












KESKUSTAN LIIKENNEOSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN 12.9.2005 HYVÄKSYMINEN  
KAUPUNGINVALTUUSTOSSA 18.1.2006 / 10 §
 
”Kaupungin strategiassa ’Kaikem paree Tampere’ on todettu, 
että keskustan osayleiskaava-alueen liikenneverkkosuunni-
telma tarkistetaan. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 
14.1.2002 päättänyt, että suunnitelma tarkistetaan laatimalla 
keskustaan liikenneosayleiskaava. Liikenneosayleiskaavalla 
tarkistetaan vuoden 1995 keskustan osayleiskaavan kartois-
sa esitetyt ratkaisut liikenteen osalta ja laaditaan niihin liittyvä 
selostus. 
  
Prosessin eteneminen 
  
Liikenneosayleiskaavasta on ollut kaupunginhallituksen käsit-
telyssä ja nähtävillä neljä suunnitelmaraporttia. Ensimmäinen 
suunnitelmaraportti ’Tarkastelu läpikulkuväylistä ja keskustan 
kehästä’ oli kaupunginhallituksen käsittelyssä 24.6.2002, 
minkä jälkeen se oli nähtävillä kesän ajan. Toinen suunnitel-
maraportti ”Tarkastelu keskustan liikennöinnin kehittämisestä” 
oli kaupunginhallituksen käsittelyssä 3.2.2003, minkä jälkeen 
raportti oli nähtävillä kuukauden ajan. Raportin esittämiä vaih-
toehtoja karsittiin kaupunginhallituksen kokouksessa 
29.4.2003. Kolmas suunnitelmaraportti ’Osayleiskaavaluon-
nokset’ oli kaupunginhallituksen käsittelyssä 16.6.2003 ja tä-
män jälkeen nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä 
varten 19.6. – 29.8.2003. Osayleiskaavan suunnittelutilannet-
ta esiteltiin kaupunginhallituksen suunnittelujaostolle 
31.5.2004 ja valtuustoseminaarissa 11.8.2004. Neljäs suunni-
telmaraportti ’Osayleiskaavaehdotus 18.10.2004’ oli kaupun-
ginhallituksen käsittelyssä 25.10.2004 ja tämän jälkeen näh-
tävillä 28.10. – 29.11.2004 muistutusten ja lausuntojen anta-
mista varten. Osayleiskaavaehdotuksesta saatua palautetta  
 

 
ja kaavan suunnittelutilannetta esiteltiin kaupunginhallituksen 
suunnittelujaostolle 21.3.2005. 
  
Viranomaisten kanssa on järjestetty kaavan aloitusneuvottelu 
28.1.2002, työneuvottelu 18.12.2002 ja kaavaehdotuksen 
nähtävillä olon jälkeinen viranomaisneuvottelu 23.2.2005. Pir-
kanmaan ympäristökeskuksen kanssa on tämän jälkeen jär-
jestetty työneuvottelut 14.3. ja 9.6.2005. 
  
Työn yhteydessä on mm. toteutettu asukas- ja päättäjäkyselyt 
sekä yrityskysely. Kaavan vaikutuksista keskustan liiketoi-
minnan edellytyksiin ja meluun on laadittu kaksi selvitystä, 
vaikutuksista ilman laatuun yksi selvitys. Vaikutuksia liiken-
nemääriin on selvitetty työn eri vaiheissa. 
  
Kaavan sisältö 
  
Liikenneosayleiskaavan avulla määritellään keskustan liiken-
teen tavoiteverkko. Liikenneosayleiskaavan verkko tulee ot-
taa huomioon asemakaavoituksessa, muussa maankäytön 
suunnittelussa ja liikenteen suunnittelussa. Keskustan liiken-
neosayleiskaava esitetään hyväksyttäväksi oikeusvaikuttei-
sena. 
  
Keskustan liikenneosayleiskaavan keskeisimmät pääverkko-
muutokset ovat keskustan läpi kulkeva pikaraitiotie, Paasiki-
ven-Kekkosentien toimivuuden parantaminen Rantaväylän 
tunnelilla (ns. Tampellan pitkä tunneli) ja Ratapihankadun 
kytkeminen Kekkosentiehen. Pikaraitiotie ja Rantaväylän tun-
neli ovat seudullisesti erittäin merkittäviä hankkeita, joilla 
mahdollistetaan sujuva liikenne läpi kapean keskustakannak-
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sen pitkälle tulevaisuuteen. Pikaraitiotien toteuttaminen mah-
dollistaa joukkoliikenteen säilymisen kilpailukykyisenä liiken-
nemuotona henkilöautoliikenteen voimakkaassa kasvussakin. 
Ratapihankadun kytkeminen eritasoliittymällä Kekkosen-
tiehen ja tunnelilla Satakunnankatuun mahdollistaa keskustan 
kehän kulkemisen Ratapihankadun kautta ja kytkee kehän 
sujuvasti päätieverkkoon. Matkakeskussuunnittelua jatketaan 
hajautetun vaihtoehdon pohjalta. 
  
