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Tiivistelmä 

Seinäjoki–Kaskinen-rata on yksiraiteinen ja sähköistämätön tavaraliikenteen rata, joka 
alkaa olla käyttöikänsä lopussa.  Selvityksessä arvioitiin radan perusparannuksen, 
tehostetun kunnossapidon ja radan liikenteeltä sulkemisen vaikutuksia Suupohjan 
alueen elinkeinoelämään ja kilpailukykyyn sekä aluetalouteen. Radan perus-
parannuksen kustannusarvio on noin 122 miljoonaa euroa ja tehostetun kunnossapidon 
noin 22 miljoonaa euroa. 

Radan perusparantaminen tukee alueen eri toimijoiden tahtotilaa kehittää elinkeino-
elämää ja Kaskisten sataman Ten-T-statusta. Elinkeinoelämälle ja etenkin teollisuu-
delle ja Kaskisten satamalle radan perusparantaminen viestii siitä, että alueen 
tulevaisuuteen panostetaan, jolloin yritykset voivat suunnitella tulevaa toimintaansa ja 
uusia kehittämisinvestointeja. Perusparantaminen merkitsee myös sitä, että Kaskisten 
satamaan tehdyt aiemmat investoinnit eivät jää tehottomaan käyttöön ja vuoteen 2030 
mennessä suunnitelluille investoinneille on rautatiekuljetusten tuoma tuki. Perus-
parantaminen työllistää rakentamisvaiheen aikana Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjan-
maalla yhteensä suuruusluokkatasolla noin 1 000 henkilöä, mikä kasvattaa kuntien 
kunnallisverotuloja suuruusluokkatasolla noin viisi miljoonaa euroa perusparannuksen 
keston ajan. 

Myös radan tehostettu kunnossapito tukee elinkeinoelämän yleisiä kehittymismahdol-
lisuuksia ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä tukee Kaskisten sataman TEN-T-
statusta. Kymmenessä vuodessa metsäteollisuuden ja talouden näkymät ehtivät sel-
kiintyä ja sen kuluessa myös nähdään, tuoko kehitys lisää liikennettä rataosuudelle. 
Perusparantamiseen verrattuna suhteellisen pienellä investoinnilla saatetaan saada 
aikaan merkittäviä myönteisiä vaikutuksia. Tehostettu kunnossapito mahdollistaa ra-
dan perusparannusta koskevan päätöksen siirtämisen 5–10 vuodella, mutta tällöin 
myös epävarmuus radan tulevaisuudesta säilyy. Tehostetun kunnossapidon työllisyys-
vaikutus on suuruusluokkaa 300 henkilöä, josta vajaa puolet kohdistuu Etelä-Pohjan-
maan ja Pohjanmaan maakuntiin. Tämän vaikutus kunnallisverotuloihin on noin 
400 000 euroa eli vuositasolla noin 40 000 euroa. 

Radan sulkeminen liikenteeltä on Suupohjan alueen kehitykselle takaisku. Liikenteen 
loppumisen myötä alueen vetovoimaisuus, imago ja uskottavuus elinkeinotoiminta-
alueena kärsivät, Kaskisten satamaan tehdyt investoinnit saattavat jäädä tehottomaan 
käyttöön ja satamaan suunnitellut uudet investoinnit vaarantuvat. Teollisuudessa ra-
dan liikenteeltä sulkeminen heikentää rataa nykyään käyttävien yritysten ja etenkin 
metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä. Myös Suupohjan alueen vetovoima uusien 
raskaita kuljetuksia tarvitsevien teollisuusyritysten sijoituspaikkana heikentyy.  
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Esipuhe  

Seinäjoki–Kaskinen-rata on vähäliikenteinen ja huonossa kunnossa oleva rata. Kaskis-
ten kaupunki on yhdessä radanvarsikuntien ja maakuntaliittojen kanssa pyrkinyt edis-
tämään radan perusparantamista. Vuonna 1912 avattu Kaskisten rata on vaikuttanut 
keskeisesti Kaskisten sataman ja sen ympärillä olevan teollisuuden kehitykseen. Sata-
man ja Suupohjan alueen teollisuuden huolenaiheena onkin uhka radan sulkemisesta. 
 
Vuonna 2014 Liikennevirastossa laaditun vähäliikenteisten ratojen tilannetta ja tule-
vaisuutta koskevassa selvityksessä esitettiin, että rataosasta tulisi laatia kokonaisval-
tainen selvitys, joka sisältäisi radan perusparannuksen hankearvioinnin päivityksen 
ohella myös selvityksen radan perusparantamisen elinkeinoelämään ja aluetalouteen 
kohdistuvista vaikutuksista. Liikennevirasto käynnisti suosituksen mukaisen työn ke-
sällä 2016. Tämä raportti koskee elinkeinoelämään ja aluetalouteen kohdistuvia vaiku-
tuksia. Radan perusparannuksen ja tehostetun kunnossapidon jatkamisen hankearvi-
oinnista on laadittu erillinen raportti.  
 
Selvitys on tehty Liikenneviraston toimeksiannosta Ramboll Finland Oy:ssä. 
Selvityksen ohjausryhmään ovat kuuluneet Kristiina Hallikas (puheenjohtaja), Teija 
Snicker-Järvinen ja Anton Goebel Liikennevirastosta, Jarmo Salo Etelä-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta sekä Marlene Svens Kaskisten 
kaupungista.  Arvioinnin on Ramboll Finland Oy:ssä laatinut Kimmo Koski. Erillisestä 
Hankearvioinnista ovat vastanneet Pekka Iikkanen (projektipäällikkö) ja Tuomo Lapp 
Ramboll Finland Oy:stä. 
 
Helsingissä helmikuussa 2017  
 
Liikennevirasto 
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1  Johdanto  

1.1  Seinäjoki–Kaskinen-rata ja Kaskisten 
satama 

Seinäjoki-Kaskinen-rata avattiin liikenteelle vuonna 1912. Tämä 112 kilometriä pitkä, 
sähköistämätön ja yksiraiteinen tavaraliikenteen rata kulkee Etelä-Pohjanmaan ja Poh-
janmaan maakuntien alueella. Etelä-Pohjanmaan radan varren kuntia ovat Seinäjoki, 
Ilmajoki, Kurikka, Kauhajoki ja Teuva (kuva 1). Pohjanmaan maakunnan alueella rata 
kulkee Närpiön ja Kaskisten kuntien alueella. Seinäjoen ja Kaskisen välillä on viisi rau-
tatieliikennepaikkaa: Seinäjoki, Koskenkorva, Kauhajoki, Teuva ja Kaskinen. Lisäksi ra-
taosalla on Lohiluoman ja Närpiön linjavaihteet. Kaikki radan nykyiset kuljetukset ovat 
Kaskisten satamaan suuntautuvia raakapuun ja mekaanisen metsäteollisuuden tuot-
teiden kuljetuksia. Muilla liikennepaikoilla ei ole kaupallista toimintaa. 
 

 

Kuva 1.  Seinäjoki–Kaskinen-radan linjaus ja liikennepaikat (punaisella). 

Kaskisten satama on Seinäjoki–-Kaskinen-radan pääteasema ja Euroopan laajuisen 
kattavan TEN-T-verkon satama. Satama-alueella radalla on yli kilometrin mittainen 
kaksoisraideosuus. Satamassa toimii useita satamaoperaattoreita: Oy Silva Shipping 
Ab, Revisol Oy (aik. JHT-Yhtiöt), Baltic Bulk Oy, Baltic Tank Oy ja Gewal Grains Oy. 
Sataman läheisyydessä sijaitsee useita teollisuuslaitoksia, joista sataman liikenteen 
kannalta tärkein on MetsäBoardin kemihierretehdas (kuva 2). 
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YKSITYINEN TIEYHTEYS 
100  TONNIN KUORMILLE

METSÄ BOARD
kemihierretehdas

2

Kuivabulk siilovarastoja yhteensä 53 500m2

VAPAITA TEOLLISUUSALUEITAA OMALLA 
TIEYHTEYDELLÄ SUORAAN SATAMAAN

1000 m laituria

Kappaletavara 
laituri

2 x Ro-Ro 
laituripaikkaa

Kuiva- ja nestemäinen bulk laiturit

Kuljetinjärjestelmä 
kuivabulkille

Tasovarastoja esim. 
Kuivabulkille yhteensä 
10  000 m2 / 5 800 m2 

Iso ratapiha kaksoisraiteella 
ja laajat kenttätilat

Varastoja 7 kpl yhteensä 38 000 m2

Kuva 2.  Yleisnäkymä Kaskisten satamasta (lähde: Timo Onnela, Kaskisten 
  satama).

