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SELVITYS SISÄMAAN YÖJUNALIIKENTEESTÄ JA SEN
TALOUDELLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA
1. Tausta
Sisämaan yöjunaliikenne oli aiemmin osa LVM:n ostamaa kaukojunaliikennettä.
Liikenne lopetettiin syyskuussa 2006, koska se oli raskaasti tappiollista ja tappio olisi
oikoradan käyttöönoton jälkeen vielä kasvanut. Päiväjunien matka-aikojen
lyhentyessä ja tarjonnan parantuessa merkittävästi 3.9.2006 alkaen olisivat sisämaan
yöjunien matkustajamäärät vähentyneet edelleen ja liikenteen alijäämä arviolta
kaksinkertaistunut.
Sisämaan yöjunaliikenne käsitti junat Helsinki–Kuopio–Kajaani–Oulu, Oulu–
Kajaani–Kuopio–Helsinki, Turku satama–Tampere–Jyväskylä–Joensuu ja Joensuu–
Jyväskylä–Tampere–Turku. Yöjunat kohtasivat Pieksämäellä, jossa makuuvaunuja
vaihdettiin junasta toiseen. Näin oli mahdollista matkustaa yöjunalla myös TurkuOulu ja Helsinki-Joensuu välillä, molempiin suuntiin.
Näiden yöjunien lopettamisen jälkeen LVM:lle ja VR Osakeyhtiölle on eri
yhteyksissä esitetty erilaisia vaihtoehtoja liikenteen uudelleen aloittamiseksi varsinkin
Kajaaniin ja Joensuuhun.
VR Osakeyhtiön mukaan toimintaympäristössä ei ole kolmen vuoden aikana
tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden perusteella lähtökohtien sisämaan
yöjunaliikenteen uudelleen käynnistämiselle voisi olettaa parantuneen. Lisäksi
liikenteen aloittaminen vaatisi myös uuden vaunukaluston hankintaa.
Tähän asiaan liittyen liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut, että se on valmis
teettämään yhdessä asianomaisten alueellisten tahojen kanssa ulkopuolisen
selvityksen mahdollisuuksista aloittaa sisämaan yöjunaliikenne uudelleen.
2. Hankekuvaus
Tavoitteena on tuottaa selvitys sisämaan yöjunaliikenteen uudelleen käynnistämisen
mahdollisuuksista. Tarkoitus on selvittää näiden yöjunien liikenteellistä tarvetta ja
mahdollisia eri reitti- ja palveluvaihtoehtoja sekä tehdä niitä koskevat liikenteelliset ja
yhteiskuntataloudelliset tarkastelut.
Työssä selvitetään mahdollisuudet palauttaa kyseiset yöjunayhteydet kokonaan tai
osittain ja joko kokonaan uutena tarjontana tai yhteen sovitettuna olemassa olevaan
palvelutarjontaan. Työssä selvitetään, mitä alueita ja mitä matkustustarpeita
mahdollisen liikenteen on perusteltua palvella? Mikä olisi liikenteen optimaalinen
palvelutaso ja palvelujen laatu (makuuvaunut, päivävaunut, autovaunut,
ravintolapalvelut ym.).

Tarkastelusta on käytävä ilmi tutkittavien vaihtoehtojen mukaisen liikenteen
kustannukset (mukaan luettuna kalustokustannukset) ja tulot, vaikutukset olemassa
olevien juna-, bussi-, lentoyhteyksien toimintaedellytyksiin sekä liike- ja
yhteiskuntataloudellinen kannattavuus. Työssä on todennäköisesti perusteltua tutkia
enintään viisi vaihtoehtoa.
Työssä on vastattava erityisesti kysymyksiin, mitä liikenne maksaisi ja mitkä olisivat
sen hyödyt ja haitat? Erityistä huomiota tulee kiinnittää liikenteen kysyntäpotentiaalin
ja kannattavuuden arvioimiseen. Lisäisikö liikenne matkustusta vai siirtyisikö
matkustus olemassa olevista yhteyksistä?

