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Tiivistelmä   

Toimiva kaupunkiympäristö on yksi hyvinvointia edistävän elämän rakennusaineista. Liikkumisen helppous 
on puolestaan osa kaupungin toimivuutta.  Tampereen raitiotien kaltaiset saavutettavuutta parantavat 
raidehankkeet ovat esimerkkejä investointivetoisesta kaupunkikehittämisestä. Jotta suuren mittaluokan 
hankkeilla olisi potentiaalia toimia strategisina yhdyskuntakehittämisen välineinä, niitä ei tule tarkastella 
yksin liikennettä palvelevina järjestelminä. Olennaista on hankkeiden kytkeminen ympäröivään 
kaupunkirakenteeseen ja sen toimintoihin. Tampereella raitiotie näyttäytyykin merkittävän 
joukkoliikennehankkeen ohella keinona hallita kasvua ja edistää kaupunkirakenteen kestävyyttä. Osana 
kaupunkiseudun yhteistyötä raitiotien ylikunnalliset jatkeet edellyttävät kuntien yhteistä sopimista 
keskeisissä kehittämiskysymyksissä. Kuntapäättäjien onkin kyettävä ylittämään hallinto- ja kuntarajoja sekä 
tunnistettava raidejärjestelmään sitoutumisen mittaluokka ja aikajänne. Kapean sektorilähtöisen tarkastelun 
sijaan tämä edellyttää kaupunkisuunnittelulta kokonaisvaltaisempaa näkökulmaa. 
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Johdanto  

Kaupunkiympäristöjen laatu on noussut merkittäväksi kilpailutekijäksi houkuteltaessa korkeasti koulutettuja 

osaajia (Østbye ym., 2017). Yhtä lailla kaupunkeja velvoittavat tänä päivänä erilaiset päästö- ja 

energiansäästötavoitteet. Pohjoismaiset kaupungit sijoittuvat vuodesta toiseen kärkisijoille erilaisissa 

elämänlaatu- ja kestävyysvertailuissa, sillä niissä toimiva kaupunkiympäristö on nähty yhtenä hyvän elämän 

rakennusaineista. Liikkumisen helppous on puolestaan osa toimivuutta. Tämän vuoksi monet kaupungit ja 

kaupunkiseudut ovat 1980-luvulta lähtien rakentaneet uutta urbaania raideliikennettä. Suomalaisia 

esimerkkejä ovat pääkaupunkiseudun raidehankkeet sekä rakenteilla oleva Tampereen raitiotie.  

Näissä saavutettavuutta parantavissa hankkeissa on samanaikaisesti kyse megaluokan investoinneista 

kaupungin kehitykseen tai suoranaisesta investointivetoisesta kaupunkikehittämisestä. Tämän vuoksi niitä ei 

tule tarkastella yksin liikennettä palvelevina järjestelminä. Tarkastelemme Tampereen raitiotiehanketta 

esimerkkinä kaupunkikehittämisen suurhankkeista. Sitä voidaan pitää materiaalisena, hallinnon eri 

sektoreiden huomiota vaativana artefaktina. Tampereella raitiotie on jo vaikuttanut merkittävästi 

maankäyttöpäätöksiin ja niiden toimeenpanoon. Sen merkitystä korostaa rakenteiden ajallinen pysyvyys 

kaupunkitilassa: vaikutukset ympäröivään kaupunkiin ja sen toimintoihin ulottuvat vuosikymmenien ja -

satojen päähän.  
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Tarkastelua pohjustavat tutkimusselostukset viime vuosikymmeninä toteutettujen raitiotiehankkeiden 

kaupunkikehitysvaikutuksista. Empiirinen tutkimusasetelma rakentuu suunnittelu- ja 

päätöksentekodokumenttien sekä Tampereen kaupungin ylimmän ja keskijohdon sekä kokeneen 

suunnittelijakunnan keskuudesta kerätyn fokusryhmä- ja haastatteluaineiston varaan. Olemme haastatelleet 

myös raitiotien reitin varrella toimivia yrittäjiä. Tutkimusta on tehty osana Suomen Akatemian STN-

rahoitteista BEMINE-hanketta (Beyond MALPE-coordination: Integrative Envisioning, 2016-2019) sekä 

aiemmissa vaiheissa osana VNK-rahoitteista Maankäyttö, asuminen ja kestävä julkinen talous (JULMA) -

tutkimushanketta sekä Tampereen kaupungin raitiotien vaikutusten sekä sen rakentamisvaiheen 

yritysvaikutusten arviointia. 