Suurin osa sataman liikenteestä, kuten esimerkiksi raakapuun tuonnin, paperimassan 
viennin ja kuivabulkin tuonnin kuljetukset ovat joko sataman välittömässä läheisyydes-
sä tai Suupohjan alueella toimivien yritysten vienti- ja tuontikuljetuksia. Viennin kulje-
tuksista pitkiä maakuljetuksia on lähinnä mekaanisen metsäteollisuuden kuljetuksissa 
ja tuonnissa satamavarastojen kautta kulkevat nestemäisten kemikaalien kuljetukset 
mm. metsäteollisuuden sisämaan tuotantolaitoksille. Tuontipuu jää Kaskisen teollisuu-
den käyttöön. Sataman kautta tuodaan kuivabulk-tuotteita (mm. haketta) Suupohjan 
alueella toimiville teollisuuslaitoksille ja mm. kasvihuoneiden lämmityskäyttöön. 

TEN-T-verkko on kaksitasoinen liikenneverkko, joka muodostuu ydinverkosta ja katta-
vasta verkosta (kuva 3). Kattava verkko käsittää kansallisiin verkkoihin perustuvat rau-
tateiden, maanteiden, sisävesireittien, satamien ja lentoasemien tiheät verkot. Kaskis-
ten satama on osa kattavaa verkkoa. Ydinverkko käsittää liikenneverkon strategisesti 
merkittävimmät osat ja muodostaa Euroopan liikenteellisen selkärangan. Ydinverkkoon 
sisältyy valtaväyliä ja liikenteen solmukohtia, jotka ovat elintärkeitä liikenteelle. Se 
käsittää eri liikennemuotojen yhdistelmiä ja mm. älykkäät liikennejärjestelmät. Ydin-
verkon on määrä valmistua vuoden 2030 loppuun mennessä ja kattavan verkon vuoden 
2050 loppuun mennessä (www.liikennevirasto.fi). 
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Kuva 3.  Ten-T ydinverkko ja kattava verkko Suomessa (www.liikennevirasto.fi). 

Euroopan laajuisiin verkkoihin myönnetään unionin rahoitustukea liikenteen, energian 
ja televiestinnän infrastruktuurihankkeiden tukemiseksi. Rahoituskauden 2014–2020 
liikennealan budjetti on noin 26 miljardia euroa. Tukiprosentti vaihtelee 20–85 % riip-
puen hankkeen tyypistä. TEN-T-ohjelma yhdessä strategisen investointirahaston 
kanssa (EFSI) luo yhteensä 10 miljoonaa työpaikkaa ja lisää EU alueen bruttokansan-
tuotetta 1,8 % (www.liikennevirasto.fi). 
 
TEN-T-satamat on määritetty seuraavilla periaatteilla: Meriliikenteen satamien tulee 
olla yhteydessä maaliikenteen yhteyteen ja niiden tulee täyttää vähintään yksi seuraa-
vista kriteereistä (www.liikennevirasto.fi): 

- henkilöliikenteen vuosittainen matkustajamäärä ylittää 0,1 % EU:n vuosittai-
sesta meriliikenteen kokonaismatkustajamäärästä 

- tavaraliikenteen vuosittainen kuljetusmäärä (joko bulkkitavara tai ei-bulkki-
tavara) ylittää 0,1 vastaavasta EU:n satamissa käsitellystä vuosittaisesta 
kokonaistavaramäärästä 

- satama sijaitsee saarella ja tarjoaa ainoan NUTS 3 -aluetason liikenneyhtey-
den muuhun kattavaan verkkoon 

- satama sijaitsee reuna-alueella ja etäisyys lähimmästä kattavan verkon sata-
masta on vähintään 200 kilometriä 

 
Liikenteen alalle on ehdotettu osoitettavaksi 31,7 miljardia euroa rahoituskaudella 
2014–2020. TEN-T-liikenneverkolle kohdistuva tuki tulee olemaan suhteellisesti pieni 
verrattuna kansalisiin investointitarpeisiin. Arvio Suomen rahoitussaannosta on yhden 
prosentin luokkaa. Arviolta tukea voisi tulla Suomen hankkeille 10–25 miljoonaa euroa 
vuodessa. Alkuperäisen ehdotuksen mukaan varoista tultaisiin tukemaan ydinverkolla 
sijaitsevia ensisijaisia hankkeita sekä horisontaalisia hankkeita ja tietoteknologia-
hankkeita. Loput rahoituksesta voidaan myöntää myös muille, kuten kattavan verkon 
hankkeille. Kattavan verkon rahoittamisesta vastaavat kuitenkin suurelta osin jäsen-
valtiot ja muut kansalliset toimijat itse (www.liikennevirasto.fi). 
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1.2  Aineisto ja menetelmät 

Työ toteutettiin ratahankkeesta käytettävissä olleisiin lähtötietoihin, yleiseen alue-
talouden aihepiiristä julkaistuun tutkimustietoon, tilastoaineistoihin sekä työvoima-
kysymyksistä, yritystoiminnasta ja taloustilanteesta tehtyihin selvityksiin perustuen. 
Elinkeinoelämään kohdistuvia vaikutuksia arvioitaessa otettiin huomioon myös 
paikallisten toimijoiden näkemyksiä, joita kuultiin Kaskisten satamassa 29.9.2016 
pidetyssä työpajatilaisuudessa. Työpajassa olivat edustettuina seuraavat tahot: Oy 
Silva Shipping Ab, Kaskisten Kaupunki, Kaskisten satama, Närpiön kaupunki, KRS 
Business Ab, Kaskisten Yrittäjät, Etelä-Pohjanmaan Liitto, Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus, Pohjanmaan Liitto, Suomen Metsäkeskus, Kurikan kaupunki, Etelä-Pohjan-
maan kauppakamari ja Ab Närpes trä & metall. Työpajassa esitettyjä näkemyksiä 
tuodaan esiin luvussa 4. Luvussa 5 käsitellään aluetaloudellisia vaikutuksia (työllisyys-
vaikutuksia ja verotuloja) pääasiassa panos–tuotos-malliin perustuen. 
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2  Tarkasteltavat vaihtoehdot 

Vertailuasetelmana on Seinäjoki–Kaskinen-radan perusparantaminen, radan tehoste-
tun kunnossapidon jatkaminen kymmenen vuoden ajan ja radan sulkeminen liiken-
teeltä (rataa ei enää kunnossapidetä eikä radan rakenteita pureta). Radan perusparan-
nusta koskeva ratasuunnitelma valmistui syksyllä 2011. Perusparannuksen jälkeen ta-
varajunien suurin sallittu nopeus voidaan nostaa 80 kilometriin tunnissa. Perusparan-
nushankkeessa pyritään parantamaan myös liikenneturvallisuutta poistamalla tasoris-
teyksiä, tekemällä tasoristeyksiin muutoksia ja rakentamalla kokonaan uusia tasoris-
teyksiä. Ratasuunnitelman mukainen hankkeen kustannusarvio on 121,5 miljoonaa eu-
roa. Radan raakapuun kuormauspaikan kehittäminen ei sisälly kustannusarvioon. Pe-
rusparannushankkeeseen sisältyy seuraavia toimenpiteitä: 

• radan päällysrakenteen uusiminen (tukikerroksen vaihto ja 60 E1 kiskotus be-
tonipölkyin) 

• routasuojaus- ja pohjanvahvistustyöt 
• siltojen ja rumpujen perusparannus tai uusiminen 
• raidegeometrian parantaminen 
• radan merkkien uusiminen  
• 73 tasoristeyksen poistaminen korvaavilla tasoristeyksillä, joista kahdeksan on 

uusia tasoristeyksiä 
• Närpiön ja Lohiluoman liikennepaikkojen poistaminen 

 
Liikenneviraston vähäliikenteisiä ratoja koskevassa selvityksessä1 tehdyn arvion mu-
kaan rataosa voitaisiin pitää liikennöitävässä kunnossa vielä noin kymmenen vuotta. 
Tämä edellyttäisi normaalin kunnossapidon lisäksi 22 milj. euron toimenpiteitä radan 
kunnon parantamiseksi. Kustannukset jakautuisivat seuraavasti: 
 

