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Tausta ja
lähtökohdat
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Ennakoitavammin,
enemmän ja
etupainoisemmin
Tarvitsemme E3: ennakoitavampaa
liikennejärjestelmäsuunnittelua, enemmän
investointeja infrastruktuuriin ja resursseja sen
ylläpitoon sekä etupainoisemmin yhteiskuntaa
hyödyttäviä hankkeita toteutettavaksi
Hankeyhtiöt mahdollistavat uusien resurssien
hyödyntämisen, luovat kannustimet tuottaa
hyvälaatuista suunnittelua sekä infrastruktuuria ja
antavat mahdollisuuden aikaistaa tarvittavien
hankkeiden toteutumisen
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Hankeyhtiömalli raideinvestoinneissa – mahdollinen
konsepti
• Hankeyhtiömalli kehittää liikenneinfrastruktuuria ja
edistää samalla kaupungistumisen vaatimaa
tehokasta asunto- ja toimitilarakentamista.
Yhdyskuntarakenne kehittyy kokonaisvaltaisesti
• Kunnilla on kannustin kaavoittaa yhtiön
vaikutusalueella mahdollisimman tehokkaasti
varmistaakseen yhtiön tulovirran
• Suunnitteluvaiheessa yhtiö rahoittaisi toimintaansa
omistajien yhtiölle antamin pääomituksin

Tehokasta
kaavoitusta

Uusi raideyhteys

Hankeyhtiö

• Rakentamisvaiheessa yhtiö rahoittaisi toimintaansa
omistajien yhtiölle antamin pääomituksin ja
velkarahalla
• Operointivaiheessa kustannukset katettaisiin
operaattoreilta ja matkustajilta perittävillä
käyttäjämaksuilla sekä omistajilta perittävillä
määräaikaisilla vastikkeilla. Lisäksi yhtiö saisi
vuokratuloja hyödyntämällä kiinteistöomaisuutta,
jota omistajat osoittaisivat sille apporttisijoituksena
24.9.2020

Kiinteistöomaisuutta
omistajilta

Velat ja
vastikkeet

Käyttäjämaksut
operaattoreilta ja
matkustajilta
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Hankeyhtiömalli vaatii pitkäjänteisyyttä
• Hankeyhtiöiden toiminnassa olennaista on oikeanlaisten kannustimien luominen,
jotta voitaisiin varmistaa korkeatasoinen liikenneinfrastruktuurin kehittäminen.

• Raideliikenteen kehittäminen vaatii pitkäjänteistä sitoutumista niin suunnitteluun,
rakentamiseen kuin operointiin. Suunnittelu- ja rakentaminen voivat kestää yli
vuosikymmenen ja hankkeen kustannusvaikutukset kohdistuvat täten pitkälle
ajalle.
• Raiteiden valmistuttua ne ovat käytössä vuosikymmeniä ja infrastruktuurin eri
osien poistoajat vaihtelevat vuosikymmenistä (nopeasti kuluvat osat, kuten
turvalaitteet) jopa lähes äärettömään (maapohjan muokkaukset ja tunnelit).
• Mikäli kehitettävä hanke osoittautuu kannattavaksi, voi se tuottaa vakaata tuottoa
pitkällä aikavälillä omistajilleen.
• Huom! Nyt perustettavat yhtiöt keskittyvät suunnitteluun.
Rakentamisvaiheeseen siirtymisestä päätetään erikseen.
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Hankeyhtiöiden
tilanne
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Vaiheistus
Suunnittelu

Toteutus

Operointi

TARVITTAESSA
OMISTAJAT
PÄÄOMITTAVAT

Perustaminen

Neuvottelut ja toteutuspäätös

• Enemmistöomistus valtiolla (51%)

• Suunnitteluvaiheessa
tarkentuneet kustannukset
sekä vaikutukset

• Omistajat pääomittavat
alkuvaiheessa yhtiöitä

Toteutetun hankkeen
pitkäjänteinen ylläpito

• Suunnittelu ja toteutusedellytysten • Mikäli myöhemmin erikseen
päätetään, käynnistetään uudet
selvittäminen
neuvottelut yhtiön
pääomittamiseksi sekä
uusiksi omistusosuuksiksi
24.9.2020

