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MIKSI RAIDELIIKENNE?
Urbanisaatio
Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkiseudut kasvavat
voimakkaasti. Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmät eivät
vielä kaikilta osin vastaa kasvun ja kestävyyden
tavoitteisiin. Työssäkäyntialueet laajentuvat, pendelöinti
lisääntyy ja kaupunkien välinen yhteistyö vahvistuu
kansallisesti ja kansainvälisesti.

Talous
Asumiseen liittyvät haasteet, kuten asuntojen saatavuus ja
hinta kasvukolmion kaupungeissa ovat koko Suomen
taloutta hidastava tekijä.
Hyvillä liikenneyhteyksillä luodaan otollisia sijainteja
asumiselle ja yrityksille ja parannetaan kohtuuhintaisen
asuntotuotannon edellytyksiä.

Ilmastonmuutos
EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään vuoteen 2030
mennessä 40% ja vuoteen 2050 mennessä 80-95 %. Suomen on
toimitettava pitkän aikavälin eli vuoteen 2050 ulottuva
vähäpäästöisyysstrategia Euroopan komissiolle 1.1.2020 mennessä.
Suomen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2045 mennessä.

#Kasvukolmio
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ALUERAKENTEEN DYNAMIIKKA
Alueellinen kasautuminen tarkoittaa sitä että taloudellinen tuottavuus kasvaa väestökasvua
enemmän kun kaupunki kasvaa ja tiivistyy. Kasautuminen tuo mukanaan
agglomeraatioetuja, jotka koostuvat lokalisaatioeduista (toimialan sisäiset mittakaavaedut)
ja urbanisaatioeduista (kaupunkialueen koko, erilaisten toimijoiden monipuolisuus ja
moninaisuus, kuljetuskustannusten pienuus). Käytännössä agglomeraatioetujen taustalla
ovat esim. paikallisten markkinoiden koko, arvoverkostojen läheisyys, kontaktit sekä
osaavan työvoiman saatavuus.

YRITYSTEN
SIJAINTIPÄÄTÖKSET
TUOTANNON
MITTAKAAVAEDUT

Agglomeraatioedut vaikuttavat yritysten sijaintipäätöksiin ja vastavuoroisesti alueelle
sijoittuvat uudet yritykset ja investoinnit lisäävät alueen markkinapotentiaalia. Vyöhyke, jolla
agglomeraatioetuja syntyy, on riippuvainen erilaisista saavutettavuustekijöistä kuten matkaajasta, liikkumismuotojen moninaisuudesta ja hinnasta.
Lähde: Laakso & Loikkanen 2004, Somerpalo 2006

• Yritykset löytävät väkirikkaalta työmarkkina-alueelta osaavimmat työntekijät
ja parhaat yhteistyökumppanit
• Suurella talousalueella voi luottaa siihen, että koulutusta vastaavaa työtä
löytyy
• Innovaatiot syntyvät ja välittyvät erilaisten ihmisten kohtaamisissa.
Tiheästi asutuilla alueilla kohtaamisia on enemmän
• Erikoistuminen ja huippuosaaminen syntyy vain monipuolisilla työmarkkinaalueilla, joissa on riittävä väestömäärä

ALUEEN
MARKKINAPOTENTIAALI

ALUEELLE SIJOITTUVAT
UUDET YRITYKSET JA
INVESTOINNIT

KASVUKESKUSTEN
KEHITTYMINEN

#Kasvukolmio
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Urbanisaatio
Leimallista maamme aluekehityksen ja -rakenteen pitkän aikavälin muutossuunnille on ollut syklisyys ja
sysäyksittäisyys.
• 1950-1960: Kaupunkien ensimmäinen voimakas kasvuaalto maatalouden rakennemuutoksen myötä.
Väestö muutti teollisuus- ja palveluvaltaisille taajama-alueille.
• 1970: Kehittyvät julkisen sektorin hyvinvointipalvelut tasapainottivat muuttoliikettä. Autoliikenteen kasvu
paransi saavutettavuutta ja muuttoliike suuntautui keskuskaupungin lisäksi niitä ympäröiviin kehyskuntiin.
Kaupunkien kasvuvaikutus ulottui koko ajan laajenneelle työssäkäyntialueelle. Työssäkäyntialueet
muuttuivat erityisesti pääkaupunkiseudulla monitasoisiksi ja –kerroksisiksi.
• 1980-1990: Ensimmäiset merkit teollisuuden rakennemuutoksesta nousevat esiin. Talouden lamavuodet.
1990-luvun puolivälissä alkoi vahva, viiteen kasvukeskukseen kohdistuva alueellisen keskittymisen
aikakausi, jonka taustalla oli informaatio- ja kommunikaatioteknologian tuotannon, t&k-toiminnan sekä
yksityisen sektorin palveluiden kasvu.
• 2000-2010: Ikärakenteen vanheneminen ja aluerakenteen keskittyminen jyrkentää alueiden välisiä
kehityseroja. Palvelurakenteen rakennemuutos talouden kestävyysvajeen myötä. Korkeakouluverkoston
muutokset.
Urbanisaatio on kiihtynyt Suomessa 2000-luvulla ja kasvu on keskittynyt erityisesti kansallisella ja
kansainvälisellä tasolla hyvin saavutettaviin yliopistokaupunkeihin. Urbanisaatiokehitys on kuitenkin vielä
hitaampaa kuin esim. Ruotsissa ja Norjassa.
Lähteet:
Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet
Suomessa, Nordregio
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Urbanisaatio
•

•

Suomessa alueittain tarkasteltuna väestönkasvu on keskittynyt pääkaupunkiseudun,
Tampereen, Oulun ja Turun kaupunkiseuduille. Metropolialueen väestönkehitys on ollut
selkeästi muita nopeampaa (kasvua noin 25 % vuodesta 1995)
Kasvukolmion kasvavat yhteystarpeet ovat ilmeiset tulevaisuudessa jo
väestöennusteenkin perusteella

Lähteet: Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet Suomessa ja YM 2015

Lähde: Ympäristöministeriö 2015: Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi 2050

#Kasvukolmio
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Urbanisaatio
Suomessa on seitsemän tiheästi
asuttua kaupunkiseutua.
Väestöennusteiden mukaan väestönkasvu tulee keskittymään yhä
harvemmille seuduille. Kartassa
punaisella korostettuihin kuntiin
suuntautuu 80 % koko maan
väestönkasvusta. Samanlainen kehitys
on nähtävissä myös muissa pohjoismaissa.
Suomesta erottuvat aluekokonaisuudet
ovat Helsinki-Hämeenlinna-TampereSeinäjoki-Vaasa –kasvukäytävä sekä
EUn pohjoinen kasvukäytävä
Tukholma-Turku-Helsinki-KotkaPietari. Yliopistokaupungit erottuvat
kasvukeskuksina (Helsinki/Espoo,
Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Oulu,
Tampere, Turku, Vaasa).

