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Abstrakti   

Suomessa suurimmille kaupunkiseuduille kehitetyllä MALPE-toimintamallilla (maankäytön, asumisen, 
liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen yhteensovittaminen) on noin kymmenen vuoden ajan pyritty 
integroimaan perinteisesti eriytyneitä hallinnonaloja ylittäen samalla kuntarajoja toiminnallisen 
kaupunkiseudun eheyden tukemiseksi. Tämän MALPE-kehikon sisällä yksittäiset kaupunkikehityshankkeet 
voivat nousta merkittävään rooliin, kun valtion ja seudun kuntien välisen MAL(PE)-sopimuksen sisältöjä 
viedään toteutukseen.  

Tarkoituksenani on tarkastella, millaista potentiaalia Tampereelle rakentuva ja myöhemmin seudulliseksi 
laajennettava raitiotiehanke luo integroivalle kaupunkisuunnittelulle ja -kehittämiselle. Raitiotie on ainakin 
suunnitteluvaiheessa näyttäytynyt paitsi merkittävänä joukkoliikennehankkeena, myös laajempana 
kaupunkirakenteen kestävyyden ja kasvun hallinnan välineenä.  

Joukkoliikenteen ja maankäytön infrastruktuurihankkeena raitiotie ilmentää kansainvälisesti tunnettua 
joukkoliikenneorientoituneen kaupunkikehittämisen mallia (TOD, transit oriented development), jossa eri 
toimintoja sekoittavaa rakentamista ohjataan liikkumisen keskeisten solmupisteiden yhteyteen. Esitän, että 
tämän lisäksi raitiotie on paljon muutakin; se voi toimia keskustelupintana myös laajemmille hallinnan ja 
päätöksenteon kysymyksille.   

Paperini perustuu tuoreeseen, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun ympäristöpolitiikan ja 
aluetieteen opintosuunnan pro gradu -työhön Kestävää kasvua joukkoliikennekaupungissa: Strateginen 
maankäytön suunnittelu ja kasvun hallinta Tampereen kaupunkiseudulla. Käsitellyt teemat kytkeytyvät lisäksi 
Suomen Akatemian rahoittamaan STN-hankkeeseen BEMINE (MALPE-koordinaatiosta integroivaan 
visiointiin), jossa tutkitaan kestävää kaupunki- ja kaupunkiseutukehittämistä suomalaisessa MALPE-
suunnittelun kontekstissa. 
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1 Johdanto 

1.1 Integroivan suunnittelun edellytyksiä kaupunkiseuduilla 

Suomessa kaupungistuminen etenee vauhdilla, vaikkakin askeleen jäljessä muuta maailmaa. Täällä 

voimakkaan muuttoliikkeen kohteina ovat muutamat suurimmat kasvukeskukset, kuten pääkaupunkiseutu 

sekä Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseudut (Ristimäki ym. 2017, 40). Kaupungistumisen aikaansaamat 

ihmisvirrat eivät siten suuntaudu yksinomaan kasvaviin kaupunkeihin, vaan kasvu levittäytyy laajemmille 

kaupunkiseuduille. 

Voimakkaan kasvun hallinta asettaa vaatimuksia esimerkiksi kestävän maankäytön, kohtuuhintaisen 

asumisen ja toimivan liikenteen ratkaisuille. Etenkin yhdyskuntarakenteen hajautuminen (urban sprawl) on 

seuduilla pitkään jatkunut ongelma, jonka ennustetaan jatkuvan aina 2030-luvulle saakka (Ristimäki ym. 

2017, 3). Hytönen, Mäntysalo, Akkila, Kanninen ja Niemi (2012) ovat tutkimuksessaan esittäneet, että 

erityisesti keskuskunnan ja ympäröivien kehyskuntien jännitteinen asetelma tuottaa maankäytöllistä 

kilpailua, osaoptimointia sekä hankaloittaa seudullisen kokonaiskuvan muodostamista.  

Suomessa on 2000-luvulla puhuttu erityisestä ”Nurmijärvi-ilmiöstä”, jossa seudun menestyvät kehyskunnat 

houkuttelevat niin sanottuja hyviä veronmaksajia väljällä pientaloasumisella ja hyvillä työssäkäyntiyhteyksillä 

keskuskaupunkiin. Samalla kaupunkimaisen yhdyskuntarakenteen reuna-alueille syntyy väljää ja yksipuolista 

ympäristöä, jota kutsutaan usein ”autokaupungiksi” (vrt. Kosonen 2007; Ristimäki ym. 2017). 

Autokaupungissa toiminnot sijaitsevat erillään kaupunkirakenteessa ja niiden saavutettavuus muuten kuin 

autolla on heikko (Gillham 2002, Maijalan 2009, 29 mukaan). Resurssien kannalta tällainen kaupunkirakenne 

vaatii suuria panostuksia esimerkiksi infrastruktuurin rakentamiseen, huoltoon ja ylläpitoon. Myös toimivan 

ja kustannustehokkaan joukkoliikenteen edellytykset ovat tällaisilla alueilla heikot (Maijala 2009, 30).  

Yhdyskuntasuunnittelun kentällä voidaan kuitenkin nähdä tapahtuneen paradigman muutos, jossa jalansijaa 

ovat saaneet uudet tiivistävän ja joukkoliikennepainotteisen kaupunkisuunnittelun opit (vrt. Ristimäki ym. 

2017, 177). Tämä kehitys on rantautunut myös suomalaisiin kaupunkeihin, joissa kaupunkirakennetta 

tiivistävä kehittäminen on levinnyt suunnittelijoiden keskuudessa. Samanaikaisesti on havaittu yleistä 

asumispreferenssien urbanisoitumista, jonka pysyvyys tosin jää nähtäväksi taloudellisen nousukauden 

mahdollisesti koittaessa (Strandell 2017, 108).  

Myös kaupunkiseututason merkitys on kasvanut keskeisissä maankäytön kehittämiskysymyksissä. Suomen 

suurimmilla kaupunkiseuduilla on hyödynnetty strategisia työkaluja ja sopimuksellisuutta, joilla pyritään 

kokonaisuutena ohjaamaan seudun kehittämistä maankäytön (M), asumisen (A) ja liikenteen (L) sekä joissain 

tapauksissa myös palvelujen (P) ja elinkeinojen (E) osalta. Tämä niin kutsuttu MALPE-toimintamalli pyrkii 

tarjoamaan suunnittelulle välineistöä, jolla tuetaan toimivaa ja kestävää yhdyskuntarakennetta sekä 

kaupunkiseutujen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä (Mäntysalo & Kosonen 2016, 31).  

Kaupunkiseuduittain laadittavilla MAL-sopimuksilla ohjataan seudullisten kehittämishankkeiden ajoitusta 

siten, että tontti- ja asuntotuotanto vastaisi paremmin kysyntään ja että kaavoitus olisi liikenteen ja asumisen 

kannalta tarkoituksenmukaista (Kanninen 2016, 29). Kyseessä on lainsäädännöstä irrallinen 

sopimusjärjestely, jota seudun kunnat ovat sitoutuneet noudattamaan ja johon valtio osallistuu 

osarahoittamalla suurimpia infrastruktuurihankkeita (Hovila 2016). Kaavatasoista tai hallinnollisista rajoista 

riippumaton, alueita kokonaisuutena tarkasteleva ote on MAL-toimintamallille mielekäs, sillä menettelyn 

perusteet nojaavat näkemykseen kaupunkiseuduista toiminnallisina alueina (Mäntysalo & Kosonen 2016, 
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32). Tämä tuo siihen vahvan spatiaalisen ulottuvuuden, jota on monilla kaupunkiseuduilla vahvistettu 

seudullisin rakennemallein tai -suunnitelmin. 

Kaupunkien ja kaupunkiseutujen kontekstissa yleistynyt akronyymi MALPE onkin tietyllä tapaa muodostunut 

käsitteelliseksi sateenvarjoksi, jonka alla tehtävää työtä voidaan pitää integroivana suunnitteluna tai 

kehittämisenä. Yhtäältä se integroi lyhenteensä mukaisesti horisontaalisesti hallinnon eri sektoreita, 

tyypillisesti ”siiloutuneita” suunnittelun osa-alueita yhteen. Toisaalta malli integroi vertikaalisesti kunta- ja 

valtiotasojen intressejä kaupunkiseudulliseen perspektiiviin, luoden samalla oikeutusta tämän 

institutionaalisesti vakiintumattoman suunnittelutason olemassaololle.  

1.2 Tutkimusasetelma  

MALPE-kehikon sisällä yksittäiset kaupunkikehityshankkeet voivat nousta merkittävään rooliin, kun valtion ja 

seudun kuntien välisen MAL(PE)-sopimuksen sisältöjä viedään toteutukseen. Tässä paperissa syvennyn 

yhteen Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimukseen kirjattuun hankkeeseen, Tampereen raitiotiehen. 

