Lähijunaliikenteen tavoitteellinen
tulevaisuuskuva vuosille 2030 ja 2050 tiiviisti
Tätä tiivistelmää täydentää ja täsmentää selvityksessä laadittu laaja raportointi ja sen liitteet.
Luonnos (15.12.2021) seutuhallituksen kokoukseen 22.12.2021

Esipuhe
Kasvavalle Tampereen seudulle on laadittu lähijunaliikenteen tavoitteelliset
tulevaisuuskuvat vuosille 2030 ja 2050 sekä tiekartat niiden toteuttamiseksi.
Tehty työ tähtää lähijunaliikenteen tarjoamien mahdollisuuksien entistä
määrätietoisempaan hyödyntämiseen kansallisesti ja seutustrategiassa
määritettyjen kestävyys, kilpailukyky ja hyvinvointi tavoitteiden
saavuttamisessa.
Työ on tehty seudun kuntien ja valtion toimijoiden vuorovaikutteisessa
prosessissa, mikä on lisännyt yhteistä ymmärrystä kokonaisuuden moniulotteisuudesta. Työn ohjauksessa on hyödynnetty seudun yhteistyöryhmiä
(Liikennejärjestelmä & Maankäyttö ja asuminen) sekä asiantuntijoista
koostettua projektiryhmää. Työtä on käsitelty kuntajohtajakokouksessa sekä
ohjattu kahden seutuhallituksen toimesta. Työssä on haastateltu ja muuten
osallistettu laaja otos muitakin teemaan kytkeytyviä toimijoita.
Tavoitetilat ja tiekartat muodostavat seudun tahtotilaa ilmentävän ohjeen sekä
selkänojan seudun lähijunaliikenteen kehittämiseksi eri toimijoiden
yhteistyössä, jossa MAL-sopimukset ja niihin valmistautuminen muodostavat
merkittävän työkalun.

Työn projektipäällikkönä on toiminut Tampereen kaupunkiseutu kuntayhtymän
liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru. Työn konsultteina ovat toimineet
Sitowise (Anne Herneoja ja Katja Kaartinen) ja Akordi (Juha-Pekka Turunen).

Tiivistelmä
Lähijunaliikenteen tavoitteellinen tulevaisuuskuva 2030 on yhteinen näkymä,
jota kohti edetään ensivaiheen kärkitoimenpitein. Tulevaisuuskuva on kiteytynyt
skenaariotyöskentelyn ja laajan vuorovaikutuksen pohjalta. Skenaarioiden
avulla arvioitiin taloudellisen kehityksen, seudun kasvun ja strategisten
tavoitteiden suhdetta rataverkon tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Toimenpidepolun muodostamisen kantavana ajatuksena on ollut aloittaa
toteutus niistä toimenpiteistä, joihin liittyvät näkymät ja perusteet ovat
nykytilassa selkeät. Tällä tavoin päästään ripeästi käytännön toimiin ja
pulmallisempien asioiden ratkaisemiselle jää aikaa.
Tavoitteellinen tulevaisuuskuva 2050 nostaa esiin selvitettäviä kokonaisuuksia,
joiden ratkaisemiseen on tartuttava jo lähitulevaisuudessa, jotta
lähijunaliikennettä voidaan kehittää keskeytyksettä noin vuoteen 2030
määritetyn välietapin jälkeenkin. Keskeisimmät selvitettävät kysymykset liittyvät
rataverkkoon ja sen kapasiteettiin.

Kehittämispolkuja on tarpeen arvioida aika-ajoin, kun uutta tietoa selvitysten ja
suunnittelun myötä syntyy.

Selvityksen prosessi
Lähtökohdat /
Mitä selvitetään?
Miten voimme kehittää
määrätietoisesti
lähijunaliikennettä?

Työn vaihe /
Mitä edetään?

Valmistelun osalliset /
Kuka tekee?

Työvaiheen tavoitteet /
Mitä ja miksi tehdään?

Työvaiheen käsittelyt ja päätökset /
Milloin eteenpäin?