Lähde: Nordregio

#Kasvukolmio
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Työssäkäyntialueet
•

•

•
•

Työmatkojen keskipituus on kasvanut yhdyskuntarakenteen
seurantatietojen perustella lähes puolella viimeisen 20 vuoden
aikana. Matkat ovat pidentyneet erityisesti kaupunkikeskusten
ympärillä sijaitsevilla alueilla, joissa työssäkäynti kaupungissa
on lisääntynyt
Työmarkkinoiden erikoistuminen on johtanut siihen, että
asuintaajamasta tai sen läheisyydestä ei löydy työllisille oman
alan töitä eikä toisaalta avautuviin työpaikkoihin saada aina
osaavia työntekijöitä lähialueelta. Parantuneet
liikenneyhteydet ja ajoneuvot ovat helpottaneet päivittäistä
liikkumista. Monet tekijät, kuten omistusasuminen ja
kiinnittyminen asuinympäristöön, hidastavat pysyvää työn
perässä muuttamista.
Kasvuvyöhykkeillä tehdään pitkiä työmatkoja, mutta ne eivät
ole yleistyneet sitä vauhtia, että työmatkojen keskipituuden
kasvu kokonaisuudessaan olisi kiihtynyt.
Taajamatasolla tarkasteltuna merkittävimpiä
työssäkäyntivirtoja on pääkaupunkiseudun ja Tampereen,
Turun sekä Lahden keskustaajamien välillä.

Lähde: Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet Suomessa

Lähde: Tilastokeskus 2015

#Kasvukolmio
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Työssäkäyntialueet 2015
Turun ydinkaupunkiseutu

Turun ydinkaupunkiseudulle (Turku, Raisio,
Kaarina) suuntautuva työmatkapendelöinti
(% kunnan työllisistä) 2015.
Alueella työskenteli tarkasteluajankohtana
yhteensä 113 800 työntekijää (5 % koko
maan työvoimasta).
29 400 alueella työssäkäyvistä tuli Turun
ydinkaupunkiseudun ulkopuolelta (26 %
alueen työpaikoista).

Lähde: Tilastokeskus 2015

26 % alueella
työssäkäyvistä
tulevat Turun
ydinkaupunkiseudun
ulkopuolelta

Työssäkäyntialueet 2015
Tampereen ydinkaupunkiseutu

Tampereen ydinkaupunkiseudulle (Tampere
ja Pirkkala) suuntautuva työmatkapendelöinti
(% kunnan työllisistä) 2015.
Alueella työskenteli tarkasteluajankohtana
yhteensä 122 100 työntekijää (5,4 % koko
maan työvoimasta).
38 300 alueella työssäkäyvistä tuli
Tampereen ydinkaupunkiseudun ulkopuolelta
(31 % alueen työpaikoista).

Lähde: Tilastokeskus 2015

Työmatkojen
keskipituus on
pidentynyt
50 %
20 vuodessa

Työssäkäyntialueet 2015
Pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseudulle (Helsinki, Espoo,
Vantaa ja Kauniainen) suuntautuva
työmatkapendelöinti (% kunnan työllisistä)
2015.
Alueella työskenteli tarkasteluajankohtana
yhteensä 608 000 työntekijää (27 % koko
maan työvoimasta).
115 000 alueella työssäkäyvistä tuli
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta (19 %
alueen työpaikoista).

Lähde: Tilastokeskus 2015

27 % koko maan
työvoimasta
työskentelee
pääkaupunkiseudulla

Päästötavoitteet
EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään
40 % vuoteen 2030 mennessä ja 80-95 % vuoteen 2050 mennessä.
Suomi on sitoutunut vähentämään liikenteen päästöjä 50% vuoteen
2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen.

&

Tuottavuusloikka

Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030

Panostukset kasvukolmion raideliikennehankkeisiin kaupunkien välillä ja
kaupunkiseuduilla ovat olennaisen tärkeitä tavoiteltaessa hiilineutraalia
liikennettä vuoteen 2045 mennessä. Tämä on yksi keskeisiä edellytyksiä
EU:n ja Pariisin sopimuksen mukaisten päästötavoitteiden saavuttamisessa.

Kasvukolmion vaikutusalueella sijaitsee yli 54 % koko Suomen
työpaikoista ja väestöstä. Laajentuvat ja vahvistuvat
työmarkkina-alueet kasvattavat koko Suomen kilpailukykyä.
Nopeat yhteydet ja toimiva liikennejärjestelmä ovat
kehittymisen edellytys.

#Kasvukolmio
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Ilmastonmuutos
Päästöjen tulee vähentyä

EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään
vuoden 1990 tasosta:

Lähde: YM, TEM, MMM ja Ilmasto-opas.fi

Lähde: YM, TEM, MMM ja Ilmasto-opas.fi

Suomen ilmastolaissa on asetettu vähintään 80 % kasvihuonekaasujen päästövähennystavoite vuodelle 2050 verrattuna vuoteen 1990.
Suomen Ilmastopaneelin arvion mukaan Suomen on vähennettävä fossiilisia ja prosessiperäisiä päästöjään 85-100 % vuoteen 2050 mennessä, jotta Suomi
saavuttaa Pariisin sopimuksen maailmanlaajuiset tavoitteet.

#Kasvukolmio
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Päästötavoitteet

Fossiilisten polttoaineiden käyttö liikenteessä on yksi
kasvihuonekaasujen päälähteistä.

