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Investointiohjelmaan
sisältyvät ratahankkeet

▪ Liikenne 12-suunnitelman tavoitteet liittyvät saavutettavuuteen, 
kestävyyteen ja tehokkuuteen, joiden avulla hillitään ilmastonmuu-
tosta ja tuetaan kestävää liikkumista.

▪ Investointiohjelman vaikutusta aluekehitykseen ratayhteyksien 
osalta voidaan arvioida asetettujen tavoitteiden kautta jälkikäteen. 
Tavoitteet tukevat laajaa aluekehitystä, jos onnistutaan:
▪ Maakuntakeskusten välisten yhteyksien kehittämisessä
▪ Matka-aikojen lyhentämisessä
▪ Pääradan peruskorjauksessa
▪ Välityskyvyn parantamisessa ongelmallisilla rataosilla
▪ Ratapihojen kehittämisessä
▪ Kaupunkiseutujen sisäisen liikkumisen ja lähijunaliikenteen 

edistämisessä
▪ Lisäämään henkilö- ja tavaraliikennettä kestävän liikkumisen 

periaattein
= MAHDOLLISTAVAT LAAJAT ALUEKEHITYSVAIKUTUKSET JA NIIHIN 
LIITTYVÄT MUUT POSITIIVISET VAIKUTUKSET AJAN KANSSA!



Mitä tiedetään
liikenteen, liikenneyhteyksien ja liikkumisen yhteydestä 

aluekehitykseen tutkimuskirjallisuuden perusteella  

1. Liikenneverkolla, -yhteyksillä ja -investoinneilla on vahva yhteys laa-
jaan aluekehitykseen ja myönteisiä stimulointi- ja sykäysvaikutuksia 
muuhun alueen kehitykseen ja kehittämiseen

2. Saavutettavuuden parantaminen ja parantuminen ovat usein elineh-
toja muiden myönteisten kerrannaisvaikutusten syntymiselle 

3. Alueliikkuvuuden (muuttoliike, pendelöinti ja työasialiikkuvuus) ja 
saavutettavuuden välillä on vahva keskinäisriippuvuus

4. Liikennekäytävä luo edellytyksiä kasvukäytävien syntymiselle ja työ-
markkina-alueita yhdistävälle vyöhykkeisyydelle sekä väylän varrella 
olevien keskittymien kasvamiselle ja laajenemiselle

5. Liikennehankkeiden yhteiskunnallista ja alueellista vaikuttavuutta ja 
hyötyjä sekä kausaalisuhteita on tutkimusten perusteella vaikea 
osoittaa aukottomasti  



Kolme sääntöä tiivistettynä
Infrahankkeiden vaikutuksista aluekehitykseen 

tutkimuskirjallisuuden perusteella

1. VÄESTÖPOHJA: mitä suurempi on alueen väestö-

pohja, sitä laajemmat aluetaloudelliset vaikutukset. 

2. YRITYSKANTA: mitä suurempi on alueen yrityskanta, 

sitä laajemmat aluetaloudelliset vaikutukset. Hyödyt kas-

vavat, jos alueella on paljon toimintaa niillä toimialoilla, 

joissa keskittymisen vaikutukset suuret

3. SAAVUTETTAVUUS: Infrahanke luo merkittäviä laa-

jempia vaikutuksia, jos a) pendelöinti, joka ei ollut ennen 

mahdollista mahdollistuu tai b) uusi yhteys on merkittäväs-

ti vanhaa nopeampi. Jos taas saavutettavuus aikaetäisyy-

tenä muuttuu vain vähän, ovat vaikutukset vähäiset tai 

olemattomat. 



Mikä on alue- ja väestönkehityksen 
tilannekuva marraskuussa 2021?

1. Alueellinen eriytyminen, erilaistuminen ja ”kuplautumi-
nen” kiihtyy: alueiden väliset ja alueiden sisäiset erot pikem-
min kasvussa kuin supistumassa  

2. Väestö ikääntyy, vähenee ja keskittyy

3. Useilla alueilla samanaikaisesti vahva positiivinen raken-
nemuutos taloudessa, työllisyydessä ja investoinneissa sekä 
negatiivinen rakennemuutos demografisessa kehityksessä

4. Nopeiden ja sujuvien liikenneyhteyksien, koulutuksen 
ja sijainnin välinen ”pyhä kolmiyhteys” vahvistuu samanai-
kaisesti kuin paikkariippumattomuus mahdollistuu

5. Kaupungistumis-, keskittymis- ja vyöhykekehitys sekä 
monipaikkaisuus etenevät samanaikaisesti

6. Väestö- ja ikärakenteen demografinen neloskierre 
vaikuttaa kaikkien alueiden kehitykseen

7. Koronaefektin vaikutukset alueellisiin ja väestöllisiin 
kehityskulkuihin ennakoimattomia



Esimerkki 1:
Missä kasvua, siellä sujuvat ratayhteydet ja 

korkeakouluja!

