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Suupohjan radasta vahvistuva 
kehityskäytävä -hanke valmistumassa 
Suupohjan radasta vahvistuva kehitys-
käytävä -hankkeen keskeiset tulokset on 
julkaistu. Hankkeessa Etelä-Pohjanmaan 
rautatieyhdistys on tuottanut ratkaisuja 
radan tavarakuljetusten lisäämiseksi ja sel-
vittänyt henkilöliikenteen käynnistämisen 
edellytykset. Helsingin yliopiston Ruralia-
instituutti on arvioinut hankkeessa radan 
aluetaloudelliset vaikutukset kolmessa 
tulevaisuuden skenaariossa. 

Tavaraliikenteen ja etenkin raakapuun 
kuljetuksen merkitys Suupohjan radan 
kehittämisessä on suuri. Hankkeessa on 
muun muassa keskusteltu metsäyhtiöiden 
kanssa ja tuettu Teuvan liikennepaikkaan 
kohdistuneiden investointien toteuttamis-
ta. Toimenpiteet ovat olleet tuloksellisia, 
mikä näkyy radan liikennemäärien kasva-
misena. Lisäksi hankkeessa on esimerkiksi 
keskusteltu alueella keskeisten työnantaji-
en ja kuntaedustajien kanssa henkilölii-
kenteen käynnistämisestä. Keskustelujen 
perusteella alueella on kiinnostusta hen-
kilöliikennettä kohtaan, sillä sen koetaan 
vahvistavan alueen vetovoimaisuutta ja 
tukevan yritysten ilmastotoimenpiteiden 
toteuttamista. 

Aluetaloudellisten vaikutusten arviointi 
osoitti, että radan sulkeminen johtaisi ne-
gatiivisiin talous- ja työllisyysvaikutuk-
siin. Radan liikennemäärän kasvaminen 
realistisen tai optimistisen skenaarion 
mukaisesti kasvattaisi etenkin alueen 
metsätaloutta. Radan sulkemisen ja opti-
mistisen skenaarion vuotuisia vaikutuksia 
verrattaessa ero on suurimmillaan yli 30 
miljoonaa euroa alueellisessa BKT:ssa ja 
noin 140 henkilötyövuotta työllisyydessä. 
Kasvuskenaarioissa liikennettä siirtyisi 
maanteiltä rautateille, mikä voisi johtaa 
liikenteen päästöjen vähenemiseen. 

Suupohjan radan aluetalousvaikutuk-
set kertyvät suurelta osin metsätalouteen 
kohdistuvista muutoksista. Puukuljetukset 
radalla ovat jo vilkastuneet, mikä viittaa sii-
hen, että myönteiseksi katsottavia talous- ja 
työllisyysvaikutuksia olisi jo muodostunut. 
Suupohjan radalla onkin mahdollisuuksia 
toimia alueen vahvistuvana kehityskäytä-
vänä, mutta se edellyttää jatkossakin aktii-
vista työtä radan kehittämiseksi. 

Suupohjan radasta vahvistuva kehityskäytävä hanke 
on Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 
kuuluva, EU:n maaseuturahaston tuella toteutettava 
kehittämishanke. 
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