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Raideliikenne luo maankäyttöä  

Aika:   Keskiviikko 29.11.2017 klo 9:00 - 12:00, aamukahvit/teet 8:30 - 9.00  

Paikka:  Original Sokos Hotel Ilves, Ball Room, Hatanpään Valtatie 1, Tampere 

 
Pro Rautatie ry järjesti seminaarin ajankohtaisesta henkilöjunaliikenteen kilpailun ke-

hittämisestä.  Seminaarin yhteydessä nousi esille myös infrastruktuurin kehittämisen 

oleellinen merkitys rautatieliikenteen muutoksissa.   

Historia ja tämän päivän suunnitelmat osoittavat myös, että raideliikenne on merkittävä 

aluerakenteen, kaupunkiseudun ja maankäytön muokkaaja.  Kumipyöräliikenne sopeu-

tuu joustavasti monenlaiseen maankäyttöön.  Raideliikenne kuitenkin luo alueellisia ke-

hitysmahdollisuuksia ja maankäyttöä. Valtakunnallisestikin on herätty raideliikenteen 

keskeiseen merkitykseen mm. Tallinnan tunnelihanke ja Jäämeren rata ovat menossa 

olevien selvitysten kohteena.    

 

Alueilla, kaupunkiseuduilla ja paikallisessa maankäytössä ollaan eri suunnittelutasoilla 

ja osin jo rakentamisvaiheessa kehittämässä uusia raideliikenteeseen perustuvia ra-

kenteita. Tampereen raitiotiehanke on rakennusvaiheessa.  Raideliikenteen kehittämi-

sen avaamia maankäytön mahdollisuuksia on tutkittu mm. Eero Kauppisen syksyllä 

2017 valmistuneessa diplomityössä ”Raitiotien maankäyttöskenaariot”. Pro Rautatie ja 

MAL-verkosto haluaa yhteisessä seminaarissaan 29.11 avata esimerkein keskustelua 

ja lisätä tietoisuutta käynnissä olevasta maankäytön kehityksestä, jonka merkittävä 

avaaja on kestävä raideliikenne.   

 

Olemme valinneet esimerkkikohteet pääasiassa Suo-

men kasvukäytävän vaikutusalueelta, jolle myös pää-

osa Pro Rautatien jäsenistöstä sijoittuu.  Seminaari pi-

detään Tampereella, koska juuri nyt Tampere on kehit-

tämässä raideliikennekohteita ja niihin liittyvää maan-

käyttöä.  Uskomme tämän kiinnostavan liikenteen ja 

maankäytön päättäjiä ja toimijoita.  Nämä menossa ole-

vat hankkeet ja tulevaisuuden suunnitelmat ovat kiin-

nostavia esimerkkejä kaikille tulevaisuuttaan kehittäville 

alueille ja kunnille.  Kasvukäytävän hankkeilla on myös 

merkittäviä heijastusvaikutuksia laajalti muualle Suo-

meen ja ne liittyvät myös Suomen rajat ylittäviin kehitys-

hankkeisiin.      

 

 

 

 

OHJELMA  

Pro Rautatie 20 vuotta 

juhlaseminaari 

 

Suomen kasvukäytävä 

 

https://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/25156
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8:30 – 9.00    Aamukahvi ja vapaa keskustelu 

9:00     Avaus  
    Tuula Petäkoski-Hult, Pro Rautatie ry puheenjohtaja 

    Tampereen kaupungin tervehdys  
    apulaispormestari Aleksi Jäntti  

9.15                  Valtion MAL-työ raideliikenteen edistäjänä  
     liikenneneuvos Mervi Karhula, liikenne- ja viestintäministeriö 

9.30    Maakuntakaavoitus ja kasvukäytäväyhteistyö kaupunkien välisessä raidelii-

    kenteessä (15 min), suunnittelujohtaja Heikki Pusa, Hämeen liitto 

     Esimerkki raideliikenteestä maakuntakaavassa - Pirkanmaa  

                         kaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, Pirkanmaan liitto  

10.00     Keskustelu- ja jaloittelutauko 

10.20                Asemanseutu kasvun ja kaupunkikehityksen keskuksena  

Tampereen asemakeskus-hanke, hankepäällikkö Veikko Vänskä, Tampere     

    Lempäälän kuntakeskus hankepäällikkö Lari Laakso, Lempäälän  

    Mänttä-Vilppulan uusi liikenteen solmupiste, tekn. johtaja Hannu Kemppainen  

    Seinäjoen asemanseutu, kaavoitusjohtaja Martti Norja, Seinäjoki 

     Raideliikenne rakentamismahdollisuuksien kehittäjänä  
                         Rakennusliikkeen näkökulma, Juha Metsälä, Pohjola Rakennus Group Oy 

11.15 Sopimuksin ja tutkimuksella eteenpäin  

 Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MAL-sopimusmenettelyä  
seutujohtaja Päivi Nurminen, Tampereen kaupunkiseutu 

   Transit oriented development: tavoitteet, keinot ja toteutus  
 tutkija, tohtorikoulutettava Christoffer Weckström, Aalto yliopisto 

 Keskustelu 

12.00     Seminaarin päätössanat  
   puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult 

 
 


