
Kaupunkiseudun 
raideliikenneratkaisut 
osana MAL-
sopimusmenettelyä

Pro Rautatie –seminaari 29.11.2017

Seutujohtaja Päivi Nurminen



Tampere, 228 173

Nokia, 33 206

Ylöjärvi, 32 806

Kangasala, 31 177

Lempäälä, 22 747

Pirkkala, 19 169

Orivesi, 9 320

Vesilahti, 4 462
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Raitiotien MAL-sopimushistoria

• MAL11-12: Tampereen kaupunki käynnistää kaupunkiraitiotien 1. vaiheen suunnittelun ja 
tekee kaupunkiraitiotien rakentamispäätöksen. Valtion osallistuminen Tampereen 
kaupunkiraitiotien rahoitukseen käsitellään seuraavan liikennepoliittisen selonteon 
yhteydessä. 

• MAL13-16: 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. 

• MAL16-19: Tampereen raitiotie on yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja kestävää 
liikkumista tukeva kärkihanke. Tampereen kaupunki päättää raitiotien rakentamisesta 
syksyllä 2016. Valtio osallistuu raitiotien rakentamiskustannuksiin 71 milj. eurolla. 
Sopimuskaudella kunnat laativat alustavan suunnitelman seudullisesta raitiotiestä. 



Junaliikenteen MAL-sopimushistoria
• MAL11-12: Liikennevirasto laatii Tampereen kaupunkiseudun kanssa etelän suunnan lisäraiteiden

aluevaraussuunnitelman ja lähijunaliikenteen lisäkapasiteettiselvityksen. Tampereen seudun 
lähijunaliikennejärjestelyt ovat mukana liikennepoliittisen selonteon vuoden 2011 jälkeen 
alkavissa raideliikenteen kehittämishankkeissa. Asemien seutujen kehittäminen kytketään yhteen 
raideliikenteen kehittämistoimenpiteiden kanssa.

• MAL13-15: Kunnat ja valtio toimeenpanevat kaupunkiseudun lähijunaliikenteen 
kehittämisohjelmaa. Lähijunaliikenteessä otetaan käyttöön joukkoliikennejärjestelmän 
muodostamista tukeva seutulippu 2013. Sopimuskaudella selvitetään lähiliikenteen lisävuorojen
hankintaa.  LVM:n ja VR:n välistä sopimusta kehitetään huomioimaan lähijunaliikenteen 
kehittämistarpeet ja toteutuskumppanuus.

• Etelän suunnan lisäraiteiden toteuttamista ja seisakeinvestointeja koskevaa suunnittelua 
jatketaan lähijunaliikennetarjonnan toteuttamiseksi 2020-2030+. Liikennepoliittisen selonteon 
mukaan valtio on valmis osallistumaan kaupunkiseudun raideliikenneinvestointien 
rahoittamiseen 50 prosentilla. 

• MAL16-19: Tampereen asemakeskuksen yleissuunnitelma valmistuu ja sen toteutuksesta 
sovitaan yhteistyössä valtion ja Tampereen kaupungin kesken. Lisäraidekapasiteetin suunnittelu 
välillä Tampere-Riihimäki etenee ja luo edellytyksiä seudullisille, kansallisille ja kansainvälisille 
matkaketjuille. 

• Lempäälän ja Nokian keskustoja sekä Tampereen Tesomaa vahvistetaan asemanseutuina 
asemakaavoin ja rakennushankkein. Valtio mahdollistaa lähijunaliikenteen kokeiluja Lempäälän 
ja Nokian suunnilla. Oriveden suunnan joukkoliikenneratkaisu tarkastellaan kaupunkiseudun ja 
liikenneviraston yhteisen suunnitelman (2015–2016) tulosten pohjalta. 



Raitiotien tulevaisuuden suunnat (seuturatikka)

• Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma
2040 kuvaa kahdeksan kunnan tahtotilan 
yhdyskuntarakenteen kehittämisestä ja kestävästä 
liikkumisesta. Siinä raitiotievyöhykkeet jatkuvat 
Tampereelta Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan 
alueille. 

• Raitiotien tulevaisuuden suuntia tutkitaan 
11/2017-4/2018. Selvitys toteuttaa MAL-
sopimusta. 

• Selvityksessä tarkastellaan linjaukset

1. Tampereen keskusta - Hatanpää - Pirkkalan 
keskusta

2. Lielahti - Ylöjärven keskusta

3. TAYS - Koiliskeskus - Lamminrahka - Lentola

Selvityksestä lisätietoa
‒ raitiotien edellyttämästä 

maankäytöstä ja kriittisistä alueista
‒ realistisesta toteutusaikataulusta 
‒ linjauksista, pysäkinpaikkoista ja 

muista tilavarauksista
‒ investoinnin kustannuseristä ja 

suuruusluokista
‒ jatkosuunnittelun kysymyksistä
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