Työn ohjelmointi

Seudun yhteistyöryhmät

Laaditaan kokonaiskuva sitä, mitä, miksi, kenen ja
koska tulisi tehdä lähijunaliikenteen kehittämisen eteen.
Seudun yhtenäinen näkemys.

Seutuhallitus käynnisti työn laaditun
työohjelman pohjalta 16.12.2020.

Sidosryhmien

Noin 50 haastateltua
sidosryhmien edustajaa,
asiantuntijaa ja
luottamushenkilöä.

Kartoitetaan mitä odotuksia, tarpeita ja näkemyksiä
sidosryhmillä on. Selkeyttää tämän työn roolia niihin
vastaamisessa.

Seutuhallitus osallistui haastatteluihin.

Skenaarioiden
muodostaminen

Seudun yhteistyöryhmät,
Kyselyt

Muodostetaan kokonaiskuva lähijunaliikenteen
kehittämiseen liittyvien tekijöiden ja mahdollisuuksien
kirjosta. Hahmotetaan millä tavoin ja millä aikajänteellä
tekijät vaikuttavat lähijunaliikenteen kehittämiseen.

Seutuhallitus hyväksyi kokouksessaan
30.6. skenaariot ja

Alustavien tavoitetilojen

Seudun yhteistyöryhmät,
webinaarit ja kyselyt

Hahmotetaan lähijunaliikenteen tavoitteellinen
tulevaisuuskuva ja sen toteutuksen keskeiset
periaatteet.

Seutuhallitus hyväksyi kokouksessaan
27.10. periaatteet tiekarttojen
määrittämiseksi

Tiekarttojen
muodostaminen ja
tavoitetilojen
täsmentäminen

Seudun yhteistyöryhmät

Määritetään keskeiset ensivaiheen toimenpiteet
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Seutuhallitus käsittelee 22.12.
kokouksessaan seudun näkemyksen
ensivaiheen toimenpiteistä

Yhteistyön edellytysten
määrittäminen

Seudun ja valtion keskeiset
sidosryhmät

Muodostetaan näkemys seudun ja valtion teemaan
kytkeytyvistä tahtotiloista. Viimeistellään työ
mahdollisimman laajaa yhteisymmärrystä ilmentäväksi.

Seutuhallitus linjaa työn viimeistelyä
alkuvuodesta 2022 hyödyntäen
valtion evästyksiä.

Työn käsittely ja
toimeenpano seudullisessa
yhteistyössä

Seudun kunnat
Seudun (ja valtion)
keskeiset sidosryhmät

Käynnistää lähijunaliikenteen määrätietoinen
Seutuhallitus käsittelee alkuvuodesta
kehittäminen ”tavoitteellinen tulevaisuuskuva ja tiekartta 2022 viimeistellyn raportin.
toteutukselle” –työn suositusten mukaisesti.

Millaisia tarpeita, toiveita ja
haastattelut
rajoitteita kehittämiseen
liittyy?

Millaiset tulevaisuudet ovat
mahdollisia?

Millaiset tulevaisuudet ovat muodostaminen
toivottavia?
Miten haluamamme, että
tulevaisuus voidaan
saavuttaa?
Miten haluamaamme
tulevaisuutta saavutetaan
sidosryhmien pitkäjänteisessä yhteistyössä?

Mitä tulee tehdä
ensimmäiseksi?

Seutuhallitus 27.10.2021
Periaatteet lähijunaliikenteen kehittämiseksi

1. Seudun lähijunaliikenteen kehittäminen tähtää kuntien hyväksymän seutustrategian kestävyys,
kilpailukyky ja hyvinvointi tavoitteiden optimaaliseen saavuttamiseen.
2. Lähijunaliikenteen erityisenä roolina on mahdollistaa houkutteleva kestävä liikkuminen
seudun keskusten välillä ja yhdyskuntarakenteen tavoitteiden mukainen kehitys
(vrt. Rakennesuunnitelma 2040).

