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Liikenne- ja viestintäministeriö 

 

Lausunto ostettavasta henkilöjunaliikenteestä vuosille 2022-2030 

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) pyytää alueilta ja muilta sidosryhmiltä näkemyksiä vuosille 2022 – 

2030 suunnitellusta ostoliikenteen tarjonnasta. Lausuntokierros alkaa 8.9.2021 ja päättyy 24.9.2021 klo 

16.00. 

 Lausuntopyynnön kysymykset 

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää teitä vastaamaan oheisiin kysymyksiin: 

Täydentääkö suunniteltu ostoliikenne alueenne saavutettavuutta ja palveleeko hankinta liikkumistarpeita, 

millä tavalla? 

Tukevatko suunnitellut aikataulut matkaketjuja ja siirtymistä kestävään liikkumiseen, miten? 

Luoko suunniteltu ostoliikennetarjonta päällekkäisyyttä alueenne muun julkisen liikenteen tarjonnan 

kanssa? 

Onko teillä yksittäisiä perusteltuja aikataulujen muutostarpeita, millaisia? 

Näkemyksenne tulevista liikennetarpeista perusteluineen? 

 Voitte esittää myös muita näkemyksiä, mutta aikataulusyistä annettujen lausuntojen arvioinnissa on 

mahdollista keskittyä pääasiassa suunniteltuun ostoliikenteen tarjontaan vuoden 2022 alussa. Sopimukseen 

sisältyy myös muutosmekanismi, jolla sopimuksenaikaiset muutokset tarjonnassa ovat mahdollisia 

eduskunnan myöntämien määrärahojen puitteissa. 

Voitte esittää myös muita näkemyksiä, mutta aikataulusyistä annettujen lausuntojen arvioinnissa on 

mahdollista keskittyä pääasiassa suunniteltuun ostoliikenteen tarjontaan vuoden 2022 alussa. Sopimukseen 

sisältyy myös muutosmekanismi, jolla sopimuksenaikaiset muutokset tarjonnassa ovat mahdollisia 

eduskunnan myöntämien määrärahojen puitteissa.  

Tausta 

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma 

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on todettu, että valtio hankkii henkilöjunaliikenteen 

palveluja VR Yhtymä Oy:ltä (VR) EY:n palvelusopimusasetuksen (1370/2007) mukaisena suorahankintana. 

Hankinnoilla ostettaisiin yöjunaliikennettä sekä taajamajunaliikenteen palveluja Etelä-Suomessa. Valtio 

ostaisi myös kaukoliikennettä ja sähköistämättömillä rataosilla kiskobussiliikennettä. 

  

LVM:n ja VR:n väliset neuvottelut yhdeksän vuoden mittaisesta suorahankintasopimuksesta vuosille 2022 – 

2030 ovat käynnissä. Liikenteen ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja työssäkäyntialueiden 



 
 LAUSUNTO 
 24.9.2021 
 
laajentamiseksi uusien paikkakuntien välille selvitetään mahdollisuuksia laajentaa henkilöjunaliikenteen 

tarjontaa myös uusille alueille. 

 Hankinnassa huomioidaan esteettömyysvaatimukset, eri liikennemuotoja yhdistävät matkaketjut sekä 

pyörämatkailun tarpeet. 

 Koronatilanteen vaikutuksia hankintaan selvitetään neuvottelujen yhteydessä. Valtion kustannukset ovat 

noin 32 milj. € vuodessa, kuten nykyisinkin. Rahoituksesta osa katetaan ilmastoperusteisesta 

joukkoliikennetuesta. 

Ostoliikenteen tausta 

Liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) mukaan LVM on palvelusopimusasetuksessa tarkoitettu 

toimivaltainen viranomainen rautatieliikennettä koskevissa asioissa Helsingin seudun 

liikennekuntayhtymän (HSL) toimivalta-alueen ulkopuolella. 

 LVM täydentää toimivalta-alueellaan VR:n markkinaperusteisia henkilöliikennepalveluja ostoliikenteellä, 

joka kohdentuu valtakunnallisesti ja alueellisesti liiketaloudellisesti kannattamattomiin yhteysväleihin ja 

vuoroihin. 

