
 

   
 
Turun raitiotien yleissuunnitelman kuntataloudelliset vaikutukset 
17.4.2015 
 
Laskentaperiaatteet 

 
Kuntatalouslaskelma on laskettu seuraavilla periaatteilla: 

• Raitiotie- ja superbussivaihtoehdot ovat yleissuunnitelman mukaiselle kolmihaaraiselle verkolle: Kauppa-
torilta Runosmäkeen, Skanssiin ja Varissuolle. Lisäksi on tarkasteltu kaksihaaraista raitiotietä (Runosmä-
ki-Kauppatori-Varissuo). 

• Kuntatalouslaskelma on erotuslaskelma VE0+:aan (nykyisen kaltainen bussijärjestelmä). 
• Raitiotien liikennöinnin avausvuodeksi on oletettu 2025. Rakentamisajaksi on arvioitu kolme vuotta 

(2022-2024). 
• Esitettyjä rahamääriä ei ole indeksikorotettu eikä diskontattu. 
• Raitiotien ei ole oletettu kasvattavan Turun kokonaisasukas- tai kokonaistyöpaikkamäärää ”Maankäytön 

kuvaus Turun raitiotien yleissuunnitelman vaihtoehtovertailussa 10.1.2014” mukaisesti. 
 
 
Tulo- ja menoerät 
 

• Kiinteistötalous 
• Lisätulot perustuvat maankäytön kehittymisen suurempaan kysyntään raitiotien läheisyydessä 

mm. parantuneen saavutettavuuden vuoksi. Asukkaat ovat valmiita maksamaan alueella asumi-
sesta enemmän, mikä johtaa asuntojen hintojen ja vuokrien nousuun kyseisillä alueilla. Yrityksillä 
on parantuneen joukkoliikenneyhteyden vuoksi paremmat mahdollisuudet saada työntekijöitä. 
Kaupan yrityksillä asiakkaiden saavutettavuus paranee ja yrityksen potentiaalinen markkina-alue 
laajenee. Näistä johtuen raitiotien vaikutusalueella asuin- ja toimitilojen kysyntä kasvaa ja näiden 
vuokrat ja hinnat nousevat suhteessa sijainniltaan ja ominaisuuksiltaan samankaltaisiin tiloihin. 
Kaupungille voidaan ohjata lisätuloja kaupungin maanomistuksen osalta tonttien luovutuksesta 
saatavista suuremmista tuloista sekä yksityisen maanomistuksen osalta maankäyttösopimuskor-
vauksina perittävistä suuremmista tuloista. Kiinteistötaloudellisesta analyysista on laadittu erilli-
nen raportti, jossa suurin osa raitiotien kiinteistötaloudellisista hyödyistä perustuu suurempaan 
rakentamisen määrään eli eri vaihtoehtojen (raitiotie, superbussi, ve0+) rakentamisen kokonais-
määrä Turussa ei ole sama. Kuntatalouslaskelmassa on poistettu suuremmasta rakentamisvo-
lyymista aiheutuva lisätulo eli jäljellä on ainoastaan Turun kaupungille raitiotien/superbussin ar-
vonnoususta kohdistuva lisätulo. Ottamalla mukaan myös lisärakentamisesta (kolmihaaraisella 
raitiotiellä n. +250 000 k-m2) aiheutuvat kiinteistötaloudelliset hyödyt, kolmihaaraisen raitiotien 
kaupungille kohdistuva kiinteistötaloushyöty arvonnousu mukaan lukien olisi noin 52 miljoonaa 
euroa. 

