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Turun raitiotien yleissuunnitelman 
yhteiskuntataloudellinen hyöty-
kustannuslaskelma 

Taustamuistio 17.4.2015 
Virpi Pastinen, Simo Airaksinen, Reetta Putkonen WSP Finland Oy 

Tässä taustamuistiossa on esitetty yhteenvetotaulukot Turun raitiotieliikenteen hyöty-

kustannuslaskelmista ja niiden herkkyystarkasteluista. Muistio täydentää Turun raitiotien 

yleissuunnitelmaa hyöty-kustannuslaskelmien osalta. Lisäksi yleissuunnitelmasta on liikenne-

ennusteita käsittelevä muistio ”Turun raitiotien yleissuunnitelman liikenne-ennusteet” (Hanna 

Kalenoja, Markus Pajarre). 

1 Päävaihtoehdot 

Tarkasteluissa vertailukohteena on ollut runkobussilinjasto (Ve0+) ja muita vaihtoehtoja on verrattu 

tähän vaihtoehtoon. Muut liikenteelliset vaihtoehdot ovat: 

■ Ve1a raitiotie 7,5 min. vuorotiheydellä, perusliityntä 

■ Ve1b raitiotie 7,5 min. vuorotiheydellä, tiheä liityntä, jolloin esimerkiksi suorien bussiyhteyksien 

määrä Turun keskustaan vähenee 

■ Ve2 superbussi, jossa joukkoliikenne liikennöi täysin raitiotietä vastaavilla liikennejärjestelyillä 

kaksoisnivelbusseilla.  

Lisäksi työssä on tarkasteltu herkkyystarkasteluna vaihtoehtoa, jossa vuorotiheyttä harvennetaan 

10 minuuttiin sekä luvussa 12 on arvioitu kaksihaaraisen raitiotien (Runosmäki-Kauppatori-

Varissuo) yhteiskuntataloudellista kannattavuutta.  

Kummallekin joukkoliikennejärjestelmälle, raitiotiejärjestelmä ja superbussijärjestelmä, on myös 

suunniteltu vastaavaan järjestelmään liittyvä oma, vertailuvaihtoehdosta poikkeava, 

maankäyttövaihtoehtonsa. Raitiotievaihtoehdon uskotaan kokoavan maankäyttöä muita 

vaihtoehtoja tiiviimmin raitiotien varteen. Myös superbussivaihtoehdossa maankäyttöä pyritään 

tiivistämään, mutta tiivistämisessä ei uskota saavutettavan aivan samaa tasoa kuin 

raitiotieliikennevaihtoehdoissa. Kaikissa vaihtoehdoissa väestön kokonaismäärä on kuitenkin 

sama.  

Muistion lopussa on esitetty yhteenvetotaulukko Turun raitiotieliikenteen 

hyötykustannuslaskelmista. Yhteiskuntataloudellinen hyöty-kustannuslaskelma on erotuslaskelma, 

jossa tarkasteluvaihtoehtoja verrataan vertailuvaihtoehtoon (Ve0+). Siten kaikki laskelmassa 

ilmoitetut hyöty- ja kustannuserät ovat tarkasteluvaihtoehdon ja vertailuvaihtoehdon välisiä 

erotuksia, esimerkiksi raitiotievaihtoehdossa raitiotien kustannuksista vähennetään 

nollavaihtoehdon kustannukset. 
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2 Laskelman perustiedot 

Laskelmassa on käytetty seuraavia lähtöoletuksia: 

■ Kaikki laskelman euromääräiset luvut on esitetty vuoden 2010 hintatasossa, mikä vastaa 

yhteiskuntataloudellisten vaikutusarviointien voimassaolevaa ohjeistusta.  

■ Raitiotien tai superbussin käyttöönottovuodeksi on oletettu vuosi 2025 ja rakentamisajaksi 

kolme vuotta. Tarkastelujakso valmistumisvuodesta lukien on 30 vuotta.  

■ Laskentakorkona on käytetty 4 prosenttia. 

■ Aika-, onnettomuus-, päästökustannusten yksikköhintaa on kasvatettu  laskenta-aikana 1,5 

prosenttia vuodessa perusvuodesta eteenpäin. Rakennusaikaisia haittoja arvioitaessa 

vastaaviin kustannuseriin tehtiin 1,5 prosentin vuosittainen alennus käyttöönottovuodesta 

taaksepäin. 

■ Laskelman ennustevuosi on 2035, joka vastaa Turun seudun rakennemallityön tavoitevuotta. 

Liikenne-ennustetta on kuvattu tarkemmin muistiossa ”Turun raitiotien yleissuunnitelman 

liikenne-ennuste; työraportti”. Seuraavaan kuvaan (kuva 1) on koottu joukkoliikenteen matka-

ajat ja matkustajamäärät.  

 

Kuva 1 Joukkoliikenteen painotetut matka-ajat ja kysyntä nykytilanteessa ja tarkastelluissa 
vaihtoehdoissa ennustetilanteessa vuonna 2035. 

 

■ Liikenteen kasvun on oletettu noudattavan Turun väestöennustetta. Väestöennuste on Turun 

seudun rakennemallin mukainen vuoteen 2035 ja tämän jälkeisen kasvun on oletettu 

noudattavan Tilastokeskuksen ennusteen mukaista koko maan keskimääräistä väestökasvua. 

Vuotuinen kasvu on keskimäärin 0,7 prosenttia aina vuoteen 2035 asti ja tämän jälkeen 0,2 

prosenttia. Laskelmissa on esitetty herkkyystarkastelu väestöennusteen suhteen tämän 

muistion viimeisenä taulukkona. Vaikutus hyöty-kustannussuhteeseen on käytännössä 

marginaalinen. 
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Kuva 2 Turun väestöennuste vuoteen 2060 

 

Väestöennusteen herkkyystarkastelu on esitetty alla. 

Taulukko 1 Väestöennusteen herkkyystarkastelu, vaikutukset hyötykustannussuhteeseen. 

 

3 Kuluttajan ylijäämä ja sen laskentatavat 

Kuluttajan ylijäämällä tarkoitetaan tässä liikkujille koituvia säästöjä matka-ajoissa ja 

ajokustannuksissa. Ylijäämän laskennassa otetaan huomioon hyödyt ja haitat sekä nykyisille 

matkustajille että uusille/muilta kulkutavoilta siirtyville matkustajille. 
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Nopea kasvu

Tilastokeskus

Ennustevuosi 2035

Vaihtoehto Väestöennuste H/K-suhde

Ve1a, raitiotie perusennuste 0,681

m aankäyttö Ve1 Tilastokeskus 0,685

nopea väestökasvu 0,690

Ve2, superbussi perusennuste 1,514

m aankäyttö Ve2 Tilastokeskus 1,520

nopea väestökasvu 1,528

Ve1a, harvennettu 10 m in vuoroväli perusennuste 0,452

m aankäyttö Ve1 Tilastokeskus 0,454

nopea väestökasvu 0,456

Ve1b, tihennetty liityntä perusennuste 0,076

m aankäyttö Ve1 Tilastokeskus 0,078

nopea väestökasvu 0,080
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Tarkasteluissa on demonstroitu, miten kuluttajan hyötyjen laskentatapa vaikuttaa merkittävällä 

tavalla hankkeen kannattavuusarvioihin. Käytetyt kuluttajan ylijäämän arvioinnin laskentatavat ovat 

keskiarvotarkastelu ja lähtö-määräpaikkatarkastelu. Lähtö-määräpaikkatarkastelusta on lisäksi 

tehty eräitä variaatioita. 

Kaikissa laskelmissa matkustajille aiheutuva lippukustannusten ylijäämä on nolla. Tämä siksi, että 

joukkoliikennetariffiksi on oletettu tasataksa ja hinnat ovat samat koko joukkoliikennemallin 

tarkastelualueella1 eivätkä ne muutu eri vaihtoehdoissa. Asiaa on tarkemmin kuvattu luvuissa 3.2 

ja 3.1 sekä näihin liittyvien alaviitteiden laskentakaavoissa. Lipputulot sen sijaan kasvavat, kun 

matkustajamäärät kasvavat.  

3.1 Järjestelmätason tarkastelu2 

Järjestelmätason tarkastelussa arvioidaan järjestelmätasolla keskimääräiset matkamäärillä 

painotetut matka-ajat ja matkakustannukset. Laskentamenetelmää vastaavat tulokset löytyvät 

taulukoista otsikon ”järjestelmätaso” alta. 

Laskentatapa ottaa huomioon myös maankäyttövaikutuksia. Vaikka liikennejärjestelmä pysyisikin 

nykyisenä, muuttuu kuluttajan ylijäämä, jos maankäyttöä muutetaan. Tämä tunnusluku mittaa siis 

liikennejärjestelmän ja maankäytön yhteensopivuutta liikenteellisestä näkökulmasta ja näitä voisi 

kutsua liikenne- ja maankäyttöjärjestelmän yhteiskehittämisestä koituviksi liikenteellisiksi hyödyiksi. 

Myös näitä hyötyjä on perusteltua siis tarkastella. 

Järjestelmätason tarkastelun hyödyt eivät liity pelkästään liikennejärjestelmätoimenpiteisiin, vaan 

liikenteellisiä hyötyjä on mahdollista saavuttaa myös tehostamalla maankäyttöä. Toisaalta voidaan 

ajatella, ettei maankäyttöä voida aina tiivistää kehittämättä samalla liikennejärjestelmää. Erilaiset 

joukkoliikennejärjestelmät voivat siis johtaa erilaiseen maankäyttöön. 

Esitettyjä järjestelmätason laskelmina ei voida pitää liikenne-maankäyttöjärjestelmän 

yhteiskuntataloudellisten vaikutusarviointien laskelmana, sillä kustannuksissa eivät ole mukana 

maankäytön tiivistämisestä aiheutuvat kustannukset, jotka voivat olla erittäin merkittäviä. Lisäksi 

tästä liikenteen yhteiskuntataloudellisesta vaikutusarviointien laskelmasta puuttuvat muut kuin 

liikenteelliset vaikutukset. Järjestelmätason tarkastelukin kuvaa siis vain liikenteellisiä hyötyjä, 

mutta kattavammasta näkökulmasta kuin lähtö-määräpaikka -tasoinen tarkastelu. Järjestelmätason 

tarkastelu sisältää myös liikennejärjestelmän kehittämisestä johtuvat hyödyt. 

