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Raitiotiehanke ei ole vain 
joukkoliikennehanke, vaan merkittävä 

kasvua tukeva strateginen 
kaupunkikehityslinjaus pitkälle 

tulevaisuuteen.



Vuoteen 2050 mennessä 
turkulaisia on 250 000
• Kasvu edellyttää kestävää kaupunkikehitystä

• Joukkoliikenneratkaisu keskeinen osa kokonaisuutta

• Joukkoliikenteen kapasiteetin oltava riittävä



Raitiotiehanke tukee Turun 
kunnianhimoista ilmastotyötä. 

Turun päästökehitys on tavoitteiden mukaista 
energiaratkaisujen ansiosta. 

Jatkossa tarvitsemme ratkaisuja liikkumiseen ja 
rakentamiseen.



Joukkoliikenne on osa kestävää ja 
ilmastoystävällistä kaupunkikehitystä

Hiilineutraali Turku 2029

Kuva Lundén Architecture Company





Turun jatkuvaa kehitystä tukeva investointi luo 
edellytyksiä suhdanteista riippumattomaan

vahvaan kasvuun

Samalla luodaan uskoa muidenkin 
investointeihin Turkuun.



Suomi investoi raiteisiin. Raideliikenne on osa 
tulevaisuuden modernia liikennejärjestelmää.  

Tunnin juna kytkeytyy raitiotien avulla 
kaupunkiseudun liikennejärjestelmään, jossa 
kaikilla liikennemuodoilla on oma roolinsa.



TIEDEPUISTON LINJA +
RAISION LINJA 

15 km / 20 pysäkkiä 

TIEDEPUISTO

KESKUSTA

LÄNSIKESKUS





Raitiotie on osa kehittyvien kaupunkien 
tulevaisuuden joukkoliikennejärjestelmää.



(Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu)

Joukkoliikenne vahvistuu tulevaisuusskenaarioissa

Liikkumisen tulevaisuus 2015 - 2050



Raitiotiekaupunkien 
määrä kasvaa nopeasti
Uudet raitiotiekaupungit 1985-2015



Maailmassa tehdään 45 miljoonaa 
raitiotiematkaa päivässä



1 Seudun kilpailukyky, kasvu ja vetovoima

2 Kestävä kaupunkirakenne

3 Sujuva liikennejärjestelmä ja houkutteleva joukkoliikenne

4 Kaupungin asukkaiden viihtyisyys ja hyvinvointi lisääntyvät

5 Taloudellisesti kestävä investointi

KH 29.4.2013

Raitiotien yleissuunnitelman
viisi tavoitetta



Runkobussi-
linjasto

+ ja / tai

Superbussi      Raitiotie

?



Seudun kilpailukyky, 
kasvu ja vetovoima1

Kuva Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy



Tehokas joukkoliikennejärjestelmä
• kasvattaa liikennejärjestelmän kapasiteettia
• mahdollistaa voimakkaamman kasvun
• raitiotien kaupunkikehitystä tukevasta vaikutuksesta on runsaasti näyttöä
• parantaa urbaanin katutilan ja lähiympäristön laatua
• parantaa Turun sekä vaikutusalueen aluekeskusten saavutettavuutta

Kiinteä reitti houkuttelee investoimaan



Kestävä 
kaupunkirakenne2

Kuva Lundén Architecture Company



Maankäytön 
kehityspotentiaali



Merkittävin 
kaupunkikehityskohde 

on Turun Tiedepuisto

Kuva WSP



Joukkoliikenneratkaisu 
tukee keskustan 
kehittämistä

Kuva IDIS Design Ltd



Reittien varrelle kohdistuu 
investointeja ja 
kehitysinnovaatioita

Kuva WSP



Kaupunginhallitus valinnut 
Kasvukäytävät -kehityskuvan 
yleiskaavatyön jatkovalmistelun pohjaksi. 

KH § 494 /23.11.2015

KASVUKÄYTÄVÄT
kehityskuvan ominaisuuksia

• Kasvu keskitetään joukkoliikennekäytäville

• Tukeutuu oleviin palveluihin ja infraa

• Voimavarat täydennysrakentamiseen

• Pääpaino kerrostaloasumisessa

• Joukkoliikennekaupunki

Uudesta joukkoliikenneratkaisusta kasvun 
selkäranka

Turun Yleiskaava 2029



E 18 tunnelihankkeen ja 
joukkoliikenneratkaisun myötä 

Raision keskustalla on 
mahdollisuus uusiutua 



Sujuva liikennejärjestelmä
ja houkutteleva joukkoliikenne3



Omalla kaistalla kulkeva joukkoliikenne 
takaa ruuhkattoman liikenteen
kaupunkialueella

+ lyhyet matka-ajat
+ tiheät vuorovälit 
+ luotettava aikataulu
+ parantaa esteettömyyttä
+ matkustusmukavuus
+ sujuva arki



Matkustajamäärien kasvu



Linjavaihtoehtojen välitön vaikutusalue



Joukkoliikenne luo
helposti saavutettavan

kaupunkikeskustan

Kuva Lundén Architecture Company



Kaupungin asukkaiden viihtyisyys 
ja hyvinvointi lisääntyvät4

Kuva Lundén Architecture Company



Joukkoliikenneratkaisuun liittyy 
kävelyä ja pyöräilyä edistävää 

ympäristön parantamista.

• lisää keskuksissa 
liikkumisen miellyttävyyttä 
miellyttävyyttä

• vähentää päästöjä ja 
melua

• mahdollistaa kävelyn ja 
pyöräilyn kehittämisen

• lisää kävelyn ja pyöräilyn 
suosiota 

Kuva Lundén Architecture Company



Taloudellisesti kestävä investointi5

Kuva WSP



Raitiotien ensimmäisen vaiheen  
investointikustannusten 

arvio on 333 M€

sis. Turun, Raision ja valtion yhteenlasketut investoinnit raitiotieinfrastruktuuriin ja varikkoon.



Kuntatalouden nettotalousvaikutus
Superbussi on raitiotietä kannattavampi pienempien 
investointi- ja korkokustannusten vuoksi



Tavoiteverkko



Vierailukeskus JOKI
Näyttely raitiotien yleissuunnitelmasta arkisin klo 10-18



Lisätietoa

www.turku.fi/raitiotie


