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Tampere kasvaa voimakkaasti– 
liikennejärjestelmän kehittäminen on 

välttämätöntä 
 

Tampere on väkiluvultaan Suomen toiseksi suurimman kaupunkiseudun ja 

Pirkanmaan maakunnan keskus. Tampereen kaupungin asukasluku on 220 

000 (31.12.2013) ja kaupunkiseudun kuntien yhteenlaskettu asukasluku 353 

000. Kaupunki on vuodesta 1991 lähtien kasvanut yli 2 000 asukkaalla 

vuosittain, yhteensä 46 600 asukkaalla. Samanaikaisesti kehyskunnat ovat 

kasvaneet suhteellisesti voimakkaammin. Kehityksen ennustetaan jatkuvan 

edelleen niin, että vuonna 2040 Tampereella on lähes 280 000 ja 

kaupunkiseudulla runsas 460 000 asukasta. 
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Kaupunkistrategia kestävän liikkumisen 
edistämisen pohjana 

• Tampereen uudessa vuonna 2013 julkaistussa kaupunkistrategiassa 

”Yhteinen Tampere – näköalojen kaupunki” korostuu kestävä liikkuminen.  

• Kaupunkistrategian mukaan joukkoliikenne ja pyöräily ovat sujuvia 

liikkumisvaihtoehtoja ja kaupunkiraitiotie on joukkoliikenteen kärkihanke.  

• Tavoitteena on vuoteen 2016 mennessä kasvattaa kestävien 

liikkumismuotojen (kävely, pyöräily ja joukkoliikenne) kulkumuoto-osuutta 

6 % vuoden 2012 tilanteeseen verrattuna.  

• Kaupunkistrategiassa on vahvasti esillä 

myös keskustan elinvoiman 

vahvistaminen. 

• Kestävän liikkumisen lisäämisellä tuetaan 

kaupunkirakenteen tiivistämistä ja 

keskustan, alakeskusten ja 

joukkoliikennekäytävien 

yhdyskuntarakenteen kehittämistä. 

• Selkeänä tavoitteena on tehdä 

Tampereesta joukkoliikennekaupunki. 
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Kaupunkistrategia kestävän liikkumisen 
edistämisen pohjana 

Keskustan kehittämiseen liittyviä määriteltyjä valtuustokauden tavoitteita 

ovat: 

 

• Keskustan katukehän vaiheittainen kehittäminen 

• Hämeenkadun itäpää muuttaminen joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 

ja oleskelun kaupunkitilaksi (kokeilu käynnistyi 30.6.2014) 

• Katutilan vapauttaminen maanalaista pysäköintiä ja huoltotiloja 

toteuttamalla 

• Pintapysäköinniltä vapautunutta tilaa muutetaan pyöräilyn, jalankulun, 

tapahtumien ja kaupalliseen käyttöön 

• Pyöräpysäköintiä kehitetään 

• Laaditaan asemakeskuksen kehittämissuunnitelma ja ohjelmoidaan sen 

toteuttaminen yhteistyössä valtion kanssa. 

• Toteutetaan kävelyn laatukäytäviä keskustassa 

• Varmistetaan kävelykatujen elävyys suosimalla katuja, joissa on 

valmiuksia ja ihmisvirtoja kävelykatumaiseen kaupalliseen toimintaan 
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Liikennetutkimuksen tulokset pohjana 
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Kestävän kaupunkiliikenteen 
suunnitelmia Tampereen seudulla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kestävää kaupunkiliikennettä on käsitelty jo useissa suunnitelmissa, kuten: 

 

• Tampereen seudun rakennemalli ja liikennejärjestelmätyö 

• Tampereen kantakaupungin yleiskaavan liikenteellisten tavoitteiden 

määrittely 

• Joukkoliikenteen uudistamiseen liittyvät selvitykset 

• Pysäköintipolitiikka (luonnosvaiheessa) 

