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1. TAUSTA JA TAVOITTEET 

Turun seudun joukkoliikennejärjestelmää on tarpeen kehittää voimakkaasti, kun seudun asukas- 

ja työpaikkamäärien oletetaan kasvavan merkittävästi. Yhtenä vaihtoehtona on tutkittu vilkkaim-

pien bussiyhteyksien korvaamista enemmän kapasiteettia ja paremman palvelutason tarjoavilla 

järjestelmillä, kuten raitiotiellä tai superbussilinjoilla. Tässä raportissa kuvataan v. 2016-2016 

tehdyn yleissuunnitelman tarkennuksen yhteydessä tehtyjä vaikutusarviointeja. Raportin on 

koonnut Jukka Räsänen Ramboll Finland Oy:stä, ja sen tuottamiseen ovat osallistuneet Matti 

Keränen ja Atte Supponen Trafix Oy:stä sekä Kalle Syrjäläinen Ramboll Finland Oy:stä. 

 

Turun kehitetylle joukkoliikennejärjestelmälle määriteltiin tavoitteet yleissuunnitteluvaiheessa. 

Tärkeimmät viisi tavoitetta ovat: 

 
• Tavoite 1: Kaupungin kilpailukyky, kasvu ja keskustan vetovoima nousevat 

• Tavoite 2: Kestävä kaupunkirakenne 

• Tavoite 3: Sujuva liikennejärjestelmä ja houkutteleva joukkoliikenne 

• Tavoite 4: Kaupungin asukkaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät 

• Tavoite 5: Taloudellisesti kestävä investointi. 

 

Näiden perusteella voidaan todeta, että vaikka kyseessä on liikennejärjestelmän kehittämishan-

ke, niin tavoitteet liittyvät kuitenkin pääosin kaupungin kehittämiseen ja sen kehittymisen mah-

dollistamiseen. 

 

 

2. VAIHTOEHDOT 

Edellisen suunnitteluvaiheen kolmihaaraisesta linjastosta on sittemmin tunnistettu potentiaali-

simpia kasvusuuntia, ja pohdittu myös linjojen jatkamismahdollisuuksia. Näin päädyttiin siihen, 

että ensimmäisessä vaiheessa voidaan toteuttaa yksi tehokas linja, jonka toinen pää on Varis-

suolla, ja joka jatkuu joko Raision keskustaan, Länsikeskukseen, Matkakeskukseen tai Runosmä-

keen (kuva 1). Riippumatta valitusta linjasta se voidaan toteuttaa joko raitiotienä tai vastaavalla 

tavalla muusta liikenteestä eroteltuna ja etuuksin varustettuna superbussiyhteytenä. Hankevaih-

toehtoja oli siten kahdeksan kappaletta. 

 

Varissuo on Turun suurin lähiö, josta jo nykyisin on vahva bussilinja Turun keskustaan, jossa 

myös lyhyimmän vaihtoehdon toinen pää Matkakeskus sijaitsee. Kaikki vaihtoehto kulkevat siis 

Kupittaan ja Itäharjun kautta, joissa on jo nykyisin tiheää maankäyttöä, ja myös merkittävästi 

maankäytön kehittämispotentiaalia, ja Matkakeskuksen kautta, joka mahdollistaa vaihdon myös 

pitkämatkaiseen bussi- ja junaliikenteeseen. Toiseksi lyhyin vaihtoehto päättyy Länsikeskukseen, 

joka on nykyisin lähinnä kaupallisten palvelujen keskittymä, mutta jota voidaan kehittää moni-

puoliseksi keskukseksi. Pidemmistä vaihtoehdoista toinen päättyy Runosmäkeen, joka on Turun 

suuria lähiöitä, ja toinen (Länsikeskuksen kautta kulkeva) naapurikaupunki Raision keskustaan. 
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Kuva 1 Hankevaihtoehdot 

Vertailuvaihtoehdoksi valittiin ns. kehitetty runkobussilinjasto, jossa nykyisestä bussilinjastosta 

poiketen on vähennetty Kauppatorin ympäristöön päättyviä ja keskustaan ruuhkautuvia linjoja, ja 

korvattu niitä nopeilla, pääväylille keskitetyillä runkolinjoilla, joita palvelee joukko liityntälinja-

maisia, ympäröiviä alueita palvelevia täydentäviä linjoja (kuva 2). Turun keskustassa on tehty 

joukkoliikennekaistajärjestelyjä, Itäharjuun uusi joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn silta-

yhteys radan yli, ja lisäksi Aninkaisten siltaa on levennetty. 

 

 

Kuva 2 Vertailuvaihtoehdon bussilinjat, runkobussilinjat on esitetty eri väreillä ja täydentävä 
linjasto ohuemmilla punaisilla viivoilla. 
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Hankevaihtoehdoissa on korvattu vilkkaimpia runkobussilinjoja suuremman kapasiteetin tarjoa-

valla kalustolla, jolle on joko rakennettu omat muusta liikenteestä erotetut väylät, tai tarjottu 

mahdollisimman kattavat etuudet alueilla, joilla häiriöttömiä omia väyliä ei voida toteuttaa. Muilta 

osin kaikkien vaihtoehtojen joukkoliikenne perustuu runkobussilinjastoon. 

 

 

3. INVESTOINTIKUSTANNUKSET 

Vaihtoehtojen toteuttamiskustannusarviot olivat (M€, raitiotie/superbussi, Ve0+ kaistajärjestelyt 

ja joukkoliikenneväylät): 

 

• Ve0+ runkobussilinjasto bussietuuksineen   32,6 

• Ve1 Varissuo - Raisio   293/123 

• Ve2 Varissuo – Länsikeskus  220/ 83 

• Ve3 Varissuo – matkakeskus  166/ 63 

• Ve4 Varissuo – Runosmäki  227/ 93. 

Lyhyiden, Matkakeskukseen ja Länsikeskukseen päättyvien linjojen rakentamisajaksi on arvioitu 

kaksi vuotta, pidempien Runosmäen ja Raision linjojen kolme vuotta. Turun keskustassa tarvitta-

vat arkeologiset tutkimukset voivat pidentää varsinkin raitiotievaihtoehtojen toteuttamisaikaa, 

mutta hankearvioinnissa tähän ei ole otettu kantaa. Kaikkia vaihtoehtoja on tutkittu tässä muisti-

ossa omina hankkeinaan, mutta niistä muodostuu myös erilaisia kehittämispolkuja. 

 
• Kaikki vaihtoehdot voidaan toteuttaa ensin superbusseilla, mutta siirtyä raitiotiehen myö-

hemmin kun kysyntä kasvaa 

• Matkakeskuksen vaihtoehto voi olla muiden linjausten ensimmäinen vaihe 

• Länsikeskuksen vaihtoehto voi olla välivaihe Raision linjaukselle. 

Vaiheittain toteuttamisella voidaan pyrkiä sovittamaan tarjontaa ja kysyntää toisiinsa, ja samalla 

myöhentää osaa investoinneista. Toisaalta samalla joudutaan tekemään väliaikaisia investointeja, 

jotka seuraavassa vaiheessa puretaan pois. Myös muulle liikenteelle aiheutuvat haitat kasvavat, 

kun rakentamista tehdään useammissa osissa. Eri linjavaihtoehdoille arvioitiin ylimääräisten in-

vestointikustannusten suuruusluokka mahdollisia vaiheittaintoteuttamistarkasteluja varten: 

 

• Varissuo-Raisio 20 M€ 

• Varissuo-Länsikeskus 13 M€ 

• Varissuo-Matkakeskus 9 M€ 

• Varissuo-Runosmäki 15 M€. 

 

 

4. LIIKENNE-ENNUSTEET 

Liikenne-ennusteet laadittiin Turun seudun liikennemallilla, jota oli viimeksi päivitetty maankäy-

tön ja liikenneverkon oletetun kehittymisen osalta Turun yleiskaavatyön yhteydessä syksyllä 

2016. Pohjalla oli rakennemallityössä määritelty ja yleiskaavatyössä tarkennettu maankäytön 

kehitys (asukkaat, työpaikat ja palvelut), jonka kasvu kuitenkin keskittyi kaupunkirakennetarkas-

telun mukaisesti superbussivaihtoehdoissa ja raitiotievaihtoehdoissa voimakkaammin uuden lin-

jan varteen. Liikenne-ennustemallin liikkumiskäyttäytyminen perustuu vuoden 2008 liikkumistut-

kimukseen. Uutta liikkumistutkimusta on laadittu 2016-17. Maankäytön ja liikenneverkon ku-

vauksessa ei ole kuvattu toukokuussa 2017 nostettuja yleiskaavan asukas- ja työpaikkamääriä 

eikä elokuussa 2017 julkaistua keskustavisiota. Liikenne-ennusteista on laadittu erillinen raportti. 

 

Liikenne-ennusteet laadittiin nykytilanteelle (mallin kalibrointi v. 2016 tilanteeseen) sekä vuosille 

2029 ja 2050. Superbussin ja raitiotien osalta järjestelmäeroja (mukavuus, houkuttelevuus, häi-

riöttömyys, täsmällisyys) suhteessa busseihin kuvattiin ns. raidefaktorilla, jonka vaikutus kulutta-

jan ylijäämään näkyy laskelmissa osana palvelutasohyötyjä. Seuraavassa on esitetty joukkolii-
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kenteen seututasoiset kulkutapaosuudet eri ennusteissa (kuvat 3 ja 4). Vaikka seututasolle las-

ketut keskimääräiset muutokset näyttävät vähäisiltä, niin yksittäisten linojen kehittämisen seu-

rauksena saavutetut erot ovat merkittäviä. Suunniteltujen linjojen päivittäisten käyttäjämäärien 

ennusteet on esitetty kuvissa 5 ja 6. 

 

 

 

Kuva 3 Mallinnetut kulkutapaosuudet v. 2029 

 

 

Kuva 4 Mallinnetut kulkutapaosuudet v. 2050 
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Linjojen käyttäjämäärien eroja selittää erityisesti linjan pituus ja siten kuinka suuren asukas- 

työpaikka- ja palvelumäärän ne kattavat.  

 

 

Kuva 5 Tutkittujen linjojen käyttäjämäärät v. 2029 

 

 

Kuva 6 Tutkittujen linjojen käyttäjämäärät v. 2050 

 

Ajoneuvoliikenteen osalta huomataan, että kokonaisajosuorite pienenee kun matkoja siirtyy 

joukkoliikenteeseen. Samalla aikasuorite kuitenkin kasvaa hieman, kun kaistakapasiteettia anne-
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taan aikaisempaa enemmän joukkoliikenteelle (taulukko 1). Tällöin mm. osa aikaisemmin kes-

kustan läpi ajaneista autoista siirtyy kiertämään sen kehäyhteyksiä käyttäen (kuva 7). 