Vaikka raitiotie rakentuu ensimmäisissä vaiheissaan Tampereen kaupungin rajojen sisälle, sillä on seudullista 

merkittävyyttä paitsi seudun yksiselitteisen keskuksen, Tampereen kantakaupungin toimivuuden, 

vetovoiman ja kaupunkikuvan näkökulmasta, myös seudullisen työmatkaliikkumisen sekä tulevien, 

kuntarajan ylittävien jatkolinjaustensa vuoksi.  

Maantieteellisenä kontekstina on siten Suomen ”kakkoskeskus”, merkittävästi kasvava Tampereen 

kaupunkiseutu sekä erityisesti sen keskuskaupunki Tampere. Vuoteen 2040 mennessä kaupungin odotetaan 

kasvavan noin 60 000 asukkaalla ja seudun saavuttavan lähes puolen miljoonan asukkaan väestön. Tällaisen 

kasvun hallinta asettaa kestävälle maankäytölle huomattavia paineita. Sekä kaupungin että seudun 

strategisessa maankäytön suunnittelussa uudenlainen kaupunkirakennetta tiivistävä ja 

joukkoliikenneorientoitunut suunnitteluote onkin saanut jalansijaa, ja kehittämistä ohjaa pyrkimys kestävään 

kasvuun (Sankala 2017).  

Tampereen kaupunki on myös tällä hetkellä noteerattu kansallisesti, osin jopa kansainvälisesti, useiden 

kunnianhimoisten kaupunkikehityshankkeiden sijaintipaikkana: raitiotien ohella muun muassa kehittyvä 

Hiedanrannan kaupunginosa, uudistuva asemakeskus, kansi ja areena -hanke sekä Tammelan stadion tulevat 

muuttamaan kaupungin ilmettä tulevina vuosikymmeninä. Kestävän kaupunkisuunnittelun ja -kehittämisen 

kannalta keskiöön asettuu edellä mainituista erityisesti tuleva raitiotiejärjestelmä. Valmistuessaan se 

muodostaa kaupungin joukkoliikennejärjestelmän merkittävimmän rungon, jonka varrelle myös suurin osa 

kaupungin tulevasta maankäytöstä ja siten myös väestönkasvusta tullaan ohjaamaan.  

Raitiotie voidaan nähdä integroivan MALPE-työn konkreettisena kohteena. Vuoden 2016 rakentamispäätöstä 

edeltäneeseen valtion ja kaupunkiseudun kuntien väliseen MAL-sopimukseen oli kirjattu tavoitteita 

täydennysrakentamisen sijoittamisesta reitin varrelle sekä raitiotielinjojen jatkamisesta myös kuntarajan yli: 

Tampereen kaupunki tekee rakentamispäätöksen kaupunkiraitiotien 1. vaiheesta. Valtio varautuu 
osallistumaan kaupunkiraitiotien suunnitteluun ja toteutukseen 30 prosentilla. 
Täydennysrakentaminen kohdistetaan raitiotien vaikutusvyöhykkeelle. Raitiotien toisen vaiheen 
seudullinen linjaus ratkaistaan rakennesuunnitelman uudistamisen yhteydessä (ks. 1a). Samalla 
sovitaan kustannustenjaosta kuntien kesken. 
(Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välinen MAL-aiesopimus 2013-2015, toimenpiteet 
maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa) 

Hankkeen merkittävyydestä kertoo myös se, että Tampereen kaupunki toteutti vuonna 2016 

poikkeuksellisen laaja-alaisen vaikutusten arvioinnin raitiotien vaikutuksista. Esimerkiksi elinvoima-, 
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vetovoima- ja imagovaikutuksia arvioineessa työryhmässä tarkasteltiin kiinnostavia verrokkikohteita 

maailmalta. Yhtenä tarkoituksena oli kerätä oppia onnistumisista ja haasteista vastaavanlaisissa 

eurooppalaisissa ja pohjoismaisissa LRT- eli kevytraidejärjestelmien (light rail transit) suunnittelu- ja 

rakennushankkeissa (Karppi & Sankala 2016).  

Saman työryhmän mukaan raitiotie mahdollistaisi keskustamaisen kaupunkirakenteen ulottamisen nykyistä 

laajemmalle sekä kaupungin kasvun suuntaamisen kestävästi reitin varteen, mikä samalla keventää 

maankäyttöpaineita muilla alueilla. Raitiotien myötä keskustojen kuten Hervannan ja asemanseutujen 

houkuttelevuuden arvioidaan kasvavan esimerkiksi työpaikkojen sijaintialueina. Raitiotiestä voi muodostua 

houkutteleva kulkumuoto yhä useammalle kaupunkilaiselle. Myös matkailijoiden näkökulmasta monet 

kaupungin keskeiset vetovoimakohteet ovat tulevaisuudessa helpommin saavutettavissa. (Karppi & Sankala 

2016, 15)  

Edellä kuvatut seikat tekevät Tampereen raitiotiehankkeesta kiinnostavan ja ajankohtaisen tutkimuskohteen. 

Tämän lisäksi yhteiskunnallisen liikennetutkimuksen kentällä on tunnistettu tarve tutkimuksille, jotka 

valottavat LRT-hankkeiden suhdetta kaupunkien strategisiin suunnittelutoimiin esimerkiksi erityisissä 

kaupunkiuudistuskohteissa (ks. Olesen & Lassen 2016, 381). Tässä paperissa sekä sen pohjana olevassa pro 

gradu -työssä (Sankala 2017) tähän tutkimustarpeeseen on vastattu perehtymällä siihen, kuinka Tampereen 

raitiotiehanke kytkeytyy kaupungin ja koko kaupunkiseudun tasolla tehtävään strategiseen maankäytön 

suunnitteluun. Tämän lisäksi pohdin, millaista potentiaalia raitiotie luo integroivalle suunnittelulle ja siten 

myös MALPE-työlle. 

Tarkasteltuina suunnitteluinstrumentteina ovat Tampereen kaupunkiseudun maankäytöllisiä kehityssuuntia 

visioiva rakennesuunnitelma 2040 (RASU 2040) vuodelta 2014 sekä keväällä 2017 hyväksytty Tampereen 

kantakaupungin yleiskaava 2040. Molemmissa pyritään pitkän aikavälin kasvun hallintaan ja 

yhdyskuntarakenteen kehityksen ohjaamiseen sekä argumentoimaan sellaisia maankäytöllisiä 

perusperiaatteita, jotka ohjaavat käytännön suunnittelutyötä. 

Tampereen kaupunkiseudun kunnat sekä vuonna 2006 perustettu Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 

ovat olleet etulinjassa kehittämässä seudulliseen rakennemalliin tukeutuvaa strategista maankäytön 

kehittämistyötä osana MAL-prosessia. Rakennesuunnitelma on keskeinen osa seudun kuntien yhteistyötä 

MAL-teemojen puitteissa. Tämän juridisesti oikeusvaikutuksettoman mutta poliittisesti velvoittavan 

suunnitteluvälineen rinnalla on kiinnostava tarkastella lakisääteistä maankäytön suunnittelua edustavaa 

kaavaa. Poikkeuksellisen siitä tekee kuitenkin se, että Tampereen kantakaupungin yleiskaavaa on sen 

laadintaprosessin aikana päivitetty aiempia yleiskaavoja strategisemmaksi. Tuoreudessaan siinä välittyvät 

myös maankäytön suunnittelun ”ajan hengen” mukaiset tavoitteet kestävästä kasvusta sekä tiiviistä ja 

monipuolisesta kaupunkirakenteesta, joka tukee kestävää liikkumista ja ihmismittakaavaisten 

elinympäristöjen viihtyisyyttä (ks. Sankala 2017). 

Molempia suunnittelutekstejä on tarkasteltu sisällönanalyysin keinoin etsien tapoja, joilla raitiotiestä 

puhutaan paitsi itsenäisenä hankkeena, myös osana kaupungin ja seudun tulevaisuutta ja 

yhdyskuntarakenteen kehitystä. Vaikka analyysi perustuu pääosin yleiskaavan selostusosaan sekä 

rakennesuunnitelman kirjalliseen raporttiin, keskeisessä roolissa ovat myös olleet rakennesuunnitelmakartta 

(ks. liite 2) sekä yleiskaavan yhdyskuntarakennekartta (ks. liite 1).  
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2 Raitiotie muuttaa kaupunkia 

2.1 LRT-järjestelmät ja joukkoliikenneorientoitunut kaupunkikehittäminen 

Hajautuneella yhdyskuntarakenteella on katsottu olevan yhteys liikkumistarpeen lisääntymiseen ja 

yhdyskuntien autoriippuvuuteen (Kanninen ym. 2010). Vuosikymmenten saatossa liikenteen tuottamat 

ongelmat kuten ruuhkat, liikennemelu ja -päästöt on tunnistettu merkittäviksi haitoiksi viihtyisyydelle ja arjen 

sujuvuudelle etenkin suurilla kaupunkiseuduilla ja metropolialueilla. Kritiikkinä etenkin modernistiselle 

suunnitteluperinteelle, jossa liikkumista on tarkasteltu ensi sijassa henkilöautoilun edellytysten 

näkökulmasta ja irrallaan muusta yhteiskunnasta (ks. Lampinen 2015, 10), on syntynyt uudenlaisia 

suunnittelun oppeja, jotka korostavat kestävää liikkumista ja sitä tukevaa kaupunkirakennetta.  