• kiskojen vaihto 8,0 M€ 
• pölkynvaihto 7,5 M€ 
• siltojen korjaus 4,0 M€ 
• rumpujen, tasoristeyskansien ym. korjaus 1,0 Me 
• suunnittelu, rakennuttaminen yms.  1,5 M€ 
 
Yhteensä 22,0 M€ 

 
 

                                                             

1 Markku Nummelin, Jarkko Voutilainen, Vähäliikenteiset radat, Tilanne ja tulevaisuus. Liikenneviraston tut-
kimuksia ja selvityksiä 38/2014. 
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3  Nykyiset yritykset ja työpaikat  

Radanvarren kunnissa toimi yhteensä noin 9 800 yritystä vuonna 2014 (taulukko 1). 
Eniten yrityksiä oli Seinäjoella, jossa toimi noin 4 300 yritystä eli 44 % kaikista radan-
varren kuntien yrityksistä. Seuraavaksi eniten yrityksiä oli Kurikassa (noin 1 800 yri-
tystä ja osuus kokonaisyritysmäärästä 18 %). Kaskisissa yrityksiä toimi noin 100 eli 
prosentin verran kaikista yrityksistä. Toimialoittain tarkastellen yrityksiä oli radanvar-
ren kunnissa eniten tukku- ja vähittäiskaupan (18 %), rakentamisen (14 %) sekä maa- 
ja metsätalouden (11 %) toimialoilla. Toimialoittaiset osuudet yksittäisissä kunnissa 
vastasivat pitkälti koko alueen jakautumaa. Seinäjoella eniten yrityksiä toimi kaupan 
alalla (20 %) ja Kaskisissa teollisuudessa (15 %). 

Taulukko 1.  Radanvarren kuntien yritykset vuonna 2014 (www.tilastokeskus.fi). 

 
 
Työpaikkoja radanvarren kunnissa oli vuonna 2014 yhteensä noin 50 300, joista Seinä-
joella 60 % (noin 30 100) (taulukko 2). Ilmajoella, Kurikassa, Kauhajoella ja Närpiössä 
työpaikkoja oli kunnasta riippuen noin 3 400–5 500 (7–11 %). Kaskisissa työpaikka-
määrä oli noin 600 (1 %). Koko radanvarren alueen työpaikoista 20 % oli terveys- ja 
sosiaalipalveluissa, 17 % teollisuudessa ja 13 % tukku- ja vähittäiskaupassa. Muiden 
toimialojen osuudet kokonaistyöpaikkamäärästä olivat alle 10 %. Terveys- ja sosiaali-
palvelut ja teollisuus olivat suurimpia myös lähes kaikissa yksittäisissä kunnissa. Sei-
näjoella eniten työpaikkoja oli terveys- ja sosiaalipalveluissa (22 %), teollisuudessa 
(16 %) ja kaupan alalla (13 %). Toimialajakautuma Kaskisissa oli seuraava: teollisuus 
40 %, kuljetus ja varastointi 11 % ja terveys- ja sosiaalipalvelut 9 %.  

Taulukko 2.  Radanvarren kuntien työpaikat vuonna 2014 (www.tilastokeskus.fi). 

 
 

Ilmajoki Kurikka Seinäjoki Kauhajoki Teuva Kaskinen Närpiö Yhteensä
Toimialat yhteensä 847 1 792 4 263 1 215 455 118 1 073 9 763
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 114 252 228 122 60 8 267 1 051
B Kaivostoiminta ja louhinta 8 28 19 22 4 3 84
C Teollisuus 101 242 344 160 73 18 93 1 031
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 3 10 7 9 2 2 8 41
E Vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 7 26 12 5 10 2 11 73
F Rakentaminen 144 256 637 165 74 13 115 1 404
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen korjaus 149 293 862 220 64 14 185 1 787
H Kuljetus ja varastointi 60 117 237 64 24 8 86 596
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 16 46 122 26 11 9 21 251
J Informaatio ja viestintä 16 21 101 20 5 2 26 191
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 5 6 37 8 4 2 3 65
L Kiinteistöalan toiminta 40 138 492 116 28 15 66 895
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 72 115 470 98 34 12 64 865
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 35 64 165 39 23 3 41 370
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 0
P Koulutus 4 14 51 9 5 1 6 90
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 18 32 123 28 5 1 12 219
R Taiteet, viihde ja virkistys 17 26 104 11 4 10 172
S Muu palvelutoiminta 37 98 241 90 24 8 53 551
T Kotitalouksien toiminta työnantajina 1 1 5 1 2 10
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 0
X Toimiala tuntematon 7 6 2 1 1 17

Ilmajoki Kurikka Seinäjoki Kauhajoki Teuva Kaskinen Närpiö Yhteensä
Toimialat yhteensä 3 370 4 636 30 054 5 471 1 873 560 4 318 50 282
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 439 480 809 563 316 23 993 3 623
B Kaivostoiminta ja louhinta 14 0 75 57 7 0 0 153
C Teollisuus 328 1 002 4 792 885 353 222 749 8 331
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 0 15 138 13 3 3 3 175
E Vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 43 20 144 15 11 0 34 267
F Rakentaminen 266 325 2 048 282 181 38 207 3 347
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen korjaus 294 462 4 050 908 132 26 498 6 370
H Kuljetus ja varastointi 217 228 1 834 186 65 61 234 2 825
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55 129 888 122 42 16 120 1 372
J Informaatio ja viestintä 16 17 591 62 16 1 35 738
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 27 57 415 103 20 4 73 699
L Kiinteistöalan toiminta 26 29 273 37 6 4 15 390
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 97 154 1 191 195 39 20 128 1 824
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 158 215 1 413 172 54 18 153 2 183
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 122 130 1 316 165 19 41 127 1 920
P Koulutus 424 301 1 805 448 125 18 218 3 339
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 632 813 6 560 979 367 49 545 9 945
R Taiteet, viihde ja virkistys 40 42 439 35 30 0 27 613
S Muu palvelutoiminta 106 113 885 131 46 10 84 1 375
T Kotitalouksien toiminta työnantajina 25 33 137 48 9 1 15 268
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 0 0 0 0 0 0 0 0
X Toimiala tuntematon 41 71 251 65 32 5 60 525
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4  Elinkeinoelämään ja alueen kilpailukykyyn 
kohdistuvat vaikutukset 

4.1  Radan perusparantaminen 

4.1.1  Elinkeinoelämän yleinen kehitys 

Alueen kilpailukyky kuvaa yritysten ja työvoiman toimintaympäristöä ja alueen ominai-
suuksia, jotka tukevat menestyvää yritystoimintaa. Kilpailukyvyllä tarkoitetaan aluei-
den kykyä ylläpitää alueella jo sijaitsevien yritysten toimintaedellytyksiä ja houkutella 
alueelle sekä uusia yrityksiä että työvoimaa yritysten käyttöön. Kilpailukykyinen alue 
synnyttää, houkuttelee ja ylläpitää toimintaa, joka lisää alueen taloudellista hyvinvoin-
tia sekä ylläpitää ja kehittää asukkaiden elämän laadun edellytyksiä (palvelut, koulut, 
asuinympäristö)2. 
 
Kilpailukykyä kuvataan usein kuvassa 4 esitetyllä alueiden kilpailukyvyn ”timantilla”, 
joka sisältää myös yritystoimintaan vaikuttavia ominaisuuksia.  Kaavioon on sisälly-
tetty infrastruktuuri, inhimilliset voimavarat, muut yritykset, toimivat verkostot ja 
instituutiot, asuin- ja elinympäristön laatu sekä näistä ominaisuuksista koostuva 
alueen imago. Liikenneyhteydet, tässä tapauksessa Seinäjoki–Kaskinen-radan perus-
parantaminen, tukee osaltaan kaikkia näitä alueellisen kilpailukyvyn osatekijöitä. 
Rautatieyhteyksien parantamisella on vaikutusta elinkeinoelämän myönteiseen 
kehittymiseen. 
 