 

Taulukko 1 Liikenne-ennusteen mukaiset autoliikenteen suoritteet v. 2029 

 

Suoritteet v. 2029 (milj.ajon-km/vrk ja 1000 ajon-h/vrk)  

  ajosuorite tuntisuorite 

Runkobussivaihtoehto 7,889 152,6 

Raitiotie     

Varissuo-Raisio 7,812 153,1 

Varissuo-Länsikeskus 7,822 153,3 

Varissuo-Matkakeskus 7,818 152,9 

Varissuo-Runosmäki 7,813 153,1 

Superbussi     

Varissuo-Raisio 7,823 153,3 

Varissuo-Länsikeskus 7,830 153,5 

Varissuo-Matkakeskus 7,823 153,0 

Varissuo-Runosmäki 7,821 153,2 

 

 

 

Kuva 7 Autoliikenteen siirtymät (ajoneuvoa vuorokaudessa v. 2050) raitiotievaihtoehdossa Varis-
suo-Raisio. 

 

 

5. OPEROINTIKUSTANNUKSET 

Liikenteen operointikustannukset määritettiin mahdollisuuksien mukaan perustuen olemassa ole-

vaan kustannustietoon, mutta raitiovaunujen ja varsinkin superbussien osalta jouduttiin osa kus-

tannuskomponenteista laskemaan. Raitiotien ja Superbussin osalta on huomattava, että varikko-

järjestelyt kasvattavat pienehkön kalustomäärän keskimääräisiä pääomakustannuksia melko 

paljon, ja että vaatimus kahden vararaitiovaunun/superbussin reservistä lisää edelleen pääoma-

kustannuksia (autopäiviä). Erityisesti raitiotien liikennöinnissä lyhyiden, pienellä kalustomäärällä 
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toimivien Matkakeskuksen ja Länsikeskuksen vaihtoehtojen kustannuksissa nämä lähes kiinteät 

kustannukset näkyvät merkittävinä. Kustannuslaskelmien taustalla on kullekin vaihtoehdolle ar-

vioidut joukkoliikenteen vuosisuoritteet (taulukko 2). Korvaamalla tiheästi liikennöity bussilinja 

tai jopa useampia suurempikapasiteettisella välineellä saadaan vähennettyä kokonaissuoritteita, 

ja vuoden 2050 tilanteessa säästö on vielä hieman suurempi, kun joukkoliikenteen kysynnän 

tyydyttämiseksi runkobussilinjastossa Ve0+ tarvitaan ruuhka-aikoina lisävuoroja. Runkobussit-

riveille sisältyvät myös raitiovaunujen/superbussien suoritteet, jotka on eritelty taulukkoon 3. 

 

Taulukko 2 Joukkoliikenteen suoritteita v. 2029 linjastoista laskettuna 

 

Tarkasteltava vaihtoehto Liikennesuoritteet vuodessa 

Autopäivät Ajotunnit Linjakilometrit 

1. Runkobussit       

Ve 0+ 50 560 798 982 14 352 718 

RT/SB välillä Varissuo-Raisio 41 084 647 550 11 674 758 

RT/SB välillä Varissuo-Länsikeskus 41 084 647 550 11 674 758 

RT/SB välillä Varissuo-Matkakeskus, ve A 46 908 743 735 13 405 829 

RT/SB välillä Varissuo-Runosmäki 42 532 674 842 12 225 697 

2. Syöttöliikenne       

Ve 0+ 12 152 192 812 3 528 857 

RT/SB välillä Varissuo-Raisio 14 521 230 670 4 211 627 

RT/SB välillä Varissuo-Länsikeskus 15 190 241 015 4 354 388 

RT/SB välillä Varissuo-Matkakeskus, ve A 12 152 192 812 3 528 857 

RT/SB välillä Varissuo-Runosmäki 12 459 196 334 3 615 755 

3. Muu linjasto       

Ve 0+ 15 810 201 355 4 427 275 

RT/SB välillä Varissuo-Raisio 15 810 201 355 4 427 275 

RT/SB välillä Varissuo-Länsikeskus 15 810 201 355 4 393 309 

RT/SB välillä Varissuo-Matkakeskus, ve A 15 810 201 355 4 427 275 

RT/SB välillä Varissuo-Matkakeskus, ve B 15 810 201 355 4 427 275 

RT/SB välillä Varissuo-Runosmäki 15 810 201 355 4 365 924 

4. Kaikki yhteensä (1+2+3)       

Ve 0+ 78 522 1 193 149 22 308 850 

RT/SB välillä Varissuo-Raisio 71 415 1 079 575 20 313 660 

RT/SB välillä Varissuo-Länsikeskus 72 084 1 089 920 20 422 455 

RT/SB välillä Varissuo-Matkakeskus, ve A 74 870 1 137 902 21 361 960 

RT/SB välillä Varissuo-Runosmäki 70 801 1 072 531 20 207 377 

 

Taulukko 3 Raitiovaunujen/Superbussien suoritteet eri vaihtoehdoissa. Kalustomää-

rään sisältyvät myös varavaunut. 

 

Vaihtoehto   Raitiovaunujen/Superbussien suoritteet/v 

    Kalusto Vaunupäivät Linjatunnit Linjakilometrit 

Linja 1 Varissuo-K:tori-Raisio 14 3406 65592 1208296 

Linja 2 Varissuo-K:tori-Länsikeskus 11 2882 51504 885532 

Linja 3 
Varissuo-K:tori-
Matkakeskus 10 2620 41380 637252 

Linja 4 Varissuo-K:tori-Runosmäki 13 3406 58548 1117260 

 

Bussiliikenteen kilometri-, tunti- ja vaunupäiväkustannukset perustuvat Turun seudulla toteutu-

neisiin kustannuksiin, ja superbussien kustannustaso oletettiin samaksi kuin Ruotsissa toteutu-

neet 2-nivelbussien kustannukset. Raitiovaunujen kustannukset laskettiin osittain viimeisimpien 

hankintojen ja eri hankkeissa tehtyjen kustannuslaskelmien perusteella ja osittain edellisessä 

suunnitteluvaiheessa laaditun kustannusmallin pohjalta. Kaikkiin operointikustannuksiin sisälly-

tettiin (tai ne sisälsivät) varikon kustannukset ja varakaluston (2 yksikköä). (taulukko 4) 
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Taulukko 4 Operointikustannusten yksikköarvot 

 

Operointikustannukset €/h €/km €/pv 

Bussit 
37,39 0,57 153 

Superbussi 45,00 1,20 
750,  

josta kalusto 350  
ja varikko 240 

Raitiovaunu 45,00 1,60 
1351 - 1623,  

josta kalusto 520  
ja varikko 549 - 821 

 

Tulevaisuutta ajatellen käytetyissä kustannuksissa on epävarmuuksia erityisesti bussien käyttö-

voiman ja superbussien odotettavissa olevien pitoaikojen suhteen. Liikenteen sähköistyminen ja 

biopolttoaineiden yleistyminen vaikuttavat sekä pääoma- että käyttökustannuksiin. Uusien tekno-

logioiden yleistyminen voi laskea niiden hintaa ja pidentää käyttöikiä. 

 

Hankevaihtoehtojen liikennöintikustannus- ja lipputulomuutokset suhteessa vertailuvaihtoehtoon 

on esitetty seuraavassa taulukossa 5. Vertailuvaihtoehdon liikennöintikustannuksissa v. 2029 ja 

2050 on eroja, sillä siinä joudutaan liikennöimään vilkkaimpia yhteyksiä tihennetyllä vuorovälillä, 

kun kysyntä kasvaa maankäytön lisääntymisen myötä. Tämä näkyy taulukossa suurempikapasi-

teettisten superbussi- ja raitiotievaihtoehtojen liikennöintikustannusten pienenemisenä suhteessa 

runkobussilinjaston liikennöintikustannuksiin vuosien 2029 ja 2050 laskelmien välillä. 

 

Taulukko 5 Lipputulo- ja liikennöintikustannusten erot verrattuna runkobussilinjas-

toon 

 

€/v Lipputulomuutos (veroton) Liikennöintikustannusmuutos 

 
Raitiotie 

2029 
 

2050 
 

2029 
 

2050 
 

Varissuo-Raisio 2 031 961 € 2 969 248 € 3 003 176 € 1 369 415 € 

Varissuo-Länsikeskus 1 051 324 € 1 744 135 € 1 699 267 € 610 093 € 
Varissuo-Matkakeskus 1 049 371 € 1 507 470 € 3 963 423 € 3 146 542 € 

Varissuo-Runosmäki 2 131 157 € 2 779 838 € 1 646 710 € 12 948 € 

Superbussi         

Varissuo-Raisio 925 962 € 1 364 534 € –40 396 €  –1 674 157 € 
Varissuo-Länsikeskus 271 423 € 566 278 € –777 743 € –1 866 917 € 

Varissuo-Matkakeskus 633 841 € 846 292 € 798 834 € –18 047 € 

Varissuo-Runosmäki 1 303 610 € 1 617 992 € –884 518 € –2 518 280 € 

 

 

6. VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS 

6.1 Vaikutukset suhteessa tavoitteisiin 

 

Hankevaihtoehtoja on arvioitu suhteessa tavoitteisiin ja tavoitteita kuvaaviin mittareihin moni-

puolisesti. Vertailutaulukot ovat muistion liitteenä 1. Liitteessä on käsitelty erikseen vertailuvaih-

toehtoa ja kaikkia kahdeksaa hankevaihtoehtoa. Koska tarkastelun lopputilanteessa on kustan-

nustehokasta muodostaa riittävän pitkä linja, on seuraavaan koottu yhteenvedonomaisesti vain 

pidempien Varissuo-Runosmäki- ja Varissuo-Raisio- linjojen vaikutuksia raitiovaunu- ja superbus-

sivaihtoehdoissa. Tarkasteluun sisältyvästä kuntatalouslaskelmasta on laadittu erillinen muistio. 
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TAVOITE 1: Seudun kilpailukyky, kasvu ja vetovoima 

 

Raitiotie ja superbussi mahdollistavat bussijärjestelmää voimakkaamman kasvun joukkoliiken-

neyhteyksien parantuessa ja liikennejärjestelmän kapasiteetin kasvaessa. Molemmat parantavat 

myös Turun keskustan ja vaikutusalueen alakeskusten saavutettavuutta verrattuna vaihtoehtoon 

0+. Laadukkaan urbaanin katutilan kehittäminen edellä mainittujen kanssa houkuttelee inves-

tointeja reitin varteen. Seudun vetovoiman kasvu arvioidaan raitiotievaihtoehdossa suuremmaksi 

kuin superbussivaihtoehdossa, koska raitiotiellä on positiivinen imago ja tunnettuja kansainvälisiä 

esimerkkejä. Superbussilla epävarmuudet vetovoiman kasvun osalta ovat suurempia. 