Globaalisti yksi tunnetuimmista suuntauksista on joukkoliikenneorientoitunut kaupunkikehittäminen eli 

transit oriented development (TOD), jossa eri toimintoja sekoittavaa rakentamista ohjataan keskeisten 

liikkumisen solmupisteiden yhteyteen. Kyse on integroivan kaupunkisuunnittelun ja -kehittämisen mallista, 

jolla pyritään lisäämään joukkoliikenteen houkuttelevuutta liikkumisen vaihtoehtona samalla edistäen 

käveltävien kaupunkiympäristöjen syntymistä esimerkiksi raideliikenteen asemanseuduille. (Knowles 2012, 

Puustinen ym. 2016, 9 mukaan) Sovittamalla joukkoliikenteen infrastruktuuria maankäytön kehittämiseen 

pyritään luomaan mahdollisuuksia sille, että kaupungit voivat jatkaa kasvamista ilman merkittäviä 

liikenneruuhkia. Joukkoliikennetarjonnalla ja toimivalla kaupunkirakenteella pyritään siten vähentämään 

autoriippuvuutta sekä kannustamaan ihmisiä kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteen käyttöön (Norvasuo 

2014, 87; ks. myös Nielsen 2014). 

Osana kestävän liikkumisen edistämistä ja joukkoliikenneorientoitunutta kaupunkikehittämisen mallia 

etenkin modernit kaupunkiraitiotiet (yleisessä käytössä myös termi pikaraitiotie) ovat kasvattaneet 

suosiotaan. Keski-Euroopan ja Pohjois-Amerikan osalta voidaan puhua jopa ”raitiotierenessanssista”, jonka 

myötä Tampereen raitiotien kaltaisia LRT-järjestelmiä on sekä rakennettu että valmisteilla lukuisissa 

kaupungeissa ympäri maailman (Tampereen kaupunki 2016, 61).  

Yhtäältä raitiotiejärjestelmien suosion on arveltu johtuvan siitä, että ne ovat kevyempiä ja halvempia 

rakentaa kuin metro. Tämä tekee niistä houkuttelevia vaihtoehtoja etenkin keskisuurissa kaupungeissa 

(Olesen & Lassen 2016, 373). Infrastruktuurin ja kuljetuskapasiteettinsa osalta sitä on kuvailtu bussin ja junan 

välimuodoksi (Olesen & Lassen 2016, 373). Tampereella on myös puhuttu ”maanpäällisestä metrosta”. 

Julkisessa keskustelussa raskasta raideinfrastruktuuria usein kuitenkin kritisoidaan sen kalleudesta ja 

jäykkyydestä muihin liikkumisen vaihtoehtoihin nähden. Kaupunkikehittämisen näkökulmasta stabiilius 

voidaan kuitenkin nähdä etuna. On esimerkiksi havaittu, että verrattuna vaihtoehtoisiin bussijärjestelmiin, 

raiteiden luoma pysyvyys näyttäytyy myönteisenä piirteenä vakautta etsiville sijoittajille ja asukkaille (Olesen 

2014). Raiteet antavat vahvan signaalin pitkäaikaisesta joukkoliikenteen palvelusta ja sitä kautta kaupungin 

tahdosta kehittää raitiotien palvelemia alueita (Olesen & Lassen 2016, 374). 

Koska LRT-järjestelmien edellyttämä infrastruktuuri muokkaa väistämättä kaupunkitilaa, ei ole 

merkityksetöntä, millaisia valintoja esimerkiksi reitin, pysäkkien ja ympäröivän kaupunkitilan suhteen 

tehdään. TOD-kehittämisessä on tärkeää luoda joukkoliikenteen käytävien ympärille sekoittunutta 

kaupunkirakennetta, mikä tarkoittaa eri toimintojen kuten asumisen, työpaikkojen, kaupan ja palvelujen 

sijaintia rinta rinnan kaupunkitilassa (Norvasuo 2014, 123). Onkin kiinnostavan nurinkurista, miten 

liikkumista edistettäessä suuri painoarvo löytyykin paikkaan kiinnittymisestä.  
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LRT-järjestelmiä ja niiden suosiota on myös kritisoitu. On esitetty, että raitiotiejärjestelmiä suositaan 

päätöksenteossa, vaikka kustannus-hyötyarvioiden mukaan vastaavanlaiset bussiperustaiset BRT-

järjestelmät (bus rapid transit) ovat kustannustehokkaampia (Edwards & Mackett 1996, Olesen & Lassen 

2016, 373 mukaan). Tämä on herättänyt paljon keskustelua raideliikenteen imagollisista piirteistä ja 

houkuttelevuudesta verrattuna busseihin. Vaikka joissain tapauksissa vastaavanlaiset kiinteälinjaiset mutta 

bussikalustoon perustuvat BRT-järjestelmät saattaisivat olla taloudellisesti perustellumpia, 

raitiotiejärjestelmissä näyttäisi olevan jokin viehätys, minkä vuoksi niiden rakentaminen jatkuu. Tämä antaa 

viitteitä siitä, että LRT-järjestelmistä päätettäessä kyse on muustakin kuin taloudellisista kustannuksista, 

valinnoista liikkumisen helpottamiseksi tai matka-aikojen lyhentämiseksi. 

2.2 Kokemuksia raitiotiekaupungeista 

Esimerkit maailmalta osoittavat, että raitiotien kaltaiset LRT-järjestelmät ovat merkittävinä 

infrastruktuurihankkeina myös laajemmin kaupungin kehitystä vauhdittavia välineitä, ja niillä on usein 

yksittäistä liikennehanketta strategisempi rooli (Olesen & Lassen 2016, 375). Tapaustutkimusten valossa 

jokainen LRT-hanke on kuitenkin viime kädessä omanlaisensa. Paikalliseen kontekstiin kiinnittyvät erilaiset 

poliittiset, kulttuuriset ja historialliset tekijät vaikuttavat myös siihen, millaiseksi ymmärrys raitiotien 

merkityksistä rakentuu (Olesen & Lassen 2016, 381). Mette Olesenin tutkimukset ranskalaisen Angers’in ja 

norjalaisen Bergenin kaupungeista tuovat hyvin esiin hankkeiden paikkakohtaisia eroja järjestelmän 

ulkoisista piirteistä aina niille annettuihin merkityksiin asti (Olesen 2014; Olesen & Lassen 2016).  

Bergenin raitiotiehistoria on varsin tuttu tarina: 60-luvulla kaupungin vanha raitiotieverkosto purettiin 

autoilun tieltä ja ajatus raitiotiestä virisi uudelleen, kun kaupungissa tarvittiin ratkaisuja erityisesti autojen 

mukanaan tuomiin ruuhkiin ja ilmansaasteisiin. Suunnitteluprosessin edetessä Bergenin raitiotiehankkeessa 

alkoi korostua matkanopeuksien sijaan reitin tuoma saavutettavuus kaupungin eri osien välillä sekä linjaan 

kytkeytyvä kehittämispotentiaali (Olesen & Lassen 2016, 375).  

Raitiotiehanke kehystyikin lopulta kaupunkikehityshankkeeksi, joka yhdisti sekä liikenteellisiä että 

maankäytöllisiä tavoitteita: suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa toteutettiin esimerkiksi reitin varren 

täydennysrakentamista ja asemanseutujen TOD-kehittämistä. LRT-järjestelmästä alettiin puhua 

kaupunkikehityksen ”selkärankana” (emt., 376). Poliittisessa keskustelussa raitiotien kuvattiin symboloivan 

tulevaisuushenkistä kaupunkia - olisihan kaupunki maan ensimmäinen LRT-kaupunki - ja edistävän 

uudenlaista urbaania elämäntapaa. Tätä kautta LRT sai laajemman strategisen roolin kaupungin 

bränditekijänä (emt. 376). 

Angers näyttäytyi hyvin erilaisena tapauksena. Siellä raitiotien rakentamisella oli jo lähtökohtaisesti 

kaupunkikuvaa korostava ja eri alueiden kehittymisedellytyksiä tukeva rooli. LRT-linjalla yhdistettiin toisiinsa 

kurjistunut lähiö, kaupungin historiallinen keskusta sekä uudistuva brownfield-alue, jota suunniteltiin 

kehitettäväksi korkeatasoisena asuinalueena. (Olesen & Lassen 2016, 378) Raitiotien symboliarvo oli siten 

Angers’in tapauksessa huomattavan vahva; kaupunkikuvallista juopaa ongelmallisen lähiön ja muun 

kaupungin välillä pyrittiin madaltamaan tuomalla samanarvoinen korkean profiilin elementti, raitiotie, hyvin 

erilaisiin kaupunginosiin. Toinen tärkeä kaupunkikuvallinen peruste oli raitiotien avulla toteutettava 

keskusta-alueen ”haltuunotto” autoilta ja parkkipaikoilta julkiseksi tilaksi, joka priorisoi kävelyä ja oleskelua.  

