
Alueellinen junaliikennepilotti, E-P 
Pro rautatie webinaari 19.11.2020, Jani Palomäki

Laatija:



Faktaa

2

Seinäjoki-Jyväskylä-Tampere

Tampere

Seinäjoki

Jyväskylä

• Ratakilometrit 117 + 106 + 77 = 300 km
• Sähköistämätön 

• 2.-3. laajin kokonaisuus Suomessa

• Liikennöidään 6 junayksiköllä (3*2) (Dm 12)
• Ilmainen wifi (VR-junaverkko)
• Tilaa polkupyörien ja vaunujen kuljetukseen
• Pyörätuolipaikkoja ja pyörätuolinostin
• Lippuautomaatti junan sisällä

• Junan nopeus max 120 km/h, 
radan max 100km/h

• Seinäjoki-Haapamäki: 1972 junavuoroa vuodessa 
(vaihdellut 2015-19: 1325-2038)

• Liikennepaikat: Eläinpuisto-Zoo, Inha, Ähtäri, 
Tuuri, Alavus, Niinimaa, Seinäjoki

Haapamäki
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Pilotin tavoitteet

• Esitettiin kokonaisuutta Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä. Lisäksi 
ehdotettiin selvittäväksi Seinäjoki-Lapua-Kauhava-Alahärmä-Kokkola 
yhteysvälin kytkemistä pilottiin.  -> hyväksyttiin väli Seinäjoki –
Ähtäri Zoo

• Esitettiin, että pilotin yhteydessä voitaisiin tarkastella laajemmin 
koko alueen liikenneyhteyksien järjestämistä niin, että julkisen ja 
raideliikenteen kulkutapaosuutta voidaan nostaa kaikkien 
maakuntien alueella. 

• Toivottiin, että pilotin yhteydessä voitaisiin ideoida laajemminkin
raideliikenteen kehittämistä.
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Maakuntien esitys



Pilotin tavoitteet

Ilmoittautumisvaiheessa esiin nousseita ajatuksia ja kysymyksiä, joihin paneutumista 
esitettiin hakemuksessa (siniset kohdat jäivät Seinäjoki-Ähtäri Zoo –välin ulkopuolelle):

• Sujuvan junaliikenteen toteuttamiseksi tarpeellisia kohtaamispaikkoja ei kaikilla 
väleillä ole (mm. Vaasa-Seinäjoki -väli). Myös asemien sopivilta kohtaamisraiteilta 
puuttuu sähköistys.

• Pilotin yhteydessä voitaisiin tutkia eri palvelutasoja: nopeita pitkämatkaisia junia + 
paikallisliikennejunien eri variaatioita. Voidaan miettiä myös syöttöliikenteitä busseilla 
ja/tai takseilla. 

• Vaasassa raideliikenteen kytkös satamaan tulisi selvittää. Voisiko henkilöliikenne jatkua 
matkustajasatamaan saakka? 

• Voidaanko Vaasan lentoliikenteen liityntäliikenne hoitaa seisakelaiturilta kiitoradan 
päästä, mistä lentoasemalle kulkisi automatisoitu robottibussi kiitoradan viertä pitkin. 

• Lippujärjestelmien yhteensovittaminen on kulkutapaosuuden kasvattamisen ja 
joukkoliikenteen houkuttelevuuden kannalta keskeisessä asemassa. Tulevaisuudessa 
yhdellä lipulla tehtäviin kokonaismatkaketjuihin (esim. taksi/bussi+juna+laiva). 
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Pilotin aikataulu ja eteneminen

• 12.9.2018 Ministeriö pyytää näkemyksiä alueellisen 
junaliikenteen kehittämisestä

• 11/2018 Raideliikennepilotti - hakemus (Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä) 
ja (Ylivieska-Kokkola-Seinäjoki).

• 31.1. -20.2.-19 Neuvottelut (LVM, liitto, Seinäjoki, Alavus, 
Ähtäri, myöhemmin myös VR ja Väylä)

• 3/2019 LVM aloitti neuvottelut VR:n kanssa
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Ilkka 24.1.2019



Mistä sovittiin – mikä muuttui

• Vuorotarjontaa kehitettiin työmatka- ja matkailuliikennettä 
ajatelleen muuttamalla aikataulurakennetta:

• kaksi uutta vuoroa arkiaamuina + viikonlopun lisävuorot

• nk. Haapamäen kolmiossa liikennemäärä kasvoi 24 %.

• Realismia oli tavoitella laatua tärkeimpiin liikennöintiajankohtiin

• Kunnat ovat käyneet keskusteluja VR:n ja Väylän kanssa.
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Pendelöinti aamu

Pendelöinti aamu

Pendelöinti ip

Matkailu vkl

VANHA UUSI



Mikä suunniteltu jäi toteutumatta

• Muutosten vaikutuksia ei ole tutkittu

• Ei toteutettu liiton toimesta käyttäjätutkimusta (korona)

• Ei toteutettu kevään markkinointikampanjaa (korona)

• Lipuntarkastuksen puuttumisen vuoksi ei voida arvioida 
matkustajamääriä

• Infran / liikennöinnin kehittäminen ei ole edistynyt

• Alussa ei asetettu tavoitteita, ei varattu resursseja

• Kaikilla osapuolilla hyvä ja positiivinen suhtautuminen, 
mutta toimenpiteiden toteuttamisvastuut pilotissa = ?
(LVM, Väylä, VR, kunta, maanomistajat), 
koordinointivastuu
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Ähtäri Zoo

Tuuri

Alavus

Kehityskohteita

Asemien infran kehittäminen
• Laiturien kevyet korotukset
• Katokset
• Siisteys ja valaistus
• Pyöräparkit ja muu kehittäminen



Kehityskohteita

• AIKATAULUJEN PYSYVYYS
• Matkaketjujen kehittäminen 

• Esim. palveluliikenteen kehittäminen osaksi matkaketjua
• Pyöräily ja kävely

• Lipputarkastusten palauttaminen
• Oikea matkadata

• Dieseljunayksiköiden siirto muualta Sjk-Jkl-Tre –kolmioon
• Liikennöinnin järjestämisen mahdollistaminen parhaalla 

mahdollisella tavalla
• Ratojen sähköistäminen

-> Aikataulujen osalta pilotti oli onnistunut
-> Infran ja liikennöinnin kehittämiseen lisää panoksia 
(ideatasolla, ei välttämättä olla ensisijaisesti käsi pitkällä)
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