
STRATEGISET 
RAIDELIIKENNE-

HANKKEET
Mihin kokonaisuuksiin suuri hanke 

vaikuttaa valmistuttuaan eli 
käyttövaiheen aikana?
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Ratahankkeet ovat olleet strategisia päätöksiä alueiden 
välisen kommunikoinnin ja liikkumisen parantamiseksi

• Keisari Aleksanteri II lisäsi tässä yhteydessä (24. 
maaliskuuta 1856) huomautuksen senaatin 
pöytäkirjaan ja määräsi senaatin perustamaan 
kenraalikuvernöörin johtaman komitean tutkimaan 

tarpeellisia toimenpiteitä, jotta – – rautateiden 
avulla parannettaisiin yhteyksiä Suomen 
sisäosista sekä maan merisatamiin että 
keisarikunnan pääkaupunkiin.

• Suomen ensimmäinen rautatie Helsingistä 
Hämeenlinnaan avattiin 1862 –
sen jälkeen meni vain  27 vuotta kun 
rataverkko näytti tältä →

Helsinki–Hämeenlinna-radan 
rakentamispäätös 1857

Lähde: Chefens för statsjernvägarne i 
Finland berättelse för år 1871

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/152603/xrtie_187100_1873_dig_swe.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Miten Suomi 
toteuttaa EU:n 
liikennepolitiikkaa? 
– Suomi jäljessä muita 
Pohjoismaita
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Lähde: Euroopan unioni 2021. 7th RMMS report package data and figures (muokattu)
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Uuden infran ja parannusten

osuus infrakustannuksista

Ylläpidon osuus

infrakustannuksista

Muissa Pohjoismaissa panostetaan 
Suomea enemmän raideinfra-
struktuurin rakentamiseen:

• Suomessa 14 %
• Ruotsissa 56 %  
• Norjassa 53 %
• Tanskassa 56 %
koko rataverkon rahoituksesta v. 2018

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/rail/market/rail-market-monitoring-rmms_en
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Näkökulmia Suomen 
rooliin tulevaisuuden 
toimintaympäristössä

• Geopolitiikka on osoittanut 
merkittävyytensä – miten 
profiloidumme tulevaisuuden 
toimintaympäristössä?

• Länsiyhteyksien 
vahvistuminen ei saa jäädä 
vain sloganiksi paperilla

Keskimääräiset suorien 
junayhteyksien nopeudet 2019



Suurissa hankkeissa arvioinnin 
kompleksisuus kasvaa
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Suorat 
taloudelliset 
vaikutukset

Vähän näyttöpinta-
alaa, paljon 
numeroita

Strateginen 
vaikuttavuus

Aluetalous-
vaikutukset

Laajemmat 
taloudelliset 
vaikutukset

Suorat 
taloudelliset 
vaikutukset

Hankkeen 
kokonaishyöty

Paljon näyttöpinta-
alaa, muutakin kuin 

numeroita
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Valtakunnallisesti 
strategiset
investoinnit

Alueelliset 
strategiset
investoinnit

Keskisuuret 
investoinnit

Pienet
investoinnit

Strateginen 
merkitys kasvaa

Vaikuttavuus 
kasvaa

Hyötyjen rahallinen 
arvottaminen vaikeutuu

Vaikutukset lähinnä 
suoria

Laajempien 
vaikutusten 

merkitys kasvaa

Strategisten 
tekijöiden painoarvo 

kasvaa

Strategiset hankkeet 
mahdollisuuksien avaajina
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Valtakunnallisesti 
strategiset
investoinnit

Alueelliset 
strategiset
investoinnit

Keskisuuret 
investoinnit

Pienet
investoinnit

AIKA

Suunnitteluvaihe Rakennusvaihe Käyttövaiheen vaikutusten realisoituminen

Esim. ratateknisen laitteen korjaus tai 
uusiminen – tuo nopeasti hyödyt liikenteen 
paremman toimivuuden kautta.

Esim. rataosuuden geometrian 
parantaminen – mahdollistaa 
suuremmat nopeudet ja kantavuudet, 
tuoden hieman laajemmat hyödyt

Esim. alueellinen 
raitiotieliikennehanke – mahdollistaa 
monipuolisesti kaupunkikehitystä, joka 
realisoituu keskipitkällä aikavälillä.

Esim. suuri ratahanke – vaikutukset 
heijastuvat laajalle alueelle ja jopa 
kansainvälisesti. Hyödyt realisoituvat 
pitkällä aikavälillä.

