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Lähijunapilotti – hakemusvaihe 2018
LVM pyysi syksyllä 2018 alueilta näkemyksiä kehittämistarpeista sekä 
vapaamuotoista osallistumishakemusta alueelliseen pilottiin 12/2019 –
6/2022

• liittyy LVM:n ja VR:n osto- ja velvoiteliikennesopimukseen

• LVM valitsisi varsinaiseen pilottiin 1-3 aluetta, joiden kanssa 
laadittaisiin yhteiset junaliikenteen aikataulusuunnitelmat

• tavoitteena löytää liikennöintikokonaisuuksia, joita voidaan 
liikennöidä myös pitkällä aikavälillä

• tavoitteena tulee olla matkustajamäärien ja kulkutapaosuuden 
kasvattaminen

• pilotin kautta luodaan näkymää ja kehitetään toimintatapoja, joiden 
pohjalta mahdollista toimivallan siirtoa maakunnille lähdettäisiin 
toteuttamaan



1. Paikallinen/alueellinen valmius sitoutua liikenteen kehittämiseen rahallisesti että 
henkilöresurssien kautta lyhyellä aikavälillä (pilotin suunnittelu 11/2018-2/2019)

2. Kysyntäpotentiaali, joka voidaan osoittaa mahdollisten aiemmin laadittujen 
selvitysten ja suunnitelmien tai seuraavien kriteerien avulla:

a) maankäyttö
b) pendelöinti
c) 2.asteen oppilaitokset ja korkeakoulut
d) ylikunnalliset julkiset palvelut ja niiden sijainti
e) nykyinen joukkoliikennetarjonta

3. Näkemys alueellisesta junaliikenteestä osana matkaketjua ja liikennejärjestelmää
4. Pilottihankkeen rataosien olemassa oleva rautateiden henkilöliikenteen 

edellyttämä infrastruktuuri sekä käytännön mahdollisuudet/valmiudet 
mahdollisesti tarvittavan uuden infrastruktuurin toteuttamiseen pilottijakson 
aikana

Pilottikohteiden valintaperusteet
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Pirkanmaan/kaupunkiseudun pilottikohteet –
hakemus 23.10.2018

• 1.Nokian – Tesoman -suunta
o Porin/Rauman suunnan liikenteen kehittäminen
o 1 kpl SM/2 lähijunakalustoa Nokia-Tampere –välille, kalustoa voidaan hyödyntää 

muilla suunnilla
o Infran rakentaminen: Nokialle 2. laituri, Tesoman seisake
o Nysse-liput

• 2. Oriveden -Ylä-Pirkanmaan -suunta

o Jyväskylän suunnan junien kaukoliikenteen hyödyntäminen Orivesi – Tampere välillä
o Kiskobussiliikenne Keuruu/Mänttä-Vilppula
o Ylä-Pirkanmaan bussiliikenteen hyödyntäminen osana kokonaisuutta
o Infran rakentaminen: Vaitialan ja Ruutanan seisakkeet (täydennetty hakemus)
o Nysse-liput Orivedeltä

• 3. Lempäälän-Toijalan  –suunta

o Turun, Helsingin ja Lahden suuntien liikenteet 
o Nysse-liput Lempäälästä

VR Group kuva-arkisto
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Junapilotti 2019

Juna 12 min
Bussi 45 min

Juna 15 min
Bussi 30 min

Juna 9 min
Bussi 22 min Juna 24 min

Bussi 45 min

Matka-ajat

Nokia

Tesoma

Tampere

Lempäälä

Orivesi

Nokian 
linjasto
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Junapilotti 2019

Juna 12 min
Bussi 45 min

Juna 15 min
Bussi 30 min

Juna 9 min
Bussi 22 min Juna 24 min

Bussi 45 min

Tarjonta

Nokia

Tampere

Lempäälä

Orivesi

Nokia-Tampere arki lau su

nykytila 9 7 5

15.12.2019 alkaen 16 7 5

vuoroja yhteensuuntaan

Lempäälä-Tampere arki lau su

nykytila 22 16 18

15.12.2019 alkaen 28 20 21

vuoroja yhteensuuntaan

Orivesi-Tampere arki lau su

nykytila 11 10 7

15.12.2019 alkaen 14 11 11

vuoroja yhteensuuntaan
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Junapilotti 2019
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Lempäälä Nokia Orivesi

Junapilotin vuoromäärät Tampereelta/-lle (molemmat suunnat yhteensä)
lähiliikenne VR:n ja LVM:n sopimuksen mukaisena ja kaukoliikenne kevään 2019 mukaisena

lähiliikenne kaukoliikenne

Kaukoliikenteen 
rooli

viikkotasolla:          43 %                       57 %
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Sovittua ja vielä sovittavaa
• LVM ja VR ovat sopineet pilottiliikenteestä 1 vuodeksi  15.12.2019-12/2020

• miten ja kenen rahoittamana jatkuu 12/20 jälkeen ?

• Nysse ja VR neuvotelleet lippuyhteistyöstä 
• Tavoitteena NYSSEn kausituotteiden (30 vrk, 360 vrk) kelpaaminen kaikissa junissa 

seudulla (1.1.2020 alkaen):
• Nokia-Tampere välillä ABC-vyöhykkeet
• Lempäälä-Tampere välillä ABC-vyöhykkeet
• Orivesi-Tampere välillä ABCDE-vyöhykkeet

• Nykyiset Nysse+VR –liput poistuvat käytöstä

• asennusluvat asemalaitureille asennettaville lukijalaitteille Väylävirastosta + asennustyöt

• VR myy kerta- ja sarjaliput ja niihin on tavoite saada Nysse-alueen matkustusoikeus 
mukaan näihin tuotteisiin alkuvuonna 2020



Lähijunaliikenteen kehittämispolku, SH 2012

2013
Nykyiset junapalvelut
seutulippu-
järjestelmään.

2016-2020
Vuorotarjontaa hieman 
lisätään.
VR-seutulippu toimii 
koko seudulla.

2020–2030
Nokia-Tre-Lempäälä:
60 min vuoroväli
Tre-Orivesi: 
5 vuoroparia/vrk
Uusia asemia: 
Tesoma, Sääksjärvi

2030-2040
Nokia-Tre-Lempäälä:
30 min vuoroväli  ruuhka-aikoihin 
Tre-Orivesi: 
6-7 vuoroparia/vrk
Uusia asemia 12 kpl
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Kiitos!


