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Kasvukäytävän fyysisen rungon muodostavat Suomen päärata, moottoritie ja niiden 
yhdistämä helminauhamainen taajamaketju. Lisäksi käytävän molemmista 
päätepisteistä avautuvat erinomaiset kansainväliset yhteydet.

Käytävä ei ole kuitenkaan monoliittinen ”yhtenäinen massa”, se ammentaa 
voimansa siihen kuuluvien kuntien ja kaupunkien elinvoimasta ja 
kehittämistoimista. Kasvukäytävän vetovoimaisuuden ja positiivisen kehittymisen 
avaimia ovat elinvoimaiset kaupunkiseudut

Kasvukäytäväyhteistyö maakuntakaavoituksessa on Uudenmaan, Hämeen ja 
Pirkanmaan yhteinen etu.

Käytännössä yhteistyö näkyy ensisijaisesti infrastruktuurin kehittämisessä,
Osa on yhteistä tekemistä, enemmän kuitenkin kukin liitto ja kaupunki tekee 
kehitystyötä omista lähtökohdistaan - kuitenkin yhteiseen suuntaan. 

Käytännön yhteistyössä on painottunut erityisesti pitkäjänteinen raideyhteyksien 
kehittäminen ja logistiikka
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Seminaarin otsikko on ”Raideliikenne luo maankäyttöä” – on myös 
niin, että maankäyttö luo raideliikennettä.
Käytännössä on varmaan niin, että maankäyttö vaikuttaa ehkä 
suoremmin tieliikenteeseen, raideverkosto on jähmeämpi 
”pysyvämpi” ja siinä raideliikenneverkoston sijainti vaikuttaa 
tieliikennettä enemmän maankäytön järjestämiseen. Raideliikenne 
luo maankäytölle kasvun mahdollisuuksia, raideverkosto muokkaa ja 
luo ensisijaisesti aluerakennetta.

Kasvukäytävä vaikuttaa ja näkyy maakuntakaavoituksessa 
rakenteellisena perustana ja aluerakenteellisena kasvusuuntana. 
Maakuntakaavoituksessa kasvukäytävä ei kuitenkaan näy 
maakuntien yhteisenä rakennesuunnitteluna, puhumattakaan 
aluevaraussuunnittelusta – eikä sellaiseen varmaan ole 
tarvettakaan.
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Olennaista on, että meillä maakuntien kesken vallitsisi yhteinen visio ja 
siihen perustuva strategia mm. kasvukäytävän raideliikennepalvelujen 
pitkäjänteisestä kehittämisestä. Se puolestaan heijastuu sitten 
maakuntien alueiden käytön ratkaisuihin.

Kanta-Hämeen maakuntakaavoituksessa on maankäytöllisesti varauduttu 
ja varaudutaan pääradan raiteiden lisäämiseen siten, että ratayhteys olisi 
tulevaisuudessa Riihimäeltä Tampereelle neliraiteinen. Lisäksi 
maakunnassa on maankäytön suunnittelussa varauduttu nykyisten 
asemien lisäksi kahteen taajamajuna-asemaan. Se on maankäytöllisesti 
iso haaste maakunnassa, jossa kuitenkin väestön kasvu on varsin hidasta 
esim. Treen ja Hgin seutuihin nähden. Haaste siitä syystä, että aseman 
seudun kehittäminen, puhumattakaan uudesta seisakkeesta vaatii 
lähietäisyydelle mittavan asukasmäärän ja toimivan liityntäliikenteen. 
Tässä yhdistyvät radan luomat mahdollisuudet ja maankäytön 
pitkäjänteinen suunnittelu 



Investointipolku
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Pääviestit:

 Kaupunkiseudut avainasemassa

 Yhteinen etu

 Rakenteellinen alusta ja strateginen kasvusuunta

 Raideverkosto luo ja muokkaa aluerakennetta, luo 
mahdollisuuksia - mutta vaatii maankäytön suunnittelun ja 
liikenteen ja liikennepalvelujen kokonaisvaltaista 
yhteistyötä ja samansuuntaisuutta
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Mikä on maakuntakaava ?

Maankäytön yleispiirteinen suunnitelma, jonka 

aikatähtäin on pitkä, noin 20 vuotta

Osoittaa maankäytön ja liikenneverkon 

tavoitellun kehittymisen tulevaisuudessa

Lähtökohtana käsitellä sellaisia maankäytön 

kysymyksiä, jotka ovat yhtä kuntaa laajempia 

ja vaikuttavuudeltaan seudullisia, 

maakunnallisia tai valtakunnallisia

Maakuntakaava luo puitteet 

kuntakaavoitukselle ja liikenneverkon 

suunnittelulle, kuntakaavoitus eli yleis- ja 

asemakaavoitus tarkentaa maakuntakaavaa

Maakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto, 

jonka päätöksestä voi kuntalain mukaisesti 

valittaa hallinto-oikeuteen –> KHO

MRL 32 § Maakuntakaavan 

oikeusvaikutukset, mm.

• Ohjeena laadittaessa ja muutettaessa 

yleiskaavaa ja asemakaavaa

• Viranomaisten on pyrittävä edistämään 

kaavan toteuttamista
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Kanta-Häme: Lievästi kasvava maakunta 
asukasmäärä
175 000 -> 191 000 (v. 2040)