• Maankäytön kehitysvolyymit perustuvat Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 mukaiseen 
kasvutavoitteeseen vuoteen 2035 mennessä sekä raitiotien oletettuun vaikutukseen maankäytön 
kehittymisessä (”Maankäytön kuvaus Turun raitiotien yleissuunnitelman vaihtoehtovertailussa 
10.1.2014”). Koska ei ole päätöksiä tai tavoitteita maankäytön kehittämisestä vuoden 2035 jäl-
keen ja raitiotien kannalta pyrittiin kuvaamaan 30 vuoden aikajaksolla syntyviä hyötyjä, tehtiin yk-
sinkertaistava oletus että raitiotie olisi käytössä vuonna 2015 ja vuosien 2015-2035 maankäyttö-
hyödyt toteutuisivat rakennemallin ja raitiotien oletetun maankäyttövaikutuksen mukaisesti eli 
kiinteistötaloushyötyjä siirrettiin 10 vuodella. Lisäksi rakennemallia seuraavina 10 vuotena kiin-
teistötaloushyötyjen oletettiin olevan suhteessa Suomen asukasmäärän kasvuennusteeseen 
(noin 43 % vuosien 2015-2035 kasvuennusteesta). Luvut eivät siis kuvaa tarkasti juuri kyseisten 
vuosien kiinteistötaloudesta saatavia lisätuloja vaan kuvaavat arvioitua tulojen suuruusluokan ta-
soa pidemmällä aikavälillä. 

• Superbussivaihtoehdossa on oletettu, että superbussin aiheuttama arvonnousu on samassa suh-
teessa kuin oletettu vaikutus kasvavan maankäytön toteutumiseen ve0+ verrattuna eli noin 67 % 
raitiotien lisämaankäytöstä ja arvonnoususta toteutuu superbussivaihtoehdossa. 

• Kaksihaaraiselle raitiotievaihtoehdolle ei ole laadittu omaa maankäyttöennustetta, mistä johtuen 
kaksihaaraisen raitiotien kiinteistötaloushyötyinä on käytetty kolmihaaraisen raitiotievaihtoehdon 
hyötyjä. Yksinkertaistuksena voidaan olettaa, että Skanssin haaran maankäyttöä siirtyy Runos-
mäki-Varissuo-linjan varrelle jolloin kokonaisvaikutus on samaa luokkaa. 

• Kunnallisvero 
• Raitiotien rakentamisen arvioidaan tuottavan yhteensä 4750 henkilötyövuotta ja superbussin noin 

2400 henkilötyövuotta. Turun kaupunki saa hankkeeseen osallistuvien turkulaisten osuuden ra-
kentamisen aiheuttamasta kunnallisveron kasvusta. Mikäli turkulaisiksi oletetaan puolet välittö-
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mästä työllisyydestä ja neljännes välillisestä työllisyydestä, Turun kaupunki saisi kunnallisvero-
tuloja raitiotien rakentamisesta 10 miljoonaa euroa ja superbussin rakentamisesta 5,5 miljoonaa 
euroa. Raitiotien rakentamisen rahavirroista ja työllistävyydestä on laadittu erillinen raportti. Käy-
tön aikaisia verotuloja ei ole otettu huomioon laskelmassa. 

• Lipputulot 
• Joukkoliikenteen lipputulot kasvavat, kun raitiotie/superbussi lisää joukkoliikenteen käyttöä. Lip-

putulojen kasvu perustuu Turun raitiotien yleissuunnitelman liikenne-ennusteeseen ja erotusluku 
kuvaa koko seudun joukkoliikenteen lipputulojen erotusta raitiotievaihtoehdon ja nykyisen kaltai-
sen jatkumon välillä. Liikenne-ennusteesta on laadittu erillinen raportti. Lipputulojen kasvusta on 
vähennetty arvonlisäveron osuus (10 %). 

• Jäännösarvo 
• Jäännösarvo on arvioitu kustannusryhmäkohtaisesti. Erityisesti radan rakenteilla, radalla ja vari-

kolla on vielä käyttöarvoa 30 vuoden arviointijakson lopussa. Käytetyt pitoajat on esitetty alem-
pana. Raitiotien jäännösarvoon on lisätty raitiovaunukaluston pitoaikaa (30v) pidempi oletettu to-
dellinen raitiovaunujen käyttöikä (40v), joka lisää raitiotien jäännösarvoa noin 18 miljoonaa eu-
roa. Maanhankinta- ja lunastuskustannuksia ei ole kuntatalouslaskelmassa otettu huomioon 
jäännösarvossa eikä infrastruktuurin poistoissa. 

