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Liikennetutkimuksen tuloksien 
analysointia Tampereen 

liikennesuunnittelun näkökulmasta 
• tulokset pääosin kaupungin strategioiden (kaupunkistrategia valmisteilla) tavoitteiden 

mukaisia 

• joukkoliikenteen ja pyöräilyn kulkumuoto-osuudet Tampereella ovat kasvaneet useita 

prosenttiyksiköitä 

• henkilöauton kulkumuoto-osuus ei ole kasvanut – liikennemäärien kasvu on kuitenkin 

kaupunkiseudun väestön kasvun takia jatkunut ja se aiheuttaa haasteita etenkin 

keskustan liikenneratkaisujen kehittämiselle 

• kävelyn osuus näyttäisi hieman pienentyneen – siirtymää pyöräilyyn ja 

joukkoliikenteeseen on todennäköisesti tullut juuri kävelystä 

• tulokset puoltavat vahvasti kaupunki-infran kehittämispainotusta kävelyä, pyöräilyä ja 

joukkoliikennettä edistäviin toimenpiteisiin 

• keskustan osalta voidaan nostaa erityisesti esille: 

• keskustan sisäisissä ja muualta Tampereelta keskustaan suuntautuvissa matkoissa 

pyöräilyn osuus on selkeästi (6-7 %) kasvanut vuodesta 2005 

• joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus on erityisesti kasvanut (4 %) muualta Tampereelta 

keskustaan suuntautuvissa matkoissa ja vastaavasti henkilöauton osuus on 

pienentynyt - työhön liittyvien matkojen osalta joukkoliikenteen osuus voisi olla 

nykyistä suurempi 

• kevyen liikenteen laatukäytävät, kävelypainotteinen keskusta, joukkoliikennekäytävien 

kehittäminen ja ratikka oikean suuntaisia toimenpiteitä 
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Haasteet keskustan kehittämiselle 

• joukkoliikennekäytävien / 

joukkoliikennekatujen 

toteuttaminen 

• henkilöautoliikenteen 

rajoittaminen 

keskustakehän 

sisäpuolella 

• riittävän kapasiteetin 

varmistaminen 

autoliikenteelle 

• pysäköinnin 

keskittäminen 

maan alle / 

sujuvat reitit 

pysäköintiin 

• pyöräily-

yhteyksien 

parantaminen 

• jalankulku-

alueiden 

kehittäminen 

 

KESKUSTAN LIIKENTEELLINEN TAVOITETILA ON 

TOIMENPITEIDEN PALAPELI – YHDEN PALAN 

PUUTTUMINEN ESTÄÄ TOIMIVAN KOKONAISUUDEN 

MUODOSTUMISEN 
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Liikennetutkimuksen tuloksien 
hyödyntäminen Tampereen keskustan ja  
kantakaupungin liikennesuunnittelussa 

• liikennetutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään sekä keskustan että koko 

kantakaupungin liikennesuunnittelussa 

• keskustan strategisen osayleiskaavan liikennetarkasteluissa voidaan syventää jo 

tehtyjä liikennetarkasteluja, esim. matkojen ryhmittely ja kellonajat matkojen 

tarkoituksen mukaan – muutokset edelliseen tutkimukseen nähden?  

• kantakaupungin yleiskaavan liikennesuunnittelun pohjaksi voidaan liikennetutkimuksen 

tuloksia edelleen jalostaa – kaupunkia kiinnostaa myös alueittaiset tulokset 

• liikennemallin ja liikenne-ennusteen päivitystarve ilmeinen – onko henkilöautoliikenteen 

kasvuun perustuva skenaario ainoa lähtökohta? 

• parhaillaan käynnissä myös pysäköintitutkimuksen päivitys, mikä tuo uutta tietoa keskustan 

pysäköinnistä ja mahdollistaa entistä tarkemman liikenteen mallinnuksen 

 

 



Kiitos! 


