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Tiivistelmä 

Tampere–Jyväskylä-ratayhteyden kehittämistä on viime vuosina tutkittu useissa 
selvityksissä. Tämän työn lähtökohtana ovat infran osalta vuoden 2017 tarveselvi-
tyksessä esitetyt kehittämistoimenpiteet Torkkelin, Laihalammin ja Muuramen lii-
kennepaikoilla sekä Lahdenperän ja Jämsän välisen rataoikaisun toteutuminen. Lii-
kennepaikkojen osalta toimenpiteet oletetaan toteutettavan laaditun ratasuunni-
telman mukaisesti. Rataoikaisun osalta on käynnissä yleissuunnittelu ja ympäristö-
vaikutusten arviointi. Lähtökohtana toimii yksiraiteinen oikaisu, missä nykyinen ra-
talinja jää pääosin tavaraliikenteen käyttöön.  

Työn tavoitteena on selvittää, mistä kehittämistoimenpiteistä on vielä saatavissa 
liikenteellisiä hyötyjä. Toimenpiteiden liikenteellisiä vaikutuksia tarkastellaan aika-
taulutarkasteluiden avulla, missä suunnittelun lähtökohtana toimivat valitut toi-
menpiteet ja aikataulu pyritään rakentamaan näitä toimenpiteitä hyödyntäen. Näin 
saatuja liikenteellisiä vaikutuksia voidaan verrata lähtötilanteeseen ja arvioida siten 
toimenpiteillä saavutettavia hyötyjä. Työ on kokonaisuudessaan kaksivaiheinen: 
tässä raportissa kuvatussa vaiheessa 1 tehdään toimenpiteiden liikenteellinen tar-
kastelu, ja seuraavassa vaiheessa 2 hyödyllisiksi koetuista toimenpiteistä tehdään 
tarvittavat raiteisto- sekä turvalaitetarkastelut.  

Tarkastelualueena on Tampere–Jyväskylä-rataosa, mutta tarkasteltavat toimenpi-
teet keskittyvät pääosin Saakosken pohjoispuolelle. Tarkastelualue on kokonaisuu-
dessaan noin 154 km pitkä ja se jakautuu kolmeen, liikenteellisesti toisistaan eroa-
vaan osaan: Tampere–Orivesi, Orivesi–Jämsänkoski ja Jämsänkoski–Jyväskylä. 
Koko tarkastelualueella on nykytilanteessa säännöllistä henkilö- ja tavaraliiken-
nettä. Henkilöliikennettä liikennöi vuorokaudessa 18–26 junaa ja tavaraliikennettä 
11–20 junaa riippuen rataosuudesta. 

Liikenteellisesti aikataulusuunnittelun lähtökohtana toimii henkilöliikenteen vakio-
aikataulurakenne Tampere–Jyväskylä-välillä, missä henkilöjuna lähtee tunneittain 
Tampereelta minuutilla xx:06 ja saapuu Jyväskylään minuutilla xx:30. Vastaavasti 
Jyväskylästä henkilöjuna lähtee minuutilla xx:30 ja saapuu Tampereelle minuutilla 
xx:53. Aikataulurakenteessa on varauduttu myös lähiliikenteeseen Muurame–Jy-
väskylä-välillä tarkastelemalla vakioaikataulurakenteen mahdollisuutta. Tavaralii-
kenteen osalta tarkasteluissa on pyritty löytämään tunneittain toistuva vakioaika-
taulurakenne. Lisäksi tavaraliikenteen osalta on tarkasteltu aikataulurakennetta, 
mikä perustuu nykyiseen aikataulurakenteeseen sekä voimassa olevaan vuoden 
2018 valtakunnalliseen liikenne-ennusteeseen. Ennusteen perusteella nykyiseen 
aikataulurakenteeseen on lisätty yksi tavaraliikenteen junapari henkilöliikenteen 
vakioaikataulurakenteen ajankohtaan. Tavaraliikenteen lisäjunien aikatauluttami-
nen henkilöliikenteen vakioaikataulurakenteen ajankohtaan on aikataulusuunnitte-
lun näkökulmasta kriittisempää, jolloin pystytään muodostamaan paremmin kuva 
tarvittavista toimenpiteistä. 
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Työssä on tarkasteltu toimenpiteinä lyhyitä kaksoisraideosuuksia väleille Pirtti-
vuori–Lahdenperä, Jämsänkoski–Orivuori, Saakoski–Lahdenvuori sekä Keljo–Jy-
väskylä. Lisäksi on tarkasteltu Korpilahden sekä Paasivuoren uusien liikenne-paik-
kojen vaikutuksia. Toimenpiteiden perusteella on laadittu kolme eri skenaariota, 
joissa tarkastellaan infrastruktuurin muutosten vaikutusta aikataulurakenteeseen. 
Skenaarioista ensimmäisessä tarkastellaan työn lähtökohtana toimi-vien infran toi-
menpiteiden vaikutuksia aikataulurakenteeseen. Toisessa skenaariossa infraan on 
lisätty Korpilahden ja Paasivuoren liikennepaikat ja kolmannessa skenaariossa infra 
sisältää kaikki tarkasteltavat toimenpiteet eli liikenne-paikkojen lisäksi myös kak-
soisraideosuudet. Sekä henkilö- että tavaraliikenteen vakioaikataulurakenteen mu-
kainen tarkastelu on esitetty skenaarioissa 1, 2, 3 ja 3c. Henkilöliikenteen vakioai-
kataulurakenteeseen sekä nykyiseen ja voimassa olevan ennusteen mukaiseen ta-
varaliikenteen aikatauluun perustuva aikataulurakenne on esitetty skenaarioissa 
1b, 2b ja 3b. 

Henkilöliikenteen vakioaikataulurakenne on laadittu Lahdenperä–Jämsä-rataoikai-
suun perustuen, jolloin se toteutuu kaikissa laadituissa skenaarioissa. Skenaariossa 
1 tavaraliikenteen vakioaikataulurakenne on mahdollinen, mutta tarkasteluissa 
käytettyjen esimerkkijunien ajoajat pitenevät nykyisestä molempien suuntien lii-
kenteessä. Skenaarion 2 tarkasteluissa Korpilahden ja Paasivuoren lisäliikennepai-
koilla ei ole havaittu olevan hyötyä tavaraliikenteen vakioaikataulurakenteeseen, 
minkä mukaan ajoajat pitenevät molempien suuntien liikenteessä nykyisestä. Ske-
naariossa 3 lyhyillä kaksoisraideosuuksilla saavutetaan pääasiallisessa kuorma-
suunnassa Jyväskylästä Tampereen suuntaan ajoaikahyötyä, mutta pohjoisen 
suuntaan ajoaika kasvaa. Lisäksi on tarkasteltu skenaario 3c, missä tavaraliiken-
teen aikataulurakennetta on muutettu siten, että Muurame–Jyväskylä-välillä lähi-
junien säännöllinen liikennöinti on mahdollista. Skenaarion 3c tarkasteluissa tava-
raliikenteen esimerkkijunan ajoaika säilyy nykytilanteen mukaisena ja lähiliikenne 
tunnin vuorovälillä on mahdollinen. Muiden edellä mainittujen skenaarioiden osalta 
lähiliikenteen vakioaikataulurakenne ei ole mahdollinen. 

Lisäksi on tarkasteltu skenaariot 1b, 2b ja 3c, missä tarkasteltava infra vastaa 
edellä kuvattuja skenaarioita, mutta tavaraliikenteen aikataulurakenne on keven-
netty. Lähtökohtana toimiva tavaraliikenteen nykytilanteen aikataulu vaatii muu-
toksia henkilöliikenteen vakioaikataulurakenteesta johtuen, jolloin myös nykyiset 
ajoajat pitenevät. Lisäksi skenaarioissa on sijoitettu yksi tavaraliikenteen junapari 
päiväaikaan siten, että ne kohtaavat tarkastelualueella. Verrattuna lähtökohtana 
toimivaan infraan skenaariossa 1b, sekä skenaariossa 2b että skenaariossa 3b ta-
varaliikenteen ajoaikaa on mahdollista lyhentää suunnitelluilla toimenpiteillä. 
Koska tarkasteluiden lähtökohtana toimiva nykytilanteen tavaraliikenteen aikataulu 
ei ole säännöllinen, riippuu ajoaika sekä toimenpiteillä saatavat hyödyt siitä, kuinka 
lisäjunapari on tarpeen sijoittaa aikataulurakenteeseen. 

Liikenteellisten tarkasteluiden perusteella jatkotarkasteluihin esitetään ensisijai-
sesti Korpilahden uutta liikennepaikkaa sekä Keljo–Jyväskylä-kaksoisraideosuutta. 
Kaksoisraideosuudesta hyötyy erityisesti vakioaikataulurakenteen mukainen hen-
kilöliikenne, jonka häiriöherkkyys pienenee kaksoisraiteen myötä. Korpilahden lii-
kennepaikan käyttömahdollisuudet junien kohtaamiseen on osoitettavissa sekä ai-
kataulusuunnittelussa että häiriötilanteissa. Myös Pirttivuori–Lahdenperä- sekä 
Saakoski–Lahdenvuori-kaksoisraideosuuksia on mahdollista hyödyntää aikataulu-
suunnittelussa, mutta hyödyt painottuvat tavaraliikenteen vakioaikataulurakentee-
seen. 
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Marko Nyby, Maija Vehkalahti: Trafikalternativ på avsnittet Tammerfors–Jyvä-

skylä. Trafikledsverket. Helsingfors 2022. Trafikledsverkets publikationer 34/2022. 58 si-

dor och 3 bilagor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-971-4. 

Sammanfattning 

Utvecklingen av banförbindelsen Tammerfors–Jyväskylä har undersökts i flera ut-
redningar under de senaste åren. Utgångspunkten för detta arbete utgörs i fråga 
om infrastruktur av de utvecklingsåtgärder av trafikplatserna i Torkkeli, Laihalampi 
och Muurame vilka framställts i behovsutredningen från år 2017 och genomfö-
rande av linjerätningen mellan Lahdenperä och Jämsä. När det gäller trafikplat-
serna förväntas det att åtgärderna vidtas enligt den uppgjorda banplanen. Vad 
gäller linjerätningen pågår en översiktsplanering och en bedömning av miljökon-
sekvenserna. Utgångspunkten är en lösning med ett spår, där den nuvarande ban-
linjen i huvudsak bevaras i godstrafikanvändning.  

Målet med arbetet är att utreda de utvecklingsåtgärder som fortfarande kan ge 
trafikmässiga nyttor. Åtgärdernas trafikmässiga konsekvenser granskas med tidta-
bellsgranskningar, i vilka utgångspunkten för planeringen utgörs av de valda åt-
gärderna, med ett mål om att bygga upp tidtabellen genom att dra nytta av dessa 
åtgärder. De trafikkonsekvenser som genererats på så sätt kan jämföras med ut-
gångssituationen och följaktligen är det möjligt att bedöma de nyttor som kan 
uppnås med åtgärderna. Arbetet är i sin helhet tvåfasigt: i fas 1 som beskrivits i 
denna rapport görs en trafikmässig granskning av åtgärderna och i därpå följande 
fas 2 görs nödvändiga spår- och säkerhetsanordningsgranskningar rörande de åt-
gärder som upplevts vara nyttiga.  

Det granskade området utgörs av banavsnittet Tammerfors–Jyväskylä, men de 
granskade åtgärderna är i huvudsak koncentrerade till delarna norr om Saakoski. 
Det granskade området är i sin helhet cirka 154 kilometer långt och det är indelat 
i tre delar, som trafikmässigt avviker från varandra: Tammerfors–Orivesi, Orivesi–
Jämsänkoski och Jämsänkoski–Jyväskylä. I hela det granskade området finns det 
i den nuvarande situationen regelbunden person- och godstrafik. Persontrafiken 
uppgår till 18–26 tåg per dygn och godstrafiken till 11–20 tåg beroende på banav-
snitt. 

Utgångspunkten för den trafikmässiga tidtabellsplaneringen är den reguljära tidta-
bellsstrukturen för Tammerfors–Jyväskylä, i vilken persontåg avgår varje timme 
från Tammerfors minuten xx:06 och anländer till Jyväskylä minuten xx:30. På mot-
svarande sätt avgår persontåget från Jyväskylä minuterna xx.30 och ankommer till 
Tammerfors minuterna xx:53. I tidtabellsstrukturen har man också berett sig på 
närtrafik mellan Muurame och Jyväskylä genom att granska möjligheten till en 
reguljär tidtabellsstruktur. När det gäller godstrafiken har man i granskningarna 
strävat efter att hitta en reguljär tidtabellsstruktur som upprepas varje timme. 
Dessutom har tidtabellsstrukturen granskats för godstrafiken, vilken baserar sig på 
den nuvarande tidtabellsstrukturen och den aktuella nationella trafikprognosen för 
år 2018. Utifrån prognosen har ett tågpar för godstrafik lagts till i tidtabellsstruk-
turen vid tidpunkten för persontrafik i den nuvarande reguljära tidtabellsstruk-
turen. Tidtabellsplanering för extra tåg för godstrafik parallellt med persontrafik i 
den reguljära tidtabellsstrukturen är mer kritiskt ur tidtabellsplaneringssynvinkel, 
eftersom detta ger möjlighet att bilda en bättre bild av de nödvändiga åtgärderna. 
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De åtgärder som granskats i arbetet är korta dubbelspårssträckor på avsnitten 
Pirttivuori–Lahdenperä, Jämsänkoski–Orivuori, Saakoski–Lahdenvuori och Keljo–
Jyväskylä. Därtill har konsekvenserna av de nya trafikplatserna i Korpilahti och 
Paasivuori granskats. Utifrån åtgärderna har tre olika scenarier utarbetats, i vilka 
konsekvenserna av en ändring av infrastrukturen på tidtabellsstrukturen granskas. 
I det första scenariot granskas konsekvenserna av åtgärderna i de infrastrukturer 
som fungerar som utgångspunkt för arbetet för tidtabellsstrukturen. I det andra 
scenariot har trafikplatserna i Korpilahti och Paasivuori lagts till infrastrukturen och 
i det tredje scenariot omfattar infrastrukturen alla åtgärder som granskas, det vill 
säga utöver trafikplatserna också avsnitten med dubbelspår. En granskning enligt 
den reguljära tidtabellsstrukturen för både person- och godstrafik har presenteras 
i scenarierna 1, 2, 3 och 3c. En tidtabellsstruktur som baserar sig på den reguljära 
tidtabellsstrukturen för persontrafik och tidtabellen för godstrafik enligt den gäl-
lande prognosen har presenterats i scenarierna 1b, 2b och 3b. 