On kuitenkin huomioitava, että LRT-järjestelmien rakentamisen ja tukemisen konteksti on Ranskassa hyvin 

erilainen kuin Suomessa tai Norjassa. Olesen & Lassen (2016, 378) kuvaavat, että hankkeella oli vahva 

poliittinen tuki, vaikka taloudelliset perusteet eivät olleet kovin vahvat. Kyseessä oli ensisijassa kaupungin eri 

osien uudistamista koskeva hanke, jolla ei ollut kilpailevia diskursseja, kuten Bergenin tapauksessa. 
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Bergenissä kyse oli myös maan ensimmäisestä LRT-järjestelmästä, kun taas Ranskalla on pitkä historia ja 

kotimainen teollisuudenhaara vastaavien hankkeiden taustalla, mikä vaikuttaa käytävään keskusteluun ja 

hankkeiden hyväksyttävyyteen. 

Olesenin ja Lassenin (2016) tutkimat tapaukset tuovat esiin, kuinka raitiotien kohdalla päätetään paljon 

muustakin kuin siitä, miten ihmisiä kuljetetaan pisteestä toiseen tehokkaimmin. Monissa tapauksissa kyse 

voi olla laajemmin tavasta osoittaa kaupungin tulevaisuusorientoituneisuutta ja muutostahtoa. 

Kaupunkisuunnittelun historiallisesta perspektiivistä katsottuna kyseessä on usein myös vahva kannanotto 

autokaupungin aikakauden päättymisestä kaupungin kehittämisessä. Toinen kiinnostava havainto liittyy 

siihen, kuinka suuret infrastruktuurihankkeet saattavat myös haastaa kaupunkiorganisaation 

toimintamalleja. Esimerkiksi Bergenin tapauksessa LRT-hankkeella oli vaikutusta paikallisiin 

suunnittelukäytäntöihin: sen kautta kaupunki kehitti uudenlaista tapaa suunnitella 

joukkoliikenneorientoituneesti. Raitiotien voidaan siten nähdä tukeneen maankäytön ja liikenteen 

suunnitteluyhteistyön kehittymistä. (Olesen & Lassen 2016, 378) 

3 Havaintoja aineistosta 

3.1 Raitiotie kaupunkirakenteen selkärankana 

Tampereen kaupunkiseudulla joukkoliikenteen kehittämiselle on huomattavaa tarvetta jo ennakoitujen 

kasvulukujen valossa. Rakennesuunnitelman mukaan väestönlisäys seudulla lisää absoluuttisesti niin 

kaupunkialueiden sisäistä liikennettä kuin seutujen välisen liikenteen määriä pääväylillä. Molemmissa 

tarkastelluista strategisen maankäytön suunnitteluvälineissä tavoitellaankin joukkoliikenneverkoston 

kehittämistä ja entistä tehokkaampaa hyödyntämisestä tavoilla, joilla tuleva väestönkasvu ei aiheuttaisi 

merkittävästi liikenteellisiä haittoja.  

Jatkuva väestönkasvu lisää painetta taajama-alueen laajenemiselle ja yhdyskuntarakenteen 

hajautumiselle, mistä seuraa monenlaisia liikenneongelmia. Yleiskaavan haasteena on ratkaista 

maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen niin, että kasvu pystytään 

ottamaan vastaan kestävällä ja nykyisten asuin- ja toimintaympäristöjen laatua kehittävällä tavalla.  

(TRE YKA 2040, lähtökohdat yleiskaavatyölle, s. 108) 

Rakennesuunnitelmassa puhutaan jopa seudun liikkumiskulttuurin uudistamisesta, mikä tarkoittaa ennen 

kaikkea kestävän liikkumisen laajamittaista edistämistä ja vastaavasti henkilöautoilun vähentämistä. 

Seututasolla painoarvoa on annettu etenkin raideliikenteelle eli lähi- ja taajamajunien verkostolle yhdessä 

raitiotiejärjestelmän kanssa. Rakennesuunnitelmassa arvioidaan, että pitkällä aikavälillä kaikki seudun 

aluekeskukset voisivat kytkeytyä raideliikenteen verkkoon. Näiden rinnalla kehitetään runkobussilinjoja sekä 

joukkoliikenteen laatukäytäviä. Joukkoliikenteen ohella korostetaan kävelyn ja pyöräilyn merkitystä: 

Kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä kehitetään myös raitiotien toteutuksen yhteydessä sekä seutu-, alue- 

ja lähipalvelukeskusten kehittämiseen liittyen. Kävely ja pyöräily ovatkin ensisijaisia kulkumuotoja 

keskusten sisäisessä liikkumisessa.  

(RASU 2040, toteutusohjelma, s. 42) 

Aineistosta käy ilmi, että molemmilla suunnittelutasoilla maankäytön ja liikkumisen integrointiin on 

kiinnitetty erityistä huomiota, ja joukkoliikenteen kehittäminen kytketään tätä tukevaan maankäyttöön jo 

erilaisissa tiedon tuottamisen tavoissa. Sekä rakennesuunnitelmassa että kantakaupungin yleiskaavassa on 

hyödynnetty liikkumiseen perustuvia yhdyskuntarakenteen luokitteluja, joiden perusteella eri toimintojen 
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sijoittumista tarkastellaan. Esimerkiksi kantakaupungin yleiskaavassa jalankulku- ja 

joukkoliikennevyöhykkeiksi määritellyille alueille osoitetaan lähes 70 prosenttia kaupungin 

kerrostaloasumisesta, ja myös merkittävin osa kaupan ja toimitilojen kerrosaloista sijoittuu näille 

vyöhykkeille.  

Riittävän tiiviin maankäytön tukiessa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä joukkoliikenne vastavuoroisesti 

kietoo kaupungin eri osia yhteen ja tätä kautta tukee niiden kehittymisedellytyksiä. Etenkin raitiotie nousee 

tässä tehtävässä avainrooliin. Kantakaupungin ja seudun liikennejärjestelmän runkona sillä on myös laajempi 

strateginen merkitys kasvun hallinnassa. Aineistosta välittyy vahvasti idea raitiotiestä ”selkärankana” koko 

seudun yhdyskuntarakenteen kehitykselle.  

Yhdyskuntarakenteen kehittämisen rungoksi on otettu joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen 
tuoreet suunnitelmat.  
(RASU 2040, rakennesuunnitelman uudistaminen, s. 4) 

Ajatus selkärangasta korostaa pysyvyyden ja kiinnittymisen ideaa, joka on keskeinen etenkin 

kaupunkikehittämisen merkittävien maankäyttöhankkeiden näkökulmasta. Linjaston rakentaminen 

vaikuttaa siten huomattavasti myös muun infrastruktuurin kehittymiseen. Raitiotien ja sen jatkeiden 

voidaankin katsoa jäsentävän kasvua sekä tilallisesti että ajallisesti. Yhtenä esimerkkinä tästä on Hiedanranta, 

jonka suunnittelu ja rakentamisvaiheet on kytketty raitiotien toisen vaiheen rakentumiseen. Seudun 

perspektiivistä sen sijaan on kiinnostavaa, että liikkumisen käytäviä mukaileva yhdyskuntarakenteen 

kehittäminen saa seudun ikään kuin kuromaan eri osiaan yhteen. Rakennesuunnitelmassa muun muassa 

todetaan, että joukkoliikenteen palvelemien keskusten väliset väli- ja kesantoalueet tulisi osoittaa 

rakentamiselle. 

Kaupunkiseudun kuntien raja-alueilla on runsaasti täydennysrakentamisen potentiaalia. Alueiden 

etuna on myös keskeinen sijainti olemassa olevassa yhdyskuntarakenteessa.  

(RASU 2040, raja-alueilla ratkaisut yhdessä, s. 48) 

Sen lisäksi, että raitiotie luo selkärankaa yhdyskuntarakenteelle, sillä on myös potentiaalia nostaa alueiden 

statusta: etenkin raitiotien asemanseuduilla ja merkittävissä joukkoliikenteen liityntäpisteissä raitiotien 

tuoma kehittämissykäys voi luoda alueesta lähialueensa keskuksen. Esimerkiksi Hervantaan suuntautuvan 

linjan varrella olevaa Turtolaa on kantakaupungin yleiskaavan mukaan mahdollista tiivistää ja monipuolistaa 

nykyisestä ”peltomarkettialueesta” aiempaa kaupunkimaisemmaksi solmukohdaksi. Myös edellä mainitun 

Hiedanrannan rakentumista raitiotiekaupunginosana pidetään Länsi-Tamperetta vahvistavana kehityksenä, 

tasaten näin kaupungin itäisten ja läntisten osien kehityseroja. 

