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Nyt tehtävällä tilausvahvistuksella hyväksytään VR:n ja HSL:n yhdessä val-
mistelema lähijunaliikenteen hoitosuunnitelma vuodelle 2012. Se perustuu ke-
väällä tehtyyn ennakkoilmoitukseen. Suurimpia muutoksia nykytilanteeseen
ovat Keravan kaupunkiradan iltaliikenteen tihentäminen, Vantaankosken ra-
dan viikonloppuöiden liikenteen korvaaminen linja-autoilla sekä uuden Sm5
FLIRT kaluston laajamittaisen käyttöönoton vaikutukset. Talvikauden luotetta-
vuuden parantamiseksi tehdyt liikennöintimuutokset eivät sisälly tilausvahvis-
tukseen, vaan niistä on päätetty erikseen.

HSL:n ja VR-Yhtymän välillä on 1.1.2006 voimaantulleet sopimukset, jotka
koskevat lähijunaliikenteen operointia, muita palveluita, kalustoa ja kunnossa-
pitoa. Sopimusten mukaisesti VR on yhdessä HSL:n kanssa valmistellut vuo-
den 2012 lähijunaliikenteen hoitosuunnitelman, jonka HSL nyt tällä tilauksel-
laan vahvistaa. Suunnitelma on laadittu HSL:n hallituksessa 19.4.2011 § 59
hyväksytyn ennakkoilmoituksen perusteella. Tilauksessa ei ole huomioitu talvi-
liikenteen luotettavuuden parantamiseksi käyttöönotettujen vakiokokoonpano-
jen ja muiden toimenpiteiden vaikutusta junaliikenteeseen. Talven 2011-12 lii-
kennöintimuutoksista on sovittu erikseen, ja vaikutusten seurannan perusteel-
la keväällä 2012 päätetään erikseen toimenpiteiden jatkamisesta. Tilaus ei
myöskään sisällä ratatöistä aiheutuvia tilapäisiä muutoksia, joista sovitaan
erikseen tapauskohtaisesti.

Junaliikenne 2011

Oleellisimmat muutokset vuoden 2011 junaliikenteessä olivat Keravan kau-
punkiradan liikenteen hoitaminen ruuhka-aikojen ulkopuolella 10 minuutin vä-
lein kulkevilla N-junilla ja viikonloppuöihin lisätty N-juna Keravalle.

Junamatkustuskysyntä HSL-alueella on edelleen kasvanut vuonna 2011, mut-
ta toteutunut matkustus jää alkuvuoden luotettavuusongelmien vuoksi tavoit-
teita pienemmäksi. Syksyn matkustajalaskennan tietoja ei ole vielä käytettä-
vissä. Ensi vuodelle ennustetaan paremman luotettavuuden ansiosta myös
kokonaismatkustuksen kasvua.

Junaliikenteen täsmällisyys HSL:n ostamassa liikenteessä on hieman parantu-
nut vuonna 2011, mutta on edelleen heikolla tasolla. Lähijunien aikataulussa
kulkemista mittaava täsmällisyys nousi kymmenen ensimmäisen kuukauden
aikana 90,00:sta 91,36:een, mutta on vielä oleellisesti sopimuksen tavoiteta-
soa ja 2000-luvun puolivälin liikennöinnin tasoa 97,00 – 98,00 alempana. Täs-
mällisyystasoa heikensi luminen talvi ja poikkeuksellisen suuret ongelmat ai-
heuttanut tihutyö. Täsmällisyystason nousua taas auttoi talviongelmissa siirty-
minen vuorojen perumisen sijasta lyhennettyihin juniin sekä uusien Sm5-juni-
en tuleminen liikenteeseen.

Esitetyt muutokset vuoden 2012 junaliikenteessä



Vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelmassa junaliikenteen kaikkiin ope-
rointikustannuksiin on varattu 66,2 milj. euroa. HSL:n tekemässä ennakkoti-
lauksessa VR-lähiliikennesopimusten kustannuksiksi arvioitiin 50,3 milj. euroa.
Se sisälsi 0,1 milj. euron varautumisen erillis- ja investointitöiden kuluihin. Ti-
lausvahvistuksen mukainen enimmäisvaraus tämän hetkisillä kustannustie-
doilla on 51,1 milj. euroa. Se ei sisällä junakalustoyhtiölle Sm5-junista makset-
tavaa korvausta (8,8 milj. euroa), eikä Keravan, Sipoon ja Kirkkonummen lip-
puyhteistyöstä VR:lle erillisen sopimuksen perusteella maksettavaa korvausta.
Se ei myöskään sisällä talvikauden luotettavuuden parantamiseksi sovitun toi-
menpidepaketin kustannuksia, joista on tehty erillinen päätös (HSLH
14.6.2011 § 104), ja jonka jatkosta päätetään erikseen toteutuneiden vaiku-
tusten perusteella maaliskuussa 2012.