• Infrastruktuurin poistot 
• Kolmihaaraisen raitiotien investointikustannus on Turun raitiotien yleissuunnitelman mukaan noin 

303 miljoonaa euroa (lokakuun 2013 hintataso MAKU 137,0 (2005=100)). Investointikustannuk-
siin sisältyy suunnittelutehtävät, rakennuttamis- ja omistajatehtävät sekä arvaamattomat kustan-
nukset. Investointikustannuksiin ei sisälly arvonlisäveroa. 

• Poistosuunnitelman on Turun kaupungin nykyistä poistosuunnitelmaa pidempi noudattaen alalla 
yleisesti käytettyjä poistosuunnitelmia. Poistojen on oletettu olevan infrastruktuurin osalta lähtöti-
lanteessa n. 7,5 milj. euroa vuodessa. Käytetyt poistoajat ovat: radan kiskot ja betonilaatta 30v, 
radan alusrakenne 50v, vaihteet 20v, liikennevalot 15v, sähköistys 35v, pysäkit 15v, katujärjeste-
lyt 30v, johtosiirrot 50v, pohjanvahvistukset 50v, sillat ja tukimuurit 50v, raitiotievarikko 48v (las-
kettu kustannusryhmittäin painotetusti), raitiovaunukalusto 30v, superbussikalusto 12v, reaaliai-
kainen informaatio ja kulunvalvonta 6v. Maaperän puhdistuksen, arkeologisten kaivausten, 
suunnittelutehtävien sekä rakennuttamis- ja omistajatehtävien kustannukset on jaettu tasaisesti 
kolmelle rakennusvuodelle. Arvaamattomat kustannukset on jaettu kustannusarvioiden suhtees-
sa, jolloin ne kasvattavat myös jäännösarvoa. Maanhankinta- ja lunastuskustannuksia ei ole kun-
tatalouslaskelmassa otettu huomioon jäännösarvossa eikä infrastruktuurin poistoissa. 

• Valtionosuus 
• Valtionosuuden oletettu olevan 30 % raitiotien kustannuksista pois lukien raitiovaunukalusto. Val-

tionosuus on oletettu myös mm. 15 % riskivaraukseen infrastruktuurin investointikustannuksissa 
sekä suunnittelukustannuksiin. Valtinosuuksiksi muodostuu näin yhteensä noin 105 miljoonaa 
euroa. 

• Sama 30 % valtionapu oletettu myös superbussin infrainvestointiin ja varikkoon. 
• Korkokulut 

• Infrastruktuurin osalta rahoituksen on oletettu tapahtuvan pääosin lainarahoituksella. Rahoitus-
korkona on oletettu olevan 3 %. Mikäli hanke rahoitettaisiin yksityisellä rahalla, olisi lainakorko 
moninkertainen ja rahoituskustannukset merkittävästi suurempia. Rakennusaikainen korko akti-
voidaan investointikustannuksiin. 

• Valtion 30 % osuudelle ei ole laskettu rahoituskustannuksia. 
• Vuoden 2054 jälkeisiä korkokuluja ei ole mukana laskelmassa. 

• Hoito ja ylläpito 
• Hoito- ja ylläpitokulut kasvavat, kun hoidettavaa ja ylläpidettävää infrastruktuuria rakennetaan li-

sää. Lisäksi raitiotieinfrastruktuurin ylläpitoon ja hoitoon tarvitaan uusia järjestelyitä, mikä kasvat-
taa raitiotievaihtoehdon kustannuksia selvästi enemmän kuin superbussivaihtoehdon. 

• Hoito- ja ylläpitokustannukset perustuvat Turun raitiotien yleissuunnitelmaan. 
• Liikennöintikustannukset (sis. varikon ja kaluston poistot) 

• Tarkasteltu koko Turun seudun joukkoliikenteen järjestämiskustannuksia ja erotusluku kuvaa ko-
ko seudun joukkoliikenteen liikennöinnin erotusta raitiotievaihtoehdon ja nykyisen kaltaisen jat-
kumon välillä. Liikennöintikustannuksiin sisältyy mm. kalustohankintojen ja varikon kuoletus. 

• Liikennöintikustannukset perustuvat Turun raitiotien yleissuunnitelmaan sekä yleissuunnitelman 
yhteydessä laadittuun erilliseen selvitykseen. Liikennöintikustannukset kuvaavat vuodelle 2035 
suunniteltua joukkoliikennelinjastoa, minkä on yleistetty kuvaavan koko ajanjaksoa. 