Den reguljära tidtabellsstrukturen för persontrafik har utarbetats utifrån linjerät-
ningen Lahdenperä–Jämsä, då den genomförs i alla uppgjorda scenarier. I scena-
rio 1 är en reguljär tidtabellsstruktur för godstrafik möjlig, men körtiderna för de 
exempeltåg som används i granskningarna kommer att öka från de nuvarande i 
båda riktningarna. I granskningarna i scenario 2 har de extra trafikplatserna i Kor-
pilahti och Paasivuori inte observerats vara till nytta för den reguljära tidtabells-
strukturen för godstransporter, vilket innebär att körtiderna i båda riktningarna 
förlängs från nuvarande nivå. I scenario 3 ger korta dubbelspåriga sträckor kör-
tidsfördelar i huvudlastriktningen från Jyväskylä mot Tammerfors, men körtiden i 
nordlig riktning ökar. Dessutom har scenario 3c granskats, där tidtabellsstrukturen 
för godstrafik har ändrats så att det är möjligt att regelbundet trafikera närtåg 
mellan Muurame och Jyväskylä. I granskningarna i scenario 3c kommer körtiden 
för exempelgodståget fortfarande att ligga i linje med den nuvarande situationen 
och närtrafik med en frekvens på en timme kommer att vara möjlig. För andra 
ovan nämnda scenarier är en reguljär tidtabellsstruktur för lokaltrafik inte möjlig. 

Därtill har scenarierna 1b, 2b och 3c granskats, där den granskade infrastrukturen 
motsvarar ovan beskrivna scenarier, men tidtabellsstrukturen för godstrafik har 
förenklats. Tidtabellen för godstrafik för den nuvarande situationen, vilken funge-
rar som utgångspunkt, kräver ändringar på grund av den reguljära tidtabellsstruk-
turen för persontrafik, då också nuvarande körtider minskar. Dessutom har ett 
tågpar för godstrafik placerats att gå dagtid i scenarierna på så sätt att de möts i 
det granskade området. Jämfört med den infrastruktur som fungerar som utgångs-
punkt i scenario 1b och är det möjligt att med de planerade åtgärderna förkorta 
körtiden för godstrafiken såväl i scenario 2b som i scenario 3b. Eftersom den tids-
plan för godstrafik i den nuvarande situationen vilken fungerar som utgångspunkt 
för granskningarna inte är regelbunden, beror körtiden och de nyttor som kan fås 
med åtgärderna på hur det är nödvändigt att placera det extra tågparet i tidta-
bellsstrukturen. 

Utifrån de trafikmässiga granskningarna framställs i första hand den nya trafikplat-
sen i Korpilahti och dubbelspårssträckan Keljo–Jyväskylä för fortsatt granskning. 
Dubbelspårssträckan gynnar i synnerhet persontrafik enligt den reguljära tidta-
bellsstrukturen, vars känslighet för funktionsavbrott minskar i och med dubbelspå-
ret. Möjligheterna att använda trafikplatsen i Korpilahti för tågmöten kan visas 
såväl i tidtabellsplaneringen och vid funktionsavbrott. Dubbelspårssträckorna Pirt-
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tivuori–Lahdenperä och Saakoski–Lahdenvuori kan också utnyttjas i tidtabellspla-
neringen, men fördelarna gäller främst den reguljära tidtabellsstrukturen för gods-
trafik. 
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Abstract 

The development of the Tampere–Jyväskylä rail connection has been examined in 
several studies during recent years. The starting point for this study is the devel-
opment measures set out in the 2017 needs assessment at the Torkkeli, 
Laihalammi and Muurame stations, as well as the implementation of the track ad-
justment between Lahdenperä and Jämsä. In the case of the stations, the 
measures are expected to be carried out in accordance with the drawn-up track 
plan. General planning and an environmental impact assessment is in progress 
with regard to the track adjustment. The starting point is a single-track adjust-
ment, where the existing line will remain mainly in the use of freight transport.  

The aim of the study is to identify which development measures are still able to 
provide transport benefits. The traffic impacts of the measures are examined 
through timetable appraisals, where the aim is to utilise the measures to build the 
selected measures and timetable that form the basis for planning. The traffic im-
pacts thus obtained can be compared to the baseline, and the benefits of the 
measures can then be evaluated. As a whole, the work will be implemented in two 
phases: in phase 1 described in this report, a traffic review of the measures will 
be carried out, and in phase 2, the required track and safety equipment appraisals 
will be performed for the measures assessed in terms of their usefulness.  

The area under review is the Tampere–Jyväskylä rail connection, but the measures 
under consideration are mainly focused on the area north of Saakoski. The whole 
area under review is approximately 154 kilometres long and it is divided into three 
parts, all with varying traffic characteristics: Tampere–Orivesi, Orivesi–Jämsänko-
ski and Jämsänkoski–Jyväskylä. In the current situation, there is regular passenger 
traffic and freight transport in the entire examined area. Passenger traffic is oper-
ated with 18–26 trains per day and freight transport with 11–20 trains depending 
on the track section. 

In traffic terms, the starting point for timetable planning is the standard structure 
of the passenger transport timetable between Tampere and Jyväskylä, where the 
passenger train departs from Tampere hourly at six minutes past and arrives in 
Jyväskylä at 30 minutes past every hour. Similarly, the passenger train from 
Jyväskylä departs at 30 minutes past the hour and arrives in Tampere at 53 
minutes past. The timetable structure has also made provisions for local traffic 
between Muurame and Jyväskylä by examining the possibility of a standard time-
table structure. In the case of freight transport, reviews have sought to find an 
hourly recurring standard schedule structure. In addition, the timetable structure 
has been considered for freight transport, based on the current timetable structure 
as well as the valid nationwide traffic prognosis from 2018. Based on the prognosis, 
one freight train pair has been added to the current timetable structure at the time 
of the standard passenger traffic timetable structure. The scheduling of additional 
freight trains at the time of the standard passenger traffic timetable structure is 
more critical from a timetable planning perspective, allowing a better picture to be 
formed of the measures required. 
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The study has examined short double-track sections for the lines between Pirt-
tivuori–Lahdenperä, Jämsänkoski–Orivuori, Saakoski–Lahdenvuori and Keljo–
Jyväskylä. In addition, the impact of the new stations in Korpilahti and Paasivuori 
has been examined. On the basis of the measures, three individual scenarios ex-
amining the impact of the infrastructure changes on the timetable structure have 
been drawn up. The first of the scenarios examines the impact of the infrastructure 
measures, that are the starting point for the study, on the timetable structure. In 
the second scenario, the stations in Korpilahti and Paasivuori have been added to 
the infrastructure, and in the third scenario, the infrastructure includes all the 
measures under consideration, i.e. not only the stations, but also the double-track 
sections. A review of the standard timetable structure for both passenger and 
freight transport is presented in scenarios 1, 2, 3 and 3c. The timetable structure 
based on the standard timetable structure for passenger transport and the current 
and valid prognosed freight traffic timetable is presented in scenarios 1b, 2b and 
3b. 

The standard timetable structure for passenger transport has been drawn up on 
the basis of the Lahdenperä–Jämsä track adjustment, thereby implementing it in 
all the scenarios drawn up. In scenario 1, a standard freight traffic timetable struc-
ture is possible, but the driving times of the example trains used in the reviews 
will be longer than for the current traffic in both directions. In the reviews for 
scenario 2, the additional stations in Korpilahti and Paasivuori have not been found 
useful for the standard freight traffic timetable structure, suggesting that driving 
times will be longer for traffic in both directions than at present. In scenario 3, the 
short double-track sections will achieve driving time benefits in the primary load 
direction from Jyväskylä to Tampere, but driving time in the northern direction will 
increase. Scenario 3c has also been considered, where the freight traffic timetable 
structure has been modified to allow regular service of local trains between 
Muurame–Jyväskylä. In the scenario 3c reviews, the driving time of the example 
freight train is maintained in line with the current situation, and local traffic on 
scheduled hourly intervals is possible. For the other scenarios mentioned above, a 
standard local traffic timetable structure is not possible. 

In addition, scenarios 1b, 2b and 3c have also been examined, in which the infra-
structure under consideration corresponds to the scenarios described above, but 
the freight traffic timetable structure has been made less frequent. The current 
freight transport timetable functioning as the starting point requires changes due 
to the standard timetable structure for passenger traffic, which will also mean that 
current driving times will become longer. In addition, one pair of freight trains has 
been scheduled during the daytime in these scenarios, so that the trains will en-
counter each other in the area under review. Compared to the starting point infra-
structure in scenario 1b, it is possible to shorten the freight driving time in both 
scenario 2b and scenario 3b with the planned measures. Since the current freight 
timetable functioning as the starting point for the reviews is not regular, the driving 
time and the benefits achievable by the measures will depend on the need to 
schedule the additional pair of trains in the timetable structure. 

On the basis of the traffic reviews, a new station in Korpilahti and the Keljo–
Jyväskylä double track section are the primary targets recommended for further 
examination. The double track section will benefit, in particular, passenger traffic 
that follows a standard timetable structure and whose sensitivity to interference 
decreases with the double track. The possibilities of using the Korpilahti station as 
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a location for trains to encounter can be demonstrated both in the timetable plan-
ning and in cases of disruption. It is also possible to utilise the Pirttivuori–
Lahdenperä and Saakoski–Lahdenvuori double-track sections in timetable plan-
ning, but the benefits are focused on the standard timetable structure for freight 
transport. 
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Esipuhe 

Tampere–Jyväskylä-rataosan kehittämistoimenpiteitä on viimeisten vuosien aikana 
tarkasteltu useissa selvityksissä. Tässä työssä lähtökohtana on hyödynnetty nykyi-
sen infrastruktuurin lisäksi sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat jo rata- tai yleissuun-
nitteluvaiheessa. Työn tavoitteena on ollut tarkastella mahdollisten uusien kehittä-
mistoimenpiteiden liikenteellisiä vaikutuksia. Työ on kokonaisuudessaan kaksivai-
heinen: nyt tehty ensimmäinen vaihe sisältää toimenpiteillä saavutettavien liiken-
teellisten hyötyjen tarkastelut ja seuraavassa vaiheessa määritetään valituille toi-
menpiteille toteutettavuusselvitys sekä kustannusarviot. 

Työ on laadittu Väyläviraston toimeksiannosta, missä työn tilaajana on toiminut 
Eero Virtanen. Suunnittelutyöstä on vastannut Sweco Infra & Rail Oy, missä työn 
projektipäällikkönä toimi työn alkuvaiheessa Marko Nyby ja työn loppuvaiheessa 
Maija Vehkalahti. 

Helsingissä toukokuussa 2022 

Väylävirasto 
Väylien suunnittelu 



Väyläviraston julkaisuja 34/2022 12 
 

 

 

Sisältö 

1 JOHDANTO ....................................................................................... 14 
1.1 Työn tausta ja tavoitteet .................................................................... 14 
1.2 Tarkastelualue .................................................................................. 14 
1.3 Aiemmat suunnitelmat ja selvitykset ................................................... 15 

2 RATAOSAN TAMPERE–JYVÄSKYLÄ KUVAUS ......................................... 16 
2.1 Infrastruktuuri, nykytilanne ................................................................ 16 

2.1.1 Tampere–Orivesi ..................................................................... 16 
2.1.2 Orivesi–Jämsänkoski ................................................................ 16 
2.1.3 Jämsänkoski–Jyväskylä ............................................................ 16 

2.2 Infrastruktuuri, suunnitellut muutokset ............................................... 16 
2.3 Liikenne ........................................................................................... 17 

2.3.1 Henkilöliikenne ........................................................................ 17 
2.3.2 Tavaraliikenne ......................................................................... 18 

3 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT ........................................................ 20 
3.1 Lähtökohdat ..................................................................................... 20 

3.1.1 Infrastruktuuri ......................................................................... 20 
3.1.2 Aikataulurakenne ..................................................................... 20 

3.2 Liikenne-ennuste ............................................................................... 21 
3.2.1 Henkilöliikenne ........................................................................ 21 
3.2.2 Tavaraliikenne ......................................................................... 21 

3.3 Tarkastellut toimenpiteet ................................................................... 22 
3.3.1 Lyhyet kaksoisraideosuudet ...................................................... 22 
3.3.2 Uudet liikennepaikat ................................................................ 23 

3.4 Liikenteelliset vaikutukset .................................................................. 24 
3.4.1 Skenaarioiden muodostaminen ................................................. 24 
3.4.2 Skenaario 1: Parannettu nykyinfra ............................................ 25 
3.4.3 Skenaario 1b: Parannettu nykyinfra + kevennetty aikataulurakenne

  .......................................................................................... 28 
3.4.4 Skenaario 2: Lisäliikennepaikat ................................................. 29 
3.4.5 Skenaario 2b: Lisäliikennepaikat + kevennetty aikataulurakenne . 30 
3.4.6 Skenaario 3: Kaksoisraideosuudet ............................................. 31 
3.4.7 Skenaario 3b: Kaksoisraideosuudet + kevennetty aikataulurakenne

  .......................................................................................... 33 
3.4.8 Skenaario 3c: Kaksoisraideosuudet + lähiliikenne ....................... 34 
3.4.9 Häiriötilanteiden vaikutustarkastelu ........................................... 35 

3.5 Jatkotarkasteluun valitut toimenpiteet ................................................. 37 

4 JATKOTARKASTELUT ......................................................................... 39 
4.1 Raiteistotarkastelu ............................................................................. 39 
4.2 Turvalaitetarkastelu ........................................................................... 39 

5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET .................................................. 40 

LÄHDELUETTELO ........................................................................................ 43 
 



Väyläviraston julkaisuja 34/2022 13 
 

 

 

LIITTEET 

Liite 1 Nykytilanteen infra 

Liite 2 Skenaarioiden infratoimenpiteet 

Liite 3 Skenaarioiden aikataulutarkastelut 
 



Väyläviraston julkaisuja 34/2022 14 
 

 

 

1 Johdanto 

1.1  Työn tausta ja tavoitteet 

Tampere–Jyväskylä-ratayhteyden kehittämistä on viime vuosina tutkittu useissa 
selvityksissä. Tampere–Jyväskylä liikenteellinen tarveselvitys -työssä esitettyjen 
toimenpiteiden vaikutuksia on tutkittu rataosan hankearvioinnissa loppuvuodesta 
2020. Samaan aikaan on tutkittu myös kaksoisraideosuuksien rakennettavuutta 
Saakosken ja Jyväskylän välillä. Lisäksi rataosalla on toteutettu kehitys- sekä pe-
rusparannustoimenpiteitä mm. ÄLY-hankkeen yhteydessä vuosina 2015–2017.  

