
 

 

 
Taulukko. Turun ja Tampereen raitioteiden yleissuunnitelmien tunnuslukuja. 
Kaupungin koko Turku Tampere
Kaupungin asukasluku 31.12.2014  
(Väestörekisterikeskus) 

184 112 223 148

Kaupungin ennustettu asukasluku v2030/2035 210 000 (v2035) 
191 503 (Tilastok) 

253 400 (v2030)
241 978 (Tilastok)

Joukkoliikenteen käyttö Turku Tampere
Kaupungin joukkoliikennematkoja v.2013 21,2 milj. matkaa / v  32,8 milj. matkaa / v
Lipputulot v.2013 20,4 meur 34,9 meur
Liikennöintikustannukset v.2013 37,4 meur 46,0 meur
Joukkoliikenteen kulkutapaosuus kaupungissa / seudulla 9 % / 8 % (v2008) 17 % / 11% (v2012)
Henkilöautoliikenteen kulkutapaosuus kaupungissa / 
seudulla 

47 % / 52 % (v2008) 46 % / ? (v2012)

Raitiotiekäytävän maankäyttö Turku Tampere
Asukkaita raitiotie pysäkkien läheisyydessä v2012 
(Turun luvut ovat linnuntietä ja Tampereen todellisia kä-
velyetäisyyksiä) 

39 400 (400m) 
55 900 (600m) 

ilman pysäkkivarauk-
sia 

39 600 (400m)
64 400 (600m)

Työpaikkoja raitiotien vaikutusalueella v2010 karkeasti 
(Turun luvut linnuntie-etäisyyksiä, Tampereen luvut to-
dellisia kävelyetäisyyksiä) 

31 900 (400m) 
41 900 (600m) 

26 800 (400m)
37 300 (600m)

 
Raitiotiekäytävän (3 reittihaaraa) asukasmäärän kasvu 
raitiotievaihtoehdossa v2035/2040 mennessä 

+19 600  
(v2014  v2035, 
keskimäärin +930 

asuk/v eli n.62% ny-
kyisestä vuotuisesta 

(+1500/v) asukasmä-
rän kasvusta ilman 

väljyyskasvua) 

+34 700 
(v2012  v2040, 

keskimäärin +1240 
asuk./v eli n. 62% 
nykyisestä vuotui-

sesta (+2000/v) 
asukasmäärän kas-
vusta ilman väljyys-

kasvua)
Raitiotiekäytävän asukasmäärän kasvu superbussivaih-
toehdossa v2035/2040 mennessä 

+16 800 +10 200 

Raitiotiekäytävän asukasmäärän kasvu bussivaihtoeh-
dossa v2035/2040 mennessä 

+10 800 +10 200 

Raitiotien yleissuunnitelma Turku Tampere
Radan kokonaispituus (ei sis. yhteyttä varikolle) 

- Muusta liikenteestä erilliset omat kaistat (raitiotie-
kaista) 

- Yhteiskaistalla bussien kanssa (joukkoliikenne-
kaista) 

- Yhteiskaistalla autojen kanssa (sekakaista) 
- Yhteys varikolle 

19,0 km 
 

10,7 km (56%) 
6,0 km (31%) 
2,4 km (13%) 

 
n. 0,3 km 

22,3 km

17,8 km (76%)
1,4 km (6%)

4,3 km (18%)

1,25 km
Linjoja 2 2
Linjojen ulottuma Kauppatorilta 

Runosmäki 7 km 
Skanssi 6 km 

Varissuo 7 km 

Pyynikintorilta
Hervanta 12 km

TAYS 5 km
Lentävänniemi 8 km

Raitiotien keskimääräinen matkanopeus 21 km/h 
20 km/h ruuhka-

aikana 

19 – 22 km/h
 

Pysäkkejä (ei sis. pysäkkivarauksia) 
- Keskimääräinen pysäkkiväli 
- Lyhin pysäkkiväli 
- Pisin pysäkkiväli 
- Yhteispysäkit bussien kanssa 

 
 
 