3. Ensimmäisessä vaiheessa hyödynnämme tehokkaasti nykyisiä raiteita: lisäämme junaliikenteen
kysyntää rakentamalla seisakkeita ja lisäämällä maankäyttöä kaikkien seisakkeiden tuntumaan
sekä hankkimalla lisää junavuoroja seudun asukkaiden käyttöön. Etsimme innovatiivisesti
ratkaisuja ja suunnittelemme tulevaa tasoloikkaa. Toisessa vaiheessa raiteille saadaan
määrätietoisen yhteistyön tuloksena edelleen lisää matkustajia, kapasiteettia, seisakkeita ja
junaliikennettä.
4. Kehitämme ja suunnittelemme lähijunaliikennettä systemaattisesti kaupunkiseudulla ja
Pirkanmaalla. Paalutamme etenemistä määrätietoisesti mm. Rakennesuunnitelman 2040
päivityksen/kaupunkiseutusuunnitelman avulla.
5. Teemme säännöllistä yhteistyötä valtion ja muiden junaliikenteen kehittämiseen kytkeytyvien
sidosryhmien kanssa. Paalutamme etenemistä määrätietoisesti mm. MAL-sopimusten avulla.

Tavoitteellinen tulevaisuuskuva 2030:
Hyödyt irti raiteista

Tavoitteellinen tulevaisuuskuva 2030:
Hyödyt irti raiteista
Tampereen seutu kasvoi ja tiivistyi voimakkaasti väestötavoitteen mukaisesti
kaupungistumisen jatkuessa. Junaliikenteen määrätietoinen kehittäminen
vaimensi fossiilisten polttoaineiden hinnan nousun vaikutuksia seudun ihmisten
liikkumismahdollisuuksiin ja paransi yritysten mahdollisuuksia löytää osaavia
työntekijöitä.

Seutu ja valtio ovat yhdessä rahoittaneet lähijunapalvelua. Junien vuorovälit
ovat tasaiset ja palvelu lisääntynyt. Seisakkeita ja matkaketjuja on kehitetty
siten, että kilpailukyky suhteessa autoon säilyy. Junaliikenne, linja-autot ja
raitiotieliikenne on kytketty yhteen joukkoliikennejärjestelmäksi, jossa eri
kulkumuodoilla on oma roolinsa ja kokonaisuus taloudellisesti tehokas sekä
matkustajalle helppokäyttöinen ja houkutteleva.
Tieto lähijunaliikenteen määrätietoisesta kehittämisestä ja yhteisymmärrys
uusien seisakkeiden avaamisesta on lisännyt yritysten investointeja sekä
nykyisten että uusien seisakkeiden läheisyyteen. Kehitys on kiihdyttänyt myös
asuntotuotantoa ja asuntojen kysyntää, mikä vuoksi seisakeympäristöjen
elinvoimaisuus kehittyy nopeasti. Osaa uusista seisakkeista on kehitetty hyvin
saavutettavina moderneina työpaikka-alueina.

Tavoitteellinen tulevaisuuskuva 2030:
Hyödyt irti raiteista
Seudun asukkaat ovat ottaneet junan osaksi päivittäistä liikkumistaan, koska
se on nopea ja luotettava seudun ytimen ja sen useiden keskuksien välisillä
matkoilla. Asemanseutujen rooli solmupisteinä sekä niiden palvelut
houkuttelevat seisakkeiden vaikutuspiirin ulkopuolella asuviakin käyttämään
junaa osana matkaa. Junayhteydet ovat laajentaneet seudun
työssäkäyntialuetta ja parantaneet koko maakunnan saavutettavuutta, myös
vähentämällä tieliikenteen ruuhkautumista. Joukkoliikennejärjestelmän vaihdot
ovat hieman lisääntyneet, mutta samalla myös laadukkaan palvelun ääressä
olevien asukkaiden määrä on kasvanut. Kokonaisuutena seudun sisäinen ja
ulkoinen saavutettavuus on selvästi parantuneet.
Seudulla on toteutettu olemassa olevien Tampereen, Lempäälän, Oriveden,
Tesoman ja Nokian seisakkeiden lisäksi Sääksjärven, Ruutanan ja Messukylän
seisakkeet. Koska lähijunaliikenteen piiriin haluttiin saada ripeästi uusia
käyttäjiä, seisakkeiden toteutus aloitettiin niistä, joiden toteutusnäkymät ja
perusteet oli selkeät. Ensivaiheessa toteutetuilla seisakkeilla oli sekä
matkustuskysyntää että mahdollisuuksia lisätä junavuoroja silloin, kun
matkustajia on eniten. Koska seudun ja valtion tahtotila oli jo varhain selkeä, on
maankäyttö nimettyjen seisakkeiden ympärillä kehittynyt omaleimaisesti jo
ennen niiden käyttöönottoa.