7

Suomi-rata

Turun tunnin juna

Hinta-arvio: noin 5,5 mrd. €
(sis. Lentorata 2,65 mrd. €, uusi kaksiraiteinen rata)

Hinta-arvio: noin 2,8 mrd. €

Tampere

Espoo-Salo oikorata 2,3 mrd. €, SaloTurku kaksoisraide 450 milj. € ja Turun
ratapihat 1. vaiheessa 50 milj. €
Suunnittelukustannukset yhteensä noin
115 milj. €, valtio sitoutunut jo aiemmin 40
milj. €: Hankeyhtiö kattaa kustannuksista
75 milj. €.

Suunnittelukustannukset yhteensä noin 150 milj. €
Lentoradan suunnittelu noin 5 vuotta
Suunnittelu valmistuu Lentoradan osalta noin 2025
ja ratakäytävän osalta 2020-luvun lopulla
Suunnitteluyhtiön perustaminen käynnissä

Itäinen suunta

Suunnittelu valmistuu Espoo-Salo radan
osalta 2025 – 2026
Suunnitteluyhtiön perustaminen käynnissä

Hinta-arvio: n. 1,7-2,7mrd. €
Suunnittelukustannukset n. 70110 milj. €

Lentoasema

Kustannusarviot riippuvat
valikoituvasta ratalinjauksesta.

Turku
Helsinki

Suunnittelu kestää 6-10 vuotta.
Neuvottelut suunnitteluyhtiön
perustamiseksi käynnissä

24.9.2020

8

Hankeyhtiöiden tilanne
• Valtioneuvosto päätti 25.6.2020 valtuuttaa liikenne- ja viestintäministeriön
perustamaan uudet valtion osittain omistamat osakeyhtiöt: Suomi-rata-hankeyhtiö ja
Turun tunnin juna -hankeyhtiö.
• Liikenne- ja viestintäministeriö voi allekirjoittaa yhtiöiden perustamissopimukset ja
muut perustamiseen liittyvät asiakirjat ja merkitä valtion puolesta yhtiön osakkeet.
• Suomen valtion osuus kummassakin hankeyhtiössä on 51 prosenttia.
• Suomi-rata-hankeyhtiön tarkoituksena olisi edistää Helsingin ja Tampereen välisen
Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden suunnittelua
rakentamisvalmiuteen asti.
• Turun tunnin juna –hankeyhtiön tarkoituksena olisi edistää Espoo-Salo-oikoradan
sekä Salo-Turku-ratavälin suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti.
• Itäisen suunnan raideyhteyden suunnitteluun keskittyvän yhtiön perustamista
koskevat neuvottelut ovat käynnissä. Aloitustilaisuus kuntien kanssa pidettiin
24.6.2020.
• Lisätietoja hankeyhtiöistä löytyy hankeikkunasta.
24.9.2020
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Hankeyhtiöt osana
Liikenne12suunnitelmaa
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Suurten raidehankkeiden hankeyhtiöt
Hankeyhtiöiden rahoitus käsitellään erillään valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman taloudellisesta raamista
• Hankeyhtiöiden vastuulla olevien yhteisvälien kehittämisen rahoitus ei sisälly
Liikenne12 taloudelliseen raamiin ja niistä tehtävät päätökset tehdään erikseen.
Hankeyhtiöiden kattamat yhteysvälit tunnistetaan osana suunnitelmaa
• Kuvataan suunnitelmassa valtakunnallisesti merkittävät rataverkon yhteysvälit.
• Sisällytetään tarvittavat linjausvaihtoehdot eikä suljeta pois mahdollisia
kehittämisvaihtoehtoja eri yhteysväleillä.
Suurten raidehankkeiden merkitys osana valtakunnallista liikennejärjestelmää
• Suurten raidehankkeiden rooli osana valtakunnallista liikennejärjestelmää kuvataan.
• Hankeyhtiöiden keskeiset liittymäkohdat valtakunnalliseen rataverkkoon tunnistetaan.
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Kiitos!

Suomi-rata-ratayhteyden suunnittelu
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