• Raitiotievaihtoehdossa liikennöintikustannukset kasvavat ve0+ verrattuna, mutta superbussivaih-
toehdossa liikennöintikustannukset ovat alemmat kuin ve0+:ssa. 

• Liikenneinvestointisäästöt 
• Investointisäästöt kuvaavat katuinvestointeja, jotka joudutaan tekemään raitiotiekäytävällä raitio-

tiestä riippumatta (VE0+ investoinnit). VE0+:n  infrastruktuurin investointikustannukseksi on ole-
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tettu 10 miljoonaa euroa, mikä vastaisi raitiotieosuudella joka tapauksessa tehtäviä katujärjeste-
lymuutoksia mm. Skanssin, Matkakeskuksen, Itäharjun sekä Kauppatorin läheisyydessä sekä 
uusia liikennevaloja raitiotiereiteillä. Tämä 10 miljoonaa euroa on jaettu tasaisesti 30 vuoden ajal-
le. 

• Maankäytön tehostuminen 
• Kaupungille tuleva taloudellinen hyöty perustuu siihen, että tehokasta maankäyttöä kehitetään 

olemassa olevan infrastruktuurin ja palveluiden läheisyyteen. Kokonaan uuden alueen rakenta-
minen yhdyskuntarakennetta laajentaen on kalliimpaa kuin täydennysrakentaminen tai yhdyskun-
tarakenteen sisällä olevan alueen uudelleen rakentaminen. Kaupungin kustantamia palveluita 
ovat mm. kadut, vesihuolto, energiahuolto, puistot ja julkiset sosiaali- ja terveystoimen palvelut. 
Yksikkökustannuksia on arvioitu kahdella eri tavalla: Tampereen selvityksiin perustuen ja sekä 
Turun eri alueiden infrastruktuurin rakentamiskustannuksiin liittyen. Yksikkökustannuksena Tam-
pereen selvityksessä on uudella alueella käytetty 18 200 euroa/asukas, uudelleen rakennettaval-
la alueella 13 900 euroa/asukas ja täydennysrakennettavalla alueella 4500 euroa/asukas. Turun 
selvitys kaavarakentamisen kustannuksista on kesken, mutta maaliskuun 2015 tilanteen mukai-
sesti muutaman alueen toteutuneiden kustannusten perusteella Turussa on arvioitu yhdyskunta-
rakennetta tiivistävien kerrostalopainotteisten alueiden pääomanettokustannuksen arvioidaan 
olevan Turun kaupungille noin 8900 euroa/asukas edullisempi kuin yhdyskuntarakennetta laajen-
tavien omakotipainotteisten alueiden. Turun kustannuksiin ei sisälly mm. energia- tai palveluver-
kon rakentaminen. Laskelmassa ei ole mukana käytön aikaiset tulot ja menot, mm. verot, palve-
lut sekä infrastruktuurin ja viheralueiden ylläpito. Yksikkökustannusten lisäksi herkkyystarkaste-
luita kuvattiin erilaisilla aluemäärittelyillä. 

• Maankäytön kehitysvolyymit perustuvat Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 mukaiseen 
kasvutavoitteeseen vuoteen 2035 mennessä sekä raitiotien oletettuun vaikutukseen maankäytön 
kehittymisessä  (”Maankäytön kuvaus Turun raitiotien yleissuunnitelman vaihtoehtovertailussa 
10.1.2014”). Koska ei ole päätöksiä tai tavoitteita maankäytön kehittämisestä vuoden 2035 jäl-
keen ei ole ja raitiotien kannalta pyrittiin kuvaamaan 30 vuoden aikajaksolla syntyviä hyötyjä ja 
kustannuksia, tehtiin yksinkertaistava oletus että raitiotie olisi käytössä vuonna 2015 ja vuosien 
2015-2035 maankäyttöhyödyt toteutuisivat rakennemallin ja raitiotien oletetun maankäyttövaiku-
tuksen mukaisesti eli siirrettiin maankäyttöhyötyjä 10 vuodella. Lisäksi rakennemallia seuraavina 
10 vuotena maankäyttöhyötyjen oletettiin olevan suhteessa Suomen asukasmäärän kasvuennus-
teeseen (noin 43 % vuosien 2015-2035 kasvuennusteesta). Luvut eivät siis kuvaa tarkasti juuri 
kyseisten vuosien maankäytön tehostumisesta saatavia säästöjä vaan kuvaavat arvioitua säästö-
jen suuruusluokan tasoa pidemmällä aikavälillä. 