Tavoitteellinen tulevaisuuskuva 2030:
Hyödyt irti raiteista
Jotta junavuorojen lisäämismahdollisuuksista saatiin varmuus, tarkasteli valtio
valtakunnallisen ja seudullisen junaliikenteen toimivuutta ja tunnisti
lisäraiteiden tarpeita. Tässä yhteydessä selkeytyi myös, mitkä seuraavista
seisakkeista on mahdollista toteuttaa jo ensimmäisessä aallossa ennen vuotta
2030: Vanattara, Vehmainen ja Ylöjärvi. Myös Lakalaivan, Kuljun, HakkariMoision, Hankkion, Hiedanrannan, Epilän, Kalkun, Siuron ja
Harjuniityn seisakkeiden tulevaisuudennäkymät ovat selkeytyneet ja
suunnittelu on edennyt. Harjuniitty toteutetaan, kun kapasiteetti sen
mahdollistaa.
Koska seudulle on tärkeää, että lähijunaliikenteen kehitysnäkymään saadaan
selkeyttä pitkälle tulevaisuuteen, ovat tarkastelut Rantaperkiön, Vuohenojan,
Vatialan, Ranta-Tampellan, Amurin, Santalahden, Mediapoliksen ja
Kalkunvuoren toteutettavuudesta edenneet ja seisakkeiden toteuttamisen
edellytykset ja aikajänne määritetty.

Lähijunaliikenteen tasoloikkaan seudulla on varauduttu määrätietoisen
suunnittelun ja kehittämisen vaiheistuksen avulla. Raidekapasiteetin
lisäämiseen tähtäävää suunnittelua on edistetty määrätietoisesti yhteistyössä
valtion kanssa. Kunnat ovat luoneet kaavoituksen avulla edellytykset
maankäytön ripeälle kehittymiselle heti, kun varmuus seisakkeen
toteutumisesta saadaan.

2030 Lähijunaliikenteen vaikutukset

2030 Lähijunaliikenteen vaikutukset
Vaikutus yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjestelmään
• Nokian ja Lempäälän suunnilla lähijunaliikenteen kehitys mahdollistaa rakenteen tiivistämisen ja olemassa
olevan ratakapasiteetin hyötyjen ulosmittaamisen. Vaikutukset voimistuvat maankäytön lisääntyessä. Suuntien
saavutettavuus paranee toiminnoiltaan sekoittuneiden keskusten sekä junaliikenteen palvelun kehittymisen ja
tieliikenteen ruuhkien vähenemisen myötä. Bussijärjestelmää uudistetaan ja kestävän liikkumisen edellytykset
paranevat tiivistymisen myötä.
• Kangasalan-Oriveden suunnalla uudet seisakkeet johtavat joukkoliikennejärjestelmän uudistamiseen mikä lisää
suunnalla liikennejärjestelmän kestävyyttä sekä sujuvuutta. Näkymä tulevasta kehityksestä muodostaa lisäksi
muita positiivisia vaikutuksia, jotka kasvavat suunnitelmien edetessä. Saavutettavuus suunnalla paranee
vuosikymmenen lopussa liikkumispalvelun ja maankäytön kehittyessä edelleen.
• Ylöjärven suunnalla vaikuttavuus kasvaa vasta vuosikymmenen lopulla, maankäytön ja kehittämissuunnitelmien
konkretisoitumisen myötä.

• Lähijunaliikenteen vaikutukset vuosikymmenen aikana ovat kokonaisuutena maltillisia. Vaikutukset
perustuvat olemassa olevan järjestelmän hyödyntämiseen ja tulevaan kehitykseen varautumiseen.

