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Pirkanmaan maakuntakaava 2040

• Pirkanmaan 2. kokonaismaakuntakaava.

• Strateginen, pitkän tähtäimen maankäytön suunnitelma 

• Käsittää koko maakunnan alueen.

• Kattaa alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen 
keskeisimmät osa-alueet.

• Osoittaa maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät 
maankäytön ratkaisut.



Aurinko 1 Aurinko 2

Planeetat Tähdet

Maankäyttövaihtoehdot



Maankäytön perusratkaisu 
ja joukkoliikenteen pääyhteydet



Kaupunkiseudun liikennejärjestelmä





Läntinen ratayhteys:
• Rata erkanee pääradasta Kuljun asemakylän eteläpuolella
• Rata sijoittuu lentoaseman itäpuolelle mahdollisimman 

lähelle asemaa
• Rata kulkee Pirkkalasta Ylöjärvelle vt 3 käytävässä ensi tien 

itäpuolella, josta se siirtyy Pitkäniemen eritasoliittymän 
eteläpuolella vt 3 länsipuolelle

• Yhdysrata tunnelissa
• Paikka uudelle järjestelyratapihalle Lempäälässä 
• Linjausehdotuksen kustannusarvio 613 M€

+ uusi järjestelyratapiha 850 M€

Valtatie 3 uusi yhteys Lempäälä-Pirkkala:
• Uuden yhteyden liittymiskohdista nykyiselle valtatielle tehty 

myös aluevaraussuunnitelma
• Kustannusarvio 110 M€

2-kehä välillä Sääksjärvi-lentoasema:
• Eteläinen linjaus palvelee uutta maankäyttöä ja on 

Pulkajärven Natura-alueen kannalta vähemmän haitallinen
• Kustannusarvio 30-40 M€

Läntiset väylähankkeet



Nopeat yhteydet Suomen kasvukäytävälle
Helsinki-Tampere, pääradan 3. raide



Liikenne kasvaa pääradalla
Tavoitteena on siirtää yhä enemmän kuljetuksia ja 
matkustajia raiteille kestävän liikkumisen pariin. Tämä 
johtaa entistä kovempaan rataverkon kuormitukseen. 
Tavaraliikenteen ohitustarve ja viivytykset kasvavat 
kaukojunaliikenteen lisääntyessä, millä on haitallisia 
vaikutuksia elinkeinoelämän kuljetuksille. 

 Helsinki–Tampere on Suomen vilkkaimmin liikennöity 
kaukoliikenteen rataosa

 4,2– 6,3 miljoonaa matkustajaa vuodessa
 Kasvun on arvioitu välillä 2010-2030 olevan jopa 40 %. 

• Tampere-Toijala yksi ruuhkaisimmista rataosista 

tavaraliikenteellä 

• Kuljetusmäärät 2,4–3,7 milj. tonnia vuodessa

• Kasvun on arvioitu välillä 2013–2025 olevan noin 16 %. 

Tavaraliikenteessä 
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• Helsinki–Tampere 
on Suomen vilkkaimmin 
liikennöity kaukoliikenteen 
rataosa

• 4,2– 6,3 miljoonaa 
matkustajaa vuodessa

• Kasvun on arvioitu 
välillä 2010-2030 olevan jopa 
40 %. 



Tampereen kautta 
Helsinkiin kulkee 
suuri osa 
koko Suomen 
rataliikenteestä Nopeammat yhteydet kaikille

Tampere-Helsinki välin nopeuttaminen ja häiriöiden 
poistaminen parantavat matkojen ja kuljetusten 
luotettavuutta ja nopeutta Tampereen lisäksi 
Oulusta, Seinäjoelta, Jyväskylästä ja Porista. 

Rata on suurelta osin kaksiraiteinen. Kolmannen 
raiteen avulla radan kapasiteettia voitaisiin 
olennaisesti parantaa. 
Tämä mahdollistaisi 

1) liikenteen lisäämisen, 
2) varmemmat matka- ja kuljetusajat sekä 

3) paremman häiriötilanteiden sietokyvyn. 

Hyödyt ovat merkittäviä sekä matkustajille että 
elinkeinoelämälle.Helsinki

Tampere

Jyväskylä

Seinäjoki

Pori

Vaasa

Oulu



Tampere-Helsinki-väli on Suomen vilkkain 
henkilöliikenteen rataosuus



Pirkanmaan liiton lausunto LVM:lle
rautateiden velvoiteliikenteen 

ensi vuoden aikataulujen 
suunnitteluun liittyen



Pirkanmaan liiton lausunto LVM:lle

 Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi keväällä 
Pirkanmaan liiton lausuntoa rautateiden 
velvoiteliikenteen ensi vuoden aikataulujen 
suunnitteluun liittyen

 Lausunto koski yhteysvälejä 
Riihimäki-Hämeenlinna-Tampere, 
Tampere-Keuruu ja Tampere-Pori



Riihimäki-Hämeenlinna-Tampere:

 Yleisesti ottaen Riihimäen ja 
Tampereen väliset aamuvuorot ovat 
olennaisia kasvukäytävän yhtenäisen 
työssäkäyntialueen liikkumiselle. 
Kysyntä aamuisin työmatkaliikenteelle 
on suurta ja jatkossa on tärkeää 
varmistaa sujuvat yhteydet kaikille 
tunneille aamun menoliikenteessä. 

