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Matkojen kulkutapaosuudet 1999-2016 ja tarvittava muutos 2030 (Kävely 
ja pyöräily + 30 % ja joukkoliikenne +20 %)
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Eri liikennemuotojen nopeus & joustavuus
Liikennemuoto Matkanopeus Kohteiden määrä ja liikkumisen joustavuus

Raideliikenne Suuri Pieni

Polkupyörä Pieni Suuri

Yksityisauto Kohtalainen Kohtalainen

Juna/bussi + 
polkupyörä

Kohtalainen / suuri Suuri



Juna + pyörä: Case Alankomaat
Vuosi Junamatkustajat 

/ päivä
Pyörää käyttäneet 
matkustajat

Matkustajat, jotka eivät 
käyttäneet pyörää

2000 700 000 210 000 490 000

2019 1 300 000 715 000 585 000

Kasvu 600 000 (+ 86 %) 505 000 (+ 84 %) 95 000 (+ 17 %)

Lähde: Roland Kager / Studio Bereikbaar

● 30 % kaikista pyörämatkoista suuntautuu julkisen liikenteen pysäkeille tai niiltä 
pois



● Pyöräpysäköinti asemilla: 600 000 
pyöräpysäköintipaikkaa 400 
asemalla

● OV-Fiets vuokrapyöriä 22 000 kpl 
yhteensä 305 asemalla
○ 5 miljoonaa vuokrausta vuodessa
○ Hinta käyttäjälle: 4 € / vrk

● Pyöräliikenteen infran laadun 
määrätietoinen nostaminen ja 
kilpailukyvyn parantaminen

Toimenpiteet



Tilanne Suomessa

Lähde: Henkilöliikennetutkimus 2016



Väestön etäisyys rautatieasemasta

Lähde: Väestö tieverkon varassa -tarkastelu, 2021

● Enintään 5,0 kilometrin etäisyydellä 
rautatieasemasta asuu 55,0 % 
suomalaisista

● Enintään 10,0 kilometrin etäisyydellä 
rautatieasemasta asuu 71,2 % 
suomalaisista

● Työpaikkojen ja palveluiden osuus on 
merkittävästi suurempi, sillä ne 
keskittyvät asutusta enemmän

● Pikavuoropysäkkien kanssa saadaan 
vielä laajempi kattavuus



● Laadukas pyöräpysäköinti
○ Turvallinen, helposti käytettävä ja löydettävä

● Pyöräpalvelut
○ Kaupunkipyörät ja vuokrapyörät

■ Laajoilla alueilla sama järjestelmä
○ Huoltopalvelut asemilla

Tarvittavat muutokset asemilla



● Pyörien kuljetus junissa on erityisesti vapaa-ajan 
matkojen kannalta tärkeää.

● Kuljetuskapasiteetti ei tule ikinä riittämään 
ruuhka-aikoina.
○ Työ- ja koulumatkoilla ei siis voi olla laajempi ratkaisu.

● Kuljetuksen mahdollistaminen kuitenkin lisää 
matkaketjujen joustavuutta ja mahdollistaa esim. 
pyöräilyn töihin toiseen suuntaan ja paluun junalla. 

Pyörien kuljetus junissa ja 
busseissa



Reitit asemille kuntoon: 
Investointuki + pyöräliikenteen 
suunnitteluohje
● Yhdistelmä toimii erittäin hyvin ja nostaa tehokkaasti 

infran laatutasoa sekä houkuttelevuutta
● Malli on kansainvälisestikin poikkeuksellisen hyvä
● Vaikuttaa kuntien suunnittelukäytänteisiin koko 

maassa, kiitos Traficomin vaatimusten
● 3,5 miljoonaa ei riitä. Tason tulisi olla noin 60 

miljoonaa jos halutaan tehdä 
liikennejärjestelmätason muutos.



● Oikeus alueellisille joukkoliikenneviranomaisille 
tilata raideliikennettä

● Valtion kalustoyhtiön perustaminen
● Seisakkeiden ja vuorojen määrän kasvattaminen

○ Myös kevyemmät ja kustannustehokkaat ratkaisut ovat 
mahdollisia, kuva Villähteen seisakkeelta

● VR:n 9-vuotisen ostoliikennesopimuksen 
uudistaminen

Raideliikenteen järjestämisen uudistus