Yritystoimintaan kohdistuvat vaikutukset muodostuvat yhtäältä sijaintitekijöistä ja yri-
tysten hakeutumisesta hyvien liikenne- ja kuljetusyhteyksien varrelle ja toisaalta toi-
mivien yritysten toimintaedellytysten parantumisesta liikenne- ja kuljetusyhteyksien 
sujuvoituessa. Myönteisten vaikutusten syntyyn ja merkittävyyteen vaikuttaa ymmär-
rettävästi ratayhteyttä toiminnassaan hyödyntävien yritysten määrä. Seinäjoki–Kaski-
nen-radan varrella nämä yritykset sijaitsevat Kaskisten metsäteollisuutta ja Kaskisten 
satamassa toimivia yrityksiä lukuun ottamatta ratakäytävän ulkopuolella. Tosin radan 
varrella toimivat pienet konepajat käyttävät rautatiekuljetuksia satunnaisesti joissakin 
projektikuljetuksissaan. 

                                                             

2 Keskuskauppakamari (2011). Alueiden kilpailukyky 2011. 
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Kuva  4. Alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä (Keskuskauppakamari 
2011). 

Elinkeinojen rooli ja kehitys on paikkakunnan kehitykselle ja imagolle merkittävä 
seikka: olemassa olevat vahvuudet elinkeinorakenteessa profiloivat kuntia hyvin vah-
vasti. Seinäjoki–Kaskinen-radan perusparantaminen vaikuttaa myönteisesti elinkei-
noelämään ja sitä kautta myös radan varren kuntien myönteiseen imagoon. Samalla se 
tukee alueen eri toimijoiden tahtotilaa kehittää elinkeinoelämää. Rakentamishank-
keissa on suuria alueellisia eroja Suomessa, mikä vaikuttaa merkittävästi alueiden elin-
voimaan. Yritykset katsovat kokonaisuuksia investointipäätöksiä tehdessään ja liiken-
neinfrastruktuurin kunto ja kuljetusmahdollisuudet ovat tärkeitä perusteita päätöksiä 
tehtäessä. Radan perusparantaminen tukee Suupohjan alueen rataa hyödyntävien yri-
tysten mahdollisuutta jatkaa toimintaansa alueella ja suunnitella kehittämisinvestoin-
teja. Tämä yhdessä radan perusparantamisen myönteisten työllisyysvaikutusten (ks. 
kohta 5.1) kanssa tuo ”tekemisen meininkiä” alueelle. 
 
Alueen elinvoima, kilpailukyky, vetovoima, houkuttelevuus jne. ovat usein samaa ”te-
kemisen meininkiä” tarkoittavia sisarkäsitteitä. Timo Aron Kaupunkien elinvoiman ver-
tailuanalyysin 2005–2013 (www.timoaro.fi/) mukaan merkittäviä elinvoimaan vaikutta-
via tekijöitä ovat aluetalous, työllisyys, innovatiivisuus, vetovoima ja sosiaalinen tasa-
arvo. Radan perusparantaminen tukee useita näistä tekijöistä (kuva 5).  
 



14
14  

 

Kuva  5. Elinvoima-analyysin osa-alueet ja muuttujat (www.timoaro.fi/). 

4.1.2  Yritysten sijoittuminen ja toimintaedellytykset 

Yritysten toimintaympäristö ja siinä tapahuvat muutokset vaikuttavat ratkaisevasti yri-
tysten kilpailukykyyn ja sitä kautta yritysten sijoittumispäätöksiin. Suomalaiset yrityk-
set hakeutuvat mieluiten hyvien liikenneyhteyksien ja hyvän saavutettavuuden alueille 
sekä osaavan työvoiman läheisyyteen. Yli puolet yrityksistä valitsee sijaintipaikkansa 
näiden tekijöiden perusteella. Keskuskauppakamarin vuonna 2016 tekemän valtakun-
nallisen yrityskyselyyn pohjautuvan selvityksen3 mukaan yritysten alueelliseen sijoit-
tumiseen ja toimintaedellytyksiin vaikuttavat viisi tärkeintä tekijää olivat: 
 

1. Sopivan työvoiman saatavuus 
2. Liikenneyhteydet 
3. Markkinoiden läheisyys 
4. Alueella on kasvukeskus 
5. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö 

 
Lähes 60 % selvitykseen vastanneista noin 1 100 yrityksestä arvioi, että liikenneyhtey-
det vaikuttavat yrityksen sijaintiin ja toimintaedellytyksiin paljon tai erittäin paljon. 
Vain yhdeksän prosenttia yrityksistä ei pidä liikenneyhteyksiä lainkaan tärkeinä sijain-
nin tai toimintaedellytysten kannalta. Yritysten mukaan tärkein liikenneverkon kehit-
tämiskohde on nykyisen liikenneinfrastruktuurin ylläpito ja kehittäminen.  
 
Alueellisesti tarkastellen lähes kaikkialla Suomessa yritykset pitivät liikenneyhteyk-
sien kehittämistä tärkeimpänä keinona, jolla julkinen valta voi vaikuttaa aluekehityk-
seen. Väylien toimivuutta parantamalla voidaan edistää elinvoimaisten työssäkäynti- 
ja talousalueiden rakentumista. Tämä tulee esiin myös Etelä-Pohjanmaan ja Pohjan-
maan kauppakamarialueilla, joissa liikenneyhteydet olivat kolmen tärkeimmän sijoit-
tumistekijän joukossa.  

                                                             

3 Keskuskauppakamari (2016). Alueiden kilpailukyky 2016. 
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Toimialoittain tarkasteltuna teollisuusyritysten sijaintipaikkapäätöksiin vaikuttaa 
muita toimialoja enemmän kustannusten hallinta toimitusketjussa. Liikenneyhteydet 
ja saavutettavuus ovatkin nousseet teollisuusyritysten tärkeimmäksi sijaintiin ja toi-
mintaedellytyksiin vaikuttavaksi tekijäksi Suomessa. Liikenneyhteyksien merkitys yri-
tysten sijaintiin ja toimintaedellytyksiin vaikuttavana tekijänä on kasvanut viime vuo-
sina teollisuuden lisäksi etenkin kaupan ja rakentamisen toimialoilla. Nämä ovat myös 
yritys- ja työpaikkamäärinä mitaten Seinäjoki–Kaskinen-radan varren kuntien merkit-
tävimpiä elinkeinoelämän toimialoja. 
 
Liikenteen ja logistiikan tärkeimmistä kehittämiskohteista lähes kolmasosa yrityksistä 
nimesi rautatieliikenteen kolmen tärkeimmän kehittämiskohteen joukkoon. Yritykset 
toivat esiin sen, että rautatieliikenteen pitäisi palvella etenkin elinkeinoelämän tavara-
liikennetarpeita. Rautateiden tavaraliikenteessä kilpailun puuttuminen ilmenee raide-
kuljetusten korkeina hintoina ja siinä, että asiakkaiden palvelutarpeita ei oteta riittä-
västi huomioon. Todellinen kilpailu rautatieliikenteessä olisikin tärkeää, koska markki-
nahinnat ja monipuolisemmat palvelut muodostuvat kilpailun myötä. Säädösympä-
ristö ei estä kilpailua, sillä EU vapautti rautateiden kansainvälisen tavaraliikenteen kil-
pailulle jo vuonna 2003 ja kansallisen rautateiden tavaraliikenteen vuonna 2007. Kil-
pailua avaava Suomen ja Venäjän rautatieliikennesopimus allekirjoitettiin vuonna 
2016. 
 
Vaikka kotimaan rautateiden tavaraliikenne on avautunut kilpailulle, markkinoille on 
tullut vain yksi operaattori (Fenniarail). Tilanteen arvioidaan kuitenkin muuttuvan 
vähitellen. Uudet operaattorit voivat tarjota esimerkiksi pienten tavaraerien kuljetus-
palveluita. Pienten tavaraerien kuljetukset on yleensä taloudellisempaa hoitaa kuorma-
autoilla. 
 
