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SISÄLTÖ.
- Suomen kasvukäytävän luonne alueena ja kehittämisen alustana
- Asemanseutujen tarkastelua hankkeissa
- Kasvukäytäväsopimus uutena työvälineenä



SUOMEN KASVUKÄYTÄVÄN LUONNE ALUEENA JA KEHITTÄMISEN ALUSTANA.
- Verkosto vuodesta 2013, maakuntarajat ylittävä aluerakenteen kokonaisuus
- Yhteinen näky, VISIO2020 > älyliikenne vahvasti sisällöksi yhteistyöhön
- Vahva infra, silti senkin suhteen kehittämistarpeita
- Suuret liikkumisen volyymit, urbaanin liikkuvan elämäntavan ydinalue
- Henkilöliikenteen korostuminen kehittämisessä, jatkossa logistiikka mukaan
- Kasvukäytäväsopimus valtion kanssa valmistelussa: saavutettavuus teemana
- Sisältöhankkeiden (pienten) kautta kehittämisresurssia



ASEMANSEUTUJEN TARKASTELUA 
HANKKEISSA.
- Pieni EU-hanke, jonka kautta alusta-ideaa 

kirkastettiin: Avoimen datan platform 
kasvukäytävällä (EAKR, Hämeen liitto)

- Muodostaa perustaa kaikelle 
myöhemmälle kasvukäytävän 
saavutettavuutta parantavalle 
hanketyölle, johon liittyy digitaalinen 
ulottuvuus 

Kuva: Keskimääräinen matka-aika 

kasvukäytäväalueen asemanseutujen 

väestö- ja työpaikkakeskittymiin (MaaS-

potentiaali kasvukäytävällä –kartasto / 

SYKE)



ASEMANSEUTUJEN TARKASTELUA HANKKEISSA.
- Ketterä ja kestävä liikkuminen Suomen kasvukäytävällä (EAKR, Hämeen 

liitto ja Pirkanmaan liitto)
- Asemanseutujen (liikenteelliset solmupisteet) tarkastelu osana 

vyöhykekokonaisuutta: liikkujan palvelut, palvelumuotoilu ja 
kehittämisalusta-ajattelu näkökulmina

- (Vrt. kaupunkien omat hankkeet, paikallista työtä.)
- Viisi pilottia: Sähköpolkupyörä (Hämeenlinna), kauppakassipalvelu (?), 

lentoliikenteen check in (Seinäjoki), lentoliikenteen drop in (Helsinki) ja 
automaattibussi (Espoo).



ASEMANSEUTUJEN TARKASTELUA HANKKEISSA.
- Yritysten hankkeet kasvukäytävän asemanseuduilla tai niihin tukeutuen
- TeliaSoneran Reissu: pilotti käynnissä Hämeenlinnassa!



KASVUKÄYTÄVÄSOPIMUS UUTENA TYÖVÄLINEENÄ.
- Tuhannen taalan mahdollisuus! Merkitys vielä suurempi vyöhykkeille kuin 

kaupunkiseuduille.
- Ensimmäistä kertaa valtio solmii sopimuksen hallinnollisten alueiden 

lisäksi toiminnallisen alueen kanssa.
- (Samalla kaupungit, kunnat ja maakuntaliitot solmivat sopimuksen myös 

keskenään!)
- Kasvukäytäväsopimus on sekä status että hankesalkku.
- Suomen kasvukäytävän sopimuksen strategiseksi painopistealueeksi 

valittiin saavutettavuus. (Kasvukäytävä henkilöliikenteen valtasuonena ja 
arjen kuhinan alustana.)



SISÄLLÖT / Hankkeet

Sisäinen saavutettavuus

Kv-saavutettavuus

Saavutettavuuden elinvoimavaikutukset



- Liikenteen solmupisteiden älykkäät liityntäpalvelut 
(Matkakeskukset ja asemat uudenlaisen liiketoiminnan ja 
kehittämisen alustoina)

- Dataperustan rakentaminen (”digi-infra”)

SISÄLLÖT / Sisäinen saavutettavuus



Kysy lisää tai lataa aineistoja!

Internet-sivut, Facebook ja Twitter

www.suomenkasvukaytava.fi

anna-mari.ahonen@hameenlinna.fi

KIITOS!