Eri hankkeissa erilaiset aikajänteet



Staattisista lähtöoletuksista kohti 
tulevaisuusorientoitunutta tarkastelua

Uuden raidehankkeen käyttövaihe

Toimintaympäristö 
2022

Kaikki lähtöoletukset täytyy 
pystyä projisoimaan 

tavoitevuoteen, esim. 2035

Toimintaympäristö 
2035

?

Raideliikenteen 
käyttäjät 2035?

Teknologia 
2035?

Liikenne- ja 
kuljetusjärjestelmä 

2035?

Ilmasto 
2035?

Kauppasuhteet 
2035?



Aluetalousvaikutukset
Arvonlisäyksen muutokset

Suorat vaikutukset Liikenteen 
kustannukset, turvallisuus ja päästöt

Laajemmat vaikutukset (WEI)
Maankäyttö ja kiinteistömarkkinat, 

työmarkkinat ja kasautuminen

UUSI RAIDELIIKENNE-
INVESTOINTI

Hankkeiden 
määrällinen 

vaikutusarviointi

Hankkeiden teemoittainen 
arviointi ja vastaavuus eri 

tason tavoitteisiin

Hankkeen strategisen vaikuttavuuden kohteita

Kansainvälinen 
kilpailukyky

Liikenne-
järjestelmän 

toimintavarmuus

Liikenne-
järjestelmän 

kestävä kehitys

Alueiden 
vetovoimaisuus

Elinkeinoelämä
Teknologian 

hyödyntäminen 
ja kehittäminen

Luonto ja 
ympäristö

Maankäyttö ja 
kiinteistökehitys

Käyttäjä-
kokemus

Tavaraliikenteen 
kuljetusketjut

EU:n, Suomen ja alueiden tavoitteisiin vastaaminen 
infrastruktuuri-investoinnin avulla

Strategisten 
hankkeiden arviointi



Case Turun 
tunnin juna
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EUROOPAN VIHREÄN 
KEHITYKSEN OHJELMA

Sustainable and Smart 
Mobility Strategy

EUROOPAN UNIONIN
LIIKENNEPOLITIIKKA

Trans-European Transport 
Network (TEN-T)

VALTAKUNNALLINEN 
liikennejärjestelmä-

suunnitelma
2021–2032

LIIKENNE- JA 
ELINKEINOPOLITIIKKA 
Linjaukset 
hallitusohjelmassa

TURUN KAUPUNGIN 
TAVOITTEET

Kaupunki-
strategia

Liikennejärjestelmä-
suunnitelmat

ESPOON KAUPUNGIN 
TAVOITTEET

Espoo-tarina

Liikennejärjestelmä-
suunnitelmat

Miten liikenneinfra voi palvella 
tavoitteiden saavuttamista?

Raideliikenteen infrastruktuuri 
tavoitteiden saavuttamisen 

instrumenttina

Raideliikenne-
investointien ja eri 
tason tavoitteiden 
kytkentä



Turku–Espoo-vyöhykkeen raideliikenteen tulevaisuuskuva 2030-luvulla



Kansainvälisesti 
vetovoimaisen vyöhykkeen 
muodostaminen

• Ruotsi on halunnut panostaa 
laadukkaisiin junayhteyksiin 

• Ruotsista kiinteä ratayhteys 
Keski-Eurooppaan

• Turun tunnin juna muodostaa 
kansainvälisesti vetovoimaisen 
vyöhykkeen

Tampere

Helsinki
Turku

Tukholma

Malmö

Göteborg

4:30

2:50

2:30

1:50 1:20

1:18

Matka-ajat, jos Turun tunnin 
juna ja Suomirata nykyiseen 
ratakäytävään toteutuvat

Fehmarn Belt –hankkeen 
myötä Kööpenhamina-
Hampuri 3 h junalla

Kööpenhamina

Hampuri

3:00
4:30



”Suomesta on tehtävä 
vetovoimainen, kansainvälinen 
maa, joka houkuttelee. 

Suomen luontaista 
houkuttelevuutta ulkomaalaisten 
osaajien silmissä ei pidä yliarvioida, 
vaan on tehtävä toimenpiteitä 
houkuttelevuuden 
parantamiseksi.”