Raideliikenteen vaikutus päästötavoitteisiin

”Päästötavoitteiden toimenpidekokonaisuus ei itsenäisenä saa aikaan vaikutuksia kasvihuonekaasujen määrässä, mutta investoinnit uuteen
raideinfrastruktuuriin ovat keskeinen edellytys päästötavoitteiden saavuttamisessa”
Tämä johtuu kaupungistumisesta ja raideliikenneinvestointien vaikutuksesta maankäyttöön pitkällä aikavälillä. Väestön siirtyessä asumaan
raideliikenteen vaikutusalueelle kulkutavat muuttuvat päästötavoitteiden suuntaan.
Suomen pitkän aikavälin eli vuoteen 2050 ulottuva EU:lle vähäpäästöisyysstrategia valmistellaan 3/2019 mennessä.
Lähteet: LVM 2012 ”Ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpidekokonaisuudet liikennesektorilla vuoteen 2050” ja haastattelut

Samalla kun huolehditaan vuoden 2030
päästötavoitteiden saavuttamisesta, on jo
katsottava vuodelle 2050 asettaviin tavoitteisiin.
Tämä koskee erityisesti pitkän ajan investointeja,
joita muun muassa raideinfrastruktuurin
investoinnit ja kehittäminen ovat.

Toimenpide/ CO2
päästövähennyspotentiaali

Vuosi 2030

Vuosi 2050

(lyhyt aikaväli)

(Pitkä aikaväli)

Merkittävät investoinnit uuteen
raideinfrastruktuuriin

Pienehkö

Erittäin suuri

Olemassa olevan
raideinfrastruktuurin
dynaaminen kehittäminen ja
ylläpito

Keskinkertainen

Suurehko

Lähteet: LVM 2012 ”Ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpidekokonaisuudet liikennesektorilla vuoteen 2050” ja haastattelut, YM
2017, ”Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030”

#Kasvukolmio
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Tunnin junainvestoinnit yhdistävät Suomen
Seinäjoki

Kokkola

Jyväskylä

Jyväskylä

Vaasa
Seinäjoki

Tampere

Pori

Pori
H:linna
Lahti

Kouvola

Tampere
Lahti

LPR

R:mäki

Turku

Kouvola LPR

H:linna

Turku

Salo

Salo

PKS ja lentoasema

PKS ja lentoasema
Karjaa

Karjaa

Nykytilanne

Mikkeli

Mikkeli

1h

1h

2h

2h

3h

Tavoitetilanne

3h
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YKSILÖ/TALOUS

TUNNIN JUNAT
INVESTOINTINA

YRITYS/
ELINKEINOELÄMÄ

SAAVUTETTAVUUDEN
PARANEMINEN

POTENTIAALINEN
TYÖSSÄKÄYNTI- JA
TYÖASIOINTIALUE KASVAA:
Työpaikkavaihtoehtojen määrä
kasvaa

VERKOSTOITUMINEN JA
VUOROVAIKUTUS
OSAAJIEN, YRITYSTEN SEKÄ
TOIMIALOJEN VÄLILLÄ
TIIVISTYY JA VAHVISTUU

YKSILÖIDEN OSAAMISEN
PAREMPI HYÖDYNTÄMINEN:
Osaamista vastaavan työn
löytäminen ja oman osaamisen
“kilpailutus”

OSAAVAN TYÖVOIMAN
MÄÄRÄ KASVAA

TUOTTAVUUS KASVAA JA
SYNTYY UUSIA
INNOVAATIOITA

KOTITALOUDEN
SIJOITTUMISPÄÄTÖS:
ASUINPAIKKA-VAIHTOEHDOT
MONIPUOLISTUVAT
TYÖSSÄKÄYNTIALUEEN
SISÄLLÄ

TUOTTEIDEN JA
PALVELUIDEN KASVAVAT
MARKKINAT
YRITYSTEN KILPAILUKYKY
KASVAA JA ERIKOISTUMINEN
LISÄÄNTYY

KAUPUNKISEUTU
ETELÄ-SUOMEN
YHTENÄISEN
TYÖSSÄKÄYNTIALUEEN
VETOVOIMA

KASVUKOLMION
KAUPUNKISEUDULLE
SIJOITTUU UUSIA YRITYKSIÄ
JA INVESTOINTEJA

KANSANTALOUS

VAHVISTUVA ELINKEINOELÄMÄ
JA KILPAILUKYKYINEN
YHTENÄINEN TALOUSALUE
HOUKUTTELEE ULKOMAISIA
OSAAJIA JA INVESTOINTEJA

ALUEELLISET
ELINKEINOKLUSTERIT
VAHVISTUVAT,
MONIPUOLISTUVAT JA
ERIKOISTUVAT

SUOMEN KILPAILUKYKY
GLOBAALEILLA
MARKKINOILLA VAHVISTUU

KAUPUNKISEUDUN
ELINVOIMA JA VETOVOIMA
KASVAA ASUKKAIDEN JA
YRITYSTEN
NÄKÖKULMASTA

KANSANTALOUS KASVAA JA
VAHVISTUU

MAHDOLLISUUS UUSILLE
INVESTOINNEILLE

#Kasvukolmio
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Suomen kasvukolmio on ainutlaatuinen mahdollisuus
Pohjoismaiden suurimmat kaupunkikeskittymät
ja niiden väliset ratayhteydet

Matka-ajat kuvaavat nykytilaa

Suomella on ainutlaatuinen mahdollisuus
luoda kolmesta kaupunkiseudusta
yhtenäinen kansainvälisesti kiinnostava
työmarkkina- ja yritysalue. Kasvukolmion
kehityspotentiaali on merkittävä. Sen
täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää
nopeita kansainvälisiä ja valtakunnallisia
ratayhteyksiä. Matka-aikojen lyhentyessä
tuottavuus kasvaa.

Päästötavoitteet

Työvoiman liikkuvuus
Kaupungistuminen

1:40
#Kasvukolmio
Maan sisäinen raideyhteys
Ei suoraa ratayhteyttä maan sisällä tai rajan ylittävä rajayhteys
Laivayhteys
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RAIDELIIKENTEESTÄ VAUHTIA
KAUPUNKIKEHITTÄMISEEN
(Benchmarking)

#Kasvukolmio
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Raideliikenteestä vauhtia kaupunkikehittämiseen
Uppsala
Lähtökohdat:
Ruotsin hallitus halusi laajentaa asuinalueita kaupungeissa ympäri maata vähentääkseen
asuntopulaa (keskustelu alkoi v. 2014). Tukholman ja Göteborgin seuduilla keskitettiin
asuinrakentamista yhdeksään alueeseen. Viisi kehitettävistä alueista sijaitsi Uppsalan alueella.
Näille alueille oli suunniteltu rakennettavaksi yhteensä yli 70 % tulevasta 100 000 uudesta
asunnosta.