Radan perusparantamisen (rakentamisen) vaikutukset eivät rajaudu vain rakennus-
alaan, vaan rakentamisen volyymi heijastuu laajalti elinkeinoelämän kysyntään ja kas-
vuun. Tilastokeskuksen vuoden 2013 panos-tuotos-taulukoiden mukaan rakentami-
sella on eniten heijastusvaikutuksia teollisuuteen, liikenteeseen, energiahuoltoon ja 
kauppaan. Energiahuoltoa lukuun ottamatta nämä ovat myös niitä toimialoja, joilla on 
eniten yrityksiä ja työpaikkoja radanvarren kunnissa. Liikenteen (toimialan kuljetus ja 
varastointi) merkitys korostuu erityisesti Kaskisissa sataman vuoksi. Kaskisten sata-
matoiminnalla on kytkös ratalinjan olemassaoloon. Satamatoiminnalla on puolestaan 
merkittävä vaikutus Kaskisten kaupungin talouteen ja merkittäviä työllistämisvaiku-
tuksia myös lähikunnissa. Yksi merkittävä radan perusparantamisen vaikutus on, että 
se tukee Kaskisten sataman TEN-T-statusta tukiessaan tavaraliikenteen kehittymis-
mahdollisuuksia.  
 
Radanvarren metsätaloudelle radan käyttömahdollisuuksilla on merkitystä etenkin 
puukaupoissa, joissa puun myyjä vastaa kuljetuksesta lastauspaikalle. Radan raaka-
puun rautatiekuljetuksissa asiakas ja kuljetusten maksaja on metsäteollisuus. Alueen 
metsänomistajat hyötyvät välillisesti radasta/kuormauspaikasta, koska voivat saada 
puunsa paremmin kaupaksi ja saada lisätuloja. Teuvan kuormauspaikan ajanmukais-
taminen kokojunaliikenteen tarpeisiin parantaisi metsätalouden kilpailukykyä ja an-
taisi alueen metsänhoidolle nykyistä paremmat mahdollisuudet. Nykyisellään Teuvan 
raakapuun lastauspaikan kuormausraiteen pituus ei mahdollista kiinteärunkoisten ko-
kojunien käyttöä. Radan käyttömahdollisuus voisi parantaa myös rautatiekuljetusten 
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käyttömahdollisuuksia bioenergian kuljetuksissa. Toisaalta Liikenneviraston selvityk-
sen4 mukaan radalle ei ole tulossa bioenergian kuljetuskysyntää, mikäli bioenergian 
käyttö kehittyy Metsätehon ja Pöyryn laatiman kysyntäennusteen mukaisesti. 
 

4.2  Radan tehostettu kunnossapito 

Radan tehostetulla kunnossapidolla on samoja myönteisiä vaikutuksia kuin perus-
parantamisella. Myös tehostettu kunnossapito tukee elinkeinoelämän yleisiä 
kehittymismahdollisuuksia ja yritysten sijoittumista ja toimintaedellytyksiä sekä 
Kaskisten sataman TEN-T-statusta. Tehostetun kunnossapidon myötä ratayhteys saa 
mahdollisuuden osoittaa kilpailukykynsä tilanteessa, jossa rataliikenteelle on 
mahdollisesti tulossa uusia toimijoita ja uusia suuria laitoksia on tulossa käyttöön 
(Äänekoski/Metsäfibre, Kuopio/Finnpulp ja Kemi/Kaidi Finland). 
 
Radan tehostetun kunnossapidon ajan eli kymmenessä vuodessa metsäteollisuuden ja 
talouden näkymät ehtivät selkiintyä ja sen kuluessa myös nähdään, tuoko kehitys lisää 
liikennettä Seinäjoki–Kaskinen-rataosuudelle. Perusparantamiseen verrattuna suh-
teellisen pienellä investoinnilla (noin 22 miljoonaa euroa eli noin 2 miljoonaa euroa 
vuodessa) saatetaan saada aikaan merkittäviä myönteisiä vaikutuksia. Radan tehos-
tettu kunnossapito mahdollistaa radan perusparannusta koskevan päätöksen siirtämi-
sen 5–10 vuodella. Toisaalta tällöin myös epävarmuus radan tulevaisuudesta säilyy, 
mikä saattaa hillitä myönteisten vaikutusten syntymistä verrattuna perusparantami-
seen.  
 

4.3  Radan sulkeminen liikenteeltä 

Mikäli rata suljetaan liikenteeltä, edellä kuvatut myönteiset vaikutukset elinkeinoelä-
mään, yrityksiin ja alueen kilpailukykyyn jäävät toteutumatta. Myönteisten vaikutusten 
sijasta tuloksena on lähinnä haitallisia vaikutuksia. Radan liikenteen loppuminen voi 
olla positiivinen asia lähinnä kuorma-autoyritysten kannalta. Niillä on tällöin mahdol-
lisuus laajentaa toimintaansa, riippuen hintakilpailukyvystä ja kuljetusasiakkaiden te-
kemistä logistisista ratkaisuista uudessa tilanteessa. Mikäli Kaskisten sataman tiekul-
jetuksia siirtyy toisiin satamiin, voi kuorma-autoyritysten liiketoiminta myös pienen-
tyä, jos kuljetusasiakkaat siirtyvät käyttämään Kaskista lähempänä sijaitsevia vienti-
satamia ja kuljetuksiin ei ole saatavissa riittävästi paluukuljetuksia. 
 
Myönteiseksi katsottava vaikutus on myös se, että radan sulkeminen liikenteeltä va-
pauttaa maata uusiokäyttöön, mikäli rata myös puretaan fyysisesti (radan rakenteiden 
purkaminen ei sisälly radan sulkeminen liikenteeltä -tarkasteluvaihtoehtoon). Tällä on 
merkitystä erityisesti alueilla, joilla rata kulkee rakennetulla taajama-alueella. Radan 
mahdollisesta purkamisesta ei toistaiseksi ole tietoa. Tietoa ei ole myöskään siitä, pa-
lautuvatko maa-alueet valtiolta kuntien tai yksityisten omistukseen. 
 

                                                             

4 Pekka Iikkanen et  al. (2011)  Energiapuuvirtojen valtakunnallinen optimointimalli. Mallin kuvaus ja käyttö-
mahdollisuudet. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 25/2011. 
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Radan liikenteeltä sulkemisen myötä Suupohjan alueen vetovoimaisuus, imago ja us-
kottavuus elinkeinotoiminta-alueena kärsivät. Rataliikenteen loppumisen mahdolli-
sesti aikaansaamaa kielteistä mielikuvaa voidaan karkeasti ja verrannollisesti kuvata 
seuraavasti: ”Kaskinen on paikkakunta missä Metsä-Botnia lakkautettiin - ei siellä enää 
ole metsäteollisuutta - ei sinne kannata investoida”. Konkreettisemmin liikenteen lak-
kaaminen vaikuttaa siltä osin, kuin nykyiset yritykset siirtävät toimintojaan ja työpaik-
kojaan pois alueelta. Merkittävää on myös Kaskisten sataman kilpailukyvyn ja Ten-T-
statuksen mahdollinen heikkeneminen Lisäksi bioenergian hyödyntämismahdollisuu-
det ja metsäelinkeinon toimintaedellytykset heikentyvät, minkä vuoksi metsät ovat 
vaarassa jäädä vajaakäytölle. 
 
Merkittävä kielteinen vaikutus on myös se, että Kaskisten satamaan tehdyt aiemmat 
investoinnit ovat vaarassa jäädä tehottomaan käyttöön. Kaskisten kaupungilta saadun 
tiedon mukaan nämä valtion, Kaskisten kaupungin ja sataman operaattoreiden inves-
toinnit vuosina 1998–2015 ovat olleet suuruudeltaan yhteensä noin 52 miljoonaa eu-
roa. Kaskisten kaupungin osuus investoinneista on noin 17 miljoonaa euroa (33 %), 
valtion noin 5 miljoonaa euroa (9 %) ja satamaoperaattoreiden noin 30 miljoonaa eu-
roa (57 %). Kaskisten kaupungin tekemien investointien poistot rasittavat kaupungin-
taloutta vielä vuosia eteenpäin. Kaskisten sataman toiminta on yhtiöitetty ja kaupunki 
saa satamalta ainoastaan aluevuokraa. Vaarassa ovat ainakin osittain myös Kaskisten 
satamaan vuoteen 2030 mennessä suunnitteilla olevat noin 30 miljoonan euron inves-
toinnit5 meriväylän syventämiseen ja satamainfrastruktuuriin.  
 