Järjestelmätason laskelmat antavat viitteitä siitä, että maankäytön tiivistämisellä saavutetaan ehkä 

suurempi kuluttajan ylijäämä kuin, mitä voidaan saavuttaa pelkästään liikennejärjestelmää 

kehittämällä. Kieltämättä mieleen tulee kysymys, tulisiko kaupunkiseuduilla harkita ensisijaisesti 

maankäyttöpolitiikkaan liittyviä toimenpiteitä ja arvioida millaiset tällaisten toimenpiteiden 

vaikutukset olisivat suhteessa hyötyihin.  

                                                
1
 Joukkoliikennemallin alueeseen kuuluvat Turku, Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio ja Rusko. 

2
 Matemaattisesti keskiarvotarkastelun hyötyjen laskentatapa voidaan ilmaista seuraavalla kaavalla: 

 (P̅0 − P̅1) ∗ Q0 +
1

2
(P̅0 − P̅1) ∗ (Q1 − Q0) 

Kaavassa i,j viittaavat aluepareihin, 0 vertailuvaihtoehtoon, 1 tarkasteluvaihtoehtoon, P̅ tarkoittaa matkan keskihintaa, keskimääräistä 

ajokustannusta  tai keskimatka-aikaa (tarkemmin jotain sen komponenttia) kulkutavoittain järjestelmätasolta laskettuna ja Q viittaa 

matkojen määrään tarkastelualueella. 
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3.2 Lähtö-määräpaikka tarkastelu 3 

Ovelta-ovelle-tasoisessa tarkastelussa kuluttajan ylijäämään liittyvät hyödyt lasketaan kunkin lähtö- 

ja määräpaikan välille erikseen soveltaen kulkutapaa vaihtavien/uusien matkustajien osalta 

puolikkaan sääntöä ja laskemalla lopuksi näin saadut hyödyt yhteen. Menetelmää käytettiin 

Tampereen raitiotievaihtoehtojen tarkastelussa. Tätä laskentamenetelmää vastaavat tulokset 

löytyvät taulukosta otsikon ”lp-mp -taso” alta. Tämä laskentatapa vastaa yhteiskuntataloudellisten 

vaikutusarviointien ohjeistuksen mukaista käytäntöä kuluttajan ylijäämän laskennassa, kun 

negatiivisia hyötyjä ei nollata. Eri laskentatavat ovat toisistaan poikkeavia tapoja yksinkertaistaa 

kuluttajan ylijäämän laskentatapaa. Mikään niistä ei sinällään ole täsmällisesti liikenteen 

kysyntäteorian ja hyötyteorian lähtökohdista johdettuja.  

Laskentatavasta johtuen kaikki lähtö-määräpaikkaperusteinen lähestymistapa poistaa hyödyistä 

maankäyttöön liittyvät hyödyt lähes kokonaan ja intuitiivisesti tätä laskentatapaa voisikin kutsua 

liikennejärjestelmän kehittämisestä koituvien suorien liikennehyötyjen arviointitavaksi.  

Lähtö-määräpaikka -tarkastelussa ei käytännössä tule esille hyötyjä, jos liikennejärjestelmä pysyy 

täsmälleen samana, vaikka maankäyttöä tiivistettäisiinkin ja matkat keskimäärin näin lyhenisivät4. 

Poikkeuksena tästä on muutokset tieliikenteen ruuhkissa, jotka tulevat näkyviin siinä määrin kuin 

tieliikenteen ruuhkautuminen ja tätä kautta lähtö- ja määräpaikkojen väliset matka-ajat ja 

reitinvalinnat muuttuvat erilaisesta maankäytön sijoittumisesta johtuen. 

Laskelmissa tarkasteltiin edellä mainitun laskentatavan lisäksi myös seuraavia laskentatapoja: 

■ Kuluttajan ylijäämässä ”nykyisinä matkustajina” tulkittiin nykyistä maankäyttöä vastaavat 

matkustajat. Tämä tarkastelutapa pitää vertailuvaihtoehdon uutta maankäyttöä yhtä 

todennäköisenä tai epätodennäköisenä kuin investointivaihtoehdonkin uutta maankäyttöä. 

Yhteiskuntataloudellisten vaikutusarviointien ohjeistuksessa on mainittu, että suunnitellun 

maankäytön tulee olla linjassa kaavojen kanssa ja jos uuden kaupunkiradan asemien 

ympäristöön suunnitellaan uutta tai tehostettua maankäyttöä, on vaikutus otettava huomioon 

kun hankkeen ja uuden maankäytön välillä on selvä syy-seuraussuhde. Turun seudulla 

maankäytön ja raitiotiehankkeen välillä nähdään yhteys, mutta todennäköisempänä on pidetty, 

että maankäyttö sijoittuu eri tavalla riippuen siitä toteutuuko raitiotiehanke vai ei. 

Kokonaismaankäytön koko seudun tasolla ei kuitenkaan uskota olevan eri vaihtoehdoissa 

erilainen. Vertailuvaihtoehdon uuden maankäytön sijoittumista ei myöskään pidetä yhtään sen 

todennäköisempänä kuin investointivaihtoehtojenkaan uutta maankäyttöä. Lähtökohta siis on, 

että uutta maankäyttöä seudulle tulee, mutta sen sijoittumista ei vielä tiedetä, vaan 

sijoittuminen riippuu liikennejärjestelmävaihtoehdon toteutumisesta. Tämän logiikan mukaisesti 

taulukoissa on esitetty laskentatapa, jossa kuluttajan ylijäämä lasketaan nykyisille matkustajille 

                                                
3 Matemaattisesti lähtö-määräpaikka tarkastelun hyötyjen laskentatapa voidaan ilmaista seuraavalla kaavalla: 

∑(P0,ij − P1,ij) ∗ Q0,ij

ij

+
1

2
∑(P0,ij − P1,ij) ∗ (Q1,ij − Q0,ij)

ij

 

Kaavassa i,j viittaavat aluepareihin , 0 vertailuvaihtoehtoon (Ve0+), 1 tarkasteluvaihtoehtoon (Ve1a,Ve1b,Ve2), Pij 

tarkoittaa matkan hintaa, ajokustannusta tai matka-aikaa (tarkemmin jotain sen komponenttia) kulkutavoittain lähtö- ja 

määräpaikan välillä ja Qij viittaa matkojen määrää lähtö- ja määräpaikan välillä. 

 
4
 sillä (P0,ij − P1,ij) = 0  kaikilla i, j 



6 
 

aidosti nykyisten matkustajamäärien perusteella. Kaikki nykytilanteeseen nähden uuteen 

maankäyttöön liittyvä hyöty otetaan huomioon puolikkaan säännöllä vaihtoehdosta riippumatta. 

Tämä menettely kohtelee siis vertailuvaihtoehdon ja investointivaihtoehtojen uutta maankäyttöä 

tasavertaisesti. Vertailulaskelmat on edelleen esitetty investointivaihtoehtojen ja 

vertailuvaihtoehdon erotuksena. Laskelmat löytyvät taulukoista otsikon ”lp-mp; uusi maankäyttö 

tasavert.” alta. 

■ Laskelmissa on myös esitetty vaiheittainen kuluttajan hyötyjen laskentatapa, jossa otetaan 

huomioon vertailuvaihtoehtoon nähden uuden maankäytön hyödyt nollaten negatiiviset hyödyt, 

jotka syntyvät niissä tilanteissa, kun investointivaihtoehdossa onkin vähemmän maankäyttöä 

kuin vertailuvaihtoehdossa. Laskelmat löytyvät taulukoista otsikon ”lp-mp; vaiheittainen negat. 

nollattu” alta. 
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Taulukko 2 Laskentatavan vaikutus kuluttajan ylijäämän nykyarvoon ja hyötykustannussuhteeseen, 
raitiotieinvestointivaihtoehto Ve1a  

 

Taulukko 3 Laskentatavan vaikutus kuluttajan ylijäämään ja hyötykustannussuhteeseen, superbussivaihtoehto 
Ve2 

 

  

Liikennejärjestelmävaihtoehto Ve1a, raitiotie

Perusliityntä

taso, jolta kuluttajan ylijäämä laskettu: lp-mp lp-mp lp-mp järjestelmä

laskentatapa:

 

uusi 

maankäyttö 

tasavert.

vaiheittainen, 

negat. nollattu keskiarvo

palvelutasohyötyjen laskentatapa: yhtaliohje yhtaliohje yhtaliohje yhtaliohje

Kuluttajan ylijäämän muutos 190,0 181,1 204,3 964,3

Nykyiset matkustajat 136,3 94,0 129,7 892,4

aikakustannussäästöt 152,4 98,4 117,8 640,5

palvelutasohyödyt -18,3 -6,5 9,8 327,8

lippukustannusmuutokset (sis. arvonlisävero) 0,0 0,0 0,0 0,0

ajoneuvokustannusten muutokset 2,1 2,1 2,0 -76,0

Siirtyvät ja uudet matkustajat 53,8 87,1 74,6 71,9

aikakustannussäästöt 24,3 57,5 57,1 47,8

palvelutasohyödyt 29,6 29,0 17,5 22,4

lippukustannusmuutokset (sis. arvonlisävero) 0,0 0,0 0,0 0,0

ajoneuvokustannusten muutokset -0,1 0,6 0,0 1,7

H/K 0,68 0,65 0,73 3,22

Liikennejärjestelmävaihtoehto Ve2, superbussi

taso, jolta kuluttajan ylijäämä laskettu: lp-mp lp-mp lp-mp järjestelmä

laskentatapa:

 

uusi 

maankäyttö 

tasavert.

vaiheittainen, 

negat. nollattu keskiarvo

palvelutasohyötyjen laskentatapa: yhtaliohje yhtaliohje yhtaliohje yhtaliohje

Kuluttajan ylijäämän muutos 145,0 145,7 139,6 1110,1

Nykyiset matkustajat 115,2 77,4 101,3 1101,9

aikakustannussäästöt 134,6 84,2 92,9 810,1

palvelutasohyödyt -20,7 -7,8 7,2 385,0

lippukustannusmuutokset (sis. arvonlisävero) 0,0 0,0 0,0 0,0

ajoneuvokustannusten muutokset 1,3 1,0 1,2 -93,2

Siirtyvät ja uudet matkustajat 29,8 68,2 38,3 8,2

aikakustannussäästöt 6,4 44,9 28,7 5,2

palvelutasohyödyt 23,4 22,6 9,6 1,6

lippukustannusmuutokset (sis. arvonlisävero) 0,0 0,0 0,0 0,0

ajoneuvokustannusten muutokset 0,0 0,7 0,0 1,4

H/K 1,51 1,52 1,48 8,23
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Taulukko 4 Laskentatavan vaikutus kuluttajan ylijäämän nykyarvoon ja hyötykustannussuhteeseen, 
raitiotieinvestointivaihtoehto Ve1a , harvennetulla 10 min vuorovälillä. 