2030 Lähijunaliikenteen vaikutukset
Lähijunaliikenteen
vaikutusalueen kasvu

Kumulatiiviset kustannukset
vuoteen 2030

(väestön osuus Tampereen kaupunkiseudun väestöstä
1 km ja 2,5 km säteellä seisakkeista)

Kustannukset ovat kokonaiskustannuksia maksajatahosta
riippumatta.

2021

2030

6%

Nykyisen liikenteen ostot
10 %

15 %

1 km

1 km

44 %

Lisäliikenteen ostot

50 %

29 %

41 %

2,5 km

2,5 km

Seisakkeiden rakentaminen

Matkustajamääräarvio
Vertailun vuoksi, Nyssen matkustajamäärä vuonna 2019 oli
noin 41 miljoonaa. Vuonna 2019 Tampereen kaupunkiseudun
lähijunaliikenteen matkustajamäärä oli noin 45 000 matkustajaa.

2,6 miljoonaa
lähijunaliikenteen matkustajamäärä 2030

2030 Lähijunaliikenteen vaikutukset
Matka-aika kuntakeskuksista Tampereelle
1–2 uutta seisaketta

25 min + 1,5–6 min = 26,5–31 min
40 min

15 min
20 min

1 uusi
seisake

12 min + 1,5–3 min = 13,5–15 min
22 min

Suorat hiilidioksidipäästö- ja
liikenneturvallisuusvaikutukset
Henkilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöt pienenevät vuositasolla
noin 280 tonnia (0,1 % seudun henkilöautoliikenteen
hiilidioksidipäästöistä 2020) ja loukkaantumiset liikenteessä
vähenevät noin 0,2 henkilöä vuodessa..

–280
tonnia

0,2

2030 Toimenpidepolku
sisältää monia keinoja
Lähijunaliikenteen kehitys edellyttää monia samanaikaisia toimenpiteitä, sillä valmiudet toteuttamiseen vaihtelevat.
Toimenpidepolut on kuvattu tarkemmalla tasolla laajassa raportissa.
Tässä yhteydessä on kuvattu tiiviisti kehittämisen teemat ja toteuttamisen askellus:
- Sopimisen edellytyksiä valmistavia toimia toteuttavat seutu ja valtio osana organisaatioiden perustehtäviä.
- Sopimusten ja yhteistyön avulla edistettävät asiat toteutetaan valmisteluun pohjaavilla sopimuksilla.
- Toimeenpanoa edellyttävät asiat ovat ensivaiheessa yhteistä sopimista ja valmistelua edellyttävät teemat.
Sopimisen edellytyksiä valmistavat toimet
• Lähijunaliikenteen kapasiteettitarpeesta on tarpeen tehdä selvitys, jotta saadaan varmuus sen
toimintaedellytyksistä pitkälle tulevaisuuteen.
• Seisakkeita on suunniteltava (esi- ja yleissuunnittelu), jotta niiden kustannusarviot tarkentuvat sopimusten ja
päätösten pohjaksi.
• Joidenkin seisakkeiden toteutettavuutta pidetään nykytiedon valossa erittäin haastavana. Niitä tulee tutkia
tarkemmin ja etsiä ratkaisumahdollisuuksia.
• Maankäytön suunnittelua on kunnissa jatkettava ja kohdennettava sitä lähijunaliikennettä tukevaksi.
• Junaliikenteen ostoihin on osoitettava rahoitus. Tarvitaan myös junaliikenteen hankintaosaamista.

2030 Toimenpidepolku
sisältää monia keinoja
Sopimusten ja yhteistyön avulla edistettävät asiat

• Seisakkeita on suunniteltava (rata- ja rakennussuunnittelu) yhteistyönä, jotta ne voidaan toteuttaa.
• Junaliikenteen ja seisakkeiden maankäytön yhteiskehittämisen vaiheistuksesta on sovittava.