Kuljetuselinkeinossa Kaskisten radan käyttömahdollisuuden loppuminen vaikuttaisi 
kielteisesti lähinnä Kaskisten satamassa toimivien kuljetus-, huolinta- ja ahtausliikkei-
den toimintaan. Rautatiekuljetusten käyttö on esimerkiksi sahatavaran vientikuljetuk-
sissa mahdollistanut lastinkäsittelykapasiteetin tehokkaan käytön. Lastinkäsittely-
resursseja on voitu hyödyntää junavaunujen lastin purussa, kun kuorma-autojen lastia 
ei ole purettavana. Tämä etu menetetään, jos rata suljetaan liikenteeltä. Tämä voi vai-
kuttaa osaltaan myös satamassa käsiteltävän lastin määrään. Liikenteen osittainenkin 
siirtyminen muihin satamiin merkitsisi satamaan tehtyjen investointien tehotonta 
käyttöä. Sataman palveluita olisi myös vaikeampi markkinoida ilman rautatieyhteyttä. 
 
Teollisuudessa radan sulkeminen liikenteeltä heikentäisi Kaskisten rataa nykyään 
käyttävien yritysten toimintaedellytyksiä. Suurin haitta aiheutuisi Kaskisten metsäte-
ollisuudelle raakapuukuljetusten kustannusnousun muodossa.  Sitä vastoin, Kaskisten 
satamaa käyttäville vientiyrityksille löytyy muitakin kilpailukykyisiä reittivaihtoehtoja, 
joissa voidaan hyödyntää rautatiekuljetusta. 
 
Rautateitse hoidettavien vientikuljetusten siirtyminen muihin satamiin vaikuttaisi hy-
vin todennäköisesti myös autokuljetuksina hoidettavien vientikuljetusten reititykseen. 
Tämä ohentaisi entisestään Kaskisten sataman kautta kulkevia tavaravirtoja. Samalla 
Kaskisissa toimivien tuotantolaitosten toimintaedellytykset heikentyisivät, koska nii-
den vientikuljetuksille ei välttämättä löytyisi enää kilpailukykyistä alusliikenteen tar-
jontaa. Radan nykyinen kuljetusmäärä on varsinkin Kaskisten sataman suuntautuvissa 
kuljetuksissa kuitenkin pieni. Tämä selittyy osittain rautatiekuljetusten kannattamat-
tomuudesta Kaskisten sataman kuljetuksissa ja radan sulkemisen uhasta. 
 

                                                             

5 Kaskisten satama Oy (2016). Yleissuunnitelma 2016-2030. 
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Radan liikenne muodostuu pelkästään tavaraliikenteestä. Tavaratonneissa mitattava 
liikennemäärä on pudonnut jatkuvasti viimeisen kymmen vuoden ajan. Enimmillään 
kuljetusmäärä oli vuonna 2007 noin 0,8 milj. tonnia. Vuonna 2015 kuljetusmäärä oli 
enää noin 0,1 milj. tonnia. Tänä vuonna (2016) kuljetusmäärä jää todennäköisesti alle 
tämänkin määrän. Kaskisten sataman kokonaisliikenne vuonna 2015 oli 900 000 ton-
nia, josta vientiä oli 444 000 tonnia ja tuontia 446 000 tonnia. Sataman vienti ja tuonti 
ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolla vuodesta 2013 alkaen. Vaikka radan kulje-
tukset ovat vähentyneet, sataman vienti ja tuonti on siis pysynyt ennallaan. Kun rauta-
tiekuljetusten osuus Kaskisten sataman sahatavaran viennistä oli vuonna 2011 noin 
100 000 tonnia (39 %) oli se vuonna 2015 enää noin 25 000 tonnia (9 %). Näiden lu-
kujen valossa Kaskisten radan sulkemisella liikenteeltä ei olisi sataman toimintaa mer-
kittävästi uhkaavaa vaikutusta, mutta radan perusparannus olisi satamalle mahdolli-
suus.  
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5  Aluetaloudelliset vaikutukset 

5.1  Työllisyysvaikutukset 

Merkittävät rakentamishankkeet vaikuttavat toteutuessaan monin tavoin vaikutusalu-
eensa työllisyyteen ja yritystoimintaan. Työllisyysvaikutukset voidaan jakaa välittö-
miin työllisyysvaikutuksiin, välituotepanosten tuotannon ja sen kerrannaisvaikutusten 
aiheuttamiin työllisyysvaikutuksiin sekä tulojen kasvun aiheuttaman kulutuksen kas-
vun työllisyysvaikutuksiin. 
 
Hankkeet työllistävät paitsi suoraan myös välillisesti työntekijöitä. Etenkin rakenta-
misvaiheessa käytetään runsaasti muiden toimialojen tuottamia välituotteita ja palve-
luja. Näitä ovat mm. koneet ja laiteet, rakennusmateriaalit sekä kuljetus-, huolto- ja 
muut palvelut. Välituotteiden tuotannossa tarvitaan edelleen muiden alojen välituot-
teita, joiden valmistaminen työllistää väkeä. Lisäksi hankkeiden välittömästi ja välilli-
sesti työllistämät henkilöt saavat työtuloja, joista he käyttävät osan tavaroiden ja pal-
veluiden ostamiseen. Tämä kulutuksen lisäys kanavoituu lisäkysynnäksi tavaroita ja 
palveluita tuottaville yrityksille ja heijastuu edelleen työllisyyteen. Tämän ketjun 
kautta syntyviä työllisyysvaikutuksia kutsutaan välillisiksi vaikutuksiksi. 
 
Välittömien ja välillisten työllisyysvaikutusten osuus kokonaisvaikutuksesta vaihtelee 
toimialoittain. Työllisyysvaikutusten kohdentuminen vaihtelee myös alueellisesti. Tie-
tylle alueelle kohdistuvaan osuuteen vaikuttavat alueen osaamisen ja palveluiden 
suhde hankkeen synnyttämään tarpeeseen. Työllisyysvaikutuksia voidaan periaat-
teessa arvioida useilla erityyppisillä menetelmillä. Kaikkiin menetelmiin liittyy epävar-
muustekijöitä. Tämä koskee etenkin epäsuorien ja välillisten vaikutusten sekä alueel-
listen vuotojen arviointia. Yhteiskunta ja sen taloudelliset rakenteet muuttuvat niin pal-
jon, ettei jälkikäteenkään pystytä koskaan tarkalleen määrittelemään, mitä kaikkea jo-
kin investointi on saanut aikaan. Vaikutukset hukkuvat yleensä suurempien muutosten 
alle.  Näiden syiden vuoksi työllisyyteen ja edelleen aluetalouteen kohdistuvien vaiku-
tusten ennakointi vuosiksi eteenpäin on mahdollista vain suuruusluokan tasolla. 
 
Menetelmiin liittyvistä varauksista huolimatta panos–tuotos-mallia käyttäen saadaan 
suuruusluokan tasolla luotettavia arvioita rakentamishankkeiden työllisyysvaikutuk-
sista. Tässä raportissa esitetyt arviot työllisyysvaikutuksista perustuvat Tilastokeskuk-
sen panos–tuotos-kertoimiin, radan perusparantamisen ja tehostetun kunnossapidon 
investointeihin (radan päällysrakenteen uusiminen, routasuojaus- ja pohjanvahvistus-
työt, kiskojen vaihto jne., ks. kohdat 2.2 ja 2.3). Apuna on käytetty lisäksi aiempia alue-
taloudellisia selvityksiä erilaisista rakentamishankkeista ja vertailukelpoisten tapaus-
tutkimusten analysointia. 
 
Seinäjoki–Kaskinen-radan perusparantamishanke työllistää noin kolme vuotta kestä-
vän rakentamisvaiheen aikana suuruusluokkatasolla noin 1 600 henkilöä. Työllisyys-
vaikutukset jakautuvat suunnilleen puoliksi välittömien ja välillisten vaikutusten kes-
ken. Henkilöillä tarkoitetaan työllistyviä henkilöitä, ei henkilötyövuosia, joiden kerty-
miseen vaikuttavat työntekijöiden työsuhteen muodot (osa-aikaisuus). Työllisyysvai-
kutuksia tarkasteltaessa on pidettävä mielessä, että kyseessä on laskennallinen arvio. 
Todellisuudessa työllistyvien henkilöiden määrään tulevat vaikuttamaan monet eri sei-
kat rakentamisen urakkatarjousten sisällöstä lähtien. Lisäksi on huomioitava, että osa 
ratahankkeen ansiosta työllistyvistä henkilöistä työllistyy kokopäiväisesti ja osa vain 
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osa-aikaisesti. Osa-aikaisuus voi olla osapäiväistä, osaviikkoista ja osavuotista työtä. 
Vuonna 2014 osa-aikatyöllisten osuus kaikista Suomen työllisistä oli 15 % (www.tilas-
tokeskus.fi). 
 