 

Raision haara tukee myös Länsikeskuksen sekä muun joukkoliikennekäytävän maankäytön kas-

vua paitsi asukkaiden niin myös elinkeinoelämän kannalta. Runosmäen haara parantaa lähinnä 

asukkaiden yhteyksiä työpaikoille ja palveluihin. Molemmissa linjausvaihtoehdoissa Varissuon 

alueella asuvien saavutettavissa olevien työpaikkojen ja palveluiden määrä kasvaa. Raision haara 

mahdollistaa uusia kaupallisia palveluita Runosmäen haaraa enemmän.  

 

Sekä raitiotie- että superbussivaihtoehdolla olisi tärkeä merkitys Turun kaupunkiseudun vetovoi-

malle. Raitiotie ja superbussi eivät tässä mielessä ole pelkkä joukkoliikenneinvestointi. Kaupunki-

seutujen välisessä kilpailussa yrityksistä ja asukkaista myös imago on merkittävä tekijä, ei vain 

tehokkuus ja saavutettavuus. Asukaskyselyn ja sidosryhmätyöpajojen perusteella asukkaiden, 

yrittäjien ja päättäjien silmissä seudullinen yhteys Varissuo–Raisio toteutettuna ainakin lopputi-

lanteessa raitiotienä on seudun kilpailukyvyn kannalta muita tutkittuja vaihtoehtoja parempi, 

vaikka se voidaan tarvittaessa toteuttaa vaiheittain. 

 

TAVOITE 2: Kestävä kaupunkirakenne 

 

Raitiotie ja superbussi luovat edellytyksiä lähivaikutusalueensa kaupunkirakenteen tiivistämiseen 

joukkoliikenneyhteyksien parantuessa. Molemmat vahvistavat myös Turun keskustan ja vaiku-

tusalueen alakeskusten asemaa alue- ja yhdyskuntarakenteessa verrattuna vaihtoehtoon 0+. 

Kaupunkirakennetta tiivistävä vaikutus arvioidaan raitiotievaihtoehdossa suuremmaksi kuin su-

perbussivaihtoehdossa (kaupunkirakenneselvitys, Turun ja Raision kaupungit). 

 

Raision haara kytkee Raision keskustan ja Länsikeskuksen sekä muun joukkoliikennekäytävän 

maankäytön aiempaa tiiviimmin osaksi kaupunkiseudun ydintä. Runosmäen haara parantaa edel-

lytyksiä monipuolistaa asumismuotoja ja rakennuskantaa Runosmäen ja Nättinummen alueilla. 

Molemmissa linjausvaihtoehdoissa Varissuon alueen asema kaupunkirakenteessa vahvistuu, täy-

dennys- ja tiivistämiskehitys voimistuu ja maankäyttö monipuolistuu. Raision haara mahdollistaa 

lisärakentamista Runosmäen haaraa enemmän. 

 

Tiivistyvä kaupunkirakenne ja joukkoliikenteen palvelutason nosto vähentävät henkilöautoliiken-

nettä. Riippumatta tulevaisuuden teknologioista tämä vähentää onnettomuuksia, päästöjä ja 

energiankulutusta. Reittivaihtoehdoista suurin vaikutus on Varissuo – Raisio ja Varissuo – Ru-

nosmäki -vaihtoehdoilla. Raitiotievaihtoehtojen kulkutapavaikutus on suurempi kuin vastaavien 

superbussivaihtoehtojen.  

 

TAVOITE 3: Sujuva liikennejärjestelmä ja houkutteleva joukkoliikenne 

 

Tulevaisuudessa seudun kasvaessa liikennemäärien kasvu uhkaa ruuhkauttaa sekä henkilöauto- 

että joukkoliikennettä. Bussiliikenteen tilannetta voidaan helpottaa keskustan joukkoliikennekais-

toilla. Raitiotie ja superbussi toimivat vielä luotettavammin myös keskustan ulkopuolella omien 

erillisten väyliensä ansiosta. Samalla kävelyn ja pyöräilyn sujuvuutta voidaan kehittää varsinkin 

keskuksissa. Kaikissa vaihtoehdoissa osa nykyisin Turun keskustan kautta kulkevista autoliiken-

teen läpikulkevista liikennevirroista siirtyy käyttämään muita reittejä, kuten Ohikulkutietä.  

 

Ennusteiden perusteella joukkoliikenteen kulkutapaosuus ja sillä tehtyjen matkojen määrä kas-

vaa sekä superbussi- että raitiotiejärjestelmissä. Kaikkein houkuttelevimpia ovat Runosmäkeen 
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tai Raisioon päättyvät raitiotielinjat. Saavutettavuuden parantuminen ja matka-aikojen lyhenty-

minen kohdistuu erityisesti kehitettävän liikennekäytävän varteen ja luonnollisesti varsinkin py-

säkkien ympäristöön. 

 

Tiheä ja säännöllinen joukkoliikenne johtaa siihen, että myös vaihdollisten matkojen tekeminen 

tulee houkuttelevaksi. Pysäkkien esteettömyys paranee. Raitiotien ja superbussien pysäkkiväli on 

nopeiden ja luotettavien matka-aikojen aikaansaamiseksi nykyisiä bussilinjoja pidempi, joten 

välialueilla asuvien kävelymatkat voivat pidentyä, tai he voivat joutua turvautumaan bussiliityn-

tään. Ovelta ovelle matka-aikojen arvioidaan kuitenkin parantuvan. Pysäkkien yhteyteen järjes-

tetään pyöräpysäköintipaikkoja ja kaupunkipyöräjärjestelmä helpottaa liityntäliikennettä. 

 

TAVOITE 4: Kaupungin asukkaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät 

 

Vaikka liikennemäärät kasvavat, liikenteen melu ja päästöt voivat jopa vähentyä tulevaisuudes-

sa, kun uusi teknologia ja uudet polttoaineet korvaavat fossiilisia polttoaineita. Liikenteen tilan-

tarve ei vähene tai liikenneturvallisuus parane kuitenkaan uusien polttoaineiden avulla. Pakokaa-

sujen ja melun ohella on muistettava myös katupöly, johon vaikuttaa varsinkin liikennemäärä, 

mutta hiukkaspitoisuuksia voi vähentää myös raideliikenteen avulla. Kaupunkikuvaa ja keskuk-

sissa liikkumisen miellyttävyyttä voidaan parantaa edelleen vähentämällä autoliikennettä ja ke-

hittämällä katutiloja monipuolisesti. Raitiotie ja superbussi antavat tähän uusia mahdollisuuksia.  

 

Tiheä, säännöllinen ja esteetön joukkoliikenne parantaa erityisesti superbussi- ja raitiotielinjojen 

varsien saavutettavuutta, mutta myös joukkoliikennepalvelua seututason verkostona. Parantuvat 

liikkumisolosuhteet ja vähenevä ajoneuvoliikenne lisäävät myös kävelyn ja pyöräilyn suosiota 

sekä omina kulkutapoinaan keskustoissa että liityntäliikennemuotoina koko seudulla.  Erityisryh-

mien liikkumisolosuhteet parantuvat varsinkin raitiotie- ja superbussipysäkkien ympäristössä. 

 

Tarkastelujen mukaan autoliikennettä pienentävä vaikutus on suurin Varissuolta Raisioon tai Ru-

nosmäkeen johtavilla raitiotievaihtoehdoilla ja pienin Varissuolta Länsikeskukseen tai matkakes-

kukseen johtavilla superbussivaihtoehdoilla. Kansainväliset kokemukset osoittavat, että katuym-

päristön parantaminen toteutuu helpoiten raitiotietä rakennettaessa, superbussivaihtoehdossa 

tähän on kiinnitettävä erityistä huomiota toteutuksen yhteydessä. 

 

TAVOITE 5: Taloudellisesti kestävä investointi 
 

Kuntatalouslaskelmassa 30 vuoden tarkasteluaikavälillä kaupunkien nettotalouden kannalta 

kaikki raitiotievaihtoehdot ovat tappiota tuottavia ja kaikki superbussivaihtoehdot lisäävät tuloja. 

Tämä johtuu erityisesti raitiotien suurista investointi- ja korkokustannuksista sekä superbussin 

paremmasta käytön aikaisesta taloudesta. 

 

Kuntataloudellisesti tarkasteltuna paras linjausvaihtoehto on Varissuo-Runosmäki sekä raitiotien 

että superbussin osalta. Tämä johtuu erityisesti alemmista joukkoliikenteen käyttökustannuksis-

ta, kun Runosmäen ja Nättinummen kaksi tiheästi liikennöityä runkolinjaa muutetaan yhdeksi 

raitiotie- tai superbussilinjauksi. 

 

Kaikilla vaihtoehdoilla kaupunkitaloudelliset nettokustannukset parantuvat 30 vuoden tarkastelu-

aikavälin loppua kohden. Superbussilla kaikki linjausvaihtoehdot ovat jo 2030-luvulla tuloja lisää-

viä, kun taas raitiotievaihtoehdot ovat valtaosin vielä 2050-luvulla tarkasteluaikavälin lopussakin 

tappiota tuottavia. 

 

Kuntatalouslaskelmasta on laadittu erillinen raportti. 

 

Yhteiskuntatalous on käsitelty seuraavassa luvussa. 
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6.2 Kannattavuuslaskelmat 

 

Kannattavuuslaskelma on tehty noudattaen Ratahankkeiden arviointiohjetta (Liikennevirasto 

15/2013) ja Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvoja 2013 (Liikennevirasto 

1/2015). Vaikka tässä työssä on kyseessä aiemman yleissuunnitelman tarkistus, niin suunnittelun 

kohteena on nyt tulevan joukkoliikennejärjestelmän ensimmäinen vaihe. Se sisältää yhden pa-

rannettavan linjan, jonka pituudelle ja toiselle pääteasemalle on neljä vaihtoehtoa, ja valittava 

ensimmäinen linja voidaan toteuttaa joko superbussina tai raitiotienä. Näin ollen nyt tuotetut 

vaikutusarvioinnit, hyöty-kustannussuhteet tai niiden sisältämät hyöty- ja kustannuserät eivät 

ole suoraan verrannollisia aiempaan selvitykseen. Myös käytettävissä oleva liikennemalli on uu-

distettu, ja hankearviointiohjeisiin on tehty tarkistuksia, jotka vaikuttavat lopputuloksiin. 