• Raitiotien yleissuunnitelma 

• Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelma (sisältää liikenteellisen 

vision) 

• Pyöräilyverkon ja sen laatutason parantamiseen tähtäävät suunnitelmat 

• Tampereen Asemakeskuksen liikenteelliset lähtökohdat ja 

suunnittelukilpailu 

• Yksityiskohtaisemmat suunnitelmat kuten Hämeenkadun 

yleissuunnitelma ja keskustan katujen uudistamiseen liittyvät 

suunnitelmat (joukkoliikenne- ja kävelypainotus) 

• kaupungin työntekijöiden työmatkaliikkumisen kysely juuri tehty – 

seuraavana vaiheena liikkumissuunnitelman laatiminen 
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Kestävän kaupunkiliikenteen esiselvitys 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn tavoitteet 

• Laaditaan ehdotus, millaisella työsuunnitelmalla 

Tampereelle voidaan laatia EU:n suositusten 

mukainen kestävän kaupunkiliikenteen 

suunnitelma (SUMP) ja yhdistää se kaupungin 

ja kaupunkiseudun strategiseen suunnitteluun. 

Suunnitelmassa huomioidaan Tampereella jo 

laaditut suunnitelmat ja selvitykset. 

• Tehdään alustava, tiivis nykytilan kartoitus ja 

arviointi kestävän kaupunkiliikenteen tilanteesta 

ja suunnitelmista Tampereella.  

• Työn toteutusaika: kesäkuu - joulukuu 2014 

• Työssä tähän mennessä keskitytty pääosin 

nykytilanteen analysointiin 

 

Kestävä liikkuminen on ollut Tampereen seudulla vahvasti esillä jo 

pitkään – varsinaista EU:n ohjeistamaa prosessia ei kuitenkaan ole 

käyty systemaattisesti läpi – mihin Tampereen seudulla tulisi jatkossa 

panostaa? 
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Kestävän kaupunkiliikenteen esiselvitys 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työsuunnitelma 

• Laaditaan työsuunnitelma kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman 

laatimiseksi arvioiden kriittisesti EU:n tuottamia kestävän 

kaupunkiliikenteen suunnitelman laatimisohjeita huomioiden se, että 

Tampereella on osassa taustaselvityksiä ja suunnitelmia varsin korkea 

valmiustaso. 

• Arvioidaan, miten työ kytketään liikennejärjestelmäsuunnitteluun, 

kaupunkiseudun rakennemallin päivitykseen, yleiskaavoitukseen ja 

kaupungin strategiatyöhön. 

• Arvioidaan, voidaanko Tampereella soveltaa Turun kestävän 

kaupunkiliikenteen suunnitelman laadinnassa BUSTRIP -hankkeen 

puitteissa sovellettua vertaisarviointimenettelyä. 

• Arvioidaan mahdollisuudet hakea suunnitelmatyöhön esimerkiksi EU-

rahoitusta yhteistyöhankkeeseen 

• Arvioidaan, millaisia tuloksia kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmilla on 

muualla EU:n alueella saavutettu Tampereen kokoluokan 

kaupunkiseuduilla. Tarkastelu tehdään kirjallisuus- ja internet-tarkasteluna. 

• Järjestetään workshop aiheesta marraskuussa 2014 
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Nykytilanteen analysointia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kävely 

 

•Kävelyn osuus hieman laskenut 2005 – 2012, siirtymää pyöräilyyn ja 

joukkoliikenteeseen 

•Keskustassa toteutetaan keskustan kehän sisäpuolelle kävelyn ehdoilla 

kehitettävä hitaan liikkumisen alue jolla katuverkko muokataan 

kävelypainotteiseksi 

•Tampereen keskustan katutilaohje valmistunut 

•Kuninkaankatu ja Tuomiokirkkokatu kävelykatuina 

•Kosken rannoille kävely-yhteydet 

•Kävelyvyöhyke jopa 1,5 – 2 km keskustasta 

•Yhteyksiä parannetaan korttelien sisällä 
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Nykytilanteen analysointia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyöräily 