 

 

Taulukko 5 Laskentatavan vaikutus kuluttajan ylijäämän nykyarvoon ja hyötykustannussuhteeseen, 
raitiotieinvestointivaihtoehto Ve1b, tiheä liityntä, vaihdollisten yhteyksien lisäys. 

 

3.3 Tarve kuluttajan ylijäämän laskentatavan tarkentamiseen ja liikenne-

maankäyttöjärjestelmän yhteiskuntataloudellisten vaikutusarviointien tarkasteluun 

Suurimmat erot eri laskentamenetelmien välillä tulee lähtö-määräpaikkatarkastelun ja 

järjestelmätason tarkastelujen välillä. Itse asiassa todennäköisesti kumpikaan päämenetelmä ei 

johda kuluttajan hyödyn laskennassa täsmälleen oikeaan tulokseen. Tässä muistiossa esitettyjen 

tuloksien suuri hajonta osoittaa ohjeistuksen tarkennustarpeen. Se antaa myös viitteitä, että 

Liikennejärjestelmävaihtoehto Ve1a, harvennettu 10 min vuoroväli

Vuorovälin harventamisen (7,5min -> 10min) herkkyystarkastelu, vaihdollisten yhteyksien lisäys

taso, jolta kuluttajan ylijäämä laskettu: lp-mp lp-mp lp-mp järjestelmä

laskentatapa:

 

uusi 

maankäyttö 

tasavert.

vaiheittainen, 

negat. nollattu keskiarvo

palvelutasohyötyjen laskentatapa: yhtaliohje yhtaliohje yhtaliohje yhtaliohje

Kuluttajan ylijäämän muutos 68,4 69,9 101,1 856,3

Nykyiset matkustajat 4,3 -21,6 61,6 815,1

aikakustannussäästöt 69,7 31,2 75,8 585,5

palvelutasohyödyt -66,4 -53,8 -15,2 293,4

lippukustannusmuutokset (sis. arvonlisävero) 0,0 0,0 0,0 0,0

ajoneuvokustannusten muutokset 1,0 1,0 0,9 -63,8

Siirtyvät ja uudet matkustajat 64,1 91,4 39,6 41,2

aikakustannussäästöt 27,7 54,1 28,0 27,3

palvelutasohyödyt 36,4 36,8 11,6 12,6

lippukustannusmuutokset (sis. arvonlisävero) 0,0 0,0 0,0 0,0

ajoneuvokustannusten muutokset 0,0 0,6 0,0 1,2

H/K 0,45 0,46 0,56 3,04

Liikennejärjestelmävaihtoehto Ve1b

Tiheä liityntä

taso, jolta kuluttajan ylijäämä laskettu: lp-mp lp-mp lp-mp järjestelmä

laskentatapa:

 

uusi 

maankäyttö 

tasavert.

vaiheittainen, 

negat. nollattu keskiarvo

palvelutasohyötyjen laskentatapa: yhtaliohje yhtaliohje yhtaliohje yhtaliohje

Kuluttajan ylijäämän muutos 78,4 81,2 109,6 885,5

Nykyiset matkustajat 9,3 -16,8 62,7 858,0

aikakustannussäästöt 72,9 33,9 75,4 613,0

palvelutasohyödyt -64,3 -51,4 -13,3 305,1

lippukustannusmuutokset (sis. arvonlisävero) 0,0 0,0 0,0 0,0

ajoneuvokustannusten muutokset 0,7 0,7 0,7 -60,0

Siirtyvät ja uudet matkustajat 69,1 97,9 46,9 27,5

aikakustannussäästöt 30,9 58,3 33,1 18,1

palvelutasohyödyt 38,3 39,0 13,8 8,3

lippukustannusmuutokset (sis. arvonlisävero) 0,0 0,0 0,0 0,0

ajoneuvokustannusten muutokset 0,0 0,7 0,0 1,1

H/K 0,08 0,08 0,18 2,73
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rajautuminen puhtaisiin lähtö-määräpaikka tarkasteluihin ei välttämättä johda kaupunkiseuduilla 

mielekkäisiin tuloksiin maankäyttömuutosten vuoksi. Jatkossa tulisikin  

■ johtaa kysyntämallien ja kuluttajan ylijäämän välinen matemaattinen yhteys ja ohjeistaa tämän 

pohjalta kuluttajan ylijäämän laskentatapa. Asia vaatii kuitenkin matemaattista teorian johtoa, 

eikä tällainen menetelmäkehitys ole mielekäs yksittäisessä vaikutusarviointityössä. Asiasta voi 

löytyä ulkomaista tutkimustakin. On mahdollista, että yhteyttä johdettaessa havaitaan, että 

sekä lähtö-määräpaikkatarkastelu että keskiarvotarkastelu johtavat virheelliseen tulokseen ja 

oikeampi lähestymistapa saattaisi löytyä kulkutapa- ja suuntautumismallien yhteistarkastelusta 

ja mahdollisesti kysyntäfunktion siirtymän huomioonottamisesta maankäytön muuttuessa. 

Samoin matemaattinen tarkastelu saattaa osoittaa, ettei puolikkaan säännön käyttö 

sovellukaan liikennehankkeiden kuluttajan ylijäämän laskentaan monen kulkutavan ja 

muuttuvan maankäytön yhteydessä.  

■ kehittää menetelmiä liikenne-maankäyttöjärjestelmien yhteiskuntataloudellisten vaikutusten 

arviointiin. Toistaiseksi kaupunkiliikenteestä ei myös ole olemassa liikenne-

maankäyttöjärjestelmän arviointiohjeita, vaan ohjeet ovat keskittyneet liikenteellisiin 

tarkasteluihin. Vaadittava kehitystyö on mittava ja toistaiseksi ehkä pisimmälle teoriassa ja 

käytännössä on Suomessa edetty osittain EU-rahoitteisessa PROPOLIS-hankkeessa, joka 

toteutettiin 2000-luvun alussa. Tässäkään työssä ei otettu kuitenkaan kantaa edellä mainittuun 

teoreettiseen ja samalla käytännön tuloksiin merkittävästi vaikuttavaan ongelmaan. 

3.4 Palvelutasohyödyt 

Laskelmissa on erotettu palvelutasohyödyt aikasäästöistä. Palvelutasohyödyillä tarkoitetaan 

käytännössä, että joukkoliikenteessä matkan eri osille käytetään erilaisia painoja. Ajatuksena on, 

että esimerkiksi joukkoliikenteen vaihto ja siihen kuluva aika voidaan kokea epämieluisampana 

kuin itse joukkoliikennevälineessä vietetty aika. Palvelutasohyödyillä mitataan käytännössä koetun 

ja todellisen matka-ajan välistä eroa, eli eroa matkustusmukavuudessa. Palvelutasohyötyjä 

laskettaessa on noudatettu kahta vaihtoehtoista laskentatapaa, jota on kuvattu tarkemmin alla. 

3.4.1 Liikenneviraston yhteiskuntataloudellisten vaikutusten arviointiohjeen mukainen laskentatapa  

Liikenneviraston ohjeistuksen mukaisesti palvelutasohyödyt lasketaan seuraavilla painokertoimilla. 

Taulukko 6 Liikenneviraston ohjeiden mukaiset painokertoimet joukkoliikenteen palvelutasotekijöille 

Matkan osavaihe painokerroin aikavastaavuus 

kävelyaika 1,75  

odotusaika 1,5  

aika kulkuvälineessä 1,0  

vaihto 
kaupunkiliikenteessä 

 5 min 

 

Lisäksi palvelutasohyötyjen laskennassa on otettu huomioon nk. nousuaika, jolla pyritään 

kuvaamaan matkustajan tarvetta varautua pysäkille saapumiseen hieman ennakoiden, sillä 

erityisesti bussien noudattamat pysäkille saapumisen aikataulut eivät ole täysin tarkkoja. 

Menettelytapa on periaatetasolla sama kuin mitä on käytetty joukkoliikenteen sijoitteluissa 

Helsingin seudulla. 

3.4.2 Herkkyystarkastelu raidefaktorista 

Liikenneviraston ohjeistuksen mukaisesti palvelutasohyödyt lasketaan seuraavilla painokertoimilla. 
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Herkkyystarkasteluissa on lisäksi otettu huomioon nk. raidefaktori, joka ottaa huomioon 

raideliikenteen matkustusmukavuuteen liittyviä erityisominaisuuksia. Näiden erityisominaisuuksien 

huomioonottaminen voikin olla perusteltua, sillä samalla vuorovälillä, samalla liityntäajalla ja 

samalla odotusajalla toimivan raideliikenteen kysynnän on arvioitu olevan bussiliikennettä 

suurempi5. Teoreettisesti ja myös käytännössä oikea tapa olisi painottaa kulkuvälineessä oloaikaa, 

odotusaikaa ja mahdollisesti käyttää erilaista vaihtoajan vastusta raideliikenteessä kuin 

bussiliikenteessä, kun odotusolosuhteet ja vaihto-olosuhteet ja matkustusmukavuus 

raideliikenteessä on bussia parempi. Koska menettely ei kuitenkaan ole yhtaliohjeen mukainen, on 

se tässä esitetty vain herkkyystarkasteluna. Herkkyystarkasteluissa raidefaktorina on käytetty 

kerrointa 0,8 raideliikenteen matka-ajalle. 