 

Yhteiskuntataloudellisessa laskelmassa (taulukko 6) selvästi kannattavia ovat superbussivaihto-

ehdot Matkakeskukseen ja Runosmäkeen sekä raitiotielinja Runosmäkeen, sen sijaan Länsikes-

kukseen päättyvät vaihtoehdot ovat kaikkein heikoimpia. 

 

 

Taulukko 6 Kannattavuuslaskelmat 

 

 

 

Investointikustannuksista on syytä huomata, että Ve0+ siltainvestoinneista Itäharjun silta voi-

daan hyödyntää kaikissa hankevaihtoehdoissa, ja myös Aninkaisten sillan leventäminen on ole-

tettu tehtäväksi kaikissa vaihtoehdoissa, vaikka Matkakeskukseen päättyvät raitiotie- ja super-

bussilinjat eivät sitä käytä.  

 

Kannattavuuslaskelman herkkyyttä investointikustannusten muutoksille arvioitiin superbussivaih-

toehdon Varissuo-Runosmäki (peruslaskelman kannattavin vaihtoehto) ja raitiotielinjan Varissuo-

Raisio (sidosryhmäkeskusteluissa paljon kannatettu vaihtoehto) suhteen. 

• Jos Varissuo-Runosmäki -superbussilinjan toteutuskustannukset kasvavat 10 %, niin hyöty-

kustannussuhde laskee arvosta 2,67 arvoon 2,36, ja jos toteuttaminen on 10 % arvioitua 

edullisempaa, niin hyötykustannussuhde nousee arvoon 3,09.  

Varissuo-

Raisio

Varissuo-

Länsikeskus

Varissuo-

Matkakeskus

Varissuo-

Runosmäki

Varissuo-

Raisio

Varissuo-

Länsikeskus

Varissuo-

Matkakeskus

Varissuo-

Runosmäki

(M€) (M€) (M€) (M€) (M€) (M€) (M€) (M€) (M€)

KUSTANNUKSET (K) 277,3 201,7 155,6 209,0 101,3 59,9 48,9 70,2

Investointikustannukset (32,6) 293,0 220,0 166,0 227,0 123,0 83,0 63,0 93,0

Korko rakentamisen ajalta 10,4 7,8 5,9 8,0 4,4 2,9 2,2 3,3
Korvautuvat kustannukset 26,1 26,1 16,3 26,1 26,1 26,1 16,3 26,1

HYÖDYT (H)

Väylänpitäjän 

kustannusmuutokset -15,4 -14,8 -8,7 -14,8 -12,9 -9,6 -7,5 -12,7

Kunnossapito ja käyttö -15,4 -14,8 -8,7 -14,8 -12,9 -9,6 -7,5 -12,7

Henkilöliikenteen tuottajan 

ylijäämän muutos 7,6 5,8 -42,5 32,4 39,4 34,0 7,3 61,4

Liikennöintikust. muutos (sis. 

erityisverot ja maksut) -40,6 -21,3 -67,1 -14,7 17,4 25,9 -6,9 33,4

Lipputulojen muutos 48,2 27,0 24,6 47,1 22,1 8,2 14,2 28,0

Kuluttajan ylijäämän 

muutos 139,3 30,1 105,0 196,3 24,8 -44,2 67,2 120,3

Aikakustannusten muutos -51,1 -72,2 1,3 6,8 -61,1 -73,6 1,3 4,6

Palvelutasohyödyt 151,6 75,2 78,3 156,2 65,4 16,1 48,7 94,9

Ajoneuvokustannusten 

muutos 38,8 27,1 25,4 33,3 20,4 13,3 17,2 20,8

Onnettomuuskustannusten 

muutos 23,5 18,6 20,9 21,3 17,4 15,0 18,2 16,6

Päästökustannusten 

muutos 3,6 2,7 2,1 3,3 2,7 2,0 1,7 2,7

Julkistaloudellisten verojen 

ja maksujen muutos -11,8 -8,7 -8,2 -9,5 6,0 -4,7 -5,8 -6,1

Tieliikenteen verot ja maksut -16,6 -11,4 -10,6 -14,2 -8,7 -5,5 -7,2 -8,9

Arvonlisäverot 4,8 2,7 2,5 4,7 14,7 0,8 1,4 2,8

Jäännösarvo 21,5 15,4 11,3 15,6 9,4 5,8 4,2 6,5

Rakentamisen aikaiset 

haitat -1,2 -1,4 -1,1 -1,2 -0,9 -1,1 -0,9 -1,0

HYÖDYT YHTEENSÄ 167,1 47,7 78,7 243,5 85,8 -2,7 84,3 187,8

HYÖTY-

KUSTANNUSSUHDE (H/K) 0,6 0,2 0,5 1,2 0,8 0,0 1,7 2,7

Kannattavuuslaskelmat
VE0+

Raitiotie Superbussi
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• Vastaavasti, jos Varissuo-Raisio -raitiotielinjan toteutuskustannukset kasvavat 10 %, niin 

hyötykustannussuhde laskee peruslaskelman arvosta 0,60 arvoon 0,55, ja jos toteuttaminen 

on 10 % arvioitua edullisempaa, niin hyötykustannussuhde nousee arvoon 0,67. 

 

Hyötykustannussuhde on siis varsin suoraan riippuvainen investointikustannuksista. 

Liikennöintikustannukset kasvavat varsinkin raitiotievaihtoehdoissa, sillä vaikka bussiliikennettä 

korvautuu vilkkailla linjoilla ja kokonaissuorite pienenee, niin raitiovaunujen liikennöinti on suh-

teellisen kallista, kun järjestelmä on ensimmäisessä vaiheessa vielä melko pieni ja kiinteät kus-

tannukset (varikko, varakalusto) kalustoyksikköä kohti korkeat. 

 

Kannattavuuslaskelman herkkyyttä liikennöintikustannusten muutoksille arvioitiin superbussivaih-

toehdon Varissuo-Runosmäki (superbussin todelliset operointikustannukset Suomen olosuhteissa 

eivät ole tiedossa) ja raitiotielinjan Varissuo-Raisio (esim. varikkokustannusten merkitys operoin-

nin pääomakustannuksiin on merkittävä muuttuja) suhteen. 

• Jos Varissuo-Runosmäki -superbussilinjan liikennöintikustannukset kasvavat 10 %, niin hyö-

tykustannussuhde laskee arvosta 2,67 arvoon 2,51, ja jos liikennöinti on 10 % arvioitua edul-

lisempaa, niin hyötykustannussuhde nousee vastaavasti arvosta 2,67 arvoon 2,84. 

• Vastaavasti, jos Varissuo-Raisio -raitiotielinjan liikennöintikustannukset kasvavat 10 %, niin 

hyötykustannussuhde laskee peruslaskelman arvosta 0,60 arvoon 0,54, ja jos liikennöinti on 

10 % arvioitua edullisempaa, niin hyötykustannussuhde nousee arvoon 0,67. 

Koska superbussien ja varsinkin raitiotien operointikustannukset ovat varsin korkeita verrattuina 

bussiliikenteeseen, niin laskelma on herkkä niiden muutoksille. 

 

Aika- ja palvelutasohyötyjen summa kuvaa pääosaa kuluttajien ylijäämästä. Palvelutasohyödyt 

sisältävät mm. vaihtoihin, häiriöttömyyteen, luotettavuuteen ja mukavuuteen liittyviä hyvinvoin-

ti-, haitta- ja mukavuuseriä. Liikennemallissa ja kannattavuuslaskelmassa näitä kuvataan valin-

toihin vaikuttavilla painotuksilla, kuten vaihtoihin liittyvänä haittakustannuksena tai kuluttajien 

kokemaa hyötyä kuvaavana raidefaktorina, jolla selitetään liikkumistutkimuksissa havaittua ih-

misten taipumusta valita juna tai raitiovaunu muuten ominaisuuksiltaan samantasoisen bussiyh-

teyden sijasta. 

 

Onnettomuus- ja päästökustannusten laskemisen taustalla ovat eri ajoneuvoryhmien suoritemuu-

tokset ja se, minkä tyyppisillä väylillä suorite syntyy. Päästömäärät on arvioitu LIPASTOn (VTT 

2017) kertoimilla, ja onnettomuusmäärät eri katu- ja tieluokkien tyypillisillä henkilövahinko-

onnettomuuksien onnettomuusasteilla. 

 

Valtion kannalta kaikki vaihtoehdot vähentävät verotuloja hieman, kun tieliikenteen maksamat 

verot vähenevät enemmän kuin lippujen hinnoista kertyvä arvonlisävero kasvaa. 

 

Liikennemallilla tehtyjen ennusteiden pohjalta arvioituna voidaan todeta, että yhteiskuntatalou-

dellisen laskelman perusteella kannattavia vaihtoehtoja ovat superbussilinjat Runosmä-

keen ja matkakeskukseen sekä raitiotielinja Runosmäkeen. Heikoimpia ovat Länsikeskuk-

seen päättyvät vaihtoehdot sekä raitiotienä että superbussilinjana.  

 

Länsikeskukseen päättyvää linjaa voidaankin pitää lähinnä Raision linjan yhtenä mahdollisena 

rakennusvaiheena, ei niinkään itsenäisenä linjavaihtoehtona. Laskelmassa Länsikeskuksen ja 

Raision vaihtoehtoja (sekä raitiotienä että superbussina) rasittaa mm. suuri vaihtojen määrä ja 

asemien välisten alueiden palvelutaso, sekä varsinkin Matkakeskuksen ja Länsikeskuksen raitio-

tievaihtoehdoissa suuri varikkoon ja varakalustoon liittyvä kiinteä kustannus. Sen sijaan Matka-

keskukseen päättyvä vaihtoehto voisi yhteiskuntataloudellisen laskelman perusteella toimia jon-

kin aikaa itsenäisesti kannattavana välivaiheena varsinkin superbussijärjestelmää toteutettaessa. 
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7. TOTEUTETTAVUUS JA PÄÄTELMÄT 

Neljään viidestä asetetusta tavoitteesta vastaa parhaiten raitiotie, tosin monelta osin erot rai-

tiotien ja superbussin välillä ovat melko pieniä ja perustuvat raitiotien hyviin kokemuksiin ja tun-

nettavuuteen. Superbussin osalta suurimpana riskinä onkin, että tavoiteltuja ja arvioituja vaiku-

tuksia ei saavuteta, mikäli suunnittelusta laatutasosta tingitään. Talouden kannalta superbussi on 

selkeästi kannattavampi investointi. Runkobussi vastaa asetettuihin tavoitteisiin huonommin kuin 

raitiotie tai superbussi. 