Tuloksia:
• Vuoden 2017 syksyllä julkaistiin mittava ”Uppsala –paketti”
• Kestävän kehityksen kaupunkialueita eteläiseen Uppsalaan: 33 000 uutta asuntoa, joissa
vähintään 30% vuokra-asumista, 10 000–20 000 uutta työpaikkaa uusille asuinalueille
• Rautatiekapasiteetin lisääminen välillä Tukholma-Uppsala (neliraiteistus)
• 50% valtion tuki ratikalle (”Ultunalänken”), noin 1 mrd SEK eli n. 100 M €. Seutu operoi
ratikkaa. Toiseen raitiotielinjaan ”Kunskapsspåretin” Uppsalan oma rahoitus.
• Uusia rautatieasemia tuleville uusille asuinalueille
• Valtiolta yhteensä 9-12 mrd kr eli noin 1,2 mrd € satsaus kaupunkeihin
Kuvalähde: Experience in Uppsala

Lähteet: Uppsala.se ja svt.se

#Kasvukolmio
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Raideliikenteestä vauhtia kaupunkikehittämiseen
Uppsala

Kiinnostavaa:
• Uppsala -paketilla ei ollut suoraan seudullisesti
kilpailevaa asuntorakentamishanketta (muut neljä
kärkihanketta hajautettu).
• Uudet ratahankkeet mahdollistavat uusien alueiden
rakentamisen ja kestävän liikkumisen. Kaupungin
selvitysten mukaan ratikka (”Ultunalänken”) on
kustannustehokkain ratkaisu tuleviin
joukkoliikennehaasteisiin.
• Ruotsin kansallisella liikenneinfrastruktuurin
rahoitusohjelmalla (NTP) ei ollut suoranaisesti
tekemistä Uppsala –paketin kanssa (lukuun ottamatta
Uppsala-Tukholma- rataosuuden neliraiteistamista).
• Raitiotie nostaa maanarvoa Kaupunki saa noin 150
M € tuotot maanarvonnoususta.

Kuvalähde: White Architects

#Kasvukolmio
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Raideliikenteestä vauhtia kaupunkikehittämiseen
Tanskan infrastruktuurirahasto

Tanskan valtio perusti noin 13 mrd. € liikenteen infrastruktuurirahaston
vuonna 2009. Rahasto saa tuloja verovaroista, valtion omaisuuden
myyntituloista sekä Isobeltin ja Juutinrauman siltojen käyttömaksuista.
Tanskan valtion infrastruktuurirahastosta on rahoitettu mm.
• Aarhusin raitiotietä 151 M € (47 % kustannuksista)
• Aarhusin raitiotie on saanut myös Euroopan
investointipankilta 14,2 M € osana Euroopan komission
paikallista energia-apua
• Odensen raitiotietä 150 M € (37 % kustannuksista) ja sen
toteuttavuustutkimusta 2,5 M €.
• Kööpenhaminan ring III raitiotietä

Lähteet: ODENSE LETBANE P/S 2018 & Aarhus letbane. Haastattelu Jacob Deichmann,
Ramboll & LVM 2018

Kööpenhaminan uusi raitiotie yhdistää Kööpenhaminan ”sormet” eli lähijunayhteydet Kööpenhaminasta
lähiöihin. Hankkeen takana ovat Tanskan valtio, jota edustaa liikenteen, rakentamisen ja asumisen
ministeri, pääkaupunkiseutu ja 11 kuntaa, joiden alueella raitiotie kulkee.
Hankkeen kustannusarvio on 6,2 mrd DKK eli noin 830 M €. Tanskan valtio rahoittaa hanketta 40 % (n.
330 M €) kustannuksista ja pääkaupunkiseutu 26 %. Valtion rahoitus on peräisin infrastruktuurirahastosta.

#Kasvukolmio
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Raideliikenteestä vauhtia kaupunkikehittämiseen
Bergenin raitiotiehanke

Raitiotie
avataan v.
2010

Norjan toiseksi suurimmassa kaupungissa,
Bergenissä, avattiin moderni raitiotie vuonna
2010. Raitiotien liikennöinnin aloittamisen jälkeen
väestön kasvu on keskittynyt vahvasti raitiotien
vaikutusalueelle. Bergenin väestönkasvu onkin
2,4-kertainen raitiotien lähettyvillä verrattuna
muihin alueisiin. Myös työpaikkojen kasvu on
suurempaa raitiotien lähettyvillä kuin muualla
Bergenissä. Bergen onkin laajentanut raitiotietään
kahdesti, vuosina 2013 ja 2017. Seuraavat
laajennukset ovat vireillä.

Muokattu ja käännetty
lähteestä: (Engebretsen et
al. 2015)

Bergen on vain yksi esimerkki raitioteiden
renessanssista joka tapahtuu ympäri Eurooppaa.
Esimerkiksi Ruotsissa on jo neljä kaupunkia, jotka
joko laajentavat raitiotieverkkoaan tai rakentavat
kokonaan uutta järjestelmää.
Lähteet: Engebretsen et al. 2015, Bergen program 2017,
Kauppinen 2017.
Muokattu ja käännetty lähteestä: (Engebretsen et al. 2015)

#Kasvukolmio
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Raiteiden vaikutus

Maankäytöllisen
vaikutusalueen laajuus
keskimäärin (m)

Vaikutuksen suuruus
maankäyttöön

Kuljetuskapasiteetti
(matkustajaa/tunti/
suunta)

Bussiliikenne

50–300

Merkityksetön

120 – 1 080

Moderni raitiotie

300–600

Keskisuuri

3 600–10 300

Metro

600–800

Merkittävä

10 000–20 000

Lähijuna

600–800

Keskisuuri/merkittävä

660-6600

Kulkumuoto

Taulukko: Bussiliikenteellä ei saavuteta raideliikenteen hyötyjä. (lähteet: Laakso 1997 & 2015, Kosonen 2007, Hass-Klau, Crampton & Benjari 2004,Schulman & Jaakola 2009, HSL 2010, Kurvinen & Sorri 2016,
Kauppinen 2017, Harjunen 2018

#Kasvukolmio
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KASVUKOLMION PÄÄTEPISTEET

Kuva: Studio Daniel Liebeskind

Kuva: 3D Render

Kuva: Cederqvist & Jäntti Architects

#Kasvukolmio
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Valtakunnallisesti merkittävät kasvukolmion
raideliikennehankkeet

#Kasvukolmio
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ETELÄ-SUOMEN KASVUKOLMION
VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄT HANKKEET

Valtakunnallisesti merkittävien asioiden
huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien
kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten
toiminnassa tulee varmistaa (VAT).