• Junaliikenteen hankinnoista on sovittava.
Toimeenpanoa edellyttävät asiat

• Ensimmäiset 3–6 seisaketta on rakennettava.
• Matkustajamäärien kehitystä ja junaliikenteen kilpailukykyä on seurattava ja varmistettava lähijunaliikenteen vai
tarjonnan kehittyminen kysyntää vastaavasti.
• Lähijunavuoroja on hankittava lisää. On myös kehitettävä seudulle uudet toimintamallit lähijunaliikenteen
ylläpitoon ja kehittämiseen.
• Ratakapasiteettiä on suunniteltava ja toteutettava kauko- ja lähijunaliikenteen tarpeet huomioiden ja
yhteensovittaen.

Tavoitteellinen tulevaisuuskuva 2050:
Lähijunaliikenteen tasoloikka

Tavoitteellinen tulevaisuuskuva 2050:
Lähijunaliikenteen tasoloikka
Tampereen seudusta on kasvanut väestötavoitteiden mukainen, erittäin vahva
kakkoskaupunkialue Suomessa. Vuonna 2050 Suomi on hiilineutraali ja
henkilöautokanta on sähköistynyt. Joukkoliikennettä kehitetään ennen kaikkea
seudun sosiaalisen kestävyyden, liikenteen sujuvuuden ja elinympäristöjen
viihtyisyyden näkökulmista.

Uudelle tasolle noussut junamatkustus on kasvattanut lipputuloja.
Tämä yhdessä infran kehityksen sekä kuntien ja valtion pitkäjänteisen
liikennerahoituksen kanssa ovat mahdollistaneet junaliikenteen vuorotarjonnan
merkittävän lisäämisen.
Seudun palveluverkkoa on määrätietoisesti kehitetty tiheisiin ja luotettaviin
raideyhteyksiin tukeutuen. Tämä on mahdollistanut erityispalvelujen
keskittämistä ja muutoinkin seudullista yhteistyötä. Yritykset keskittävät
toimintojaan raideliikenneverkon palvelujen läheisyyteen, mikä
lisää seisakekeskusten vetovoimaa entisestään.

Seudun asukkaat sukkuloivat junalla elinvoimaisten ja omaleimaisten
keskusten välillä. Seisakkeiden toiminnot ja palvelut täydentävät tosiaan osana
seudullista kokonaisuutta ja ovat uudistuneet ajassa.

Tavoitteellinen tulevaisuuskuva 2050:
Lähijunaliikenteen tasoloikka
Tällaisen erikoistumisen ja kehittymisen on mahdollistanut raiteiden tarjoama
pysyvyys, tiheän vuorovälin ja lyhyen matka-ajan tarjoava junaliikenne sekä
siihen kytkeytyvä moderni kumipyöräliikenne. Seudun erityyppiset
seisakealueet tarjoavat vetovoimaisia sijainteja erityyppisille toiminnoille, jotka
tukevat myös liikennejärjestelmän toiminnallisuutta.

Seisake- ja asemaympäristöt ovat liikennejärjestelmän keskeisiä solmuja.
Raitio- ja junaliikenne kohtaavat muutamissa tarkoin harkituissa
supersolmuissa, jotka tarjoavat monipuoliset vaihtomahdollisuudet viihtyisässä
ympäristössä.
Seudun seisakeverkoston helminauha on täydentynyt suunnitelmallisesti niin,
että kunkin uuden seisakkeen palvelu- ja asuntotarjonta on toteutunut ripeästi
ja lähijunapalvelu on alusta pitäen tiheää ja nopeaa. Junaliikenteen kilpailukyky
suhteessa muihin kulkutapoihin on erinomainen. Tämän on mahdollistanut
ennakoiva liikennejärjestelmäsuunnittelu ja varautuminen ratakapasiteetin
kasvuun, jota varmistetaan valtion kanssa tehtävän tiiviin yhteistyön avulla.
Pian vuoden 2030 jälkeen on rakennettu nekin seuraavista seisakkeita, joita ei
vielä aiemmin ollut mahdollista toteuttaa: Vanattara, Vehmainen ja Ylöjärvi.