 

Linjausvaihtoehdoista yleisesti parhaiten asetettuihin tavoitteisiin vastaa Varissuo-Raisio. Kysei-

sellä linjauksella on mm. eniten kaupunkikehitysmahdollisuuksia ja matkustajia. Talouden kan-

nalta paras vaihtoehto on Varissuo-Runosmäki. 

 

Yhteiskuntataloudellisessa laskelmassa hyödynnettävät Liikenneviraston hankearvioinnin ohjeet 

eivät ole laadittu ensisijaisesti kaupunkiseutujen joukkoliikennehankkeiden arviointiin. Raitiotien 

tai superbussin toteuttaminen on kaupunkikehityshanke, jossa maankäytön kehitys on merkittä-

vässä roolissa. Mikäli raitiotietä tai superbussia ei toteuteta, maankäyttö toteutuu vajavaisemmin 

ja hajaantuneemmin, minkä johdosta autoriippuvuus kasvaa ja tulevaisuudessa kestävien kulku-

tapojen ja kestävän kaupunkirakenteen kehittäminen vaikeutuu. 

 

Myöskin epävarmuudet suurien hyötyerien, erityisesti aikakustannusten ja palvelutasohyötyjen, 

osalta ovat suuria liikennemallin osa-alueiden sekä kävely- ja pyöräilyverkoston kuvauksen kar-

keudesta ja liikennemallin parametrien herkkyydestä johtuen. Liikennemallin verkkokuvausta olisi 

syytä tarkentaa erityisesti niillä alueilla, joissa maankäytön määrä on kasvamassa ja sen paino-

piste merkittävästi siirtymässä, kuten Satakunnantien varressa. 

 

 

8. SEURANTA JA JÄLKIARVIOINTI 

Seurannan ja jälkiarvioinnin tarkempi ohjelmointi kannattaa tehdä sitten, kun mahdollinen toteu-

tettava ensimmäinen vaihe on valittu. Nyt kannattaa kuitenkin varmistaa, että maankäytön, eri 

liikennemuotojen matka- ja liikennemäärien, sekä liikennejärjestelmään käytettyjen varojen ti-

lastointi antaa riittävästi pohjaa kehityksen seurannalle ja myöhemmälle jälkiarvioinnille. 
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Liitteet 

Vaikutusarviointitaulukot 

 

 

 

 

 



LIITE             Vaikutusarviointitaulukot

7-portainen
asteikko

Suuri kielteinen
vaikutus

Kohtalainen kielteinen
vaikutus

Vähäinen kielteinen vai-
kutus Ei vaikutusta Vähäinen myönteinen

vaikutus
Kohtalainen myönteinen
vaikutus

Suuri myönteinen
vaikutus

Tavoite Mittari Runkobussilinjasto
Superbussi Raitiotie

Matkakeskus– Varissuo Länsikeskus– Varissuo Runosmäki– Varissuo Raisio– Varissuo Matkakeskus– Varissuo Länsikeskus– Varissuo Runosmäki– Varissuo Raisio– Varissuo
Se

ud
un

ki
lp

ai
lu

ky
ky

,k
as

vu
ja

ke
sk

us
to

je
n

ve
to

vo
im

a
no

us
ev

at

Joukkoliikennekäytävien
asukasmäärä

Mahdollistaa rakennemal-
lin maankäytön, tukee vä-
hän Länsikeskuksen kehi-
tystä

Lisää kasvupotentiaalia
kaakkoissektoriin (Varis-
suo, Itäharju, keskusta).

Lisää kasvupotentiaalia
kaakkoissektoriin ja Sata-
kunnantien varteen (Va-
rissuo, Itäharju, keskusta,
Länsikeskus).

Lisää kasvupotentiaalia
kaakkoissektoriin ja Ru-
nosmäen suunnalle (Va-
rissuo, Itäharju, keskusta,
Runosmäki).

Lisää kasvupotentiaalia
seudullisesti (Varissuo,
Itäharju, keskusta, Länsi-
keskus, Raisio).

Lisää kasvupotentiaalia
kaakkoissektoriin (Varis-
suo, Itäharju, keskusta).

Lisää merkittävästi kasvu-
potentiaalia kaakkoissek-
toriin ja Satakunnantien
varteen (Varissuo, Itä-
harju, keskusta, Länsikes-
kus).

Lisää kohtalaisesti kasvu-
potentiaalia kaakkoissek-
toriin ja Runosmäen
suunnalle (Varissuo, Itä-
harju, keskusta, Runos-
mäki).

Lisää merkittävästi kasvu-
potentiaalia seudullisesti
(Varissuo, Itäharju, kes-
kusta, Länsikeskus, Rai-
sio).

Iltahuipputunnin kapasi-
teetti (nykyisin 44000
henkilöä eri liikennemuo-
dot yhteensä)

45000
Hieman nykyistä
suurempi

46000
Kasvua erityisesti kaak-
koissektorissa.

45000
Kasvua kaakkoissekto-
rissa. Hieman vähene-
mistä Satakunnantien
suunnassa.

46500
Kasvua erityisesti kaak-
koissektorissa.

45500
Kasvua kaakkoissekto-
rissa. Hieman vähene-
mistä Satakunnantien
suunnassa.

46500
Kasvua erityisesti kaak-
koissektorissa.

46000
Kasvua kaakkoissekto-
rissa. Hieman vähene-
mistä Satakunnantien
suunnassa.

47500
Kasvua erityisesti kaak-
koissektorissa.

46000
Kasvua kaakkoissekto-
rissa. Hieman vähene-
mistä Satakunnantien
suunnassa.

Potentiaaliset asiakas-
virrat

Joukkoliikenteellä keskus-
taan saapuminen helpot-
tuu hieman. Autolla kul-
keminen vaikeutuu hie-
man keskusta-alueella.

Joukkoliikenteellä keskus-
taan saapuminen helpot-
tuu hieman. Autolla kul-
keminen vaikeutuu kes-
kusta-alueella, mutta
pyöräilyolosuhteet para-
nevat.

Joukkoliikenteellä keskus-
taan saapuminen helpot-
tuu hieman. Autolla kul-
keminen vaikeutuu kes-
kusta-alueella ja Satakun-
nantiellä, mutta pyöräi-
lyolosuhteet paranevat.

Joukkoliikenteellä keskustaan saapuminen helpottuu
kohtalaisesti. Autolla kulkeminen vaikeutuu keskusta-
alueella ja Satakunnantiellä, mutta pyöräilyolosuhteet
paranevat.

Kuten Superbussilla Kuten Superbussilla Kuten Superbussilla

Elinkeinoelämän näke-
mykset (avoimen nettiky-
selyn pohjalta)

19 % 7 % valitsi 1. linjaksi 11 % valitsi 1. linjaksi 16 % valitsi 1. linjaksi 46 % valitsi 1. linjaksi Kuten superbussi Kuten superbussi
14 % piti parhaana runko-
bussilijnjastoa.
Runkobussilinjasto on
edullisin ja kattaa eri alu-
eet tasavertaisemmin
kuin yksi linja.

30 % piti parhaana superbussia
Superbussin imagovaikutus ja vetovoima heikompi, mutta joustavampi, modernimpi ja edullisempi kuin ratikka.

56 % piti parhaana raitiotietä
Raitiotie isää keskustan ja seudun vetovoimaa. Tulevaisuuden kannalta tärkeä imagotekijä. Pitkäikäinen, hyöyttää
alueen elinkeinoelämää.

Elinkeinoelämän kehitty-
misedellytykset

Säilyvät lähes nyky-
isellään.

Vähäinen vetovoiman
kasvu imagon parantu-
essa (Itäharju)

Kohtalainen vetovoiman
kasvu imagon ja saavutet-
tavuuden parantuessa
(Itäharju, keskusta, Länsi-
keskus)

Vähäinen vetovoiman
kasvu imagon ja saavutet-
tavuuden parantuessa
(Itäharju, keskusta)

Kohtalainen vetovoiman
kasvu imagon ja saavutet-
tavuuden parantuessa
(Itäharju, keskusta, Länsi-
keskus, Raisio)

Kuten Superbussilla Kuten Superbussilla Kuten Superbussilla

Suuri vetovoiman kasvu
imagon ja saavutettavuu-
den parantuessa (Itäharju,
keskusta, Länsikeskus,
Raisio)

Keskustojen vetovoimai-
suus (kävelyalueiden ja
joukkoliikennekatujen ke-
hitys)

Keskusta-alueen viihtyi-
syys paranee vähän henki-
löautoliikenteen vähene-
misen ja kävelyyn ja pyö-
räilyyn panostamisen seu-
rauksena.

Keskusta-alueen ja kaak-
koissektorin viihtyisyys
paranee vähän kaupunki-
tilan kohentamisen sekä
kävelyyn ja pyöräilyyn pa-
nostamisen seurauksena.

Keskusta-alueen ja koko superbussikäytävän viihtyisyys paranee kohtalaisen paljon
joukkoliikenteen kehittymisen, henkilöautoliikenteen vähenemisen ja kävelyyn ja
pyöräilyyn panostamisen seurauksena..

Kuten superbussilla. Kuten Superbussilla ko. linjoilla.

Joukkoliikennesolmujen ja
aluekeskusten kehittymi-
nen sekä verkostomaisen
kaupunkirakenteen muo-
dostuminen

Runkolinjojen vaihtopaik-
koihin muodostuu erilaisia
joukkoliikennesolmuja.
Vaihtopaikkojen
käytettävyyttä pitää pa-
rantaa kohdistetuin infra-
struktuuritoimenpitein.

Bussien liityntälinjat syn-
nyttävät vaihtopaikkoja
Varissuon liikekeskuk-
seen, Kupittaalle, Kauppa-
torille ja Matkakeskuk-
selle.

Bussien liityntälinjat syn-
nyttävät vaihtopaikkoja
Varissuon liikekeskuk-
seen, Kupittaalle, Kauppa-
torille, Matkakeskukselle
ja Länsikeskukseen. Su-
perbussi nopeuttaa ja tu-
kee maankäytön kehitty-
mistä erityisesti Länsikes-
kuksen ja Kupittaa-Itähar-
jun joukkoliikennesol-
muissa.