Tämän työn lähtökohtana ovat infran osalta tarveselvityksessä esitetyt kehittämis-
toimenpiteet Torkkelin, Laihalammin ja Muuramen liikennepaikoilla sekä Lahden-
perän ja Jämsän välisen rataoikaisun toteutuminen. Liikennepaikkojen osalta toi-
menpiteistä on laadittu ratasuunnitelma, minkä mukaisesti toimenpiteet oletetaan 
toteutettavan. Rataoikaisun osalta on käynnissä yleissuunnittelu ja ympäristövai-
kutusten arviointi. Lähtökohtana toimii yksiraiteinen oikaisu, missä nykyinen rata-
linja jää pääosin tavaraliikenteen käyttöön. Rataoikaisu mahdollistaa henkilöliiken-
teen vakioaikataulurakenteen siten, että junakohtaukset saadaan kaupallisten py-
sähdysten yhteyteen Jämsässä ja Jyväskylässä.  

Työn tavoitteena on selvittää, mistä kehittämistoimenpiteistä on vielä saatavissa 
merkittävää liikenteellistä hyötyä. Toimenpiteiden liikenteellisiä vaikutuksia tarkas-
tellaan aikataulutarkasteluiden avulla, missä suunnittelun lähtökohtana toimivat 
valitut toimenpiteet ja aikataulu pyritään rakentamaan näitä toimenpiteitä hyödyn-
täen. Näin saatuja liikenteellisiä vaikutuksia voidaan verrata lähtötilanteeseen ja 
arvioida siten toimenpiteillä saavutettavia hyötyjä. 

Työ on kokonaisuudessaan kaksivaiheinen: vaiheessa 1 tehdään toimenpiteiden 
liikenteellinen tarkastelu, ja vaiheessa 2 hyödyllisiksi koetuista toimenpiteistä teh-
dään tarvittavat raiteistotarkastelut sekä turvalaitetarkastelut. Näiden vaiheiden 
jälkeen työn tuloksena saadaan esitys seuraavaan suunnitteluvaiheeseen valitta-
vista toimenpiteistä. Myös vaiheittainen toteutus voi tulla kysymykseen, jos tällä 
nähdään saavutettavan tavoiteltavia hyötyjä. Tämä raportti on laadittu vaiheen 1 
tarkasteluista. 

1.2  Tarkastelualue 

Tarkastelualueena on Tampereen tulo-opastimien E662/E661 (km 188+738) ja Jy-
väskylän tulovaihteen V003 (km 340+062) välinen rataosuus. Tässä työssä tarkas-
teltavat kohteet sijoittuvat pääosin Saakosken ja Jyväskylän välille, mutta myös 
muita pienempiä, aiemmissa selvityksissä tarkastelualueelle esitettyjä toimenpi-
teitä otetaan tämän työn tarkasteluissa huomioon niiltä osin kuin liikenteellisiä hyö-
tyjä on saatavissa, ja ne vaikuttavat myös nyt tarkastelluilla toimenpiteillä saataviin 
hyötyihin. Tarkastelualueeseen kuuluvat lähtökohtaisesti vain liikennepaikkojen 
sähköistetyt junakulkuraiteet. Kuvassa 1 on esitetty rataosa Tampere–Jyväskylä ja 
sen nykyiset liikennepaikat. 
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Kuva 1. Rataosa Tampere–Jyväskylä. 

1.3  Aiemmat suunnitelmat ja selvitykset 

Ennen työtä on tunnistettu seuraavat työhön liittyvät hankkeet, selvitykset ja suun-
nitelmat, joita hyödynnetään tämän työn lähtötietoina: 

• Ratayhteyden Tampere–Jyväskylä liikenteellinen tarveselvitys (VR Track 
2018) 

• Saakoski–Jyväskylä kaksoisraideosuuksien rakennettavuuden tekninen selvi-
tys ja kustannusarvio (Sweco 2021) 

• Tampere–Jyväskylä-rataosan kehittämisen yleis- ja ratasuunnitelmaa edeltävä 
hankearviointi (Flou 2021) 

• Rataosuuden Lahdenperä–Jämsä YS ja YVA, esiselvityksen sekä hankearvioin-
nin päivitys (Väylävirasto 2021) 

• Valtakunnallinen lähijunaselvitys (Väylävirasto 2021) 
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2 Rataosan Tampere–Jyväskylä kuvaus 

2.1  Infrastruktuuri, nykytilanne 

2.1.1  Tampere–Orivesi 

Rataosa Tampere–Orivesi on 41 km pitkä kaksiraiteinen sähköistetty rataosa, joka 
valmistui vuonna 1883. Rataosa on linjasuojastettu ja varustettu junien automaat-
tisella kulunvalvonnalla (JKV). Rataosaa kauko-ohjataan Tampereelta. Noin puo-
lessa välissä rataosaa on sivuraiteeton raiteenvaihtopaikka Haviseva. Rataosalla on 
säännöllistä henkilö- ja tavaraliikennettä. Rataosan suurin nopeus tavanomaisella 
kalustolla on 110–140 km/h ja kallistuvakorisella 140 km/h. Suurin nopeus tavara-
liikenteellä on 80 km/h akselipainolla 250 kN ja 100 km/h akselipainolla 225 kN. 

2.1.2  Orivesi–Jämsänkoski 

Rataosa Orivesi–Jämsänkoski on noin 60 km pitkä, vuonna 1950 valmistunut, yk-
siraiteinen rataosuus. Rataosa on sähköistetty, linjasuojastettu ja varustettu 
JKV:llä. Rataosuus kauko-ohjataan Tampereelta ja sen suurin nopeus on tavan-
omaisella kalustolla 100–120 km/h ja kallistuvakorisella kalustolla 140 km/h. Suurin 
nopeus tavaraliikenteellä on 80 km/h akselipainolla 250 kN ja 100 km/h akselipai-
nolla 225 kN. Rataosalla on säännöllistä henkilö- ja tavaraliikennettä.  

Rataosuuden liikennepaikoista Torkkeli, Talviainen, Länkipohja ja Lahdenperä toi-
mivat ainoastaan kohtauspaikkoina. Näistä Lahdenperä on kolmiraiteinen. Jämsä 
ja Jämsänkoski ovat laajempia raiteistoja. Jämsän liikennepaikka muodostaa Jäm-
sänkosken ja Kaipolan liikennepaikkojen läheisyydessä sijaitsevien paperitehtaiden 
kanssa kiinteän toiminnallisen kokonaisuuden. 

2.1.3  Jämsänkoski–Jyväskylä 

Rataosa Jämsänkoski–Jyväskylä on noin 52 km pitkä yksiraiteinen rataosa. Rataosa 
on sähköistetty, linjasuojastettu ja varustettu JKV:llä. Rataosaa kauko-ohjataan 
Tampereelta ja sen suurin sallittu nopeus on sekä moottori- että veturijunilla 160 
km/h. Rataosuuden nopeusrajoitukset johtuvat pääsääntöisesti tunneleista. Suurin 
sallittu akselipaino on 225 kN, jolla tavarajunien suurin sallittu nopeus on 100 
km/h. Rataosa on valmistunut vuonna 1978 ja sillä on säännöllistä henkilö- ja ta-
varaliikennettä. 

Rataosuuden liikennepaikat Saakoski ja Muurame toimivat kohtauspaikkoina. 
Näistä Saakoski on kolmi- ja Muurame kaksiraiteinen. Muutama kilometri Jyväsky-
lästä etelään on Keljonlahden voimalaitosta palveleva vaihde, joka kuuluu Jyväs-
kylän liikennepaikkaan.  

2.2  Infrastruktuuri, suunnitellut muutokset 

Nykyisen infrastruktuurin lisäksi tässä työssä lähtökohtana toimivat sellaiset rata-
osalle Tampere–Jyväskylä suunnitellut toimenpiteet, joista on laadittu ratasuunni-
telma ja toimenpiteet on oletettu toteutuvaksi suunnitelman mukaisena. Nämä toi-
menpiteet kohdistuvat Torkkelin ja Muuramen sekä suunnitellun uuden Laihalam-
min liikennepaikoille. Torkkelin liikennepaikan ratasuunnitelmassa vuonna 2021 on 
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esitetty Torkkelin liikennepaikan nykyiset lyhyet vaihteet (YV60-300-1:9) vaihdet-
tavaksi pitkiin vaihteisiin (YV60-500-1:14), jolloin sivuraiteelle ajettaessa mahdol-
listetaan 60 km/h nopeus. Muuramen liikennepaikalle on esitetty vuonna 2021 val-
mistuneessa ratasuunnitelmassa kolmas junakulkutieraide. Muuramen liikennepai-
kan uusi junakulkutieraide sijoittuu nykyisten raiteiden itäpuolelle ja vaihdeyhtey-
det toteutetaan siten, että uusi raide toimii jatkossa pääraiteena. Lisäksi Laihalam-
min uudesta liikennepaikasta on laadittu ratasuunnitelma. Laihalammin uudelle lii-
kennepaikalle Jämsänkoski–Saakoski-välille toteutetaan junakohtaukset mahdollis-
tava sivuraide noin kilometrivälille 296–297. 

Lisäksi tässä selvityksessä lähtökohtana on käytetty suunniteltua Lahdenperä–
Jämsä-välin rataoikaisua, mistä on käynnissä yleissuunnittelu sekä ympäristövai-
kutusten arviointi. Rataosuuden Lahdenperä–Jämsä rataoikaisun lähtökohtana on 
yksiraiteinen oikaisu, jolloin nykyinen ratalinja jää edelleen käyttöön ja palvelee 
lähinnä tavaraliikennettä myös tulevaisuudessa. Rataoikaisu yleissuunnitelmassa 
esitetyn mukaisesti toimii tämän selvityksen lähtökohtana. 

Lisäksi Orivesi–Jämsä-välille on vuoden 2018 tarveselvityksessä esitetty pieniä ra-
talinjan muutoksia, joiden avulla matka-aikaa on pyritty lyhentämään. Nämä muu-
tokset ovat myös tässä työssä tehtyjen tarkastelujen lähtökohtana. 

2.3  Liikenne 

2.3.1  Henkilöliikenne 

Tampere–Jyväskylä-rataosalla liikennöi tällä hetkellä (tammikuu 2022) arkivuoro-
kaudessa 18 henkilöjunaa. Näistä 6 vuoroa liikennöidään Pendolino-kalustolla ja 
12 vuoroa IC-kalustolla. Ennen COVID-19-pandemiaa henkilöliikennettä liikennöi 
yhteensä 20 vuoroa arkivuorokaudessa. Nykyisen aikataulurakenteen mukaan hen-
kilöjunien kaupalliset pysähdykset ovat Orivedellä sekä Jämsässä. Lisäksi useilla 
henkilöjunilla on ei-kaupallinen pysähtyminen Muuramessa ja Lahdenperässä kah-
den henkilöjunan kohdatessa. Tampere–Orivesi-välillä liikennöidään myös Tampe-
reen ja Keuruun välistä taajamajunaliikennettä kiskobusseilla arkivuorokaudessa 8 
vuoroa. Rataosan Tampere–Jyväskylä liikenne jakautuu pääosin tasaisesti eri vuo-
rokaudenajoille. Henkilöliikennettä on klo 6–22 välillä ja tavaraliikennettä ympäri 
vuorokauden. 

Matkustajamäärien kehitys 2000-luvulla on esitetty kuvassa 2. Vuonna 2014 avau-
tunut linja-autoliikenteen kilpailu näkyy selvänä matkamäärien laskuna vuosina 
2014–2016. Tämän jälkeen matkamäärät ovat olleet selvästi kasvussa vuoteen 
2019 asti johtuen junalippujen hinnoittelumuutoksesta. Vuonna 2020 COVID-19-
pandemia on laskenut matkamääriä tuntuvasti. 
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Kuva 2. Tampere–Jyväskylä-rataosan matkamäärät (1000 matkaa) vuosina 
2000–2020 (Lahelma 2015, Rautatietilastot 2016–2018, Väylävirasto 2020a, 
Väylävirasto 2021e). 

2.3.2  Tavaraliikenne 

Tavaraliikenteen osuus Tampere–Jyväskylä-rataosalla on merkittävä. Tärkeimpiä 
kuljetusvirtoja ovat Äänekosken sellu- ja raakapuukuljetukset, Jämsänjokilaakson 
paperitehtaiden paperi- ja raakapuukuljetukset, Siilinjärven kemianteollisuuden 
kuljetukset sekä kuljetukset sahoille Vilppulassa ja Korkeakoskella. 