TOD – Joukkoliikenneorientoitunutta kaupunkia kehittämässä  

Kaupunkisuunnittelussa tavoitteet kestävyydestä, elinvoimaisuudesta ja hyvinvointia tukevasta 

elinympäristöstä pyritään saavuttamaan erilaisilla yhdyskuntarakenteellisilla ratkaisuilla. Kaupunkien 

toiminnallinen eriytyminen on nähty merkittävänä kestävyyshaasteena. Transit-oriented development (TOD) 

on globaalisti levinnyt suunnitteluperiaate, jolla tuetaan kaupunkimaisen tiivistä yhdyskuntarakennetta sekä 

kävelyä ja pyöräilyä osana joukkoliikenteen käyttöä (Calthorpe, 1993). Usein sen keskeisiin tavoitteisiin 

kuuluu myös kohtuuhintaisesta asuntotarjonnasta huolehtiminen. Samalla haastetaan 

henkilöautoriippuvuutta etenkin kaupunkiseutujen ytimissä. Tämä edellyttää maankäytön ja liikenteen 

suunnittelun integrointia.  

Monissa kaupungeissa kaupunkiraitiotiejärjestelmät (light rail transit, LRT) ovat nousseet suosituiksi 

kehitettäessä alueen joukkoliikennejärjestelmää hyvin palvelevaksi verkostoksi, jolla on vahva runkolinja 

(Olesen & Lassen, 2016). Niiden avulla on myös pyritty eheyttämään toiminnallisesti eriytyneitä alueita ja 

tukemaan kaupungin fiksua kasvua (smart growth, Puustinen, Mäntysalo & Karppi, 2016). Käveltävyys ja 

joukkoliikenteen hyvä saavutettavuus ovat arvostettuja elinympäristön piirteitä, mikä tekee 

raideliikenteeseen tukeutuvista TOD-alueista haluttuja asuinkohteita (Noland ym., 2017). Julkisen toimijan 

ohjausta vaaditaan kuitenkin tilanteissa, joissa reitin varren houkuttelevuus synnyttää uhan 

yhdyskuntarakenteen yksipuolistumisesta tai sosiaalisesta eriytymisestä. 

Kukin kaupunki on suunnitteluympäristönä ainutlaatuinen, jolloin myös TOD-hankkeet muotoutuvat paikka- 

ja tapauskohtaisesti. Niissä joudutaan toisaalta kohtaamaan samaa kompleksisuutta kuin muussakin 

kaupunkikehittämisessä; asiat eivät tapahdu irrallaan toisistaan, vaan seurauksena lukuisista ristikkäisistä 

kytkennöistä. LRT-järjestelmät järeänä infrana ovat materiaalinen väline (thing, Beauregard, 2015a; 2015b) 

järjestää tätä kompleksisuutta pitkän aikavälin ennakoitavuutta tuottavalla tavalla. Siten LRT-järjestelmille 

annetaan helposti strategisempi rooli kuin niille vaihtoehdoiksi esitetyille BRT-järjestelmille (bus rapid 

transit). Tämä piirre tuo ne osaksi monimutkaisia päätöksentekoprosesseja, joissa on läsnä eri toimijoita, 

intressejä ja institutionaalisia esteitä (Staricco & Vitale Brovarone, 2018).   

Tampereen raitiotie ohjaa kaupungin fiksua kasvua  

Tampereella raitiotietä rakennetaan koko kaupunkiseudun kasvaessa voimakkaasti (ks. Tampereen 

kaupunkiseutu, 2015). Yhdessä muiden suurhankkeiden kanssa se uudistaa kaupunkia niin rakenteellisesti 

kuin toiminnallisesti. Ymmärrys raitiotien merkityksestä onkin vuosien saatossa muuttunut: merkittävää 

joukkoliikennehanketta halutaan käyttää kestävyyden ja kasvun hallinnan välineenä, joka sitoo erilleen 

hajautuneita toimintoja yhteen (kuva 1). Se antaa konkreettisen materiaalisen perustan tulevalle kasvulle. 

Valmistuessaan raitiotie muodostaa joukkoliikennejärjestelmän merkittävimmän rungon, jonka varrelle 



myös suurin osa tulevasta maankäytöstä ja siten myös väestönkasvusta tullaan ohjaamaan (Tampereen 

kaupunki, 2017). 

