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TYÖN TAUSTAA JA TAVOITTEITA 

 Työn tilaajana oli RKM, Norrbotten 

 Työstä vastasivat yhteistyössä 
Ramboll Sverige ja Ramboll Finland 

 Aikataulu 1–2/2015 

 Tavoitteena oli arvioida mm. 

Vaikutuksia nykyisiin matkoihin ja 
käytettyihin kulkumuotoihin 

Matkustajapotentiaalia eri asemien 
välillä 

 Työssä hyödynnettiin saatavilla 
olevia tilastoja ja tutkimuksia 

 Lisäksi käytiin keskusteluja 
tärkeimpien sidosryhmien kanssa 

 Ruotsin puolella käytettiin SAMPERS-
mallia 



LÄHTÖKOHTIA 

• Maiden välillä eri raideleveydet 1 524/1 435 mm - eroja myös 

sähköistyksessä ja kulunvalvonnassa 

• Suomessa rata on sähköistämättä Laurilasta Tornioon 

• Seinäjoki–Oulu ratahanke valmistuu 2017 

• Suomessa on säännöllistä liikennettä Kemiin, kausittain myös Tornion 

kautta Kolariin 

 

 

• Ruotsissa on säännöllistä 

liikennettä Luleå:n 

• Potentiaalisiksi juna-asemiksi 

sovittiin kuvan mukaiset paikat 

• Tiukan aikataulun ja resurssien 

takia työ rajattiin Luleå–Oulu -

käytävään 



ASUKKAAT 



KESKIMÄÄRÄISET PÄIVITTÄISET AUTOMATKAT 

Liikenneviraston kasvuennuste vuoteen 

2030 38 % 



JUNA- JA BUSSIMATKAT 

Junamatkat (2013) 

• Oulu–Kemi 610 000 

• Kemi–Rovaniemi 425 000 

• Kemi–Tornio–Kolari 70 000 



TYÖMATKAT 



VAPAA-AJANMATKAT JA MATKAT SAIRAALAAN 



KOULUTUS 

Luleå University of 
Technology 
19 000 oppilasta 
1 700 työntekijää 

Oulun yliopisto 
15 400 oppilasta 
2 900 työntekijää 

Oulun 
ammattikorkeakoulu 
8 500 oppilasta 
600 työntekijää 

Lapin 
ammattikorkeakoulu 
(Kemi, Tornio, 
Rovaniemi ) 
5 600 oppilasta 
500 työntekijää 



TULOKSIA KANSALLISESTA 
HENKILÖLIIKENNETUTKIMUKSESTA 2010–11 
- RAJAN YLITTÄVÄT MATKAT; MÄÄRÄNPÄÄT, 
MATKUSTUSTAPA JA - MATKAN TARKOITUS 



MATKUSTAJAPOTENTIAALIN ARVIOINTI 

• Ruotsin puolella tutkittiin kokonaan uuttaa palvelua junaliikenteen osalta, kun taas 
Suomen puolella liikennetarjontaa on jo olemassa 

• Koko alueelle ei tässä työssä ollut tarjolla valmista liikennemallia, eikä sellaista voitu 
rakentaa aikataulun ja resurssien puitteissa 

• Tarkkoja tilastoja matkoista ja käytetyistä kulkumuodoista eri kuntien välillä ei ollut 
Suomen puolella - SAMPERS -malli sisältää matkat Ruotsin sisällä 

• Junaliikenteen tulevasta palvelutasosta ja matkalippujen hinnoista ei ollut tarkkaa 
tietoa  palvelutason osalta hyödynnettiin Norrtågin aiempaa selvitystä (arkisin 5 ja 
viikonloppuisin 3 vuoroa/päivä)   

  Em. syiden takia luotettavan ennusteen tekeminen on erittäin haastavaa  

• Ruotsin puolella ennuste tehtiin valmiilla SAMPERS -mallilla, joka ei kuitenkaan sovellu 
rajanylittävien matkojen tarkasteluun 

• Suomen puolella ennusteessa tehtiin karkeita olettamuksia ja skenaarioita, joiden 
perusteella arvioitiin mahdollisia junamatkoja  tarkastelut perustuivat etenkin HLT 

tuloksiin 



SELVITYKSEN TULOKSIA 
• Tulokset ovat vain suuntaa-antavia  

• Suomen sisäisillä junamatkoilla ei suurta muutosta nykyiseen verrattuna - edellyttäisi 
palvelutasossa merkittäviä muutoksia  

• Ruotsissa Sampers -mallin mukaan joukkoliikennematkat kaksinkertaistuvat  

o suurin osa uusista matkustajista tulee autoliikenteestä 

o bussimatkat vähenevät 20–30 % 

o matka-aika on yksittäinen suurin tekijä junaliikenteen suosiolle. Muita tekijöitä 
ovat mm. matkustusmukavuus, liikenneturvallisuus, ympäristöasiat jne. 

• Rajanylittävien junamatkojen arviointi Suomesta perustuu HLT:n tuloksiin, 
asuinpaikkojen  etäisyyksiin asemasta sekä skenaarioihin;  

o karkea arvio 100 000 - 300 000 matkustajaa - suuri virhemarginaali 

o tuloksiin vaikuttavat mm. junaliikenteen palvelutaso ja hinta, matkakohteen 
etäisyys asemasta, matkaketjujen sujuvuus, matkailun kehittyminen, matkat 
tarkastellun käytävän asemien ulkopuolelta, lentoasemat ja niiden 
maaliikenneyhteydet  

o nykyään lähes kaikki pidemmät rajanylittävät matkat tehdään autolla 

• Ruotsista ei saatu tilastoja matkoista Suomeen  oletuksen perusteella matkoja 
vähemmän kuin Suomesta Ruotsiin 



JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

• Ilman radan sähköistämistä Suomen puolella VR ei ole kiinnostunut yhteydestä  

• Junien kohtaamisesta Torniossa tai Haaparannalla pitää sopia ja asemien 
matkustajafasiliteetteja kehittää  

• On tärkeää ymmärtää koko liikennejärjestelmän toimivuus, ei vain yhtä osaa siitä 

• Palvelutasolla, hinnalla ja matkaketjuilla on suuri merkitys junaliikenteen kysyntään 

• Uusi yhteys synnyttää aina uutta liikennettä, jota tällä hetkellä ei ole 

• Junayhteys ja parantunut palvelutaso parantavat mahdollisuuksia lisätä yhteistyötä, 
kaupankäyntiä ja liikkuvuutta kuntien ja maiden välillä 

• Junaliikenteen kysyntä on alussa todennäköisesti kohtalaisen alhainen  edellyttänee 
julkista tukea 

• Yksi vaihtoehto on kehittää Luleå–Oulu -yhteyttä vaiheittain - ensimmäisessä 
vaiheessa esim. junayhteys avataan Haaparantaan ja kehitetään sieltä matkaketjuja 
Kemiin  

• Tarkemmat analyysit ja suositukset edellyttävät uusia selvityksiä 

 



KIITOS! 
 

TACK 
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