  

                                                
5
 Lainaus: Kalenoja H., Pajarre M. Työraporttiluonnos, Tampereen seudun joukkoliikennekäytävien 

kehittämisvaihtoehdot – liikenne-ennusteet: ”Raidefaktorien käyttö on liikennemalleissa vakiintunutta, ja siitä 
on olemassa vahvaa empiiristä aineistoa kaupungeista, joissa on sekä bussi- että raideliikennettä. 
Raidefaktori voidaan yksinkertaisimmillaan laskea havaintotilanteissa, jossa matkustajalle on lähtö- ja 
määräpaikan välille tarjolla sekä raide- että bussiyhteys. Näissä valinnoissa raidefaktorin arvo ajoajassa 
mitattuna on tyypillisesti 0,4-0,6-kertainen bussin matka-aikaan verrattuna - ts. matkustaja kokee ajoajan 
raideliikenteessä selvästi bussissa matkustamista lyhyemmäksi. Tampereella raidefaktorin arvoa ei ole 
liikennetutkimuksin voitu määrittää, koska raideliikennettä ei ole tarjolla, joten sen arvona on käytetty 
kirjallisuushavaintoihin perustuvaa arvoa (mm. Nossum 2003, Abrantes & Wardman 2011, Asensio & Matas 
2008, Bates & Rietweld 2008, Olsson et al. 2001).” 
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Taulukko 7 Herkkyystarkastelu raidefaktorin merkityksestä kuluttajan ylijäämän nykyarvoon ja 
hyötykustannussuhteeseen, raitiotieinvestointivaihtoehto Ve1a. 

 

Taulukko 8 Herkkyystarkastelu raidefaktorin merkityksestä kuluttajan ylijäämän nykyarvoon ja 
hyötykustannussuhteeseen, raitiotieinvestointivaihtoehto Ve1a, harvennettu vuoroväli. 

 

  

Liikennejärjestelmävaihtoehto:  Ve1a, raitiotie

Perusliityntä

taso, jolta kuluttajan ylijäämä laskettu: lp-mp lp-mp

palvelutasohyötyjen laskentatapa: yhtaliohje raidef.

Kuluttajan ylijäämän muutos 190,0 223,2

Nykyiset matkustajat 136,3 160,0

aikakustannussäästöt 152,4 152,4

palvelutasohyödyt -18,3 5,4

lippukustannusmuutokset (sis. arvonlisävero) 0,0 0,0

ajoneuvokustannusten muutokset 2,1 2,1

Siirtyvät ja uudet matkustajat 53,8 63,2

aikakustannussäästöt 24,3 24,3

palvelutasohyödyt 29,6 39,1

lippukustannusmuutokset (sis. arvonlisävero) 0,0 0,0

ajoneuvokustannusten muutokset -0,1 -0,1

H/K 0,68 0,79

Liikennejärjestelmävaihtoehto:  Ve1a, harvennettu 10 min vuoroväli

Vuorovälin harventamisen (7,5min -> 10min) herkkyystarkastelu, vaihdollisten yhteyksien lisäys

taso, jolta kuluttajan ylijäämä laskettu: lp-mp lp-mp

palvelutasohyötyjen laskentatapa: yhtaliohje raidef.

Kuluttajan ylijäämän muutos 68,4 102,8

Nykyiset matkustajat 4,3 29,1

aikakustannussäästöt 69,7 69,7

palvelutasohyödyt -66,4 -41,6

lippukustannusmuutokset (sis. arvonlisävero) 0,0 0,0

ajoneuvokustannusten muutokset 1,0 1,0

Siirtyvät ja uudet matkustajat 64,1 73,7

aikakustannussäästöt 27,7 27,7

palvelutasohyödyt 36,4 46,0

lippukustannusmuutokset (sis. arvonlisävero) 0,0 0,0

ajoneuvokustannusten muutokset 0,0 0,0

H/K 0,45 0,56
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Taulukko 9 Herkkyystarkastelu raidefaktorin merkityksestä kuluttajan ylijäämän nykyarvoon ja 
hyötykustannussuhteeseen, raitiotieinvestointivaihtoehto Ve1b, tiheä liityntä, vaihdollisten yhteyksien lisäys. 

 

3.4.3 Herkkyystarkastelu Turun liikennemallin painokertoimia vastaavasta palvelutasohyödyistä 

Ideaalinen tilanne olisi, että palvelutasohyötyjen laskelmissa käytettäisiin matkan osavaiheiden 

painoina seudulle sovitettujen kulkutavan valintamallin painoja, joissa lisäksi olisi määritetty 

perustellusti uusien kulkutapojen, tässä tapauksessa raitiotieliikenteen painot.  

Turun seudulla on aikoinaan laadittu teoreettiselta pohjaltaan perusteellisesti pohditut ja 

havaintoaineistoon perustuneet liikenteen kysyntämallit. Malleja ei kuitenkaan ole päivitetty ajan 

tasalle ja tässä työssä onkin jouduttu käyttämään yksinkertaistettua tuotospohjaista mallia. Mallissa 

on matka-ajan painoina käytetty samoja painokertoimia, jota on sovellettu Tampereen 

liikennemallissa. Nämä mallit sisältävät niin kutsutun raidefaktorin. Turun mallissa käytetyt 

painokertoimet ovat seuraavan taulukon mukaiset. 

Taulukko 10 Turun mallin mukaiset painokertoimet joukkoliikenteen palvelutasotekijöille 

Matkan osavaihe painokerroin aikavastaavuus 

liityntäkävely 3,4  

kävely vaihtojen 
yhteydessä 

2,4  

1. odotusaika 
pysäkillä/asemalla 

3,4  

vaihtoaika 8,0  

aika bussissa 1,0  

aika raitiovaunussa 0,86  

vaihto 
kaupunkiliikenteessä 

 4 min 

 

Taulukko 11 Herkkyystarkastelu mallin mukaisten palvelutasokertoimien vaikutuksesta kuluttajan ylijäämän 
nykyarvoon ja hyötykustannussuhteeseen, kaikki tarkastellut päävaihtoehdot. 

                                                
6
 Tarkka laskentatapa on esitetty Turun liikennemallin kuvauksen yhteydessä. 

Liikennejärjestelmävaihtoehto:  Ve1b, tihennetty l i ityntä

Tiheä liityntä, vaihdollisten yhteyksien lisäys

taso, jolta kuluttajan ylijäämä laskettu: lp-mp lp-mp

palvelutasohyötyjen laskentatapa: yhtaliohje raidef.

Kuluttajan ylijäämän muutos 78,4 114,4

Nykyiset matkustajat 9,3 35,2

aikakustannussäästöt 72,9 72,9

palvelutasohyödyt -64,3 -38,4

lippukustannusmuutokset (sis. arvonlisävero) 0,0 0,0

ajoneuvokustannusten muutokset 0,7 0,7

Siirtyvät ja uudet matkustajat 69,1 79,2

aikakustannussäästöt 30,9 30,9

palvelutasohyödyt 38,3 48,4

lippukustannusmuutokset (sis. arvonlisävero) 0,0 0,0

ajoneuvokustannusten muutokset 0,0 0,0

H/K 0,08 0,19
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Turun hyötykustannuslaskelmat poikkeavat Tampereen laskelmista siten, että Tampereella ei 

päästy käyttämään matkan eri osavaiheille ajan arvon painokertoimia. Tampereella 

palvelutasohyödyiksi tulkittiin hyödyt siirtyville ja uusille matkustajille. Turussa myös matka-aikojen 

laskennassa on pystytty käyttämään loogisempia sijoittelupainoja (valitut joukkoliikennereitit ovat 

suorempia kuin Tampereella), mikä näkyy suurempina aikasäästöinä. 

3.4.4 Johtopäätökset palvelutasotarkastelutarkastelun laskentavaihtoehdoista 

Liikenneviraston ohjeistuksenmukaisten painokertoimien normatiivinen noudattaminen johtaa 

kysyntämalliin nähden jossain määrin epäjohdonmukaisiin tuloksiin. Toisaalta kysyntämallin 

painokertoimia ei ole verifioitu Suomen oloissa. Laskelma paljastaakin, että kaupunkiseuduille 

kaivataan nykyistä tarkempaa ohjeistusta joukkoliikenteen palvelutasohyötyjen laskemiseksi 

erityisesti eri nousuvastuksen käytön ja kulkuvälineissä oloajan osalta. Sama tarve koskee myös 

kevyen liikenteen hankearviointeja. Eri kulkuvälineissä kannattaa käyttää eri painokertoimia. Erot 

tai yhtäläisyydet tulee kuitenkin voida osoittaa tutkimuksin myös Suomen oloissa. 

3.5 Maankäytön ja liikenne-ennusteen herkkyystarkastelut 

Liitteessä on useiden eri herkkyystarkastelujen avulla havainnollistettu, miten maankäyttö muuttaa 

kysyntää ja vaikuttaa hankkeen kannattavuuteen. Nämä tarkastelut on tehty arvioimalla ristiin 

■ runkobussilinjaston (Ve0+) kannattavuutta raitiotievaihtoehdon (Ve1) maankäytöllä 

■ raitiotievaihtoehdon (Ve1a) kannattavuutta runkobussilinjaston (Ve0+) maankäytöllä 

■ superbussivaihtoehdon (Ve2) kannattavuutta runkobussilinjaston (Ve0+) maankäytöllä. 

Nämä herkkyystarkastelut osoittivat, että joukkoliikenteen kehittämisellä saavutettavat hyödyt 

jäävät osittain toteutumatta, mikäli hankkeita ei kytketä maankäytön tiivistämiseen. Myös 

runkobussilinjastoon nojautuvan järjestelmässä (Ve0+) joukkoliikenteen kysyntä olisi ennustettua 

korkeampi, jos maankäyttöä saataisiin tiivistettyä paremmin hyvien joukkoliikenneyhteyksien 

varteen. 

yhtaliohje mallin painot yhtaliohje mallin painot yhtaliohje mallin painot yhtaliohje mallin painot

Kuluttajan ylijäämän muutos 190,0 190,6 145,0 136,8 68,4 32,9 78,4 48,8

Nykyiset matkustajat 136,3 117,5 115,2 92,8 4,3 -60,4 9,3 -49,5

aikakustannussäästöt 152,4 152,4 134,6 134,6 69,7 69,7 72,9 72,9

palvelutasohyödyt -18,3 -37,0 -20,7 -43,1 -66,4 -131,1 -64,3 -123,1

lippukustannusmuutokset (sis. arvonlisävero) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ajoneuvokustannusten muutokset 2,1 2,1 1,3 1,3 1,0 1,0 0,7 0,7

Siirtyvät ja uudet matkustajat 53,8 73,1 29,8 44,0 64,1 93,3 69,1 98,3

aikakustannussäästöt 24,3 24,3 6,4 6,4 27,7 27,7 30,9 30,9

palvelutasohyödyt 29,6 48,9 23,4 37,6 36,4 65,6 38,3 67,5

lippukustannusmuutokset (sis. arvonlisävero) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ajoneuvokustannusten muutokset -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

H/K-suhde 0,68 0,68 1,51 1,46 0,45 0,33 0,08 -0,02

Ve1a, raitiotie Ve2, superbussi Ve1a, 10min vuoroväli Ve1b
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Kuva 3 Yhteenveto eri tarkasteluvaihtoehtojen joukkoliikenteen matkamääristä nykytilanteessa ja 
ennustevuonna (2035) ja joukkoliikenteen keskimääräiset painotetut matka-ajat  tarkastelualueella. 
Päävaihtoehdot on esitetty kuvassa tummemmalla sävyllä ja maankäyttöön liittyvät herkkyystarkastelut 
vaaleammalla sävyllä. 