 

• Pyöräilijöiden määrä kasvanut 10 vuoden aikana yli 20% 

• Pyörätieverkko laaja 

• Ongelmana laatu, suuri osa pyöräteiksi merkittyjä jalkakäytäviä tai 

muuten heikkolaatuisia.  
• Geometria 

• Reunakivet 

• Kävely – pyöräily konfliktit 

• Jatkuvuusongelmat 

• Merkinnät 

• Jalkakäytävillä pyöräily suuri ongelma 

• Investoinnit mm Laukon silta, Palatsinraitti, Puutarhakatu – Rongankatu – 

Tammela lisänneet pyöräilyä 

• Kunnossapidossa laatuvaihtelua 

• Keskeisetkin reitit esim. Hervanta – Keskusta usein epäsuoria  

• Suunnitelmissa kävely ja pyöräily erotetaan vilkkaalla alueella 

• Seudullinen pyöräilyn pääväylä- ja viitoitussuunnitelma tehty 

• Laatukäytävien toteutus käynnissä Pirkkalaan ja Kangasalle 

• Myöhemmin laatukäytävät myös Ylöjärven ja Nokian suuntiin 

• Pyöräpysäköintinormista laadittu luonnos –pysäköintipaikkojen määrä 

tällä hetkellä riittämätön 
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Nykytilanteen analysointia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joukkoliikenne, Tampereen sisäinen 

 

• Tampereen sisäisen joukkoliikenteen käyttö lisääntynyt linjaston 

kehittämisen ja palvelutasolisäysten ansiosta noin 25% 2005-2012 

• Kulkumuoto-osuus kasvanut 2005 – 2012 +3% 

• Runkolinjat numeroitu sarjaan 1-10, osa 7,5 min vuorovälillä – 

palvelutasoajattelussa mennään kohti ratikan laatutasoa 
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Nykytilanteen analysointia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joukkoliikenne, seutuliikenne 

 

• Seutuliikenneuudistus, ensi tiedot määristä saadaan marraskuussa 

• Siirryttiin 30.6.2014 liikennöitsijöiden ehdotuksesta (laki 1.7.2014) 

• Siirtymä Orivesi, Ylöjärvi kesä 2016 

• Tariffijärjestelmä nyt jyrkkäportainen, uudistetaan 2016, Hanna 

Kalenojan v. 2012 raportin mukaan 

• Ratkaisut hyviä mutta kiireellä tehtyjä, järjestämistapavääntö viivytti n. 8 

kk. 

• Lempäälässä ja Kangasalalla syksyllä 2014 korjattavia virheitä 

• Palvelutasomäärittely joulukuussa 2011, voimassa 2015 loppuun 

• Lähijuna rakennemallissa, ehkä 30 – 60 min. 
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Nykytilanteen analysointia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joukkoliikenne, raitiotiehanke 

 

• Poliittinen tahtotila: Yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ja kestävän 

liikkumisen haasteen vuoksi toteutetaan raitiotie, MAL-sopimukset 

• muuttaa merkittävästi yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää 

• Kehittämisvaihe alkanut, 2016 toteutuksen aloituspäätös 

• Ensi vaihe Hervanta – Keskusta, sitten Tays, Lielahti.  

• Myöhempiä vaihteita Härmälä-Pirkkala, Koilliskeskus – Kangasala, 

Vuores, Ylöjärvi 

• Hankintakonsultti valittu ja hankintamallin määrittely käynnissä – 

tavoitteena aloittaa toteutussuunnittelu vuoden 2015 alkupuolella 

• Kävelyn ja pyöräilyn parannukset osittain vielä kartoittamatta, osa 

toteutuu täydennysrakentamisen kautta 

 

 

 

 

 

 

 



Kiitos! 


