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UUTINEN 

– 

Haukivuoren ja Lievestuoreen pysähdysten lakkauttamiset vaikuttavat kokonaismatka-aikaan 
Helsingistä Kuopioon noin prosentin. VR:n aikataulujen mukaan esimerkiksi InterCity-juna 69:n 
matka-aika Helsingistä Kuopioon on 4 h 38 min, josta Haukivuoren pysähdyksen osuus 
kokonaismatka-aikaan jarrutuksineen ja kiihdytyksineen on noin 3 minuuttia. 

VRLeaks vertasi Kouvola-Pieksämäki-välillä kulkevien InterCity-junien matka-aikaa Pendolinoihin, 
jotka ohittavat pysähtymättä sekä Mäntyharjun että Haukivuoren. InterCity-junat ajavat 
Kouvolasta Pieksämäelle ajassa 1 h 50 min, Pendolinon ajaessa saman välin ajassa 1 h 43 min, eli 
pysähtyminen kahdella asemalla pidentää matka-aikaa keskimäärin 3,5 minuuttia. Tämä tarkoittaa 
kokonaismatka-aikaan noin yhden prosentin pidennystä Helsinki-Kuopio-välillä. 

VRLeaksin tarkastelemien aikataulujen mukaan junan pysähtyminen missä tahansa Suomessa 
vaikuttaa matka-aikaan enimmillään kolme, mutta keskimäärin kaksi minuuttia. Helsinki-Tampere-
rataosalla liikennöivien InterCity-junien osalta matka-aikaan ei vaikuta lainkaan se, pysähtyykö 
juna Toijala-Tampere-välillä Lempäälässä vai ei: matka-aika on aina 1 h 45 min. VR:n perustelut 
liikenteen nopeutumisesta pysähdyspaikkoja karsimalla eivät siten pidä paikkaansa. 

VR:n yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu perustelee Haukivuoren ja 
Lievestuoreen asemien lakkauttamista YLEn Ajantasassa 16.4.2014 näin: ”VR haluaa nopeuttaa 
matka-aikoja esimerkiksi Tampereen ja Kuopion välillä”. VRLeaks muistuttaa, että Haukivuoren 
asema ei sijaitse Tampereen ja Kuopion välillä, eikä Haukivuoren pysähdyksellä ole siten 
merkitystä Tampereen ja Kuopion väliseen matka-aikaan. Pieksämäellä tapahtuviin 
junanvaihtoihin Haukivuoren pysähdyksellä ei niin ikään ole vaikutusta. 

Lehtipuu kertoo sanomalehti Karjalaisen verkkohaastattelussa 17.4.2014 ”-  Junien pysähtymiset 
noilla asemilla loppuvat 11. elokuuta, mutta mitään muita vastaavia suunnitelmia ei VR:llä ole.” 
Toisin sanoen, VR aikoo lopettaa junien pysähtymiset kahdella asemalla ja perustelee tätä sillä, 
että matka-ajat nopeutuvat valtakunnallisesti. 

VRLeaks laski auki lukuisten junien matka-aikoja ympäri Suomen ja teki vertailuja eri asemilla 
pysähtyvistä ja asemat ohittavista junista ja niiden aikatauluista. Alla vertailu. 

Rataosa Parikkala-Joensuu 
– Pendolino S 7, matka-aika Parikkalasta Joensuuhun 72 minuuttia (Juna ei pysähdy Imatra-
Joensuu-välillä missään, ei edes Parikkalassa. Parikkala-Joensuu-välin ajoaika laskettu Parikkalan 
ohitusajan mukaan) 
– InterCity 5, pysähdyspaikat Parikkala, Kesälahti, Kitee, matka-aika 74 minuuttia 

http://vrleaks.wordpress.com/2014/04/17/a17042014/
http://areena.yle.fi/radio/2217844
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/47655-junat-pysahtyvat-jatkossakin-kesalahdella


Rataosa Helsinki-Lahti 
– InterCity 109, matka-aika 54 min, pysähtyy Tikkurilassa 
– Z-junan matka-aika 61 min, pysähdyspaikat Tikkurila, Kerava, Haarajoki ja Mäntsälä 
IC 109:n huippunopeus on 200 km/h, Z-junan 160 km/h. 

Rataosa Hämeenlinna-Tampere 
– Pendolino S 81, matka-aika 41 min, pysähtyy Toijalassa 
– Taajamajuna, matka-aika 46 min, pysähdyspaikat Parola, Iittala, Toijala, Viiala ja Lempäälä 
Pendolinon huippunopeus on 200 km/h, taajamajunan 160 km/h 

Rataosa Seinäjoki-Vaasa 
– Pendolino S 61, matka-aika 55 min, pysähtyy Isokyrössä 
– Taajamajuna 443, matka-aika 58 min, pysähdyspaikat Ylistaro, Isokyrö, Tervajoki ja Laihia 

Rataosa Pieksämäki-Jyväskylä 
– InterCity 928, matka-aika 49 min, pysähdyspaikat Hankasalmi ja Lievestuore 
– InterCity 934, matka-aika 47 min, pysähtyy Hankasalmella 

Yllä olevan vertailun perusteella voidaan näyttää toteen paitsi pysähdyksen vaikutus 
kokonaismatka-aikaan, myös se, ettei junan huippunopeus vaikuta ratkaisevasti matka-aikaan. 

FAKTA 

– Junan yhden pysähdyksen vaikutus kokonaismatka-aikaan on enimmillään kolme minuuttia, 
usein selvästi tätä vähemmän 
– Junan huippunopeus ei vaikuta merkittävästi matka-aikaan 
– Haukivuoren ja Lievestuoreen asemien lakkauttaminen vaikuttaa noin 25.000 matkustajan 
matkoihin 
– VR esitti talvella 2014 Y-junien pääteaseman muuttamista Karjaalta Siuntioon, jota Liikenne- ja 
viestintäministeriö ei hyväksynyt 

Taustoituksen vuoksi VRLeaks julkaisee alla kaikkien Suomen kaukoliikenneasemien 
matkustajamäärät vuosilta 2007 ja 2008. 
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