Bussien liityntälinjat syn-
nyttävät vaihtopaikkoja
Varissuon liikekeskuk-
seen, Kupittaalle, Kauppa-
torille, Matkakeskukselle,
Ruohonpäähän, Nätti-
nummeen ja Runosmä-
keen. Superbussi nopeut-
taa ja tukee maankäytön
kehittymistä erityisesti
Paalupaikan ja Runos-
mäen välillä sekä Kupit-
taa-Itäharjun joukkoliiken-
nesolmussa.

Bussien liityntälinjat syn-
nyttävät vaihtopaikkoja
Varissuon liikekeskuk-
seen, Kupittaalle, Kauppa-
torille, Matkakeskukselle,
Länsikeskukseen ja Raisi-
oon.  Superbussi nopeut-
taa ja tukee maankäytön
kehittymistä erityisesti
Länsikeskuksen, Raision ja
Kupittaa-Itäharjun joukko-
liikennesolmuissa.

Kuten Superbussilla Kuten Superbussilla Kuten Superbussilla Kuten Superbussilla
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Uuden maankäytön sijoit-
tuminen jalankulku/reu-
navyöhykkeelle

Turun keskustan sekä Rai-
sion keskustan jalankulku-
vyöhykkeet tiivistyvät asu-
misen ja työpaikkojen alu-
eina. Kupittaan reunavyö-
hyke laajenee Itäharjuun.

Uutta maankäyttöä sijoit-
tuu enemmän ja se toteu-
tuu hieman nopeammin
Turun Varissuon, Itähar-
jun ja matkakeskuksen
alueille.

Länsikeskus kehittyy hi-
taasti alakeskukseksi.

Uutta maankäyttöä sijoit-
tuu enemmän ja se toteu-
tuu hieman nopeammin
Turun Varissuon, Itähar-
jun ja matkakeskuksen
alueille.

Länsikeskus kehittyy
uudeksi alakeskukseksi.

Uutta maankäyttöä sijoit-
tuu enemmän ja se toteu-
tuu hieman nopeammin
Turun Varissuon, Itähar-
jun ja matkakeskuksen
alueille.

Länsikeskus kehittyy hi-
taasti alakeskukseksi.

Uutta maankäyttöä sijoit-
tuu enemmän ja se toteu-
tuu hieman nopeammin
Turun Varissuon, Itähar-
jun ja matkakeskuksen
alueille sekä Raision kes-
kustaan.

Länsikeskus kehittyy
uudeksi alakeskukseksi.

Uutta maankäyttöä sijoit-
tuu merkittävästi enem-
män ja se toteutuu nope-
ammin Turun Varissuon,
Itäharjun ja matkakeskuk-
sen alueille.

Vaikutukset ovat hieman
voimakkaampia raitiotie-
vaihtoehdossa kuin super-
bussivaihtoehdossa.

Uutta maankäyttöä sijoit-
tuu merkittävästi enem-
män ja se toteutuu nope-
ammin Turun Varissuon,
Itäharjun ja matkakeskuk-
sen alueille.

Länsikeskus kehittyy uu-
deksi alakeskukseksi.

Vaikutukset ovat hieman
voimakkaampia raitiotie-
vaihtoehdossa kuin super-
bussivaihtoehdossa.

Uutta maankäyttöä sijoit-
tuu merkittävästi enem-
män ja se toteutuu nope-
ammin Turun Varissuon,
Itäharjun ja matkakeskuk-
sen alueille.

Vaikutukset ovat hieman
voimakkaampia raitiotie-
vaihtoehdossa kuin super-
bussivaihtoehdossa.

Uutta maankäyttöä sijoit-
tuu merkittävästi enem-
män ja se toteutuu nope-
ammin Turun Varissuon,
Itäharjun ja matkakeskuk-
sen alueille sekä Raision
keskustaan.

Länsikeskus kehittyy uu-
deksi alakeskukseksi.

Vaikutukset ovat hieman
voimakkaampia raitiotie-
vaihtoehdossa kuin super-
bussivaihtoehdossa.

Uuden maankäytön sijoit-
tuminen joukkoliikenne-
vyöhykkeelle

Turun Paalupaikka ja Rai-
sion Kuloistenniitty kehit-
tyvät kaupunkimaisina
asuinalueina.

Enimmäisrakentaminen Mat-
kakeskus-Varissuo
0,90 M k-m2 (v. 2050).
Enimmäisrakentaminen Län-
sikeskus-Varissuo
0,97 M k-m2 (v. 2050).
Enimmäisrakentaminen Ru-
nosmäki-Varissuo
1,04 M k-m2 (v. 2050).
Enimmäisrakentaminen Rai-
sio-Varissuo
1,17 M k-m2 (v. 2050).

Uutta maankäyttöä sijoit-
tuu vähän enemmän Va-
rissuon lähialueiden jouk-
koliikennevyöhykkeelle.

Enimmäisrakentaminen Mat-
kakeskus-Varissuo
1,18 M k-m2 (v. 2050).

Uutta maankäyttöä sijoit-
tuu enemmän ja se toteu-
tuu hieman nopeammin
Paalupaikan ja Länsikes-
kuksen alueille.

Enimmäisrakentaminen Län-
sikeskus-Varissuo
1,34 M k-m2 (v. 2050).

Uutta maankäyttöä sijoit-
tuu enemmän ja se toteu-
tuu hieman nopeammin
Paalupaikan ja Nättinum-
men alueille.

Enimmäisrakentaminen Ru-
nosmäki-Varissuo
1,39 M k-m2 (v. 2050).

Uutta maankäyttöä sijoit-
tuu enemmän ja se toteu-
tuu hieman nopeammin
Paalupaikan, Länsikeskuk-
sen ja Kuloistenniityn alu-
eille.

Enimmäisrakentaminen Rai-
sio-Varissuo
1,57 M k-m2 (v. 2050).

Uutta maankäyttöä sijoit-
tuu vähän enemmän Va-
rissuon lähialueiden jouk-
koliikennevyöhykkeelle.

Vaikutukset ovat hieman
voimakkaampia raitiotie-
vaihtoehdossa kuin super-
bussivaihtoehdossa.

Enimmäisrakentaminen Mat-
kakeskus-Varissuo
1.34 M k-m2 (v. 2050).

Uutta maankäyttöä sijoit-
tuu enemmän ja se toteu-
tuu nopeammin Paalupai-
kan, Länsikeskuksen ja Ku-
loistenniityn alueille.

Vaikutukset ovat hieman
voimakkaampia raitiotie-
vaihtoehdossa kuin super-
bussivaihtoehdossa.

Enimmäisrakentaminen Län-
sikeskus-Varissuo
1,53 M k-m2 (v. 2050).

Uutta maankäyttöä sijoit-
tuu enemmän ja se toteu-
tuu nopeammin Paalupai-
kan ja Nättinummen alu-
eille.

Vaikutukset ovat hieman
voimakkaampia raitiotie-
vaihtoehdossa kuin super-
bussivaihtoehdossa.

Enimmäisrakentaminen Ru-
nosmäki-Varissuo
1,57 M k-m2 (v. 2050).

Uutta maankäyttöä sijoit-
tuu enemmän ja se toteu-
tuu nopeammin Paalupai-
kan, Länsikeskuksen ja Ku-
loistenniityn alueille.

Vaikutukset ovat hieman
voimakkaampia raitiotie-
vaihtoehdossa kuin super-
bussivaihtoehdossa.

Enimmäisrakentaminen Rai-
sio-Varissuo
1,79 M k-m2 (v. 2050).

Alueellinen ja sosiaalinen
tasa-arvo

Nykyisten bussilinjastojen
palvelutason nostaminen
parantaa tasa-arvoa vä-
hän.

Linjakäytävän alueella sosiaalisen rakenteen monipuo-
listuminen vähentää sosiaalisten eriarvoistumisen ja
segregoitumisen riskiä erityisesti Varissuon alueella.

Linjakäytävän alueella so-
siaalisen rakenteen moni-
puolistuminen vähentää
sosiaalisten eriarvoistumi-
sen ja segregoitumisen
riskiä erityisesti Varissuon
ja Runosmäen alueilla.

Linjakäytävän alueella so-
siaalisen rakenteen moni-
puolistuminen vähentää
sosiaalisten eriarvoistumi-
sen ja segregoitumisen
riskiä erityisesti Varissuon
alueella.

Kuten Superbussi Kuten Superbussi Kuten Superbussi

Liikkumisen kasvihuone-
kaasupäästöt

Liikenteen sähköistyminen
tulee vähentämään pääs-
töjä.

Henkilöauton käytön vähentyminen ja joukkoliikenteen osuuden kasvu vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä melko paljon. Vaikutuksen suuruus riippuu valittavasta kalustosta ja sähköntuotantotavoista.
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Joukkoliikenteen
matkamäärä seudulla
v2029

Matkamäärä 122530 mat-
kaa/vrk.

Matkamäärä kasvaa 2,2
%.

Matkamäärä kasvaa 1,5
%.

Matkamäärä kasvaa 3,6
%.

Matkamäärä kasvaa 2,8
%.

Matkamäärä kasvaa 3,0
%.

Matkamäärä kasvaa 3,0
%.

Matkamäärä kasvaa 5,2
%.

Matkamäärä kasvaa 5,0
%.

Joukkoliikenteen kulkuta-
paosuus v2029 (seutu-
taso)

Kulkutapaosuus kasvaa
8,4 prosentista 9,9 pro-
senttiin.

Kulkutapaosuus 10,1 %.
Vaikutus on voimakkain
linjan päässä Varissuolla,
jossa superbussia käyttää
valtaosa alueen joukkolii-
kennematkustajista

Kulkutapaosuus 10,0 %.
Vaikutus on voimakkain
linjan päässä Varissuolla,
jossa superbussia käyttää
valtaosa alueen joukkolii-
kennematkustajista.

Kulkutapaosuus 10,2 %.
Vaikutus on voimakkain
linjan päissä Varissuolla ja
Runosmäessä, joissa su-
perbussia käyttää valtaosa
alueen joukkoliikenne-
matkustajista.

Kulkutapaosuus 10,1 %.
Vaikutus on voimakkain
linjojen päissä Varissuolla
ja Raisiossa, joissa super-
bussia käyttää valtaosa
alueen joukkoliikenne-
matkustajista.

Kulkutapaosuus 10,2 %.
Vaikutus on voimakkain
linjan päässä Varissuolla,
jossa superbussia käyttää
valtaosa alueen joukkolii-
kennematkustajista.

Kulkutapaosuus 10,2 %.
Vaikutus on voimakkain
linjan päässä Varissuolla,
jossa superbussia käyttää
valtaosa alueen joukkolii-
kennematkustajista.