Tampere–Orivesi-välillä liikennöi vuonna 2021 keskimäärin n. 20 junaa vuorokau-
dessa, Orivesi–Jämsänkoski-välillä n. 15 junaa vuorokaudessa ja Jämsänkoski–Jy-
väskylä-välillä n. 11 junaa vuorokaudessa. Tavarajunien määrä kuitenkin vaihtelee 
päivittäin ja joidenkin arkipäivien osalta junamäärä on keskiarvoa suurempi. Erityi-
sesti Jämsänkosken eteläpuolella tavaraliikenteen junamäärät ovat pienentyneet 
viime vuosina. Kuvassa 3 on esitetty Tampere–Jyväskylä-rataosan kuljetusvirrat 
vuosina 2004–2020. Vuonna 2017 Äänekoskella avautuneen biotuotetehtaan vai-
kutukset näkyvät selvästi kuljetusmäärän kasvuna vuonna 2018. Tämän jälkeen 
kuljetusmäärät ovat selvästi laskeneet koko Tampere–Jyväskylä-välillä johtuen pa-
perin viennin vähenemisestä sekä vuonna 2020 suljetusta paperitehtaasta Jämsän 
Kaipolassa. 
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Kuva 3. Tampere–Jyväskylä-rataosan kuljetusvirrat (1000 tonnia) vuosina 2004–
2020 (Rautatietilastot 2005–2018, Väylävirasto 2020b, Väylävirasto 2021e). 
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3 Liikenteelliset tarkastelut 

3.1  Lähtökohdat 

3.1.1  Infrastruktuuri 

Liikenteellisten tarkasteluiden lähtökohtana on luvussa 2 kuvattu rataosan Tam-
pere–Jyväskylä infrastruktuuri. Nykyisen infran lisäksi tarkastelut perustuvat tar-
veselvityksessä esitettyihin kehittämistoimenpiteisiin Torkkelin ja Muuramen liiken-
nepaikoilla, Laihalammin uuteen liikennepaikkaan sekä Lahdenperän ja Jämsän vä-
liseen yksiraiteiseen rataoikaisuun. Myös Orivesi–Jämsä-välille tarveselvityksessä 
esitetyt pienet ratalinjan muutokset ovat tämän selvityksen lähtökohtana, jotta 
Orivesi–Jämsä-välin ajoaikaa saadaan lyhennettyä nykyisestä ja mahdollistetaan 
nyt tarkasteltujen aikataulurakenteiden toimivuus. Näin tässä työssä tarkastellut 
aikataulurakenteet saadaan liikenteellisesti toimivimmiksi. Liikenteellisten tarkas-
teluiden perusteella on muodostettu käsitys siitä, millaisia toimenpiteitä infrastruk-
tuuri vaatii nykytilanteeseen nähden ja jo oletettujen toimenpiteiden lisäksi, jotta 
vakioaikataulurakenteen mukainen henkilöliikenne sekä tavaraliikenne on mahdol-
lista toteuttaa. 

Tarkastelualue kuuluu Euroopan laajuisen TEN-T-verkon kattavaan osaan, mihin 
liittyy vaatimuksia myös rautatieliikenteen osalta. Kattavan verkon osan vaatimuk-
set eivät tule toteutettavaksi ensimmäisessä vaiheessa, mutta suunnittelun lähtö-
kohtana voidaan pitää TEN-T-verkon asettamia tavoitteita. Tavaraliikenteessä tu-
lee mahdollistaa 740 metrin junapituus ja 100 km/h nopeus. Henkilöliikenteessä 
asetettu tavoitenopeus on 160 km/h. 

3.1.2  Aikataulurakenne 

Liikenteellisesti aikataulusuunnittelun lähtökohtana toimii henkilöliikenteen vakio-
aikataulurakenne Tampere–Jyväskylä-välillä, missä henkilöjuna lähtee tunneittain 
Tampereelta minuutilla xx:06 ja saapuu Jyväskylään minuutilla xx:30. Vastaavasti 
Jyväskylästä henkilöjuna lähtee minuutilla xx:30 ja saapuu Tampereelle minuutilla 
xx:53. Näin ollen ajoaika Tampereelta Jyväskylän suuntaan on 1 h 24 min ja Jy-
väskylästä Tampereen suuntaan 1 h 23 min. Aikataulurakenteessa on varauduttu 
myös lähiliikenteeseen Muurame–Jyväskylä-välillä tarkastelemalla vakioaikataulu-
rakenteen mahdollisuutta. 

Tavaraliikenteen osalta tarkasteluissa on pyritty löytämään tunneittain toistuva va-
kioaikataulurakenne. Tavaraliikenteen tarkasteluissa liikennöinnin lähtökohtana on 
hyödynnetty nykyisen aikataulurakenteen mukaisia hitaimpia tavarajunia, joiden 
ajoaika on noin 190–210 minuuttia. Lisäksi tavaraliikenteen osalta on tarkasteltu 
aikataulurakennetta, mikä perustuu nykyiseen aikataulurakenteeseen sekä voi-
massa olevaan vuoden 2018 valtakunnalliseen liikenne-ennusteeseen. Nykytilan-
teen aikataulurakenteena on käytetty 11.8.2021 aikataulua. Nykytilanteen mu-
kaista tavaraliikennettä on jouduttu aikataulurakenteessa muokkaamaan henkilö-
liikenteen vakioaikataulurakenteen mukaiseksi. Muutokset on kuitenkin pyritty pi-
tämään mahdollisimman pieninä, koska rataosan kuljetuksista suuri osa on riippu-
vaisia asiakkaan, satamien tai raakapuun kuormauspaikkojen aikatauluista. Ennus-
teen perusteella nykyiseen aikataulurakenteeseen on lisätty yksi junapari henkilö-
liikenteen vakioaikataulurakenteen ajankohtaan. Uudet tavaravirrat rataosalla ovat 
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todennäköisesti kuljetusasiakkaan aikataulujen ja prosessien määrittämiä, jolloin 
kuljetusten ajoittuminen päiväaikaan ovat myös mahdollista. Lisäksi tavaraliiken-
teen lisäjunien aikatauluttaminen henkilöliikenteen vakioaikataulurakenteen ajan-
kohtaan on aikataulusuunnittelun näkökulmasta kriittisempää, jolloin pystytään 
muodostamaan paremmin kuva tarvittavista toimenpiteistä. 

Liikenteellisten tarkasteluiden aikataulurakenteen suunnittelussa on käytetty läh-
tökohtana kolmen minuutin kohtaus- ja ohitusaikaa, jolloin junien kohdatessa ja 
ohittaessa aikatauluun on suunniteltu kolmen minuutin väli. Lisäksi pysähdyksestä 
johtuva ajoajan lisäys on otettu huomioon normaalien aikataulusuunnitteluperiaat-
teiden mukaisesti. 

3.2  Liikenne-ennuste  

3.2.1  Henkilöliikenne  

Vuoden 2019 tilanteeseen verrattuna henkilöliikenteen matkamääriin ennustetaan 
pientä kasvua vuoden 2018 valtakunnallisessa liikenne-ennusteessa sekä Tam-
pere–Orivesi- että Orivesi–Jyväskylä-väleille. Vuodelle 2030 ennustetaan koko 
Tampere–Jyväskylä-välille n. 1 100 000 ja vuodelle 2050 n. 1 200 000 matkaa vuo-
dessa. Kasvu on vuoden 2019 tilanteeseen nähden maltillista, jolloin junatarjonnan 
voidaan olettaa pysyvän lähellä vuoden 2019 tasoa. Taulukossa 1 on esitetty mat-
kamäärien kehitys vuosina 2019–2020 sekä ennustetut matkamäärät vuosille 2030 
ja 2050. 

Taulukko 1. Nykyiset ja ennustetut matkamäärät (1000 matkaa), (Väylävirasto 
2020a, Väylävirasto 2021e, Liikennevirasto 2018c). 

Matkamäärät vuodessa (1000 matkaa) 

Vuosi Tampere–Orivesi Orivesi–Jyväskylä 

2019 1095 975 

2020 660 575 

2030 1170 1105 

2050 1220 1220 

 

3.2.2  Tavaraliikenne 

Tavaraliikenteen osalta valtakunnallisessa liikenne-ennusteessa ennustetaan kas-
vua nykyiseen tilanteeseen nähden. Ennuste on kuitenkin laadittu vuonna 2017, 
jolloin Äänekosken biotuotetehtaan kuljetukset olivat vasta alkamassa. Lisäksi 
Jämsässä vuonna 2020 suljettu paperitehdas on vaikuttanut rataosan kuljetuksiin 
ennusteen julkaisemisen jälkeen. Äänekosken biotuotetehtaan kuljetukset eivät ole 
viime vuosina olleet sillä tasolla kuin esimerkiksi vuoden 2018 tarveselvityksessä 
ennustettiin. Nykyiseen junamäärään suhteutettuna valtakunnallisen liikenne-en-
nusteen mukaiset kuljetusvirrat ovat näin ollen mahdollisesti liian suuria ennuste-
tussa tilanteessa vuosille 2030 ja 2050. Toisaalta rataosalle on kuitenkin ennus-
tettu tavaraliikenteen kasvua, jolloin mahdollisesti kasvavia tavaravirtoja ovat sel-
lun vientikuljetukset, raakapuu sekä kemianteollisuuden tuotteet. Esitettyyn kas-
vuun perustuen tämän työn tarkasteluissa on lisätty yksi lisäjunapari nykyiseen 



Väyläviraston julkaisuja 34/2022 22 
 

 

 

aikataulurakenteeseen. Taulukossa 2 on esitetty kuljetusmäärät vuosilta 2019 ja 
2020 sekä valtakunnallisessa ennusteessa esitetyt kuljetusmääräennusteet vuosille 
2030 ja 2050. 

Taulukko 2. Nykyiset ja ennustetut kuljetusvirrat (1000 tonnia), (Väylävirasto 
2020b, Väylävirasto 2021e, Liikennevirasto 2018c). 

Kuljetusvirrat vuodessa (1000 tonnia) 

Vuosi Tampere–Orivesi 
Orivesi– 

Jämsänkoski 
Jämsänkoski– 

Jyväskylä 

2019 3684 3346 2489 

2020 3301 2971 2363 

2030 4060 3750 2980 

2050 3940 3610 2940 

 

Vuonna 2020 Jämsän Kaipolassa sulkeutuneen paperitehtaan alueella on jo käyn-
nistymässä uutta toimintaa, minkä on tarkoitus laajentua edelleen tulevaisuudessa. 
Lisäksi Äänekoskelle on suunnitteilla uusi metsäteollisuuden tuotantolaitos, mikä 
valmistuisi mahdollisesti jo lähivuosina. Näillä uusilla investoinneilla on mahdolli-
sesti tulevaisuudessa vaikutusta Tampere–Jyväskylä-rataosan tavaraliikenteen 
määrään, mutta koska investointien laajuudesta tai niiden ajankohdasta ei ole vielä 
varmuutta, on hankala arvioida tarkemmin liikenteellisiä vaikutuksia. 

3.3  Tarkastellut toimenpiteet 

3.3.1  Lyhyet kaksoisraideosuudet 

Työssä on tarkasteltu kaksoisraideosuutta Lahdenperästä etelään Pirttivuori–Lah-
denperä-välille (n. km 264–267). Kaksoisraideosuus jatkuu edelleen Lahdenpe-
rästä pohjoiseen Lahdenperä–Jämsä-välin rataoikaisuna. Tämän työn yhteydessä 
on tarkasteltu kaksoisraidevaihtoehtoja Lahdenperän liikennepaikan osalta sekä 
Lahdenperästä etelään päin jatkuvan kaksoisraiteen käyttömahdollisuuksia. Mah-
dollisia toteutustapoja ovat raiteen R001 säilyminen jatkossakin läpiajoraiteena ra-
taoikaisulle tai raiteen R002 muuttaminen pääraiteeksi. Kuvissa 4 ja 5 on esitetty 
periaateratkaisu molemmista vaihtoehdoista. Ensimmäisessä vaihtoehdossa nykyi-
nen raide R002 toimii kohtausraiteena tavarajunien kohtauksessa, jolloin sivurai-
teelta etelään päin lähtevä tavarajuna ei pysty hyödyntämään suunniteltua kak-
soisraidetta etelään. 

 

Kuva 4. Periaatekuva, missä Lahdenperän raide R001 säilyy jatkossakin 
läpiajoraiteena rataoikaisulle. 
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Toisessa vaihtoehdossa raide R003 toimii tavaraliikenteen kohtausraiteena ja näin 
ollen etelään päin lähtevän junan on mahdollista hyödyntää Pirttivuoreen jatkuvaa 
kaksoisraideosuutta. Tällöin tavarajunan on mahdollista lähteä liikkeelle jo ennen 
ohittavan henkilöjunan saapumista Lahdenperään. Jotta tässä työssä suunniteltu 
tavaraliikenteen vakioaikataulurakenne toteutuu suunnitellusti, edellyttää se tava-
rajunan etelän suuntaan lähtemistä välittömästi henkilöjunan jälkeen. Näin ollen 
toinen Lahdenperän tarkasteltu vaihtoehto on liikenteen toimivuuden kannalta pa-
rempi vaihtoehto. Toiminnallisesti ratkaisu on mahdollinen myös ilman lyhyttä kak-
soisraideosuutta Lahdenperän eteläpuolelle, mutta kaksoisraideosuus pienentää lii-
kenteen häiriöherkkyyttä suunnitellussa aikataulurakenteessa. Nykyisen raiteen 
R002 pidentämiseen liittyy kuitenkin joitakin haasteita sekä selvitettäviä asioita. 
Voimalinja sekä Lahdenperänjärvi sijaitsevat liikennepaikan välittömässä läheisyy-
dessä kaavaillun kaksoisraiteen alueella. Myös nykyisen radanpidon raiteen sijoit-
taminen muuttuneessa tilanteessa tulee tarkastella erikseen. 

 

Kuva 5. Periaatekuva, missä Lahdenperän raide R002 muutetaan jatkossa 
pääraiteeksi. 

Myös Jämsänkosken pohjoispuolella sijaitseva lyhyt kaksoisraideosuus on havaittu 
tämän työn yhteydessä tehtyjen tarkastelujen myötä tarpeelliseksi ja sen vaiku-
tuksia on tarkasteltu. Kaksoisraideosuus sijoittuu Jämsänkoski–Orivuori-välille noin 
ratakilometrivälille 288–291. 

Saakoskelta pohjoiseen on selvitetty lyhyen kaksoisraideosuuden liikenteellistä toi-
minnallisuutta. Kaksoisraideosuus sijoittuu Saakosken ja Lahdenvuoren tunnelin 
väliin noin ratakilometreille 305–308. 