Etelä-Suomen kasvukolmion
raideliikennehankkeilla on perusteltuja
myönteisiä vaikutuksia kaupunkikehittämiselle ja
koko Suomelle

#Kasvukolmio
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Valtakunnalliset kärkihankkeet

Valtioneuvosto on aloittanut 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun. Pitkäjänteinen valtakunnallinen
liikennejärjestelmäsuunnitelma ohjaisi valtakunnan liikenneinfrastruktuurin kehitystä ja liikennehankkeiden EU-rahoituksen kohdentumista. EU:n
budjetti liikennehankkeiden tukemiseen on noin 30,6 mrd. € vuosille 2021-2027. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa priorisoitavia hankkeita ovat:
- Tampere-Helsinki ja Turku-Helsinki -välien nopeat ratayhteydet, jotka kytkevät kaupunkiseudut valtakunnallisesti merkittäväksi kasvukolmioksi
ja vahvistavat kaupunkiseutujen kehitystä. Näin koko Suomen kilpailukyky paranee.
- Lentorata, joka mahdollistaa valtakunnallisen liikennejärjestelmän uudistamisen ja suorat yhteydet lentoasemalle Suomen maakunnista.

#Kasvukolmio
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Etelä-Suomen kasvukolmion valtakunnallisesti merkittävät hankkeet
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Etelä-Suomen kasvukolmion valtakunnallisesti merkittävät hankkeet
Tunnin Juna – nopea ratayhteys Helsinki-Turku
Mikä on nopea junayhteys Helsinki-Turku välille eli Tunnin juna?
•

Espoo–Salo-oikorata ja Espoon kaupunkirata on osa Helsinki–Turku nopea junayhteys -hanketta.

•

Espoo–Salo-oikoradasta ollaan laatimassa ratalain mukainen yleissuunnitelma 95 kilometrille uutta rataa.

•

Yleissuunnitelmassa kerrotaan oikoradalle määritellyt tavoitteet, suunnitellaan radan sijainti yleiskaavan tarkkuustasolla, arvioidaan radasta aiheutuvat vaikutukset ja
niiden torjumistoimenpiteet sekä määritellään alustavat kustannukset.

•

Kaksiraiteisena sekaliikenneratana oikoradan rakentamiskustannukset ovat alustavan yleissuunnitelman perusteella 1,4–1,5 miljardia euroa.

Hankkeen perustelu:
•

Nopea junayhteys Helsinki-Turku välille
•

Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen

•

Elinkeinoelämän vetovoiman lisääminen

•

Etelä-Suomen työssäkäyntialueen ja työmarkkina-alueen laajentamien/yhdistäminen

•

Merkittävät aluetaloudelliset hyödyt yhteyksien nopeutuessa ja työmarkkinoiden monipuolistuessa

•

Lähijunaliikenteen kehittäminen mahdollistaisi uusia asemia, ja siten merkittävästi uusia asukkaita ja työpaikkoja raideliikenteen piiriin

TURKU

SALO

HKI

ESPOO
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Etelä-Suomen kasvukolmion valtakunnallisesti merkittävät hankkeet
Tunnin Juna – nopea ratayhteys Helsinki-Turku
Tunnistettuja aluetaloudellisia hyötyjä
•

Tunnin juna yhdistää noin 1,5 miljoonaa suomalaista yhdeksi talous- ja työssäkäyntialueeksi. Suurempi talousalue tarkoittaa monipuolisempaa ja
laajempaa työvoiman tarjontaa sekä tuotanto- ja yritysrakennetta. Tämä edistää merkittävästi yritysten toimintaedellytyksiä ja sitä kautta niiden
kilpailukykyä myös kansainvälisillä markkinoilla.

•

Professori Hannu Piekkolan mukaan investointi maksaisi itsensä takaisin 20 vuodessa. Hyödyt syntyvät matka-aikasäästöistä ja hiilidioksidipäästöjen
vähentymisestä, mutta ennen kaikkea työpaikkaliikkuvuuden synnyttämästä tuottavuuden kasvusta. Hyötyjä kertyisi vuosittain arviolta 70-80 milj. €.

•

Nopeat yhteydet kansainväliselle Helsinki-Vantaan lentoasemalle

•

Päästötavoitteiden saavuttaminen pitkällä aikavälillä ja kestävän kasvun mahdollistaminen
Lähteet: Piekkola, Hannu. 2016. Vaasan yliopisto

Helsinki-Turku
nopea junayhteys
Espoon kaupunkirata
Espoo - Salo
Salo - Turku
Turun ratapiha

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Ratasuunnitelman voimassaoloaika
Rakentaminen
YS
RaS
Rakentaminen
RaS
Rakentaminen
RaS

Rakentaminen

Yleissuunnitelman laatiminen
Ratasuunnitelman laatiminen
Hyväksytty ratasuunnitelma
Mahdollinen rakentamisaika
Valitusaikavaraus

#Kasvukolmio
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Etelä-Suomen kasvukolmion valtakunnallisesti merkittävät hankkeet
Tunnin Juna – nopea ratayhteys Tampere-Helsinki