 

Seuraavassa herkkyystarkastelussa on esitetty kuluttajan ylijäämät ja hyötykustannussuhteet 

vaihtoehdon omalla maankäytöllä ja vertailuvaihtoehdon maankäytöllä tarkastelluille 

päävaihtoehdoille. 

Taulukko 12 Herkkyystarkastelu maankäytön vaikutuksesta kuluttajan ylijäämän nykyarvoon, lipputuloihin  ja 
hyötykustannussuhteeseen, kaikki tarkastellut päävaihtoehdot. 

 

4 Investoinnit 

4.1 Investointikustannukset ja niiden määrittelyperusteet 

Tässä luvussa kustannukset on ilmoitettu vuoden 2013 huhtikuun hinnoin (MAKU 2005=100). 

Yhteiskuntataloudellisissa laskelmissa luvut on lopuksi muutettu vuoden 2010 hintatasoon 

seuraavilla indeksiarvoilla: 
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Päävaihtoehdot (tummemmalla) ja maankäyttöön liittyvät 

herkkyystarkastelut (vaaleammalla)

keskimääräinen yhtali-ohjeen mukainen painotettu matka-aika matkojen määrä/vrk

maankäyttö: Ve1 Ve0 Ve2 Ve0 Ve1 Ve0 Ve1 Ve0

Lipputulojen muutos 60,9 46,5 3,7 -7,6 38,4 22,6 24,3 9,5

Kuluttajan ylijäämän muutos 190,0 159,5 145,0 108,9 68,4 28,4 78,4 38,5

Nykyiset matkustajat 136,3 101,3 115,2 81,6 4,3 -32,1 9,3 -26,7

Siirtyvät ja uudet matkustajat 53,8 58,2 29,8 27,4 64,1 60,5 69,1 65,2

H/K 0,68 0,49 1,51 1,10 0,45 0,18 0,08 0,10

Ve1a, raitiotie Ve2, superbussi

Ve1a, 10min 

vuoroväli Ve1b
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■ MAKU 2010 (2005=100) pisteluku 121,3 

■ MAKU 2013 huhtikuu (2005=100) pisteluku 136,4. 

4.2 Nykyisen kaltaisen joukkoliikenteen (vertailuvaihtoehto) infrastruktuuri-

investoinnit 

0+ vaihtoehdon kustannusarvio on 10 miljoonaa euroa. Investointikustannukset sisältävät 

kaupungin kehittämishankkeiden kustannuksia seuraavissa kohteissa: Toriparkki, Matkakeskus, 

Itäharju, Skanssi, Kupittaa. Kustannusarvio sisältää myös liikennevalojen muutoskustannuksia ja 

sähköbussien latauspisteet. 0+ vaihtoehto sisältää vähäisissä määrin lunastuskustannuksia, jotka 

on sisällytetty hinta-arvioon. 

 

Kuva 4 Tiheästi liikennöidyt bussilinjat ve0+:ssa. Yhtenäisellä viivalla merkittyjen linjojen vuoroväli on 

vähintään 10 minuuttia ja katkoviivalla merkittyjen vähintään 20 minuuttia. 

4.3 Raitiotievaihtoehdon infrastruktuuri-investoinnit 

Turun raitiotien infrastruktuuri-investointeja on kuvattu yksityiskohtaisesti Turun raitiotien 

yleissuunnitelmassa. Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto investointikustannuksista. 

 

 

 

 

 



16 
 

Taulukko 13 Raitiotievaihtoehdon  infrastruktuuri-investoinnit 

 

  

Ratakustannukset 48 903 000
Radan kiskot ja betonilaatta 31 834 000

Radan alusrakenne 6 948 000

Vaihteet 5 781 000

Liikennevalot 4 340 000

Sähköistys 29 475 000
Ajolankajärjestelyt ja sähkönsyöttö

Pysäkit 2 971 000

Katujärjestelyt 29 678 000

Johtosiirrot 56 863 000

Pohjanvahvistukset 39 428 000

Rakenteet 14 489 000
Sillat 12 772 000

Tukimuurit 1 717 000

YHTEENSÄ 221 807 000

Maanhankinta ja lunastus 5 295 000

Maaperän puhdistus Itäharjussa 2 000 000

Arkeologiset kaivaukset 8 340 000

Suunnittelutehtävät 5 % 11 873 000

YHTEENSÄ 249 315 000

Rakennuttamis- ja omistajatehtävät 5,5 % 13 713 000

Arvaamattomat kustannukset 15 % 37 399 000

YHTEENSÄ 300 427 000

Reaaliaikainen informaatio ja kulunvalvonta 2 500 000

YHTEENSÄ 302 927 000
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4.4 Superbussivaihtoehdon infrastruktuuri-investoinnit 

Superbussivaihtoehdossa raitiotien reittiä liikennöidään tuplanivelbusseilla, joiden pituus on noin 

24-25 metriä ja maksimikuorma 130 - 150 matkustajaa, joista istumapaikkoja on 50 - 60. Kaluston 

seisomapaikkamitoituksena on käytetty 4 matkustajaa/m2. Superbussivaihtoehdon 

investointikustannuksia on tarkasteltu lähemmin yksityiskohtaisesti Turun raitiotien 

yleissuunnitelmassa (luku 6.4). Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto 

investointikustannuksista.  

Taulukko 14 Superbussivaihtoehdon infrastruktuuri-investoinnit 

 

  

Väyläkustannukset 17 333 000

Bussikaistojen päällysrakenne 6 071 000

Bussikaistojen alusrakenne 6 922 000

Liikennevalot 4 340 000

Sähköistys (ajolankajärj. ja sähkönsyöttö) 1 500 000

Pysäkit 2 971 000

Katujärjestelyt 29 427 000

Johtosiirrot 28 639 000

Pohjanvahvistukset 24 543 000

Rakenteet 13 989 000

Sillat 12 272 000

Tukimuurit 1 717 000

YHTEENSÄ 118 402 000

Maanhankinta ja lunastus 5 295 000

Maaperän puhdistus Itäharjussa 2 000 000

Arkeologiset kaivaukset 0

Suunnittelutehtävät 5 % 6 286 000

YHTEENSÄ 131 983 000

Rakennuttamis- ja omistajatehtävät 5,5 % 7 261 000

Arvaamattomat kustannukset 15 % 19 799 000

YHTEENSÄ 159 043 000

Kulunvalvonta- ja matkustajainf.järjestelmä 2 120 000

YHTEENSÄ 161 163 000
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4.4.1 Pitoajat ja jäännösarvo  

Jäännösarvot on laskettu kunkin investointierän pitoajan mukaan. Käytetyt pitoajat ovat 

seuraavissa taulukoissa esitetyt. 30 vuoden pitoajan alittavat korvausinvestoinnit on laskelmassa 

otettu huomioon pitoajan päättymishetkellä uusinvestointina. Uusinvestoinnin jäännösarvo 30 

vuoden tarkastelujakson lopussa on otettu edelleen huomioon jäännösarvolaskelmassa.  

Taulukko 15 Raitiotieinvestointien pitoajat 

Investointierä  vuotta 

Ratakustannukset  

 Radan kiskot ja betonilaatta 30 

 Radan alusrakenne 50 

 Vaihteet 20 

 Liikennevalot 15 

Sähköistys (ajolankajärjestelyt ja 
sähkönsyöttö) 

35 

Pysäkit 15 

Katujärjestelyt 30 

Johtosiirrot 50 

Pohjanvahvistukset 50 

Rakenteet (sillat ja tukimuurit) 50 

Taulukko 16 Superbussi-investointien pitoajat 

Investointierä  vuotta 

Väyläkustannukset  

 Bussikaistojen päällysrakenne 10 

 Bussikaistojen alusrakenne 30 

 Liikennevalot 15 

Pysäkit 15 

Katujärjestelyt 30 

Pohjanvahvistukset 50 

Rakenteet 50 

 

4.4.2 Erotuslaskelma  

Hyöty-kustannuslaskelmassa ilmoitetut kustannuserät ovat vuoden 2010 hintatasossa ja 

investoineista on vähennetty vertailuvaihtoehdon (Ve0+) investoinnit. 

4.4.3 Rakentamisen aikaiset korot 

Investointeihin liittyvät korot on laskelmassa otettu huomioon rakentamisen ajalta. Eri vaihtoehtojen 

rakentamisen aikaiset korot ovat seuraavan taulukon mukaiset. 
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Taulukko 17 Rakentamisen aikaiset korot 

 
MAKU-indeksi  2013, huhtikuu 136,4 (2005=100) 

5 Rakentamisen aikaiset haitat  

5.1 Arviointitapa  

Rakentamisen aikaisten vaikutusten arviointi on aina haasteellista, sillä yleissuunnitelmavaiheessa 

rakentamistapa ei ole vielä tiedossa. Turun raitiotiehankkeessa merkittävimmiksi rakentamien 

aikaisiksi haitoiksi on arvioitu tieliikenteelle koituvat matka-aikahaitat. 

Raitiotien rakentamisen haitat kohdistettiin katuverkolle neljään eri vaiheeseen. Ruutukaava-

alueella (rautatien ja joen välissä) haittojen ajateltiin kohdistuvan samanaikaisesti. Runosmäki-

Varissuon linjalla haitat jaettiin muuten kahteen vaiheeseen, joista toisessa vaiheessa on 

Satakunnantie ja Karvataskunkatu. Toisessa vaiheessa ovat Hämeenkatu, Varkkavuorenkatu ja 

Runosmäen kadut. Muilta osin rakentamisella ei ole pääliikennevirtoihin merkittäviä vaikutuksia. 

Skanssin linjan vaikutukset autoliikenteen on osoitettu neljänteen vaiheeseen. Skanssin reitillä 

rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdistettiin Uudenmaankadulle ja Uudenmaantielle 

Hautausmaan liittymään asti. Rakentamisen aikana työmaan kohdalla nopeusrajoitus on 20-30 

km/h ja molempiin suuntiin ja perinteistä kaistaa kapeammat kaistat, yksi kaista per suunta.  

