto/TTY  - Duoliikenteen mahdollisuudet 
(case Varsinais-Suomi)

• Keski-Suomen duoselvitys (Äänekoski-Jyväskylä-
Lievestuore/Muurame)

• Päijät-Hämeen duoselvitys (Heinola-Lahti-Orimattila)

• Käynnissä Pohjois-Savon selvitys (Suonenjoki-Kuopio-Iisalmi)

• Käynnistymässä Etelä-Pohjanmaa 

• Keskusteluja mm.

• Kymenlaakso, Turku, Oulu, Etelä-Savo 

• Kiinnostusta ja positiivinen vastaanotto yleisesti kaikilla 
osapuolilla



Duojärjestelmät Euroopassa





Kalusto
• Duoraitiovaunu kykenee liikkumaan sekä raitiotiellä (kaupunkiradalla) että 

valtion sähköistetyllä rataverkolla.

• Korkeampien hankintakustannusten vastineeksi raideliikennekaluston 
matkustusmukavuus, täsmällisyys ja imago on linja-autoa selkeästi parempi. 
Myös käyttöikä on merkittävästi pidempi.

• Duoraitiovaunun huippunopeus on 100 km/h, mikä on riittävä raitiojunalla 
tyypillisesti tehtäviin 10…50 km matkoihin.

Kaupunkibussi 

(diesel, 3-aks.)

Kaupunkibussi 

(sähkö, 2-aks.)

Raitiovaunu 

(Skoda Artic)

Duoraitiovaunu

(Bombardier ET 2010)

Kaupunkijuna 

(Stadler Flirt, Suomi) 

Hankintahinta [kpl] 0,25 M€ 0,5 M€ 3…3,5 M€ 4…5 M€ 6…7 M€

Tyypillinen käyttöikä [v] 10...15 6...15 40...50 40…50 40…50

Huippunopeus [km/h] 80 n. 60 n. 80 100 160

Matkustajapaikkoja 80...100 50...60 n. 210 n. 250 n. 580



Selvitykset – nostoja tuloksista
• Duoliikenne voidaan toteuttaa vaiheittain

• Ensimmäiset vaiheet käytännössä vain hyödyntäen olemassa olevaa rataa, lisäten 
seisakkeita -> paremmat yhteydet aluekeskukseen

• Seuraavissa vaiheissa voidaan rakentaa kaupunkirataa 

• Kaluston hankinta sekä käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat merkittäviä 
kustannustekijöitä (jopa 75 – 90 % arvioiduista ensimmäisen vaiheen kustannuksista)

• Useamman maakunnan yhteinen kalustohankinta alentaisi yksikkökustannuksia ja 
tekisi kaluston kehityksen mielenkiintoiseksi myös kalustotoimittajille

• Kaluston hankintaan ja hallintaan erillinen kalustoyhtiö (huolto yms. keskitetysti)

• Hyötyjen arvioinnissa tulisi huomioida nykyistä paremmin mm. maankäytön 
kehitysmahdollisuudet, päästötavoitteet/ympäristöystävällisyys jne 

• Duojärjestelmässä hyödynnetään tehokkaasti olemassa oleva infra

• Esim. Päijät-Hämeen nykyinen ratainfra mahdollistaa kohtuullisin 
infrainvestoinnein varsin hyvän palvelutason: ratakapasiteetin puolesta ma-su kello 
5–24 harjoitettava duoraitioliikenne 1h vuorovälillä olisi hyvin mahdollista 



Mitä seuraavaksi



Jatkotoimenpiteet

• Alueellisten perusselvitysten laatiminen

• Tarkentavat suunnitelmat

• Ei vain selvityksiä vaan konkreettisia toimenpiteitä

1. Yhteistyöverkoston luominen 

2. Pilottikohteet / rahoitusmallit

3. Kaluston kehitys / lupaprosessi

4. Liikenteen pilotointi

5. Toiminnan laajennus

Proxion järjestää syksyn 2019 aikana Duoraitiotietapahtuman / tapahtumia 
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