Tavoitteellinen tulevaisuuskuva 2050:
Lähijunaliikenteen tasoloikka
Lakalaivan, Hakkari–Moision ja Hankkion seisakkeisiin liittyvät kehittämisen
perusteet ovat muodostuneet ja toteuttamisen haasteet on ratkaistu.
Hiedanrannan, Epilän, Kalkun, Siuron ja Harjuniityn seisakkeista vallitsee
yhteisymmärrys, kun kapasiteetin lisäämiseen liittyvät kysymykset on
ratkaistu. Harjuniityn seisake on mahdollistettu kustannustehokkain
kapasiteettiratkaisuin
Erityisen paljon ratkaistavia asioita ja muuhun kehittämiseen
yhteensovittamista sisältäneet Rantaperkiön, Vuohenojan, Vatialan,
Ranta-Tampellan, Amurin, Santalahden, Mediapoliksen ja Kalkunvuoren
seisakkeet ovat selkeytyneet ratakapasiteettikysymysten ratkaisun ja muun
kehittämisen etenemisen avulla. Yhteisesti hyväksytty tulevaisuuskuva saatiin
muodostettua ja toteutussuunnittelu on tarkoituksenmukaisessa laajuudessa
käynnissä.

Ratojen kapasiteetti on lisääntynyt merkittävästi sekä raiteiden että uuden
turvalaitetekniikan avulla. Henkilö- ja tavaraliikenne liikkuvat yhteensovitetusti
seudun raiteita pitkiin lähelle ja kauas. Seudun liikenne-järjestelmä muodostaa
verkoston, jonka avulla liikennejärjestelmän
asiakas voi liikkua seudulla päästöttömästi ja tilatehokkaasti. Raideliikenteen
luomaan runkoon perustuva liikkuminen aiheuttaa hyvin vähän melua,
lähipäästöjä ja onnettomuuksia.

2050 Lähijunaliikenteen vaikutukset

2050 Lähijunaliikenteen vaikutukset
Vaikutus yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjestelmään
• Nokian ja Lempäälän suunnilla lähijunaliikenteen kehitys on tuonut enemmän alueita lähijunaliikenteen
vaikutusalueelle, mikä on lisännyt liikennejärjestelmän kestävyyttä. Saavutettavuus alueilta on parantunut ja
bussijärjestelmä toimii lähijunaliikenteen seisakkeille liikennettä syöttäen. Lähijunaliikenteen kehittyminen on
ehkäissyt tieliikenteen ruuhkautumista. Yhdyskuntarakenne on tiivistynyt seisakkeiden ympärillä ja kestävän
liikkumisen mahdollisuudet lisääntyneet.
• Kangasalan-Oriveden suunnalla uudet seisakkeet ovat tehneet lähijunasta suunnan joukkoliikenteen
runkoyhteyden. Saavutettavuus ja liikennejärjestelmän kestävyys ovat parantuneet ja tieliikenteen
ruuhkaantuminen vähentynyt. Yhdyskuntarakenne on tiivistynyt seisakkeiden ympärillä ja kestävän liikkumisen
mahdollisuudet lisääntyneet.
• Ylöjärven suunnalla saavutettavuus paranee seisakkeen käyttöönoton myötä ja mahdollisuudet kestävään
liikkumiseen lisääntyvät.

• Lähijunaliikenteen vaikutukset ovat merkittäviä: kyseessä on joukkoliikennejärjestelmän muutos. Vaikutukset
perustuvat uusien seisakkeiden ja lisäraiteiden myötä saatavaan lisäliikenteeseen, joka muodostaa rungon
näiden alueiden joukkoliikenteelle. Bussiliikenteen rooli muuttuu enemmän syöttöliikenteeksi.

2050 Lähijunaliikenteen vaikutukset
Lähijunaliikenteen
vaikutusalueen kasvu

Kumulatiiviset kustannukset
vuoteen 2050

(väestön osuus Tampereen kaupunkiseudun väestöstä
1 km ja 2,5 km säteellä seisakkeista)

Kustannukset ovat kokonaiskustannuksia maksajatahosta
riippumatta.