Rakentamisen aikaisia haittoja arvioitiin vähentämällä tieverkon kapasiteettia tiejakso kerrallaan 

simuloiden rakentamisen etenemistä rakentamisen aikana. Näin saaduista matka-ajan ja 

kilometrisuoritteen lisäyksistä laskettiin vuosikeskiarvo, jota käytettiin rakentamisen aikaisten 

kuluttajan hyödyn alijäämän, päästöjen ja verovaikutusten arvioimisessa. Tieliikenteen matkaajat ja 

suoritteet pitenivät liikenteen siirtyessä muille reiteille. Kokonaisuudessaan rakentamisen aikaiset 

haitat vastasivat noin puolta ensimmäisen vuoden aikasäästöistä. 

Reittisiirtymät näyttivät toteutuvan siten, ettei näistä itsestään keskimäärin aiheutunut 

liikenneturvallisuuden heikentymistä. Sen sijaan itse työmaahan liittyviä liikenneonnettomuuksia ei 

ole laskentatavan epätarkkuuden vuoksi pystytty huomioimaan. Rakentamisen aikaisissa 

liikennejärjestelyissä on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisuuteen. 

5.2 Haittojen huomioiminen yhteiskuntataloudellisessa laskelmassa 

Rakentamisen aikaisista haitoista on hankearviointiohjeistuksessa ristiriitaista tietoa, tulisiko haitat 

lukea osaksi investointikustannuksia, jolloin niiden paikka olisi nimittäjässä vai negatiivisena eränä 

hyötyihin, jolloin niiden paikka olisi hyöty-kustannussuhteen osoittajassa. Tässä laskelmassa 

huomioidut rakentamisen aikaiset haitat ovat pääsääntöisesti tieliikenteelle koituvia aikahaittoja 

eikä erityisiä rakentamisaikaan liittyviä infrastruktuuri-investointeja ole tiedossa, joten looginen 

paikka haittavaikutuksille on laskelman osoittajassa. Näin rakentamisen aikaisia matka-

aikavaikutuksia kohdellaan samoin kuin rakentamisen jälkeisiä matka-aikavaikutuksia. 

Ve0+ Ve1 Ve2

0,6 20,9 8,6

Korot M€
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6 Kunnossapitokustannusten lisäys 

Kunnossapitokustannuksilla tarkoitetaan kunnossapitokustannusten muutosta vertailuvaihtoehtoon 

(Ve0+) nähden uutta kunnossapidettävää väyläkilometriä kohti. Raitiotien 

kunnossapitokustannusten yksikköarvo on laskettu investointikustannusten osuuksista, jotka ovat 

toteutuneet eurooppalaisissa raitiotiejärjestelmissä (Lähde Kustannusmalli, TTK Saksa). 

Superbussin kunnossapitokustannuksien lisäyksen yksikköarvona on käytetty samaa yksikköarvoa 

kuin Tampereen raitiotien yleissuunnitelman vaikutusarvioineissa. Superbussin osalta 

kunnossapitokustannuksien lisäys on laskettu vain niiltä linjakilometreiltä, joissa kadun 

kaistamäärä on lisääntynyt nykyisestä.  

Taulukko 18 Kunnossapitokustannusten lisäys 

Ve1a/Ve1b Kunnossapitokustannus 
(€/km/v) 

Kunnossapidettävät lisäväylät 
(km) 

raitiotievaihtoehto (Ve1a/Ve1b) 84 000 19,01 

superbussi (Ve2) 10 000 7,50 
MAKU-indeksi 2013, huhtikuu (2005=100) 

7 Lipputulot 

Turun seudulla on oletettu käytettävät tasataksasta matkalipun hintaa matkan pituudesta 

riippumatta. Arvonlisäverolliseen lipunhinnan on oletettu olevan 1,34 €/matka7. Lipputulojen 

kokonaissumman kasvu eri vaihtoehdoissa nykytilanteeseen verrattuna johtuu väestökasvusta ja 

joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvusta.  

8 Liikennöintikustannukset 

8.1 Liikennöinti 

Liikennöintikustannusten arvioinnin perustana ovat linjakohtaiset vuorovälit ja sivujen pituudet. 

Vuorovälit on eroteltu arjen ruuhka- ja päiväajan, lauantain ja sunnuntain vuoroväleiksi. 

Nykytilanteen osalta on ollut käytettävissä vuoden 2013 III vuosineljänneksen liikennöinnin 

yksikkökustannukset. Liikenteen suoritteet on laajennettu vuositasolle siten, että 

kokonaisliikennöintikustannukset vastaavat nykytilanteen liikennöintikustannuksia. 

Eri vaihtoehtojen osalta on muodostettu vasta vastaavalla periaatteella linjakohtaiset suoritteet. 

Runkolinjojen liikennöintikustannuksina on käytetty runkolinjoja vastaavien nykytilanteen linjojen 

keskimääräisiä yksikkökustannuksia. Vastaavasti täydentävän linjaston osalta on 

liikennöintikustannukset on laskettu käyttämällä nykytilanteen täydentävän linjaston keskimääräisiä 

yksikkökustannuksia.  

Linja-autoliikenteen yksikkökustannuksina on käytetty seuraavan taulukon arvoja. 

Taulukko 19 Linja-autoliikenteen yksikkökustannukset 

 eur/km eur/linjatunti eur/autopäivä 

runkobussilinjasto  0,539 36,427 146,831 

täydentävä linjasto 0,553 36,264 147,370 

                                                
7
 Turun seudun lippujärjestelmäselvitys 
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Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2013, III neljännes pisteluku 111,7 (2010=100) 
 

Raitio- ja superbussiliikenteen yksikkökustannukset on arvioinut TTK kustannusmallissaan. TTK on 

arvioinut liikennöintikustannukset kilometriä kohden seuraavaksi linjoittain koostuen seuraavan 

taulukon kustannuseristä.  

Raitiovaunujen kalustoinvestoinnit ovat yhteensä 73,6 miljoonaa euroa. Raitiovaunukaluston 

käyttöikänä on käytetty 30 vuotta. Käyttöiällä on tarkoitus osin kuvata keski-ikää. Uudella kalustolla 

liikennöidään kaikkina liikennöintiaikoina. Vanha kalusto voi käyttöikänsä jälkeen toimia osin 

ruuhkavaunuina tai varakalustona. 

Sähköenergialla kulkevia superbusseja on toteutettu selvästi vähemmän kuin raitiovaunukalustoa, 

minkä vuoksi hankinnan arvon arvioiminen on vaikeampaa. Yksittäisen superbussin hinnaksi on 

arvioitu 1,0–1,2 miljoonaa euroa/bussi. Näin ollen superbussikaluston koko hankinnan arvo on 23–

27,6 miljoonaa euroa ja superbussin käyttöikänä on käytetty 12 vuotta. 

Hyötykustannuslaskelmassa yksikköhintana on käytetty 1,0 miljoonaa euroa eli koko 

kalustohankinnan arvo on 23,0 miljoonaa euroa. Seuraavassa on esitetty vielä herkkyystarkastelu 

kalustokustannusten vaikutuksista HK-laskelman liikennöintikustannuksiin ja 

hyötykustannussuhteeseen. 

Taulukko 20 Superbussin kalustoinvestoinnin vaikutus liikennöintikustannusten nykyarvoon ja 
hyötykustannussuhteeseen. 

 

  

Ve2 superbussi

Kalusto 

23 milj.

Kalusto

 27,6 milj.

Liikennöintikustannusten muutos 31,9 25,7

H/K 1,51 1,47
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Taulukko 21 Superbussi- ja raitioliikenteen yksikkökustannukset linjoittain ja keskimäärin linjaa kohden. 
Kustannukset ovat euroa/linjakilometri. Tässä taulukossa kalusto- ja varikkoinvestoinnit on jaettu linjakilometriä 
kohden ilman annuiteettia. Yleissuunnitelman raportissa kalusto- ja varikkoinvestoinnit on laskettu  annuiteetilla 
linjakilometriä kohden. 

 Raitiolinja 
1 

Raitiolinja 
2 

Raitio-
linjat 
keski-

määrin 

Super-
bussilinja 

1 

Super-
busssi-
linja 2 

Super-
bussilinjat 

keskimäärin 

Liikenteen 
seurantajärjestelmien 
ylläpitokustannukset 

0,81 0,16 0,60 0,81 0,16 0,60 

Liikennöinnin 
yleiskustannuskannukset 

0,86 0,62 0,78 0,70 0,53 0,65 

Liikennöintikustannukset 3,34 3,31 3,33 3,26 3,23 3,25 

Varikkotoiminnot 0,72 0,00 0,39 0,35 0,00 0,24 

Kaluston kunnossapito 1,76 1,66 1,73 0,23 0,10 0,19 

Lippujärjestelmän hallinto 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Lipunmyyntiautomaatit 0,13 0,09 0,11 0,13 0,09 0,11 

Lippujen tarkastus 0,20 0,21 0,20 0,20 0,21 0,20 

Kalustoinvestointi 1,33 1,49 1,38 1,25 1,37 1,29 

Varikkoinvestointi 0,81 0,00 0,55 0,50 0,00 0,34 

yhteensä 10,01 7,59 9,12 7,48 5,74 6,92 

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2013, III neljännes pisteluku 111,7 (2010=100) 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto liikennöintikustannuksista.  

Taulukko 22 Liikennöintikustannukset  

Tarkastelu- Linjakilometrit (milj. km/v) 

vaihtoehto raitiotie bussi yhteensä 

nykytilanne 0,0 13,8 13,8 

runkobussilinjasto (Ve0+) 0,0 17,3 17,3 

raitiotievaihtoehto (Ve1a) 1,8 13,2 15,0 

raitiotievaihtoehto (Ve1b) 1,8 14,9 16,6 

superbussi (Ve2) 0,0 15,0 15,0 

raitiotievaihtoehto (Ve1a 10 min vuoroväli) 1,3 12,9 14,2 
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2013, III neljännes pisteluku 111,7 (2010=100) 

8.2 Varikkokustannukset 

Varikkokustannukset voidaan yhteiskuntataloudellisissa laskelmissa käsitellä joko 

investointikustannuksissa tai liikennöintikustannuksissa. Tässä työssä runkobussin (Ve0+), 

raitiotien (Ve1a = Ve1b) sekä  superbussin (Ve2) varikkokustannukset on luettu osaksi 

liikennöintikustannuksia, jolloin ne näkyvät negatiivisena eränä hyöty-kustannussuhteen 
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osoittajassa. Tähän menettelyyn päädyttiin, sillä runkobussivaihtoehdon varikkotarpeita ei ole 

järkevällä tavalla ilmaistavissa tiettyyn vuoteen ajoittuvana investointitarpeena ja 

vaihtoehtolaskelmat haluttiin kuitenkin pitää keskenään vertailukelpoisina. Oletetut 

varikkokustannukset ovat seuraavan taulukon mukaiset. 