Myös Jyväskylästä etelän suuntaan on tarkasteltu lyhyttä kaksoisraideosuutta. Kak-
soisraide sijoittuu välille Keljo–Jyväskylä noin raidekilometreille 338–340. Toimiak-
seen liikenteellisesti tässä työssä suunnitellulla tavalla kaksoisraideosuus vaatii 
myös muita muutoksia Jyväskylän liikennepaikalla. Kaksoisraiteen liittyminen Jy-
väskylän aseman raiteisiin tulee toteuttaa niin, että risteäviä kulkuteitä ei synny ja 
samanaikainen saapuva ja lähtevä henkilöliikenne on mahdollista toteuttaa. Myös 
tavarajunan lähtö samanaikaisesti henkilöjunan kanssa tulee olla mahdollista tässä 
työssä suunniteltujen aikataulurakenteiden mukaan. Näiden toteuttaminen vaatii 
raiteistomuutosten lisäksi myös turvalaitemuutoksia Jyväskylän liikennepaikalle. 
Raiteistomuutosten kannalta haasteena on myös Haapamäen suunnan raiteen kor-
keusero suhteessa Tampereen suuntaan jatkavaan raiteeseen. Raiteistomuutosten 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös ratapiha-alueen vieressä sijaitseva tie-
verkko, mihin liittyy myös mahdollisia ELY-keskuksen laatimia tarkasteluja. 

3.3.2  Uudet liikennepaikat 

Uusia liikennepaikkoja on tässä työssä tarkasteltu Korpilahteen (km 315+400) sekä 
Paasivuoreen (noin km 333+400). Korpilahden suunniteltu liikennepaikka sijaitsee 
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kaarteessa ja pituuskaltevuus on n. 1,5 ‰. Liikennepaikan pohjoispuolella sijaitsee 

Sahinmäen tunneli ja eteläpuolella n. 10 ‰ kalteva mäki etelän suuntaan, mitkä 
rajoittavat liikennepaikan suunniteltua sijoittumista.  

Paasivuoren suunniteltu liikennepaikka sijaitsee Paasivuoren tunnelin ja Keljonkan-
gas I -tunnelin välissä, mikä rajaa sijaintia merkittävästi. Lisäksi liikennepaikka si-
jaitsee osittain kaarteessa. Rataosuuden pituuskaltevuus on n. 0,5 ‰. 

3.4  Liikenteelliset vaikutukset 

3.4.1  Skenaarioiden muodostaminen 

Liikenteelliset tarkastelut on laadittu perustuen kolmeen eri skenaarioon, joissa 
tarkastellaan infrastruktuurin muutosten vaikutusta aikataulurakenteeseen. Tar-
kastellut skenaariot sekä eri skenaarioiden mukainen infra ja tarkasteltu aikatau-
lurakenne on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3. Liikenteellisissä tarkasteluissa laaditut skenaariot. 

Skenaario Infra Aikataulurakenne 

Skenaario 1:  
Parannettu nykyinfra 

Kaikissa skenaarioissa lähtökohtana toi-
miva infra: 
Laihalammin uusi lkp 
Lahdenperä–Jämsä-kaksoisraide 
Torkkelin ja Muuramen lkp muutokset 
Orivesi–Jämsä pienet ratalinjan muutok-
set 

Henkilöliikenne: Tunneittainen vakio-
aikataulurakenne 
 
Tavaraliikenne: Tunneittainen vakioai-
kataulurakenne 

Skenaario 1b:  
Parannettu nykyinfra  
+ kevennetty aikatau-
lurakenne 

Henkilöliikenne: Tunneittainen vakio-
aikataulurakenne 
 
Tavaraliikenne: Nykyiseen aikatauluun 
perustuva + lisäjunapari 

Skenaario 2:  
Lisäliikennepaikat 

Lähtökohtana toimiva infra 
Korpilahden ja Paasivuoren uudet lkp 

Henkilöliikenne: Tunneittainen vakio-
aikataulurakenne 
 
Tavaraliikenne: Tunneittainen vakioai-
kataulurakenne 

Skenaario 2b:  
Lisäliikennepaikat  
+ kevennetty aikatau-
lurakenne 

Henkilöliikenne: Tunneittainen vakio-
aikataulurakenne 
 
Tavaraliikenne: Nykyiseen aikatauluun 
perustuva + lisäjunapari 

Skenaario 3:  
Kaksoisraideosuudet Lähtökohtana toimiva infra 

Korpilahden ja Paasivuoren uudet lkp 
Pirttivuori–Lahdenperä-kaksoisraide 
Saakoski–Lahdenvuori-kaksoisraide 
Keljo–Jyväskylä-kaksoisraide sisältäen 
Jyväskylän ratapihan muutokset 

Henkilöliikenne: Tunneittainen vakio-
aikataulurakenne 
 
Tavaraliikenne: Tunneittainen vakioai-
kataulurakenne 

Skenaario 3b:  
Kaksoisraideosuudet 
+ kevennetty aikatau-
lurakenne 

Henkilöliikenne: Tunneittainen vakio-
aikataulurakenne 
 
Tavaraliikenne: Nykyiseen aikatauluun 
perustuva + lisäjunapari 
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Skenaario Infra Aikataulurakenne 

Skenaario 3c:  
Kaksoisraideosuudet  
+ lähiliikenne 

Lähtökohtana toimiva infra 
Korpilahden ja Paasivuoren uudet lkp 
Pirttivuori–Lahdenperä-kaksoisraide 
Saakoski–Lahdenvuori-kaksoisraide 
Keljo–Jyväskylä-kaksoisraide sisältäen 
Jyväskylän ratapihan muutokset 
Kaksoisraide Jämsänkoskelta pohjoiseen 

Henkilöliikenne: Tunneittainen vakio-
aikataulurakenne 
 
Tavaraliikenne: Tunneittainen vakioai-
kataulurakenne 
 
Lähiliikenne: Tunneittainen vakioaika-
taulurakenne välillä Muurame-Jyväs-
kylä 

 

Skenaarioista ensimmäisessä tarkastellaan työn lähtökohtana toimivien infran toi-
menpiteiden vaikutuksia aikataulurakenteeseen. Toisessa skenaariossa infraan on 
lisätty Korpilahden ja Paasivuoren liikennepaikkavaraukset ja kolmannessa skenaa-
riossa infra sisältää kaikki tarkasteltavat toimenpiteet eli liikennepaikkojen lisäksi 
myös kaksoisraideosuudet Pirttivuori–Lahdenperä, Saakoski–Lahdenvuori ja Keljo–
Jyväskylä. Eri skenaarioiden pohjalta on arvioitu erilaisen aikataulurakenteen toi-
mivuutta ja mahdollisuuksia kyseisillä infran toimenpiteillä. Sekä henkilö- että ta-
varaliikenteen vakioaikataulurakenteen mukainen tarkastelu on esitetty skenaa-
rioissa 1, 2, 3 ja 3c. Henkilöliikenteen vakioaikataulurakenteeseen sekä nykyiseen 
ja voimassa olevan ennusteen mukaiseen tavaraliikenteen aikatauluun perustuva 
aikataulurakenne on esitetty skenaarioissa 1b, 2b ja 3b.  

3.4.2  Skenaario 1: Parannettu nykyinfra 

Tarkasteluiden ensimmäinen skenaario on laadittu hyödyntäen työn lähtökohtana 
toimivaa infrastruktuuria. Nykyisen infran lisäksi tarkasteluissa on mukana Laiha-
lammin liikennepaikka sekä Lahdenperä–Jämsä-välin rataoikaisu yksiraiteisena, 
jolloin myös nykyinen rata on käytössä tavaraliikenteelle. Myös Torkkelin ja Muu-
ramen liikennepaikalle kohdistuvat toimenpiteet ovat mukana skenaarion 1 mukai-
sessa infrassa. Kuvassa 6 on esitetty vihreällä skenaarion 1 mukaisen infran muu-
tokset nykytilanteeseen nähden. 
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Kuva 6. Skenaarion 1 mukainen infra. 

Henkilöliikenteen osalta tarkasteltu vakioaikataulurakenne tunnin vuorovälillä to-
teutuu skenaarion mukaisilla infratoimenpiteillä. Aikataulurakenteen suunnittelu-
periaatteet on kuvattu tarkemmin luvussa 3.1. Henkilöliikenteen suunniteltu aika-
taulu on kuitenkin hyvin häiriöherkkä, koska Jyväskylään saapuu henkilöjuna ete-
lästä samalla minuutilla kuin toinen lähtee etelän suuntaan. Näin ollen etelästä 
saapuva juna aiheuttaa myöhästyessään myöhästymisen myös lähtevälle junalle. 

Tavaraliikenteen osalta maksimitilanne, missä myös tavaraliikenne on vakioaika-
taulurakenteen mukainen tunnin vuorovälillä, on myös mahdollinen, mutta aika-
taulurakenne ei salli liikennöinnissä häiriötilanteita. Tavaraliikenteen matka-ajat 
kuitenkin pitenevät nykyisestä. Suunnan Tampere–Jyväskylä nopein matka-aika 
pitenee nykyisestä 3h 10min vain hieman ja on suunnitellussa aikatauluraken-
teessa 3h 14min. Vastaavasti tyypillisemmässä kuormasuunnassa Jyväskylästä 
Tampereen suuntaan ei-kaupalliset pysähdykset lisääntyvät, jolloin nykyinen ajo-
aika 3h 28min pitenee ollen suunnitellussa aikataulurakenteessa 3h 45min. Lisäksi 
tavarajunille syntyy kohtaaminen Muurameen, missä etelän suuntaan kulkeva ta-
varajuna joutuu odottamaan pohjoisen suuntaan kulkevaa. Tämä on ongelmallista 
erityisesti etelän suuntaan kulkeville kuormajunille, koska lähteminen Muuramen 
liikennepaikalta etelään on haastavaa noin 10 ‰ kaltevan mäen vuoksi. 

Häiriöherkkyyttä tässä aikataulurakenteessa lisää tavarajunien kohtaaminen Lah-
denperässä sekä henkilöjunan ohitus. Pohjoisesta saapuva tavarajuna on Lahden-
perässä vain kaksi minuuttia ennen etelästä saapuvaa ja nykyiselle ratalinjalle jat-
kavaa tavarajunaa. Lisäksi etelästä tuleva henkilöjuna saapuu Lahdenperään vain 
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kaksi minuuttia etelästä saapuvan tavarajunan perässä. Pohjoisen suunnan lisä-
opastimella Lahdenperän eteläpuolelle tai kaksoisraiteen aloittamisella jo Lahden-
perän eteläpuolella (n. km 264) olisi mahdollista parantaa liikennöinnin täsmälli-
syyttä. Kuvassa 7 on kuvattu tarkemmin Lahdenperään syntyvä häiriöherkkä ti-
lanne.  

 

Kuva 7. Skenaarion 1 mukaisessa aikataulurakenteessa syntyvä häiriöherkkä 
tilanne Lahdenperän liikennepaikalla. 

Lähijunaliikenteen sijoittuminen tarkastellussa aikataulurakenteessa Muurame–Jy-
väskylä-välille on haastavaa. Tunnin vuorovälillä kulkeva lähijuna on mahdollista 
sijoittaa aikataulurakenteeseen, mutta se edellyttää tavarajunien aikataulumuu-
tosta siten, että lähtö Jyväskylästä aikaistuu 10min ja siten myös niiden ajoaika 
etelän suuntaan eli kuormasuuntaan pitenee vastaavasti. Lähijunan olisi tällöin 
mahdollista lähteä Jyväskylästä minuutilla xx:45. Lähijunaliikenteen sijoittuminen 
aikataulurakenteeseen vaatii myös opastinvälien tihentämistä Muuramen lähellä, 
jotta lähijunan on mahdollista ajaa lähempänä aikataulurakenteeseen sijoitettuja 
tavarajunia. 

Kuvassa 8 on esitetty skenaarion 1 mukainen tarkastelu henkilö- ja tavaraliiken-
teen vakioaikataulurakenteella. Punaisella on kuvaan merkitty Lahdenperän liiken-
nepaikalle syntyvä haasteellinen tilanne tavarajunien kohtaamisesta ja henkilöju-
nan ohituksesta. 
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Kuva 8. Skenaarion 1 mukainen aikataulurakenne. 

3.4.3  Skenaario 1b: Parannettu nykyinfra + kevennetty aika-
taulurakenne 

Skenaarion 1b tarkasteluissa infran osalta lähtökohtana on skenaariota 1 vastaava 
tilanne. Aikataulurakennetta on tarkasteltu siten, että henkilöliikenteen vakioaika-
taulurakenteeseen on sovitettu nykyisen tavaraliikenteen aikataulun lisäksi yksi ju-
napari päiväaikaan. 

Henkilöliikenteessä vakioaikataulurakenne tunnin vuorovälillä toteutuu vastaavasti 
kuin skenaariossa 1. Aikataulurakenne on sama kuin skenaariossa 1, joten myös 
aikataulun häiriöherkkyys Jyväskylään saapuvan ja lähtevän henkilöjunan osalta 
on vastaava. Vakioaikataulurakenne kuitenkin edellyttää tavaraliikenteen nykyi-
seen aikatauluun jossain määrin muutoksia. 

Lähijunaliikenteen sijoittaminen Muurame–Jyväskylä-välille ei ole mahdollista ske-
naarion 1b mukaisessa tilanteessa. Nykyinen tavaraliikenteen aikataulurakenne ei 
ole säännöllinen, jolloin säännöllisen lähijunaliikenteen sijoittaminen aikataulura-
kenteeseen ei sellaisenaan ole mahdollista. Säännöllinen lähijunaliikenne vaatii siis 
toteutuakseen tavaraliikenteen nykyiseen aikatauluun merkittäviä muutoksia.  