Lielahti-Hiedanrantaa kehitetään asukas- ja työpaikkamäärän osalta Hervannan vastinpariksi 
raitiotielinjan läntiseen päätteeseen.  
(TRE YKA 2040, Joukkoliikennettä tukeva täydentäminen, s. 4) 

Kaikkiaan, rakennesuunnitelman ja kantakaupungin yleiskaavan jaettuna perusperiaatteena voidaan nähdä 

ajatus ”sisäänpäin kasvamisesta” eli tulevaisuuden kasvun suuntaamisesta joukkoliikenteen, erityisesti 

raitiotien linjojen mukaisten vyöhykkeiden sekä niihin kytkeytyvien keskusten muodostamaa kokonaisuutta 

priorisoiden: 

Kasvu suunnataan seutuhallituksen keväällä 2014 tekemän linjaratkaisun mukaisesti ensin sisäänpäin 
kaupunkirakennetta tiivistäen ja keskuksia vahvistaen ja vasta toissijaisesti harkitusti rakennetta 
laajentaen.  
(RASU 2040, kasvuun varautumisen laskelmat, s. 11) 
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Yleiskaavaratkaisu suuntaa kaupungin kasvun nykyisen yhdyskuntarakenteen sisään, aluekeskuksiin, 
joukkoliikenteen laatukäytäville ja etelän suuntaiselle ratavyöhykkeelle. Rakentamismahdollisuudet 
kantakaupungissa hillitsevät osaltaan taajaman ulkopuolista hajarakentamista. 
(TRE YKA 2040, johdanto, s.5) 

Kuva 1 havainnollistaa kasvun suuntia maantieteellisesti sekä suhteessa raitiotien suunniteltuun reittiin. 

Kantakaupungin yleiskaavassa kuvataan strategisena kehittämisperiaatemerkintänä kasvun vyöhyke, jonne 

sijoittuu yleiskaavan mitoituksen mahdollistamasta asukasmäärän kasvusta noin 70 prosenttia. 

Rakennesuunnitelmassa kuvatulle 11 prosenttia koko seudun maa-alasta kattavalle suunnittelualueelle 

tullaan keskittämään jopa 95 prosenttia kaikesta seudun väestönkasvusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Rakennesuunnitelman suunnittelualue (mustalla) ja kantakaupungin yleiskaavan kasvun vyöhyke (sinisellä). 
Väritys kertoo kantakaupungin joukkoliikenteen palvelutasosta. Raitiotien linjaus merkitty katkoviivalla. Muokattu 
lähteistä Tampereen kaupunkiseutu, MML & Digiroad 2014 ja Tampereen kaupunki, kantakaupungin yleiskaava 2040, 
ehdotus 1.2.2017  

3.2 Kohti tulevaisuuden joukkoliikennekaupunkia  

Aineistosta tehdyt havainnot tiivistyvät TOD-henkiseen termiin joukkoliikennekaupunki, jota käytetään 

kuvamaan tavoiteltua kaupunkimallia tai -muotoa kiteyttäen sen, millaista kaupunkia suunnitelmissa 

rakennetaan tai halutaan rakennettavan (Sankala 2017). 

Yleiskaavan liikennejärjestelmäratkaisut mahdollistavat joukkoliikennekaupungin rakentamisen. Sen 
lisäksi, että varaudutaan lähijunaan, raitiotiehen ja joukkoliikenne-etuisuuksiin, myös 
joukkoliikennekaupungin edellyttämä maankäytön tehostaminen on tärkeä tekijä. 
(TRE YKA 2040, joukkoliikenne, s. 92) 
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Joukkoliikennekaupunki näyttäytyy aineistossa kestävän kasvun maankäytöllisenä ilmenemisenä, jossa 

vahvat joukkoliikenteen käytävät, erityisesti raitiotie, muodostavat kaupunkirakenteeseen selkärangaksi 

miellettävän tukirakenteen kaupungin muiden toimintojen kiinnittymiselle. Tiiviin ja hyvän saavutettavuuden 

joukkoliikennekaupungin nähdään tuottavan erilaisia kasautumis- ja elinvoimaetuja, kuten parempia 

olosuhteita niin osaajia etsiville työnantajille, työmahdollisuuksia etsiville asukkaille kuin yritysten 

keskinäiselle verkostoitumiselle.  

Joukkoliikennekaupunkia edustaa erityisen hyvin Tampereelle rakentuva Hiedanrannan uusi kaupunginosa, 

jossa raitiotieyhteys mahdollistaa tiiviin ja toiminnoiltaan sekoittuneen kaupunkirakenteen luomisen: 

Etenkin Lielahti-Hiedanrantaa voidaan raitiotien avulla kehittää toiminnoiltaan sekoittuneena 
joukkoliikennekaupunkina, jossa on asumisen ja palvelujen lisäksi merkittävästi keskustahakuisia 
työpaikkoja.  
(TRE YKA 2040, Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, s. 93) 

Joukkoliikennekaupungin piirteet vastaavat hyvin myös Ristimäen ym. (2017) tutkimuksissa kehitettyä 

kaupunkikudosmallia, jossa joukkoliikennekaupunki ei merkitse yksin kattavan tarjonnan 

joukkoliikennevyöhykettä, vaan kyse on myös sitä tukevasta maankäytöstä. Yleiskaavan ja 

rakennesuunnitelman valossa joukkoliikennekaupungin kehittämisessä on siten kaksi keskeistä elementtiä: 

yhtäältä kyse on tehokkaasta maankäytöstä joukkoliikenteen äärellä ja keskuksissa, toisaalta keskusten 

välisten yhteyksien parantamisesta joukkoliikennejärjestelmää tehostamalla.  

Tällainen suunnitelmallinen tiettyjen alueiden priorisointi kiinnittää huomion kasvun sijainteihin. 

Priorisoinnin ohella keskeistä on myös joukkoliikenteen ja maankäytön kehittämisen samanaikaisuus. 

Kehittämistoimien ajoittaminen liittyy paitsi hankkeiden käynnistämisen sovittamiseen kehityksen 

kokonaisuuteen nähden, myös siihen, että uusina rakennettavat alueet kytketään alusta alkaen 

joukkoliikenteeseen. 

Asumista keskuksissa, asemanseuduilla ja raideliikenteen päätepisteillä vahvistetaan ja näin luodaan 
edellytyksiä jalankulku- ja joukkoliikennekaupungille.  
(RASU 2040, asumisen painopistealueet, s. 18) 

Joukkoliikennekaupunki tukee kaikkia kestävän liikkumisen muotoja. Sen solmukohdat eli keskukset ovat 

kaupunkimaisen tiiviitä ja monipuolisia, minkä vuoksi ne ovat kävelylle ja pyöräilylle otollisia ympäristöjä. 

Joukkoliikennekaupunki on siten samanaikaisesti jalankulkukaupunki. Aineistossa jalankulkukaupungin 

ominaisuudet liitetään tiiviyden ohella kaupunkiympäristön laadullisiin tekijöihin, kuten viihtyisyyteen ja 

turvallisuuteen.  

Aluekeskuksissa yleiskaavaratkaisu tukee elävän, vilkkaan ja yleisesti arvostetun kävelykaupungin 
kehittymistä. Aluekeskukset voivat muuntua keskustan kaltaisiksi kävely-ympäristöiksi, joissa 
katutason liikkeet ja muut palvelut sekä aukiot ja puistot luovat miellyttävää kaupunkikuvaa ja 
ihmisläheistä mittakaavaa.  
(TRE YKA 2040, asuinympäristöjen laatu ja monipuolisuus, s. 73) 

Jo nimensä puolesta joukkoliikenne- ja jalankulkukaupunki näyttäytyy vastaiskuna modernin ajan 

autokaupungin mallille (vrt. Kosonen 2007, Ristimäki ym. 2017). Joukkoliikennekaupungin yksi keskeinen 

piirre liittyykin auto-orientoituneesta kaupunkimuodosta erottautumisen tarpeeseen: 

joukkoliikennekaupungin tavoittelu merkitsee sellaisen yhdyskuntarakenteen luomista, joka mahdollistaa 

autottoman elämän. Autottomuus ei ole tavoite yksin keskustoissa tapahtuvan liikkumisen osalta, vaan myös 
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liikkumisessa seudun kuntien välillä. Rakennesuunnitelman mukaan tämä edellyttää seudullisesti 

merkittävissä solmupisteissä kattavasta palvelutasosta ja sujuvista vaihdoista huolehtimista.  

Tiivistyvässä joukkoliikennekaupungissa asukkaiden arki on sujuvaa ja mahdollista kestävästi myös 
ilman omaa autoa.  
(TRE YKA 2040, johdanto, s. 5) 

Raitiotie näyttäytyy keskeisenä elementtinä siinä kokonaisuudessa, jonka kautta määritellään 

kaupunkiseudun ja kaupungin tavoiteltua tulevaisuutta (Sankala 2017, ks. myös Koskinen 2017). Kuten 

monilla muillakin seuduilla tai kaupungeissa, raitiotietä ja raideliikennettä yleisemminkin pidetään 

imagovaikutuksiltaan myönteisenä, ja raideliikenteen kehittäminen nähdään panostuksena joukkoliikenteen 

vetovoimaisuuteen.  

Raitiotie ja lähijuna vahvistavat imagoa, lisäävät maankäytön kehityksen volyymia ja keräävät 
asemanseuduille ja raitiotien varrelle työvoimavaltaista yritystoimintaa palveluineen ja asuntoineen.  
(RASU 2040, vaikutuksista, s. 32) 

Raitiotien rooli kaupunkikehittämisessä kytkeytyy siten myös laajemmin kaupunkiseutujen väliseen 

kilpailuun. Yleiskaavassa kestävä yhdyskuntarakenne ja esimerkiksi hyvään liikenneinfrastruktuuriin 

tukeutuvat keskukset nähdään tärkeinä kilpailukykytekijöinä nykyisessä kaupungistumiskehityksessä. 