Vaihtoehdolle 0+ ei ole laskettu erillistä varikon investointikustannusta. Varikkokustannukset 

sisältyvät nykyisin linja-autoliikenteen yksikkökustannuksiin, erityisesti linjakilometri- ja 

autopäiväkustannuksiin. On oletettavaa, että liikennetarjonnan kasvu nykytilanteesta 

vertailuvaihtoehtoon 0+ tapahtuu vähitellen. Tällöin varikkotoimintojen tarve kasvaa myös 

vähitellen ja varikosta aiheutuvat kustannukset voidaan olettaa säilyvän nykyisessä suhteessa 

liikennöintikustannusten eränä. 

Taulukko 23 Varikkokustannukset  

Vaihtoehto Varikkokustannus Pitoaika8 Vuosikustannus 

Runkobussilinjasto (Ve 0+) 0   

Raitiotievaihtoehto (Ve 1a/Ve 1b) 46,80 48,0 0,975 

Superbussi (Ve 2) 28,00 46,7 0,600 

Teollisuusrakennusindeksi 2014 125 ( 2005=100) 

Esitetty laskentatapa poikkeaa Tampereen hyötykustannuslaskelmasta siinä suhteessa, että 

Tampereella varikkokustannus luettiin investointikustannukseksi raitiotien varikkokustannus oli 

mukana investointikustannuksissa ja bussiliikenteen varikkokustannus liikennöintikustannuksissa. 

9 Onnettomuuskustannukset  

Onnettomuuskustannukset on laskettu joukkoliikenteelle, johon sisältyy raitiotieliikenne ja 
bussiliikenne sekä erikseen muulle tieliikenteelle. 
 
  

                                                
8
 Laskettu investointierien euromäärillä painotetuista pitoajoista. 
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Taulukko 24 Onnettomuusasteet 

 

Tontti-, kokooja ja muiden pienempien katujen onnettomuusasteet perustuvat Helsingin9 tietoihin ja 

suurempien väylien osalta Liikenneviraston ohjeisiin10. 

Taulukko 25 Oletettujen onnettomuusasteiden mukaiset onnettomuuksien määrät katu- ja tieluokittain 
nykytilanteessa 

 

Taulukossa mainitut luvut koskevat työssä käytetyn tieliikenteen verkkomallin aluetta, johon 

kuuluvat seuraavat kunnat: 

                                                
9
 Liikenneonnettomuudet Helsingissä vuonna 2011, Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto 

10
 Liikennevirasto, Tieliikenteen ajokustannusten laskenta 2010, liikenneviraston ohjeita 22/2010 

Katu/tieluokka

HVJ-

onn/milj. 

autokm

Piha/tonttikadut 20-30 km/h 0.560

Tonttikadut / pienet kokoojakadut (30 km/h) 0.310

Kokoojakadut (30-50 km/h) 0.360

Pääkadut (40-60 km/h) 0.260

Pääkadut ja moottoritiemäiset (70 km/h) 0.098

Pääkadut ja moottoritiemäiset (80 km/h) 0.087

Pääkadut ja moottoritiemäiset (100 km/h) 0.068

Useampikaistaiset pääkadut tasoliittymin valoilla (60 km/h) 0.098

Moottoritiet (100 km/h) 0.035

Rajoitus 80 km/h 0.068

Katu/tieluokka

HVJ-onnetto-

muutta 

vuodessa

Henkilövahinko-onnettomuudet pääkaduilla ja 

moottoritiemäisillä teillä 136

Henkilövahinko-onnettomuudet pää- ja 

kokoojakaduilla 168

Henkilövahinko-onnettomuudet tonttikaduilla ja 

pienillä kokoojakaduilla 48

Yhteensä 352
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■ Turku 

■ Kaarina 

■ Lieto 

■ Naantali 

■ Raisio 

■ Rusko 

■ Aura 

■ Nousiainen 

■ Mynämäki 

■ Paimio 

■ Parainen 

■ Sauvo 

■ Tarvasjoki 

Arvioinneissa ei ollut käytettävissä kustannustietoja katujen keskimääräisistä henkilövahinko-

onnettomuuksista, mutta työssä arvioitiin, että kustannusvaikutukset olisivat vammojen 

vakavuusasteesta johtuen maantieliikenteen onnettomuuksia pienempiä. Työssä käytettiin 

seuraavia arvioita: 

Taulukko 26 Oletetut onnettomuuksien yksikkökustannukset

 
Vuoden 2010 hinnoin. 

 

Käytetty onnettomuuksien laskentatapa poikkeaa Tampereen raitiotien yleissuunnitelman 

tieliikenteen onnettomuusarvioista. Tässä selvityksessä katujen onnettomuusasteeksi oletettiin 

maanteille 0,07 HVJ-onn/milj. autokm ja katuverkolle 0,15 HVJ-onn/milj. autokm. Näillä 

tunnusluvuilla kokonaisonnettomuustasoa ei kuitenkaan saatu vastaamaan tieliikennemallin 

tarkastelualueen nykyistä onnettomuustasoa, jonka oletettiin olevan saatavilla olleiden 

tilastotietojen valossa noin 350 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta vuodessa 

(poislukien onnettomuudet, joissa bussi on osallisena). 

Tampereen raitiotien yleissuunnitelman tieliikenteen onnettomuusarviossa henkilövahingon 

keskimääräisenä onnettomuuskustannuksena käytettiin samaa keskimääräistä 

onnettomuuskustannusta riippumatta katu/tieluokasta.  

Koska käytetyt onnettomuusasteet ja yksikköarvot ovat jossain määrin spekulatiivisia, tehtiin 

työssä myös herkkyystarkastelu Tampereen yleissuunnitelman mukaisilla tieliikenteen 

onnettomuusasteiden ja kustannusten yksikköarvoilla. Tulokset näkyvät seuraavassa taulukossa. 

  

Katu/tieluokka

Onnettomuus-

kustannus 

(M€)

Henkilövahinko-onnettomuus keskimäärin, maantiet 0.493

Henkilövahinko-onnettomuus keskimäärin, 

pääkaduilla 40 - 60km/h 0.247

Henkilövahinko-onnettomuus keskimäärin, tontti- ja 

pienillä kokoojakaduilla 0.099
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Taulukko 27 Onnettomuuskustannusten nykyarvo, herkkyystarkastelu 

 

Sekä Turun että Tampereen onnettomuuskustannussäästöt ovat hyvin korkeat. Syynä vaikuttaisi 

olevan liikenteen kummallakin seudulla käytetty kysyntämalli, joka ennustaa suhteellisen suuria 

siirtymiä tieliikenteestä pitkillekin matkoille. Onnettomuuskustannussäästöt muuttuvat 

hyötykustannuslaskelmassa kuitenkin jotakuinkin tieliikenteen verojen suhteessa, joten 

kysyntäennusteen mahdollisen yliherkkyyden vaikutukset kumoutuvat tässä tapauksessa 

laskelmassa kohtuullisesti.  

Joukkoliikenteen onnettomuusasteiksi on oletettu 1,3 henkilövahinko-onnettomuutta / miljoonaa 

linjakilometriä. Luku perustuu Helsingin11 bussiliikenteen tietoihin. Helsingin raitiotien luku on tätä 

korkeampi, onnettomuusaste on 2,5 onnettomuutta / miljoonaa linjakilometriä, mutta Turussa 

raitiotie on eroteltu paremmin muusta liikenteestä ja onnettomuuksien oletetaan olevan 

bussiliikennettä vastaavia. Herkkyystarkasteluissa laskelmat on kuitenkin tehty vielä Helsingin 

raitiotietä vastaavalla arvolla.  

Taulukko 28 Joukkoliikenteen onnettomuuskustannusten herkkyystarkastelu suhteessa raitiotien 
onnettomuusasteen vaihteluihin 

 

Laskelmien perustana ovat seuraavan taulukon mukaiset vuotuiset linjakilometrit ja 

tieliikennesuoritteet. 

  

                                                
11

 Liikenneonnettomuudet Helsingissä vuonna 2011, Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto 

Ve1a Ve1a 10 m in Ve1b Ve2

Turun laskelm a 75.5 66.9 63.3 35.9

Tam pereen yksikköarvoilla 66.4 59.2 54.9 26.6

Tieliikenteen (poislukien bussit) 

onnettom uuskustannusten nykyarvo hyöty-

kustannussuhteen vertailulaskelm assa (M €)

Ve1a Ve1a 10 m in Ve1b Ve2

Turun laskelm a 9,5 16,9 9,5 32,7

Herkkyystarkastelu raitioteiden 

onnettom uusaste 2,5 /m ilj. linja-

km -13,1 1,0 -13,1 32,7

Joukkoliikenteen onnettom uuskustannusten m uutoksen 

nykyarvo hyöty-kustannussuhteen vertailulaskelm assa, 

ero Ve0+:aan (M €)
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Taulukko 29. Raitiotien/superbussin ja muun bussiliikenteen liikennöintikustannukset vaihtoehdoittain. 

Tarkasteluvaihtoehto Liikennöintikustannukset (Meur/v) 

raitiotie/superbussi bussi yhteensä 

nykytilanne  42,5 42,5 

runkobussilinjasto (Ve 
0+) 

 53,6 53,6 

raitiotievaihtoehto (Ve 
1a) 

16,4 39,9 56,3 

raitiotievaihtoehto (Ve 
1b) 

16,4 41,4 57,8 

superbussi (Ve 2) 12,3 39,9 52,2 

raitiotievaihtoehto (Ve 
1a 10 min vuoroväli) 

13,2 38,5 51,6 

raitiotievaihtoehto (Ve 
2-haarainen) 

12,0 41,8 53,8 

 

Taulukko 30 Henkilö- ja kuorma-autoliikenteen suoritteet (pois lukien bussiliikenne) 

 

10 Päästövaikutukset 

Autoliikenteen päästöjen muutoksia on arvioitu VTT:n lipasto-järjestelmän yksikköpäästötietoja 

käyttäen. Arvioissa on otettu huomioon autokannan kehitys. Bussiliikenteen päästöissä on otettu 

huomioon siten että dieselkäyttöisillä busseilla oletetaan ajettavan vuoteen 2035 mennessä enää 

puolet bussiliikenteen linjakilometreistä. Muu osa bussiliikenteestä on oletettu ajettavan 

sähkökäyttöisillä busseilla. 