 LVM:llä ja VR:llä on voimassa oleva ostoliikennesopimus vuoden 2021 loppuun asti. Nykyinen sopimus on 

covid-19 pandemian vuoksi tehty väliaikaisratkaisu, jonka tarkoituksena on ollut turvata riittävä 

henkilöraideliikenteen palvelutaso poikkeustilanteessa. 

 Vuoden 2021 ostoliikennesopimuksessa osapuolet sopivat, että uusi sopimus korvasi aiemmat 

sopimusjärjestelyt, ja samalla niihin liittyvät oikeudet ja velvoitteet päättyivät.  

 Vuosille 2022 – 2030 on tarkoituksena laatia palvelusopimusasetuksen mukainen 9-vuotinen 

suorahankintasopimus, jolla luodaan riittävän pitkä näkymä ostoliikenteen palveluihin ja mahdollistetaan 

muun muassa kalustoinvestointeja ja palveluiden kehittäminen. 

Tavoitteet 

Ostoliikennepalveluiden kuvaus 

Suomessa on pidetty tärkeänä varmistaa henkilöjunaliikenteen valtakunnallisen kokonaistarjonnan 

kannalta, että rataverkolla on liikennetarjontaa myös silloin kun se ei taloudellisesti luontaisesti muodostu.   

  

Ostoliikenteellä mahdollistetaan julkisen palveluvelvoitteiden asettaminen VR:lle ja valtakunnallisesti 

korkeampi palvelutaso kuin mihin pelkät suorat lipputulot antaisivat mahdollisuuden.  

  Etelä-Suomen taajamajunaliikenteellä tavoitellaan kattavaa taajamajunaliikenteen palvelua Helsingin ja 

Tampereen sekä Lahden – Kouvolan ja Kotkan muodostamalle alueelle eri vuorokauden aikoina työmatka- 

ja asiointiliikkumiseen. Palveluilla on merkitystä saavutettavuuden näkökulmasta myös syöttöliikenteenä. 

Taajamajunaliikenteen palvelut ovat tärkeä osa Etelä-Suomen joukkoliikennejärjestelmää ja ihmisten 

liikkumisen mahdollisuuksia. 
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 Lapin yöjunaliikenteellä tavoitellaan yli-yön saavutettavuutta Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä sekä 

käytännön vaihtoehtoa henkilöautolle ja lentokoneelle Lapin matkailuun. Yöjunaliikenteen palvelutasoa ja 

kapasiteettia yhteensovitetaan erilaisten sesonkien kanssa rata- ja kalustokapasiteetin sallimissa puitteissa. 

 Sähköistämättömien rataosien kiskobussiliikenteellä tavoitellaan henkilöjunaliikennepalvelua haja-

asutusalueiden sähköistämättömillä rataosilla. Diesel-käyttöistä kiskobussikalustoa käytetään tarjoamaan 

henkilöjunaliikenteen peruspalveluja työmatka- ja asiointiliikenteeseen. Palveluilla on merkitystä 

saavutettavuuden näkökulmasta myös syöttöliikenteenä. 

 Muilla kaukoliikenneyhteyksillä tavoitellaan täydentäviä kaukoliikenneyhteyksiä muuten 

kannattamattomille yhteysväleille. Muuta, pääosin Intercity-kalustolla, harjoitettua 

henkilöjunakaukoliikennettä hankitaan sellaisille yhteysväleille, jotka palvelevat liikennejärjestelmän 

palvelutuotantoa ja henkilöjunaliikenteen tarjontaa kokonaisuutena, vaikka yksittäisen reitin 

matkustajamäärät eivät mahdollistaisi taloudellisesti elinkelpoista reittiä tai palvelua. 

  

LVM:n kysymykset ja Kymenlaakson kauppakamarin vastaukset: 

Täydentääkö suunniteltu ostoliikenne alueenne saavutettavuutta ja palveleeko hankinta 

liikkumistarpeita, millä tavalla?  

Helsingistä 00:10 lähtevän junan aikatauluun on suunnitelmassa esitetty tehtäväksi 5-15 minuutin 

aikataulumuutos nykyiseen aikatauluun verrattuna. Vastaavan kaltainen aikataulumuutos on esitetty 

tehtäväksi arkisin Kouvolasta Helsinkiin lähtevään ensimmäiseen aamujunaan klo 04:50.  