Kuva: COBE & Lundén Architecture: Tampereen tuleva asemakeskus

Kuva: COBE & Lundén Architecture

#Kasvukolmio
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Etelä-Suomen kasvukolmion valtakunnallisesti merkittävät hankkeet
Tunnin Juna – nopea ratayhteys Tampere-Helsinki
Mikä on nopea yhteys Tampere-Helsinki?
•
Pasila-Riihimäki välityskyvyn nostaminen, vaihe 1 (rakenteilla)
•
Pasila-Riihimäki välityskyvyn nostaminen, vaihe 2 (odottaa rahoitusta)
•
Riihimäki-Tampere, radan geometrian parantaminen korkeammille nopeustasoille ja kapasiteetin turvaaminen uusilla raiteilla
•
Lentorata
•
(Tampereen läntinen ratayhteys)
•
(Pääradan lisäraiteet Pasila-Kerava)
•
Nopeustason nosto 250 km/h Tampere-Riihimäki –rataosalla kustantaisi noin 295 M € ja matka-aika Tampere-Helsinki välillä olisi tällöin noin 1 h 18
min
Hankkeen perusteluja:
• Tampere-Helsinki –väli on Suomen vilkkaimmin liikennöity rataosuus yli 100 km osuuksilla (4,2-6,3 miljoonaa matkustajaa vuodessa) ja
yhteystarpeen merkittävyys kasvaa eniten tulevaisuudessa. Riihimäki-Tampere –rataosalla on merkittäviä peruskorjaustarpeita lähivuosina.
• Mahdollistaa lähijunaliikenteen kehittämisedellytykset Tampereen seudulla
• Pasila-Riihimäen lähijunien liikennöinti nopeutuu ja häiriöherkkyys pienenee. Lisäksi lähijunavuoroja voidaan lisätä Helsingin ja Riihimäen välillä.
• Tampere-Helsinki –välin kaukoliikenteen matkustajamäärien on arvioitu kasvavan vuoteen 2050 mennessä noin 40 %. Näiden lisäksi myös lähijunien
matkustajat nostavat rataosuuden keskeistä merkitystä työssäkäynnissä ja työasiointimatkoilla.
• Teollisuuden ja viennin sekä tuonnin tavaraliikennöinnin toimintaedellytyksien turvaaminen
Lähteet: YM 2015, ”Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi 2050, Liikennevirasto 2015, ”Pasila-Riihimäki välityskyvyn nostaminen, vaihe II yleissuunnitelma. Liikennevirasto 2018, Riihimäki-Tampere-rataosan tarveselvitys.

#Kasvukolmio
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Etelä-Suomen kasvukolmion valtakunnallisesti merkittävät hankkeet
Tunnin Juna – nopea ratayhteys Tampere-Helsinki

Tunnistettuja aluetaloudellisia hyötyjä
• Keskeinen edellytys kilpailukykyisen talous- ja työssäkäyntialueen luomiselle, mikä parantaa Suomen kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla
• Nopeustason nostaminen Tampere-Riihimäki-rataosalle nykyisestä 200 km/h 250 km/h:een koko rataosuudelle arvioidaan lisäävän tuottavuutta
vaihtoehdosta riippuen noin 40-60 miljoonaa euroa vuodessa
• Pääradan palvelutaso on heikentynyt Tampere-Helsinki –välillä viime vuosina. Aluetaloudellisen selvityksen mukaan palvelutason heikennys (mm.
matka-ajan pidentyminen välillä Tampere-Helsinki) aiheuttaa vuosittain yli 30 miljoonan euron tuottavuustappion.
• Tampere-Helsinki –väli kytkee Tampereen lisäksi Oulun, Jyväskylän, Porin, Vaasan ja Seinäjoen sekä Hämeenlinnan kaupunkiseudut HelsinkiVantaan kansainväliseen lentoasemaan ja pääkaupunkiseutuun. Näin rataosuuden kehittämisestä hyötyy monet kaupunkiseudut ja maakunnat.
• Päästötavoitteiden saavuttaminen pitkällä aikavälillä ja kestävän kasvun mahdollistaminen
Lähteet: Tampereen kaupunkiseutu 2018, ”Tampere-Helsinki –ratakäytävän kehittämisen laajemmat taloudelliset vaikutukset”

#Kasvukolmio
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Etelä-Suomen kasvukolmion valtakunnallisesti merkittävät hankkeet
Helsinki-Pasila

Helsinki-Pasila -välille tarvitaan lisää lähi- ja kaukojunien kapasiteettia. Ns. Pisararata
mahdollistaisi kapasiteetin nostamisen ja parantaisi sekä lähi- että kaukoliikenteen
toimivuutta.
Pisaran lisäksi selvitetään onko muita mahdollisia keinoja parantaa lähi- ja kaukojunien
kapasiteettia ja seudun liikennejärjestelmän toimivuutta.
Pisararata on Helsingin keskustan alle suunniteltu lähijunien kaupunkiratalenkki.
Pisaran mallinen rata alkaa Pasilasta ja kiertää tunnelissa Töölön, Helsingin keskustan
ja Hakaniemen kautta takaisin Pasilaan. Hankkeen kustannusarvio on 1,3 miljardia
euroa.
Pisararata:

Lähde: Arcadia Oy Arkkitehtitoimisto, 2016

•

vapauttaa kapasiteettia Helsingin ja Pasilan välillä ja sujuvoittaa sekä lähi- että
kaukojunien kulkua mahdollistaen molemmille omat raiteet.

•

Liikenneviraston selvitysten mukaan Etelä-Suomen rautatieverkon
ruuhkautuminen on kestämätöntä viimeistään vuonna 2035, ellei
kehittämistoimia toteuteta.

•

Pisaran ennakoitu rakentamisaika on 10 vuotta. Pisararadan suunnitteluvaihe on
valmistunut keväällä 2017 kun asemakaava ja rata- ja rakentamissuunnitelmat
hyväksyttiin.
#Kasvukolmio
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Etelä-Suomen kasvukolmion valtakunnallisesti merkittävät hankkeet
Lentorata
Mikä on Lentorata?
•

Pääosin maan alle suunniteltu noin 30 km mittainen kaukoliikenteen rata Pasilan ja Kytömaan välillä. Asemat Pasilassa ja Lentoasemalla, ei
uusia lähiliikenteen asemia.

•

Alustava kustannusarvio noin 2,4 miljardia €.

Hankkeen liikenteellisiä perusteluja:
•

Ennusteiden mukaan vuonna 2040 pääradan kapasiteetti heikkenee Keravan eteläpuolisilla kaukoliikenteen raiteilla, johtuen mm. kasvaneista
junamääristä.