Päästöarvojen laskennassa on käytetty seuraavia yksikköarvoja. 

Taulukko 31 Päästökustannusten yksikköarvot
12

 

 
                                                
12

 Lähde: Liikenteen päästökustannukset, Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 23/2012 

Autoliikenteen suoritteet  (m ilj. autokm /v)

2014 2035

Joukkoliikennevaihtoehto: nykytilanne Ve0+ Ve1a Ve1b Ve2 Ve1a 10 m in

Henkilöauto + kuorm a-

autoliikenne 2427 2793 2749 2757 2772 2753

Ero vertailuvaihtoehtoon -44 -36 -21 -40

Tieliikenne €/tonni

Rikkidioksidi (SO2)  0

Typen oksidit (NOx)  633

Hiilidioksidi (CO2)  37

Hiilim onoksidi (CO)  0

Hiilivety (HC)  30

CH4  777

Hiukkaset (PM ) 176 163

Typpioksiduuli (N2O) 11 470
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Typen oksidien ja hiukkaspäästöjen yksikköhinta on saatu painottamalla primääristen 

hiukkaspäästöjen aluekohtaisia yksikkökustannuksia Turun seudun kuntien asukasmäärien 

suhteilla. Raitiotien arvioidaan vähentävän liikennemelua, mutta euromääräinen vaikutus 

arvioidaan pieneksi, eikä meluvaikutuksia ole erikseen tässä työssä arvioitu. 

11 Julkistaloudelliset vaikutukset 

Raideliikenteen hankearvioinnin ohjeistuksen mukaisesti työssä on arvioitu julkistaloudellisina 

vaikutuksina hankkeen vaikutuksia valtion talouteen. Kaikissa tarkastelluissa päävaihtoehdoissa 

valtion verotulot pienenevät ja toisaalta myös subventiotarve pienenee. Tarkasteluissa ei ole otettu 

huomioon kuntataloudellisia vaikutuksia, mutta luonnollisesti kuntataloudelliset vaikutukset ovat 

merkittäviä, sillä kunta kantaa suuren osan investoinnista. 

Taulukko 32 Julkistaloudelliset (valtio) vaikutukset, nykytilanne ja vuosi 2035 

 

Vaikutukset julkiseen talouteen ovat kohtalaisen suuret. Syynä tässäkin vaikuttaisi olevan seudulla 

käytetty kysyntämalli, joka ennustaa suhteellisen suuria siirtymiä tieliikenteestä pitkille matkoille. 

Verotuottojen vähenemä kumoutuu kohtalaisesti kuitenkin päittäin 

onnettomuuskustannussäästöjen kanssa, joten mahdolliset yliarvioinnit tässä suhteessa 

eliminoivat toisensa kohtuullisesti. 

  

M€, vuoden 2010 hinnoin 2035

joukkoliikenne ve: nykytilanne Ve0+ Ve1a Ve1b Ve2 Ve1a_10min

Valtion lipputuki -0,7 -0,8 -0,8 -0,9 -0,7 -0,7

Arvonlisäverot 2,4 2,8 3,1 2,9 2,8 3,0

Erityisverot ja maksut 136,9 157,6 154,3 154,8 155,4 154,3

Yhteensä 138,6 159,6 156,6 156,8 157,5 156,7

Valtion lipputuen muutos 0,0 -0,1 0,1 0,1

arvonlisäveron muutos 0,4 0,2 0,0 0,2

Erityisverojen ja maksujen muutos -3,3 -2,8 -2,2 -3,3

Muutos vertailuvaihtoehtoon nähden yhteensä -2,9 -2,7 -2,1 -2,9
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12 Herkkyystarkastelu Varissuon ja Runosmäen haarat kattavasta raitiotiestä 

Työssä arvioitiin herkkyystarkasteluna raitiotievaihtoehtoa, jossa raitiotiestä toteutettaisiin 

Varissuon ja Runosmäen haarat, mutta Skanssin haara liikennöitäisiin bussiliikenteenä.   Raitiotien 

investointikustannukset putoaisivat tällöin noin kolmanneksen. Kysyntäennusteen mukaan 

joukkoliikenteen matkustajamäärät putoaisivat hieman, mutta kokonaisuudessaan kaksihaaraisen 

raitiotievaihtoehdon hyötykustannussuhde nousisi kuitenkin yli yhden, sillä Skanssin suunnan 

joukkoliikenteen nousijamäärät eivät ole yhtä merkittäviä kuin Varissuon ja Runosmäen suunnilla ja 

samanaikaisesti liikennöintikustannukset laskevat merkittävästi.  

Taulukko 33 Varissuon ja Runosmäen haarat kattavan raitiotievaihtoehdon  infrastruktuuri-investoinnit 

 

Seuraavan sivun liitetaulukossa on esitetty päävaihtoehtojen hyötykustannuslaskelmat ja 

viimeiseen sarakkeeseen on lisätty kaksihaaraisen raitiotien herkkyystarkastelu (Ve3). 

Ratakustannukset 34 451 000
Radan kiskot ja betonilaatta 22 986 000

Radan alusrakenne 4 861 000

Vaihteet 3 384 000

Liikennevalot 3 220 000

Sähköistys 21 409 000
Ajolankajärjestelyt ja sähkönsyöttö

Pysäkit 2 351 000

Katujärjestelyt 19 429 000

Johtosiirrot 44 490 000

Pohjanvahvistukset 24 290 000

Rakenteet 14 442 000
Sillat 12 772 000

Tukimuurit 1 670 000

YHTEENSÄ 160 862 000

Maanhankinta ja lunastus 5 025 000

Maaperän puhdistus Itäharjussa 2 000 000

Arkeologiset kaivaukset 5 835 000

Suunnittelutehtävät 5 % 8 687 000

YHTEENSÄ 182 409 000

Rakennuttamis- ja omistajatehtävät 5,5 % 10 033 000

Arvaamattomat kustannukset 15 % 27 363 000

YHTEENSÄ 219 805 000

Reaaliaikainen informaatio ja kulunvalvonta 2 500 000

YHTEENSÄ 222 305 000
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Vain Varissuon ja Runosmäen haarat kattavalle herkkyystarkastelulle ei laadittu omaa 

maankäyttövaihtoehtoaan, vaan tarkasteluissa maankäytön oletettiin toteutuvan kuten 

kolmehaaraisessa raitiotievaihtoehdossa (Ve1). Mikäli kaksihaaraiseen hankkeeseen päädyttäisiin, 

saattaisi Skanssin suunnan maankäyttö toteutua käytännössä ennustettua hitaammin. 
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Liikennejärjestelmävaihtoehto

Ve1a, raitiotie, 

3 haaraa

Ve2, 

superbussi

Ve1a, 

harvennettu 

10 min 

vuoroväli

Ve1b, 

tihennetty 

liityntä

taso, jolta kuluttajan yli jäämä laskettu: lp-mp lp-mp lp-mp lp-mp lp-mp

 
 

   
palvelutasohyötyjen laskentatapa: yhtaliohje yhtaliohje yhtaliohje yhtaliohje yhtaliohje

KUSTANNUKSET (K) 304,5 143,7 304,5 304,5 219,6

Suunnittelu, maanhankinta, maaperän puhdistus, arkeologia 27,5 0,0 27,5 27,5 21,6

Rakentamiskustannukset 257,7 136,2 257,7 257,7 184,2

Korko rakentamisen ajalta 19,3 7,5 19,3 19,3 13,8

HYÖDYT(H)

Rakentamisen aikaiset haitat -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -2,8

Väylänpitäjän kustannusmuutokset -28,7 -1,3 -28,7 -28,7 -19,6

Kunnossapito ja käyttö -28,7 -1,3 -28,7 -28,7 -19,6

Henkilöliikenteen tuottajan ylijäämän muutos -0,9 35,6 48,8 -60,1 37,9

Liikennöintikustannusten muutos -61,8 31,9 10,5 -84,4 -20,0

Lipputulojen muutos 60,9 3,7 38,4 24,3 57,9

Kuluttajan ylijäämän muutos 190,0 145,0 68,4 78,4 179,4

Nykyiset matkustajat 136,3 115,2 4,3 9,3 107,2

aikakustannussäästöt 152,4 134,6 69,7 72,9 146,7

palvelutasohyödyt -18,3 -20,7 -66,4 -64,3 -41,6

lippukustannusmuutokset (sis. arvonlisävero) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ajoneuvokustannusten muutokset 2,1 1,3 1,0 0,7 2,1

Siirtyvät ja uudet matkustajat 53,8 29,8 64,1 69,1 72,2

aikakustannussäästöt 24,3 6,4 27,7 30,9 22,8

palvelutasohyödyt 29,6 23,4 36,4 38,3 49,4

lippukustannusmuutokset (sis. arvonlisävero) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ajoneuvokustannusten muutokset -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1

Säästöt onnettomuuskustannuksissa 85,0 68,5 83,8 72,8 84,5

joukkoliikenne 9,5 32,7 16,9 9,5 9,5

tieli ikenne (ei bussit) 75,5 35,9 66,9 63,3 74,9

Säästöt päästökustannuksissa 4,7 8,0 7,5 0,0 6,8

joukkoliikenne -1,6 5,1 1,7 -5,3 0,5

tieli ikenne (ei bussit) 6,4 2,8 5,8 5,3 6,3

Julkistaloudelliset verojen ja maksujen muutos -52,7 -37,0 -52,2 -49,2 -49,1

tieli ikenteen verot ja maksut -60,1 -39,3 -59,0 -50,4 -57,4

subventiot 0,6 1,9 2,5 -1,5 1,9

arvonlisäverot 6,8 0,4 4,3 2,7 6,4

Jäännösarvo 14,0 3,0 14,0 14,0 10,0

HYÖDYT YHTEENSÄ 207,4 217,6 137,5 23,1 245,8

H/K 0,68 1,51 0,45 0,08 1,12

Herkkyys-

tarkastelu 

(Ve3), 2-

haarainen 

raitiotie