29 kpl 
680 m  
280 m 

1620 m 
10 kpl 

33 kpl
600 m 
180 m

1600 m
0 kpl



 

 

Raitiotien yleissuunnitelma Turku Tampere
Joukkoliikenteen kulkutapajakauma keskuskaupunkiin 
suuntautuvien matkojen osalta 

- nykytilanteessa 
- v2030/2035 bussivaihtoehdossa (ve0+) 
- v2030/2035 raitiotievaihtoehdossa (ve1) 

 
 

9,3 % 
9,2 % (v2035) 

12,0 % (v2035) 

16,8 %
16,3 % (v2030)
18,3 % (v2030)

Raitiotiellä matkustajia, arki-vrk v2030/2035 n. 22 000 (v2035) 47 700 (v2030)
Lipun hinta sama kuin busseissa sama kuin busseis-

sa
Vaunujen lukumäärä (+ varakalusto) 21 (+2) 23 (+3)
Tihein vuoroväli arkisin 7,5 min (6:30-20:00) 7,5 min
Raitiovaunujen liikennöintiaika arkisin 5:15 – 24:00 5:30 – 2:00
Vaunun leveys 2,65 m 2,65 m
Vaunun pituus 30 – 33 m, pidennet-

tävissä 47 m asti 
30 – 33 m, pidennet-

tävissä 47 m asti
Raideleveys 1435 mm 1435 mm
Rata: 

- tiukat kaarteet (R≤30m) 
- minimikaarresäde 
- maksimipituuskaltevuus 
- radan perustaminen: maanvarainen perustus 
- radan perustaminen: nykyinen katuperustus 
- radan perustaminen: betoniarina 
- radan perustaminen: paalutus 
- radan perustaminen: stabilointi 
- ratakustannukset 
- katujärjestelyt 
- johtosiirrot 
- kokonaismetrihinta 
- siltojen ja tukimuurien osuus kokonaiskustannuk-

sista (pl. vaunut) 

 
8 kpl 
22 m 

8,5 % 
4,0 km 
1,9 km 
5,8 km 
5,6 km 
0,5 km 

2500…2700 €/m 
1220…1950 €/m 
2350…3480 €/m 

10650…12450 €/m 
5 % 

8 kpl
25 m

6,0 %
14,3 km

7,1 km
0,0 km
0,7 km
0,0 km

2400 €/m
770…800 €/m
860…940 €/m

6450…6550 €/m
10 %

Arvio raitiotieliikenteen avaamisesta 2025 2018 – 2022
Kustannukset ja hyödyt Turku Tampere
Raitiotiejärjestelmän investointi- ja pääomakustannukset 
yhteensä 

- Infrastruktuuri (sis. 15% riskivarauksen) 
- Varikko+kulunvalvonta+informaatiojärjestelmä  
- Vaunut 

 
420 M€ / 22,1 M€/km 

300 M€ 
49 M€ 
74 M€ 

330 M€ /14,2 M€/km
203 M€
42 M€
83 M€

Raitiotien vuotuiset liikennöintikustannukset 
(sis. kaluston ja varikon kuoletuksen) 

18,5 M€/v 7,7 M€/v
(ei sis. varikon kuo-

letusta)
Raitiotien maankäytön tehostumisen kustannusvaikutus 
kaupungille 

+73 M€ 
(ei diskontattu) 

+105…+405 M€

Raitiotien kiinteistötaloudellinen vaikutus kaupungille +8 M€ 
(ei diskontattu) 

+61 M€

Raitiotien rakentamisesta aiheutuva kunnallisverojen 
vaikutus kaupungille 

+10 M€ 
(ei diskontattu) 

+7,5 M€

Raitiotien hoidon ja ylläpidon kustannusvaikutus (30v) -54 M€ 
(ei diskontattu) 

-15 M€

Raitiotien lipputulojen kasvun kustannusvaikutus (30v) +112 M€ 
(ei diskontattu) 

+116 M€

Raitiotien operointikustannusmuutos (30v) -142 M€ 
(ei diskontattu) 

+112 M€

Yhteiskuntatalouden hyöty-kustannussuhde 0,68 1,48
 
 