Tavaraliikenteen osalta nykyisen aikataulun mukainen liikenne on sovitettavissa 
myös henkilöliikenteen vakioaikataulurakenteen ajankohtaan. Tämä kuitenkin 
edellyttää tavaraliikenteessä nykyiseen aikatauluun muutoksia, joiden tarkempia 
vaikutuksia on vaikea arvioida, koska junien suunniteltuun aikatauluun vaikuttavat 
niin asiakkaiden kuin satamienkin aikataulut. Nyt tehdyt tarkastelut on pyritty laa-
timaan siten, että muutokset nykyisten junien aikatauluun olisivat mahdollisimman 
pieniä. Henkilöliikenteen vakioaikataulurakenne vaikuttaa kuitenkin aikatauluihin 
viivästyttäen tavaraliikenteen aikatauluja pääosin noin 10–30 minuuttia. Lisäksi Jy-
väskylästä etelään päin lähdettäessä henkilöliikenteen vakioaikataulurakenne vai-
kuttaa merkittävästi tavaraliikenteen mahdolliseen sijoittumiseen aikatauluraken-
teessa. Mikäli Muuramessa pysähtymistä vältetään erityisesti pääasiallisessa kuor-
masuunnassa eli etelään päin suuntautuvassa liikenteessä, on tavarajunan lähdet-
tävä Jyväskylästä heti henkilöjunan jälkeen ehtiäkseen Saakoskelle ennen etelästä 
päin saapuvaa seuraavaa henkilöjunaa. 
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Tavaraliikenteen osalta aikataulurakenteeseen on lisätty yksi junapari Tampere–
Jyväskylä-välille. Aikataulutarkasteluiden perusteella lisäjunapari on mahdollista si-
joittaa aikataulurakenteeseen myös henkilöjunien vakioaikataulurakenteen ajan-
kohtaan. Riippuen lisäliikenteen tavoiteaikataulusta mahdollisia haasteita on kui-
tenkin esimerkiksi kokonaisajoaika Tampere–Jyväskylä-välillä. Nyt tehdyissä tar-
kasteluissa lisäjunien ajoaika on lyhimmillään noin 3 h 15 minuuttia, mutta koko-
naisajoaikaan vaikuttaa merkittävästi lisäjunien sijoittuminen aikataulurakentee-
seen. Tavoiteaikatauluun vaikuttaa todellisuudessa asiakkaiden tarpeet sekä sata-
mien aikataulut, mikäli uudet kuljetukset suuntautuvat satamiin. Nyt suunnitellussa 
aikataulurakenteessa on pyritty välttämään etelään päin kulkevien junien osalta 
Muuramessa pysähtyminen, mikä osaltaan vaikuttaa junan mahdolliseen sijoittu-
miseen aikataulurakenteessa. Kuvassa 9 on esitetty esimerkki lisäjunien mahdolli-
sesta sijoittumisesta aikataulurakenteeseen. Vaaleammalla sinisellä on esitetty uu-
det tavarajunat ja tummemmalla sinisellä nykyiset tavarajunat. 

 

Kuva 9. Esimerkki skenaarion 1b mukaisesta aikataulurakenteesta. 

3.4.4  Skenaario 2: Lisäliikennepaikat 

Toisessa skenaariossa infran osalta tarkasteluihin on lisätty Korpilahden liikenne-
paikka Saakoski–Muurame-välille kilometrille 315+400 sekä Paasivuoren liikenne-
paikka Muuramen ja Jyväskylän välille kilometrille 333+400. Muilta osin infra on 
skenaarion 1 mukainen. Kuvassa 10 on esitetty skenaarion 2 mukaiset infran muu-
tokset. 

 

Kuva 10. Skenaarion 2 mukaiset infran muutokset. 

Henkilöliikenteessä vakioaikataulurakenne tunnin vuorovälillä toteutuu vastaavasti 
kuin skenaariossa 1. Aikataulurakenne on sama kuin skenaariossa 1, joten myös 
aikataulun häiriöherkkyys Jyväskylään saapuvan ja lähtevän henkilöjunan osalta 
on vastaava. 
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Vastaavalla aikataulurakenteella tarkasteltaessa tavarajunien kohtaaminen ja hen-
kilöjunan ohitus siirtyy Lahdenperästä Länkipohjaan. Länkipohjan liikennepaikka ei 
kuitenkaan mahdollista infran osalta kolmen junan kohtaamista, koska sivuraiteita 
on vain yksi. Skenaarion liikenteellisiä vaikutuksia on tarkasteltu tästä huolimatta. 
Verrattuna skenaarion 1 mukaiseen aikataulurakenteeseen, tavarajunan matka-
aika myös kasvaa molempiin suuntiin. Vaikka Jyväskylästä päin lähdettäessä tava-
rajuna ehtii Korpilahdelle Muuramen sijaan, joutuu se odottamaan Orivedellä pit-
kään, jolloin kokonaismatka-aika kasvaa ollen 3h 50min. Vastaavasti toiseen suun-
taan tavarajunille muodostuu myös pitkä odotus Muuramessa, jolloin matka-aika 
on myös pohjoisen suuntaan 3h 50min. 

Lähijunaliikenteen mahdollisuudet tunnin vuorovälillä liikennöintiin ovat tässä ske-
naariossa jopa haastavammat kuin ensimmäisessä skenaariossa, mikäli aikataulu-
rakenteen mukaiset kaikki henkilö- ja tavarajunat liikennöidään. Tavarajunat va-
raavat käytännössä Muurame–Jyväskylä-välin henkilöliikenteen junien välissä, jol-
loin lähiliikenteen sijoittaminen nyt tarkastellun aikataulun ehdoilla ei ole mahdol-
lista. 

Kuvassa 11 on esitetty skenaarion 2 mukainen aikataulurakenne. Kuvaan on mer-
kitty punaisella Länkipohjan liikennepaikalle syntyvä kolmen junan kohtaaminen, 
mikä ei ole infran puolesta käytännössä mahdollinen ratkaisu. 

 

Kuva 11. Skenaarion 2 mukainen aikataulurakenne. 

3.4.5  Skenaario 2b: Lisäliikennepaikat + kevennetty aikataulu-
rakenne 

Skenaarion 2b tarkasteluissa infra vastaa skenaarion 2 mukaista tilannetta eli inf-
ran osalta toimenpiteinä on lisätty Korpilahden liikennepaikka Saakoski–Muurame-
välille kilometrille 315+400 sekä Paasivuoren liikennepaikka Muuramen ja Jyväs-
kylän välille kilometrille 333+400. Aikataulurakennetta on tarkasteltu siten, että 
henkilöliikenteen vakioaikataulurakenteeseen on sovitettu nykyisen tavaraliiken-
teen aikataulun lisäksi yksi junapari päiväaikaan. 
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Henkilöliikenteen osalta tilanne on vastaava kuin aiemmissa skenaarioissa eli va-
kioaikataulurakenne toteutuu, mutta se edellyttää nykyiseen tavaraliikenteen aika-
tauluun kuitenkin jossain määrin muutoksia vastaavasti kuin skenaariossa 1b. Myös 
lähijunaliikenteen osalta tilanne on vastaava kuin skenaariossa 1b eli liikenteen 
toteutuminen vakioaikataulurakenteen mukaisena ei ole mahdollista ottaen huo-
mioon henkilöliikenteen vakioaikataulurakenteen sekä epäsäännöllisen tavaralii-
kenteen.  

Tavaraliikenteessä uusista liikennepaikoista erityisesti Korpilahtea on mahdollista 
hyödyntää niin nykyisen liikenteen kuin mahdollisen lisäliikenteenkin suunnitte-
lussa. Näin ollen henkilöliikenteen vakioaikataulurakenteen vaikutukset eivät ole 
nykyiseen tavaraliikenteen aikatauluun niin merkittävät kuin skenaariossa 1b. Riip-
puen nykyisen tavaraliikenteen aikataulun mahdollisista muutoksista, nykyiset ajo-
ajat kasvavat maksimissaan noin puoli tuntia tai pysyvät samalla tasolla kuin ny-
kytilanteessa.  

Myös suunnitellun lisäliikenteen osalta Korpilahden liikennepaikan hyödyntäminen 
nopeuttaa ajoaikaa, kun etelään päin ajavan junan on mahdollista kohdata henki-
löjuna Korpilahdella Saakosken sijaan ja lähteä näin ollen Jyväskylästä myöhem-
min. Vastaavasti etelästä päin saapuva tavarajuna ehtii Korpilahdelle henkilöjunan 
kohtaamiseen Saakosken sijaan ja on näin ollen Jyväskylässä noin 10 minuuttia 
aiemmin. Ajoaika Tampere–Jyväskylä-välille on näin olle 3 h 00 min. Etelään päin 
kulkevan junan ajoajaksi saadaan 3 h 11 min. Kuvassa 12 on esitetty esimerkki 
lisäjunien mahdollisesta sijoittumisesta aikataulurakenteeseen. Vaaleammalla sini-
sellä on esitetty uudet tavarajunat ja tummemmalla sinisellä nykyiset tavarajunat. 

 

Kuva 12. Esimerkki skenaarion 2b mukaisesta aikataulurakenteesta. 

3.4.6  Skenaario 3: Kaksoisraideosuudet 

Skenaarion 3 mukainen infrastruktuuri käsittää edellisten skenaarioiden infran li-
säksi kaksoisraideosuudet Pirttivuori–Lahdenperä (km 264–267), Saakoski–Lah-
denvuori (km 305–308) sekä Keljo–Jyväskylä (km 338–340). Kuvassa 13 on esi-
tetty skenaarion 3 mukaisen infran muutokset. 
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Kuva 13. Skenaarion 3 mukaisen infran muutokset. 

Henkilöliikenteen vakioaikataulurakenne tunnin vuorovälillä toteutuu vastaavasti 
kuin aiemmissa skenaarioissa. Tavaraliikenteessä aikataulurakenne muuttuu siten, 
että Tampereelta Jyväskylän suuntaan matka-aika pitenee nykytilanteesta n. 40 
minuuttia ollen suunnitellussa tilanteessa 3 h 44 min. Matka-ajan pidentyminen 
syntyy käytännössä kokonaisuudessaan Jämsä–Jyväskylä-välillä. Yleisemmässä 
kuormasuunnassa Jyväskylästä Tampereelle tavarajunien matka-aika lyhenee ny-
kyisestä n. 10 minuuttia ollen suunnitellussa tilanteessa 3h 17min. Matka-ajan ly-
hentyminen johtuu pysähdysten vähenemisestä, joita on suunnitellussa aikataulu-
rakenteessa ainoastaan Saakoskella, Lahdenperässä ja Talviaisissa. 

Suunniteltu aikataulurakenne edellyttää sekä Keljo–Jyväskylä- että Saakoski–Lah-
denvuori-kaksoisraideosuuksia toteutuakseen suunnitellusti. Keljo–Jyväskylä-kak-
soisraideosuus on tarpeen, jotta tavarajuna pystyy lähtemään Jyväskylästä etelään 
vain minuutti henkilöjunan jälkeen ja näin junakohtaukset muilta osin toteutuvat 
suunnitellusti. Lisäksi kaksoisraideosuus Jyväskylästä etelään parantaa henkilölii-
kenteen täsmällisyyttä verrattuna skenaarioihin 1 ja 2, kun Jyväskylästä etelään 
päin lähtevän henkilöjunan aikataulu ei ole täysin riippuvainen etelästä saapuvan 
henkilöjunan täsmällisyydestä. 

Kaksoisraideosuuden hyödyntäminen edellä mainituissa tilanteissa edellyttää kui-
tenkin myös muutoksia Jyväskylän liikennepaikalle. Turvalaitemuutoksia tarvitaan, 
jotta junien lähteminen minuutin vuorovälillä olisi mahdollinen. Lisäksi kaksoisraide 
tulee suunnitella siten, ettei Jyväskylän asemalla synny eri suuntiin kulkeville junille 
ristikkäisiä kulkuteitä. Myös tavaraliikenne tarvitsee uuden raideyhteyden etelän 
suuntaan, jotta aikataulurakenne voi toteutua suunnitellusti. Saakoski–Lahden-
vuori-kaksoisraideosuus on myös aikataulurakenteen kannalta tarpeellinen, jotta 
pohjoisesta saapuva tavarajuna ehtii Saakoskelle ennen kohtaavaa henkilöjunaa. 
Aikataulussa tavarajuna on suunniteltu saapuvaksi Saakoskelle vain minuutti en-
nen kohtaavaa henkilöjunaa, mikä ei ole mahdollinen aikataulullisesti ilman kak-
soisraideosuutta.  

Myös Pirttivuori–Lahdenperä-välin kaksoisraideosuus on aikataulutarkasteluiden 
perusteella tarpeen erityisesti häiriöherkkyyden pienentämiseksi. Lahdenperässä 
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etelän suuntaan kulkevan tavarajunan on päästävä lähtemään välittömästi henki-
löjunan ohituksen jälkeen, jotta tavarajunien kohtaaminen Talviaisissa onnistuu 
suunnitellussa aikataulussa. Paasivuoren tai Korpilahden suunnitelluille uusille lii-
kennepaikoille ei synny skenaarion 3 mukaisessa aikataulurakenteessa lainkaan 
junakohtauksia tai ohituksia. 

Lähijunaliikenteen mahdollisuudet välillä Muurame–Jyväskylä on tarkasteltu ske-
naarion 3 mukaisessa aikataulurakenteessa. Tarkasteluiden perusteella lähijunalii-
kenne tunnin vuorovälillä ei ole mahdollinen ilman pitkää kääntöaikaa Muura-
messa.  

Skenaarion 3 mukainen aikataulurakenne on esitetty kuvassa 14. Mikäli edellä mai-
nitut toimenpiteet toteutuvat, aikataulurakenteeseen ei synny konfliktipisteitä ja 
aikataulurakenne on siten mahdollista toteuttaa. Aikataulurakenne ei sisällä lähiju-
naliikennettä, mikä ei ole mahdollinen tässä esitetyn aikataulurakenteen mukai-
sena. Lähijunaliikenne on esitetty skenaarion 3b aikataulussa. 

 

 

Kuva 14. Skenaarion 3 mukainen aikataulurakenne. 

3.4.7  Skenaario 3b: Kaksoisraideosuudet + kevennetty aika-
taulurakenne 

Skenaarion 3b tarkasteluissa infrana toimii skenaarion 3 mukainen tilanne: Korpi-
lahden liikennepaikka Saakoski–Muurame-välillä, Paasivuoren liikennepaikka Muu-
ramen ja Jyväskylän välillä sekä kaksoisraideosuudet Pirttivuori–Lahdenperä (km 
264–267), Saakoski–Lahdenvuori (km 305–308) sekä Keljo–Jyväskylä (km 338–
340). Aikataulurakennetta on tarkasteltu siten, että henkilöliikenteen vakioaikatau-
lurakenteeseen on sovitettu nykyisen tavaraliikenteen aikataulun lisäksi yksi juna-
pari päiväaikaan. 