Joukkoliikenteen kehittämisalueiden ja keskustojen vetovoimaisuuden ennakoidaan kasvavan 

tulevaisuudessa. Myös rakennesuunnitelma korostaa laadullisten kilpailutekijöiden edistämisen tärkeyttä, 

sillä niiden merkityksen nähdään kasvavan yksilöiden ja yritysten valinnoissa.   

4 Lopuksi: Miksi raitiotie on enemmän kuin vain raitiotie?  

4.1 Mistä raitiotien rakentamisessa lopulta päätetään? 

Kaupungeissa ja tutkijoiden keskuudessa on jo varsin laajasti tunnistettu, että raitiotiejärjestelmien tulo 

merkitsee kaupungille muutakin kuin uutta kulkumuotoa joukkoliikennetarjontaan (Olesen & Lassen 2016; 

Mäntysalo & Kosonen 2016; Karppi, Laine & Leino 2017). Tampereen raitiotietä ja sille annettuja merkityksiä 

on jo tutkittu muun muassa poliittisen keskustelun, hankkeen vaikutusten arvioinnin sekä paikallisen 

kansalaiskeskustelun ja median näkökulmista. Tämän paperin tarkoituksena on ollut täydentää tätä 

keskustelua havainnoilla, jotka nousevat Tampereen kaupungin ja kaupunkiseudun strategisen maankäytön 

suunnittelun välineistä.  

Seudullisessa rakennesuunnitelmassa ja kantakaupungin yleiskaavassa raitiotien merkitykset kietoutuvat 

kaupungin ja seudun ihanteellisen tulevaisuuden tavoitteluun, erityisesti kaupungin rakenteen ja 

toiminnallisuuden näkökulmista. Tampereen raitiotie näyttäytyy merkittävänä joukkoliikennettä ja 

maankäyttöä integroivana hankkeena, jolla määritetään Tampereen kaupungin ja tietyssä määrin koko 

kaupunkiseudun tulevaisuuden kasvun suuntia. Aineistosta tunnistetut puheet joukkoliikenteen ja 

kaupunkirakenteen selkärangasta ja vastineesta perinteiselle autokaupungille ovat toimineet päätöksenteon 

motiiveina myös muissa kaupungeissa (ks. Olesen & Lassen 2016; Olesen 2014). 

Luvussa 2.2 kuvattujen Bergenin ja Angers’in tapausten valossa Tampereen raitiotie tuntuu asettuvan 

ominaisuuksiltaan näiden välimaastoon. Bergenin raitiotie on hieman nopeampi ja pysäkit ovat 

harvemmassa, reitin varrella raitiotien muoto myös vaihtelee muusta liikenteestä eriytetyllä linjallaan 

kulkevasta junasta kohtiin, joissa se kulkee hitaammin muun kaupunkirakenteen ja -liikenteen seassa. Osin 
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vanhoilla raidekiskoilla kulkeva järjestelmä ei siten kaikilta osin määritä kaupunkitilaa uudelleen yhtä vahvasti 

kuin raitiotie Angers’in tapauksessa. 

Tampereen raitiotie on kuitenkin nopeampi ja harvempi pysäkkiväliltään kuin Angers’in raitiotie. Angers’in 

tapaus näyttäytyy tietyllä tapaa kaupunkikehitysvetoisen LRT-hankeen ääriesimerkkinä, jossa liikenteelliset 

ja taloudelliset perusteet jäävät muun kehitysorientaation varjoon. Tässä on tosin huomioitava hankkeen 

kansallinen konteksti: Ranskassa kaupungeille on varsin tyypillistä pyrkiä uudistumaan nimenomaan 

raitiotiehankkeiden kautta. 

Tässä paperissa esitetyt havainnot kirjallisuudesta ja aineistosta tukevat näkemystä, että 

raitiotiejärjestelmän tulo kaupunkiin merkitsee kenties enemmän kaupungille kuin sen joukkoliikenteelle: 

Kyse ei ole niinkään raitiotien sovittamisesta kaupunkirakenteeseen, vaan kaupunkirakenteen sovittamisesta 

raitiotielle.  Tietyllä tapaa voisikin sanoa, että raitiotie rakentaa kaupunkia eikä toisin päin. Kuten Olesen ja 

Lassen (2016, 374) ovat muotoilleet, tämä seikka tekee raitiotiehankkeista merkitykseltään laajempia:  

” - - the city shapes the light rail project, but also - - the light rail re-configures and shapes the 
urban structures, design and planning practices within the city based on its materiality and spatial 
interaction with it. This means that light rail projects need to be rethought as complex urban 
development projects instead of just simple ‘pieces of infrastructure’.” 

Tampereen kaupungin ja kaupunkiseudun suunnitteludokumentit ovat tässä mielessä hyvin tietoisia 

raitiotiehankkeen investointi- ja kaupunkikehityspotentiaalista joukkoliikenteen kehittämiskysymyksien 

rinnalla. Molemmissa suunnitteluvälineissä korostetaan näkyvästi raitiotien osuutta tulevaisuuden kasvun 

haltuun ottamisessa ja tiiviimmän kaupunkirakenteen tavoittelussa. Linjaukset toimintojen sekoittamisesta 

sekä tiiviyden tuottamasta urbaanista kaupunkirakenteesta yhdessä kestävien liikkumisen muotojen kanssa 

vastaavat hyvin yhdyskuntarakennetta hajauttavalle suunnittelulle vaihtoehtona syntynyttä smart growth -

ideaalia, jota myös joukkoliikenneorientoitunut kaupunkikehittäminen edustaa (Norvasuo 2014; Maijala 

2009). 

On kiinnostava pohtia, mikä on lopulta sopiva tasapaino liikenteellis-taloudellisten ja strategisten 

kaupunkikehittämisen tavoitteiden välillä. Tulisiko tavoitella ennemmin joukkoliikenteen palvelua vai 

kaupunkitilan uudistumista? LRT-järjestelmän näkemistä pelkästään liikennehankkeena voidaan pitää varsin 

lyhytnäköisenä sen laajemman muutospotentiaalin vuoksi, mutta kenties myös toista ääripäätä kannattaa 

välttää. Raitiotie, joka ei riittävästi haasta autoilua ja jonka reitti ei palvele alueen asukkaita saattaa jäädä 

pelkäksi turistien hyödyntämäksi ”maisemaratikaksi” (ks. esim. Bliss 2017). 

Tampereen vanavedessä myös muut suuret kaupungit Suomessa ovat osoittaneet kiinnostusta LRT-

järjestelmiä kohtaan: Helsinki rakentaa Raide-Jokeria, Turun kaupungilta valmistui raitiotien yleissuunnitelma 

vuonna 2015 ja Oulun kaupunki suunnittelee parhaillaan selvityksen käynnistämistä. Voidaan kenties ajatella, 

että raitiotiehankkeiden ”menestysreseptin” kopioiminen tulee sitä helpommaksi, mitä enemmän saadaan 

kokemuksia suomalaisiin kaupunkiympäristöihin sovitetuista ratkaisuista.  

”Ratikkahuuman” levitessä on kuitenkin syytä muistaa, ettei raitiotie yksin luo parempaa imagoa tai lisää 

kaupungin vetovoimaa – saati ole aina paras ratkaisu. Kiskojen vetäminen maahan ei riitä, vaan kulloisellakin 

kontekstilla ja toimintaympäristöllä on suuri merkitys onnistumiselle (tai epäonnistumiselle). Kaupungeissa 

on omanlaiset päätöksentekokulttuurit, suunnittelukäytännöt ja materiaaliset puitteet. Jokaisessa 

hankkeessa joudutaan pohtimaan, millaiseen ympäristöön raitiotietä suunnitellaan sekä miten sovitetaan 

kaupungin kehittämisen kokonaisuus niin, että muut rakennushankkeet tukevat raitiotietä ja raitiotie tukee 

muita hankkeita.  
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4.2 Raitiotie rajaobjektina kokonaisvaltaisemmalle suunnittelulle ja ymmärrykselle? 

Ristimäen ym. (2017, 177) mittavat tutkimukset suomalaisilla kaupunkiseuduilla osoittavat, että monilla 

seuduilla suunta on viime vuosina ollut kohti rakenteen tiivistymistä. Kuitenkin toimia joukkoliikenteen 

kehittämisessä ja sitä tukevassa maankäytössä tarvitaan heidän mukaansa vielä voimakkaammin, sillä myös 

autokaupunkirakenteen laajenemiselle on luotu edellytyksiä aiemmissa suunnitteluvaiheissa. Tutkijat 

peräänkuuluttavatkin suunnittelun ja päätöksenteon uudistamista sekä eri toimijoiden yhteistyötä, sillä 

yhdyskuntarakenteen kysymykset koskettavat myös monia muita aloja kuin yksin maankäytön ja liikenteen 

suunnittelua.  