2021

2050

1…
10 %

24 %

1 km

1 km

37 %

Lisäliikenteen ostot
43 %

29 %

65 %

2,5 km

2,5 km

2%

Nykyisen liikenteen ostot

Seisakkeiden rakentaminen
Lisäraiteiden rakentaminen

Matkustajamääräarvio
Vertailun vuoksi, Nyssen matkustajamäärä vuonna 2019
oli noin 41 miljoonaa. Vuonna 2019 Tampereen kaupunkiseudun
lähijunaliikenteen matkustajamäärä oli noin 45 000 matkustajaa.

9,3 miljoonaa
lähijunaliikenteen matkustajamäärä 2050

2050 Lähijunaliikenteen vaikutukset
Matka-aika kuntakeskuksista Tampereelle
1–2 uutta
seisaketta

12 min + 1,5–3 min = 12–15 min

3–4 uutta seisaketta
20 min

25 min + 4,5–12 min = 29,5–37 min

2–4 uutta
seisaketta

40 min

15 min + 3–12 min
= 18–27 min
20 min

4–5 uutta
seisaketta

12 min + 6–15 min = 18–27 min
22 min

Suorat hiilidioksidipäästö- ja
liikenneturvallisuusvaikutukset
Henkilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöt pienenevät vuositasolla
noin 2400 tonnia (0,7 % seudun henkilöautoliikenteen
hiilidioksidipäästöistä 2020) ja loukkaantumiset liikenteessä
vähenevät noin 2,2 henkilöä vuodessa.

–2400
tonnia

2,2

Lähijunaliikenteen sanasto

Lähijunaliikenteen sanasto
Lähijunaliikenteen toimijat

Radan kapasiteetti

Liikenne- ja viestintäministeriö on Junaliikenteen ostoissa
toimivaltainen viranomainen, joka määrittää ostoliikenteen
vuorojen määrän kysyntäpotentiaaliin perustuen. Lisäliikenne
edellyttää eduskunnan myöntämää lisärahoitusta.

Suomen rataverkosta noin 90 prosenttia on yksiraiteista.
Samoja raiteita liikennöivät henkilö- ja tavaraliikenteen junat.
Ainoastaan Helsingin seudulle on kuntien ja valtion
yhteisrahoituksella rakennettu kaupunkiratoja
lähijunaliikennettä varten.

Väylävirasto vastaa valtion rataverkon ylläpidosta ja
kehittämisestä eduskunnan myöntämän rahoituksen
päätösten edellyttämällä tavalla. Se yhteensovittaa
operaattorien ratakapasiteettihakemukset ja myöntää
ratakapasiteetin.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on liikenteen ja
viestinnän lupa-, rekisteröinti- ja hyväksyntä- sekä
turvallisuusviranomainen.
VR on junaliikenteen operaattori. Se liikennöi
markkinaehtoista liikennettä, jota ovat tavaraliikenne ja
henkilökaukoliikenne (pääsääntöisesti). Se liikennöi
myös LVM:n ja HSL:n ostamaa liikennettä.

Yksiraiteinen rata välittää 40-60 junaa vuorokaudessa.
Kapasiteetti on riippuvainen junien nopeuseroista,
turvalaitteista sekä ohitus- ja kohtauspaikkojen tiheydestä.

Kaksiraiteinen rata välittää 140-160 junaa vuorokaudessa.
Kapasiteetti on riippuvainen junien nopeuseroista ja
kulkutiheydestä.
Kolmeraiteinen rata välittää 180-220 junaa vuorokaudessa.
Kapasiteetti on riippuvainen junien nopeuseroista ja
kulkutiheydestä.
Neliraiteinen rata välittää 320-360 junaa vuorokaudessa.

Radan suunnittelu ja kaavoitus
kytkeytyvät toisiinsa
Esi- ja tarveselvitykset
päätös

YVA

Yleissuunnittelu
päätös

Maakuntakaavoitus
Yleiskaavoitus

Ratasuunnittelu
päätös

Rakennussuunnittelu
Rakentaminen,
hoito ja ylläpito

Rahoituspäätös
Eduskunnassa

Asemakaavoitus