• Superbussivaihtoehdossa on oletettu, että superbussin varteen kehittyy valtaosa raitiotien maan-
käytöstä ”Maankäytön kuvaus Turun raitiotien yleissuunnitelman vaihtoehtovertailussa 
10.1.2014” mukaisesti. 

• Eri tavoilla laskettuna kolmihaaraisen raitiotien maankäytön tehostumisen rahalliset hyödyt ovat 
noin 1-162 miljoonaa euroa ja kolmihaaraisen superbussin vastaavat hyödyt 2-140 miljoonaa eu-
roa koko 30 vuoden ajanjaksolla. Kuntatalouslaskelmassa esitetyt rahalliset hyödyt ovat keskiar-
voja kaikista tehdyistä laskelmista. 

• Kaksihaaraiselle raitiotievaihtoehdolle ei ole laadittu omaa maankäyttöennustetta, mistä johtuen 
kaksihaaraisen raitiotien maankäytön tehostumishyötyinä on käytetty kolmihaaraisen raitiotie-
vaihtoehdon hyötyjä. Yksinkertaistuksena voidaan olettaa, että Skanssin haaran maankäyttöä 
siirtyy Runosmäki-Varissuo-linjan varrelle jolloin kokonaisvaikutus on samaa luokkaa. 

 
 
Tulokset 
 
Kolmihaaraisesta raitiotiestä (Runosmäki, Varissuo, Skanssi) Turun kaupungille (kaupunkikonserni ja raitio-
tieyhtiö) aiheutuvien nettokustannusten arvioidaan olevan raitioliikenteen aloituksen jälkeen vuosina 2025-
2030 noin 9-14 miljoonaa euroa vuodessa tappiollisia, mikä vastaa noin 0,5 %-yksikön kunnallisveron koro-
tuspainetta. 30 vuoden tarkastelujakson viimeisen 10 vuoden aikana Turun kaupungin nettokustannusten ar-
vioidaan olevan noin 7-10 miljoonaa euroa vuodessa tappiollisia. Vuosittaiset tulot/säästöt liikennöinnin aloit-
tamisen jälkeen ovat melko tasaisia koko 30 vuoden tarkasteluaikajakson aikana lukuun ottamatta maankäy-
tön tehostumishyötyjä joiden arvioidaan pienenevän jakson loppua kohden rakentumisen vähenemän vuoksi. 
Menot/lisäkulut vähenevät tarkastelujakson edetessä pääasiassa rahoituskustannusten pienentymisen vuok-
si. Esitettyjä lukuja ei ole indeksikorotettu eikä diskontattu. 
 
Suurimpia kolmihaaraisen raitiotien tuloeriä/säästöjä 30 vuoden tarkastelujaksolla ovat valtionosuudet, lippu-
tulojen kasvu, jäännösarvo sekä maankäytön tehostumisesta aiheutuvat säästöt. Suurimpia menoeriä ovat 
infrastruktuurin poistot, korkokulut, liikennöintikustannusten kasvu sekä hoito- ja ylläpitokulujen kasvu. 
 



 4
Kolmihaaraisessa superbussivaihtoehdossa kuntataloudellisten tulojen ja menojen kasvu on pienempi kuin 
raitiotievaihtoehdossa. Käytetyillä oletuksilla superbussijärjestelmä on tarkastelujaksolla noin 1-6 miljoonaa 
euroa vuodessa tappiollinen. Suurimmat yksittäiset erot raitiotien ja superbussin kuntataloudellisissa vaiku-
tuksissa on superbussin merkittävästi alhaisemmat liikennöintikustannukset sekä alhaisemmat infrastruktuu-
rin poistot. Myös korkokulut sekä hoito- ja ylläpitokulut ovat merkittävästi alhaisempia superbussivaihtoeh-
dossa. Vastaavasti tuloerissä erityisesti lipputulot ja valtionosuudet ovat superbussivaihtoehdossa merkittä-
västi alhaisempia kuin raitiotievaihtoehdossa. 
 