•

Radalle on suunniteltu ohjattavan päärataa ja Lahden oikorataa kulkeva kaukoliikenne kokonaisuudessaan ja taajamaliikenne osittain. Näin
nykyiselle pääradalle Kerava-Pasila välille vapautuu merkittävästi lisäkapasiteettia taajamaliikenteen ja tavaraliikenteen käyttöön.

•

Lentorata luo vaihdottomat ja aiempaa nopeammat raideliikenneyhteydet maakunnista Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Lentorata palvelee
myös Venäjän yhteyksiä Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Lähteet:
Uudenmaan liitto (2018). Lentoradan vaikutusten arviointi, sidosryhmätilaisuus.
Liikennevirasto (2010). Lentoaseman kaukoliikennerata, ratayhteysselvitys.
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Etelä-Suomen kasvukolmion valtakunnallisesti merkittävät hankkeet
Lentorata

Selvityksissä tunnistettuja vaikutuksia:
•

Helsinki-Vantaalle syntyy todennäköisesti merkittävä eri liikennemuotojen keskus, jossa paikallisten yhteyksien lisäksi yhtyvät kansainvälinen
ja kotimainen lentoliikenne, kaukojunaliikenne sekä osa linja-autojen kaukoliikenteestä. Tällaisen koko Suomea palvelevan matkakeskuksen
syntyminen edistää eri liikennemuotojen yhdistettävyyttä ja luo aiempaa parempia matkaketjuja. Tämän tyyppinen saavutettavuuskeskittymä
houkuttelee puoleensa väistämättä myös erilaisia muita toimintoja ja työpaikkoja, jolloin lentoaseman lähialueesta saattaa kehittyä nykyistäkin
huomattavasti merkittävämpi seudullinen elinkeinoelämän keskus.

•

Lentorata mahdollistaa maankäytön luontevan kehittämisen nykyisten asemien yhteydessä sekä luo mahdollisuudet avata kokonaan uusia
asemayhdyskuntia ja ratakäytäviä. Tämä mahdollistaa kymmenien tuhansien uusien asukkaiden sijoittumiseen Keravalta Hyvinkäälle,
Mäntsälään ja mahdollisesti Nikkilään suuntautuviin nykyisiin ratakäytäviin ja edistää satojen tuhansien asukkaiden joukkoliikenteen
palvelutasoa.

•

Lentoradan rakentamisella olisi merkittävä aluetaloudellinen vaikutus Uudellemaalle ja muualle Suomeen. Lentorata vahvistaisi erityisesti
Tampereen ja pääkaupunkiseudun kaupunkikehitystä ja parantaisi työmarkkinoiden toimivuutta.

Lähteet:
Liikennevirasto (2010). Lentoaseman kaukoliikennerata, ratayhteysselvitys
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Tallinnan tunneli

Tallinnan tunneli lentoradan jatkeena mahdollistaisi jatkuvan yhteyden Suomen rataverkolta Tallinnaan ja edelleen Keski-Eurooppaan. FinEstLinkhankkeessa on tutkittu hankkeen teknisiä ja taloudellisia toteuttamisedellytyksiä. Tunnelin linjaus yhdistyy Tallinnan Ülemistessä suunniteltuun
Rail Balticaan. Muita asemia olisivat Helsingin keskusta, Pasila ja Helsinki-Vantaan lentoasema. Rahtiterminaali sijoittuisi Helsinki-Vantaan
lentoaseman pohjoispuolelle. Ratkaisu kytkeytyy saumattomasti Suomen kaukoliikenneverkostoon sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmään.
Lisäksi se hyödyntää Helsingin vahvojen kaupunkikeskusten kehittymispotentiaalia ja vahvistaa lentoaseman multimodaaliterminaalia. Tunneli
edesauttaisi Helsinki-Tallinna –kaksoiskaupunkikehitystä. Tallinnan tunneliin on varauduttu Helsingin yleiskaavassa. Rinnakkaisessa FinEstBayhankkeessa on tutkittu tunnelille linjausta, joka Helsingin keskustan ja Pasilan sijasta ohjautuisi Espoon Keilaniemeen.

Lähde: Liikennevirasto (8.5.2018).
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Kaupunkiseutujen raideliikennehankkeet edistävät sujuvaa arkea ja
houkuttelevat investointeja
Liikkumista kaupunkiseuduilla tulee uudistaa vastaamaan voimakkaan
kasvun ja kestävän kehityksen sekä päästötavoitteiden haasteisiin.
Liikenneratkaisujen tulee tukea yhdyskuntien taloudellista tiivistymistä,
palvelujen saavutettavuutta, elinkeinoelämän kehittymistä, päästöjen
vähentämistä ja arjen sujuvuutta. Raideliikennehankkeet ovat tässä
avainasemassa.
Pääkaupunkiseudulle on suunniteltu noin 50 kilometriä uutta
pikaraitiotietä Raide-Jokerin ja Kruunusiltojen lisäksi. Näiden varteen on
arvioitu sijoittuvan vuoteen 2050 mennessä uusia asukkaita yli 220 000 ja
uusia työpaikkoja yli 150 000. Raideliikenneinvestoinneilla on myös
olennainen vaikutus yksityisten investointien syntyyn.
Tampereella rakennetaan raitiotien 1. vaihetta ja suunnitellaan 2. vaihetta
ja kaupunkirakenteen tiivistymistä sen varteen. Raitiotien laajentaminen
seudulliseksi vahvistaa merkittävästi kaupunkiseutua ja sen yhtenäisyyttä.
Turun ja Raision kaupungit ovat selvittäneet ratikkahankkeessaan
erilaisia toteuttamismalleja. Turun tavoitteena on tuoda asia päätettäväksi
vuoden 2018 lopussa. Ratikkahankkeen toteuttaminen toisi uusia
mahdollisuuksia ydinkaupunkiseudun tiivistämiselle ja kestävän liikkumisen
edistämiseen.
Valtion ja kasvavien kaupunkiseutujen yhteisissä MAL-sopimuksissa
suunnitellaan yhteisesti kaupunkiseutujen maankäyttö, asuminen ja
liikenne. MAL-sopimuksilla on tärkeä rooli hankkeiden liikkeellepanossa.