Raitiotie on vaikutuksiltaan seudullinen. Osana kaupunkiseudun MAL(PE)-työtä ja kestävän kasvun tavoitteita 

raitiotiestä suunnitellaan järjestelmää, joka mahdollistaisi seudun keskusten ja muiden kohteiden kytkemisen 

toisiinsa. Tämä luo painetta tiivistävälle maankäytölle niin kehyskunnissa kuin keskustojen ulkopuolisilla 

asuin- ja työpaikka-alueilla sekä kaupan suuralueilla. Seudullisen raitiotiekaupungin rakentaminen on pitkän 

aikavälin strategista maankäytön suunnittelua, joka edellyttää eri suunnittelutasoilla tehtävän työn 

keskinäistä koordinointia sekä pitkäjänteistä seudullista yhteistyötä. Suunnittelun keskeisenä haasteena on 

eri mittakaavatasojen ja aikajänteiden yhteensovittaminen. (Tampereen kaupunkiseutu, 2018) 

Tampereen raitiotie näkyy katukuvassa jo vuonna 2018, kun intensiivisimmän rakennusvaiheen aiheuttamat 

poikkeusjärjestelyt haittaavat keskustassa liikkuvia ja asuvia ihmisiä sekä toimivia elinkeinoja. Vaikka 

rakennusaika on kriittinen vaihe kaupungin uudistumisessa, sitä on tutkittu kansainvälisestikin vähän. Elleivät 

suunnittelijat hahmota muutoksen dynamiikkaa ja esimerkiksi vaikutuksia yrityksiin, rakenteen 

yksipuolistuminen voi joillain alueilla olla riski reitin varren houkutellessa erityisesti asuntorakentamista. 

Yrittäjien haastatteluissa onkin korostunut tarve oikea-aikaiselle ja riittävän kohdennetulle tiedottamiselle 

keinona torjua sekä konkreettisia että koettuja haittoja.  

Kuva 1. Tampereen raitiotie kytkee toisiinsa kaupunkikehittämisen eri elementtejä. Lähde: Tampereen 

kaupunki, 2016, s. 62; vrt. Karppi & Sankala, 2016. 



Kuntapäättäjien on kyettävä ylittämään hallinnollis-territoriaalisia rajoja  

Useilla Suomen kaupunkiseuduilla suunnitellaan tai rakennetaan parhaillaan infrastruktuuriltaan merkittäviä 

hankkeita, joissa on sisäänrakennettuna laajempia kaupunkikehitystavoitteita. BEMINE-tutkimushankkeen 

tuloksia esittelevässä posterissa tuodaan keskusteluun hankkeiden ja niitä koskevien päätösten 

kauaskantoisia seurauksia. Näin pyritään tukemaan kehityshankkeiden parissa toimivien suunnittelijoiden ja 

päätöksentekijöiden työtä eri toimialoilla ja hallinnon tasoilla.  

Raitiotien kaltaiset mittavat infrastruktuurihankkeet suuntaavat väistämättä kaupunkikehityksen fokusta 

vuosikymmeniksi eteenpäin. Tämän vuoksi on tiedostettava, ettei raitiotie suunnittelun kohteena rajaudu 

yksin liikennesektoriin. TOD-kehittämisen mukaisesti olennaista on tapa, jolla raitiotie kytketään 

ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja sen toimintoihin, kuten elinkeinojen kehittämiseen ja 

kohtuuhintaiseen asumiseen (ks. Dawkins & Moeckel, 2016). Jotta raitiotiellä olisi potentiaalia toimia 

strategisena yhdyskuntakehittämisen välineenä, päättäjien on tunnistettava sen vaatiman sitoutumisen 

mittaluokka ja aikajänne.  

Kaupunkiseuduilla tarvitaan toimivaa kuntayhteistyötä ja päätöksentekokykyä. Naapurikuntien on pystyttävä 

integroimaan maakäyttöään sekä tunnistamaan päätöksentekoprosessien kompleksisuus tilanteessa, jossa 

on monta toimijaa, intressiä ja käyttötapaa. Parhaimmillaan raitiotien kaltaiset suurhankkeet tarjoavat 

alustan tulevien MAL(PE)-käytäntöjen kehittymiselle. Myös valtion tuella on tärkeä rooli. Sen tarjoama 

osarahoitus on kannustanut kuntia tekemään valintoja seudullisesta näkökulmasta. Erillisten 

kaupunkikehittämisen ”hankesalkkujen” hallinnan sijaan tarvitaankin kokonaisvaltaisempaa tarkastelua, 

jossa vaikutuksia sekä mahdollisia jännitteitä pohditaan laajasti sekä monipuoliseen poliittiseen keskusteluun 

tukeutuen. 