 Myöhäisillan vuorojen merkitys näkyy 
ensisijaisesti tapahtumatoiminnalle.

 Riihimäki-Tampere-välin junien osalta 
on syytä harkita, voisiko toisena 
pääteasemana olla Tampereen sijaan 
Nokia.

 Pääradan liikenteen osalta on syytä 
kiinnittää erityistä huomiota siihen, 
että matkustustarve Suomen 
kasvukäytävällä on molemman 
suuntaista ja kohdistuu myös 
väliasemille.

Pirkanmaan liiton lausunto LVM:lle



Raideliikenteen 
kilpailutuksen avautuminen



Pääradan henkilöliikenteen toimintamallit:

 Helsinki-Tampere välin pitkämatkainen nopea junayhteys 
(Pendolino)

 Helsinki-Tampere ja isoimpien väliasemien 
(Lempäälä, Toijala, Hämeenlinna, Riihimäki) 
pääosin pitkämatkainen, nopeahko junayhteys (InterCity)

 päivittäisen pendelöinnin liikennöinti pieniltä väliasemilta 
(taajamajuna)

Pääradan operointiselvitys



 Kaikilla näillä erilainen rooli liikennejärjestelmässä mutta 
kaikilla kova tarve

 Erityisesti taajamajunan rooli osana 
joukkoliikennejärjestelmää on keskeinen

 Tampereen ja Helsingin seutujen välillä on runsaasti 
kysyntäpotentiaalia, jota nykyisellä operoinnilla ei 
tavoiteta. 

 Taajamajunaliikenteen Etelä-Suomen paketti ulotettava 
Nokialle.

Pääradan operointiselvitys



Pääradan operointiselvitys

 Lähijunaliikennettä Tampereen seudulla 
on selvitetty jo aiemmin.

 Aseman seutujen kehittämiseen ja siten junaliikenteen 
lisäämiseen on sitouduttu sekä pitkän aikavälin 
maankäytön suunnitelmissa, liikennejärjestelmätyössä että 
valtion ja Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa.

 Tämä työ on jatkumoa jo tehdyille selvityksille ja 
sitoumuksille.



 Tavoitteena tunnistaa junaliikenteen operoinnin toimintamalleja 

tulevaisuudessa sekä luoda skenaarioita junaliikenteen kysynnästä, 
jolta pohjalta on mahdollista analysoida kilpailutuskokonaisuuksien 

mielekästä laajuutta

 Selvittää eri henkilöliikennetarpeiden kokonaisuus ja analysoida 

kysyntäpotentiaalia niiden kehittämiselle

 Tarkastelussa kokonaisuus välillä Helsinki-Tampere, ulottuen 

kuitenkin Nokian työssäkäyntivyöhykkeen taajamajunaliikenteeseen. 

Samoin on otettava huomioon kysyntäpotentiaali Porista, Vaasasta ja 
Jyväskylästä Tampereen kautta Helsinkiin

Pääradan operointiselvitys



Maakuntakeskusten nopeat yhteydet



Raideliikenneyhteydet läntiseen Suomeen: ”Päärata plus”

Läntisen Suomen 
kuusi maakuntaa 
yhteistyössä 
edistävät yhteyksien 
parantamista.



Esityksen aikajänteet
1. Hallitusohjelma 2019-2023

2. Kolme hallituskautta: vuoteen 2030 määriteltyjen 
ydinverkon toimenpiteiden toteuttaminen

3. 30 vuoden päähän: vuoteen 2050 määriteltyjen 
kattavan verkon toimenpiteiden toteuttaminen



”Päärata plus”: kuuden maakunnan yhteinen esitys

Kolme hallituskautta vuoteen 2030 –
ydinverkon toimenpiteiden toteuttaminen

 Tehtyjen suunnitelmien mukaisten 
investointien toteuttamisohjelma vuoteen 
2030 mennessä edellä mainittujen 
kohteiden mukaisesti.

 Lisäksi on aloitettava uusien kohteiden 
suunnittelu.

30 vuoden suunnitelma vuoteen 2050 
ulottuvana ohjelmana

 Valtakunnallisen ja alueellisten 
liikennejärjestelmäsuunnitelmien 
nivoutuminen. Maankäytöllisten ja 
kaavallisten valmiuksien lisääminen ja 
päätösten tekeminen.



Tampere-Lahti-Pietari -yhteys Riihimäen kolmioraiteen kautta