Henkilöliikenteen vakioaikataulurakenne toteutuu vastaavasti kuin aiemmissa ske-
naarioissa, mutta se edellyttää jossain määrin muutoksia nykyiseen tavaraliiken-
teen aikatauluun. Myös lähijunaliikenteen osalta tilanne on vastaava kuin skenaa-
rioissa 1b ja 2b eli liikenteen toteutuminen vakioaikataulurakenteen mukaisena ei 
ole mahdollista ottaen huomioon henkilöliikenteen vakioaikataulurakenteen sekä 
epäsäännöllisen tavaraliikenteen.  
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Riippuen lisäliikenteen sijoittamisesta aikataulurakenteeseen, on Saakosken poh-
joispuolella sijaitsevalla kaksoisraideosuudella mahdollista tuoda joustoa erityisesti 
tavaraliikenteen aikataulusuunnitteluun sekä nykyisen liikenteen että suunnitellun 
lisäliikenteen osalta. Kuvassa 15 esitetyssä esimerkkitapauksessa lisäliikenteen si-
joittamisesta tarkasteltuun aikataulurakenteeseen tavarajunat kohtaavat Saa-
koski–Lahdenvuori-kaksoisraideosuudella. Mikäli pohjoisen suuntaan kulkeva uusi 
tavarajuna suunnitellaan kulkemaan samanaikaisesti etelään päin kulkevan uuden 
tavarajunan kanssa, junien kohtaaminen on mahdollinen esimerkiksi Jämsässä, 
jolloin pohjoisen suuntaan kulkeva tavarajuna pystyy hyödyntämään Korpilahden 
uutta liikennepaikkaa henkilöjunan kohtaamisessa. 

Nyt tarkastelluilla lisäjunilla etelään päin kulkevan junan ajoaika on 2 h 56 min, 
mikä on kyseiselle junalle lähes nopein mahdollinen ajoaika riippumatta junan si-
joittumisesta aikataulurakenteeseen. Tehdyssä tarkastelussa pohjoisen suuntaan 
kulkevan junan ajoaika on 3 h 13 min. Junan ajoaikaa on mahdollista lyhentää, 
mikäli juna sijoitetaan aikataulurakenteeseen eri ajankohtaan. 

 

Kuva 15. Esimerkki skenaarion 3b mukaisesta aikataulurakenteesta. 

3.4.8  Skenaario 3c: Kaksoisraideosuudet + lähiliikenne 

Skenaarion 3c infrastruktuuri kattaa kaikki edellä kuvattujen skenaarioiden mukai-
set toimenpiteet sekä lisäksi Jämsänkoskelta pohjoiseen n. kolmen kilometrin kak-
soisraideosuuden (Jämsänkoski–Orivuori), mikä mahdollistaa tunnin vuorovälillä 
lähijunaliikenteen liikennöinnin Muurame–Jyväskylä-välillä nyt suunnitellussa aika-
taulurakenteessa. 

Skenaariossa 3c henkilökaukoliikenteen aikataulurakenteeseen ei tule muutoksia 
muihin skenaarioihin verrattuna. Verrattuna skenaarion 3 mukaiseen aikataulura-
kenteeseen, tavarajunan matka-aika pohjoisen suuntaan säilyy nykytilanteen mu-
kaisena (3 h 10 min) eli ei pitene toisin kuin skenaariossa 3. Myös tyypillisemmässä 
kuormasuunnassa Jyväskylästä etelään ajoaika säilyy nykytilanteen mukaisena (3 
h 28 min). Tavarajunien kohtaaminen sijoittuu Jämsänkosken pohjoispuolelle ja 
muista skenaarioista poiketen myös Korpilahdella on kahden tavarajunan kohtaa-
minen. Lähiliikenteen liikennöinti on tässä skenaariossa mahdollinen tunnin vuoro-
välillä esimerkiksi siten, että lähtö Jyväskylästä on minuutilla xx:44 ja saapuminen 
Muurameen minuutilla xx:55. Kahdeksan minuutin kääntöajan jälkeen lähtö Muu-
ramesta minuutilla xx:03 ja saapuminen Jyväskylään minuutilla xx:15. 
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Kuvassa 16 on esitetty skenaarion 3c mukainen aikataulutarkastelu, missä skenaa-
rion 3 mukaisessa aikataulurakenteessa pohjoisen suuntaan kulkeva tavarajuna on 
korvattu nopeammalla yhteydellä. Kyseinen tavarajuna on kuvattu aikataulussa 
vaaleamman sinisellä. Tavarajunan nopeamman aikataulun myötä lähiliikenteen 
liikennöinti on mahdollista tunnin vuorovälillä Muurame–Jyväskylä-välillä (kuvassa 
vihreällä). Tavarajunan tässä esitetty aikataulu edellyttää kuitenkin lyhyttä kak-
soisraideosuutta Jämsänkosken pohjoispuolelle tavarajunien kohtaamista varten 
(merkitty kuvassa punaisella). 

 

Kuva 16. Skenaarion 3c mukainen aikataulurakenne. 

3.4.9  Häiriötilanteiden vaikutustarkastelu 

Häiriötilanteiden vaikutuksia suunniteltuihin aikataulurakenteisiin on tarkasteltu 
henkilöliikenteen myöhästymistilanteiden vaikutuksia arvioimalla. Rataosan juna-
kohtausten kannalta kriittisin piste on Jämsä, koska Tampere–Orivesi-välin myö-
hästyminen junan suunnasta riippumatta siirtyy suoraan Jämsään. Häiriötilanteita 
ja niiden vaikutuksia on tarkasteltu molempien suuntien henkilöjunien 2, 5 ja 8 
minuutin myöhästymisten avulla Jämsässä. Häiriötarkastelut on tehty kriittisem-
män aikataulurakenteen mukaan, missä sekä henkilö- että tavaraliikenne kulkee 
vakioaikataulun mukaisesti. Mikäli tavarajunien osuutta aikataulurakenteessa vä-
hennetään, pienenee myös niille aiheutuvien viiveiden määrä ja siten myös viiveen 
kokonaisvaikutusaika pienenee. 

Jämsässä kahden minuutin myöhästyminen etelästä päin saapuvalla junalla aiheut-
taa edelleen myöhästymisen Jyväskylästä etelään lähtevälle henkilöjunalle, joka 
saapuu Tampereelle minuutin aikataulusta myöhässä. Myös tavaraliikenteelle ai-
heutuu pieniä viiveitä. Kokonaisuudessaan häiriötilanne vaikuttaa nyt suunnitel-
lussa aikataulurakenteessa noin 3 tunnin ajan. Pohjoisesta saapuvalla henkilöju-
nalla kahden minuutin myöhästyminen Jämsässä aiheuttaa seuraaville junille vii-
veitä siten, että myöhästymisen vaikutukset näkyvät aikataulurakenteessa noin 4 
tunnin ajan. 

Viiden minuutin myöhästyminen Jämsässä henkilöjunalla aiheuttaa viiveitä useam-
malle henkilöjunalle. Erityisesti Keljo–Jyväskylä-välin kaksoisraide parantaa henki-
löliikenteen täsmällisyyttä, kun Jyväskylästä etelään päin lähtevä henkilöjuna voi 
lähteä ennen kuin etelästä myöhässä saapuva juna on Jyväskylässä. Henkilöliiken-
teen osalta on myös huomattava, että häiriötilanteessa henkilöjunien kohtaaminen 
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siirtyy Jämsästä Lahdenperä–Jämsä-kaksoisraideosuudelle, jolloin toinen henkilö-
juna joutuu käyttämään nykyistä ratalinjaa uuden oikaisun sijaan. Tämä aiheuttaa 
aikatauluun todennäköisesti jonkin verran lisäviivettä. 

Tavaraliikenteelle aiheutuu häiriöstä merkittäviä viiveitä, kun ei-kaupallisten py-
sähdysten pysähdysajat pitenevät. Viiveet ovat junasta riippuen jopa 30–60 mi-
nuuttia ja kokonaisuudessaan häiriötilanteen vaikutukset näkyvät aikatauluraken-
teessa noin 4 tunnin ajan. Häiriötilanteiden hallinnassa tavaraliikenteessä korostu-
vat uudet liikennepaikat Korpilahti ja Paasivuori, missä ei-kaupalliset pysähdykset 
lisääntyvät poikkeustilanteessa.  Kuvassa 17 on esitetty esimerkkinä aikataulutar-
kastelu, missä pohjoisen suuntaan kulkeva henkilöjuna myöhästyy Jämsässä 5 mi-
nuuttia. Häiriötilanne vaikuttaa erityisesti tavaraliikenteessä vielä useita tunteja 
häiriön syntymisen jälkeen. Kuvassa vaaleammalla violetilla on merkitty henkilöju-
nat, joihin häiriö vaikuttaa ja tummemmalla violetilla tavarajunat.  

 

Kuva 17. Esimerkki häiriötilanteen aikataulutarkastelusta. 

Kahdeksan minuutin myöhästyminen Jämsässä aiheuttaa aiempia tarkasteluita pi-
demmän haitan sekä henkilö- että tavarajunille. Edelleen Keljo–Jyväskylä-kaksois-
raiteen avulla viivettä saadaan nopeammin pienennettyä henkilöjunilla. Lisäksi 
henkilöjunien kohtaaminen siirtyy Jämsästä Lahdenperä–Jämsä-kaksoisraideosuu-
delle vastaavasti kuin aiemmassa tarkastelussa, mikä aiheuttaa edelleen lisävii-
vettä. Nyt tehdyn tarkastelun perusteella viiveet tavaraliikenteelle ovat jopa pie-
nemmät kuin viiden minuutin myöhästymistarkastelussa. On kuitenkin huomat-
tava, että nyt tehty tarkastelu sisältää sellaisia junakohtauksia, jotka eivät käytän-
nössä pysty toteutumaan suunnitellusti. Tällöin viiveitä syntyy todellisuudessa hie-
man enemmän riippuen poikkeustilanteen suunnitellusta aikataulusta. Vaikka yk-
sittäisille junille näyttäisi syntyvän pienempiä viiveitä, on häiriötilanteesta aiheutu-
van haitan kokonaiskesto pidempi kuin aiemmissa tarkasteluissa, kokonaisuudes-
saan noin 6 tuntia. Tavaraliikenteessä poikkeustilanteen häiriönhallinnassa koros-
tuu myös tässä tarkastelussa uusien liikennepaikkojen, erityisesti Korpilahden käyt-
tömahdollisuudet. Uudet liikennepaikat tuovat joustoa aikataulusuunnitteluun, 
mikä pienentää erityisesti tavaraliikenteelle aiheutuvia viiveitä poikkeustilanteessa. 
Kuvassa 18 on esitetty esimerkkinä aikataulutarkastelu, missä pohjoisen suuntaan 
kulkeva henkilöjuna myöhästyy Jämsässä 8 minuuttia. Kuvassa vaaleammalla vio-
letilla on merkitty henkilöjunat, joihin häiriö vaikuttaa ja tummemmalla violetilla 
tavarajunat. 
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Kuva 18. Esimerkki häiriötilanteen aikataulutarkastelusta. 

3.5  Jatkotarkasteluun valitut toimenpiteet 

Liikenteellisissä tarkasteluissa useiden toimenpiteiden osalta on havaittavissa hyö-
tyjä aikataulusuunnittelussa. Eri toimenpiteiden käyttömahdollisuudet aikataulu-
suunnittelussa kuitenkin eroavat toisistaan ja siten myös niistä saatavien liikenteel-
listen hyötyjen suuruus. Eri toimenpiteiden osalta arvioidaan ensisijaisesti niiden 
vaikutusta henkilöliikenteen vakioaikataulurakenteeseen, jonka jälkeen arvioidaan 
vaikutuksia tavaraliikenteeseen eri aikataulurakenteissa. Myös Muurame–Jyväs-
kylä-välin lähiliikenteen osalta toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu, mutta aino-
astaan lähiliikenteen saamien hyötyjen perusteella ei ole perusteltua esittää toi-
menpiteitä jatkotarkasteluun. 

Toimenpiteistä Keljo–Jyväskylä-kaksoisraideosuuden vaikutukset näkyvät erityi-
sesti vakioaikataulurakenteen mukaisessa henkilöliikenteessä häiriötilanteiden hal-
linnassa. Häiriötilanteesta palautuminen nopeutuu kaksoisraiteen hyödyntämis-
mahdollisuuden myötä. Skenaarioiden 3 ja 3c mukaisessa tavaraliikenteen vakio-
aikataulurakenteessa, missä tavarajuna lähtee Jyväskylästä etelään välittömästi 
henkilöjunan jälkeen, kaksoisraideosuus parantaa myös tavaraliikenteen täsmälli-
syyttä häiriötilanteissa. 

Korpilahden liikennepaikka mahdollistaa junien kohtaamisen niin häiriötilanteissa 
kuin suunnitellun aikataulunkin mukaisesti. Skenaarioiden 2b ja 3b mukaisessa ta-
varaliikenteen kevennetyn aikataulurakenteen vaihtoehdoissa Korpilahden liiken-
nepaikalle on osoitettavissa junakohtauksia. Koska Muuramen liikennepaikalla ete-
lään päin kulkevien tavarajunien pysähtyminen ei ole suositeltavaa, lisää Korpilah-
den liikennepaikka kohtausmahdollisuuksia myös häiriötilanteissa. 

Myös muita tarkasteltuja kaksoisraideosuuksia on mahdollista hyödyntää aikatau-
lusuunnittelussa, mutta aikataulurakenteesta riippuen niiden hyödyntäminen ei ole 
yhtä monipuolista. Sekä Pirttivuori–Lahdenperä- että Saakoski–Lahdenvuori-kak-
soisraideosuuksien hyödyt tulevat esille tavaraliikenteen vakioaikatauluraken-
teessa skenaarioissa 3 ja 3c, mutta kevennetyn aikataulurakenteen tarkasteluissa 
hyödyt eivät ole yhtä merkittäviä. Saakoski–Lahdenvuori-kaksoisraideosuuden 
hyödyntäminen on kuitenkin mahdollista myös kevyemmän aikataulutarkastelun 
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mukaan (skenaario 3b) riippuen mahdollisten lisäjunien sijoittumisesta aikataulu-
rakenteeseen. Toisaalta toimenpiteet osaltaan pienentävät nyt laadittujen aikatau-
lurakenteiden häiriöherkkyyttä, kun kohtausmahdollisuuksia on enemmän. 