Kulkutapaosuus 10,4 %.
Vaikutus on voimakkain
linjan päissä Varissuolla ja
Runosmäessä, joissa rai-
tiotietä käyttää valtaosa
alueen joukkoliikenne-
matkustajista.

Kulkutapaosuus 10,4 %.
Vaikutus on voimakkain
linjan päissä Varissuolla ja
Raisiossa, joissa rai-
tiotietä käyttää valtaosa
alueen joukkoliikenne-
matkustajista.

Joukkoliikenteen ovelta
ovelle -matka-ajat raitio-
tie/superbussilinjauksien
varrella

Nykyisillä matkoilla
matka-ajat pysyvät enti-
sellään.

Superbussi nopeuttaa
matkoja vähän matkakes-
kuksen, keskustan ja Va-
rissuon liikennekäytä-
vässä.

Superbussi nopeuttaa
matkoja melko paljon
Länsikeskuksen, matka-
keskuksen, keskustan ja
Varissuon liikennekäytä-
vässä.

Superbussi nopeuttaa
matkoja melko paljon Ru-
nosmäen, matkakeskuk-
sen, keskustan ja Varis-
suon liikennekäytävässä.

Superbussi nopeuttaa
matkoja melko paljon Rai-
sion, Länsikeskuksen,
matkakeskuksen, keskus-
tan ja Varissuon liikenne-
käytävässä.

Raitiovaunu nopeuttaa
matkoja melko paljon
matkakeskuksen, keskus-
tan ja Varissuon liikenne-
käytävässä.

Raitiovaunu nopeuttaa
matkoja paljon Länsikes-
kuksen, matkakeskuksen,
keskustan ja Varissuon lii-
kennekäytävässä.

Raitiovaunu nopeuttaa
enin matkoja paljon Ru-
nosmäen, matkakeskuk-
sen, keskustan ja Varis-
suon liikennekäytävässä.

Raitiovaunu nopeuttaa
matkoja paljon Raision,
Länsikeskuksen, matka-
keskuksen, keskustan ja
Varissuon liikennekäytä-
vässä

Häiriöttömyys, sujuvuus Häiriöt lisääntyvät vähän. Superbussi liikkuu häiriöttömästi ja sujuvasti omilla kaistoillaan. Raitiovaunu liikkuu häiriöttömästi ja sujuvasti omilla raiteillaan. Raitiovaunun rikkoutuminen aiheuttaa häiriöitä,
mutta nämä tapaukset ovat harvinaisia

Autoliikenteen sujuvuus

Autoliikenteen sujuvuus
heikkenee vähän joukko-
liikennekaistojen joh-
dosta. Keskustan läpiajo-
liikenne hakeutuu osin
Ohikulkutielle.

Superbussin reitin varrella risteävien virtojen liittymävii-
veet kasvavat joukkoliikenteen etuuksien myötä.
Keskustan läpiajoliikenne hakeutuu osin Ohikulkutielle.

Superbussin reitin varrella risteävien virtojen liittymävii-
veet kasvavat joukkoliikenteen etuuksien myötä. Sata-
kunnantie jonoutuu. Jonoja syntyy myös Tampereen-
tiellä, Hämeenkadulla ja Uudenmaantiellä.

Kuten Superbussilla. Kuten Superbussilla.

Saavutettavuus joukko-
liikenteellä

Saavutettavuus paranee
vähän.

Paranee vähän, keskus-
tan, matkakeskuksen ja
Varissuon saavutettavuus
paranee melko paljon.

Paranee vähän, keskus-
tan, Länsikeskuksen, mat-
kakeskuksen ja Varissuon
saavutettavuus paranee
melko paljon.

Paranee, erityisesti Ru-
nosmäen, matka-keskuk-
sen, keskustan ja Varis-
suon saavutettavuus para-
nee melko paljon.

Paranee, erityisesti Rai-
sion, Länsikeskuksen,
matkakeskuksen, keskus-
tan ja Varissuon saavutet-
tavuus paranee melko
paljon.

Paranee vähän, keskus-
tan, matkakeskuksen ja
Varissuon saavutettavuus
paranee melko paljon.

Kuten Superbussi Kuten Superbussi Kuten Superbussi

Erityisryhmien liikku-
minen

Pääosa kalustosta ja osa
pysäkeistä on esteettö-
miä. Ei suurta muutosta
nykytilanteeseen

Superbussit ja niiden py-
säkit ovat esteettömiä.
Pysäkkivälien harventumi-
nen voi aiheuttaa jonkin
verran ylimääräistä hait-
taa kaakkoissektorissa.

Superbussit ja niiden py-
säkit ovat esteettömiä.
Pysäkkivälien harventumi-
nen voi aiheuttaa jonkin
verran ylimääräistä hait-
taa kaakkoissektorissa ja
Satakunnantien varressa.

Superbussit ja niiden py-
säkit ovat esteettömiä.
Pysäkkivälien harventumi-
nen voi aiheuttaa jonkin
verran ylimääräistä hait-
taa kaakkoissektorissa.

Superbussit ja niiden py-
säkit ovat esteettömiä.
Pysäkkivälien harventumi-
nen voi aiheuttaa jonkin
verran ylimääräistä hait-
taa kaakkoissektorissa ja
Satakunnantien varressa.

Kuten Superbussi Kuten Superbussi Kuten Superbussi Kuten Superbussi

Liityntäpyöräily/kau-
punkipyörät – matkaket-
jujen tukeminen

Runkobussilinjasto tukee
kestäviä matkaketjuja.

Superbussi tukee hyvin kestäviä matkaketjuja kaakkois-
sektorissa ja kaupunkipyörien käyttöä keskustassa.
Seudullisella tasolla runkobussi on vallitseva joukko-
liikenteen muoto.

Superbussi tukee hyvin
kestäviä matkaketjuja, lii-
tyntäpyöräilyä ja kaupun-
kipyörien käyttöä keskus-
tassa. Varissuolla ja Ru-
nosmäessä valtaosa alu-
een joukkoliikennemat-
kustajista käyttää super-
bussia.

Superbussi tukee hyvin
kestäviä matkaketjuja, lii-
tyntäpyöräilyä ja kaupun-
kipyörien käyttöä keskus-
tassa. Varissuolla ja Raisi-
ossa valtaosa alueen jouk-
koliikennematkustajista
käyttää superbussia.

Kuten Superbussi Kuten Superbussi
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Liikenteen melu ja päästöt

Erityisesti keskusta-alu-
eella päästöt vähenevät
liikenteen sähköistymisen
ansiosta. Ei suurta
vaikutusta seudulla.

Erityisesti keskusta-alu-
eelle päästöt vähenevät
automäärien vähenemi-
sen ja bussiliikenteen säh-
köistymisen ansiosta. Ei
merkittävää vaikutusta
seudulla.

Erityisesti keskusta-alu-
eelle ja Satakunnantien
varressa päästöt vähene-
vät automäärien vähene-
misen ja bussiliikenteen
sähköistymisen ansiosta.
Ei merkittävää vaikutusta
seudulla.

Erityisesti keskusta-alu-
eelle ja Satakunnantien,
Uudenmaantien ja Naan-
talin pikatien varsissa
päästöt vähenevät auto-
määrien vähenemisen ja
bussiliikenteen sähköisty-
misen ansiosta. Ei mer-
kittävää vaikutusta
seudulla.

Erityisesti keskusta-alu-
eelle ja Satakunnantien,
Uudenmaantien ja Naan-
talin pikatien varsissa
päästöt vähenevät auto-
määrien vähenemisen ja
bussiliikenteen sähköisty-
misen ansiosta. Jonkin
verran seudullisia
vaikutuksia.

Kuten Superbussi Kuten Superbussi
Kuten Superbussi Kuten Superbussi

Asukkaiden näkemykset
(avoimen nettikyselyn
pohjalta)

19 % kannatti 1. linjaksi 7 % kannatti 1. linjaksi 14 % kannatti 1. linjaksi 21 % kannatti 1. linjaksi 39 % kannatti 1. linjaksi 7 % kannatti 1. linjaksi 14 % kannatti 1. linjaksi 21 % kannatti 1. linjaksi 39 % kannatti 1. linjaksi

15 % piti parhaana
+ Edullisin
+ Kannattavin investointi
+ Joustava, kattavin
- Ei riittävä

36 % piti parhaana
+ ominaisuuksiltaan parempi kuin runkobussi mutta heikompi kuin raitiotie
+ modernimpi ja joustavampi muutoksille ja häiriötilanteille kuin raitiotie
- kalliimpi kuin runkobussi mutta edullisempi kuin raitiotie, riski kustannuskasvusta
- haittaa autoilua, palvelee vain yhtä linjaa

49 % piti parhaana (erityisesti miehet, alle 50-vuotiaat, pyöräilijät ja kävelijät)
+ täsmällisin, luotettavin, turvallisin, ympäristöystävällisin, esteettömin
+ paras matkustusmukavuus houkuttelee eniten käyttäjiä (myös miehiä)
+ vetovoimaisin, paras imago, pitkäikäisyys houkuttelee eniten investointeihin
- liian kallis, riski kustannuskasvusta
- vanhanaikainen, haittaa autoilua, palvelee vain yhtä linjaa

Joukkolilkenteen palvelu-
taso, saavutettavuus

Joukkoliikenteen palvelu-
taso paranee seudulla vä-
hän. Työpaikkojen ja pal-
velujen saavutettavuus
paranee vähän.

Joukkoliikenteen palvelu-
taso paranee seudulla vä-
hän. Työpaikkojen ja pal-
velujen saavutettavuus
paranee vähän.

Joukkoliikenteen palvelutaso paranee seudulla. Työ-
paikkojen saavutettavuus paranee vähän ja palvelujen
saavutettavuus paranee melko paljon.

Joukkoliikenteen palvelu-
taso paranee seudulla.
Työpaikkojen ja palvelu-
jen saavutettavuus para-
nee melko paljon.

Kuten Superbussilla Kuten Superbussilla vastaavilla linjoilla.

Kaupunkikuva ja kau-
punkitilan laatu

Keskustan automäärien
vähentäminen parantaa
kaupunkikuvaa vähän.
Seututasolla ei mer-
kittäviä muutoksia. Itähar-
jun kehitys voimakasta.

Superbussin oma kulku-
väylä jäsentää kaupunkiti-
laa erityisesti keskustassa.
Keskustan ajoneuvoliiken-
teen määrät vähenevät.
Keskustan autovaltaisuu-
den vähentäminen sekä
kävelyyn ja pyöräilyyn pa-
nostaminen parantaa kau-
punkikuvaa.