Raitiotiejärjestelmät yhdessä laajemman eheyttävän yhdyskuntasuunnittelun ja -kehittämisen kanssa voivat 

tarjota keinoja hajautumiskehityksen taittamiseen (Karppi & Sankala 2016, 2). TOD-ajattelun tavoin 

pyrkimyksenä tulisi olla päätöksenteon kokonaisvaltaisuus, jossa joukkoliikennekaupungin eri osaset 

nähdään kokonaisuutena (Mäntysalo & Kosonen 2016, 34). Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että LRT-

hankkeita arvioidaan laajemmin kuin yksin kustannus-hyöty-analyysien kautta ja että hankkeiden ympärillä 

käydään monipuolista poliittista keskustelua liikenneraamin ulkopuolelta (ks. Olesen & Lassen 2016).  

Tampereen tapauksessa poikkeuksellisen laaja vaikutustenarviointiprosessi on yhtäältä osoittanut kaupungin 

toimijoiden kyvyn nähdä hankkeen laajempi merkitys kaupungin tulevaisuuden kehityssuunnille. Yhtenä 

osoituksena tästä on YVA ry vuonna 2017 myöntämä kunniamaininta Tampereen kaupungin 

raitiotiehankkeelle, erityisesti vuonna 2016 valmistuneelle Tampereen raitiotien vaikutusarviointi -raportille, 

sen taustalla olleelle laajalle vaikutustenarvioinnille sekä monipuoliselle vuorovaikutusprosessille eri 

sidosryhmien kanssa (YVA ry 2017).   

Integroivaa otetta ja kokonaisvaltaisuutta tavoitellaan myös kaupunkiseutujen MALPE-työssä, mutta siinä on 

vielä paljon kehitettävää (ks. Ojaniemi 2014). Muun muassa Mäntysalo ja Kosonen (2016, 40) ovat nähneet 

kaupungeissa yleistyneen TOD-ajattelun luovan potentiaalia suunnitteluyhteistyölle eri toimijoiden välillä. 

Voikin olla, että raitiotien kaltaiset suurhankkeet voivat tarjota sopivan alustan MALPE-mallin mukaiselle 

yhteensovittamiselle ja yhteisten käytäntöjen kehittymiselle. Myös Olesenin ja Lassenin (2016, 378) 

havainnot Bergenin LRT-hankkeesta paikallisen suunnittelukulttuurin muuttajana tukevat tätä ajatusta.  

TOD-suunnittelun perspektiivistä Tampereen raitiotie näyttää muodostavan yksittäisenä merkittävänä 

suunnittelukohteena niin kutsutun rajaobjektin (boundary object), joka kokoaa eri sektoreilla tehtävää työtä 

mittavan kaupunkikehityshankkeen alle (Mäntysalo & Kosonen 2016, 40). Rajaobjektin käsite on peräisin 

Starin ja Griesemerin (1989) tutkimuksesta, jossa havainnoitiin asiantuntijoiden yhteistyön 

koordinoitumisessa merkittäviksi nousseita yksittäisiä käsitteellisiä tai materiaalisia entiteettejä. Havaittiin, 

että eri taustoista tulevien toimijoiden yhteistyön mahdollistamiseksi tarvitaan sellaisia rajaobjekteja, jotka 

yhtäältä taipuvat erilaisiin tarpeisiin ja toisaalta säilyttävät riittävässä määrin yhtenäisyytensä. (Mäntysalo & 

Kanninen 2013, 58)  

Tampereen raitiotiehankkeen ympäriltä voidaankin tunnistaa myös muita rajaobjekteja. Esimerkiksi 

raitiotien reittikartan voidaan nähdä muotoutuneen varsin käyttökelpoiseksi kuvaukseksi kohteesta, jonka 

taustalla on todellisuudessa moniulotteinen järjestelmä ja suunnitteluprosessi. Yksinkertaisuudessaan reitti 

on mahdollista sovittaa eri suunnittelusektoreille ja -tasoille, kuten seudulliseen rakennesuunnitelmaan (ks. 

liite 2) tai kantakaupungin yleiskaavaan (ks. liite 1). Raitiotien ja sen reittikartan vaikuttavuus käy ilmi jo siinä, 

kuinka reittikarttapohjaiset kuvaukset (ks. kuva 2) esimerkiksi asumisen ja rakentamisen painopistealueista 

sekä palveluverkon suunnitelmista ohjasivat jo kauan ennen virallista rakentamispäätöstä kaupungin 

tulevaisuuden kehityksen suuntaviivoja (Mäntysalo & Kosonen 2016, 40). Kuten tarkastellusta aineistosta käy 
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ilmi, raitiotie muodosti yhdyskuntarakenteen selkärangan jo vuoden 2014 rakennesuunnitelmassa samoin 

kuin keväällä 2017 hyväksytyssä kantakaupungin yleiskaavassa, jonka valmistelu oli aloitettu vuonna 2012.  

Kuvan 2 karttapohjaiset esitykset ilmentävät hyvin, kuinka ymmärrys raitiotien merkityksestä kaupungille on 

kehittynyt – tai toisaalta, kuinka tätä laajempaa merkitystä on tuotettu. Jo raitiotien 

yleissuunnitelmavaiheessa vuonna 2014 levisi ”tomaattikartta”, kuvassa vasemmalla, kiteyttäen ajatuksen 

raitiotien ja kaupunkikehityksen yhteydestä tavalla, joka sai hankkeen kannalta keskeiset toimijat 

hyödyntämään sitä laajasti eri yhteyksissä (Koskinen 2017, 67-69). Oikeanpuoleinen kuva sen sijaan syntyi 

osana vaikutusten arviointia. Kuva nostettiin vaikutusten arvioinnin yhteenvetoraporttiin kuvaamaan sitä, 

kuinka raitiotiellä voidaan yhdessä siihen tukeutuvan liityntäliikenteen kanssa kytkeä kaupungin eri 

toimintoja yhteen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Tällaisten kuvien voidaan katsoa vahvistavan raitiotien 

roolia rajaobjektina eri sektoreiden väliselle yhteistoiminnalle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Maankäytön kehityksen kokonaispotentiaali -kuva raitiotien yleissuunnitelmassa (2014) sekä kuva 

raitiotiereitin yhteyteen sijoittuvista tai kytkeytyvistä toiminnoista vaikutusten arvioinnin yhteenvetoraportissa (2016).  

Koska karttojen tapaiset materiaaliset rajaobjektit ovat kuitenkin staattisia, Galison (1997) on katsonut 

tärkeäksi täydentää ymmärrystä toimijoiden välisen vuorovaikutuksen dynaamisesta luonteesta, esimerkiksi 

kaavoituksen kaltaisissa suunnitteluprosesseissa, vaihdon vyöhykkeen (trading zone) käsitteellä. Vaihdon 

vyöhyke kuvaa toimijoiden välisiä tiedon ja palvelujen vaihdannan käytäntöjä, jotka muotoutuvat paikallisesti 

ja joissa yhteistyön motiivina on toimijoiden keskinäinen hyöty. (Mäntysalo & Kanninen 2013, 59-60) 

Kaupungin sisällä sektoreiden yhteistyö raitiotiehankkeessa voi tuottaa uudenlaisia käytäntöjä hallinnollisten 

siilojen ylittämiseen, kun taas yhteistyö kaupunkiseudun kuntien välillä raitiotien seudullisissa jatkeissa voi 

osaltaan jatkaa sitä ylirajallisen työskentelyn taitoa, jota on ollut kehittymässä esimerkiksi Ojala-

Lamminrahkan tapauksessa tai josta Vuoreksen alueen kehitys paljastaa heikkouksia (ks. Vakkuri ym. 2016). 

Mäntysalo ja Kosonen (2016) ovat myös tunnistaneet MAL-sopimusmenettelyssä orastavia vaihdon 

vyöhykkeen syntymisen piirteitä, joissa seudullista ymmärrystä on rakennettu (ks. Ojaniemi 2014). 

Raitiotiehanke voi vahvistaa tätä kehitystä lisäten jaettua näkemystä seudullisissa yhdyskuntarakenteen 

kehittämiskysymyksissä. 
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Käytännön suunnitteluyhteistyön ohella raitiotie on muodostunut tekijäksi, joka kiinnittää ja suuntaa 

keskustelua kaupunkitilasta sekä viime kädessä siitä, millaisessa kaupungissa tai millaisella seudulla on hyvä 

elää. Kyse on siis alustan muotoutumisesta laajemmalle poliittiselle keskustelulle tavoitellusta 

tulevaisuudesta. Kuten luvussa 3.2 tuli esiin, puheet ”joukkoliikennekaupungista” osoittavat raitiotien 

kytkeytyvän osaksi tietynlaista joukkoliikenneorientoitunutta kaupunkikehittämisen ideaalia. Tässä 

suhteessa etenkin vuosi 2016 oli hankkeelle merkityksellinen paitsi konkreettisen rakentamispäätöksen, 

myös sen ympärillä käydyn keskustelun osalta: tuona vuonna kaupungissa määriteltiin raitiotien tulevaa 

roolia ja merkitystä niin vaikutusten arvioinnin ja yleiskaavan laadinnan kuin hankkeen saaman 

mediahuomion ja käytyjen valtuustokeskustelujen kautta. 