Esitetyt muutokset ovat kohtuullisen pieniä, eivätkä oletettavasti aiheuta haittaa työmatkaliikenteelle. 

 

Tukevatko suunnitellut aikataulut matkaketjuja ja siirtymistä kestävään liikkumiseen, miten?  

Esitetyt aikataulut tukevat sujuvan matkaketjun toteutumista Helsinki-Kouvola-Kotka -yhteysvälillä. 

 

Luoko suunniteltu ostoliikennetarjonta päällekkäisyyttä alueenne muun julkisen liikenteen tarjonnan 

kanssa?  

Ostoliikennetarjonnalla ei vaikuttaisi olevan päällekkäisyyttä Kymenlaaksn muun julkisen liikenteen 

tarjonnan kanssa. 

Onko teillä yksittäisiä perusteltuja aikataulujen muutostarpeita, millaisia?  

Viimeinen kaukojuna Helsingistä Kouvolan suuntaan lähtee klo 20:19. Seuraava juna lähtee vasta 00:10 

jälkeen. Palvelutaso paranisi, mikäli Helsingistä 21:35 lähtevä Z-juna jatkaisi Lahden sijasta Kouvolaan 

saakka.  

Kymenlaakson junapilottihankkeen yhteydessä jäi toteuttamatta urheilu- ja kulttuuritapahtumamatkailua 

palveleva myöhäisillan junavuoro Kouvolasta Kotkan satamaan. Tällä hetkellä viimeinen juna Kotkan 

suuntaan lähtee 20:37, johon tapahtumavierailijat eivät ennätä. Myöhäisillan junavuoron lisääminen tukisi 

maakunnallista liikkuvuutta kestävällä tavalla. 



 
 LAUSUNTO 
 24.9.2021 
 
Tuemme Etelä-Savon kauppakamarin lausuntoa: Työmatkaliikenteen kannalta on kestämätöntä, mikäli 

maakunnista ei pääse Helsinkiin ennen aamuyhdeksää.  Savon radalle ei osteta liikennettä Kuopion 

eteläpuolelle. Myöskään markkinaehtoisesti ei ole tarjolla vuoroa, jolla pääsisi Mikkelistä Helsinkiin ennen 

kello yhdeksää. Vuoden 2020 loppuun asti em. aamuvuoro oli ns. velvoiteliikennettä. Tämän vuoron 

puuttuminen pakottaa käyttämään työmatkaliikenteessä autoja. Esitämme tämän aamujunavuoron 

lisäämistä sopimukseen.   

Aamulla Helsingistä Kouvolan kautta Savon rataa pohjoiseen kulkeva junavuoro puuttuu kokonaan. Vuoron 

puuttumisen takia ensimmäinen juna on Mikkelissä 10:51 ja Kuopiossa vasta puolen päivän jälkeen, mikä ei 

tue ihmisten liikkumista junalla. Aamuvuorolla on merkitystä myös alueen sisäisessä työmatkaliikenteessä. 

Tuemme Etelä-Savon kauppakamarin esitystä aamuisen junavuoron lisäämisestä Helsingistä Savon rataa 

pohjoiseen.   

Näkemyksenne tulevista liikennetarpeista perusteluineen?  

Kouvolasta Lahden, Helsingin ja Kotkan suuntien lähtevien junavuorojen lisäksi tulisi tarkastella Mikkelin ja 

Lappeenrannan suuntiin kulkevien junien aikatauluja. Mikkeliin pääsee vasta kello yhdeksitoista ja 

Lappeenrantaan kello yhdeksän jälkeen. Näihin suuntiin työmatkaliikenne tapahtuu aamuisin autoillen, 

mikä ei tue kestävän kehityksen mukaista periaatetta.  

 

Kotkassa 24.9.2021 

Marika Kirjavainen 

toimitusjohtaja 

Kymenlaakson kauppakamari 

 

 

Liitteet: Perusliikenne_alueiden_kuulemiseen_2021 09_päivitys20210909.pdf - VR-Yhtymä Oy:n esitys 

liikennetarjonnasta. 

 


