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”EDESSÄ LOISTAVA TULEVAISUUS –

KUNHAN SINNE ASTI SELVITÄÄN”

Raitiotien rakentamisaikaiset 

yritysvaikutukset –tutkimus

Toteuttaja Tampereen yliopisto yhteistyössä 

Tampereen kaupungin, Tampereen 

kauppakamarin ja Pirkanmaan Yrittäjien 

kanssa.

Tutkimusajankohta: 1/2018 – 3/2019.

Aineisto:

• Tilastokeskuksen aineisto liikevaihdon ja 
henkilöstön kehityksestä raitiotien 
rakentamiskäytävällä sijaitsevissa 
yrityksissä.

• Kyselyaineisto, 219 vastaajaa. 

• 39 tutkimushaastattelua vaikutusalueen 
yrittäjille

• 2 fokusryhmätapaamista yrittäjille sekä 
järjestöjen ja kaupungin edustajille

Tutkimustietoa rakennusvaiheista
Nykyaikaisten kevytraidejärjestelmien jo 1980-luvulla alkanutta 

rakentamisaaltoa luonnehditaan kansainvälisesti usein 

raideliikennerenessanssiksi. Termi kuvaa raitioteiden laajaa merkitystä 

kaupunkien kehitykselle.  Parhaimmillaan niistä tulee paljon enemmän 

kuin joukkoliikennehanke, koko kaupungin kasvun selkäranka. 

Raidehankkeiden rakentamisvaiheen aikaisia vaikutuksia on tutkittu 

vain vähän, vaikka se onkin kriittinen ajanjakso raitiotietä rakentavan 

kaupungin uudistumiselle. Rakentaminen vaikuttaa kaikkiin kaupungin 

käyttäjiin, kuten Tampereellakin on nähty. Mutta miten kaupunkia 

halkova työmaa vaikuttaa elinkeinoelämään ja miltä ratikkakuoppa 

näyttää yrittäjän silmin? 

Haitat ja miten ehkäistä niitä
Yrittäjät raportoivat merkittävistä haitoista. Kyselyn ja haastattelujen 
perusteella tunnistetut haitat koottiin kolmeksi ryhmäksi: 
saavutettavuus, tiedonkulku ja mielikuvat. Luokittelu sai vahvistusta 
järjestämissämme syventävissä ryhmäkeskusteluissa. Haitat nähtiin 
pääsääntöisesti samansuuntaisina tutkimuskauden ajan. 

Raitiotie muuttaa kaupunkia
Raitiotien rakentuminen tarjoaa uusia perusteita yritysten sijoittumispäätöksien tekemiseen. Useimmat 

haastatellut yrittäjät olivat sitä mieltä, että raitiotiellä on ainakin osittaista vaikutusta siihen, missä heidän 

yrityksensä kannattaa tulevaisuudessa sijaita. Yrittäjät, joiden asiakkaat tulevat pääasiassa autoillen, 

kertoivat joutuneensa miettimään sijaintiaan uudelleen.

Osaa yrittäjistä huolestutti vähittäiskaupan tulevaisuus keskustassa. Kalevan puolestaan odotettiin 

muuttuvan keskustamaisempien toimintojen alueeksi. Osa yrittäjistä katsoi jo toisen vaiheen linjauksiin: 

Lielahti ja Hiedanranta herättivät kiinnostusta. 

Tulevaisuuteen suhtauduttiin pitkällä aikavälillä pääosin positiivisesti. Erityisesti kuluttajaliiketoimintaan 
keskittyneet yrittäjät arvioivat hyötyvänsä raitiotien valmistumisesta. Linjan vieressä ja lähellä pysäkkialueita 
sijaitsevat yrittäjät suhtautuivat tulevaisuuteen raitiotien valmistuttua positiivisimmin. 

Yhteenveto

• Yrittäjien mukaan raitiotien rakentamisaikaisia haittoja voidaan ehkäistä 

kulkuyhteyksiä turvaamalla, oikea-aikaisella ja kohdennetulla 

viestinnällä ja vuorovaikutuksella sekä imagovaikuttamisella. 