Kaksihaaraisen raitiotien Runosmäki-Varissuo kuntataloudellinen kannattavuus on käytetyillä oletuksilla pa-
rempi kuin kolmihaaraisen raitiotien, mutta kuitenkin heikompi kuin kolmihaaraisen superbussin. 
 
Raitiotie- tai superbussi-investoinnin hyödyistä suuri osa ei kohdistu joukkoliikenteelle tai raitiotieyhtiölle vaan 
kaupungin eri yksiköille. Näitä ovat mm. maankäytön tehostuminen, kiinteistötalous ja kunnallisveron kasvu. 
 
Suurimmat epävarmuudet kuntatalouslaskelmassa liittyvät maankäytön kehityksen määrään, sijaintiin ja ra-
kentamistehokkuuteen, mitkä vaikuttavat raitiotien ja superbussin kaikkiin tuloeriin. Raitiotien arvioidaan vaih-
toehdoista parhaiten tukevan Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 mukaista kasvutavoitetta, kun taas 
nykyisen kaltaisen bussivaihtoehdon arvioidaan tukevan heikoiten tätä. Maankäytön kehitysmäärät perustu-
vat useisiin oletuksiin, tavoitteisiin ja ennusteisiin. Kuntatalouslaskelmassa on oletettu, että raitiotiellä eikä 
superbussilla ole vaikutusta Turun kaupungin kokonaisrakentamisen määrään (ts. joukkoliikenteen on arvioi-
tu vaikuttavan alueiden sijoittumiseen ja toteutusjärjestykseen mutta ei kokonaisvolyymiin Turussa). Samaa 
oletusta on käytetty muissakin raitiotien yleissuunnitelman arvioinneissa. Toisaalta voidaan ajatella että Tu-
run seutukunnan asukasmäärä jatkaa pitkällä aikavälillä melko tasaista kasvuaan raitiotiestä riippumatta, 
mutta raitiotie voisi vaikuttaa asukkaiden ja työpaikkojen sijoittumiseen eri kuntiin Turun seutukunnan sisällä. 
Mikäli raitiotie vetovoimatekijänä kasvattaisi Turun kokonaisasukas- tai työpaikkamääriä, sillä olisi mm. kun-
nallis- ja kiinteistöverotuloja lisäävä vaikutus. Turussa vuonna 2014 oli noin 183000 asukasta, jotka maksoi-
vat kunnallisveroa noin 600 miljoonaa euroa eli keskimäärin noin 3300 euroa/asukas. Turussa vuonna 2013 
yritykset maksoivat yhteisöverotuloa yhteensä noin 72 miljoonaa euroa eli keskimäärin noin 750 eu-
roa/työpaikka. Uudet asukkaat ja työpaikat myös lisäävät kuluja mm. infrastruktuurin rakentamisen, vanhus-
palveluiden, opetuksen, terveydenhuollon ja päivähoidon osalta.  
 
Superbussin vaikutuksista erityisesti maankäytön kehitykseen, kaupunkikehitykseen sekä kiinteistöjen arvon-
nousuun ei ollut käytettävissä kokemusperäistä tietoa. Superbussiinkin on oletettu olevan saatavilla valtion 
30 % tuki kalustoa lukuun ottamatta. Superbussin lipputulojen kasvu on liikenne-ennusteen mukaan hyvin 
maltillista. 
 
Raitiotien/superbussin kannattavuus paranee esitetystä mikäli esimerkiksi 
• raitiotie/superbussi vetovoimatekijänä houkuttelee Turun kaupunkiin lisää asukkaita ja/tai yrityksiä, jolloin 

mm. kunnallisvero- ja yhteisöverotulot kasvavat (toisaalta myös menot kasvavat) 
• raitiotie/superbussi tukee oletettua yhdyskuntarakennetta tiivistävää tehokkaamman maankäytön kehit-

tämistä/kysyntää (vastaavasti päinvastaisella oletuksella kannattavuus heikkenee) 
• putki- ja johtouusinnat ilman raitiotietä/superbussia otetaan huomioon ve0+:n investointikustannuksissa. 