Radan perusparantamisen tapaisen hankkeen työllisyysvaikutusten alueellisesta koh-
dentumisesta ei ole käytettävissä analyyttistä tutkimustietoa. Arvio alueellisesta ja-
kautumisesta perustuu aiemmissa aluetaloudellisissa tarkasteluissa tehtyihin selvi-
tyksiin, suurten rakentamishankkeiden analyysiin sekä tietoihin vaikutusalueen työvoi-
masta, työllisyystilanteesta ja yritystoiminnasta. Työllisyysvaikutukset jakautuvat alu-
eellisesti radanvarren sijaintikuntien ja seutukuntien, maakuntien ja pieneltä osin 
myös muun Suomen välille. Tarkastelutasona ovat Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan 
maakunnat, koska työllisyysvaikutusten tarkempaan alueelliseen kohdentamiseen ei 
ole riittävästi tietoa luotettavan arvion muodostamiseksi. Maakuntiin kohdistuva osuus 
riippuu osaltaan yritysten ja työvoiman toimialarakenteesta. Mitä suurempi osuus yri-
tyksistä ja työvoimasta toimii sellaisilla aloilla, jotka voivat tarjota tuotteita tai työvoi-
maa hankkeen toteutukseen, sitä suurempi osuus vaikutuksista kohdentuu kyseiselle 
alueelle. Myös yritysten kilpailukyky ja valmius tarjota tuotteita ja palveluja hanketta 
varten vaikuttavat vaikutusten alueelliseen kohdentumiseen. 
 
Rakentamisvaiheessa valtaosa rakentamistöistä voidaan periaatteessa tehdä maakun-
tien omien yritysten voimin, mutta käytännössä näin ei todennäköisesti tapahdu. Ra-
tahankkeen välittömistä työllisyysvaikutuksista keskimäärin 70–80 % eli noin 600–
700 henkilöä kohdistuu Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntiin. Välillisistä työl-
lisyysvaikutuksista puolestaan keskimäärin 40–50 % eli noin 300–400 henkilöä koh-
distuu maakuntiin. Rakentamisvaiheen välitön ja välillinen kokonaistyöllisyysvaikutus 
maakunnissa on siten suuruusluokkaa 900–1 100 henkilöä. Radan tehostetun kunnos-
sapidon aikaansaama työllisyysvaikutus on suuruusluokkaa 300 henkilöä eli vuosita-
solla noin 30 henkilöä. Työllisyysvaikutuksesta vajaa puolet kohdistuu Etelä-Pohjan-
maan ja Pohjanmaan maakuntiin. 
 
Kun perusparannettu rata on valmistunut, sen kunnossapitoon tarvitaan työntekijöitä. 
Perusparantaminen ei kuitenkaan aiheuta käytännössä tarvetta lisätä radan kunnossa-
pidossa työllistyvää henkilöstöä. Perusparantamisen valmistumisen jälkeiset työlli-
syysvaikutukset toteutuvat välillisesti ns. ulkoisvaikutusten kautta. Niillä tarkoitetaan 
ratahankkeeseen liittyviä sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat radan vaikutusalueella 
toimivien yritysten kannattavuuteen ja uusien yritysten sijoittumiseen. Ulkoisvaikutuk-
sia ei ollut mahdollista arvioida tässä työssä määrällisesti riittävän luotettavalla ta-
solla. Tämän vuoksi niiden osalta on tyydyttävä kuvailevaan ja esimerkin kautta tehtä-
vään tarkasteluun. 
 
Ulkoisvaikutuksia kertyy mm. kuljetuskustannuksissa saavutettavista säästöistä. Han-
kearvioinnissa radan peruskorjauksella arvioidaan saavutettavan perusskenaariossa 
yhteensä noin 0,8 miljoonan euron liikennöintikustannussäästöt vuodessa (ml. verot ja 
maksut noin 0,1 milj. €/v). Optimistisen kasvun skenaariossa kuljetusasiakkaiden ko-
kema hyöty voi muodostua liikennöintikustannuksia (rahtihintoja) koskevien muutos-
ten ohella myös muista logistisista kustannus- ja palvelutasomuutoksista. Saavutet-
tava kokonaishyöty on tällöin noin 1,3 miljoonaa euroa vuodessa, josta arvioitu liiken-
teen verojen ja maksujen osuus on noin 0,3 miljoonaa euroa. Radan tehostetun kun-
nossapidon osalta saavutettava säästö on perusskenaariossa noin 0,5 miljoonaa euroa 
vuodessa (verot ja maksut noin 0,04 milj. €) ja optimistisen kasvun skenaariossa noin 
0,7 miljoonaa euroa vuodessa (verot ja maksut noin 0,2 milj. €). Osa näistä säästöistä 
voi kanavoitua yritysten investointeihin ja mahdollisesti edelleen uusiksi työpaikoiksi. 



21 
 

Radan peruskorjauksesta ja tehostetun kunnossapidon jatkamisesta hyötyvät erityi-
sesti Kaskisten kemihierretehtaan raakapuukuljetukset. Radan ylläpidon jatkaminen 
mahdollistaa myös raakapuun kuormaustoiminnan uudelleen aloittamisen radalla. 
Raakapuun kysynnän kasvaessa tällä voi olla merkittävä teollisuuden kuljetuskustan-
nuksia alentava vaikutus. 
 
Kaskisten satama siellä toimivine yrityksineen on merkittävä työllistäjä ja tulonlähde 
Suupohjan alueelle. Kaskisten satama työllistää kokonaisuudessaan noin 60 henkilöä 
(sisältää myös satamassa toimivien operaattorien henkilökunnan). Myös satamaan si-
donnaiset teollisuusyritykset ovat tärkeitä työllistäjiä. Esimerkiksi Metsä Boardin ke-
mihierretehtaalla työskentelee noin 80, Lunawwod Oy:ssä noin 25 ja Aureskoski Oy:ssä 
noin 15 henkilöä. Radan sulkemisella liikenteeltä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia sa-
taman työllisyyteen. 
 

5.2  Verot 

Radan perusparantaminen ja tehostettu kunnossapito vaikuttavat kunnallisverotuloi-
hin työllisyydessä ja yritystoiminnassa tapahtuvien muutosten kautta. Kunnallisvero-
tulojen arviointi pohjautuu Etelä-Pohjanmaahan ja Pohjanmaahan kohdistuviin inves-
tointivaiheen aikaisiin työllisyysvaikutuksiin ja maakuntien kuntien keskimääräiseen 
vuoden 2014 kunnallisveroon (noin 3 000 €/asukas). Näin laskien kunnallisveroa ker-
tyy noin viisi miljoonaa euroa kolme vuotta kestävän perusparannuksen aikana. Radan 
tehostetun kunnossapidon vaikutus kunnallisverotuloihin on huomattavasti pienempi, 
noin 400 000 euroa eli noin 40 000 euroa vuodessa. Verotulot jakautuvat eri kuntiin 
työntekijöiden asuinkuntien mukaan. Radan perusparantamisen kunnallisverotulovai-
kutuksesta saa kuvan vertaamalla sitä radanvarren kuntien kunnallisverotuloihin vuo-
delta 2014 (www.kuntaliitto.fi): 
 

- Ilmajoki   34 milj. € 
- Kaskinen     5 milj. € 
- Kauhajoki   39 milj. € 
- Kurikka   36 milj. € 
- Närpiö   26 milj. € 
- Seinäjoki 205 milj. € 
- Teuva     15 milj. € 

 
Kunnallisverotuloa tarkasteltaessa on pidettävä mielessä, että kyse on panos–tuotos-
mallin mukaan laskettujen henkilöiden – ei henkilötyövuosien – aikaansaamasta ve-
rosta. Henkilötyövuosien kertymiseen vaikuttavat työntekijöiden työsuhteen muodot 
(kokoaikaisuus ja osa-aikaisuus). Laskennallista verotuloa voidaan siten pitää maksi-
miarviona, jossa ei ole huomioitu työllistyvien henkilöiden työsuhteiden muotoja.  
 