Henkilökohtainen kontakti koetaan erityisen vaikuttavaksi.

• Pitkällä aikavälillä raitiotien valmistumisen nähtiin lisäävän 

liiketoiminnan edellytyksiä Tampereella.

• Toiminnot hakevat paikkojaan: raitiotie tulee ymmärtää korostetusti 

koko kaupungin dynamiikkaan vaikuttavana maankäyttöhankkeena, ei 

vain joukkoliikennehankkeena. 
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Täysin eri mieltä Jonkin verran eri mieltä Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä EOS

RAITIOTIELLÄ ON POSITIIVISIA VAIKUTUKSIA 

TAMPEREEN IMAGOON

PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ RAITIOTIE EDISTÄÄ 

TAMPEREEN JA SEUDUN KILPAILUKYKYÄ
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RAITIOTIE LISÄÄ REITIN VARRELLA OLEVIEN YDINKESKUSTAN 

ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN HOUKUTTELEVUUTTA

Tiedonkulun ongelmina nähtiin viestinnän kohdentamattomuus sekä 
huono ajoitus. Tiedonkulkuun liittyi myös epäselvyyksiä: keneen on oltava 

yhteydessä ongelmatilanteissa? Tärkeimmiksi tiedonlähteiksi koettiin 
yleisesti epäviralliset kanavat, jotka saattoivat jopa edistää virheellisen 

tiedon leviämistä ja siten lisätä negatiivisuutta.

Konkreettisin yrittäjien kokema haitta oli heikentynyt saavutettavuus. Kaupunki- ja 
yritysrakenteen vuoksi saavutettavuusongelma nähtiin eri alueilla eri tavoin. 
Keskusta-alueella korostuivat erityisesti kävely-yhteyksien merkitys sekä 
joukkoliikenteen pysäkkimuutokset, kun taas Kalevan alueella 
pysäköintimahdollisuuksien heikentyminen puhutti eniten.

Aineistossa toistuu hyvin vahvasti ajatus siitä, että rakentamistyö olisi pitänyt tehdä 
pätkissä, kortteli kerralla kokonaan valmiiksi. Moni yrittäjä piti turhauttavana 

työmaiden samanaikaista ja pitkäkestoista käynnissä oloa. Valmistuvien  
rakentamiskohteiden näkeminen kuitenkin herätti toivoa.
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RAITIOTIEN RAKENTAMISVAIHE AIHEUTTAA 

MERKITTÄVÄÄ HAITTAA YRITYKSENI 

LIIKETOIMINNALLE

Huonosta imagosta ja asiakkaiden negatiivisista mielikuvista oltiin 
huolissaan, sillä ne vaikuttavat asiakasvirtoihin. Ohikulkijoiden 
vähentyessä yritykset, joiden toiminta perustuu spontaaniin asiointiin, 
kärsivät tästä eniten. Yksittäiset ongelmakohdat, ikävät esimerkit ja 
piittaamattomiksi koetut lausunnot kaupungin suunnalta vaikuttavat 
asenneilmapiiriin hyvin kielteisesti. Myös median vaikutus 
asenneilmapiirin muutoksiin koettiin keskeiseksi. 

Yritykset ottivat tutkimusaikana aktiivisemman oman 
roolin negatiivisten mielikuvien kohentamisessa. Samalla 
voimistui keskustelu siitä, miten yrittäjät itse voivat 
vaikuttaa asiakkaiden mielikuviin.

Tiedonkulun katsottiin kuitenkin parantuneen selvästi talvesta 
2018 kevääseen 2019. Yrittäjät kertoivat aiempaa paremmasta 
viestinnästä ja yrittäjien tarpeiden huomioimisesta. Raitiotien 
kehitysohjelman yritysyhteyshenkilön työ ja henkilökohtainen 

kontakti koettiin erityisen tärkeäksi rakentamista
koskevassa viestinnässä.

Ilari Karppi ja  Kaisu SahamiesJohtamisen ja talouden tiedekunta