Liikenneyleiskaavassa esitetyillä kävelypainotteisilla kaduilla 
halutaan löytää toimiva kompromissi korkealuokkaisen ja tur-
vallisen kävely-ympäristön ja toimivan ajoneuvoliikenteen vä-
lillä. Kävelypainotteisen kadun yksityiskohtainen ratkaisu pää-
tetään katusuunnitelman laatimisen yhteydessä. 
  
Osayleiskaavaehdotuksessa keskustan pysäköintipaikkatar-
jontaa esitetään lisättäväksi 2000-3000 paikalla. Hämeenkatu 
säilyy nykyisenlaisena joukkoliikennepainotteisena katuna. 
Pyöräliikenteen verkko pohjautuu v. 2002 hyväksyttyyn kes-
kustan kevyen liikenteen kehittämissuunnitelmaan. 
  
Osayleiskaavaan liittyy kalliiden infrastruktuurihankkeiden va-
rauksia, kuten pikaraitiotie ja Rantaväylän tunneli. Näiden 
hankkeiden toteuttaminen edellyttää erillisiä päätöksiä. 
  
Kaavan yleistavoitteiksi on asetettu keskustan liiketoiminnan 
tukeminen, keskustan vetovoiman kehittäminen ja käytön 
helppous, keskustan viihtyvyyden huomioonottaminen, turval-
lisuuden parantaminen, varautuminen kaupunkiseudun väes-
tönkasvuun ja liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen. 
Liikenneosayleiskaava pääosin tukee näiden tavoitteiden to-
teutumista. 
  
 
 
 
 
 

Muutokset kaavaehdotuksen 18.10.2004 nähtävillä olon 
jälkeen 
  
Maankäyttö- ja rakennusasetus toteaa, että jos kaavaehdo-
tusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu 
julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville. 
Olennaisia muutoksia ei ole esitetty tehtäväksi.  
  
Nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa 18.10.2004 pikarai-
tiotien, pikaraitiotietunnelin ja liikennetunneleiden sijainnit oli-
vat ohjeellisia. ”Sijainti ohjeellinen” –merkintää on laajennettu 
niin, että se koskee kaikkia uusia teitä ja linjoja; eli pikarai-
tiotien, pikaraitiotietunnelin ja liikennetunneleiden lisäksi mm. 
uusia pysäköintilaitoksia ja uusia katulinjoja. 
  
Kaavakarttaan on lisätty määräys ”Yksityiskohtaisessa suun-
nittelussa ja rakentamisessa on huolehdittava haitallisten vai-
kutusten ehkäisemisestä / lieventämisestä mm. melun ja il-
man laadun osalta.” 
  
Nähtävillä olleen kaavaehdotuksen jälkeen Erkkilän sillan ete-
läpuolelle Ratapihankadun varteen on lisätty uusi pysäköinti-
laitos. Koskenniskan silta ja Vapriikin silta on yhdistetty yh-
deksi kevyen liikenteen sillaksi ns. Palatsivaihtoehdon mukai-
sesti. 
  
Selostusta ja vastineraporttia on täydennetty. Varsinkin haital-
listen vaikutusten ehkäisemisen ja lieventämisen tapoja on 
käsitelty aiempaa perusteellisemmin. 
  
Kaava-asiakirjat 
  
Osayleiskaavaehdotus on esitetty kahdella kartalla, joista toi-
sessa on esitetty pääverkko koko kaava-alueella ja toisessa 
ydinkeskustan verkko Hämeenpuiston ja Tammelan puisto-
kadun / Yliopistonkadun välisellä alueella. 
 
 



Kaupunginvaltuuston päätös 

 
Kaupunginvaltuusto päätti, 
 
että keskustan liikenneosayleiskaavaehdotus 12.9.2005 hy-
väksytään ja 
  
että kaupunginvaltuusto painottaa, että kyseessä on pikarai-
tiotien osalta pelkästään maankäyttövaraus ja samalla edel-
lyttää, että ennen lopullista joukkoliikenneratkaisua aikanaan 
tehtäessä valtuuston käytössä on oltava vähintään 
 
1. selvitys joukkoliikenteen eri vaihtoehdoista ja niiden kus-
tannuksista 
 
2. yksityiskohtainen selvitys pikaraitiotien kustannuksista, 
käyttömenoista mukaan lukien raiteiden ja kaluston huolto ja 
varikkokustannukset, arvioiduista tuotoista, rahoitustavasta 
sekä valtion ja naapurikuntien todennäköisistä kustannus-
osuuksista 
 
3. Ratahallintokeskuksen ja VR-yhtymän selvitykset reaalisis-
ta mahdollisuuksista rautateiden sekä raide- ja asema-
alueiden käyttöön 
 
4. luotettava selvitys erityisasiantuntemusta vaativista tekni-
sistä ratkaisuista kuten tunneleista, kosken alituksesta ja tur-
vatekniikasta riittävine kustannustietoineen 
 
5. selvitys pikaraitiotien ulkopuolelle jäävien alueiden liikenne-
järjestelmän toimivuudesta ja kustannuksista sekä mahdolli-
sesti tarvittavasta syöttöliikenteestä. 

 
 
 
 
 