Rakentamishankkeiden vaikutukset kiinteistöveroihin toteutuvat uudisrakentamisen 
määrän mukaan: mitä enemmän hanke saa aikaan uusien asuntojen ja toimitilojen ra-
kentamista, sitä suurempi on verotulon kasvu. Radan perusparantamisen aikaansaama 
asunto- ja toimitilojen kysynnän kasvu voidaan arvioida niin vähäiseksi, että se ei lisää 
rakentamistarvetta eikä siten kiinteistöverotuloja. Radan perusparantamisessa työllis-
tyvät henkilöt tuovat alueelle euroja ostaessaan tavaroita ja palveluja. Koska nämä 
työntekijät eivät kuitenkaan muuta alueelle pysyvästi ratahankkeen vuoksi, vaikutukset 
tavaroita ja palveluja tuottavin yrityksiin jäävät suhteellisen vähäisiksi. 
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6  Yhteenveto ja johtopäätökset 

Seinäjoki–Kaskinen-rata on huonossa kunnossa ja alkaa olla käyttöikänsä lopussa. Ra-
dan ja Kaskisten sataman kuljetusvolyymit ovat vähentyneet viime vuosina, mutta rata 
on yhä tärkeä sitä käyttävälle teollisuudelle. Radan perusparannuksen kustannusarvio 
on noin 122 miljoonaa euroa ja se mahdollistaisi radan liikenteen jatkamisen pitkälle 
tulevaisuuteen. Mikäli rataa ei perusparanneta, radan liikenne lakkaa viimeistään noin 
kymmenen vuoden kuluttua. Siihen asti rataa voidaan ylläpitää tehostetun kunnossa-
pidon avulla. Tehostetun kunnossapidon kustannukset ovat suuruusluokkaa 22 miljoo-
naa euroa. 
 
Radan perusparantamisella on merkittävä vaikutus työllisyyteen ja aluetalouteen si-
jaintialueellaan, mutta valtion kannalta katsottuna investoinnin vaikutukset olisivat 
suunnilleen samansuuruisia tehtäessä vastaava investointi Suupohjan alueen sijasta 
jonnekin muualle. Valtion ja alueellisen päätöksenteon näkökulmat ovat erilaiset. Val-
tion kannalta aluetaloudellisia vaikutuksia ei voida nähdä yksittäisen hankkeen perus-
teluina siitä huolimatta, että Seinäjoki-Kaskinen -rata on osa valtakunnallista rataverk-
koa. Kyse on kuitenkin yksittäisestä hankkeesta verrattuna muihin rataverkon hankkei-
siin. 
 
Radan perusparantaminen tukee alueen eri toimijoiden tahtotilaa kehittää elinkei-
noelämää ja Kaskisten sataman Ten-T-statusta. Elinkeinoelämälle ja etenkin metsäte-
ollisuudelle (esimerkiksi Metsä Boardin kemihierretehtaalle) ja Kaskisten satamalle ra-
dan perusparantaminen viestii siitä, että alueen tulevaisuuteen panostetaan, jolloin 
yrityksetkin voivat suunnitella tulevaa toimintaansa ja uusia kehittämisinvestointeja. 
Kaskisten satamalle perusparannus olisi mahdollisuus, mutta radan liikenteen lakkaut-
tamisella ei olisi sataman toimintaa merkittävästi uhkaavaa vaikutusta. Perusparanta-
minen merkitsee myös sitä, että Kaskisten satamaan tehdyt noin 52 miljoonan euron 
investoinnit eivät jää tehottomaan käyttöön ja vuoteen 2030 mennessä suunnitelluille 
noin 30 miljoonan euron investoinneille on rautatiekuljetusten tuoma tuki. Seinäjoen 
logistiikkakeskus ja ratapihahanke puoltavat osaltaan perusparantamista. 
 
Myönteiset elinkeinoelämään kohdistuvat vaikutukset yhdessä perusparantamisen ai-
kaansaamien työllisyysvaikutusten kanssa tuovat Suupohjan alueen kilpailukykyyn 
vaikuttavaa ”tekemisen meininkiä”. Näin vaikutukset heijastuvat myös radanvarren 
kuntien imagoon: "Metsä-Botnia lopetti toimintansa, mutta Seinäjoki–Kaskinen-rata 
perusparannetaan". Radan perusparantaminen työllistää rakentamisvaiheen aikana 
Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla välittömästi ja välillisesti kerrannaisvaikutuksi-
neen yhteensä suuruusluokkatasolla noin 1 000 henkilöä. Tämä kasvattaa kuntien kun-
nallisverotuloja suuruusluokkatasolla noin viisi miljoonaa euroa perusparannuksen 
keston ajan. 
 
Radan toiminnan jatkuminen mahdollistaa raakapuun kuormaustoiminnan uudelleen 
aloittamisen radalla. Raakapuun kysynnän kasvaessa tällä voi olla merkittävä teolli-
suuden kuljetuskustannuksia alentava vaikutus varsinkin, jos Teuvan kuormauspaikan 
raidetta jatketaan niin, että se mahdollistaa täysimittaisten raakapuujunien liikennöin-
nin. Tämä lisää Suupohjan alueen puun myyntituloja. Radan perusparantamisen myötä 
kuljetuskustannuksissa saavutetaan säästöjä skenaariosta riippuen 0,7–1,0 miljoonaa 
euroa. Osa näistä säästöistä voi kanavoitua yritysten investointeihin ja mahdollisesti 
edelleen uusiksi työpaikoiksi. 
 



23 
 

Myös radan tehostettu kunnossapito tukee elinkeinoelämän yleisiä kehittymismah-
dollisuuksia, yritysten toimintaedellytyksiä ja Kaskisten sataman TEN-T-statusta. 
Kymmenessä vuodessa metsäteollisuuden ja talouden näkymät ehtivät selkiintyä ja 
sen kuluessa myös nähdään, tuoko kehitys lisää liikennettä rataosuudelle. Perusparan-
tamiseen verrattuna suhteellisen pienellä investoinnilla saatetaan saada aikaan mer-
kittäviä myönteisiä vaikutuksia. Tehostettu kunnossapito mahdollistaa radan peruspa-
rannusta koskevan päätöksen siirtämisen 5–10 vuodella. Toisaalta tällöin myös epä-
varmuus radan tulevaisuudesta säilyy, mikä saattaa hillitä myönteisten vaikutusten 
syntymistä. Tehostetun kunnossapidon työllisyysvaikutus on suuruusluokkaa 300 hen-
kilöä (noin 30 henkilöä vuosittain), josta vajaa puolet kohdistuu Etelä-Pohjanmaan ja 
Pohjanmaan maakuntiin. Tämän vaikutus kunnallisverotuloihin on noin 400 000 euroa 
eli vuositasolla noin 40 000 euroa. 
 
Radan liikenteeltä sulkemisen vaikutukset elinkeinoelämään, yrityksiin ja alueen kil-
pailukykyyn ovat pääsääntöisesti kielteisiä. Vain kuorma-autoyrityksille rataliikenteen 
loppumisesta saattaisi olla hyötyä. Muilta osin radan liikenteeltä sulkeminen on Suu-
pohjan alueen kehitykselle takaisku. Liikenteen lakkaamisen myötä alueen vetovoimai-
suus, imago ja uskottavuus elinkeinotoiminta-alueena kärsivät. Kaskisten satamaan 
tehdyt investoinnit saattavat jäädä tehottomaan käyttöön ja satamaan suunnitellut uu-
det investoinnit ja TEN-T-status saattavat olla vaarassa. Teollisuudessa radan liiken-
teeltä sulkeminen heikentää rataa nykyään käyttävien yritysten ja etenkin metsäteolli-
suuden toimintaedellytyksiä. Myös Suupohjan alueen vetovoima uusien raskaita kulje-
tuksia tarvitsevien teollisuusyritysten sijoituspaikkana heikentyy. 
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