 

Lähteet   

Beauregard, R. A. (2015a) Planning matter: Acting with things. Chicago, IL: University of Chicago Press. 

Beauregard, R. A. (2015b) We blame the building! The Architecture of Distributed Responsibility. 

International journal of urban and regional research, 39(3), s. 533-549. 

Calthorpe, P. (1993) The Next American Metropolis: Ecology, Community, and the American Dream. New 

York: Princeton Architectural Press. 

Dawkins, C. & Moeckel, R. (2016) Transit-Induced Gentrification: Who Will Stay, and Who Will Go? Housing 

Policy Debate, 26(4-5), s. 801-818. 

Karppi, I. & Sankala, I. (2016) Raitiotien elinvoima-, vetovoima- ja imagovaikutukset. Raitiotien 

vaikutustenarvioinnin erillisraportti. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu. 

Noland, R. B., Weiner, M. D., DiPetrillo, S. & Kay, A. I. (2017) Attitudes towards transit-oriented 

development: Resident experiences and professional perspectives. Journal of Transport Geography 

60(2017), s. 130–140. 

Olesen, M. & Lassen, C. (2016) Rationalities and materialities of light rail scapes. Journal of Transport 

Geography, 54(2016), s. 373-382.  

Østbye, S., Moilanen, M., Tervo, H. & Westerlund, O. (2017) The Creative Class: do Jobs follow People or do 

People follow Jobs? Regional Studies, 52(6), s. 745-755. 

Puustinen, S., Mäntysalo, R. & Karppi, I. (2016) Johdanto. Teoksessa S. Puustinen, R. Mäntysalo & I. Karppi 

(toim.) Strateginen eheyttäminen kaupunkiseuduilla: Näkökulmia kestävän maankäytön ja julkisen 



talouden kysymyksiin. Helsinki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 4/2016, s. 7-

16. 

Staricco, L., & Vitale Brovarone, E. (2018) Promoting TOD through regional planning. A comparative analysis 

of two European approaches. Journal of Transport Geography, 66(2018), s. 45-52. 

Tampereen kaupunki. (2016) Tampereen raitiotien vaikutusten arviointi, yhteenvetoraportti. Luettavissa: 

https://www.tampere.fi/tiedostot/t/yKwzQNhEx/raitiotieallianssi_arviointiraportti.pdf (luettu 25.9.2018) 

Tampereen kaupunki. (2017) Kantakaupungin yleiskaava 2040. Luettavissa: 

http://www.tampere.fi/tiedostot/s/ABwex29hr/SelostusLiitteineen1_2_2017.pdf (luettu 4.6.2018) 

Tampereen kaupunkiseutu. (2015) Rakennesuunnitelma 2040. Luettavissa: 

http://www.tampereenseutu2040.fi/uploads/pdf/rakennesuunnitelma2015.pdf (luettu 5.6.2018) 

Tampereen kaupunkiseutu. (2018) Raitiotien tulevaisuuden suunnat Tampereen kaupunkiseudulla. 

Esiselvityksen loppuraportti 17.5.2018. Luettavissa: 

https://www.tampereenseutu.fi/site/assets/files/17733/raitiotien_tulevaisuuden_suunnat_tampereen_k

aupunkiseudulla_2018-05-17.pdf (luettu 4.9.2018) 

 

English summary 

Well-functioning urban environment and a high level of mobility are both components of perceived life-

quality. Tampere light rail project is a mega-investment that serves strategic mobility, functionality and 

sustainability goals. This system crosses municipal boundaries and constitutes a new arena of cooperation for 

smart growth. This requires tools for the neighboring municipalities to work on questions related to land use, 

housing and traffic. The governance challenge here is to understand the regional scale and extensive time 

span of the commitments that the planning and implementation of such investment scheme requires. An 

integrative approach in decision-making and planning is needed. 

Keywords: light rail transit, urban development, strategic mobility planning 
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