Putkien ja johtojen tullessa käyttöikänsä päähän ne uusitaan mikä aiheuttaa kustannuksia. 
• 15 % riskivaraus toteutuu oletettua pienempänä (vastaavasti riskivarauksen ylittyessä kannattavuus 

heikkenee) 
 
Raitiotien/superbussin kannattavuus heikkenee esitetystä mikäli esimerkiksi 
• lainakorko on korkeampi kuin oletettu 3 % esimerkiksi yksityisen rahoituksen johdosta (vastaavasti laina-

koron ollessa alhaisempi kannattavuus paranee). Esimerkiksi vuonna 2035 yhden prosenttiyksikön vaiku-
tus korkokuluihin olisi noin 1,6 miljoonaa euroa. 

• otetaan huomioon ilman lippua raitiovaunussa/superbussissa matkustavat. Raitiovaunuissa ja superbus-
sissa on lähtökohtaisesti avorahastus eli kuljettaja ei rahasta matkustajia matka-ajan nopeuttamiseksi. 
Laskelmassa ei ole otettu huomioon ilman lippua matkustavia, joiden osuus voi olla esimerkiksi 5-10 % 
raitiovaunun/superbussin matkustajista. Tämän virheen on oletettu sisältyvän liikenne-ennusteen virhe-
marginaalin sisään. 
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Kuva 1. Raitiotien ja superbussin arvioitu vaikutus kuntatalouteen. Maankäytön tehostumisesta aiheutuvat sääs-
töt ja kiinteistötalouden lisätulot ovat voimakkaasti riippuvaisia maankäytön kehityksen kohdealueista ja volyy-
meista, joten tässä laskelmassa on esitetty esimerkinomaisesti rakennemalliin ja raitiotien arvioituun maankäyttö-
vaikutukseen perustuen yksi mahdollisuus vuositason rahallisista hyödyistä. 
 
Taulukko 1. Raitiotien ja superbussin talousvaikutukset. 
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Taulukko 2. Kolmihaaraisen raitiotien (Kauppatori-Runosmäki, Varissuo, Skanssi) kuntataloudellinen laskelma 
ilman indeksikorotuksia tai diskonttauksia. Maankäytön tehostumisesta aiheutuvat säästöt ja kiinteistötalouden 
lisätulot ovat voimakkaasti riippuvaisia maankäytön kehityksen kohdealueista ja volyymeista, joten tässä laskel-
massa on esitetty esimerkinomaisesti rakennemalliin ja raitiotien arvioituun maankäyttövaikutukseen perustuen 
yksi mahdollisuus vuositason rahallisista hyödyistä. 

 
  



 7
 
Taulukko 3. Kolmihaaraisen superbussin (Kauppatori-Runosmäki, Varissuo, Skanssi) kuntataloudellinen laskel-
ma ilman indeksikorotuksia tai diskonttauksia. Maankäytön tehostumisesta aiheutuvat säästöt ja kiinteistötalou-
den lisätulot ovat voimakkaasti riippuvaisia maankäytön kehityksen kohdealueista ja volyymeista, joten tässä 
laskelmassa on esitetty esimerkinomaisesti rakennemalliin ja raitiotien arvioituun maankäyttövaikutukseen perus-
tuen yksi mahdollisuus vuositason rahallisista hyödyistä. 
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Taulukko 4. Kaksihaaraisen raitiotien (Kauppatori-Runosmäki, Varissuo) kuntataloudellinen laskelma ilman in-
deksikorotuksia tai diskonttauksia. Maankäytön tehostumisesta aiheutuvat säästöt ja kiinteistötalouden lisätulot 
ovat voimakkaasti riippuvaisia maankäytön kehityksen kohdealueista ja volyymeista, joten tässä laskelmassa on 
esitetty esimerkinomaisesti rakennemalliin ja raitiotien arvioituun maankäyttövaikutukseen perustuen yksi mah-
dollisuus vuositason rahallisista hyödyistä. 

 