- Keskuskauppakamari

Osaavan työvoiman 
houkuttelu

Turun tunnin juna mahdollistama kehitys 
parantaa alueen houkuttelevuutta kv-osaajien 
silmissä ja vastaa mm. moniin OECD:n kv-
työvoiman houkuttelevuuden indikaattoreihin

✓ Monipuolisemmat työmarkkinat 
– soveltuvia töitä ja mahdollisuus 
palkkakehitykseen

✓ Asuntomarkkinoilla laajemmat 
vaihtoehdot ja kohtuuhintaista asumista

✓ Kaupunkimainen asumisympäristö 
- lähiluonto silti tarjolla 

https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2020/04/kilpailukyvyn-avaimet.pdf
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Matkaketjuesimerkki
Espoon Keilaniemestä 
Turun Tiedepuistoon

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Tunnin juna

Juna, vaihto Leppävaarassa

Juna, vaihto Helsingissä

Henkilöauto

Linja-auto

Kävely lähtöpaikassa Liityntämatka

Varsinainen matka Kävely määränpäässä

= 1h 35min

= 2h 05min

= 2h 20min

=1h 55 min

=2h 25 min

Nykytilan vaihtoehdot:

Tulevaisuudessa:

(sis. odotusajat)

Käyttäjäystävälliset ja 
kestävät matkaketjut

Keilaniemi

Leppävaara

Turun tiedepuisto

Yhteensä 
1h 35 min



Turku

Salo

Lohja

Espoo
(useita asemia)

Pasila

Helsinki

Karjaa

Inkoo Siuntio Kirkko-
nummi

Hanko

Hyvinkää

Nykyinen merkittävä asema

Uusi asema

Nykyinen asema (Inkoossa ei liikennettä tällä hetkellä)

Asemavaraus (Salo–Espoo-väli), tai ehdotettu
asema Varsinais-Suomen paikallisjunasuunnitelmassa

Grafiikka: Destia

Tehokas ja moderni 
lähijunaliikenne
• Uusi rata laajentaa 

lähijunaliikenteen markkinoita

• Uusia asemia 
lähijunaliikenteen piiriin

• Rantaradalla lisää kapasiteettia 
lähijunaliikenteelle

Kuva: 
Go-Ahead Group

https://varsinais-suomi.fi/wp-content/uploads/2021/10/Paikallisjunaliikenteen-asemapaikkojen-kehittamissuunnitelma-2020-21.pdf
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Innovaatioekosysteemien 
kehityksen tukeminen

Turun Kupittaan 
tiedepuisto

Salon 
IoT-kampus

Otaniemi & Keilaniemi 
innovaatiohubit

Lohjan Innocello -
innovaatiokeskus



Mahdollisuudet

• Vetovoimainen innovaatiovyöhyke

• Kasvun kanavoituminen 
nauhamaiseen 
yhdyskuntarakenteeseen

• Uusien alueiden 
vetovoimaisuus ja kiinteistökehitys

• Turvallisten ja kestävien 
matkaketjujen edistäminen

Haasteet

• Luonnonympäristö rakennetuksi 
ympäristöksi → vaikutuksia 
minimoitava kaikin keinoin

• Luonnon asettamat reunaehdot 
otettava huomioon

Mihin kohteisiin Turun 
tunnin junalla on 
vaikutusta?

EU:n, Suomen ja alueiden tavoitteisiin vastaaminen 
infrastruktuuri-investoinnin avulla

Turun Tunnin juna

Hankkeen strategisen vaikuttavuuden kohteita

Kansainvälinen 
kilpailukyky

Liikenne-
järjestelmän 

toimintavarmuus

Liikenne-
järjestelmän 

kestävä kehitys

Alueiden 
vetovoimaisuus

Elinkeinoelämä
Teknologian 

hyödyntäminen 
ja kehittäminen

Luonto ja 
ympäristö

Maankäyttö ja 
kiinteistökehitys

Käyttäjä-
kokemus

Tavaraliikenteen 
kuljetusketjut

Aluetalousvaikutukset
Arvonlisäyksen muutokset

Suorat vaikutukset Liikenteen 
kustannukset, turvallisuus ja päästöt

Laajemmat vaikutukset (WEI)
Maankäyttö ja kiinteistömarkkinat, 

työmarkkinat ja kasautuminen



Turun tunnin junan keskeinen etu: 
hanke vastaa moniin EU:n, Suomen ja 

alueiden tavoitteisiin

EU-taso
Hanke tarjoaa tehokkaita, turvallisia ja ympäristöystävällisiä 

liikkumisratkaisuja, luo olosuhteet kilpailukykyiselle 
elinkeinoelämälle ja edistää ihmisten saumatonta liikkumista.

Valtakunnallinen taso
Ihmisten mahdollisuudet valita kestävämpiä liikkumismuotoja 

paranevat – erityisesti kaupunkiseuduilla.

Alueellinen taso
Ihmisten arki on sujuvaa, alueiden elinvoima sekä 

kansainvälinen vetovoima paranevat.


