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Jakelun mukaan
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Keski-Suomen maakuntahallituksen kannanotto 20.12.2019
JYVÄSKYLÄ-PIEKSÄMÄKI-JYVÄSKYLÄ JUNAVUOROTARJONTA ENTISELLE TASOLLE
VR:n uusien kaukoliikenteen aikataulujen mukaan Jyväskylä-Pieksämäki väliltä lakkautetaan
kaksi junavuoroa suuntaansa. Nykyisen kuuden arkivuoron sijaan 15.12 alkaen vuoroja on
neljä molempiin suuntiin. Erityisesti aamuvuorojen lakkauttaminen heikentää jatkossa työ- ja
asiointimatkojen tekemistä junalla ja lisää yksityisautoilun tarvetta. Lisäksi vuorotarjonnan
vähentäminen hankaloittaa jatkoyhteyksiä ja matkaketjujen sujuvuutta niin Joensuun kuin
Kuopion suuntaan.
Radat Tampereelta Jyväskylään ja edelleen Pieksämäelle yhdistävät alueita Helsingin ja Oulun väliseen päärataan ja lakkautetut vuorot ovat siten osa pääradan tärkeää henkilöliikennettä. Jyväskylä-Pieksämäki yhteysväli on myös osa laajempaa Vaasa-Seinäjoki-JyväskyläPieksämäki-Joensuu poikittaisliikennekäytävää. Jyväskylä–Pieksämäki -rataosuudella tehtiin
noin 280 000 matkaa vuonna 2018. Ennusteen mukaan henkilöliikenteen matkustajamäärissä on odotettavissa kasvua jonkin verran. Henkilöliikenteen lisäksi Jyväskylä-Pieksämäki väli
on keskeinen tavaraliikenteen reitti ja myös tavaraliikenteen kuljetusvirrat ovat ennusteen
mukaan kasvussa.
Hallitusohjelman mukaan Suomi on sitoutunut vähintään puolittamaan liikenteen päästöt
vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Päästöjen vähentämiseksi tehdään toimia,
jotka vähentävät liikennesuoritetta ja edesauttavat siirtymää kokonaisuutena kestävämpään
tapaan liikkua. Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi kasvattaa rautateiden liikenne- ja infrakorjausinvestointiosuutta merkittävästi nykytasosta ottaen huomioon myös poikittaisradat. Junavuorotarjonnan heikentäminen Jyväskylä-Pieksämäki välillä ei tue hallitusohjelman ilmastotavoitteiden saavuttamista liikenteen osalta.
Keski-Suomen maakuntahallitus pitää tärkeänä, että Jyväskylä–Pieksämäki ratayhteyden junavuorojen tarjonta ja palvelutaso palautetaan samalle tasolle kuin se oli ennen aikatauluuudistusta. Esitämme, että seuraavat lakkautetut junavuorot palautetaan JyväskyläPieksämäki välille:
Jyväskylä-Pieksämäki IC 159, lähtöaika 8:02 ja perillä 9:18
Jyväskylä-Pieksämäki IC 151, lähtöaika 18:37 ja perillä 19:25
Pieksämäki-Jyväskylä IC 140, lähtöaika 6:30 ja perillä 7:20
Pieksämäki-Jyväskylä IC 154, lähtöaika 17:12 ja perillä 18:01

Keski-Suomen liitto I Cygnaeuksenkatu 1 I 40100 Jyväskylä I www.keskisuomi.fi

139494

2 (2)

KESKI-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

Rolf Nyholm
maakuntahallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja:

Rolf Nyholm
maakuntahallituksen puheenjohtaja
rolf.nyholm@aanekoski.fi
p. 040 595 0001
Tapani Mattila
maakuntajohtaja
tapani.mattila@keskisuomi.fi
p. 040 595 0011
Pekka Hokkanen
aluekehitysjohtaja
pekka.hokkanen@keskisuomi.fi
p. 040 595 0016

Jakelu:

VR-Yhtymä Oy
Liikenne- ja viestintäministeriö
Valtioneuvoston kanslia
Ympäristöministeriö
toimitusjohtaja Rolf Jansson, VR-Yhtymä Oy
liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, Liikenne- ja viestintäministeriö
eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen, Valtioneuvoston kanslia
ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, Ympäristöministeriö

Tiedoksi:

Etelä-Savon maakuntaliitto
Pohjois-Savon liitto
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Etelä-Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan liitto

Keski-Suomen liitto I Cygnaeuksenkatu 1 I 40100 Jyväskylä I www.keskisuomi.fi