Tässä paperissa esitetyt näkemykset raitiotien sisältämästä kaupunkikehityspotentiaalista nojaavat pitkälti 

tarkasteltuihin suunnitteluaineistoihin ja muihin virallisiin dokumentteihin. Monille seudun asukkaille 

rakennesuunnitelman ja yleiskaavan kaltaiset dokumentit ovat kuitenkin vieraita. Olisi siten kiinnostavaa 

tutkia kansalaislähtöisesti, miten mediassa ja julkisessa keskustelussa raitiotien tuomia hyötyjä on 

kuntalaisille avattu. Hyvärisen (2017) kehysanalyyttinen tutkimus Aamulehden kansalaiskeskustelusta 

ainakin osoittaa, että raitiotien merkitys kaupungin kehitykselle on ollut yksi käytetyistä kehyksistä taloutta, 

joukkoliikennettä, reittivalintaa ja päätöksentekoa koskevien kehysten rinnalla. Hankkeen hyväksyttävyyteen 

tulevina vuosina voi nimittäin vaikuttaa se, kokevatko paikalliset raitiotien hyötyjen valuvan ennemmin 

asuntosijoittajille kuin asukkaille toimivamman joukkoliikenteen sekä saavutettavampien palvelujen 

muodossa.  

On myös kiinnostava seurata, kuinka raitiotien kaupunkikehitykselliset vaikutukset tulevat näkymään 

Tampereen kehyskunnissa raitiotien seudullisten jatkeiden kehittyessä. Tuleeko raitiotie edistämään myös 

kehyskuntien TOD-henkistä tiivistymistä keskustojen ja joukkoliikennekäytävien äärelle? Muotoutuuko 

raitiotiestä seudullisen eheyden ja kehyskuntien urbanisoitumisen airut? 

 

Lähteet 

Bliss, L. 2017. Enough With the Streetcars Already. Citylab 29.9.2017 
https://www.citylab.com/transportation/2017/09/enough-with-the-streetcars-already/541365/ (luettu 
23.10.2017) 

Edwards, M., Mackett, R.L., 1996. Developing new urban public transport. Transp. Policy 3 (4), 225–239. 

Galison, P. 1997. Image and logic: a material culture of microphysics. University of Chicago Press, Chicago 

Hovila, I. 2016. Maankäytön valtion ohjaus metropolialueella? Yhdyskuntasuunnittelu 54:3 
http://www.yss.fi/journal/maankayton-valtion-ohjaus-metropolialueella/ (luettu 4.1.2017) 

Hytönen, J., Mäntysalo, R., Akkila, I., Kanninen, V. & Niemi, P. 2012. Kaupunkiseutujen kasvukivut II. 
Helsinki: Kuntaliitto, Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 22. Acta nro 241.  

Kanninen, V. 2016. Yhdyskuntarakenteen ohjaaminen ja kaupunkiseutujen kehittäminen. 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. 17-30. 

https://www.citylab.com/transportation/2017/09/enough-with-the-streetcars-already/541365/
http://www.yss.fi/journal/maankayton-valtion-ohjaus-metropolialueella/


15 
 

Kanninen, V., Mäntysalo, R., Ristimäki, M. & Kontio, P. (toim.) 2010. Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen 
vaihtoehdot. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen 
julkaisu B 101. 

Karppi, I. & Sankala, I. 2016. Raitiotien elinvoima-, vetovoima- ja imagovaikutukset. Raitiotien 
vaikutustenarvioinnin erillisraportti. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu. 

Karppi, I., Laine, M. & Leino, H. 2017. It’s Urban Development, Stupid! Transport infrastructure as contested 
City Making. Paper prepared for PLANNORD Conference 15-18 August 2017, Helsinki, Finland. 

Knowles, R. D. 2012. Transit Oriented Development in Copenhagen, Denmark: from the Finger Plan to 
Ørestad. Journal of Transport Geography 22/2012, s. 251–261. 

Koskinen, O. 2017. Miten raitiotie suunnitellaan? Ontologian politiikka Tampereen moninaisessa 
raitiotiehankkeessa. Sosiologian pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden 
tiedekunta. 

Kosonen, L. 2007. Kuopio 2015: Jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupunki. Suomen ympäristö 36/2007, 
Rakennettu ympäristö. Helsinki: Ympäristöministeriö. 

Lampinen, S. 2015. Tässä tie, missä kaupunki? Liikennesuunnittelu ja yhdyskuntarakenteen hajautumien. 
Acta Universitatis Tamperensis 2090. Tampere: Tampere University Press. 

Mäntysalo, R. & Kanninen V. 2013. Trading between land use and transportation planning – The Kuopio 
model. Teoksessa A. Balducci & R. Mäntysalo (toim) Trading Zones in Urban Planning. Dordrecht: 
Springer. 

Mäntysalo, R. & Kosonen, K.-J. 2016. MAL-aiesopimusmenettely ja sen kehittäminen. 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. 31-44. 

Nielsen, E. S. 2014. Smart Growth Machines: The Ecological Modernization of Urban Political Economy. 
Teoksessa W. G. Holt (toim.) From Sustainale to Resilient Cities: Global Concerns and Urban Efforts. 
Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited.  

Norvasuo, M. 2014. Amerikkalainen smart growthin malli ja suomalainen esikaupunki. Teoksessa M. 
Norvasuo (toim.) Elävän esikaupungin eväitä. Espoo: Aalto-yliopisto, Tiede + teknologia 4, s. 87–143. 

Ojaniemi, N. 2014. MAL(PE)-aiesopimusten sitoutumiseen vaikuttavat tekijät. MAL-verkoston julkaisuja. 

Olesen, M. & Lassen, C. 2016. Rationalities and materialities of light rail scapes. Journal of Transport 
Geography 54 (2016), s. 373-382.  

Olesen, M. 2014. Framing light rail projects – case studies from Bergen, Angers and Bern. Case Studies on 
Transport Policy 2 (2014), s. 10-19.   

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. 

Ristimäki, M., Tiitu, M., Helminen, V., Nieminen, H., Rosengren, K., Vihanninjoki, V., Rehunen, A., Strandell, 
A., Kotilainen, A., Kosonen, L., Kalenoja, H., Nieminen, J., Niskanen, S., & Söderström, P. 2017. 
Yhdyskuntarakenteen tulevaisuus kaupunkiseuduilla - Kaupunkikudokset ja vyöhykkeet. Helsinki: 
Suomen ympäristökeskuksen raportteja 4/2017.  



16 
 

Sankala, I. 2017. Kestävää kasvua joukkoliikennekaupungissa: Strateginen maankäytön suunnittelu ja 
kasvun hallinta Tampereen kaupunkiseudulla. Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen pro gradu -tutkielma. 
Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu. 

Star S. L. & Griesemer J. R. 1989. Institutional ecology, ‘translations’ and boundary objects: Amateurs and 
professionals in Berkeley’s museum of vertebrate zoology, 1907–39. Social Studies of Science 19, s. 387–
420. 

Strandell, A. 2017. Asukasbarometri 2016 – Kysely kaupunkimaisista asuinympäristöistä. Suomen 
ympäristökeskuksen raportteja 19/2017. 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/193009/SYKEra_19_2017.pdf?sequence=1 (luettu 
30.10.2017) 

Tampereen kaupunki. 2014. Tampereen raitiotien yleissuunnitelma. 
http://www.tampere.fi/liitteet/t/Rlz1dsMYe/tampereenraitiotieyleissuunnitelma.pdf (luettu 
7.11.2017) 

Tampereen kaupunki. 2016. Tampereen raitiotien vaikutusten arviointi, yhteenvetoraportti 2016. 
http://www.tampere.fi/tiedostot/t/yKwzQNhEx/raitiotieallianssi_arviointiraportti.pdf (luettu 11.8.2017) 

Vakkuri, J., Karppi, I. & Sankala, I. 2016. Päätöksenteon sudenkuopat: julkisen talouden tuloksellisuus ja 
yhdyskuntarakenteen kestävyys. 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. 45-61. 

YVA ry. Tiedote 30.3.2017. Vuoden parhaat vaikutusarvioinnit palkittiin YVA-päivillä. 
http://www.yvary.fi/wp-content/uploads/2017/03/YVA-ja_SOVA-palkintut_2017.pdf (luettu 
24.10.2017) 

Liitteet 

Liite 1. Tampereen kantakaupungin yleiskaava, kaavakartta 1: yhdyskuntarakenne  

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/193009/SYKEra_19_2017.pdf?sequence=1
http://www.tampere.fi/liitteet/t/Rlz1dsMYe/tampereenraitiotieyleissuunnitelma.pdf
http://www.tampere.fi/tiedostot/t/yKwzQNhEx/raitiotieallianssi_arviointiraportti.pdf
http://www.yvary.fi/wp-content/uploads/2017/03/YVA-ja_SOVA-palkintut_2017.pdf


17 
 

 

Liite 2. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmakartta 

 