Liikenteellisten tarkasteluiden perusteella jatkotarkasteluun esitetään seuraavia 
toimenpiteitä, joilla on vaikutusta erityisesti kaikissa skenaarioissa esitettyyn va-
kioaikataulun mukaiseen henkilöliikenteeseen, skenaarioiden 3 ja 3c mukaiseen 
tavaraliikenteen vakioaikataulurakenteeseen tai skenaarioiden 2b ja 3b mukaiseen 
aikataulurakenteeseen. Toimenpiteillä on vaikutusta sekä suunnitellussa aikatau-
lurakenteessa että häiriötilanteiden hallinnassa. Näillä perusteilla jatkotarkastelui-
hin esitetään ensisijaisesti seuraavia toimenpiteitä: 

• Kaksoisraideosuus Keljo–Jyväskylä-välille (km 338–340) sekä Jyväskylän 
liikennepaikalle tehtävät tarpeelliset turvalaite- ja raiteistomuutokset 

• Korpilahden liikennepaikka 
 

Näiden toimenpiteiden lisäksi jatkotarkastelut on tarpeen laatia myös toimenpi-
teistä, joista liikenteellisten tarkasteluiden perusteella on hyötyä aikataulusuunnit-
telussa, mutta vaikutukset rajoittuvat pääosin skenaarioiden 3 ja 3c mukaiseen 
tavaraliikenteen vakioaikataulurakenteeseen. Jatkotarkasteluihin esitetään myös 
seuraavia toimenpiteitä: 

• Kaksoisraideosuus Pirttivuori–Lahdenperä-välille (km 264–267) 
• Kaksoisraideosuus Saakoski–Lahdenvuori-välille (km 305–308) 

 
Mikäli vakioaikataulurakenteen mukainen lähiliikenne toteutuu samanaikaisesti 
henkilö- ja tavaraliikenteen vakioaikataulurakenteen kanssa, myös Jämsänkoski–
Orivuori-välin kaksoisraideosuus on tarpeen. Toimenpidettä ei kuitenkaan tämän 
työn yhteydessä esitetä jatkotarkasteluun, koska lähiliikenteen osalta liikennöintiin 
liittyy vielä merkittäviä epävarmuuksia. Myöskään Paasivuoren liikennepaikkaa ei 
esitetä tässä työssä jatkotarkasteltavaksi, koska liikennepaikan käyttö junakoh-
tauksissa on hyvin vähäistä kaikissa tarkastelluissa aikataulurakenteissa. 
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4 Jatkotarkastelut 

4.1  Raiteistotarkastelu 

Seuraavassa suunnitteluvaiheessa tulee selvittää tarkemmin nyt esitettyjen toi-
menpiteiden mahdollinen sijainti raidegeometriatarkasteluiden avulla. Pirttivuori–
Lahdenperä- sekä Saakoski–Lahdenvuori-välien kaksoisraideosuuksien osalta tulee 
tarkastella mahdollinen sijoittuminen raidegeometrian näkökulmasta. Keljo–Jyväs-
kylä-kaksoisraideosuuden sekä Jyväskylän ratapihalta etelään päin lähtevän tava-
raliikennettä palvelevan raiteen osalta tulee tarkastella mahdollisen sijainnin lisäksi 
erityisesti liittyminen liikennepaikan raiteille siten, että kaksoisraiteesta saatavat 
liikenteelliset hyödyt ovat saavutettavissa. Tarkasteluissa tulee ottaa huomioon 
myös Jyväskylästä Tampereen ja Haapamäen suuntiin lähtevien raiteiden korkeus-
ero. 

Kaksoisraideosuuksien lisäksi liikenteellisten tarkasteluiden perusteella Korpilahden 
liikennepaikkaa on tarpeen tarkastella raidegeometrian osalta. Tarkasteluiden 
avulla tulee määrittää lisäraiteen mahdollinen sijoittuminen sekä uudelle sivurai-
teelle syntyvä hyötypituus.  

4.2  Turvalaitetarkastelu 

Turvalaitteiden osalta jatkotarkasteluissa tulee selvittää opastinten sijoittuminen 
suunniteltujen toimenpiteiden jälkeen. Erityisesti opastimen mahdollinen sijoitta-
minen Lahdenvuoren tunneliin ja sen vaikutukset tunnelin rakenteisiin tulee tar-
kastella. Myös suunniteltujen muutosten vaikutus asetinlaitteisiin tulee arvioida. 

Lisäksi Jyväskylän liikennepaikan turvalaitteet tulee tarkastella suunnitellussa tilan-
teessa siten, että ratkaisu on liikenteellisesti toimiva ja kaksoisraiteella saatavat 
hyödyt on mahdollista saavuttaa. Myös Lahdenperän eteläpuolelle sijoitettavan li-
säopastimen mahdollinen sijainti sekä vaikutukset tulee tarkastella tarkemmin. 
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Infratoimenpiteiden vaikutuksia liikenteeseen on tarkasteltu eri skenaarioiden 
avulla siten, että liikenteen kannalta keskeisimmät toimenpiteet on tarkasteluiden 
avulla tunnistettavissa. Skenaariot on muodostettu siten, että skenaarioissa 1 ja 
1b on sama infra, mutta eri aikataulurakenne ja vastaavasti on muodostettu myös 
skenaariot 2, 2b, 3, 3b ja 3c. Liikenteellisissä tarkasteluissa on käytetty lähtökoh-
tana aikataulurakennetta, missä sekä henkilö- että tavaraliikenne liikennöi vakio-
aikataulurakenteen mukaisesti tunnin vuorovälillä. Näin on saatu muodostettua 
kuva tarvittavista infratoimenpiteistä liikenteen kannalta maksimitilanteessa. Li-
säksi on tarkasteltu liikenteen mallia, missä tavaraliikenne mukailee nykyisen kal-
taista aikataulurakennetta yhdellä lisäjunaparilla ja henkilöliikenne toteutuu tunnin 
vuorovälillä. Näiden lisäksi on tarkasteltu myös lähijunaliikennöinnin mahdollisuuk-
sia tunnin vuorovälillä liikennöintiin Muurame–Jyväskylä-välillä.  

Skenaarioissa 1, 2, 3 ja 3c tarkasteluiden perusteella henkilö- ja tavaraliikenteen 
vakioaikataulurakenteen kannalta selkeästi keskeisimmiksi toimenpiteiksi nousivat 
lyhyet kaksoisraideosuudet Pirttivuori–Lahdenperä, Saakoski–Lahdenvuori sekä 
Keljo–Jyväskylä, jotka mahdollistavat junakohtauksia joustavammin ja parantavat 
junaliikenteen täsmällisyyttä tuomalla aikataulurakenteeseen pelivaraa. Myös Kor-
pilahden liikennepaikan hyödyntäminen junakohtauksissa on mahdollista. Paasi-
vuoren liikennepaikalle ei ole osoitettavissa käyttöä nyt tarkastellun vakioaikatau-
lurakenteen mukaan. Mikäli Muurame–Jyväskylä-välille lisätään aikatauluun tunnin 
vuorovälillä kulkeva lähijuna, on Korpilahden liikennepaikka sekä Jämsänkosken 
pohjoispuolelle sijoittuva Jämsänkoski–Orivuori-kaksoisraideosuus tarpeen toimi-
van aikataulurakenteen kannalta. Tosin liikenteellisesti maksimijunamäärän mukai-
nen skenaario, missä henkilö-, tavara- ja lähijunat kulkevat kaikki vakioaikataulun 
mukaisesti, vaatisi toimiakseen lähes kaikki tässä työssä esitetyt toimenpiteet. 

Nykyisten tavarajunien sekä mahdollisten uusien lisäjunien sijoittaminen aikatau-
lurakenteeseen vaikuttaa eri toimenpiteillä saataviin hyötyihin. Skenaarioissa 1b, 
2b ja 3b laadituissa tarkasteluissa lisäjunapari on sijoitettu aikataulurakenteeseen 
siten, että junat kohtaavat Tampereen ja Jyväskylän välillä. Lisäksi lisäjunapari on 
sijoitettu henkilöliikenteen vakioaikataulurakenteeseen. Tarkasteltu tilanne kuvaa 
aikataulullisesti haastavampaa tilannetta, jolloin toimenpiteillä saavutettavat hyö-
dyt ovat helpommin havaittavissa. Toimenpiteiden hyötyjä on tarkasteltu myös ny-
kyisen tavarajunaliikenteen yhteensovittamisessa henkilöliikenteen vakioaikataulu-
rakenteeseen. 

Tarkasteluissa, missä on käytetty henkilöliikenteen vakioaikataulurakennetta, ny-
kyisen aikataulun mukaisia tavarajunia sekä yhtä tavaraliikenteen lisäjunaparia, on 
todettu Korpilahden uuden liikennepaikan parantavan aikataulusuunnittelun jous-
tavuutta ja lyhentävän ajoaikaa. Kaksoisraideosuuksille ei ole kevyemmän aikatau-
lurakenteen tarkasteluissa havaittavissa yhtä selkeitä hyötyjä kuin tunneittain tois-
tuvan tavaraliikenteen vakioaikataulurakenteen tarkasteluissa. Kaksoisraideosuuk-
sista kuitenkin Saakoski–Lahdenvuori-osuus tuo joustavuutta aikataulusuunnitte-
luun myös kevyemmässä aikataulurakenteessa.  
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Taulukossa 4 on kuvattu eri skenaarioiden liikenteelliset vaikutukset. Henkilöliiken-
teen osalta taulukkoon on koostettu tieto siitä, onko tunnittainen vakioaikataulu-
rakenne mahdollista toteuttaa. Tavarajunien osalta on kuvattu ajoaika molempiin 
suuntiin. Nykyisen aikataulun mukainen ajoaika vaihtelee, mutta eri skenaarioiden 
osalta ajoaika kuvaa suunnittelun vakioaikataulurakenteen mukaista ajoaikaa tai 
kevennettyyn aikataulurakenteeseen suunnitellun lisäjunaparin ajoaikaa.  

Taulukko 4. Yhteenveto tarkasteltujen skenaarioiden liikenteellisistä 
vaikutuksista. 

Skenaario 

Vaikutukset 

Henkilöliikenteen 
tunnittainen vakio- 
aikataulurakenne 

Tavaraliikenteen 
ajoaika Tam-
pere-Jyväskylä 

Tavaraliiken-
teen ajoaika 
Jyväskylä-Tam-
pere 

Lähiliikenteen 
vakioaikatau-
lurakenne 

Nykytilanne Ei toteudu 
2 h 50 min -  
3 h 30 min 

2 h 30 min - 
3 h 20 min 

Ei toteudu 

Tavaraliikenteen vakioaikataulun mukaiset tarkastelut 

Skenaario 1 Toteutuu 3 h 14 min 3 h 45 min Ei toteudu 

Skenaario 2 Toteutuu 3 h 50 min 3 h 50 min Ei toteudu 

Skenaario 3 Toteutuu 3 h 44 min 3 h 17 min Ei toteudu 

Skenaario 3c Toteutuu 3 h 10 min 3 h 28 min Toteutuu 

Kevennetyn tavaraliikenteen aikataulun mukaiset tarkastelut 

Skenaario 1b 

Toteutuu nykyisen ta-
varaliikenteen aika-
taulun pienillä muu-
toksilla 

3 h 12 min 3 h 20 min Ei toteudu 

Skenaario 2b 

Toteutuu nykyisen ta-
varaliikenteen aika-
taulun pienillä muu-
toksilla 

3 h 00 min 3 h 11 min Ei toteudu 

Skenaario 3b 

Toteutuu nykyisen ta-
varaliikenteen aika-
taulun pienillä muu-
toksilla 

3 h 13 min 2 h 56 min Ei toteudu 

 

Häiriötilanteiden vaikutustarkasteluissa on tarkasteltu henkilöliikenteen 2, 5 ja 8 
minuutin myöhästymistä Jämsässä. Häiriötilanteiden osalta on arvioitu häiriötilan-
teen kokonaiskestoa sekä eri toimenpiteillä saavutettavia hyötyjä häiriötilanteessa. 
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Tarkasteluissa korostuivat erityisesti Keljo–Jyväskylä-kaksoisraideosuudet tuomat 
hyödyt sekä uudet liikennepaikat Korpilahti ja Paasivuori. Kaksoisraide nopeuttaa 
erityisesti henkilöliikenteessä häiriötilanteesta palautumista, kun Jyväskylästä ete-
lään päin lähtevän junan on mahdollista lähteä liikkeelle jo ennen etelästä saapu-
vaa junaa. Uudet liikennepaikat tuovat tavaraliikenteen aikataulusuunnitteluun 
poikkeustilanteessa joustoa, mikä pienentää tavaraliikenteelle aiheutuvia viiveitä. 

Kokonaisuudessaan tarkasteluiden perusteella merkittävimmät liikenteelliset vai-
kutukset ovat Keljo–Jyväskylä-kaksoisraideosuudella sekä Korpilahden uudella lii-
kennepaikalla, joita esitetään ensisijaisesti jatkotarkasteluun. Kaksoisraideosuus 
parantaa erityisesti henkilöliikenteen täsmällisyyttä suunnitellussa vakioaikataulu-
rakenteessa. Korpilahden liikennepaikan hyödyt tulevat esille erityisesti tavaralii-
kenteen aikataulusuunnittelussa sekä vakioaikataulurakenteen että kevennetyn ai-
kataulun osalta. Myös muita tarkasteltuja kaksoisraideosuuksia on mahdollista hyö-
dyntää tavaraliikenteen aikataulusuunnittelussa, mutta niiden käyttömahdollisuu-
det eivät ole yhtä laajat. Niistä saatavat hyödyt painottuvat tavaraliikenteen tun-
nittaisen vakioaikataulun mukaiseen aikataulurakenteeseen. Riippuen lisäjunien si-
joittumisesta aikataulurakenteeseen, myös kevyemmän aikataulurakenteen mukai-
sissa tarkasteluissa Saakoski–Lahdenvuori-kaksoisraidetta on mahdollista hyödyn-
tää tavarajunien kohtaamisessa. 
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