Korkeakoulun pääkampus 
(yliopisto, yliopistokeskus tai ammatti-
korkeakoulu)

▪ Seutukuntien muuttotaseen, henkilöjunaliiken-
teen ratayhteyksien ja korkeakoulujen välinen 
yhteys

▪ 17 Manner-Suomen seutua sai muuttovoittoa 
kokonaisnettomuutosta (maan sisäinen ja 
ulkomainen muuttovoittoa yhteensä) vuosina 2016-
2020

▪ Muuttovoittoa saivat maan sisältä eniten Helsin-gin
64 138), Tampereen (18 201), Turun (12 497), Oulun 
(5 259), Jyväskylän (4 699), Kuopion (2 893), Rova-
niemen (1 362), Lahden (1 333), Lappeenrannan 
(857), Joensuun (732) ja Vakka-Suomen (428). 

Lähde: Tilastokeskus, väestö; muuttoliike; Kartta ja luokittelu: Timo Aro 2021



• Lähtökohta se, että sujuvat ja nopeat yhteydet elinehto 
alueen tulevalle kehitykselle ja kehittämiselle

• Karttaan on kuvattu nopein arkipäivän aikaetäisyys 
minuutteina Helsinkiin eri asemapaikkakunnilta 
helmikuussa 2019 eli ennen korona-aikaa.  Kartan värit 
kuvaavat aikaetäisyysvyöhykkeitä. 

• Laajan aluekehittämisen näkökulmasta alueiden välillä 
on suuria eroja nopeissa ja sujuvissa yhteyksissä 
suhteessa Helsinkiin

Esimerkki 2:
sujuvissa ja nopeissa yhteyksissä suhteessa Helsinkiin 

suuria alueellisia eroja

Oulu

Rovaniemi

Jyväskylä

Vaasa

Kokkola

Pori

Turku

Seinäjoki

Lahti



Esimerkki 3:
Kolme kansallisesti merkittävää laajat 

aluekehitysvaikutukset omaavaa ratahanketta

• Visualisoinnissa on kolme isoa ratahanketta: Suomi- tai 

Lentorata, Turun Tunnin juna ja Itäradat. Suomi-radan 

osalta on tehty yhteydet Jyväskylään ja Poriin

• Kartassa nykyiset radat ja ratalinjaukset ( pl. Porvoo-

Kouvola) toimivat bufferina, keskiviivana, joiden ympä-

rille on luotu paikkatiedon avulla 20 km + 20 km –

käytäväalueet. 

• Ratojen merkitystä ympärillä olevaan käytäväaluee-

seen tarkastellaan asukas- ja työpaikkamäärän näkö-

kulmasta. 

Lähde: Tilastokeskus, väestö; muuttoliike; työssäkäynti: Kartta ja luokittelu: Timo Aro 2021



Sijainti

Alue- ja 
väestön-
kehitys

Liikenne-
järjestelmä 

(väylät, 
yhteydet, 

infra)

Koulutus ja 
osaaminen

Summa summarum

1. Liikennepolitiikalla, -yhteyksillä, -infralla  ja –käytävillä sekä  

saavutettavuudella on vahva yhteys  aluekehitykseen ja –raken-

teeseen, mutta vaikutukset tulevat esille pääosin viiveellä 

2. Liikennepoliittiset ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin alue-

kehitystä, sillä ne luovat myönteisiä suoria ja epäsuoria muutos-

vaikutuksia kaikille ei-liikenteellisille sosiaalisille ja taloudellisille 

vaikutuksille. 

3. Saavutettavuus  on keskeinen edellytys työmarkkina-alueiden 

väliselle ihmisten, palveluiden ja tavaroiden  liikkuvuudelle. 

Työssäkäyntialueen laajenemisen hyödyt perustuvat pitkälti 

siihen, että matka-ajan lyhentyessä asukkaiden  pendelöintialt-

tius lisääntyy. Lyhyemmät  aikaetäisyydet  paikkojen välillä  

nopeuttavat  yhtenäisten  työssäkäyntialueiden  muodostumista  

ja tuovat  liikenneväylien  varrella  olevia  kaupunkeja lähem-

mäksi toisiaan.

4. Liikennekäytävät ja –vyöhykkeet yhdistävät toisiinsa sekä toi-

minnallisia alueita ja työmarkkina-alueita että kytkevät yhteen 

erilaisia kaupunki- ja maaseutualueita.
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