Superbussin oma kulku-
väylä jäsentää kaupunkiti-
laa erityisesti keskustassa
ja Länsikeskuksessa. Kes-
kustan ajoneuvoliikenteen
määrät vähenevät. Kes-
kustan autovaltaisuuden
vähentäminen sekä käve-
lyyn ja pyöräilyyn panos-
taminen parantaa kau-
punkikuvaa. Satakun-
nantien varsi muuttuu ur-
baanimmaksi.

Superbussin oma kulku-
väylä jäsentää kaupunkiti-
laa erityisesti keskustassa.
Keskustan ajoneuvoliiken-
teen määrät vähenevät
merkittävästi. Keskustan
autovaltaisuuden vähen-
täminen sekä kävelyyn ja
pyöräilyyn panostaminen
parantaa kaupunkikuvaa.
Satakunnantien alku
muuttuu urbaanimmaksi.

Superbussin oma kulku-
väylä jäsentää kaupunkiti-
laa erityisesti keskustassa,
Raisiossa ja Länsikeskuk-
sessa. Keskustan ajoneu-
voliikenteen määrät vähe-
nevät merkittävästi. Kes-
kustan autovaltaisuuden
vähentäminen sekä käve-
lyyn ja pyöräilyyn panos-
taminen parantaa kau-
punkikuvaa. Satakun-
nantien varsi muuttuu ur-
baanimmaksi.

Raitiotien oma kulkuväylä
jäsentää kaupunkitilaa eri-
tyisesti keskustassa mutta
myös Varissuolla. Keskus-
tan ajoneuvoliikenteen
määrät vähenevät. Kes-
kustan autovaltaisuuden
vähentäminen sekä käve-
lyyn ja pyöräilyyn panos-
taminen parantaa kau-
punkikuvaa.

Raitiotien oma kulkuväylä
jäsentää kaupunkitilaa eri-
tyisesti keskustassa, Varis-
suolla ja Länsikeskuksessa.
Keskustan ajoneuvoliiken-
teen määrät vähenevät.
Keskustan autovaltaisuu-
den vähentäminen sekä
kävelyyn ja pyöräilyyn pa-
nostaminen parantaa kau-
punkikuvaa. Satakunnan-
tien varsi muuttuu urbaa-
nimmaksi. Länsikeskuksen
kehitys vauhdittuu.

Raitiotien oma kulkuväylä
jäsentää kaupunkitilaa eri-
tyisesti keskustassa, Varis-
suolla ja Runosmäessä.
Keskustan ajoneuvoliiken-
teen määrät vähenevät
merkittävästi. Keskustan
autovaltaisuuden vähen-
täminen sekä kävelyyn ja
pyöräilyyn panostaminen
parantaa kaupunkikuvaa.
Satakunnantien alku
muuttuu urbaanimmaksi.

Raitiotien oma kulkuväylä
jäsentää kaupunkitilaa eri-
tyisesti keskustassa, Varis-
suolla, Raisiossa ja Länsi-
keskuksessa. Keskustan
ajoneuvoliikenteen mää-
rät vähenevät merkittä-
västi. Keskustan autoval-
taisuuden vähentäminen
sekä kävelyyn ja pyöräi-
lyyn panostaminen paran-
taa kaupunkikuvaa. Sa-
takunnantien varsi
muuttuu urbaanimmaksi.

Kävelyn ja oleskelun viih-
tyisyys (kävelyalueet ja
joukkoliikennekadut)

Kehittyvä joukkoliikenne-
järjestelmä tukee keskus-
tan muiden isojen hank-
keiden (mm. Kauppatorin
ja Matkakeskuksen) vai-
kuttavuutta.
Autoliikenteen vähentä-
minen parantaa kävelyn ja
pyöräilyn viihtyisyyttä.

Vahva joukkoliikennejärjestelmä tukee keskustan mui-
den isojen hankkeiden (mm. Kauppatorin ja Matkakes-
kuksen) vaikuttavuutta. Keskusta-alueen toimintojen
saavutettavuus paranee. Autoliikenteen vähentäminen
sekä katutulan jäsentyminen jättää enemmän tilaa
myös kävelylle ja pyöräilylle sekä parantaa kävelyn ja
pyöräilyn viihtyisyyttä.

Vahva joukkoliikennejär-
jestelmä tukee keskustan
muiden isojen hankkeiden
(mm. Kauppatorin ja Mat-
kakeskuksen) vaikutta-
vuutta. Keskusta-alueen
toimintojen saavutetta-
vuus paranee. Autoliiken-
teen vähentäminen sekä
katutulan jäsentyminen
jättää enemmän tilaa
myös kävelylle ja pyöräi-
lylle sekä parantaa käve-
lyn ja pyöräilyn viihtyi-
syyttä.

Vahva joukkoliikennejär-
jestelmä tukee keskustan
muiden isojen hankkeiden
(mm. Kauppatorin ja Mat-
kakeskuksen) vaikutta-
vuutta. Keskustojen toi-
mintojen saavutettavuus
paranee. Autoliikenteen
vähentäminen sekä katu-
tulan jäsentyminen jättää
enemmän tilaa myös kä-
velylle ja pyöräilylle sekä
parantaa kävelyn ja pyö-
räilyn viihtyisyyttä.

Kuten Superbussilla

Vahva joukkoliikennejär-
jestelmä tukee keskustan
muiden isojen hankkeiden
(mm. Kauppatorin ja Mat-
kakeskuksen) vaikutta-
vuutta. Keskusta-alueen
toimintojen saavutetta-
vuus paranee. Autoliiken-
teen vähentäminen sekä
katutulan jäsentyminen
jättää enemmän tilaa
myös kävelylle ja pyöräi-
lylle sekä parantaa käve-
lyn ja pyöräilyn viihtyi-
syyttä.

Kuten Superbussilla Kuten Superbussilla Kuten Superbussilla

Kansanterveys (Terveelli-
set kulkutavat) Ei merkittäviä muutoksia

Kävellen ja pyöräillen tapahtuva liityntä lisääntyy vä-
hän. Keskustan kehittäminen voi lisätä kävellen ja pyö-
räillen tapahtuvaa liikkumista.

Kävellen ja pyöräillen ta-
pahtuva liityntä lisääntyy
melko paljon. Keskustan
kehittäminen voi lisätä
kävellen ja pyöräillen
tapahtuvaa liikkumista.

Kävellen ja pyöräillen ta-
pahtuva liityntä lisääntyy
melko paljon. Keskusten
kehittäminen lisää kävel-
len ja pyöräillen tapah-
tuvaa liikkumista.

Kävellen ja pyöräillen tapahtuva liityntä lisääntyy vä-
hän. Keskustan kehittäminen voi lisätä kävellen ja pyö-
räillen tapahtuvaa liikkumista.

Kävellen ja pyöräillen ta-
pahtuva liityntä lisääntyy
melko paljon.. Keskustan
kehittäminen voi lisätä
kävellen ja pyöräillen
tapahtuvaa liikkumista.

Kävellen ja pyöräillen ta-
pahtuva liityntä lisääntyy
melko paljon. Keskusten
kehittäminen lisää kävel-
len ja pyöräillen tapahtu-
vaa liikkumista.



LIITE             Vaikutusarviointitaulukot

7-portainen
asteikko

Suuri kielteinen
vaikutus

Kohtalainen kielteinen
vaikutus

Vähäinen kielteinen vai-
kutus Ei vaikutusta Vähäinen myönteinen

vaikutus
Kohtalainen myönteinen
vaikutus

Suuri myönteinen
vaikutus

Tavoite Mittari Runkobussilinjasto
Superbussi Raitiotie

Matkakeskus– Varissuo Länsikeskus– Varissuo Runosmäki– Varissuo Raisio– Varissuo Matkakeskus– Varissuo Länsikeskus– Varissuo Runosmäki– Varissuo Raisio– Varissuo
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Investointi on
kuntataloudellisesti kan-
nattava

Laskelmaa ei ole tehty,
mutta runkobussilinjas-
toon siirtyminen on to-
dennäköisesti kannattava

Lisää tuloja (30v) 44 M€ Lisää tuloja (30v) 78 M€ Lisää tuloja (30v) 111 M€ Lisää tuloja (30v) 91 M€ Kasvattaa kustannuksia
(30v) 92 M€

Kasvattaa kustannuksia
(30v) 55 M€

Kasvattaa kustannuksia
(30v) 19 M€

Kasvattaa kustannuksia
(30v) 69 M€

Hanke on
yhteiskuntataloudellisesti
kannattava

Laskelmaa ei ole tehty,
mutta runkobussilinjas-
toon siirtyminen on to-
dennäköisesti kannattava

Hanke on kannattava
(H/K 1,7)

Hanke ei ole kannattava
(H/K 0,0)

Hanke on kannattava
(H/K 2,7)

Hanke ei ole kannattava
(H/K 0,8)

Hanke ei ole kannattava
(H/K 0,5)

Hanke ei ole kannattava
(H/K 0,2)

Hanke on kannattava
 (H/K 1,2)

Hanke ei ole kannattava
(H/K 0,6)

Kustannus- ja ai-
katauluriskit Ei merkittäviä riskejä Kaluston saatavuus ja luotettavuus Keskustan johtosiirrot ja

arkeologiset kaivaukset.
Kuntecin varikkotontin käyttö rakentamisen aikana. Keskustan johtosiirrot ja arkeolo-
giset kaivaukset.

Kiinteistöjen arvon muu-
tokset

Ei merkittäviä muutoksia
nykytyyppiseen järjestel-
mään verrattuna

Asuinkiinteistöjen arvo nousee superbussipysäkkien läheisyydessä hieman muita vastaavia kiinteistöjä nopeam-
min. Liike- ja toimitilakiinteistöjen arvo voi nousta merkittävästi lähellä superbussipysäkkejä. Vaikutus on suh-
teessa pienempi keskusta-alueilla ja suurempi etäämmällä keskustasta.

Raitiotien vaikutuksen asuinkiinteistöjen arvonousuun arvioidaan olevan suurempi kuin Superbussissa. Myös liike-
ja toimitilakiinteistöjen arvoon raitiotien vaikutus on suurempi kuin Superbussin, mutta samalla tavalla suhteelli-
sesti pienempi keskusta-alueilla ja suurempi etäämmällä keskustasta kuin superbussissa.

Herkkyystarkastelut Ei merkittäviä
muutostekijöitä Investointikustannusten tai liikennöintikustannusten muutos +/- 10 % ei muuta merkittävästi vaihtoehtojen yhteiskuntataloudellista kannattavuutta