HSL:n ja VR:n välillä on edelleen ratkaisematon sopimustulkintakysymys ro-
mutettujen ja HSL-liikenteestä poistuneiden junien kalustokorvauksista. Ti-
lausvahvistukseen ei sisälly varausta tästä mahdollisesti aiheutuviin lisäkus-
tannuksiin.

Aikaisempina vuosina toteutuneiden kannuste- ja sanktiosummien perusteella
arvioitu kokonaiskustannus tilausvahvistuksen mukaisesta liikenteestä on 49,8
milj. euroa, joka vastaa vuodelle 2012 hyväksyttyä talousarviota.

 Liikennöintisuunnitelmassa on vuoden 2012 ennakkoilmoituksen mukaisesti
junaliikenteen aikataulura kenne ja perustarjonta säilytetty pääosin nykyisen
kaltaisena. HSL:n hallituk sen hyväksymän ennakkoil moituksen mukaisesti:

1. Keravan kaupunkiradan ruuhkan ulkopuolinen päi väliikenne
hoidetaan 10 mi nuutin välein kulkevilla N-junilla myös kesällä.

2. A-junien junien lähtöajat yhtenäistetään aamuläh dön osalta
kesällä ja ilta lähtöjen osalta syksyllä.

3. M-junien viikonloppujen yöliikenne korvataan linja-autoilla niin,
että junaliikenne päättyy kaikkina viikonpäivinä samaan ai-
kaan.

Dilax -matkustajalaskentalaitteiden avulla on saatu aikaisempia vuosia tar-
kempaa tietoa junakohtaisista matkustajamääristä. Jotta tarjonta vastaisi pa-
remmin kysyntää, ennakkotilauksesta poiketen tehdään seuraavat muutokset:

1. M-junien iltaliikennettä ei tihennetä alkuillasta, koska keski-
määräinen vuoron maksimimatkustaja määrä on ollut 109 -
205 henkeä, joka ei ylitä yhden Sm-yksi kön tavoitekuormitus-
ta.

2. neljä K-junaa muutetaan kesän alusta N-junaksi, jolloin voi-
daan kyseisenä aikana perua I-ju nat. Vuoroväliksi jää silti 10
minuuttia.

3. N-junan iltaliikenteen 10 min vuoro väliä jatketaan syksyllä tun-
nilla kello 21.30 asti, koska keski määräinen vuoron maksimi-
matkustaja-määrä on ollut 189 - 258 henkeä, joka ylittää yh-
den Sm-yksikön tavoitekuormituk sen.

Ennakkoilmoitukseen tehtävät muutokset vähentävät vuonna 2012 junatunteja
1300 ja junayksikkökilometrejä 15000. Suoritteiden muutos on junayksikköki-



lometrien osalta -2,4 % ja junatuntien osalta +1,3 %. Suoritevertailu ei kuvaa
liikennemuutosta aivan tarkasti, koska vuoden 2012 alusta otetaan käyttöön
uusimman lippulajitutkimuksen mukaiset kertoimet, jotka myös nostavat hie-
man HSL:n korvattavia suoriteosuuksia.

Liikennöintisuunnitelmassa on oletettu junayksikön kilometrihinnan nousevan
2,7 % tästä vuodesta ja junatunnin yksikköhinnan 1,9 %.
Yksikköhintojen muutos tarkentuu, kun vuoden 2011 indeksitiedot saadaan.

Yksikköjen kohdistaminen ja junayksikkökokojen muuttaminen eri junissa tar-
kentuu matkustajalaskentatietojen valmistuttua.

Ehdotus (SR) Hallitus päättää

a) tilata VR-Yhtymä Oy:ltä junaliikennepalveluja enintään 51,1 miljoonal-
la eurolla (+ alv) vuonna 2012

b) hyväksyä liitteen 1 mukaiset liikennöintimuutokset

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.
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