Kuva: Riikka Salli

”Norjan Bergenissä on karkeasti laskettu, että jokainen raitiotiehen
sijoitettu kruunu tuottaa noin 20-kertaisesti investointeja sen varrelle.”
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Kaupunkiseutujen raideliikennehankkeet edistävät sujuvaa arkea ja
houkuttelevat investointeja - Pääkaupunkiseutu

Kaupungistuminen, kaupunkien kansainvälinen kilpailu ja ilmastonmuutos ovat
taustavaikuttimia, jotka ajavat meitä kehittämään raideliikenneyhteyksiä
kaupunkiseutujen sisällä.
Oli sitten kyseessä metro, raitiotie tai lähijuna, raideliikenne generoi kansainvälisten
tutkimusten mukaan investointeja, mikä edesauttaa riittävää asuntotuotantoa ja lisää
tuottavuutta.
Kaupunkiseutujen raideliikenteessä kyse ei ole raiteista, vaan siitä mitä sen
ympärille rakentuu sen mahdollistama.
Raideliikenne tiivistää kaupunkirakennetta, mikä edesauttaa kestävän kaupungin
kaavoitusta ja liikkumista. Tulevaisuudessa liikkumisen tarve kasvaa ja kasvukaupungit
tiivistyvät joka tapauksessa, jolloin kaupunkitilasta tulee yhä arvokkaampaa. Tämän
yhtälön ratkaisemisessa on keskeinen rooli tehokkaalla ja luotettavalla sekä
ilmastoystävällisellä joukkoliikenteellä.
Kuva: Hanna Kiema 2016, Raide-Jokeri Espoon Keilaniemessä
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Kaupunkiseutujen raideliikennehankkeet edistävät sujuvaa arkea ja
houkuttelevat investointeja - Tampereen kaupunkiseutu
Tampere on keskeinen solmukohta Suomen raideliikenteessä. Tämä on
vauhdittanut kaupungin kasvua ja synnyttänyt ennennäkemättömän
kunnianhimoisia ja ainutlaatuisia kaupunkikehityshankkeita. Nämä ovat mm.
Kansi & Areena ja Asemakeskus –hankkeet, joissa valmistuu
katsojakapasiteetiltaan Suomen suurin areena ja uusi kaupunginosa
Tampereen rautatieaseman päälle yhdistäen ja laajentaen Tampereen
keskustaa.
Tampereen kaupungin strategiana on kasvaa vuoteen 2030 mennessä 300
000 asukkaan kaupungiksi, mikä tarkoittaa noin 70 000 uutta asukasta
seuraavan 12 vuoden aikana. Strategian toteuttaminen sekä kansainvälisesti
kilpailukykyisenä kaupunkiseutuna säilyminen vaatii sujuvaa arkea ja vahvoja
työmarkkinoita, jotka Tampereen raitiotie ja lähijunaliikenteen kehittäminen
mahdollistaa.

Kuva: BUENAVENTURA 2016, Hiedanranta

Tampereen raitiotien 1. vaihe on vasta alkusysäys kaupunkiseudun kestävälle
ja elinvoimaiselle kehittymiselle. Raitiotie ja lähijuna ovat työkaluja riittävän
asuntotuotannon generoimiseksi, jotta asumiseen liittyvät ongelmat, kuten
asumiseen hintaan tai saatavuuteen, pystytään välttämään. Raideinvestoinnit
houkuttelevat myös olennaisesti yksityisen puolen investointeihin. Tampereen
raitiotien 2. vaihe mahdollistaa Hiedanranta –kaupunginosan rakentamisen,
jossa on koteja yli 25 000 asukkaalle ja työpaikkoja 10 000 osaajalle
ainutlaatuisessa historiallisessa tehdasmiljöössä ja modernissa ympäristössä
Näsijärven rannalla.
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Kaupunkiseutujen raideliikennehankkeet edistävät sujuvaa arkea ja
houkuttelevat investointeja - Turun kaupunkiseutu

Turun ja Raision kaupungit ovat selvittäneet modernin raitiotien
mahdollisuutta ja edellytyksiä sekä vaikutuksia Turun seudulla.
Aivan uudenlaisen kaupunkikehityksen mahdollistaman
raitiotien reitti kulkisi Varissuolta Kupittaalle ja edelleen
keskustaan ja sieltä Runosmäkeen, Länsikeskukseen ja
Raisioon. Kiinteä ja muuttumaton suurikapasiteettinen
joukkoliikenne houkuttelee investointeja ja on asuntotuotannon
työkalu. Kaupungin kilpailukyvyn kasvaisi ja keskustan
vetovoima paranisi myös modernin raitiotien myötä.
Raitioitien varrella olisi myös Turun Tiedepuiston ja keskustan
kehittämisen kärkihankkeet. Turun Tiedepuisto (kuvassa) olisi
globaalisti kiinnostava innovaatiokeskittymä, jossa yli 10 000
uutta työpaikkaa ja asuntoja yli 20 000 uudelle asukkaalle.
Raitiotien rakentaminen voisi alkaa asemakaavamuutosten ja
rakennussuunnitelmien jälkeen vuosina 2021-2024.
Raitiotien lisäksi Turun seudulla lähijunaliikenteen kehittäminen
on olennaista kaupungin kilpailukyvyn parantamista.
Kuva: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy. Turun Tiedepuisto
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SUOSITELTAVAT KÄRKITOIMENPITEET
Turun ja Tampereen “tunnin junat” Helsinkiin toteutetaan
Hallitus edistää nopeiden junayhteyksien suunnittelua ja toteuttamista yhteysväleillä sekä toteuttaa näiden yhteyksien vaatimat
lisäkapasiteetti-investoinnit pääkaupunkiseudulla. Nämä kokonaisuudet sisällytetään valtakunnalliseen
liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.
Kaupunkiseutujen sisäisten raideyhteyksien kehittämistä tuetaan valtion ja kaupunkiseutujen välisissä MAL-sopimuksissa, jotka
kytketään valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.
*
Suomen hyödyt:
Nopeat raideyhteydet takaavat paremman työmarkkinoiden toimivuuden ja kaupunkiseutujen kasvupotentiaalin hyödyntämisen.
Raideliikennehankkeet ovat tärkeitä talouskasvun kiihdyttämiseksi ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.
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Lähteet (mm. haastattelut ja kirjallisuuslähteet)
Haastattelut:
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